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طک  حقکوقی قکرارداد     شده در هر قرارداد آن است که به چه علت یک  راب اولین پرسش مطرح

کنیم تا در شمارش است؛ برا  مثال، ی  مکان را اجاره می شود. دالیل متعدد  قابلمنعقد می
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 بر تحول این تنییر تا است شده آن بر سعی تحلیلی -توصیفی روش با جستار این شده است. در
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 مقدمه
ا  نظریک  جهکت را در تئکور     شده است؛ عکده  دو تعبیر متفاوت ای جهت در حقوق اسالم ارائه

شکرط قکانونی بکودنه جهکت      ا  دیرر بکه  دانند و عدهمی تعادل و تواین اقتصاد  قرارداد خالصه
توان گفت بین موضوع و جهت معاملکه، نکوعی اخکتال     که درحقیقت می کنندمعامله اشاره می

دیدگاه وجود دارد. حتی برخی ای فقها در مقام تعریف جهت، بکه مشکروع و نامشکروع بکودن آن     
تنکیکد دارنکد ککه داللکت بکر آن دارد ککه ای       « عجهت انتفا»کنند و نسبت به اصطالح اشاره می

؛ محقک   944، ص 1910دسکت آورد )عالمکه حلکی،    موضوع معامله بتوان انتفاع مشروعی را بکه 
 نظری  جامع و ککاملی در ایکن بکا  در    شود کهطور کلی مشاهده می(. به159، ص 1936حلی، 
حتی تعداد  در توجیکه جهکت    شود.فقها وجود ندارد و نوعی تعارض در نظریات دیده می بیان

کنند و معتقدند ککه جهکت در ارادۀ قکرارداد     معامله به ارادۀ ایجابی در انعقاد قرارداد اشاره می
 حقکوق  امکا در  (.Comair-obeid, 1995, p. 21) کنکد وجود دارد و به انریزه و اهدا  اشکاره مکی  

تحکت   را سکبج  و «Motif» عنکوان به را جهت که دارند آن بر تمایل دانانحقوق ای ا عده ایران
 همکین  (.602، ص 1932)کاتوییکان،   کننکد  ترجمکه  بهتکر  عبکارت  به و تعبیر «Cause»عنوان 
مفهکوم   ای فرانسکه  حقکوق  ککه  تحقیقکاتی  و تعابیر ای اساساً ایران حقوق که شده موجج موضوع
نظکر نرارنکدۀ   در این پکووهش ای   (.661، ص 1935 امامی،)شود  دور نوعیبه است داشته جهت

نظکر  عنوان جهکت معاملکه در  شود. علت قرارداد بهمقاله، علت به علت  قرارداد و تعهد تقسیم می
عنکوان جهکت در مفهکوم    علت به آمده است: 114شود و آنچه در قانون مدنی در مادۀ گرفته می

و اولیک   علت تعهد درواقع، همکان تعهکدات اصکلی     کهاخیر است و جنب  ش صی دارد؛ درحالی 
علت، تمایکل بکه فکروش پیکدا     این نوعی دارد که فروشنده نوعاً به ناشی ای قرارداد است و جنب  

عنوان یککی ای  تواند بهکند که یمن را ای خریدار دریافت نماید. بنابراین علت تعهد اصوالً نمیمی
بایست قائکل بکه   می شروط اساسی در تشکیل عقد درنظر گرفته شود. ای لحاظ پیشین  پووهش،
جهککت در تحقیقککات  تفکیکک  بککین دو نظککام حقککوقی ایککران و فرانسککه شککد. در حقککوق ایککران،

کمتر مورد توجه قرارگرفته است. در کتج نویسندگان در کنکار شکروط اساسکی در     دانان،حقوق
شده اسکت. در حقکوق   تشکیل قرارداد به آن پرداخته شده و نیز دو مقاله در این یمینه مشاهده 

عنوان جهت  معامله و یا تعهد دچار اشتباه شده، ذهن انسه با توجه به اینکه در تعبیره جهت بهفر
هکا   گذار به خود مشغول کرده و در رسکاله منظور تعیین نررش قانوندانان فرانسو  را بهحقوق

گکذار فرانسکو  در اصکالحات    شده است. این موضوع سبج شد تا قکانون دکتر  به آن پرداخته 
همراه داشته اسکت.  خیر جهت را ای شروط اساسی معامله حذ  نماید؛ هرچند که ابهاماتی را بها

هکا پرداختکه نشکده اسکت. کتکج      طور خاص به مسئل  جهت در حقوق قرارداددر حقوق ایران به
دانکان ای  دارند و منجر به آن شده که در کشف منظور حقکوق حقوقی مطالج تکرار  را بیان می
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توانیم به منابع فقهی مراجعه کنیم؛ منابعی که دربردارنکدۀ  شکل روبرو شویم، ولی میجهت، با م
گونه قابل تفسیر است که یمکانی ککه   مفاهیم غنی در این یمینه است. انریزۀ پووهش حاضر این

به شروط اساسی در تشکیل قرارداد ایجملکه اهلیکت، موضکوع معاملکه و محتکوا  تعهکد توجکه        
اصکطالح مکبهم   « جهکت »دست آوریم، ولکی  توان درک درستی ای آن بهشنی میرونماییم، بهمی

کند، اما بیش ای همه، این پرسکش اساسکی   ماند که ذهن را به مطالج متعدد هدایت میباقی می
توانیم برا  جهت در معامله قائل شویم و اصالحات اخیر حقوق شود که چه نقشی میمطرح می

 د بر حقوق ایران داشته باشد؟توانفرانسه چه تنییر  می
گفته ای متون حقکوقی قابکل اسکتنتا     هرچند پاسخ روشن و واضحی نسبت به ابهامات پیش

توجهی در خصکوص  ها  قابلنیست، لکن فقه امامیه که دربردارندۀ حقوقی مترقی است، دیدگاه
تواند جزء شروط جهت ارائه کرده است؛ چراکه اعتقاد فقها بر آن بوده است که جهت اصوالً نمی

به حقوق فرانسه نظر داشته و ای  114سو در نرارش مادۀ  اساسی لحاظ شود. حقوق ایران ای ی 
گذار بر آن بوده اسکت تکا مبکانی فقهکی در     دیرر سو با تنکید بر مشروع بودنه جهت، هد  قانون

ریم تا مفهکومه  تحلیلی سعی بر آن دا -مادۀ یادشده رعایت شود. در این پووهش با روش توصیفی
 و تحلیل کنیم.جهت، تحوالت حقوق فرانسه و تنییر آن بر حقوق ایران را تجزیه 

 

 قراردادها   حقوق در «جهت» در زمینۀ جایگاه فرانسه حقوق . تحوالت1
طکور خکاص   بایستی در کتج فلسفی قدیم جستجو ککرد و بکه  ای نظر تاری ی مفهوم جهت را می
شمارد بنیاد  تحقی  کرده است و انواع م تلفی ای جهت را برمیارسطو در این یمینه به نحو  

دهد؛ به این معنکا ککه خداونکد و ذات ایشکان علکت      و اساس آن را نوعی نررش الهی تشکیل می
 گویدطور خاص ای جهت  مؤیر و نهایی س ن میدهد. ارسطو بهنهایی جهان خلقت را تشکیل می

(Reigné, 1993, p. 150)عبارت اسکت ای علکت اولیک  تعهکدات هریک  ای طکرفین        . جهت مؤیر
که نوع بر علت غایی تعهدات داللت دارد. در سیر تحول تاری ی مفهوم جهت در قرارداد، درحالی 

شود که بیشتر جنب  عینیه جهتْ مد نظر بوده است؛ به این شکل که الیم حقوق روم مشاهده می
ر شکل ماهیت حقوقی، کتبکی بکودن، رد و بکدل شکدن     بود در جریان انعقاد قرارداد، اعمالی نظی

س ن میان طرفین و درنهایت، دادن عوضین قرارداد  ضرورتاً رعایت شود. بر ایکن اسکاس، بکه    
جنب  غیرعینی، ش صی یا اعتقاد  آن توجه نشده و چهار شکل خاص ای تعامالت حقوقی نظیر 

. در این دیکدگاه   (Ghestin, 2006, p. 58) شده استفروش، اجاره، شرکت و نمایندگی شناسایی 
نوعی که ها  عینی تنکید بسیار شده است؛ بهکالسی  بر نظارت حقوقی و قضایی به وجود جنبه

دانان آن دوره نیکز ای  عمل حقوقیه فاقد شرایط یادشده، دارا  موجودیت حقوقی نیست و حقوق
 .Terré, Simler et Lequette, 2009, p)کردند امنیت قضایی و اصل حاکمیت اراده صحبت می
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بنککابراین در دیککدگاه کالسککی ، جهککت صککرفاً در قالککج کنتککرل قضککایی عناصککر مککاد     .(335
دهندۀ ماهیت حقوقی قرارداد بوده است؛ بدون آنکه این امکان وجکود داشکته باشکد ککه     تشکیل

این تئور  ای جهت،  قاضی بتواند انریزۀ افراد در انعقاد قرارداد را مورد بررسی قرار دهد. نسبت به
و یکر ایکن باورنکد ککه      داننداند و آن را غیرمؤیر و امر  باطل میدانان موضع منفی گرفتهحقوق

 گونه تکنییر  در رضکایت یکا موضکوع عقکد نکدارد      اساساً وجود جهت و ضرور  دانستن آن هیچ
(Planiol, 1905, p. 780)تی معقول است، ولی دارند که این استدالل ای جها. برخی دیرر ابرای می

گونکه نیسکت ککه غیرقکانونی بکودن برابکر بکا تمکامی         طور قطع ایکن توان آن را پذیرفت و بهنمی
هایی باشد که در آن عقد غیرقانونی است. موارد  وجود دارد که موضوع قکرارداد مشکروع   حالت

سکی  مشکاهده   امکا در نظریک  کال   شکود، است، ولی به جهات دیرر قرارداد غیرقانونی تلقی مکی 
شود که صرفاً رسیدگی قاضی محدود اسکت و ارادۀ طکرفین دارا  قکدرت حکداکثر  اسکت.      می

که ضرورت دارد تا این کنترل ای حد عینکی فراتکر رود و وارد محکدودۀ قصکد و انریکزۀ      درحالی 
ها  انتفاعه اجتماعی غلبه دارد و ممکن است خصوص آنکه در برخی عقود جنبهطرفین شود، به

دست آورند؛ ای سو  دیرر در موارد ، جهات  غیرمشروع پنهانی طرفین قرارداد  سود اندکی به
 بین طرفین قرارداد وجود دارد که الیم است ای سو  قاضی کشف شود.

