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چکیده
عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نشده ،اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق باارز نن را
پذیرفته است .در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده ،تعیین نن بر مبنای امر یا امور دیگر در نیناده
صورت میگیرد .اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد میگردد؛ لذا عقد موضوع بحث مفهومی
متمایز از عقد معلق دارد .نامؤثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی ،عقد یادشده را از عقد غرری متماایز
میسازد .عقد احتمالی با نهادهای حقوقی عقد مؤجل و عقد مشروط هم مفهومی متفاوت دارد.
عقد احتمالی بر مبنای قصد سودجویی طرفین دارای ویژگی مغابنهای است و نظر به وابستگی اثر نن
عقد به عامل زمان دارای وصف مستمر بودن میباشد .همچنین این عقد از جمله عقود عهدی بوده و
دارای تعهدات غیرمتقارن است .عقد احتمالی دارای ویژگی غیراستثنایی بودن نیز میباشد.

واژگان کلیدی
عقد احتمالی ،عقد معلق ،غرر غیرمؤثر ،مستمر بودن ،مغابنه.
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مقدمه
تحوالت ارتباطی ،صنعتی و اقتصادی کنونی در روابط تجاری داخلی و بینالمللای تاثثیر
اساسی داشته است .این امر موجب شده اصاول مسالم حااکم بار قراردادها(اصال لازوم
تعیین قطعی مورد معامله) در برخی قراردادها ،به تبا عارم معاام،تی ،نادیاده گرفتاه
شود .قراردادهای طاوالنیمادت ،قراردادهاای بیماه در اناواع مفتلاف و  ...قراردادهاایی
هستند که در این راستا و بر مبنای اقتضاااات اماروز جامعاه باهوفاور واقا مایشاوند.
مصادیقی از این قراردادها در مقررات موضوعه ایران وجود دارد (عقد جعالاه ،گروبنادی،
عقد بیمه  .)...با وجوداین ،قانون مدنی ایران برخ،م قانون مدنی دیگر کشورها از جملاه
مصر ،تصریحی قاعدهمند در حوزة این قراردادها ندارد؛ لذا این قراردادهاا کاه باا عناوان
قراردادهای احتمالی موضوع بحث است ،در حقوق ایاران پدیادهای ناشاناخته باوده کاه
ماهیت ،شرایط و نثار نن در هالهای از ابهام قرار دارد؛ تاننجا که بنابر دیادگاهی در رویاۀ
قضایی مصداق بارز عقد احتمالی یعنی عقد بیمه ،ماهیتااً عقادی معلاق اسات (معاونات
نمااوزش قااوة قضاااایه ،9300 ،ص(00و دیاادگاهی دیگاار )جعفااری لنگاارودی،9357 ،
ص299و292؛ کاتوزیان ،9303 ،ص920و )921اعمال خیار غابن را در عقاود احتماالی
منتفی دانسته است .برایناساس نفساتین و اساسایتارین پرسا نن اسات کاه عقاد
احتمالی چه مفهومی دارد و دارای چه ویژگیهایی است؟ بهایانترتیاب ،در ایان مقالاه،
ماهیت عقد احتمالی تحلیل میشود تا بارایناسااس مفهاوم ایان عقاد مشاف شاده،
اخت،ط نن با نهادهای حقوقی مشابه از جمله عقد معلق و عقد غرری روشن شاود و نیاز
ویژگیهای نن معلوم گردد ،تا با مشف شدن گام نفست ،تحقیق در دیگار ابعااد عقاد
احتمالی از جمله مبانی ،شرایط و نثار نن نیز فراهم نید .تحولی که حقوق مصر در حاوزة
تقنینی ایجاد کرده و برخ،م قانون ایران قابلیت تعیین مورد معامله را تصاری نماوده و
برایناساس عقد احتمالی و مصادیق نن را پذیرفته ،درخور توجاه اسات .لاذا الزم اسات
پژوه حاضر واجد وصف و رویۀ تطبیقی با حقوق این کشور نیاز باشاد .بارایاناسااس
مقالۀ حاضر به مفهوم عقد احتمالی و ویژگیهای عقد احتمالی میپردازد.

مفهوم عقد احتمالی
منظور از مفهوم عقد احتمالی ،شناخت دقیق عقد احتمالی است؛ بهگوناهای کاه از یا
سو تعریف عقد احتمالی بهروشنی مشف گردد و از سوی دیگر اصط،ح عقد احتماالی
از مفاهیم مشابه و مرتبط تمییز داده شود.
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 .1تعریف عقد احتمالی
در مبحث حاضر برای ارااۀ تعریف عقد احتمالی ،تعریف اصط،حی نن در فقه و حقاوق و
همچنین تعریف اصط،حی نن در حقوق مصر مطرح و نقد و تحلیل میشود .ازننجاا کاه
عنوان عقد احتمالی و برخی عناوین دیگر دارای تارادم مفهاومی هساتند ،لاذا نفسات
ابهامهای موجاود در خصاوص اصاط،حات متارادم مرتفا مایگاردد ،ساسس تعریاف
اصط،حی عقد احتمالی ،و پس از نن ،بر مبنای نقد و تحلیل پی گفته ،تعریف برگزیادة
این عقد ارااه میشود.

 .1.1رفع ابهام
بهطور کلی عنوان عقد احتمالی و عناوین دیگری چون عقد غارری ،عقاد شانسای ،عقاد
بفتکی ،عقد معلق و عقد مفاطره بهجای یکدیگر اساتفاده مایشاوند .از میاان عنااوین
پی گفته جز در خصوص عقد معلاق در قاانون مادنی سافن باه میاان نیاماده اسات.
باوجوداین ،نباید از بررسی این عقود و تقسیمبندی عقود بر ایان مبناا خاودداری نماود؛
زیرا اگرچه همۀ تقسیمبندی های عقود در قانون مدنی نیامده ،اما تحقیق در این زمینهها
مفید است و موجب شناخت ماهیت ،شرایط و نثار عقود معین و غیرمعین میشود.9
با تحقیق صورتگرفته بهنظر میرسد برخی از واژههای پی گفته مترادماناد؛ یعنای
ناظر به ی مفهوم و ی نوع عقد هستند .با این تفصیل که به دلیل نبود عقود یادشاده
در قانون مدنی ایران ،نویسندگان حقوقی از طریاق ترجماه ننهاا را از حقاوق اروپاا باه
حقوق ایران وارد کرده اند و اخت،م عناوین از باب اخت،م سلیقه در ترجمه است .با این
توضی که دیدگاهی در مقام تقسیمبندی عقود از حیث احتمالی بودن یکای از نن دو یاا
قطعی بودن هر دو ،عقود را به عقد شانسی و عقد قطعی تقسیم نموده که ترجمۀ عبارت
Contrat Commutatifو  Contrat Aléatoireباوده و باه ماادة  9122قاانون
مدنی فرانسه ارجاع داده است (شهیدی ،9302 ،ص .)11بعضی ،تقسیمبندی عقود را بار
مبنای نامعلوم یا معلوم بودن ننچه سرانجام عایاد طارفین مایشاود ،باه عقاد معاوضای
احتمالی و معین تقسیم کردهاند .این تقسیم نیاز ترجماۀ عباارت  Contrat Commutatifو
 Contrat Aléatoireاساات (کاتوزیااان ،9300 ،ص .)992برخاای دیگاار در ترجم اۀ
عبارت  Contrat Aléatoireعنوان عقد بفتکی را بهکاار باردهاناد ،زیارا معتقدناد
 .9برای نمونه ،نتایج تحقیق در زمینۀ عقد معوض وغیرمعوض بر کسی پوشیده نیست.
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بهعلت دخالت شانس و اقبال در این عقد ،عناوان عقاد بفتکای رسااتر اسات (جعفاری
لنگرودی ،9302 ،ص .)202-2.7بهاینترتیب ،سه عنوان عقاد بفتکای ،عقاد شانسای و
عقد احتمالی ترجمۀ عباارت  Contrat Aléatoireاسات و اخات،م عنااوین از بااب
اخت،م سلیقه در ترجمه است .بنابراین هر سه عنوان یادشده نااظر باه یا ناوع عقاد
است .بااینهمه یکی از نویسندگان عقد احتمالی را از عقد شانسی جدا نماوده اسات؛ باا
این استدالل که با توجه به مثالهایی کاه در نوشاتههاای فقهای و حقاوقی بارای عقاد
شانسی نورده شده است ،از جمله گروبندی و قمار ،عقود یادشده به دلیل شانسای باودن
و نبود قصد انتقال مال اصوالً باطل هستند .اما عقد احتمالی بر مبنای مثالهای فقهای و
حقوقی ،از جمله عقود مشارکتی ،قرارداد مستمری ،تراز 2و عقد راعی ،اصوالً صحی است
(پیرهادی9300 ،و  ،9301ص.)97

 .2.1تعریف از دیدگاه فقه و حقوق ایران
عنوان عقد احتمالی در فقه مطرح نشده است .باوجوداین ،برخی (نجفای (کاشافالغطاا)،
 ،9351ص 3)991عقد معاوضی را به عقد تقدیری و عقد تحقیقی تقسیم نماوده ،ظااهراً
(محقق داماد ،9300 ،ص920؛ پیرهادی9300 ،و ،01ص )99عقاد تقادیری را متارادم
عقد احتمالی دانستهاند و باه جاای عقاد احتماالی ،واژة تقادیری را باهکاار بارده ،نن را
اینچنین تعریف کرده اند« :عقد تقدیری عقدی است که حصول اثر نن منوط بار تقادیر
خاص است مث ً،مزارعه ،مساقات ،مضاربه ،سبق و رمایه و جعاله که در همۀ عقود مذکور
منشث منجزاً واق میشود» .ننچه از این دیدگاه برمینید ،داللت بر عقدی دارد که اثار نن
در زمان انعقاد قرارداد در عالم اعتبار منجزاً ایجاد شده است ،اما اثر نن در عالم مادی باه
دلیل مستقبلالحصول بودن ،معلق بر امر یا امور دیگر است.
در قانون مدنی ایران عقد احتمالی تعریف نشده است .باوجوداین ،مصادیق ایان عقاد
هم در قانون مدنی و هم در عرم جامعه وجود دارد؛ لذا در نثار حقوقی در مبحاث اناواع
عقود ،دربارة عقد احتمالی بهاختصار بحث شده است .برخای در تعریاف ایان ناوع عقاد
معتقدند ،عقدی احتمالی است «که طرفین نن تعهد متقابل دارناد ولای وصاول یکای از
 .2تراز عقدی است که ی طرم مقدار معین و معلوم از دام متعلق به خاود را بارای تعلیاف و حفاو و
نگهداری در اختیار طرم مقابل قرار میدهد که مناف و نتایج دامهاا را باه نسابتی تقسایم نمایناد و
طرم مقابل قبول و تعهد میکند (جعفری لنگرودی ،9302 ،ص.)220
 ...( .3و هی التی یکون حصول اثرها علی تقدیر خاص و ذل کالمزارعه و المساقات).
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طرفین یا هر دو به اثر عقد ،وابستگی به بفت و اتفاق دارد و در حین عقد نمایتاوان نن
را تحدید و معین نمود مانند قمار و بیمه» (جعفری لنگرودی9307 ،الف ،ص .)05بعضی
بر این اعتقادند «عقد احتمالی عقد معوض است که در نن مقدار دو عوض وابسته به امار
نامعلومی در نینده است» (کاتوزیاان ،9303 ،ص .)921بارایناسااس ،از یا ساو عقاد
احتمالی لزوماً عقدی معوض است و از سوی دیگر مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد باه
نحوی مجهول است ،که این جهل بنابر نظر نفست ،ناظر بر حصول ی عوض یا هار دو
عوض است و بنابر نظر اخیر ،ناظر بر مقدار هر دو عوض است .بر مبناای مصاادیق عقاد
احتمالی بهنظر میرسد در این عقد تنها مقدار دو عوض یا تنها وصول یکی از طرفین یاا
هر دو طرم به اثرعقد معلق نیست؛ بلکه حالتهای مفتلفی میتواند مطرح شاود؛ بارای
مثال در عقد گروبندی میزان عوضین معین است و تنها وصول هردو طارم باه عوضاین
نامشف است (نقض تعریف اخیر) ،و در عقد بیمۀ حوادث ،هام میازان تعهاد بیماهگار
نامعلوم است و هم وصول بیمهگذار به اثر عقد محتمل است (نقض تعریف نفست).

