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قاعدۀ تجزیه پذیری تعهدات اگرچه به صورت صریح در قانون مدنی مورد اشاره قرار نگرفته است،
لکن موارد متعدد اعمال این قاعده در قانون مدنی بیانگر اعتقاد نویسندگان آن به مبنایی واحد در این
خصوص است .تعبیر ارادۀ طرفین ،استقراء در مواد قانون مدنی و وجود برخی احکام مربوط به
خیارات ،قاعدۀ تجزیه پذیری تعهدات در قانون مدنی را اثبات نموده و بر اساس آن ،هرگاه بطالن،
عدم نفوذ یا انفساخ بر جزئی از تعهد عارض شود ،بهموجب قاعدۀ تجزیهپذیری تعهدات ،این
ً
بطالن ،عدم نفوذ یا انفساخ صرفا در همان جزء اثر کرده و مابقی تعهد کماکان معتبر میماند .تجزیۀ
تعهد به اعتبار موضوع تعهد ،تعدد اطراف تعهد و منشأ تعهد صورت میپذیرد و در برخی موارد
ً
همانند موردی که موضوع تعهد ماهیتا قابلیت تجزیه ندارد یا طرفین به صورت صریح غیرقابلتجزیه
بودن تعهد را اراده کردهاند یا میان متعهدین مسئولیت تضامنی وجود دارد ،تجزیۀ تعهدات امکانپذیر
نبوده و این موارد به عنوان استثنا بر قاعدۀ تجزیهپذیری تعهدات مطرح میشوند .در این نوشتار از
طریق بیان دیدگاه فقهای امامیه و استقراء در قانون مدنی ایران و تطبیق آن با حقوق مدنی نوین فرانسه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(مطابق اصالحات سال  )2016جایگاه قاعدۀ تجزیهپذیری تعهدات ،حدودوثغور و همچنین
واژگان کلیدی :تعهد ،تجزیهپذیری ،قاعدۀ انحالل ،مسئولیت تضامنی
مقدمه

در برخی موارد به سبب اوضاع و احوالی که بر قرارداد عارض میشود ،بر قسمتی از یک تعهد
حکمی تعلق میگیرد که بر سایر قسمتهای آن تعهد چنین حکمی مترتب نیست؛ به عنوان مثال
قسمتی از یک تعهد به سببی باطل میگردد در حالی که قسمت دیگر آن تعهد صحیح است .صحت
و بطالن در تعهد واحد قابلجمع نیست و نمیتوان تعهد واحد را هم صحیح دانست و هم باطل .در
چنین مواردی ،این سؤال مطرح است که آیا تمام این تعهد قابلیت اجرای خود را از دست میدهد یا
ً
صرفا آن قسمتی که با مانع قانونی روبهرو است غیرقابلاجرا میباشد؟
نویسندگان حقوقی علیرغم آنکه به صورت پراکنده به این موضوع توجه داشتهاند ،لکن هیچکدام
به صورت دقیق و مدون مبنای قانونی و شرایط الزم برای تجزیهپذیری تعهدات را بیان نکردهاند .موضوع
تجزیهپذیری تعهدات کمتر مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و بیشتر به عنوان قاعدۀ حقوقی مسلمی در
نظر گرفته شده و به آثار و نتایج آن استناد شده است و به همین سبب سؤاالتی درخصوص این موضوع
بیپاسخ مانده است؛ ازجمله اینکه اصالت تجزیۀ تعهدات در کدامیک از نصوص قانونی اشاره شده
است یا بر چه مبنا و اساسی میتوان چنین تجزیه و انحاللی را قائل شد؟ این تجزیه و انحالل در چه
مواردی رخ میدهد و آیا میتوان مانعی برای اعمال قاعدۀ تجزیهپذیری تعهدات متصور بود؟
بدین ترتیب لزوم پاسخ به این پرسشها و همچنین حجم گستردۀ استفاده از این قاعده در عمل،
تحقیقی همهجانبه در بررسی «قاعدۀ تجزیهپذیری تعهدات» را الزم میسازد .این مقاله در پی دست
یافتن به تعریفی روشن و همهجانبه از تجزیهپذیری تعهدات و همچنین ارائۀ تقسیمبندی جامع و
مانعی از انواع تجزیه تعهدات در نظام حقوقی ایران است و با روش استقرایی ،ادله و شواهد اصالت
داشتن تجزیۀ تعهدات را در قوانین بررسی کرده و با دیدگاه فقهای امامیه و حقوق مدنی نوین فرانسه
(مطابق اصالحات سال  )2016مطابقت میدهد.
در این نوشتار در ابتدا به بررسی مفاهیم موجود در این تحقیق پرداخته شده ،سپس اقسام تجزیۀ
تعهدات در قانون مدنی در یک تقسیمبندی جامع و مانع بیان میگردد و در ادامه ادلۀ اصالت
تجزیهپذیری تعهدات در حقوق ایران مورد بررسی و مداقه قرار میگیرد و سپس موانع اعمال قاعدۀ
تجزیهپذیری تعهدات بیان میگردد.
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 .1مفاهیم