 

 هاقرارداد صحت شرط عنوانبه «جهت»کالسیکِ  نظریۀ .1. 1
طکرح بکوده و عبکارت اسکت ای     م (Cause finale)در حقوق قدیم واژۀ جهت با عنوان علت غکایی  
کنکد. بکه   منظور دستیابی به آن تعهکد را قبکول مکی   هد  مستقیم و غیرمستقیمی که متعهد به

(. شکاکل   664م، ص 1129حکیم، ) عبارت دیرر، آنچه را که متعهد تمایل دارد به آن دست یابد
هکت  دیدگاه کالسی  بکر عکوض قکرارداد  نهادینکه شکده اسکت و متعهکد بکه لحکاظ وجکود ج          

(Considération de la contrepartie)    بکر   گردانکد. ، خویش را به ی  رابطک  حقکوقی مقیکد مکی
صورت مستقل ای سکایر انکواع آن درنظکر    اساس این نظریه الیم است که جهت در هر قرارداد به 

عبارتی قابل گرفته شود. در هر عقد  جهت  خاصی وجود دارد که مشابه با سایر موارد نیست؛ به
منظور کشف آن الیم است این سؤال پرسیده شکود ککه چکرا    ر  به هر قرارداد  نیست و بهتس

متعاهد متعهد به چنین قرارداد  شده است. این مفهوم مبهم ای واژۀ جهت به گکروه معینکی ای   
ها قابلیت تسر  دارد. بر این اساس در عقود معوض علت تعهد هری  ای طکرفین، تعهکد   قرارداد

علکت حاضکر   این (؛ برا  مثال در عقد بیع، بایع به 93م، ص 1156)سنهور ،  طر  دیرر است
شود که ش ص اخیر در برابر و  تعهد به پرداخت به انجام معامله و تحویل مبیع به مشتر  می

کننده بکا توجکه بکه    جانبه، منعقدصورت متقابل است. در عقد ی یمن را دارد و این تعهدات به 
را دریافت داشته یا امید به دریافت آن را در آینده دارد، خویش را متعهکد بکه   اینکه سابقاً جهت 
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گرداند. همچنین در برخی عقود بکا دریافکت عکوض در یمکان انعقکاد، طکر  دیرکر        موضوعی می
گیرنکده عبکارت   شود. در عقد قرض، جهت  تعهکد قکرض  عوض دیرر در یمان آینده میمتعهد به 

طر  دیرر بایگرداند و ای سو  دیرر در عقکود  بلغ مورد تعهد را به است ای آنکه در موقع مقرر م
کنندۀ عقد  هبه غیر ای ب شیدن مال به دیرکر  جهتکی نکدارد. نسکبت بکه      غیرمعوض نیز منعقد

ککه بکه    (Anti_causaliste)م الفکانه جهکت    جهتْ انتقاداتی مطرح شده اسکت.  نظری  کالسی  
دند که با معیار و مبنایی که در این نظریه درنظر گرفتکه  م الفان سبج نیز مشهور هستند، معتق

گیرد و صکرفاً شکامل   شده، قلمرو تحت شمول نظریه جامع نیست و تمام انواع عقود را دربر نمی
اند؛ بنکابراین ایکن انتقکاد وارد اسکت ککه      داران این دیدگاه آن را برشمردهموارد  است که طر 

انعقکاد قکرارداد، تعهکد بکه عقکد قکرض و غیکره را شکامل          جانبه بکه موارد  دیرر نظیر تعهد ی 
حائز اهمیکت اسکت. و     (Planiol)در این میان انتقاد پلنیول  (.Domat, 1722, p. 41) شودنمی

شکود مکبهم اسکت؛    بر این باور است که مفهومی ای جهت که ای نظریک  کالسکی  اسکتنباط مکی    
عبکارت  « جهکت »مؤیر جلوه کند. چراککه  نوعی که سبج شده است که جهتْ غیرواقعی و غیربه

صکورت  که تعهکدات در عقکود بکه    است ای امر  که ای موضوع دیرر  ناشی شده باشد؛ درحالی 
شوند و ی  تعهد ناشی ای تعهد دیرر نیست. پلنیول در انتقاد دیرر به ماهیکت  یمان ایجاد میهم

ککه در حقکوق قکدیم روم     کند. معاوضه نوعی تنسکی  حقکوقی اسکت   حقوقی معاوضه اشاره می
داده است، به علت آنکه در حال حاضکر  مرور یمان ایدست متداول بوده و موجودیت خویش را به

تعهد به دادن  کند. ای نظر ایشان عقد معاوضه،نفسه در انعقاد قرارداد کفایت میارادۀ طرفین فی
دهندۀ منبع اصکلی و  شکیلدهد، بلکه چنین تعهد  تمال به دیرر  جهت  تعهد را تشکیل نمی

مؤیر معاوضه است. ای سو  دیرر جهت  کالسی  غیرمؤیر است. اینکه در قکرارداد  عکوض داده   
ا  دارد که آن رابط  حقوقی را فاقد جهت بدانیم؛ درحکالی ککه در چنکین    نشده است چه فایده

ا ، غیرمعاوضکه عالوه آنکه در عقکود  ا  در تشکیل عقد است. بهعقود ، تسلیم عوض شرط پایه
نبود قصد تبر ، برابر با عدم قصد و رضا دانسته شده است، ولی عدم تحق  عنصر اخیر موجکج  

شود و قابلیت تشابه با جهت را ندارد. همچنکین در نظریک  کالسکی ، در    گیر  قرارداد میشکل
ه اسکت،  شکد عنوان جهکت تعریکف   یمین  جهت عقود دوجانبه، وجود تعهدات در برابر یکدیرر به
شود جهت با موضوع عقد یکی دانسکته  ولی باید به این نکته دقت کرد که این عقیده موجج می

ای نظکر مکا در عقکود غیرمعکوض در      شود و با نبود جهت بایستی به عدم موضوع نیز معتقد شد.
عنوان جهت  تعهد درنظکر  جهت بهنظری  کالسی  نوعی تعارض وجود دارد. در نظری  کالسی ، 

ها در اساس عقد هبکه، درواقکع نظریک  کالسکی  وارد     شده ولی با مالک قرار دادن انریزهفته گر
 محدودۀ جهت قرارداد شده است؛ امر  که با بنیان این نظریه در تعارض است.
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 قرارداد جهت خصوص در 2112 قانون اصالحات .2. 1
هرچند که قانون مکدنی   روی  قضایی فرانسه ی  سیر تحول را در پذیرش جهت طی کرده است؛

فرانسه با تبعیت ای حقوق روم جهت را در انعقاد قرارداد ضرور  دانسته و پای  نظری  کالسکی   
مکرور  (، ولی با توجه به انتقکادات وارده، رویک  قضکایی بکه    01، ص 1954صفایی، )را قبول کرده 

تحکوالت قضکایی،    ا  مدرن ای جهکت رو  آورده اسکت. همسکو بکا    یمان با آرا  صادره به نظریه
و برخکی بکه    ها  خویش سعی بر تحلیل مفهوم جهکت داشکته  دانان فرانسو  در پووهشحقوق

اند. این نظریات در مورد جهت و سایر مسکائل حقکوقی بکر دیکدگاه شکارحان      حذ  آن نظر داده
ئکین  سای  و ساده کردن قکوانین و آ قانون مدرن 1موجج مادۀ به قانون مدنی ایر داشته تا اینکه
شده است ککه در قالکج   ، این اجایه به دولت داده 6415فوریه  12دادرسی حقوق داخله مصو  

خصکوص قواعکد عمکومی آن را    هکا بکه  هایی که حکم قانون را دارد، حقوق قکرارداد نامهوضع آئین
تغییر دهد. بر این مبنا، قواعد و مقررات مربوط به شکروط اساسکی در تشککیل و صکحت عقکود      

قانون مکدنی سکاب  ککه شکروط اساسکی عبکارت بودنکد ای         1141موجج مادۀ یابد و بهتغییر می
رضایت، اهلیت، جهت قانونی و مشروع و موضوع معین عقد، در قانون جدید جهت ذکر نشکده و  

-Douville, Alleaume, Chonéقانون جدید سه شرط قبلکی آمکده اسکت )    1161صرفاً در مادۀ 

Grimaldi et Epstein, 2016, p. 76گکذار قصکد   (. این وضعیت نشان  مسامح  نیست، بلکه قانون
عنوان شرط اساسی در انعقاد و صحت قرارداد را داشکته اسکت. ای نظکر برخکی ای     حذ   جهت به

دانان، هرچند موجودیت ماد  جهت در قانون جدید حذ  شکده، ولکی همچنکان روح آن    حقوق
یرر، آیکار جهکت همچنکان در مکواد قکانونی قابکل       حاکم بر محتوا  قراردادها است؛ به عبارت د

(. برخی دیرر ای حقکوق دانکان نظکر بکر آن دارنکد ککه       Denizot, 2018, p. 496شناسایی است )
عنکوان یککی ای   اصالحات اخیر نوعی اشتباه استراژی  قانونی بوده است، چراکه جهت  قرارداد به

(. ولی Chénédé, 2016, p. 21)ت گیر  اسشروط اساسی شکلی دارا  اهمیت بسیار  در شکل
گذار در راستا  هماهنگ شدن با حقکوق  واقعیت موضوع حکایت ای آن دارد که تغییر نظر قانون
در پروژۀ اصالح حقوق  (François Terré)اروپایی قابل ارییابی است. برا  اولین بار فرانسوا ترره 
ای شروط اساسکی حکذ  شکود. ای     عنوان یکیقراردادها  خویش پیشنهاد داده بود که جهت به

دانان معتقدند جهت مانعی بوده است ککه حقکوق فرانسکه بتوانکد در     سو  دیرر، برخی ای حقوق
(. برخکی  Mazeaud, 2008: 2675) ایجاد حقوق قراردادها  اروپایی مشارکت مؤیر داشته باشکد 

رور  اسکت ککه   انکد و معتقدنکد ککه ضک    دانان فرانسو  با این نررش به م الفت برخاستهحقوق
حقوق فرانسه به اصالت حقوق خویش پایبند باشد و بسیار  ای کشورها  جهان ای این سیسکتم  

توانسکت  اند و فرانسه در یمین  اصالح حقکوق قراردادهکا  اروپکایی نیکز مکی     حقوقی الهام گرفته
ن مشارکت داشته باشد و بر اصول بنیادین حقکوقی کشکورش تنکیکد نمایکد. در نقطک  مقابکل، آ      
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گیرند که معتقدند که جهت نوعی مفهوم مبهم در عرص  حقوق مکدنی  دسته ای دکترین قرار می
مرور یمان سعی داشته است تا مفهکومی نکو ای آن ارائکه دهکد، امکا      است؛ هرچند روی  قضایی به