 .3.1تعریف از دیدگاه حقوق مصر
بف چهارم از کتاب دوم قانون مدنی مصر به عقود احتمالی اختصاص یافته و با عناوان
«عقودالغرر» مطرح شده است .باوجوداین ،در قانون یادشاده تعریفای از ایان عقاد اراااه
نشده و تنها مصادیق این عقد در سه فصل و  33ماده (مواد  731تاا  779ق.م.م) تحات
عناوین المقامره و الرهان (قمار و گروبندی) ،1المرتب مدی الحیاه (قرارداد مساتمری) 5و
عقد التثمین (عقد بیمه) 2نورده شده است.
مطابق نظریهای ،عقد احتمالی عقدی است که در نن التزام یکی از طرفین نسبت باه
مقدار عوض یا اصل وجود نن منوط به امر محتملالوقوع است؛ مثل قرارداد مساتمری و
بیمه (سعد ،9110 ،ص .)79-72حسب ننچه در قانون مدنی مصر در بحاث از مصاادیق
عقد احتمالی ذکر شده است ،این تعریف از جهاتی قابل انتقاد است .از یا ساو ممکان
است التزام دوطرم در عقد احتمالی ،معلاق باشاد (السانهوری ،9110 ،ص)910؛ بارای
مثال در قرارداد گروبندی التزام هردو طرم معلق است .از ساوی دیگار ،عقاد احتماالی
لزوماً عقدی معوض نیست و ممکن است عقود تبرعی هم احتماالی باشاد؛ درحاالی کاه
 .1مواد  731و 710ق.م.م
 .5مادة  719الی  712ق.م.م
 .2مادة  717الی  779ق.م.م
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استنباط می گردد که عقد احتمالی معاوض اسات .درنهایات بارخ،م ننچاه در تعریاف
یادشده نمده ،معلق علیه ممکان اسات قطعایالحصاول باشاد؛ بارای نموناه در قارارداد
مستمری ،فوت مستمریبگیر امری قطعیالحصاول اسات( 7السانهوری ،هماان) .نظاری
دیگر عقد احتمالی را معادل عقد الغرر گرفته ،که التزام طرفین (نه التزام یا طارم) را
منوط به عوامل محتملالوقوع نینده دانسته است (منصور ،2000 ،ص .)11همانطور که
در نقد تعریف نفست بیان گردید ،بر مبنای مصادیق عقود احتمالی ،ممکن اسات التازام
یکی از طرفین هنگام انعقاد عقد محتمل باشد؛ برای مثاال ،عقاد بیماه کاه تنهاا التازام
بیمهگر (المؤمن) معلق به وقوع حادثه و ورود خسارت است 0یا اینکه التزام هاردو طارم
حین انعقاد عقد محتمل باشد؛ برای نمونه ،گروبنادی در مساابقات ورزشای میاان خاود
شرکتکنندگان که التزام هردو طارم معلاق باه نتیجاۀ گروبنادی اسات .1اماا تعریاف
پی گفته لزوماً التزام طرفین را احتمالی دانساته اسات .باهایانترتیاب ،نظار نویساندة
یادشده از این حیث قابل ایراد است .همچنین برابر تعریف پی گفته ،معلاقعلیاه لزومااً
امری محتملالوقوع است که در این خصوص همان ایراد پیشین مطرح است .برخای بار
این عقیدهاند که در عقد احتمالی التزام یکی از طرفین منوط به امار محتمالالوقاوع یاا
امری قطعی با زمان وقوع نامشف است و به معوض و یا غیرمعوض بودن عقد یادشاده
اعتقاد دارند(الصده ،9171 ،ص .)71بهنظر میرسد نویسنده تاحدودی ایرادات دو تعریف
پیشین را برطرم نموده ،زیرا از ی سو وصف معلقعلیه مبنی بر محتملالوقوع بودن یاا
قطعیالحصول بودن را بهطور کامل بیان داشته اسات و از ساوی دیگار باه وقاوع عقاود
احتمالی تبرعی نیز اعتقاد دارد.
توجه به پیشینۀ عقد احتمالی در فرانسه نظر حقوقدانان مصاری را باه خاود جلاب
کرده ،و تحلیل حقوقدانان فرانسوی در نقد و بررسای تعریاف عقاد احتماالی در قاانون
فرانسه ،توانسته است زمینهساز ارااۀ بهترین تعریف در حقوق مصار باشاد .بارایناسااس
«عقد احتمالی عقدی است کاه طارفین نن در زماان انعقااد عقاد نتوانناد مقادار ننچاه
دریافاات یااا عطااا مااینماینااد را معااین نماینااد و تعیااین و تحدیااد نن منااوط بااه اماار
محتملالوقوع نینده یا مسلمالحصول که زمان وقوع نن معلوم نیست ،است» (السنهوری،
 .7در حقوق ایران برخ،م حقوق مصر مدت قرارداد مستمری معین است؛ بر این اساس فوت منتف در
طول مدت قرارداد امری محتمل است پس قطعیالحصول نیست (مادة  720ق.م).
 .0موضوع مادة  717ق.م.م
 .1موضوع مادة  710ق.م.م....« :السابقون الرهان الذی یعقده فیما بینهم المتبارون شفصیاً فی العاب .»...
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همان) .بر مبنای این تعریف ،بهدرستی ،عقد احتمالی اختصاص به عقود معوض نادارد و
عقد تبرعی هم میتواند بهصورت احتمالی منعقد شود؛ برای مثال اگر موهوبله در زمان
عقد نتواند مقدار ننچه را اخذ میکند مشف نماید(السهنوری ،همان) .نقدی که بر ایان
تعریف میتوان وارد نمود نن است که در عقود احتمالی بر مبناای مصاادیق باارز نن در
قانون مدنی مصر ،تنهاا مقادار عاوض یاا عوضاین نامشاف نیسات ،بلکاه حصاول نن
بهتنهایی یا همراه با مقدار عوض نیز نامعلوم است؛ برای نمونه در عقد بیمه نهفقط میزان
تعهد بیمهگر بلکه حصول تعهد بیمهگر مبنی بر پرداخت اصل خسارت نیز نامعلوم اسات
(موضوع مادة  717ق.م.م).

 .4.1تعریف برگزیده
در خصوص تعریف هر عقد نهتنها میبایسات در نرای فقهاا تثمال شاود ،بلکاه بایاد باه
مصادیق نن در عرم و دکترین نیز توجه گاردد .بارایناسااس ،از مجماوع ننچاه درباارة
تعریف عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر ذکر شد ،باهنظار مایرساد تعریاف جاام و
کامل عقد احتمالی اینچنین باشد :عقدی است کاه ماورد معاملاه از حیاث حصاول یاا
میزان یا هردو ،از عوض یا عوضین نامشف باشد و تعیین و تشفی نن به امر یا اماور
دیگری (ممکنالحصول یا قطعیالحصول) منوط گردد.

تمایز عقد احتمالی از سایر نهادهای مشابه
در این بف  ،عقد احتمالی با عقد معلق ،عقد مشروط ،عقد مفاطره ،عقد غرری ،و عقاد
مؤجل مقایسه میشوند.

 .1عقد احتمالی و عقد معلق
در عقد معلق ،تراضی و توافق طرفین برای انعقاد عقاد باهطاور منجاز واقا مایگاردد.
بهعبارتدیگر در تطابق ایجاب و قبول تعلیقی وجود ندارد؛ اما تحقق اثر عقاد ،معلاق باه
امر دیگری است (امامی ،9373 ،ص927؛ جعفری لنگارودی ،9307 ،ص 70؛ کاتوزیاان،
ناصااار ،9303 ،ص52؛ صااافایی ،9301 ،ص27؛ بروجاااردی عباااده ،9300 ،ص.)902
بدینسان گفته شده بهکار بردن اصط،ح عقد معلق مبتنی بر مسامحه است؛ زیارا عقاد،
معلق نیست ،بلکه اثر عقد معلق است (کاتوزیان ،ناصر ،همان) .ننچه باعث مقایساۀ عقاد
احتمالی با عقد معلق میشود ،وجود نوعی تعلیق در هر دو عقد است .همین امار باعاث
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شده که بعضی (محقق داماد ،9300 ،ص920و  )929عقد احتمالی حقاوق فرانساه را باا
عقد معلق حقوق ایران نهاد حقوقی واحد تصور نمایند .برخی دیگر معتقدناد تنهاا فارق
میان عقد معلق و عقد احتمالی نن است که معلقعلیه در عقد احتمالی اماری شانسای و
اتفاقی است؛ درحالی که در عقد معلق امری محتملالوقوع است که امار محتمالالوقاوع
اعم از شانسی است (جعفری لنگرودی ،9302 ،ص .)207ایراد نظر اخیر نن است کاه در
عقد معلق اثر اصلی عقد بهوجود نمینید و وابسته به وقوع معلقعلیه است؛ درحاالی کاه
در عقد احتمالی این اثر منجزاً واق میشود و تنها تعیاین میازان یاا حصاول عاوض یاا
عوضین منوط به امر دیگری است؛ برای مثال عقد جعاله کاه عقادی احتماالی اسات باا
وقوع عقد ،اثر اصلی نن ایجاد میگردد و برایناساس عامل به انجام ننچه برعهاده داشاته
است ،اقدام مینماید (مادة  525ق.م) .در این عقد تنها حصاول عوضاین معلاق گردیاده
است که با وقوع امر محتمل یا قطعی ،حصول عوضاین بارای طارفین ایجااد مایگاردد
(نتیجۀ کار عامل برای جاعل و جعل برای عامل)؛ درحالی که چنانچه عقد یادشده معلاق
میبود ،اثر اصلی عقد تا وقوع معلقعلیه حادث نمیشد و بهاینترتیاب ،عامال باه تعهاد
خود مبنی بر ننچه برعهده گرفته بود اقدام نمیکرد .بارایناسااس ،تفااوتهاای دو نهااد
حقوقی از حیث اعتبار و عادم اعتباار ،مبناای تعلیاق ،ناوع تعلیاق و نثاار نن ،و ویژگای
معلقعلیه بررسی و تحلیل میشود.

الف) تفاوت از حیث اعتبار و عدم اعتبار
در حقوق ایران در خصوص صاحت عقاد معلاق تردیادی وجاود نادارد (اماامی،9379 ،
ص922؛ کاتوزیان ،9303 ،ص51؛ جعفاری لنگارودی ،9307 ،ص 70؛ صافایی،9301 ،
ص27؛ بروجردی عبده ،9300 ،ص .)902درحالی که صحت عقد احتمالی محال تردیاد
است و مبنای تردید در اعتبار نن غرری بودن است (کاتوزیاان ،9303 ،ص921؛ اماامی،
 ،9379ص921؛ محقق داماد ،9300 ،ص920و)929؛ یعنی میزان یا حصاول عاوض یاا
عوضین هنگام انعقاد عقد قابل تعیین نیست .لذا اصل لازوم رفا ابهاام از ماورد معاملاه
مفدوش و معامله محمول بر بط،ن است .بناابراین تفااوت دو نهااد حقاوقی یادشاده از
جهت اعتبار و عدم اعتبار داللت بر متفاوت بودن نن دو دارد.
در قانون مدنی مصر ،همچنان که گفته شد ،قانونگذار عقد احتماالی و مصاادیق نن
را تصری کرده است .لذا بهنظر میرسد بر مبنای نظریۀ قابلیت تعیین مورد معاملاه کاه
ذیل نظریۀ غیراستثنایی بودن عقد احتمالی تحلیل شده است ،نسبت به مشروعیت ایان
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عقد در نظریات و نرای حقوقی مصر تردیدی وجود ندارد .در حقوق مصر عقد معلاق نیاز
بهعنوان عقد صحی پذیرفته شاده اسات (السانهوری2000 ،م ،ص .)100ایان عقاد در
قانون مدنی مصر ذیل عنوان األوصام المعدله ألثار االلتازام (الشارط )...مطارح گردیاده
است؛ 90به عبارت دیگر در صدر فصل ،عنوان شرط را برای تعلیق نورده است .ماادة 225
ق.م.م عقدی را که وجود یا ازبین رفتن تعهد نن معلق بر حادثاۀ محتمالالوقاوع نیناده
باشد ،عقد معلق دانسته است .99نظر به اینکه هر دو عقد احتمالی و عقد معلق در حقوق
مصر معتبر است ،لذا از این حیث تمایزی میان دو نهاد حقوقی یادشده وجود ندارد.