مورد بررسی قرار میگیرد.
 .1-1تجزیۀ تعهد

تجزیه در لغت به معنای پارهپاره کردن چیزی ،تکههای یک جسم مرکب را از هم جدا کردن و
انحالل مرکبی به عناصر تشکیلدهندۀ آن آمده است (دهخدا .)251 :1389 ،انحالل و تجزیه در
اصطالح فقه و حقوق به این معناست که در صورت عارض شدن اوضاع و احوالی خاص بر قسمتی
از تعهد ،قانونگذار بنا بر مصلحتی احکام گوناگونی با توجه به اوضاع و احوال مذکور برای هر
قسمت از تعهد در نظر گیرد.
مقصود از تجزیه آن نیست که یک عقد یا تعهد ،چند عقد یا تعهد باشد ،در حقیقت تجزیه و
ً
انحالل ،تجزیۀ واقعی نبوده و صرفا یک تجزیۀ حکمی است .صاحب عناوین در توضیح تجزیه بیان
میدارد« :مراد از تجزیه ،تجزیۀ حکمی است و عقد واحد با توجه به احکام بعدی ،در حکم عقود
متعدد تلقی میشود» (مراغی/)71 :2/1417 ،
 .1-2قاعدۀ انحالل

مفاد قاعدۀ انحالل در فقه عبارت است از اینکه «عقد واحد ،به عقود متعدد تجزیه

میشود»1

(بجنوردی .)159 :3/1419 ،این قاعده از قواعد اصطیادی واستقرایی است که از روایات و نظریات
فقهی در ابواب مختلف فقه استخراج شده است (سبزواری .)32 :1/1435 ،در مورد مفاد این قاعده
میتوان گفت که اگرچه واژۀ «عقد» در این قاعده به کار رفته است ،لکن مفهوم آن اعم از عقد بوده
و سایر موارد ازجمله تعهد و ایقاع را نیز در بر میگیرد (رزمی .)58 :1390 ،چنانکه در کتب فقهی
در باب طالق این فرع مطرح شده است که اگر مردی دو همسرش را به یک صیغه طالق دهد و
مشخص شود یکی از همسران او در شرایط طالق (مثل طهر غیرمواقعه) نبوده است ،این ایقاع به دو
ایقاع تجزیه شده و طالق یکی صحیح و طالق دیگری باطل است.
بنای عقال نیز مطابق این قاعده است و هرگاه اشخاص به چند چیز متعهد و ملتزم شوند؛ لکن یکی
ً
از آن چند مورد ،قابلاجرا نبوده یا اساسا چنین تعهدی به وجود نیامده باشد ،مجموعه مرکب از این
ً
تعهدات را باطل نمیدانند ،بلکه قسمتهایی که صحیحا تعهد شده است را الزماالجرا میشمارند
(بجنوردی ،)144 :3/1419 ،مگر اینکه تعهد به قید مجموع صورت گرفته باشد که در این صورت
بطالن یک بخش و صحت بخشی دیگر معنا ندارد ،بلکه تعهد نسبت به مجموعش باطل خواهد بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1العقد ینحل الی العقود.
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 .1-3قاعدۀ میسور