 ,Aynès, 2014) همچنان عنصر غیرمؤیر و گاه مضر و خطرناک در حقوق قراردادها وجکود دارد 

p. 40.)  هکا و اسکتقالل و اسکتحکام ارادۀ    شده است که اصل آیاد  ارادهدر توجیه این نظر بیان
دهد و دیرر نیکای  بکه وجکود جهکت  عقکد      قرارداد  در حقوق فرانسه اصل و پایه را تشکیل می

توانکد دلیلکی در   نفسکه مکی  نداریم و علت اشاره به این اصل به این دلیل بوده است که اراده فکی 
شکود  ایی برعهده گرفتن تعهدات عقد باشد و در صورت شرط بودن جهت، موجج میتوجیه چر

که این مقوله ای اصل ارادۀ قرارداد  فراتر رود، چراکه مسئل  بررسکی و کنتکرل جهکت  قکرارداد     
شده آن است که آیا واقعاً چنکین موضکوعی در حقکوق فرانسکه     اما پرسش مطرح شود؛مطرح می

توان به ایکن نتیجکه   نظام حقوقی این کشور میه است؟ با نراه کلی به شد همچون اصل پذیرفته
نشده است و موارد  در قانون عنوان ی  اصل قاطع پذیرفته رسید که عموماً چنین موضوعی به

گکذار  لذا این موضع قانون دهد.و روی  قضایی وجود دارد که یقین الیم در این یمینه را به ما می
رسکانی  رویتوان نوعی تغییر سیاست قکرارداد  دانسکت ککه هکد  آن بکه     میدر اصالح جدید را 

 قواعد عمومی در این عرصه است. 
لذا در ی  نراه کلی در حقوق فرانسه جهتْ اصطالحی مکبهم و غیرقابکل درک بکوده اسکت.     

هکا   هکا  تاریک  آن را ای طریک  پکووهش    اند که جنبهدانان متعدد  سعی در آن داشتهحقوق
فایکده  وشن نمایند. برخی همچون پلنیول معتقدند که الیم است این واژۀ غیرمؤیر و بیخویش ر

ای عرص  حقوق قراردادها حذ  گردد. بر این مبنا در اصالحی  جدید قانون، دیرر جایراهی برا  
دهنکدۀ  کنیم ککه نشکان  ، با مواد قانونی متعدد  برخورد میشود؛ با این همهجهت مشاهده نمی

گذار با وجود حذ  جهت، نظر بر آن داشته است تا کارکردهکایش را  وع است که قانوناین موض
نظکر بریکریم ککه عبکارت اسکت ای      توانیم برا  جهت درطور کلی دو نقش مهم میحفظ کند. به

 کنترل قانونی جهت و توجیه علت و چرایی تعهد.
 

 قانونی و مشروع بودن تعهد. 1. 2. 1
ایر نامشروع بودن جهت بر معامله بین فقها اجماع وجکود دارد، لککن   ای لحاظ فقهی در خصوص 

خورد. نظر قو  بر آن است که طکرفین نسکبت   چشم میدر شرایط تحق  آن اختال  دیدگاه به
به هد  نهایی ای انعقاد عقد علم و آگاهی کامل داشته باشند؛ بنابراین مقول  علم و قصد مطکرح  

مباحث مربوط بکه ایکن موضکوع تشکریه شکده اسکت. در توجیکه        شود و عموماً در بیع انرور می
 ککا   ایضا ذال  علی القصد نفج فان»شود که ضرورت قصد، بر این بیان فقهی تنکید بسیار می

 و قصکود المحلکل   دایکوران مکودار   الحرمکوه  و الحلیوه و الفساد و الصحه ان عرفت لما الفساد فی
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ن فقها در تالقی قصد و انریزۀ آنکان بکر جهکت    (. البته بی119ق، ص 1042)سرخسی، « المحرم
ا  معتقدند که صرفاً قصد یککی ای طکرفین مکالک اسکت،     نامشروع اختال  نظر وجود دارد. عده

شکود )کاتوییکان،   اگرچه طر  مقابل بر آن آگاه نباشد و در این حالت عقکدْ باطکل شکمرده مکی    
هدفی شرط  ضرور  اسکت؛ چراککه   (. درحالی که ای نظر ما تواف  آنان بر چنین 621، ص 1932

 گردد.در حالت اول، اصل استحکام عقود م دوش می
طور اختصاصکی بکه مشکروعیت تعهکد پرداختکه      در قانون مدنی ساب  فرانسه چندین ماده به

دانکد و  مشروعیت جهت  معامله را یکی ای شروط الیم در تشکیل قکرارداد مکی   1141است. مادۀ 
گونکه  این است که تعهد بر ی  جهت نامشروع و غیرقانونی هکیچ مشعر بر  1191همچنین مادۀ 
دارد تشکریه شکده ککه بیکان مکی      1199 تواند داشته باشد و اساس این مواد در مادۀآیار  نمی

جهتْ یمانی غیرمشروع است که در آن یمینه منع قانونی ایجاد شده و یا اینکه جهکتْ بکرخال    
در این مفهوم، جهکت درواقکع همکان انریکزه و هکد       اخالق حسنه و نظم عمومی جامعه باشد. 

شده اسکت. ولکی مهکم اسکت     اصلی است که طر  قرارداد  بر مبنا  آن راضی به انجام معامله 
جا  هد  قرارداد، نتیج  عقد مالک قرار گیرد و ای سو  دیرکر، ضکرورت وجکود مشکروعیت     به
تنها در مرحل  انعقاد عقد بلکه که نه ها تعیین گرددعنوان محدودیتی برا  اصل آیاد  قراردادبه

هککا  در کلیکک  مراحککل حیککات قککرارداد بتککوانیم آن را اعمککال کنککیم و بککا ایککن روش، بککه پککروژه
انکد،  هرچند مواد یادشده حذ  شده شویم.سای  حقوق قراردادها  اروپایی نزدی  میهماهنگ
تکوان  هکا نمکی  رد که ای طری  قکرارداد داقانون مدنی فرانسه اصلی بنیادین را بیان می 2اما مادۀ 

قوانینی را نقض کرد که اخکالق حسکنه و نظکم عمکومیه جامعک  مکرتبط بکا آن مقکررات اسکت.          
ایم؛ چراککه در یمینک  نتیجک     همچنین اگر نتیج  اجرایی عقد را درنظر بریریم، به بیراهه نرفته

ۀ اصلی انعقاد بکرا  آنکان را   شوند که انریزاجرا  تعهدات است که طرفین به آن چیز  نائل می
دهد و ممکن است به شکل عینی یا ش صی بروی نماید. ای نراه کلکی مشکروع بکودن    تشکیل می

توانکد بکه صکورت نکوعی     بررسی است؛ اوالً ضکرورت مشکروع بکودن مکی    تعهد در دو یمینه قابل 
تن قسکمتی ای  گکرف شکعاع قکرار  محدودیت بر آیاد  قرارداد مطرح شود؛ یانیاً روی  قضکایی تحکت  

 2منظور تنمین و ایجاد حقوق دیرر مجای دانسته اسکت. هرچنکد مکادۀ    آیاد  و حقوق افراد را به
قانون  1146طور ضمنی به بحث اصل آیاد  قرارداد  پرداخته، ولی مادۀ قانون مدنی فرانسه به

رارداد یا عدم طور جزئی آن را تشریه کرده است؛ با این بیان که هر ش صی در انعقاد قجدید به
آن، انت ا  طر  عقد، معین نمودن محتوا  تعهد و شکل قرارداد خویش در حکدود چکارچو    

این نکته را  2شده دارا  آیاد  کامل است و قسمت دوم ماده تحت لوا  مادۀ بینیقانونیه پیش
عمکومی اسکت،   تواند قواعد قانونی را که مرتبط با نظم دارد که این آیاد  قرارداد  نمیبیان می

حکذ  شکده   ( Bonnes mœurs)شود که واژۀ اخالق حسکنه  نقض کند. در اصالحیه مشاهده می
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چراکه روی  قضایی در کشور فرانسه در چند سال اخیر در آرا  متعدد  ایکن اصکطالح را    است،
ولی ای سو  دیرکر، قسکمت دوم مکادۀ     خیلی محدود کرده و به قلمرو نظم عمومی افزوده است.

هکا   تواند عاملی بکرا  ت ریکج حقکوق و آیاد    لت دارد بر آنکه آیاد  قرارداد  نمیدال 1146
کننکدۀ مفهکوم اخکالق    دانان معتقد بودند که درواقع این قسمت اخیر تکداعی عموم باشد. حقوق
قکانون   1191جایرزین مکادۀ   1121تواند بدل آن باشد. در قانون جدید، مادۀ حسنه است و می
تواند نظکم عمکومی   بر اساس آن، قرارداد بر مبنا  محتوا و هد  خویش نمی ساب  شده است و

عنکوان عناصکر   جامعه را نقض نماید. مادۀ اخیر درواقع اصکطالح جهکت و موضکوع معاملکه را بکه     
توان گفت تمامی قواعد  را که روی  قضایی فرانسه در خصوص جهت دارد و میمرتبط بیان می

 .Aubert, Flour, Savaux, 2014, p) سکاید اعمال میاست، قابل  و هد  غیرمشروع ایجاد کرده

س ن ای آن است ککه تجکاوی    1146مادۀ  9. در پروژۀ اولی  اصالحی  حقوق قرارداد در بند (320
نکوی  قکانون ایکن    به نظم عمومی و حقوق عام  افراد جامعه مقدور نیست و در کنکار آن پکیش  

حقکوق و آیاد  افکراد جامعکه محکدود گکردد،       طکور مش صکی  امکان را درنظر گرفته است تا به
منظور آنکه بتوان ای حقوق جد  و مؤیر دیرر  برخوردار شد. در قکانون اخیکر تصکویج بنکد     به

وجود آمده است که دیرر قابلیت اجرایی ندارد، امکا بایسکتی   یادشده حذ  گردید و این شائب  به
مکرور یمکان،   وجکود آمکد و بکه   شورها  اروپایی بهبیان داشت چنین روی  قضایی ابتدا در سایر ک

سکای  کننکد و در   قضات فرانسو  در صکدد آن برآمدنکد ککه چنکین موضکوعی را نیکز نهادینکه       
دانان مشهور فرانسو ، ها  قانونی همچون پروژۀ اصالح قانون مدنی فرانسوا ترره، ای حقوقپروژه
تصریه قانون، دلیلی بکر عکدم اعمکال آن در    صراحت به آن اشاره کرده است. اما با وجود عدم به

نکوعی مبکانی مکادۀ    قالج روی  قضایی وجود ندارد؛ چراکه اساساً دارا  منط  حقوقی است و بکه 
دارد. در حال حاضر در بحث رقابت ناعادالنه این استثنا در قانون قدیم فرانسه را بیان می 1191

جج حکم صادره ای سو  شعب  حقوق اجتماعی موطور خاص بهشود که بهروی  قضایی دیده می
شده  م به کارگر ی  شرکت اجایۀ فعالیت ناعادالنه داده1116دیوان عالی کشور فرانسه در سال 

منظور آنکه اوالً این موضوع برا  منافع شرکت ضرورت داشته اسکت، یانیکاً کارفرمکا در    است؛ به
-Cass. soc 14 mai 1992, n 89)خصکوص خطکر رقابکت ناعادالنکه مکورد حمایکت قکرار گیکرد         

45.300, Bull. Civ. N 309.) 
 