ب) تفاوت از حیث مبنای تعلیق
قاعدتاً عامل اساسی تعلیق در قراردادها ارادة طرفین است؛ به عبارت دیگر به خواسات و
ارادة طرفین است که اثر قراردادشان معلق باشد یا منجز .این درحاالی اسات کاه اصاوالً
اقتضای احتمالی بودن قرارداد ،ماهیات ذاتای ماورد معاملاه اسات (جعفاری لنگارودی،
 ،9307ص102و .)103بهطور مثال در قرارداد نسبت به اشیایی کاه در نیناده باهوجاود
مینیند ،علت اصلی احتمالی بودن مورد معامله از حیاث حصاول نن در نیناده ،ماهیات
ذاتی مورد معامله یعنی موجود نبودن نن است .در این عقود گسترة دخالت ارادة طرفین
تنها در پذیرفتن چنین قالبی است .بهاینترتیب ،مبنای اصلی تعلیق در قراردادهاا صارفاً
ارادة طرفین است ،اما مبنای اصلی احتمالی بودن قراردادها اصوالً اقتضای ماورد معاملاه
است.
این امر در حقوق مصر نیز صادق است؛ برای مثال در عقد بیماه موضاوع ماادة 717
ق.م.م ،اینکه تعهد بیمهگر واجد وصف التزام به تثدیه گردد ،در زمان انعقاد قرارداد بیمه،
امری محتمل است؛ به عبارت دیگر حصول یا بهنتیجه رسیدن تعهد بیمهگر و در مقابال
عدم حصول تعهد بیمهگر منوط به حادثۀ احتمالی است .پس اینچنین تعلیق اثر تعهاد،
ارتباطی به ارادة طرفین ندارد .بهاینترتیب قاعدتاً مبنای تعلیق در عقاود احتماالی ارادة
طرفین نیست .البته طبق مادة یادشده که طرفین قرارداد میتوانند نوع حادثه را تعیاین
نمایند ،میتوان گفت ارادة طرفین بهطور محدود میتواند تثثیر داشته باشد ،ولی مبناای
اصلی تعلیق نیست .در دیگر مصادیق عقد احتمالی از جمله قرارداد مساتمری و قارارداد
 .90مواد  225تا 270ق.م.م.
 .99مادة  225ق.م.م « :یکون التزام معلقا علی شرط إذا کان وجوده أو زواله مترتبا علی أمر مستقبل غیر
محقق الوقوع».
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گروبندی نیز مبنای تعلیق ماهیت ذاتی عقد است؛ به عبارت روشنتر ،اثر معلق تعهد یاا
تعهدات عقود یادشده تحت هیچ شرایطی بنابه خواسات و ارادة طارفین عقاد ،در زماان
انعقاد قرارداد ،منجز نمیگاردد .بااوجوداین ،همچناان کاه از ماواد  225تاا  270ق.م.م
استنباط می شود ،اینکه ایجاد یا ازبین رفتن اثر قراردادی معلق بر حادثهای احتماالی در
نینده گردد ،قاعدتاً بنا به خواست و ارادة طرفین است.

ج) تفاوت بر مبنای نوع تعلیق و آثار آن
در عقد معلق ،ننچه معلق میگردد اثر اصلی عقاد اسات ،پاس تعلیاق از ناوع تعلیاق در
منشث است که با وقوع معلقعلیه اثر اصلی عقد جاری میشود(کاتوزیاان ،9303 ،ص-71
59؛ شهیدی ،9302 ،ص)25-70؛ درحالی که درعقد احتمالی منشث منجزاً واق میشاود
(نجفی (کاشفالغطا) ،9122 ،ص )991و اثر اصلی نن معلق نمایشاود ،بلکاه التازام باه
تثدیه معلق میشود .به عبارت روشنتر ،تعهد ناشی از عقود احتمالی با وقوع عقد حاصال
میشود ،اما التزام به تثدیه یا تسلیم بهعلت نامشف بودن میازان یاا حصاول تعهاد یاا
تعهدات طرفین معلق به امر یا امور دیگر است ،پس تعلیق در عقد معلق از نوع تعلیق در
منشث است؛ درحالی که تعلیق در عقد احتمالی از نوع تعلیق در التزام به تثدیه یاا التازام
به تسلیم است .برای مثال در عقد گروبندی که یکی از اناواع عقاود احتماالی اسات ،باا
انعقاد عقد ،تعهدات هری از طرفین مبنی بار پرداخات مبلاع معاین باه طارم مقابال
بهوجود مینید .برایناساس هری از طرفین حق الزام همادیگر بارای انجاام مساابقه را
دارد (کاتوزیان ،9373 ،ص ،)213اما التزام هری از طرفین به تثدیۀ مبلع مورد تعهد به
طرم مقابل ،معلق به برنده شدن اوست .این درحالی است کاه چنانچاه عقاد گروبنادی
معلق میبود ،به علت معلق بودن اثر اصلی عقد (تعهدات هری از طرفین) ،دو طارم تاا
وقوع معلقعلیه حق الزام همدیگر مبنی بر انجام مسابقه را نداشاتند .متفااوت باودن دو
نوع تعلیق پی گفته موجب شده است ،عدم وقاوع معلاقعلیاه در عقاد معلاق موجاب
انفساخ عقد گردد ،اما در عقد احتماالی عقاد همچناان صاحی باوده ،بحثای باا عناوان
تعهدات عقیم مطرح میشود.
در حقوق مصر جریان اثر اصلی عقد معلق محتمل است و وجود نن منوط به تحقاق
شرط تعلیقی است .92اما عقد احتمالی ،عقدی محققالوجود است که تنها میازان ساود و
 .92مادة  225ق.م.م.
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ضرر طرفین نامعلوم است (السنهوری ،2000 ،ص .)100بهاینترتیب بهنظر مایرساد در
حقوق مصر نیز نوع تعلیق در عقد معلق ،تعلیق در منشث است ،اما از ننجایی که در عقاد
احتمالی با وقوع عقد اثر اصلی نن جاری میشود ،پس منشث منجازاً واقا شاده اسات و
تعلیقی در نن وجود ندارد .عقد معلق در حقوق مصر شامل تعلیق در زوال اثار عقاد نیاز
میشود (مادة  225ق.م.م) .از ننجایی که در عقد احتمالی در هیچ صورت تعلیقی نسابت
به زوال اثر عقد وجود ندارد ،لذا میتوان گفت این تفاوت وجاه تماایز دیگاری بارای دو
نهاد حقوقی یادشده است .طبق مادة  901قانون مدنی ایاران ،عقاد معلاق تنهاا شاامل
تعلیق در ایجاد اثر عقد است و تعلیق در زوال اثر عقد را شامل نمیشود؛ باهایانترتیاب
وجه تمایز اخیر در حقوق ایران مطرح نیست.

د) تفاوت بر مبنای خصوصیت محتملالوقوع بودن معلقعلیه
یکی از ویژگیهای معلقعلیه در عقد معلق ،محتملالوقوع بودن نن است (عاملی (محقق
ثانی) ،9191 ،ص77؛ بحرانی ،9105 ،ص90؛ السنهوری ،2000،ص95؛ شهیدی،9302،
ص25؛ کاتوزیان ،9303 ،ص52؛ یزدانیان ،9312 ،ص .)290درحالی کاه معلاقعلیاه در
عقد احتمالی ممکن اسات قطعایالحصاول باشاد (السانهوری ،9110 ،ص910؛ الصاده،
 ،9112ص)71؛ برای مثال در قرارداد بیمۀ عمر که عقدی احتمالی است فوت بیمهگاذار
بهعنوان عامل تعیین میزان تعهد بیمهگذار امری قطعیالحصول است (ماادة  23ق.ب.ا).
از مصادیق دیگر عقود احتمالی که معلقعلیه در نن قطعیالحصاول اسات ،عقاد وصایت
تملیکی نسبت به سهم مشاعی از ترکه است .عامل احتمالی عقد پی گفتاه ،نامشاف
بودن حصول و میزان موضوع وصیت است .حصول یا عدم حصول موضوع وصیت از یا
سو و تعیین میزان موضوع وصیت از سوی دیگر ،موکول به فاوت موصای و عادم رجاوع
اوست .بهاینترتیب دو نهاد حقوقی یادشده از لحاظ اخت،م در خصوصیت معلقعلیه نیز
متفاوت هستند.
93
در حقوق مصر یکی از اوصام معلقعلیه در عقد معلق محتملالوقوع بودن نن است
(السنهوری2000،م(پ) ،ص .)95باوجوداین در برخی از عقاود احتماالی ،هرچناد زماان
وقوع حادثۀ احتمالی نیندة نامعلوم است ،ولی در هر حال واق میشود؛ بهعبارتی ،حادثه
قطعیالحصول است (الصده ،9171 ،ص71؛ السنهوری ،9110 ،ص .)910برای مثاال در
 .93مادة  225ق.م.م.
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قرارداد مستمری (المرتب مدی الحیاه) ،ازننجایی که این قرارداد برای طول عمار منتفا
یا شف ثالث میباشد (مادة  712ق.م.م ).و زمان فوت او نامشف است ،لذا باید گفت
زمان وقوع حادثۀ فوت نامعلوم اسات ،ولای نظار باه اینکاه در هار حاال فاوت صاورت
میپذیرد ،باید گفت این حادثه قطعیالحصول است .بنابراین در قارارداد مساتمری ،کاه
نوعی عقد احتمالی است ،معلقعلیه امری قطعیالحصول میباشد .بهاینترتیب در حقاوق
مصر نیز مانند حقاوق ایاران دو نهااد حقاوقی ،عقاد احتماالی و عقاد معلاق ،از حیاث
معلقعلیه از جنبههایی با هم متفاوت هستند.

 .2عقد احتمالی و عقد مشروط
عقد مشروط عقدی است که ماهیت نن باه شارطی از شاروط ساهگاناۀ ماادة  231ق.م
مشروط گردد (شهیدی ،9302 ،ص07؛ امامی ،9379 ،ص .)971عقد مشاروط و عقاد احتماالی دو
نهاد حقوقی متفاوت هستند؛ زیرا از ی سو در عقد احتماالی میازان تعهاد یاا تعهادات
طرفین هنگام عقد معین نیست ،اما در عقد مشروط میازان عاوض یاا عوضاین معاین و
معلوم است .البته اگر در عقد احتمالی شرطی از شروط فوق درج شود عقد هم احتماالی
و هم مشروط است .از سوی دیگر در عقد احتمالی التزام طرم یا طرفین عقد باه تثدیاه
منوط به امر محتملالوقوع یا قطعیالحصول است (امینای ،9310 ،ص)55؛ درحاالی کاه
در عقد مشروط هم اثر عقد و هم التزام طرفین به تثدیۀ موضوع عقد منجزاً هنگاام عقاد
واق میشود و در صورت تفلف هری از طرفین ،طرم دیگر حق الازام دارد .همچناین،
از دیدگاهی دیگر ،عقد احتمالی خاص عقد معوض است (کاتوزیاان ،9303 ،ص)921؛ درحاالی
که عقد مشروط در خصوص عقود غیرمعوض هم امکان دارد .درنهایات برابار ماادة 319
ق.م که مقرر میدارد« :بی ممکن است مطلق باشد یا مشروط ،»...عقد مشروط بهعنوان
یکی از تقسیمات عقود مورد توجه قانونگذار ایران بوده و این در حالی است کاه عناوان
عقد احتمالی در قانون مدنی بهکار نرفته و در تقسیمات عقود مورد نظر قانونگذار نباوده
است.
در قانون مدنی مصر ،عقد مشروط به مفهومی که در حقوق ایران مطرح بوده ،تصری
نشده است .باوجوداین ،ذیل بند ی از فصل اول از بااب ساوم کتااب اول قاانون مادنی
مصر عنوان «الشرط» نمده است .ننچه از این مواد استنباط می شود ،از ی سو داللت بر
عقد مشروط ،و از سوی دیگر داللت بر عقد معلق دارد .به عباارت دیگار ،عقاد مشاروط
است ،زیرا در ضمن عقد شرطی قید شده است .عقد معلق است ،زیرا شرط قیدشده ناظر

مطالعۀ تطبیقی تحلیل ماهیت عقد احتمالی ...