«میسور» در لغت به معنای آسان شده و ممکن و «معسور» به معنی دشوار و سخت است .معنای
این قاعده آ ن است که هرگاه انجام تکلیفی سخت و دشوار یا غیرمقدور شود ،اگرچه تکلیف در آن
قسمت غیرمقدور الزامی در بر ندارد لکن آن اندازه از تکلیف که ممکن و مقدور است ،ساقط
نمیشود (کاشانی .)282 :1404 ،در واقع در اینجا همانند قاعدۀ انحالل عمل میشود و تکلیف
منحل به تعداد اجزای آن میشود و آن بخش که ناممکن (معسور) است از شخص ساقط و آن قسمت
که ممکن (میسور) است ،بر عهدۀ شخص باقی میماند .این قاعده همانند باب عبادات ،در باب
معامالت نیز کاربرد دارد (محمدی .)259 :1389 ،به عنوان مثال اگر شخصی متعهد به تسلیم 500
ً
کیلوگرم گندم است ،اما بهدلیلی ناتوان از تسلیم  400کیلوگرم بوده و صرفا قادر به تسلیم 100
کیلوگرم میباشد ،طبق قاعدۀ میسور بهواسطۀ ناممکن بودن تسلیم  400کیلو ،تکلیف او به دادن
ً
 100کیلو ساقط نمیشود .قاعدۀ میسور به این شکل نیز بیان شده است که کاری را که نمیتوان تماما
ً
تماما ترک نمود (ابن ابی جمهور1.)58 :4/1405 ،
انجام داد ،نباید
 .2اقسام تجزیۀ تعهد

در این مبحث ،تجزیۀ تعهد به اعتبار موضوع آن ،تجزیۀ تعهد به اعتبار تعدد اطراف آن و تجزیۀ
تعهد به اعتبار شرط و مشروط مورد بررسی قرار میگیرد.
 .2-1تجزیۀ تعهد به اعتبار موضوع آن

در اغلب موارد تجزیۀ تعهد در قانون مدنی و فقه امامیه بر محور تجزیۀ تعهد به اعتبار موضوع
آن میباشد .در مواردی که موضوع تعهد متعدد بوده یا اگر موضوع تعهد واحد است ،قابلیت تجزیه
داشته باشد ،قاعدۀ انحالل مورد استفاده قرار میگیرد .تجزیۀ تعهد به اعتبار موضوع آن در موردی
ً
صورت میگیرد که هریک از اجزای تعهد قابلیت آنکه مستقال مورد تعهد واقع شوند را داشته باشند.
فروش «ما یملک» و «ما ال یملک» در یک عقد بیع ،مثالی رایج در این خصوص در کتب فقها است:
اگر مالی که بایع مالک آن است به همراه مالی که بایع مالک آن نیست بهموجب عقد واحد مورد
معامله قرار گیرد ،بیع در قسمتی که بایع مالک آن است صحیح و در قسمت دیگر فضولی است
(شیخ طوسی .)385 :1400 ،در اینجا عقد واحد به منزلۀ عقود متعدد است و از این رو اگر بعض
از مبیع مستحقللغیر درآید ،فقط در آن قسمت که متعلق به دیگری است ،عقد غیرنافذ خواهد بود
(عاملی.)462 :12/1419 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ما ال یدرک کله ،الیترک کله.
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ً
در فقه بیان شده است که مورد التزامی که به کل یا مجموعۀ مرکبی تعلق میگیرد ،طبعا به تعداد
است ،اما این تعهد بهنحوی است که قابلیت تجزیه دارد .به عنوان مثال در موردی که موقوفعلیه
مال موقوفه را اجاره میدهد ،تعهد او مبنی بر تسلیم عین مستأجره برای انتفاع مستأجر از منفعت
محقق میشود ،در این صورت ،چنانچه موقوفعلیه در اثنای مدت اجاره فوت کند ،آیا این عقد
ً
اجاره و تعهدات ناشی از آن کال باطل میشود یا عقد و تعهد واحد به دو تعهد منحل میشود که
یکی تا زمان فوت موقوفعلیه باقی بوده و صحیح میباشد و دیگری پس از فوت موقوفعلیه ،به
سبب عدم مالکیت موجر بر منافع عین مستأجره غیرنافذ است؟ در کتب فقهی بیان شده است که اگر
ً
وقف نسال بعد نسل باشد و طبقۀ اول مال موقوفه را برای  10سال اجاره دهد و بعد از  5سال طبقۀ
اول از بین بروند ،این اجاره برای طبقۀ دوم منفسخ است ولی در مورد طبقۀ اول تا زمانی که زنده
بودهاند ،این اجاره صحیح تلقی میشود (شیخ طوسی.)535 :3/1407 ،
در فرانسه نیز اصل بر قابلتجزیه بودن موضوع تعهد است مگر آنکه بهموجب قرارداد یا ماهیت
تعهدی ،آن تعهد غیرقابلتجزیه باشد ( .)Cataldo, 2016: 184در صدر مادۀ  1320قانون مدنی
ً
فرانسه اصالحی  2016بیان شده است که تعهدات صرفا در صورتی غیرقابلتجزیه محسوب
میشوند که ماهیت آن یا قرارداد منعقده بین طرفین ،غیرقابلتجزیه بودن را ایجاب نماید و در سایر
موارد موضوع تعهد قابلتجزیه است (.)François, 2016: 3
 .2-2تجزیۀ تعهد به اعتبار تعدد اطراف آن