 توجیه تعهد قراردادی .2. 2. 1
 بکودن  قانونی و مشروع با  در هرچند است. تعهد توجیه قرارداد، در جهت تنییرات ای دیرر یکی
 بکوده  قضکایی  روی  این خاص طوربه اخیر کارکرد یمین  در منتها نبودیم، مواجه مشکل با جهت
 تکر پکیش  که گونههمان. است کرده تکمیل را یمینه این در موجود خأل مکملْ منبع قالجه در که
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 در بسکیار   قکانونی  مکوارد  و دارد شککلی  جنب  صرفاً هاقرارداد حقوق در جهت حذ  شد، بیان
 تعهکد  توجیکه  بحث کلی، نراه با. است قرارداد در جهت ضمنی وجود بیانرر جدید و قدیم قانون
 و شکود  مش ص تعهد اساسی و اولیه توجیه مفهوم است الیم اوالً است؛ بررسی قابل منظر دو ای

 تصکور  منفعتکی  تعهد برا  که یمانی فرانسه حقوق در. گردد استنتا  نیز توجیه عدم نتایج یانیاً
 پیکدا  را عقکد  بکه  الیم رضکایت  متعهکد  مش ص، و معین منفعت این به دستیابی منظوربه شود،
 وجکود  بکر  داللکت  ککه  اسکت  نهفته قرارداد اقتصاد  مفهوم در ا نظریه چنین اساس و کندمی

 .دارد تعهد در منطقی و عقالیی ضرورت ای حداقلی
ای مجموعه منابعی که در خصوص توجیه وجود دارد دو ب ش اساسی را باید ای یکدیرر جدا 

لیکل شکود و ای سکو  دیرکر،     و تحکرد. در وهل  اول باید معیار وجود منفعت در قرارداد تجزیکه  
موارد  که هد  آنان ضمانت  منفعت قرارداد  با اعمال اصل تکواین اسکت مشک ص گکردد. در     

که مبتنکی   بند  کالسی  عقود معوضیمین  تعیین مفهوم منفعت، قانون جدید بر همان طبقه
 عنکوان بکه  -که در آن هد ْ ب شش و خیرخواهی اسکت  -بر وجود عوض قرارداد  و غیرمعوض

گذار صکرفاً بکه ایکن موضکوع بسکنده نککرده و       مجدداً تنکید داشته است. اما قانون اساس قرارداد
ها  عیو  رضا و جهت را به یکدیرر نزدی  کرده و درواقع موضکوع اشکتباه در هکد  را    تئور 

خصکوص  مورد شناسایی قرار داده است؛ امر  که موجج وسعت ب شکیدن بکه نقکش جهکت بکه     
در مقام تبیین شکرایط الیم در اعتبکار    1121در قانون مدنی فعلی، مادۀ  شود.جهت ش صی می

که مبهم و غیرقابل عقود معوض است که بر اساس عوض قرارداد  باید واقعی باشد و درصورتی 
عنوان عقد معوض است. دولت فرانسه در گذشته شرط یادشده را تصور باشد، فاقد اعتبار الیم به

دانکان تکرجیه   م قید نمود و در آن یمکان حقکوق  6441قراردادها  سال در پروژۀ اصالح حقوق 
دادند منفعت را جایرزین جهت قرار دهند. اولین نکت  حائز اهمیت عوض قرارداد اسکت ککه   می

رسد که عوض در شکل عینی و ماد  آن مطکرح اسکت، ولکی    نظر میگونه بهدر نراه ن ست این
طور جداگانه، بلکه با درنظر گرفتن کلیت پکروژۀ  عوض نه به این دیدگاه اشتباه است. درواقع باید

توصکیف کلکی ای توجیکه     1123گونه تصور شود که مکادۀ  گیرد و این اصالحی مورد بررسی قرار
دهد. اگر بر استدالل ن ست خویش اصرار نمکاییم بکا مشککالت فراوانکی روبکرو      تعهد را ارائه می

انونی ماده وفادار باشیم که صرفاً عقود معوض دوجانبه را صراحت قشویم: ن ست آنکه اگر به می
گکردد. امکا بایکد دانسکت کلیک  اعمکال حقکوقی        شامل شود، دیرر شامل عقکود غیرمعکوض نمکی   

دهنکد. دوم آنککه   انکد و عکوض معکیّن و غیکرمعیّن را تشککیل مکی      کنندۀ ی  علت خاصتوجیه
هکوم مضکی  را اعمکال نمکاییم، باعکث      در مف 1121که ما تئور  ضرورت وجود مکادۀ  درصورتی 

که رویک   شود قراردادهایی که جنب  اصالحی عقود پیشین را دارند باطل شمرده شوند؛ چنانمی
واسط  چنین استنباطی قراردادها  م تلفی را باطل دانسته است. ممکن اسکت عقکد   قضایی به
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تر ملک  را بکه و    ده سریعشده باشد و خریدار به جهت آنکه فروشننحو صحیحی واقع بیعی به
تعهکد بکه صکورت تعهکد      واگذار نماید مبلغی را مایاد بر یمن برعهدۀ خویش بریکرد. ایکن قسکم   

شود. همچنین ما با مشکل تنییکد  واسط  فقدان جهت  عینی عقد باطل میجانبه است، اما بهی 
 شویم.جانبه مواجه میخصوص عقود ی اعمال حقوقی مبهم به
رفاً در مفهوم عینی مالک نیست، بلکه بایستی معیارها  دیرر  را هم مکد  بنابراین عوض ص
گیکرد و  که گاهی روابط حقوقی و تعهدات طرفین قرارداد مورد بررسی قرار مینظر داشت؛ چنان

شکویم. در همکین   و تحلیل دقی  آن به ی  منفعت اقتصاد  ای قکرارداد رهنمکون مکی   با تجزیه 
کرده است که اگر بکه   دیوان عالی کشور فرانسه به این مقوله اشارهیمینه شعب  حقوق اجتماعی 

دلیل مشکالتی همچون کاهش سرمایه، تغییر مدیریت و موارد دیرر، کارفرما به پرداخت مبلغی 
عنوان جبران خسارت در برابر کارگر متعهد شود، ای نراه حقوقی چنین توافقی معتبر اسکت و  به

طکور خکاص   مطرح کرد؛ چراکه باید کلیت این نوع ای توافک  را بکه   توان ادعا  نبود عوض رانمی
که رابط  کار  آنان خاتمه یابکد، شکرکت دیرکر مکلکف بکه پرداخکت       درنظر گرفت، و درصورتی 

آورد دسکت مکی  حقوق ماهیانه ن واهد بود. این مقوله همان منفعتی است که مدیریت شرکت به
 :Cass. soc. 10 April 2013, No. 11-25.841)کنکیم   عنکوان عکوض یکاد   توانیم ای آن بهکه می

Bull. Civ. V, n° 97.  .) 
توجه کردن به نتیج  اجرا  قرارداد ای دیرر راهکارها  روی  قضایی در تفسیر عکوض اسکت   

و نتیج  پذیرش این استدالل، ادعا  بطالن قکرارداد   که در آن درواقع منفعت انعقاد نهفته است
بکردار     مدنظر طرفین محق  نشده است. به عبارت دیرر، متعهکد بهکره  علت آنکه هداست؛ به

خاصی ای قرارداد را قصد کرده باشد، ولی درعمل به آن دست نیافته باشد. برا  مثکال ش صکی   
شکود در  کنکد و پک  ای مکدتی متوجکه مکی     ا  را برا  فروش وسکایل وریشکی اجکاره مکی    مغایه

شتباه ککرده اسکت و دیرکر قکرارداد اجکاره بکرا  و        محاسبات خویش برا  انت ا  نوع شغل ا
انکد تکا محکدودۀ    سودآور نیست. در این یمینه، برخی ای محاکم در کشور فرانسه درصدد برآمکده 

روی  قضایی را مش ص سایند و بر ضرورت وجود هد  اقتصاد  ای انعقاد عقد در قصد و انریکزۀ  
ص ر  یکا  رارداد وجود داشته باشد. بنابراین به طرفین تنکید نمایند تا امکان ساقط کردن اعتبار ق

 توانیم کلیت رابط  حقوقی را ییر سؤال ببریم.ادعا  خطا در سنجش منفعت نمی
بیکان   1123دانان نسکبت بکه اوصکا  منکدر  در مکادۀ      خار  ای ایراداتی که برخی ای حقوق

عقود دوجانبه شرط دانسکته  گذار دو صفت تحت عنوان واقعی و مؤیر بودن را در دارند، قانونمی
است، ولی هرکدام ای اوصا  دارا  تفسیر خاصی هستند. در وصف ن سکت، عکالوه بکر ضکرورت     

ا  واحکد را تشککیل   وجود عوض، الیم است که تعهدات طرفین در ارتباط با یککدیرر مجموعکه  
تنکیکد  دانکان فرانسکو  بکر ککافی بکودن عکوض       دیرکر، حقکوق  عبارت ترای باشند؛ به دهند و هم
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گونکه عقکود را   نمایند. بنابراین در صورت نبود تواین الیم در تعهدات قرارداد ، محکاکم ایکن  می
کننکده  ککه توییکع  دانند. لذا در ی  رابط  قرارداد  توییع ککاال و خکدمات، درصکورتی    باطل می

هد شده گرفته باشد و طر  مقابل به تعهدات ناچیز  متععهده تعهداتی را نسبت به مشتریان بر
 سایند.کننده برسد، محاکم قرارداد یادشده را باطل میباشد و در ایر آن منفعت ناچیز  به توییع

شود که آیکا در  ا  ارائه شده است. ابتدا بررسی میدر خصوص صف دوم عوض تفسیر گسترده
ایکن حالکتْ   دیرر در عبارت واقعیت امر به متعاهد قرارداد  منفعتی تعل  خواهد گرفت یا خیر؟ به 