293

بر تعلیق اثر عقد است .بهاینترتیب بهنظر میرسد حقوق مصر میان مفهوم عقد مشاروط
و عقد معلق نوعی اخت،ط ایجاد کرده است .برایناساس در مقام شمارش وجه تماایز دو
نهاد حقوقی عقد مشروط و عقد احتمالی ،همان تفاوتهای عقد معلاق و عقاد احتماالی
مطرح است.

 .3عقد احتمالی و عقد مخاطره

14

عقد مفاطره ،عقد مالی معوض یا غیرمعوض است که طرفین نن بهطور عمادی خطار و
ریس را در نن دخالت دادهاند و این استقبال از خطر نیاز عماوم جامعاه اسات (جنباه
نوعی)؛ مانند ضمان و بیمه (جعفری لنگارودی ،9307 ،ص205و .)207دو عقد یادشده مشاترکات
زیادی دارند؛ از جمله ،وجود خطر ماورد نیااز عماومی ،و عمادی باودن پاذیرش خطار.
باوجوداین  ،عقود پی گفته تفاوت اساسی دارند؛ تفاوت نفست اینکه عقد احتماالی باه
دلیل نامشف بودن مورد معامله ،احتمالی خوانده میشود و اصوالً احتمالی بودن ماورد
معامله از حیث حصول یا میزان عوض یا عوضین ،جزء ذات عقد است؛ اما عقاد مفااطره
به دلیل وجود خطر عمدی در نن عقد مفاطره خوانده میشود .بهاینترتیب ،عقد ضامان
عقد مفاطره اسات ،اماا عقاد احتماالی نیسات (جعفاری لنگارودی ،9302 ،ص205و ،)207زیارا
نامشف بودن میزان دین مضمونعنه بهعلت مسامحهای بودن عقد است و ارتباطی باه
ذات عقد ندارد؛ درحالی که تعیین نشدن قطعی مورد معامله در عقود احتمالی باه دلیال
نداشتن قابلیت تعیین قطعی است .برای نمونه ،در بیا میاوه روی درخات ،از یا ساو
حصول مورد معامله و از سوی دیگر میزان مورد معامله در هنگام انعقاد قرارداد بر حسب
عدم کمال نن بهطور قطعی ممکن نیست .عنوان عقد مفااطره در قاانون مادنی مصار و
مقررات موضوعه مصر مطرح نشده است؛ لذا مقایسۀ دو عقد پی گفتاه در حقاوق مصار
منتفی میباشد.

 .91برای شناسایی عقودی که نوعی خطر و غارر ذاتای در ماهیات ننهاا وجاود دارد ،اصاط،ح عقاود
احتمالی در متون حقوقی جدید بیشتر باهکاار رفتاه اسات (کاتوزیاان ،9303 ،ص921؛ پیرهاادی،
 ،9300همان؛ رفیعای ،9307 ،ص70؛ وحادتی شابیری ،9371 ،ص 911باه بعاد؛ ساعد9110 ،م،
ص79؛ السنهوری ،9110 ،ص11؛ الصده ،9112 ،ص .)71البته در قانون مدنی جدید مصار عناوان
عقودالغرر بهجای عقد احتمالی بهکار رفته است.
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 .4عقد احتمالی و عقد مؤجل
ننچه موجب شباهت عقد مؤجل و عقد احتمالی میشود ،نن است که التازام طارفین یاا
ی طرم به تثدیه هنگام انعقاد عقد در هردو عمل حقاوقی وجاود نادارد و موکاول باه
نینده است .باوجوداین ،این دو نهاد حقوقی متفاوت هساتند ،زیارا از یا ساو ،در عقاد
مؤجل به دلیل رف غرر ،میزان عوضین هنگام انعقاد عقد معلوم و معین اسات؛ درحاالی
که در عقد احتمالی میزان یا حصول تعهد یا تعهادات طارفین معلاوم نیسات .از ساوی
دیگر ،التزام به تثدیه در عقد احتمالی منوط به حادثۀ محتمل است؛ درحالی که التزام به
تثدیه در عقد مؤجل در زمان معین و قطعی حاصل میشود .از دیگر تفاوتهاای ایان دو
نهاد حقوقی نن است که عقاد مؤجال باهعناوان یکای از تقسایمات عقاود ماوردتوجاه
قانونگذار بوده (مادة  319ق.م.م) ،95اماا عقاد احتماالی در قاانون مطارح نشاده اسات.
همچنین در عقد مؤجل صرم رسیدن زمان موردنظر ،التزام حاصل میشود ،اما در عقاد
احتمالی اگر زمان وقوع معلقعلیه هم معین باشد ،اصل وقوع نن محتمل است.
در حقوق مصر بند دو از فصل اول از باب سوم کتاب اول قانون مدنی مصار باه عقاد
مؤجل اختصاص یافته و ذیل عنوان «األجال» مطارح شاده اسات (ماواد  279تاا 271
ق.م.م .).مطابق بند اول و دوم مادة  279ق.م.م 92درصورتی که اجرا یاا انقضاای تعهادی
منوط به واقعۀ حتمیالوقوع باشد ،عقد مؤجل است .برایناساس تنها تفاوت عقاد مؤجال
در حقوق ایران و مصر این است که در حقوق مصر عقد مؤجل در خصاوص انقضاای اثار
عقد نیز جریان دارد ،اما در حقوق ایران تنها ناظر بر زمان اجرای تعهد است .دربارة وجه
تمایز دو قرارداد احتمالی و مؤجل در حقوق مصر باید گفات اصاوالً هماان تفااوتهاای
مطرحشده در حقوق ایران وجود دارد؛ یعنی اوالً در عقد مؤجل حادثهای که اجرا یا زوال
تعهد منوط به نن شده حتمیالحصول است (بند  2مادة  279ق.م.م ،).اما این حادثاه در
قرارداد احتمالی قاعدتاً محتملالوقوع است؛ ثانیاً برخ،م قراردادهای احتمالی که میازان
یا حصول عوض یا عوضین در زمان انعقاد قرارداد محتمل است ،در عقود مؤجل عوضاین
حسب مورد معامله یا بهطور قطعی تعیین میگردند یا قابلیت تعیین پیدا میکنند.

 .95مادة  319ق.م مقرر میدارد « :بی ممکن است  .....و نیز ممکان اسات کاه بارای تسالیم تماام یاا
قسمتی از بی یا برای تثدیۀ تمام یا قسمتی از ثمن أجلی قرار داده باشد».
 .92مادة  ) 9«:279یکون االلتزام ألجل إذا کان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا علی امر مستقبل محقاق الوقاوع.
 ) 2و یعتبر األمر محقق الوقوع متی کان وقعه محتما ،ولو لم یعرم الوقت الذی یق فیه.».
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در حقوق ایران ،معاملۀ غرری معاملاهای اسات کاه امکاان دساتیابی خریادار بار مبیا
احتمالی بوده ،یا خریدار بداند که هیچگاه بر مبی دسات نماییاباد و مبیا در معارض
خطر و زیاان باشاد (بروجاردی عباده ،9300 ،ص991؛ کاتوزیاان ،9301 ،ص )919یاا
عقدی است که احتمال حصول ضرر ناشی از جهل به مورد معاملاه در نن وجاود داشاته
باشد (جعفری لنگرودی ،9305 ،ص .90)101دو نهاد حقوقی پی گفتاه از لحااظ جهال
نسبت به مورد معامله مشترک هستند؛ باوجوداین دارای ماهیتی جداگانه میباشند ،زیرا
در عقد احتمالی تعیین و تحدید میزان مورد معامله یا حصاول نن یاا هاردو بار مبناای
معیاری ثابت در نینده صورت میگیرد که این خود معیاری برای رف غرر است .درحاالی
 .97عقد غرری در نظر فقهای امامیه در دو مفهوم مفتلف مطرح شده است .مطاابق نظار برخای فقهاا،
عقدی که مورد معامله در نن مجهول باشد عقد غرری است .پیروان این نظر خود نیاز باه دو گاروه
تقسیم شده اند؛ برخی(عاملی ،9391 ،ص  )235از ننها جهل نسبت باه رسایدن شایء باه دسات
منتقلالیه را غرر میدانند؛ در مقابل ،برخی دیگر (انصاری ،9199 ،ص )290قلمرو جهل را گسترش
داده ،جهل نسبت به اصل وجود مبی یا حصول مبی یا صفات مبی از حیاث کمیات و کیفیات را
غرر میدانند .نظر یادشده با این ایراد روبهرو شده که در نظر اهل لغت ،غرر باه معنای جهال نورده
نشده است (امام خمینی (ره) ،9129 ،ص .)217در فقه امامیه عقاد غارری باه مفهاوم عقادی کاه
متضمن خطر باشد نیز بهکار رفته است .فقیهانی که غرر را به معنای خطر میدانند نیز به دو گاروه
تقسیم می شوند؛ برخی از این گروه ،غرر را جهل به صفات و مقدار مبیا مایدانناد(نجفی،9101 ،
ص .)330مطابق این نظر در مفهوم غرر مطلق ،خطر موردنظر نیست؛ به عبارت دیگر ،غارر تنهاا در
جهل به صفات و مقدار مبی وجود دارد و جهل نسبت به اصل وجود مبی غرر نیست؛ زیرا در بیا
سردرختی و سایر محصوالت زراعی قبل از برداشت ،اگرچه خطر وجود دارد ،اما بی همچنان صحی
است .این نظر با این ایراد مواجه شده است که خطر ناشی از اصل مبیا مهامتار از خطار ناشای از
صفات است (انصاری ،9199 ،ص .) 220برخی دیگر از فقها خطر را احتمال ضرری دانستهاند کاه از
نظر عق ،قابل اجتناب باشد .در این صورت احتمال ضرر یا به دلیل نداشتن اطمینان به وجود مال یا
نداشتن اطمینان به قابلیت تسلیم مال یا نداشتن اطمینان به مقادار ،جانس و وصاف مبیا اسات
(مراغهای9197 ،ق ،ص .)291از نظر فقهای اهل سنت ،غرر در عقد غرری در دو مفهوم مطرح شده
است؛ در ی مفهوم به معنی ننچه پوشیده و پایان نن مجهاول باشاد (سرخسای ،9130 ،ص911؛
کاسانی ،9311 ،ص223؛ ابن تیمیه ،9159 ،ص ،)929و در مفهوم دیگر به معنی چیزی کاه وجاود
یا نبود نن مشف نیست (کاسانی ،9311 ،ص.)223
 .90در حقوق موضوعه ایران ،عقد غرری و غرر تعریف نشده ،اما موادی از قانون مدنی بر مبنای رف غرر
در معامله تنظیم یافته است ( مواد  ،359 ،109 ،172 ،120 ،310بناد  3مااده  ،292 ،910بناد 2
ماده  312 ،233و .). ...
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که در عقد غرری تعیینکنندهای برای رف جهالت و غرر وجود نادارد و احتماال نازاع و
ضرر وجود دارد؛ به عبارت دیگر در عقد غرری نهتنها مورد معامله مجهول است ،بلکه در
نینده نیز قابل تعیین نیست و سرنوشت قرارداد نامشف است .ذاتی بودن غارر موجاود
در عقد احتمالی و عرضی بودن غرر موجاود در عقاد غارری تفااوت دیگاری اسات کاه
ماهیت متفاوت این دو نهاد حقوقی را مشف میکند.91
در قانون مدنی قدیم مصر به تب حقوق فرانسه عنوان «عقد احتمالی» مطارح شاده
بود ،اما در قانون جدید مصر عنوان «عقودالغرر» بهجای عقاد احتماالی باا حفاو هماان
مصادیق نورده شده است .بهطور کلی با توجه به مناب فقهی و مواد قانون مادنی ،محاور
کلی معام،ت غرری تردید در اصل وجود معامله یاا تردیاد در قادرت بار تسالیم ماورد
معامله و یا جهل نسبت باه مقادار ،جانس و وصاف اسات (السانهوری ،9319 ،ص.)11
ازننجای ی که در حقوق مصر غرر به دو نوع مؤثر و غیرمؤثر در صحت عقاد تقسایم شاده
است و غرر غیرمؤثر نن است که مقدار نن کم باشد ،یا اگر مقادار نن زیااد اسات ،ماورد
نیاز جامعه باشد (السنهوری ،9319،ص11؛ الضریر ،9113 ،ص 31به بعاد)؛ لاذا باهنظار
میرسد عقد الغرر (عقد احتمالی) که جامعه از نن استقبال میکند ،دارای غارر غیرماؤثر
بوده و صحی است ،اما عقد غرری مؤثر باطل است .به عباارت دیگار عقاد احتماالی باه
دلیل اینکه مبتنی بر احکام عرم جامعه بوده و جامعه برای رف نیاز و هماهنگ شدن باا
جامعۀ معام،تی بینالملل به نن نیاز دارد ،غرر موجود در نن غیرمؤثر در صحت قارارداد
بوده و قرارداد مبتنی بر نن صحی است ،اما عقد غرری به دلیل اینکه جامعۀ عق ،از غرر
موجود در نن دوری میجویند ،مؤثر در صحت عقد بوده و موجب بط،ن است.