مؤیر و دارا  مزیت اقتصاد  بودن عوض مورد بحث است. در وهلک  اول طکرفین عقکد بکر مبنکا       
که آن نیایها برطر  نشده باشد، هرچنکد   نمایند و درصورتینیایها  ش صی مبادرت به انعقاد می

ای سکو   عوض درواقع وجود دارد، اما در حکم عدم است و باید آن را باطل دانست. در رأ  صادره 
شعب  حقوق اقتصاد  دیوان عالی فرانسه، بر اسکاس اسکتدالل یادشکده و فقکدان جهکت قکرارداد،       

منظور ارائ  خکدمات  اند. در ی  پروندۀ قضایی، قرارداد  بهقضات بر بطالن رابط  حقوقی نظر داده
  نفکر  هایی بوده که بکا یک  کنندۀ خدمات ای نوع شرکتشود، شرکت ارائهبین دو شرکت منعقد می

کننکدۀ  مؤس  امکان یبت آن وجود داشته و مؤس  شرکت اخیر یکی ای مؤسسان شرکت دریافت
علکت نبکود جهکت،    واسط  بروی اختال  در مطالبات وجه بین دو شرکت، دیوان بهخدمات است. به

کننکدۀ خکدمات بکه همکان میکزان پرداخکت عکوض        معامله را باطل گردانید؛ چراکه شرکت دریافت
کاسته کنندۀ خدمات در شرکت مادر میدار و مؤس  شرکت ارائهحقوق دریافتی سهامخدمات، ای 

 ) گونکه منفعتکی بکرا  متعهکد قکرارداد  قابکل تحقک  نبکوده اسکت         فیه هکیچ مااست. لذا در نحن
Cass.Com. 23 octobre 2012, n° 11-23.376,,Bull. Civ. IV, n 190, D 2013.) 

داللت بر وجکود خکارجی و عینکی آن دارد و در صکورت     همچنین ویوگی مؤیر بودن عوضْ  
عدم عینیت، درواقع قرارداد بدون عوض منعقد شده است. لذا در وضعیتی که طرفین بکر تهکاتر   

کنند، ولی یکی ای طرفین در وضعیت توقف ای پرداخکت دیکون اسکت،    قرارداد  دیون تواف  می
شود و درنهایت در وهلک  دوم ای  رفته میدرواقع دین وجود خارجی ندارد و تواف  باطل درنظر گ

علت آنکه شود که عقود معل  فاقد اعتبار حقوقی الیمه است، بهقانون جدید فرانسه استنباط می
الوقوع کنیم ککه در تحقک  آن احتمکال و    توانیم وجود عوض را معل  بر امر  محتملچرونه می

عتی که طر  قرارداد ای عوض معامله برا  دیرر، مزیت و منفس ن کند. به شان  نقش ایفا می
گذار آن را باطل دانسکته  خویش درنظر گرفته است یقینی و حتمی نیست و بر این اساس قانون

طور کالسی  عوض همان قصد خیرخواهانه و تبر  شک ص اسکت،   است. در عقود غیرمعوض به
عکالم حقکوق نکدارد؛ چراککه      شده است، اعتبار و تنییر ییکاد  در  اما اینکه به شکل مبهم مطرح

قصد خیرخواهانه درواقع ارتباط مستقیم با ارادۀ انعقاد ی  رابط  حقوقی بکدون دریافکت عکوض    
دارد و درواقع چیز  غیر ای اعالم رضایت معنا و مفهوم ندارد و ای نظر روی  قضایی فرانسه جهت 
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رارداد  بکوده اسکت. در   ا  که محرک اصلی اعالم قصد و رضا  قک عبارت است ای هد  و انریزه
قانون جدید، ای یک  سکو هکد ْ     1190طور خاص مادۀ ها و بهها  اصالحیه حقوق قراردادپروژه

کننده در قصد و رضکا  قکرارداد  دارد و نیکز جهکت عقکود غیرمعکوض را تشککیل        نقش تعیین
فرانسه بسکیار بکر    دهد و ای دیرر سو، شرط صحت و اعتبار حقوقی هبه است که آرا  محاکممی

عنکوان  ویوه آنکه طر  قرارداد  دارا  ویوگکی ش صکیتی بکاری  بکوده و بکه     آن تنکید دارند؛ به
شکدن ایکن    نموده است و در صکورت محقک   محرک اصلی در انعقاد رابط  حقوقی نقش ایفا می

هکدات  شد. قانون در یمین  حفظ اعتبار و اریش اساسی تعطور قطع قرارداد  منعقد نمیمهم به
نوعی که هر قرارداد یا شرط ضکمن عقکد    قرارداد  ابزارها  م تلفی را درنظر گرفته است؛ به
شود و فرض نبود چنین شکرطی درنظکر گرفتکه    برخال  علت اساسی تعهد اولیه، باطل تلقی می

عنکوان شکرط خکال     بکه  در حقوق ایکران ای مقولکه  (. Clause est réputée non écrite)شود می
ا  مشهور کنیم، ولی در آیار با یکدیرر تفاوت دارند. در این خصوص پروندهذات یاد میمقتضا  

وجود دارد که رأ  شعب  حقوق اقتصاد  دیوان عالی فرانسه پای  اولی  آن را ایجاد کرده اسکت.  
رساند و شکرط بکر   در این پرونده، شرکتی آگهی جذ  معمار در ی  پروژه را به اطالع عموم می

است در مهلت یمانی محدود درخواست متقاضیان دریافت گردد. در این خصوص یککی  آن شده 
دارد ولکی  ای داوطلبان ریومه و پروژۀ خویش را ای طری  ی  شرکت خدماتی پستی ارسکال مکی  

دهد و به تبع آن، درخواست متقاضکی  شرکت یادشده مرسوله را خار  ای مهلت مقرر تحویل می
گکردد و  اساس مسئولیت قرارداد  بر علیه شرکت پستی اقامه می شود. دعو  حقوقی بررد می

کنکد. دیکوان ایکن    خوانده در مقام دفاع به شرط عدم مسئولیت منکدر  در قکرارداد اسکتناد مکی    
پذیرد، چراکه چنین شرطی برخال  اساس تعهد اولیه است. درواقع شکرکت در  استدالل را نمی

 به بطکالن اسکت  دهد و شرط خال  آن محکوم میآگهی جذ ْ جهت اساسی قرارداد را تشکیل 
(Cass. com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632, Bull. 1996 IV N° 261, p. 223) . 

صراحت اشاره دارد که هرگونکه شکرطی ککه اسکاس و     به 1134گذار فرانسو  در مادۀ قانون
. جکوهر درواقکع همکان    شودکند، باطل فرض میتعهد طر  قرارداد را یایل ( Substance) جوهر

دهد و آن موضوعی است که جهت تحقک  و رسکیدن بکه آن،    ماهیت اساسی تعهد را تشکیل می
دیرر، تعهد اولیه اساس و جکوهره تعهکد طکر     بیان گیرد. به متعهد بااراده تعهدات را برعهده می

موجج مواد به دهد. لذا با حذ  شکلی جهت ای قانون مدنی فرانسه، همچنانمقابل را تشکیل می
دانان، وجود جهت در دو مقطکع  نماییم. در نظریات حقوققانونی متعدد وجود آن را مشاهده می

ا  با استدالل بر قانون قدیم مکدنی  یمانی ای حیات حقوقی ی  عقد الیم دانسته شده است. عده
انعقاد قرارداد نظر بر آن دارند که جهت عاملی ضرور  در یمان  1141خصوص مادۀ فرانسه و به

شکود. در نقطک    تبع آن، عقد  هم ایجاد نمکی که جهت وجود نداشته باشد به  است و درصورتی
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که قرارداد فاقد جهت باشد دارد درصورتی که بیان می 1191مقابل، بعضی نیز با استناد به مادۀ 
اند و بر اساس تهشود، وجود جهت را در مرحل  انعقاد ضرور  دانسای عوامل بطالن محسو  می

شکود و گکروه   ا  معتقدند که نبود جهت باعث عقیم ماندن قکرارداد مکی  شده، عدهدو نظری  ارائه
وقوع پیوسکته در شکرایط و   کنند که با توجه به تغییر و تحوالت  بهدیرر این دیدگاه را مطرح می

تجدیدنظر در قرارداد  اوضاع ی  عقد و در نتیجه تنییرش بر جهت، امکان تواف  مجدد بر اعمال
شود. هرچند که روی  قضکایی تمکایلی بکر مکوارد     صورت قرارداد باطل میوجود دارد و درغیر این

 گذار به آن اشاره داشته است.طور فرضی قانونگفته ندارد، ولی در اصالح قانون مدنی بهپیش
انون قدیم و حتی ، یعنی نوعی بطالن قرارداد ، در ق(Caducité)ماهیت عقیم شدن قرارداد 
در مقام تشریه رژیم حقکوقی و علکل آن اسکت. در صکدر      1112فعلی محل مناقشه بوده و مادۀ 

ماده بر نبود یکی ای عناصر اساسی در تشکیل عقد اشاره شده است، اما با توجه به اختال  بکین  
د ککه  شکو ها و قانون جدید، این پرسش مطرح مکی نوی  طرح قانونی اصالح حقوق قراردادپیش
قانون جدید وجکود سکه    1161ی  ای این عناصر مشمول حکم مادۀ یادشده هستتد؟ مادۀ کدام
منظکور  بکه  معاملکه  موضکوع  بکودن  معین و مشروع و انعقاد، اهلیت طرفین، رضایت قصد و عنصر

تواند مشکمول  اعتبار قرارداد را ضرور  دانسته است. رضایت و اهلیت قرارداد  طرفین عقد نمی
ردد؛ چراکه با اعالم رضایت، دیرر امکان محو شدن آن وجود نکدارد. درحقیقکت مسکئل     حکم گ

اساسی محو شدن است و عدم وجود موضوعه بحث نیست. در صورت محق  نشدن قصکد و رضکا   
به بطالن گردد. ای دیرر سو، اهلیت شامل حکم نیکز  اساساً عقد  تشکیل نشده است که محکوم 

به اشکال م تلفی همچون اهلیت تمتع، اهلیت استیفا، اهلیت نکاقص   ویوه آنکه اهلیتنیست؛ به
بنابراین تنهکا موضکوعه معاملکه     و عدم اختیار انعقاد قابل تقسیم بوده و احکام آنان متفاوت است.