ویژگیهای عقد احتمالی
مغابنهای بودن ،عهدی بودن ،غیرمتقارن بودن تعهادات ،مساتمر باودن ،و غیراساتثنایی
بودن ،از ویژگیهای عقد احتمالی است که به شرح زیر مطرح میشود:

 .91در صورت وجود غرر در قرارداد ،غرر یا از نوع ذاتی است یا از نوع عرضی .نن نوع غرری که از اجزای
ماهیت عقد باشد ،غرر ذاتی است؛ برای مثال قرارداد بیمه ،عقد مضاربه ،تراز و قرارداد اجارة شی،ت.
این غرر به علت استقبال جامعه از نن مبطل عقد نیست ،اما غرر عرضی بهعلت اینکاه جامعاه از نن
دوری میکند ،نبی (ص) نن را نهی کرده و مبطل عقد است (جعفری لنگرودی ،9307 ،ص.)102
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 .1مغابنهای بودن
در عقد مغابنهای طرفین سعی در مغبون نمودن یکدیگر دارند و ویژگی اصالی ایان ناوع
عقد ،قابلیت تحقق خیار غبن است (جعفری لنگرودی ،9351 ،ص299-292؛ کاتوزیاان،
 ،9303ص .)920-921مبنای قانون این تقسیم در مادة  729قانون مادنی نماده اسات
(جعفری لنگرودی ،9351 ،ص .)299در حقوق ایران به دلیل نامعلوم بودن میزان ماورد
معامله در عقود احتمالی نظر بر نن است که در عقود یادشده خیار غبن وجود نادارد؛ باه
عبارت دیگر به دلیل تسامحی بودن بنای طرفین نسبت به میزان عوضین عقد تساامحی
بوده ،لذا خیار غبن وجود ندارد (جعفری لنگارودی ،9351 ،ص299؛ کاتوزیاان،9303 ،
ص .)921مطلب پی گفته قابل ایراد است ،زیرا از ی سو با توجاه باه مصاادیق عقاود
احتمالی ،ازجمله عقود مضاربه و بیمه ،طرفین از انعقاد این عقود قصد سودجویی دارناد.
لذا اگرچه میزان عوضین در عقد احتمالی هنگام انعقاد عقد مشف نیسات ،اماا معیاار
ثابتی برای تعادل ارزش عوضین تعیین میشود .پس بر مبنای همین معیار ثابات ،ارزش
عوضین نسبت بههم متعادل و متقابل هساتند و در صاورت بهام خاوردن ایان تعاادل،
مغبون حق استناد به خیار غبن را دارد .از سوی دیگر ،نظر باه اینکاه معیاار تساام در
عقود مطلق نیست و عقود ممکن اسات از جهتای مساامحه و از جهات دیگار مساامحه
نباشد؛ برای مثال ،عقد مضاربه به دلیل مشاف نباودن میازان عوضاین هنگاام عقاد،
مسامحه است ،اما به علت وجود معیار مشف برای تعادل ،ارزش عوضاین غیرمساامحه
یعنی مغابنه است .بنابراین در عقود احتمالی اگرچه طارفین نسابت باه تعیاین نکاردن
قطعی عوضین در هنگام انعقاد قرارداد تسام دارند ،اما از لحااظ تعاادل ارزش عوضاین
تسامحی ندارند؛ لذا میتوان گفت اعمال خیار غبن در صورت وجود شرایط نن باا تردیاد
مواجه نیست.
در حقوق مصر ،بنابر نظر غالب ،یکی از مبانی صحت عقود احتماالی ،تاثثیر نداشاتن
غبن است (السهنوری ،9110 ،ص910؛ الصده ،9112،همان) .به عبارت روشنتر ،یکی از
شرایط تحقق غابن معاین باودن عوضاین در عقاود معاوض هنگاام انعقااد عقاد اسات
(الرشدان ،2090 ،ص31-10؛ قاسم ،2005 ،ص .)33در عقود احتماالی میازان عوضاین
هنگام عقد مشف نیست ،پس غبن در عقود احتمالی قابل تصاور نیسات .بناابراین در
حقوق مصر عقود احتمالی جزء عقود مغابنه شمرده نمیشود .البته در حقوق مصر خیاار
غبن تنها در برخی عقود قابل تحقق است (الرشدان ،2090 ،ص .)291-295بااوجوداین،
قانون مدنی مصر در مادة  921قاعدة استغ،ل را باهماوازات ماوارد خااص غابن مطارح
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نموده است .بهموجب این قاعده ،هرکس در اثر ضعف نفاس دیگاری یاا هاوا و هاوس او
معاملهای با عوضین غیرمتعادل منعقد نماید ،قاضای حاق تعادیل یاا بطا،ن معاملاه را
خواهد داشت .برای اعمال قاعدة استغ،ل شرط لزوم تعیین قطعی عوضین هنگام انعقااد
قرارداد الزم نیست ( 921ق.م.م .).بهاینترتیب ،در عقود احتماالی چنانچاه عوضاین بار
مبنای معیار تعیینشدة نامتعادل باشد و این نبود تعادل در اثر سوءاستفادة ی طارم از
ضعف نفس یا هوا و هوس طارم دیگار باشاد ،طباق قاعادة اساتغ،ل ،محکماه بناا باه
درخواست مغبون حق تعدیل یا بط،ن معامله را دارد.

 .2عهدی بودن

اثر اصلی عقد عهدی ،ایجاد ،سقوط و انتقال تعهد برای یا طارم یاا طارفین اسات.20
مبنای قانونی این تقسیم ،مواد  025و  022ق.م در بااب وصایت اسات (اماامی،9379 ،
ص50؛ کاتوزیااان ،9303 ،ص75-09؛ شااهیدی ،9302 ،ص03-01؛ افتفاااری،9302 ،
ص .)57یکی دیگر از ویژگیهای عقد احتمالی ،عهدی بودن اسات (جعفاری لنگارودی،
 ،9307همان) .با وقوع این دسته از عقود بیدرنگ تعهد ایجاد میشود .اماا هایچیا از
طرفین التزام به تثدیۀ مورد معامله ندارد ،زیرا التزام به تثدیه منوط به امر یا امور دیگاری
است .برای مثال ،مهمترین عقود احتمالی عهدی عبارتاند از :عقد بیمه (عرفانی،9309 ،
ص50؛ بابایی ،02 ،ص )17که تعهد بیمهگذار در مقابل تعهد بیمهگر است ،عقد مضااربه
(سکوتی نسیمی ،9310 ،ص )71که اثر اصلی نن تعهدات متقابل مالا و عامال اسات،
عقد جعاله که در مادة  525ق.م به تعهد تعریف شده اسات ،عقاود مشاارکتی (بااریکلو،
 ،9300ص23و )15که تعهد عامل به انجام کار در مقابل تعهد مال به تسلیم مال برای
انجام کار موضوع قرار میگیرد .در حقوق مصر تقسیمبندی عقد بار ایان مقسام مطارح
نشده است؛ بهاینترتیب این ویژگی در حقوق مصر قابل تحلیل نیست.

 .3غیرمتقارن بودن تعهدات طرفین
از دیگر ویژگیهای عقد احتمالی غیرمتقارن بودن (همزمان نبودن اجرا) تعهدات طرفین
 .20بعضی از حقوقدانان این تقسیمبندی را بیفایده دانستهاند و معتقاد باه عهادی باودن تماام عقاود
هستند (جعفری لنگرودی ،9301،ص .)32بعضی دیگر ضمن انتقااد از نظار اخیار بارای اراااۀ یا
تقسیم جام  ،نفست عقود را به تملیکی و غیرتملیکی تقسیم نموده ،سسس عقود غیرتملیکی را باه
عهدی و غیرعهدی تقسیم کردهاند (محقق داماد و نعمتاللهی ،9305 ،ص.)20
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است .این ویژگی در عقود احتماالی معاوض مطارح اسات .منظاور از غیرمتقاارن باودن
تعهدات طرفین در عقود احتمالی معوض نن اسات کاه زماان اجارای تعهادات متقابال
طرفین ،واحد نیست (باقرزاده و نوری یوشاانلوای ،9303 ،ص)33؛ به عبارت روشنتر ،زمان اجارای
تعهد یکی از طرفین ،حال و تعهد دیگری حال نیست .برای مثال در عقاد جعالاه جاعال
وقتی ملزم به تسلیم جعل به عامل است که عامل تعهد خود را انجام داده باشد .در عقود
مشارکتی مزارعه و مضاربه ،تا زمانی که صاحب سرمایه و صاحب زمین ،سرمایه و زماین
را به عامل تسلیم نکرده است ،عامل ملزم به انجام تعهد خود نیسات (ماادة  592و 590
ق.م) .برایناساس ،قابلیت اعمال قاعدة حق حبس وجود ندارد (ماادة  377ق.م.م) ،زیارا
شرط اجرای قاعده حق حبس وجود دو عوض متقابل و متقارن (همزمان) است (بااقرزاده و
نوری یوشانلویی ،9303 ،ص33؛ سکوتی نسیمی(9377 ،ب) ،ص .)90بااوجوداین باا مطالعاۀ ماواد 300
ق.م و همچنین مواد  533و  531ق.ت بهنظر میرسد در عقودی که تعهدات طرفین نن
همزمان نیست و قرینۀ قطعی (مث ً،ورشکستگی) مبنی بر اجرا نشدن تعهاد طرفای کاه
تعهد او مؤجل است وجود دارد ،طرفی که تعهد او حال است مایتواناد از اجارای تعهاد
29
خود سر باز زند و این قاعدهای معقول و مطابق با انصام است .
در حقوق مصر نیز مانند حقوق ایران ،در عقود احتمالی زمان اجرای تعهدات طارفین
در عقود معوض همزمان نیست .برای نمونه ،در عقد بیمۀ حوادث ،بیمهگذار نفست بایاد
اقساط بهعهده گرفته را پرداخت نماید(ماده 717ق.م.م).؛ اما زمان اجرای تعهد بیماهگار
از ی سو همزمان با اجرای تعهد بیمهگذار نیست و از سوی دیگر قابلیت اجارای نن در
نینده احتمال دارد .در قرارداد گروبندی ،تعهدات مقدماتی طرفین همزمان اسات (الازام
طرفین مبنی بر اجرای مسابقه علیه یکدیگر) اما از ننجایی که حصول تعهد اصلی یکی از
طرفین موجب عقیم ماندن حصول تعهد طرم دیگر میباشد ،لذا بحث متقارن باودن یاا
نبودن تعهدات طرفین در قرارداد گروبندی منتفی است .حق حبس در قانون مدنی مصر
(ذیل بند  2از فصل سوم بف دوم) بهعنوان یکی از وسایل تضمین حق مطرح گردیاده
است .به موجب بند  9مادة  212قانون مدنی مصر 22متعهد تا زماانی کاه طارم مقابال
اقدام به اجرای تعهد خود ننموده یا تضمین کافی برای اجرای تعهد خود نساسرده اسات،
 .29برای مطالعۀ بیشتر ر.ک .باقرزاده و نوری یوشانلوای ،9303 ،ص.90
 .22مادة  212ق.م.م ) 9( -لکل من التزام بثداء شیء أن یمتن عن الوفاء به ،مادام الداان لم یعرض الوفاء
بالتزام مترتب علیه بسبب التزام المدین و مترتبط به ،أو مادام الداان لم یقام بتقادیم تاامین کاام
للوفاء بالتزامه هذا.
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میتواند از اجرای تعهدش خودداری نماید .بهنظر میرسد برابر مادة پی گفته در عقاود
احتمالی که دارای تعهدات غیرمتقارن است ،طرفای کاه تعهادش حاال اسات بتواناد از
طرفی که تعهد او مؤجل است تضمین بگیرد و سسس اقدام به اجرای تعهد خود نماید.