ا  را ای دیرکر  بکه موضکوع خریکد و فکروش      ماند. ممکن اسکت ش صکی مغکایه   محل بحث می
موجج قوانین این نوع ای مادۀ م در جرم است، کشور فرانسه بهجوانا اجاره کند، با آنکه در مار 

در این حالت ای قرارداد، موضوع مشروعیت ندارد. در این مسئله عالوه بر موضوع، جهت معاملکه  
ککه جهکت و موضکوع     هایی وجود دارد. در این وضعیت درصورتینیز نهفته است؛ هرچند تفاوت

ی قراردادْ عوضه معامله ایبین برود، این امکر بکه عقکیم شکدن     معامله محو شوند، برا  مثال، بعد ا
فیه با دو عنصر عینی و ش صی روبرو هسکتیم؛  مادیرر، در نحنعبارت به  شود.قرارداد منجر می

آورد، امککان  دسکت مکی  موجکج قکرارداد یککی ای طکرفین بکه     عنصر عینی یا همان عوضی که به
وم عنصر ش صی یا جهت محو شده است؛ لذا این دو ای دستیابی به آن وجود ندارد و در قسم د

 موجبات عقیم شدن عقد هستند.
 اوضاع و شرایط کند تغییریکی دیرر ای مسائلی که جایراه جهت در توجیه تعهد را تبیین می

طور معمول و عقالیکی، طکرفین   قرارداد  برا  آن است. به یا قانونی راهکار و قرارداد  احوال و



 213  ...در حقوق قراردادهای ایران« جهت»بررسی تطبیقی جایگاه 

نمایکد بکا   دارند و هر طر  سعی مکی ی کلی  جوانج ارادۀ انشایی خویش را اعالم میعقد با بررس
شود. ای سو  دقت منافع خویش را تنمین کند و در ایر این روند نوعی تعادل قرارداد  محق  می

گیرد، ولکی ممککن   دیرر، هر طر  قرارداد  شرایط اجرا  تعهد را در یمان آینده نیز درنظر می
ا  پیش رود که انجام تعهدات با مشکالتی روبکرو شکود و طکرفین نتواننکد     گونهبه است وضعیت

ا  در جامعه ایجاد بحران اقتصاد  گسترده یکبارهبینی کنند؛ نظیر آنکه بهشرایط حادیه را پیش
شود و توان خرید عموم افراد کاهش شدید  پیدا کند و ای سو  دیرر هزین  مواد اولیه و سکایر  

ا  یابد. در چنین شرایطی انجام تعهدات قرارداد  با هزین  گزافکی صکورت   شد فزایندهوسایل ر
 و احکوال قکرارداد در  واسط  تغییکر در شکرایط و اوضکاع    خواهد پذیرفت. مسئل  مذاکرۀ مجدد به

مطرح شده است. روی  قضایی فرانسه نراه مثبتی به چنکین موضکوعی    اروپایی کشورها  حقوق
بینکی سکه   قانون مکدنی جدیکد بکا پکیش     1115جهات م تلف مبهم است. مادۀ ندارد، چراکه ای 

ا  که شرایط به حد گستردهوجود آورده است. اساساً درصورتی مرحله، نوعی تحول اساسی را به
دسکت  نوعی که انجام تعهد برا  متعهد به شکل تبر  گردد و یا منفعت کمی را بهتغییر یابد، به

تواند صکورت گیکرد یکا    طرفین در جهت منطب  کردن با شرایط جدید میآورد، مذاکراتی میان 
اینکه بر اساس تواف  جدید  قرارداد ساب  را منفسخ گردانند و در صورت عدم حصکول توافک ،   

تواند ای دادگاه پایان دادن به رابط  حقوقی را تقاضا کند. دکترین در توجیه یکی ار متعاهدین می
کنند و ه به اصولی نظیر حسن اجرا  عقد، انصا  و عدالت استناد میعلت و چرایی تجدید مذاکر

المللکی  را که در معاهدات بین (Clause rebus sic stantibus)برخی دیرر نیز اصل تغییر قرارداد 
دارد ککه  کنند. اصل یادشده این نکته را بیکان مکی  عنوان مالک معرفی میشده است بهشناخته 

تا آنجایی اعتبار دارد که شرایط اساسی مدنظر طرفین در خصکوص اجکرا   ها معاهدات بین دولت
المللی قابلیت اجرا ندارنکد. امکا ای   تغییر نیافته باشد و در صورت حدوث تغییر، دیرر تعهدات بین

طکور خکاص   نظر نرارندۀ مقاله بایستی اساس مذاکرۀ مجدد را در جهت قرارداد جستجو کرد؛ به
دن عوض تنکید دارد و اینکه بین تعهدات طرفین نوعی تعکادل و تکواین   بر واقعی بو 1121مادۀ 

که عواملی این برابر  قرارداد  را برهم ینند، اعتبار تواف   اقتصاد  وجود داشته باشد. درصورتی
االجرا است و درحالتی که چنین شکرطی  طرفین تاجایی که منافع متعاهدین را تنمین کند الیم

 .گرددآور بودن رابط  حقوقی یایل میضمانت اجرا  الزام م دوش شود، به تبع آنْ
 

 جهت در زمینۀ فرانسه نوین تحوالت از ایران حقوق تأثیرپذیری . امکان2
 جهتکالسیک  نظریۀ با ایران حقوق افتراق و اشتراک نقاط .1. 2

لکن در عمل  گذار فرانسو  جهت را ای شروط ضرور  در اعتبار قرارداد حذ  کرده،با آنکه قانون
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یافتکه ای سکو  شکعب  حقکوق     آیار حقوقی آن همچنان قابل شناسایی است و طبک  رأ  اصکدار  
اقتصاد  دیوان عالی کشور فرانسه، درصورتی که جهت  تعهدات ضامن ایبین رفته باشد و یا پ  
 ای انعقاد قرارداد ضمانت، جهت تعهد ساقط گردد، در این وضعیت عقد ضمان دارا  آیکار الیمکه  

(. درواقکع عقکد   Cass. com., 17 mai 2017, no 15-15746شکود ) نبوده، باطل درنظر گرفته می
رود، جهکت  ضمان موجودیتی وابسته به دین اولیه دارد؛ یمانی که تعهد بدهکار اصلی ایبین مکی 

(. بنابراین رویک  قضکایی   Delpech, 2017, p. 377شود )خود  خود نیز ساقط میتعهد ضامن به
ویوه جهت نقش مهمی در تنمین امنیت روابط حقوقی رانسه وفادار به جهت مانده است؛ بهفعلی ف
 (. Houtcieff, 2017, p. 457نماید )کند و اساس تعهدات قرارداد  را توجیه میایفا می

آورده و  جهکت را ای شکروط اساسکی حقکوق ایکران      114گذار ایرانکی در مکادۀ   هرچند قانون
نی ساب  فرانسه الهام گرفته است، ولی ای ی  سو در قانون صحبت ای جهت نوعی ای قانونی مدبه

 انکد یکاد ککرده   (Cause finale)عنوان سبج غایی دانان ای آن به شود که برخی حقوقمعامله می
رسکیم ککه   ( و ای دیرر سو، با تنمل در مواد قانونی به این نتیجکه مکی  996، ص 1919شهید ، )

گکذار ایرانکی ای ایکن    ی فقه و حقوق امامیه تبعیت کرده است. ابتکار قکانون قانون ای احکام و مبان
لحاظ قابل توجه است که مفهوم جهت را ای حقوق قدیم فرانسه اقتباس کرده ولی آن را با نظکم  
عمومی و مبانی اسالمی ارتباط داده است. در حقوق اسالم جهت  تعهد ایجملکه شکروط اساسکی    

رسکیم ککه   لی با بررسی برخی موارد حقوق مدنی به این نتیجه مکی در تشکیل قرارداد نیست، و
 Interdépendance) طور خاص، اصل همبسکتری آیار جهت  تعهد در حقوق ایران وجود دارد. به

des obligations )     و ارتباط بین تعهدات در نظام حقوقی ایران و فرانسکه تعریکف شکده و دارا
دادها تعهدات طرفین در برابر یککدیرر هسکتند و نکوعی    اشتراک مبانی است. درحقیقت، در قرار
دهد. این امر در قرارداد واحد یکا مجموعک  عقکود متصکل     مجموع  واحد اقتصاد  را تشکیل می

منظکور  گونه است که قراردادهکا  متعکدد  بکه   شناسایی است. در حالت اخیر وضعیت اینقابل 
آیکد و  وجود مکی باط و اتصال بین آنان بهشوند و نوعی ارتتحق  ی  هد  واحد مالی منعقد می

شود. دیوان عالی کشور فرانسه در آرا  متعدد  به چنین اصلی اشاره ا  مرتبط ایجاد میشبکه
کرده است. شعب  حقوق اقتصاد  دیوان عالی فرانسه وجود ارتباط بین قکرارداد مکالی و کسکج    

گیرنده اسکتفاده ای اعتبکار   راکه هد  واماعتبارات بانکی با قرارداد اصلی را محری دانسته است؛ چ
مالی در قرارداد خرید بوده است و عدم تحق  قرارداد تنییر ییاد  بر قرارداد کسج اعتبار بکانکی  

 Cass. com., 27 juin. 1995, n° 92-21041, Bulletin 1995 Iگردانکد ) دارد و آنرا فاقد ایر مکی 

N° 287, p. 200ه، چنانچه یک  قکرارداد فسکخ شکود، بکه تبکع آن،       (. لذا با توجه به اصل یادشد
 (. Pellé, 2007, p. 70) گرددقرارداد دیرر عقیم می
ها موارد  دیرر  نیز ای لحاظ شناسایی مبنکا  مکرتبط بکا اصکل یادشکده      در حقوق قرارداد
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گذار در حمایت ای اجرا  تعهدات قرارداد  وضع ککرده  وجود دارد؛ ایجمله ح  حب  که قانون
ر اساس اصول کلی حقوقی، هری  ای متعاهدین مکلف به پایبند  به تعهدات اسکت و در  است. ب

صورت امتناع و خوددار  متعهد، طر  مقابل دارا  اختیار در توقف اجکرا  عقکد خواهکد بکود.     
با الهام ای فقه امامیه ح  حب  را  دانانحقوقبرابر  و یکسانی تعهداتْ اساس ح  حب  است. 