 .4مستمر بودن عقود احتمالی
در عقد مستمر ،تعیاین و اجارای تعهادات ناشای از نن وابساته باه عامال زماان اسات
(کاتوزیان ،9303 ،ص .)01-05در عقود احتمالی هنگاام انعقااد عقاد ،میازان تعهاد یاا
تعهدات طرفین مشف نیست و در مدت زمان معاین یاا غیارمعین تعیاین مایگاردد.
برایناساس ،عقود احتمالی به جهت وابستگی تحقق نثاار نن باه زماان ،از جملاه عقاود
مستمر هستند .عقاد بیماه (عرفاانی ،9309 ،ص11؛ کاتوزیاان ،9303 ،ص05؛ باباایی،
 ،9302ص ،)10عقود مشارکتی (باریکلو ،9300 ،ص29و ،)12مزارعه ،مساقات و مضااربه
(سکوتی نسیمی ،9310 ،ص ،))72نمونههایی از قرارداد مستمرند .بعضی از حقوقداناان،
از جمله نثار مستمر بودن عقود احتمالی را اجرا نشادن کامال حاق حابس دانساتهاناد
(کاتوزیان ،9303 ،ص .)02مطلب پی گفته قابل ایراد است ،زیرا اجرا نشدن قاعدة حاق
حبس در عقود احتمالی معاوض باه دلیال غیرمتقاارن باودن تعهادات طارفین اسات و
ارتباطی به ویژگی مستمربودن عقود یادشده ندارد (باقرزاده و ناوری یوشاانلویی،9303 ،
ص)1؛ برای مثال عقد اجاره از عقد مستمر است( 23منصاور9115 ،م ،ص ،)1اماا قاعادة
حااق حاابس در نن اجاارا ماایشااود و هریا از طاارفین (الساانهوری ،9110 ،ص 913؛
شهیدی ،9303 ،ص12؛ بیگدلی ،9300 ،ص35و  ))32میتوانند از دادن عین مساتثجره
و عوض معلوم خودداری کنند و اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد طرم مقابل موکاول
نمایند .بنابراین شرط اجرای قاعدة حبس ،وجود تعهدات متقابال و متقاارن (هامزماان)
است و مستمر بودن عقود باهخاودی خاود موجاب ساقوط اجارای قاعادة حاق حابس
نمیشود.
درحقوق مصر به تب حقوق فرانساه ،عقاد مساتمر عقاد باا اجارای متنااوب (العقاد
المتتاااب التنفیااذ) نامیااده شااده اساات (العااوجی ،2099،ص .)951قاارارداد مسااتمری
(الساانهوری ،2000 ،ص100؛ سااعد ،9110 ،ص )73و عقااد بیمااه (الساانهوری،2000 ،
ص9931؛ منصور ،9115 ،ص17؛ الکی،نی ،2009 ،ص )910بهعنوان بارزترین مصاادیق
 .23اگرچه در عقد اجاره حصول منفعت در ننات زمان حاصل میشود ،بااوجوداین ،قاانون مادنی ایاران
عقد یادشده را تملیکی دانسته است.
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عقود احتمالی از جمله عقود مستمر هستند .ازننجایی که اثر قرارداد گروبنادی در زماان
خاتمۀ مسابقه در ی نن وصف التزام به تثدیه را بهدست مینورد ،لذا اثر قرارداد یادشده
به ننات زمان وابسته نیست .بهاینترتیب در حقوق مصر باهدرساتی مثال حقاوق ایاران
قرارداد گروبندی دارای ویژگی مستمر بودن نیست .یکی از نثار مستمر بودن قراردادهاا،
اعمال نظریۀ حوادث غیرقابل پای بینای (نظریاۀ الظاروم الطارااه) اسات (السانهوری،
 ،9110ص .)913قهقرایی نبودن اثر فسخ ،اثر دیگری است که در حقوق مصر بار عقاود
مستمر جاری میشود (العوجی ،2099 ،ص ،)955زیرا اثر عقد بهتادریج در بساتر زماان
ایجاد میگردد؛ برای مثال الزام به پرداخت اقساط بیمۀ حوادث یا بیمۀ عمار وابساته باه
عامل زمان است.

 .5غیراستثنایی بودن
مفهوم غیراستثنایی باودن ایان اسات کاه اصال بار صاحت عقاود احتماالی مایباشاد.
برایناساس ،قاعده نن است که همۀ مصادیق عقود احتمالی چاه ننهاایی کاه در قاانون
تصری شده و چه ننهایی که تصری نشده ،اماا در عارم باین ماردم واقا مایشاوند،
صحی اند .نفستین دلیل قاا،ن به نظریۀ استثنایی بودن ،غارری باودن عقاود احتماالی
است .در پاسخ به این ایراد بایاد گفات ،غارر مفهاومی عرفای اسات (خراساانی،9102 ،
ص932؛ انصاااااری ،9199 ،ص911؛ مراغااااهای ،9197 ،ص21320؛ نجفاااای،9122 ،
ص25111؛ الساانهوری ،9319 ،ص59؛ الضااریر ،9113 ،ص31؛ اعتضاااد ،9321 ،ص10؛
اس،میپناه ،9300،ص519؛ داراب پور ،9372 ،ص253؛ طاهرخانی ،9302 ،ص 933باه
بعد)؛ پس بر مبنای مصادیق عقود احتمالی ،از جمله قارارداد نسابت باه اشایای نیناده،
قراردادهای پی فروش ،قرارداد با عوض شناور و غیره ،که امروزه از اصلیترین معاام،ت
تجاری و تجارت بینالمللی هستند ،میتوان گفت اگرچه این عقود ذاتاً مبتنی بر غررناد،
اما غرر موجود در ننها را عرم عق،ی معام،تی جامعه پذیرفته اسات .ایان ناوع غارر را
پیامبر(ص) نهی نکرده است ،زیرا با من این قراردادها جامعه در رف نیازهای خود دچاار
عسر و حرج میشود؛ درحالی که میدانیم در حکم شارع حرجی نیست (قاعدة نفی عسر
و حرج) (جعفری لنگرودی ،9307 ،ص .)102افازونبارایان ،منا قراردادهاای یادشاده
موجب میشود بسیاری از معام،ت محمول بر بط،ن گردد و برایناساس ،نظام عماومی
 .... « .21ینتفی الغرر معه عرفا .»....
 « .25ان الغرر و الفطر بعد ما عرفت معناه امره عرفی یفتلف حسب موارد .»...
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جامعه مفتل میشود؛ پس ،بنابر نظریۀ عدم بط،ن عقود مبتنی بر غرر ذاتی ،قاعاده بار
عدم بط،ن این گونه عقود است.
دلیل دیگر گروه مفالف ،اصل بودن مادة  251ق.م در مقابال اساتثنایی باودن ماادة
 255است؛ یعنی با وحدت م،ک از مواد یادشاده اصاوالً عقاود احتماالی باطال اسات و
صحت نن به ن قانونی وابسته است .باید گفت علت بطا،ن عقاود موضاوع ماادة 251
ق.م غرری بودن نیست ،تا وحدت م،ک برای تمامی عقود احتمالی باشد؛ زیارا در زماان
انعقاد قرارداد گروبندی و قمار میزان عوضین معلوم و معین است ،اما حصول نن محتمل
و منوط به وقوع امر احتمالی است .بهاینترتیب در عقود یادشده مورد معامله معین است
و تنها التزام به تثدیۀ مورد تعهد معلق است .دلیل بط،ن عقود گروبندی و قمار مفالفات
با نظم عمومی و اخا،ق حسانه اسات (کاتوزیاان ،9373 ،ص271؛ السانهوری،2000 ،
ص)110؛ بنابراین حکم مادة  251ق.م در برابر مادة  255قاانون مادنی حکام اصال در
برابر استثنا نیست .وجود مادة  255قانون مدنی عیناً به تبعیت از فقه وارد شاده اسات و
نبود این ماده با وجود مادة  90قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده ،خللی به صحت عقاود
مندرج در مادة  255و نمونههای مشابه وارد نمیکند.
دلیل اساسی دیگر مبنی بر صحت و قاعدهمند بودن عقد احتماالی در حقاوق ایاران،
تصری قانونگذار به عقد معلق بهعنوان عقدی صحی است؛ زیرا از ننجایی کاه در عقاد
معلق نهتنها التزام به تثدیه یا تسلیم طرفین معلق است ،بلکه ایجاد اثار اصالی عقاد نیاز
معلق است ،این گونه تردید در ایجاد یا عدم ایجاد اثر اصلی عقد ،خود مصداق باارز غارر
است (الضریر ،9113 ،ص92و .)97بااینهمه ،این عقد در مادة  901ق.م بهعنوان عقادی
صحی تصری شده ،به تب عرم ،واق گردیده است؛ لذا به طریق اولی عقاود احتماالی و
از جمله عقود گروبندی که اثر اصلی نن در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجااد مایشاود و
تنها التزام به تثدیه معلق است ،میبایست صحی باشد .بهاینترتیب از یا ساو باا رفا
ایرادات وارد به نظریۀ غیراستثنایی بودن عقود احتمالی ،و از سوی دیگر با استناد به نیاۀ
اوفوبالعقود ،روایت المؤمنون عند شروطهم ،روایت الناس مسالطون علای اماوالهم ،اصال
اباحه ،اصل غیرتوقیفی بودن عقود (ذاکر صالحی ،9310 ،ص ،)291نظریاۀ عادم بطا،ن
معام،ت مبتنی بر غرر ذاتی و همچنین عدم محدودیت نظام حقوقی ایاران باه مقاررات
موضوعه ،قاعده نن است که عقود احتمالی به صورت قاعدهمند صحی باشد.
در حقوق مصر ،قانونگذار نظریۀ کفایت قابلیت تعیین مورد معامله را پذیرفته اسات؛
به عبارت دیگر ،لزومی به تعیین قطعی مورد معامله حین انعقاد قرارداد نیست و قابلیات
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تعیین نن بر مبنای معیاری ثابت کفایت میکند .مادة  939ق.م.م 22در این زمیناه مقارر
میدارد« :اگر مورد معامله از چیزهایی باشد که در نینده حاصل میگردد قرارداد صاحی
است» .طبق این ماده الزم نیست مورد معامله هنگام انعقاد قرارداد موجاود باشاد ،بلکاه
قابلیت حصول نن در نینده بر مبنای معیاری ثابت (برای دفا غارر) کفایات ماینمایاد.
مادة  123ق.م.م 27نیز در این خصوص اشعار میدارد« :درصورتی که طارفین توافاق بار
نرخ بازار نمایند ،درصورت تردید ،نرخ بازار مکان و زمان تسلیم بی باه فروشانده ما،ک
خواهد بود ،درصورتی که در محل تسلیم نرخ ثابتی نباشد باه نارخ باازار در محلای کاه
عرم مقتضی نن است رجوع میگردد» .برابر مادة یادشده معیار ثابت برای تعیین ماورد
معامله در نینده نرخ ثابت بازار در زمان و مکان تسلیم مبی یا نرخ عرفی بازار مایباشاد.
به عبارت روشنتر ،الزم نیست مورد معامله حین انعقاد قارارداد باهطاور قطعای تعیاین
گردد ،بلکه قابلیت تعیین نن طبق نرخ یادشاده کاافی مایباشاد .همچناین ماادة 121
ق.م.م 20در این خصوص مقرر میدارد« :درصورتی که طارفین عاوض را در بیا تعیاین
نکرده باشند ،چنانچه از اوضاع و احوال چنین برنید که قصد طرفین ثمن رایاج در باازار
است بی باطل نیست» .مستنبط از مادة  121ق.م.م ،نظریۀ کفایت قابلیت تعیین تا ننجا
پی رفته است که بهدرستی سکوت طرفین در خصوص ثمن مورد معاملاه را حمال بار
نرخ رایج بازار نموده ،مشروط بر اینکه عرفاً چنین باشد .بهنظر میرسد دلیال حکام ایان
ماده ،داللت ارادة ضمنی طرفین بر حکم عرم است.
ظاهراً مبنای پذیرش چنین نظریهای با این شفافیت در قانون مصر تحول در مفهاوم
غرر است؛ به عبارت روشنتر ،در حقوق مصر غرر به دو ناوع ماؤثر در صاحت قارارداد و
غیرمؤثر در صحت قرارداد تقسیم گردیده است .منظور از غرر غیرمؤثر غارری اسات کاه
مقدار نن کم باشد(قابل مسامحه باشد) یا در صورت زیاد بودن مقادار غارر ،جامعاه نیااز
مبرم باه نن داشاته باشاد (عارم عقا،ی معاام،تی از نن اساتقبال کناد)(السانهوری،
 .22مادة  939ق.م.م )9(« :یجوز ان یکون محل االلتزام شیئا مستقب.»... ،
 .27مادة  123ق.م.م ) 9( « :یجوز ان یقتصر تقدیر الثمن على بیان األسس التى یحادد بمقتضااها فیماا
بعد  ) 2( .واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الش ان یکون الثمن سعر الساوق فاى
المکان و الزمان اللذین یجب فیهما تسلیم المبی للمشترى فثذا لم یکن فى مکاان التسالیم ساوق،
وجب الرجوع الى سعر السوق فى المکان الذى یقضى العرم ان تکون اسعاره هى الساریۀ».
 .20مادة  121ق.م.م « :اذا لم یحدد المتعاقدان ثمنا للبی  ،ف ،یترتب على ذل بط،ن البی متى تبین
من الظروم ان المتعاقدین قد نویا اعتماد السعر المتداول فى التجاارة او الساعر الاذى جارى علیاه
التعامل بینهما».
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عبدالرزاق احمد ،1391 ،ص11؛ الضریر ،9113 ،ص 31به بعد) .بهایانترتیاب بار مبناای
مصادیق عقود احتمالی ،از جملاه بیا اشایای نیناده (مارقس9110 ،م ،ص ،)25مانناد
قراردادهای بیمه که غرر موجود در ننها بیشتر اما مورد نیاز جامعه اماروزی اسات؛ لاذا
غرر در صحت این عقود مؤثر نیست .بنابراین میتوان گفت در حقوق مصر عقد احتماالی
به صورت غیراستثنایی پذیرفته شده است.