دسکت آوردن  د و مبنا  آن در اصل همبسکتری قکرارداد ، اراده و قصکد در بکه    انشناسایی کرده
عوض قابل جستجو است. ای نراه تاری ی، پلنیول با انتقاد ای نظری  کالسی  اعتقاد بر ایکن دارد  

ککه یک  طکرْ  تعهکد  خکویش را انجکام ندهکد،        فایده است؛ درصورتی که جهت  تعهد اساساً بی
 ,Capitant, 1927) شودد فاقد موضوع است و درنتیجه قرارداد باطل میمثاب  آن است که تعهبه

p. 45تنهکا در انعقکاد قکرارداد    ا  در برابر این دیدگاه، عقیده دارند که اصل همبستری نکه (. عده
وجود خواهد داشت، بلکه در کلی  مراحل همچون در یمان اجرا نیز باید وجود داشته باشد. برا  

شود و بایع باید مبیع را بکه  صر  تواف  طرفین، مالکیت عوضین منتقل میع به مثال در عقد بی
که قبل ای قبض مبیع تلف شود، تلکف ای  تصر  و قبض مشتر  درآورد. در این حالت درصورتی 

شده و ید بایع امانی است، ولکی  شود؛ هرچند که قاعدتاً مالکیتْ منتقلآن فروشنده محسو  می
علت آنکه عوضین در برابر یکدیرر قرار ضامن تلف مورد معامله دانسته است، بهگذار و  را قانون
شود. همچنین در یمینک  فقکه، أککل    ها عوض دیرر فاقد جهت میگیرند و با تلف یکی ای آنمی

نماید که عوضین در آن مجهکول و نامقکدور باشکد.    هایی میمال به باطل حکم به بطالن قرارداد
نهفته است که قانون شروطی را در خصوص مبیع تعیین کرده است و عینی علت آن در این امر 

که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد، خواه عدم تسلیم مربوط به فروشنده باشد و خکواه ایکن عکدم    
شود که صرفاً یکی ای طرفین تعهد خویش را انجام دهکد و طکر    ناشی ای عین باشد، موجج می
گردد ککه درنهایکت   که موجج م دوش شدن عدالت قرارداد  میدیرر ای اجرا مبرا شود؛ امر  
 شود.تعهد مشتر  فاقد جهت می

 

 صحت اساسی شرایط مشروع معامله با سایر جهتِ لزوم شرط ارتباط. 2. 2

عنوان یکی ای شروط مربوط بکه تشککیل قکرارداد    تواند بهبه نظر نرارندۀ مقاله جهت  مشروع نمی
یابد، ولی شرط نفوذ مبتنکی  گانه تشکیل می  با توجه به عناصر سهتعریف شود؛ درواقع هر عقد

حککم خاصکی در مکورد     613گذار ایرانی در مادۀ که قانونبر جهت  معامل  نامشروع است؛ چنان
عنکوان  در تعکارض ناآگاهانکه جهکت مشکروع را بکه      114جهت مشروع تبیین کرده، ولی در مادۀ 
اما در خصوص مشروعیت  ناسایی خویش قرار داده است.شرط اساسی در صحت قرارداد مورد ش

جهت  معامله باید تصریه شود که جهت  تعهد هرچند که مفهکومی مکبهم و مبتنکی بکر شکروط      
دیرکر، جهکت   عبارت  ها  اخالقی است. بهقانونی است، ولی جهت  قرارداد مشروط بر رعایت نُرم
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قوق مدنی وجود جهکت بکرا  هکر تعهکد     نباید برخال  نظم عمومی و اخالق حسنه باشد. در ح
شده است، ولی چنین موضوعی در جهت  قرارداد توجیهی ندارد؛ چراکه ضرورتاً در درنظر گرفته 

کنکد. اشکتباه در اهکدا     هر قرارداد  هری  ای طرفینه قرارداد  اهکدافی در انعقکاد دنبکال مکی    
است ش صی ملکی را ای دیرر   تواند تنییر  در ماهیت حقوقی قرارداد داشته باشد. ممکننمی

ککه در  منظور آنکه موضوع عقد را تبدیل به خان  سالمندان نمایکد، درصکورتی   خریدار  کند به
اعتبکار   توانکد تقاضکا  بطکالن و بکی    ارییابی چنین هدفی دچار اشتباه شده باشد، خریدار نمی

قرارداد  را با چنین ادعایی توانست هر صورت هر ش صی میقرارداد را بکند؛ چراکه درغیر این
اما مشکروعیت جهکت     باطل گرداند و موجج شود اصل استحکام در روابط حقوقی متزلزل گردد.

شود تا هر قکرارداد  واسط  آن، این امکان برا  دادگاه ایجاد میقرارداد شرطی ضرور  است و به
رانسکو  در آرا  بسکیار  بکر    هکا  ایرانکی و ف  را ای لحاظ اخالقی مورد کنترل قرار دهد. دادگکاه 

جانبه اند. این کنترل در عقود معوض، تبرئی و قراردادها  ی ها حکم صادر کردهبطالن قرارداد
شکود، ولکی   ندرت اهدا  خال  واقع مشاهده میوجود خواهد داشت؛ هرچند در عقود معوض به

کنکد،  ی را دریافکت نمکی  ملموس نیع و عوض متعاهدها  غیرمعوض با توجه به اینکه در قرارداد
دهندۀ عوض است. قاعدتا در هبک  مکالی ککه ای سکو      طور غیرمستقیم تشکیلاهدا  دیرر  به

گیرد، رابط  خونی و نسبی اساس عقد خواهد بود. درصورتی فرد  نسبت به فریندش صورت می
بکار  اعتکه نامشروع بودن و عدم انتصا  فرینکد بکه پکدر کشکف شکود، محکاکم ایکن عقکد را بکی         

گردانند. در حقوق فرانسه تحکوالتی در خصکوص فرینکد نامشکروع صکورت گرفتکه و چنکین        می
آیکد هماننکد سکایر اقشکار     دنیا میمفهومی ای مفاهیم حقوقی حذ  شده است و هر فرد  که به
موجکج حککم کلکی فقکه اسکالمی،      جامعه ای حقوق و مزایایی یکسانی برخوردار خواهد بکود. بکه  

د شرطی قید شود که بر قابلیت و امکان استفاده ای موضوع معامله در هکد   درصورتی که در عق
شکود و  نامشروعی تنکید شود و یا طرفین بر آن اتفاق داشته باشد، آن معامله باطل محسو  می

ای مصادی  أکل مال به باطل خواهکد بکود. امکا درحکالتی ککه طکر  مقابکله قکرارداد  ای هکد           
نظکر وجکود دارد؛   ا  اخکتال   بین فقها در صحت چنکین معاملکه   نامشروع آگاهی نداشته باشد،

توانیم به این نتیجه برسیم که هکد  ای انعقکاد   اند گاهی بر حسج عر  میگروهی بر این عقیده
نجفکی  )شکود  قرارداد تحق  امر  نامشروع بکوده اسکت، لکذا ایکن معاملکه باطکل محسکو  مکی        

دست آوردن معیار مناسبی برا  سنجش، الیم است منظور به(. اما به14، ص 1939خوانسار ، 
 که مقتضیات جدید یمانه را درنظر گرفت تا استحکام روابط حقوقی حفظ شود.

 

 تفاوت جهت و رضایت قراردادی .1. 2. 2
ایجاد تمایز و تفکی  بین جهت قرارداد و جهت تعهد، ایر آن را در بررسی ارتباط بکین جهکت و   
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توان طور خاص در یمین  جهت تعهد و رضایت میده کرده است. بهرضایت قرارداد  قابل مشاه
بیان داشت با توجه به اینکه وجود تعهد هری  ای طرفین علکت و چرایکی تعهکد طکر  دیرکر را      

گونه ارتباطی ندارد و امکان ادغام جهکت در رضکایت   نماید، جهت تعهد با رضایت هیچتوجیه می
شکیل قرارداد وجود ندارد. بررسی تمایز بکین ایکن دو دارا    عنوان یکی ای شروط اساسی در تبه

و تحلیل رابط  میان جهت قرارداد و رضایت در عرص  تئور  و عملکی  مزیتی نیست، ولی تجزیه 
مفید و اریشمند است. درحقیقت نراه غیرتئور  ای جهتْ داللت دارد بر آنکه انریزه و اهکدا  ای  

کنکد  رد  که قرارداد غیرمعوض همچکون هبکه را منعقکد مکی    انعقاد قرارداد معیار اصلی است. ف
کنندۀ جهت است و همچون رضایت قرارداد  یکی ای عناصکر  انریزۀ اصلی متعاهد درواقع تعیین

تکوانیم  شود. ای لحاظ تئور ، در خصوص ایجاد تمایز بین این دو مفهکوم، مکی  اراده محسو  می
شکود.  ه رضکایت قکرارداد  جکایرزین آن نمکی    ویوه آنکنقش مستقلی برا  جهت قائل شویم، به

همچنین ای جنب  عملکی، جهکت قکرارداد  در برابکر رضکایْت جایرکاه خکاص خکویش را دارد و         
 توانند هرکدام کارکرد مهمی داشته باشند.  می

منظور نشان استقالل جهت در برابر اصطالح اخیر، الیم است که عیو  اراده مورد بررسی به
که رضایت قکرارداد  مکورد خدشکه     ه ایجمله موارد عیو  رضا است و درصورتیقرار گیرد. اکرا

گکذار شکرایط قکانونی    واقع شده باشد، عمل حقوقی فاقد اعتبار و نفوذ حقوقیه الیم است. قکانون 
اکراه را تبیین کرده و آن عبارت است ای اعمال فشار فیزیکی یا روحی ککه ضکرور  اسکت ایکن     

گونه عقود محتمل است ککه تعکادل اقتصکاد     تحمل باشد. در اینرقابل الزام و اجباره خارجی غی
بین برود و درنتیجه قرارداد فاقد جهت شود. وجود جهت به ایکن لحکاظ   قرارداد به سبج اکراه ای

گذار اسکت محقک  نشکود؛    که مد نظر قانون ا دارا  اهمیت است که در موارد  اکراه به درجه
طور خاص، ش صی که ملکی را بکه  وان عاملی در انعقاد عقد باشد. بهعننظیر آنکه صرفاً ترس به

کند بدون آنکه عوضی را دریافکت ککرده باشکد و قصکد تبکر  در انتقکال نیکز        دیرر  منتقل می
شکود. در ایکن مثکال عمکل حقکوقی فاقکد       نداشته باشد، عمل حقوقی یادشده باطل محسو  می

محاکم ترس عاملی برا  بطالن عقد نیسکت. ای  شود؛ ای نظر جهت است و موجج ابطال عقد می
خورد؛ اشتباه عبارت است ای آنکه امکر   چشم میسو  دیرر، این تفاوت در یمین  اشتباه نیز به

گر شود و در ایر آن ش ص دچار اشکتباه در ات کاذ   صورت واقعی برا  دیرر  جلوه غیرواقعی به
گر چنین اشکتباهی وجکود نداشکت، متعاهکد     گونه موارد آن است که اتصمیم شود. معیار در این
شد. در چنین شرایطی اشتباه مؤیر بوده، باعث معیکو  شکدن رضکا    حاضر به انعقاد قرارداد نمی

گردد. در این وضعیت جهتْ م دوش است، ولی ای لحاظ ضکمانت اجکرا متفکاوت بکا معیکو       می
ای بکا  جهکت برخکی ای     شکود، ولکی  نوعی که اشتباه موجج بطکالن قکرارداد مکی   بودن است؛ به