نتیجه
عنوان عقد احتمالی ،باوجود مصادیق متعدد نن در مقررات موضوعه (قراردادهاای بیماه،
عقد جعاله و )...و عرم (قرارداد اجارة شی،ت ،قارارداد پای فاروش مصانوعات و  )...در
قانون مدنی ایران مطرح نشده است .بهنظر میرسد تقسایمبنادی عقاد بار ایان مقسام
برگرفته از حقوق اروپا باشد و عناوین مفتلف عقد بفتکی ،عقد شانسی و عقد احتماالی،
که ترجمۀ عبارت  Contrat Aléatoireمیباشد ،ناظر بار یا مفهاوم و داللات بار
عقدی واحد دارد .در حقوق ایران در خصوص تعریف این عقد اخت،م نظار وجاود دارد.
بااینهمه بر مبنای مصادیق بارز (بیماه ،قارارداد مساتمری ،گروبنادی و قماار) باهنظار
میرسد در مقام تعریف باید گفت عقد احتمالی عقدی است کاه ماورد معاملاه در نن در
زمان انعقاد قرارداد از حیث میزان یا حصول (یا هر دو) عوض یا عوضین مشف نباشاد
و تعیین نن موکول به امر یا امور قطعیالحصول یا محتملالوقوع باشد .با عنایت به عرفی
بودن مفهوم غرر ،ازننجایی که غرر موجود در این عقود را عرم عق،ی معاام،تی جامعاه
پذیرفته است (غرر ذاتی یا غیر مؤثر در صحت عقد)؛ لذا میتوان گفت عقد احتمالی عقد
غرری نیست تا برایناساس محمول بر بطا،ن گاردد .نظار باه اینکاه باا انعقااد قارارداد
احتمالی منشث منجزاً ایجاد میگردد و با عدم وقوع امار محتمال نیناده عقاد واقا شاده
نهتنها باطل نمیشود ،بلکه انفساخ یا حق فسفی بهوجود نمینید؛ لاذا عقاد یادشاده باا
نهاد حقوقی عقد معلق متفاوت است .ایان عقاد باا عقاد مشاروط ،عقاد مؤجال و عقاد
مفاطره نیز متفاوت است .عقد موضوع بحث از ی سو بر مبنای قصد سودجویی طرفین
دارای ویژگی مغابنهای بوده و از سوی دیگر نظر به وابستگی اثر نن به عامل زمان ،دارای
وصف مستمر بودن است .همچنین این عقد از جمله عقود عهدی است .بهع،وه ازننجایی
که غالباً زمان اجرای تعهدات طارفین هامزماان نیسات ،عقاد احتماالی دارای تعهادات
غیرمتقارن است .درنهایت نظر به عموم ادلۀ اوفوا بالعقود ،المؤمنون عند شروطهم و اصل
غیرتوقیفی بودن عقود ،دارای ویژگی غیراستثنایی بودن نیز میباشد.
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در حقوق مصر ،عنوان عقد احتمالی و مصادیق نن عقد در قانون مادنی ساابق مصار
تصری شده بود .قانون مدنی جدید مصر با حفو همان مصادیق عنوان عقودالغارر را باه
جای عقد احتمالی نورده اسات .گروبنادی و قماار ،بیماه و قارارداد مساتمری عقاودی
هستند که با عنوان عقودالغرر در بف چهارم از کتاب دوم قانون مدنی مصر نورده شده
است (مواد  731تا  779ق.م.م) .باوجوداین ،قانون یادشده تعریفی از عقود احتمالی ارااه
نداده و نویسندگان حقوقی مصر در تعریف این عقد اخت،م نظر دارناد کاه جاام تارین
نظر در خصوص تعریف عقد یادشده با بهرهگیری از نقد و تحلیلهای نویسندگان حقاوق
فرانسه ،نن است که عقد احتمالی عقدی اسات کاه هریا از طارفین در زماان انعقااد
قرارداد نتوانند میزان ننچه بهدست مینورند یا اعطا میکنند را تعیاین نمایناد و تعیاین
نن منوط به امور ممکنالحصول یا قطعیالحصول در نینده است .نظر به پاذیرش نظریاۀ
کفایت قابلیت تعیین مورد معامله ،بر مبنای نظریۀ غرر غیرمؤثر ،در قاانون مادنی مصار
(مواد 939،123و 121ق.م.م ).عقد احتمالی و مصادیق نن با ایاراد غارری باودن مواجاه
نشده ،و ازننجایی که اثر اصلی عقد موضوع بحث در هنگام انعقااد قارارداد منجازاً ایجااد
میگردد ،این عقد ،عقدی معلق نیست .این عقد که در حقوق مصر به صورت قاعادهمناد
پذیرفته شده است ،از ی سو دارای ویژگی غیراستثنایی بودن ،و از ساوی دیگار واجاد
وصف مستمر بودن است؛ زیرا جریان نثار عقد به عامل زمان وابساتگی دارد .بااوجوداین،
برخ،م حقوق ایران ،عقد یادشده عقدی مغابنهای نیسات؛ زیارا در حقاوق مصار بارای
تحقق خیار غبن تعیین قطعی عوضین در زمان انعقاد قرارداد شرط است.

پیشنهاد
امروزه نظر به ایجاد زمینههای گستردة ارتباطی ،تجااری و اقتصاادی دیگار اصال لازوم
تعیین قطعی بودن مورد معامله ،بازرگانان را در رسیدن به اهدام خود اقناع نمیکند ،به
این نحو که بر حسب ایجاد توازن و عدالت میان عوضین (در قراردادهای مستمر) و یا بار
حسب ماهیت مورد معامله (موجود نبودن مورد معامله) تعیین قطعی مورد معامله را بار
مبنای معیاری ثابت به نینده موکول مینمایند؛ بارای مثاال قراردادهاای بیماه در اناواع
مفتلف ،قراردادهای پی فروش (نفت ،گاز  )...و غیره (مصادیق عقد احتمالی) .باا توجاه
به اینکه در بیشتر قراردادهای تجاری موضوع کام ً،تعیین نمیشود ،حکم به بط،ن ایان
قراردادها موجب می شود تا مقررات حاکم بر تجارت در ایران با تجارت بینالملل همگاام
نباشد و برایناساس تجارت و اقتصاد کشور از اهدام اصلی باز میماند ،لاذا ایان خار در
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قانون مدنی ایران احساس میشود :ننجا که مورد معاملاه حاین انعقااد قارارداد موجاود
نبوده ،در نینده ایجاد میگردد؛ در قراردادهای مستمر که عاوض ماورد معاملاه در حاال
نوسان است؛ دیگر شرایط که جملگی را عرم عق،ی حاکم بار معاام،ت تثییاد کارده و
پذیرفته است .نظریۀ کفایت قابلیت تعیاین ماورد معاملاه در خصاوص شارایط اساسای
جایگزین اصل لزوم تعیین قطعی مورد معامله گردد تا ایراد عدم اعتباار نسابت باه ایان
قراردادها مطرح نشود .لذا اص،حیۀ مادة  292ق.م به این نحو پیشنهاد میگردد« :ماورد
معامله باید معلوم و معین باشد و در مواردی که عرم معقول مقتضای مایداناد قابلیات
تعیین مورد معامله در نینده بر مبنای معیاری ثابت کفایت مینماید» و در ماادهای پاس
از مادة یادشده اینچنین« :مورد معامله میتواند اموال نینده باشد» ،جواز قرارداد نسابت
به اموال نینده را تصری کند .تا برایناساس نظریۀ کفایت قابلیات تعیاین ماورد معاملاه
بهموازات اصل لزوم تعیین قطعی مورد معامله مقارر در ماادة  910و دیگار ماواد قاانون
مدنی پذیرفته شود .ازننجاایی کاه بااوجود مصاادیق کااربردی و روزافازون قراردادهاای
احتمالی ،نهاد حقوقی یادشده در حقوق ایران مغفول مانده و ماهیت ،شارایط و احکاام و
دیگر ابعاد نن ناشناخته است ،بهاینترتیب ضرورت نن ایجاب مینماید که قانونگاذار در
اص،حات بعدی قانون مدنی در بابی از ابواب عقود معین ،ماهیت ،مصادیق ،شرایط و نثار
عقود احتمالی را بهصورت قاعدهمند تشری نماید.

منابع و مآخذ
الف) فارسی
.9
.2
.3
.1
.5
.2
.7
.0

اس،میپناه ،علی ) ،(9300معلوم بودن مورد معامله در حقوق ایران و فقه اس،می و بررسی تطبیقی
نن در حقوق فرانسه وکامن لو ،تهران ،پایاننامۀ دکتری دانشکدة حقوق دانشگاه تهران.
اعتضاد بروجردی ،محمد)« ،(9321در غرر ودلیل نن» ،مجلۀ کانون وک ،،شمارة  ،99سال  ،99ص.10 -59
افتفاری ،جواد ( ،)9302حقوق مدنی  3کلیات عقود و تعهدات ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات میزان.
امینی ،عیسی ( ،)9310جزوة درس حقوق مادنی ( )9کارشاناس ارشاد حقاوق خصوصای ،تهاران،
دانشکدة حقوق دانشگاه ع،مۀ طباطباای.
بابایی ،ایرج ( ،)9302حقوق بیمه ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات سمت.
باریکلو ،علیرضا ( ،)9300عقود معین ،2چاپ اول ،تهران ،انتشارات مجد.
بروجردی عبده ،محمد ( ،)9300حقوق مدنی ،چ اپ سوم ،تهران ،انتشارات گنج دان .
باقرزاده و نوری یوشانلوای ،احمد و جعفر (« ،)9303اجرای حق حبس در تعهادات متقاارن و غیار
متقارن» ،دادرسی ،ماهنامۀ شمارة  ،10سال هشتم ،ص7 -99و.37 -37
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 .1بیگدلی ،سعید ( ،)9300تعدیل قراردادها ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات میزان.
 .90پیرهادی ،محمدرضا (« ،)9300عقد احتمالی با تثکید بر بی احتمالی» ،فصلنامۀ تحقیقاات حقاوقی
نزاد ،شمارههای 5،2و ،7ص.1 -23
 .99جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)9302فلسفه اعلی در علم حقوق ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات گنج
دان .
 .92جعفری لنگرودی ،محمدجعفر (9307الف) ،تثثیر اراده در حقوق مدنی ،چااپ دوم ،تهران،انتشاارات
گنج دان .
 .93جعفری لنگرودی ،محمدجعفر (9307ب) ،اندیشه و ارتقا ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات گنج دان .
 .91جعفری لنگرودی ،محمدجعفر (« ،)9351عقود مغابنه -عقود مسامحه» ،مجلاۀ وزارت دادگساتری،
شمارة ،9سال بیستم ،ص.299-223
 .95جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)9301حقوق تعهدات ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات گنج دان .
 .92جعفری لنگرودی،محمدجعفر (،)9305ترمینولوژی حقوق،چاپ شانزده ،تهران ،انتشارات گنج دان .
 .97داراب پور ،مهراب (9372و« ،)9377ثمن شناور ،تهران» ،مجلۀ تحقیقات حقوقی ،شامارة  29و ،22
ص.229 -203
 .90ذاکر صالحی ،غ،مرضا ( ،)9319مبانی قرارداهای نامعین ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات میزان.
 .91رفیعی ،محمدتقی ( ،)9370مطالعاۀ تطبیقای غارر در معاملاه ،چااپ اول ،قام ،مرکاز مطالعاات و
تحقیقات اس،می.
 .20سکوتی نسیمی ،رضا ( ،)9310حقوق مدنی عقود معین مضاربه ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات میزان.
 .29سکوتی نسیمی ،رضا (« ،)9372حق حبس در کنوانسیون بی بینالمللی  9100مطالعۀ تطبیقی نن
با حقوق ایران» ،ادبیات و علوم انسانی تبریز ،شمارة  ،921ص.9 -12
 .22شهیدی ،مهدی ( ،)9302تشکیل قراردادها و تعهدات ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات مجد.
 .23شهیدی ،مهدی ( ،)9301حقوق مدنی  ،2چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات مجد.
 .21صفایی ،سید حسین ( ،)9301قواعد عمومی قراردادها ،ج ،2چاپ سوم ،تهران ،انتشارات میزان.
 .25طاهرخانی ،حسین ( « ،)9302قارارداد باا عاوض شاناور از دیادگاه اصاول فقاه» ،نشاریۀ حقاوقی
دادگستری ،شمارة  ،13ص.929-912
 .22عرفانی ،توفیق ( ،)9309قرارداد بیمه در حقوق اس،م و ایران ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات کیهان.
 .27کاتوزیان ،ناصر ( ،)9300قواعد عمومی قراردادها ،ج ،9چاپ هشتم ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
 .20کاتوزیان ،ناصر ( ،)9373عقود معین (مشارکتها -صل ) ،ج ،2چاپ سوم،تهران ،انتشارات گنج دان .
 .21کاتوزیان ،ناصر ( ،)9301دورة عقود معین ،ج ،9چاپ نهم ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
 .30محقق داماد ،سید مصطفی ( ،)9300نظریۀ عمومی شروط و التزامات در حقوق اس،می ،چااپ اول،
قم ،مرکز نشر علوم اس،می.
 .39محقق داماد ،سید مصطفی و نعماتاللهای ،اساماعیل (« ،)9305عهادی یاا تملیکای باودن اجااره
اشفاص» ،قم ،نامۀ مفید ،شمارة  ،2ص.23 -10
 .32معاونت نموزش قوه قضاایه ( ،)9300رویۀ قضایی ایران در ارتباط باا دادگاههاای عماومی حقاوقی،
ج ،23چاپ دوم ،تهران ،انتشارات جنگل.
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 .33وحدتی شبیری ،سیدحسن ( ،)9371مجهول بودن مورد معامله ،چااپ اول ،قام ،مرکاز مطالعاات و
تحقیقات اس،می.
 .31یزدانیان ،علیرضا ( ،)9312درسهایی از حقوق مدنی تطبیقی ،ج ،2چاپ اول ،تهران ،انتشارات میزان.

ب) عربی
فقهی
 .35ابن تیمیه ،احمد (9159م) ،القواعد النورانیه ،چاپ اول ،بیروت ،نشرالمطبعه السنۀ المحمدی.
 .32امام خمینی (ره) ،سیدروحاهلل موسوی (9129ق) ،کتاب البی  ،ج ،3چاپ اول ،تهران ،مؤسسه نشر و
تنظیم نثار امام خمینی.
 .37انصاری ،شیخ مرتضی (9199ق) ،مکاسب ،ج ،2چاپ اول ،قم ،منشورات دارالذخاار.
 .30بحرانی ،یوسف بن احمد (9105ق) ،الحدااق الناظره ،ج ،22چاپ اول ،قم ،دفتر انتشاارات اسا،می
وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیه.
 .31خراسانی ،نخوند محمد کاظم (9102ق) ،حاشیه بر مکاسب ،ج ،9چااپ اول ،قام ،وزارت فرهناگ و
ارشاد اس،می.
 .10سرخساای ،شاامس الاادین محمااد باان احمااد (9130ق) ،المبسااوط ،ج ،93چاااپ اول ،بیااروت،
نشردارالمعرفه.
 .19عاملی ،محمد بن مکی (9391ق) ،القواعد و الفوااد ،چاپ اول ،قم ،نشرجامعه مدرسین حوزة علمیه
قم.
 .12عاملی (محقق ثانی) ،علی بن حسین (9191ق) ،جام المقاصد فی شرح القواعد ،ج ،92چااپ دوم،
قم ،مؤسسۀ نل البیت علیهمالس،م.
 .13کاسانی ،ابی بکربن مسعود (9311ق) ،بدای الصنای  ،ج ،5چاپ اول ،بیروت ،نشردارالکتاب.
 .11مراغهای ،سید میر عبدالفتاح (9197ق) ،عناوین الفقهیه ،ج ،2چاپ اول ،قم ،دفتر انتشارات اس،می
وابسته به جامعه مدرسین حوزة علیمۀ قم.
 .15نجفی (کاشفالغطا) ،محمدحسین (9122ق) ،تحریرالمجلاه ،ج ،9چااپ اول ،نجاف ،نشار المکتباه
المرتضویه.
 .12نجفی ،شیخ محمدحسن (9101ق) ،جواهرالک،م ،ج ،22چاپ هفتم ،بیاروت ،انتشاارات داراالحیااء
التراث العربی.

حقوقی
 .17الرشدان ،محمود علی (2090م) ،الغبن فی القانون المادنی ،الطبعاه االول ،عماان ،الثقافاه للنشار و
التوزی .
 .10سعد ،نبیل ابراهیم (9110م) ،نظریه العامه ل،لتزام مصادر االلتزام ،الطبعه االول ،بیروت ،دارالنهضاه
العربیه.
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 .11السنهوری ،عبدالرزاق احمد (9110م) ،نظریه العقد،الجزء االول ،الطبعاۀ الثانیاه ،بیاروت ،منشاورات
الحلبی الحقوقیه.
 .50السنهوری ،عبد الرزاق احمد (2000م) ،الوسیط فی شرح القانون المادنی الجدیاد ،المجلاد الثالاث،
الطبعه الثالث ،بیروت ،منشورات الحلبی الحقوقیه.
 .59السنهوری ،عبدالرزاق احمد (2000م) ،الوسیط فی شرح القانون المادنی الجدیاد ،المجلاد السااب ،
الطبعۀ الثالثه ،بیروت ،منشورات الحلبی الحقوقیه.
 .52السنهوری ،عبدالرزاق احماد ( ،)9319مصاادر الحاق فای فقاه االسا،می ،ج ،3چااپ اول ،تهاران،
انتشارات خرسندی.
 .53الصده ،عبدالمنعم فرج (9112م) ،نظریاه العقاد فای قاوانین با،د العربیاه ،الطبعاۀ االول ،بیاروت،
دارالنهضه العربیه.
 .51الضریر ،الصدیق محمد األمین (9113م) ،الغرر فی العقود و نثااره فای تطبیقاات المعاصاره ،الطبعاه
االولی ،جده ،المعهد االس،می للبحوث و التدریب.
 .55الضریر ،الصدیق محمد األمین (2001م)« ،الغرر المان من صحه العقود» ،بی جا،بی نا.
 .52العوجی ،مصطفی (2099م) ،القانون المدنی العقد ،الجزء االول ،بیروت ،منشورات الحلبی الحقوقیه.
 .57الکی،نی ،محمود (2092م) ،عقود التثمین من الناحیه القانونیه ،الطبعه الثالثه ،عمان ،نشر دارالثقافه.
 .50قاسم ،محمدحسن (2005م) ،القانون المدنی العقود المسماه ،الطبعۀ االول ،الطبعه الفامسه ،بیروت،
منشورات الحلبی الحقوقیه.
 .51مرقس ،سلیمان (9110م) ،الوافی فی شرح القانون المدنی فای العقاود المساماه ،الطبعاه الفامساه،
بیروت ،منشورات الحلبی الحقوقیه.
 .20منصور ،امجد محمد (2000م) ،نظریه العامۀ ل،لتزامات مصادر االلتزام ،الطبعه السادسه ،عمان ،نشار
دارالثقافه.
 .29منصور ،محمدحسن (9115م) ،شرح العقود المسماه (فی مصر و لبنان) ،الجزء الثانی ،الطبعاه االول،
بیروت ،دارالنهضه العربیه.
 .22منصور ،محمدحسن (9115م) ،شرح العقود المسماه (فی مصر و لبنان) ،الجزء الثالث ،الطبعه االول،
بیروت ،دارالنهضه العربیه.