 اند.ها  حقوقی قائل بر عدم وجود و برخی به بطالن نظر دادهنظام
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 تفاوت جهت و موضوع قرارداد. 2. 2. 2
 1161مکادۀ   9( را در بنکد  contenu du contratگذار فرانسو  اصطالح محتوا  قکرارداد ) قانون

نکیکد قکرار داده اسکت. جکان     قانون جدید مدنی در با  شرایط اساسی در تشکیل عقکد مکورد ت  
(، نویسندۀ مشهور فرانسو ، اولین بار بکر جایرکاه محتکوا  قکرارداد     Jean Carbonnierگربونیه )

 ,Carbonnierتنکید کرده و معتقد است که این مفهوم اشارۀ مستقیم بر موضکوع قکرارداد دارد )  

2004, p. 980و جهکت  معاملکه فکدا      دانکان، دو مفهکومه موضکوع   (. ای نراه برخی دیرر ای حقوق
(، لککن محتکوا  قکرارداد     Dissaux, 2017, p. 40محتوا  قرارداد در قانون جدید شده است )

مفهومی کلی است و امکان ادغام سایر موضوعات حقوقی همچون موضکوع و جهکت عقکد در آن    
ا بکوده اسکت   هک سای  حقوق قراردادمنظور سادهگذار بهوجود دارد. ای دیرر سو، این ابتکار قانون

(Terré, Simler, Lequette et Chenede, 2018, p. 167ای نراه تطبیقی، قانون .)   گکذار ایرانکی و
اند. موضوع عقد باید فرانسو  وجود موضوع را ای شرایط اساسی در تشکیل قرارداد درنظر گرفته

ع معاملکه موجکج   قدر الیم و معین، موجود و قانونی باشد. وصف قانونی و اخالقی بودن موضو به
معامله این شبهه ایجاد شود ککه هکردو یک  ککارکرد دارنکد و       شود بین مفهوم اخیر و جهتمی

که اساساً این دو ای یکدیرر متمایزند. پرسکش  امکان ادغام جهت در موضوع وجود دارد؛ درحالی 
ه اساسی در یمین  موضوع قرارداد آن است که متعهد قرارداد  نسکبت بکه چیکز  متعهکد شکد     
است، اما در مورد جهت  قرارداد در صدد کشف علت و چرایکی تعهکدات متعاهکدین هسکتیم. در     
حالت اول، موضوع دارا  جنب  ماد  یا غیرماد  است، منتها در خصوص جهت به انریزۀ اصلی 

بنابراین ایکن دو شکرط در انعقکاد     کنیم.و هد  فور  و قطعی متعهد ای انعقاد قرارداد توجه می
سو، یمانی که موضوع قوقی کارکرد متفاوتی دارند و دارا  نقش واحد  نیستند. ای ی  اعمال ح

قرارداد یکی ای طرفین قانونی و مشروع بوده اما موضوع متعهد دیرر فاقد چنکین ویوگکی باشکد،    
تنها بطالن ماهیت حقوقی ای جهتْ قابل تصور است. ای دیرر سو، جهت قلمرو  فراتر ای موضوع 

واسط  وجود موضوع غیرقابل خدشه است، ولی با مالک قرار آنکه در موارد  عقود بهدارد نظیر 
گکردد. در عقکد اجکاره ککه ملک  بکه       دادن جهت و شرایط آن، اعتبار حقوقی عقد م دوش مکی 

شکود و هکد  مکوجر اسکتفادۀ غیرمشکروع ای      دیرر  جهت استیفا  منافع به تصکر  داده مکی  
قرارداد به لحاظ وجود  موضوع صحیه است، ولی بکه لحکاظ    موضوع اجاره است. در این وضعیتْ

گردد. بنابراین امکان ادغکام موضکوع و   اینکه جهت آن غیرمشروع است ای درج  اعتبار ساقط می
کنند. ای سو  دیرکر ای  جهت قرارداد وجود ندارد و هرکدام کارکرد متفاوتی را در قرارداد ایفا می

رصورتی که این دو مفهوم یکی دانسته شود و قالج محتکوا   نظر برخی ای نویسندگان حقوقی د
کنکد؛ چراککه جهکت و موضکوع ای عناصکر      قرارداد ترکیج شوند، این موضوع خللکی ایجکاد نمکی   

 (.Weill et Terré, 2001, p. 313)محتوا  هر قرارداد  هستند 
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 نتیجه
توان جایراه جهت یاست، لکن نم هرچند که دکترین حقوقی مفهومی مجمل ای جهت ارائه داده

عنوان عنصر  ضرور  در انعقاد عقود نادیده گرفت. روی  قضایی فرانسه در آرا  متعکدد   را به
بر ضرورت وجود جهت تنکید کرده است. در عقود مستمر درصورتی که در هر مرحله ای اجکرا   

داد را دانکان قکرار  برخکی ای حقکوق   .گکردد تعهداتْ جهت حذ  شود، اعتبار قکرارداد سکاقط مکی   
دانند؛ بکه ایکن معنکا ککه تعهکدات قکرارداد  ای تعهکدات        ا  خطرناک در حقوق مدنی میوسیله

شوند و کارکرد متفاوتی دارند. مسئولیت مکدنی مبتنکی بکر    طور دقی  متمایز میغیرقرارداد  به
منظور آنکه اعادۀ وضعیت صورت پذیرد. درحالتی که ش صی ترمیم وضعیت فعلی شده است؛ به

مند شود، جبران خسارات اولین ضمانت اجرا  قکانونی اسکت. بکا    طور ناروا ای مال دیرر  بهرهبه
وجود این، تعهدات قرارداد  اصوالً نراه به آینده دارد و قدرت دینامی  آن بکر تغییکر وضکعیت     

عنکوان شکاه حقکوق خصوصکی یکاد      دانان آلمانی ای قرارداد بهموجود است و بر این اساس، حقوق
 مکابین طکرفین دانسکته اسکت    عنوان قانون فینند؛ هرچند که قانون مدنی فرانسه آن را بهکمی

ا  در مهار خطرناکیه عقد موردنظر بوده است و عنوان وسیلهجهت در عرص  حقوق قراردادها به.
انکد.  همراه سایر شروط اساسکی دانسکته  قانون مدنی ایران و قانون ساب  فرانسه وجود جهت را به

ا  در توجیکه  گذاران این دو کشور است: اوالً جهتْ وسکیله نظر قانون رکرد اصلیه جهت مددو کا
صکدد   دراینکه ما  وکند دیرر، علت و چرایی تعهد را بیان میعبارت تعهدات قرارداد  است؛ به 

توجیه تمایل متعهد ای انعقاد قرارداد نیستیم، بلکه صرفاً در جستجو  هد  و  ای متعهد شدن 
باید و جنب  عینی آن مد نظکر  تیم. جهت در عقود معوض در قالج عوض قرارداد  تبلور میهس

است. هری  ای طرفین در عوضی دریافتی حقی بکرا  خکویش قائکل اسکت و ایکن امکر موجکج        
وجود آید و تعادل اقتصاد  قرارداد توجیه گردد و ای طکر   شود نوعی ارتباط بین عوضین بهمی

یابد. در کنکار جنبک    آور بودن تعهدات نیز بر اساس چنین تحلیلی استوار  میدیرر، قدرت الزام
کنکیم. ش صکی مکال    عینی، در عقود غیرمعوض جنب  مبهم و اجمالی ای جهت را مشکاهده مکی  

کند بدون آنکه عوضی را دریافت کند، فارغ ای بررسی اهدا  فرعکی  خویش را به دیرر  هبه می
گیکرد. یانیکاً اصکوالً جهکت      عنوان جهت مورد شناسایی قرار مکی متعهد، صر  قصد تبرئی و  به

معامله عاملی در محدود ککردن آیاد  قکرارداد  اسکت. طکرفین دارا  آیاد  الیم و کامکل در      
شکود ککه منکافع و    انعقاد عقود و روابط حقوقی هستند و لکن این آیاد  به این مهم محدود می

 دار نشود. نظم عمومی جامعه خدشه
حقوق جدید فرانسه، اصل بر رضایی بودن قکرارداد اسکت و قکرارداد قکدرت خکویش را ای      در 

شود که قرارداد ای عناصکر  همچکون   گیرد و این نتیجه ای آن برداشت میتواف  بین طرفین می
عنوان عنصر ضکرور   گردد و دیرر اینکه جهت بهقصد و رضا، اهلیت، و موضوع معین منعقد می
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وجود این در دیرر مواد قانونی نفوذ قرارداد مبتنی بر ضرورت وجکود  جهکت    مورد نظر نیست، با
هکا   دانکد و نسکبت بکه پکروژه    شده است. نراه سنتی و کالسی ، جهت را رکن مهم قرارداد می
با وجود ایکن، شکایان ذککر     .کنداصالحی که حذ   جهت را پیشنهاد داده است، ابرای نررانی می

واسط  ایکن مهکم   قوق قراردادها است، چراکه امنیت قضایی بهاست که جهت ی  ضرورت در ح
شود؛ هرچند برخی دیرر بر این باورند که امنیت یادشده با توجه به منفعت قکرارداد   تنمین می

طور متعار ، هر ش صی سعی بر آن دارد ککه منکافع خکویش را    حال حفظ خواهد شد و بههربه
در جوا  باید گفت که با پکذیرش جهکت، علکت تکنییر      در روابط قرارداد  با دیرران حفظ کند.

اشتباه در اوصا  اساسی و ضمانت اجرا  بطالن عقد و اشکتباه در اوصکا  ش صکیتی غیرمکؤیر     
مرتبط با عقود مجانی و عدم بطالن آن قابل توجیه است. در وضعیت ن سکتین، جهکت قکرارداد    

ماند. حقوق ایران با اقتباس قی میم دوش است ولی در حالت دوم، جهت قرارداد بدون تنییر با
عنکوان حقکوقی مترقکی و پیشکرفته قابکل      ای حقوق فرانسه و وفادار  به مبانی حقوق اسکالم بکه  

عنوان یکی ای شرایط اساسی در تشککیل عقکد لحکاظ نشکده و در     شناسایی است. جهت  تعهد به
عنکوان  درمجموع، جهت بکه میان آمده است. لذا س ن به قانون مدنی ای جهت  معامله 114مادۀ 

گذار نبوده و صرفاً در صکورت تصکریه   یکی ای شروط اساسی در تشکیل قرارداد، مورد نظر قانون
 جهت در عقد، مشروع بودن آن شرطی ضرور  بر اعتبار و عاملی در راستا  نفوذ عقد است. 
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