در خصوص تجزیۀ تعهد بر اساس تعدد اطراف آن ،صاحب عناوین بیان میدارد که تعدد
متعاقدین و تعدد ایجاب و قبول موجب تعدد عقد و امکان تجزیۀ آن به صحیح و فاسد نمیشود و
تنها تعدد عوض و معوض است که میتواند موجب انحالل عقد به صحیح فاسد شود (مراغی،
 .)73 :2/1417بدین ترتیب بنا بر دیدگاه مذکور ،تعهد به اعتبار تعدد اطراف آن قابلتجزیه نیست.
علت این استدالل صاحب عناوین آن است که دلیل اصلی فقها برای عمل به قاعدۀ انحالل عالوه بر
سیرۀ عقال ،اجماع است و این اجماع تنها درخصوص انحالل عقد به اعتبار موضوع آن وجود دارد؛
اما برخی حقوقدانان صور انحالل عقد به عقود متعدد را در سه شکل بیان کردهاند (امامی،
 )510 :2/1347که از این صور انحالل عقود ،میتوان به صور انحالل تعهد نیز دست یافت:
الف) در صورتی که اشیاء متعددی مورد عقد قرار گیرد (در صورتی که موارد متعددی موضوع
تعهد باشد) ،موضوع مادۀ  431قانون مدنی؛
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ب) در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد (در صورتی که متعهد یک نفر
ج) در صورتی که در یک عقد بایع متعدد و مشتری یک نفر باشد (در صورتی که متعهد متعدد
و متعهدله یک نفر باشد) موضوع مادۀ  433قانون مدنی.
از سه صورت فوقالذکر ،صورت نخست (تجزیۀ تعهد به اعتبار موضوع آن) در بند قبل بررسی
شد و دو صورت دیگر در این بند مورد بررسی قرار میگیرد.
 .2-2-1متعهد واحد و متعهدلهم متعدد

در برخی موارد ممکن است یک شخص در برابر چند شخص متعهد به انجام عملی شود .مادۀ
 749قانون مدنی مصداقی در این زمینه است که بیان میدارد« :هرگاه یک نفر در مقابلچند نفر ،از
شخص کفالت نماید ،به تسلیم او به یکی از آنها در مقابلدیگران بری نمیشود ».در واقع ،در چنین
حالتی یک عقد کفالت و یک تعهد به احضار مکفول ،به چند عقد و تعهد مستقل تجزیه میشود که
گویی برای هر کدام عقدی جداگانه منعقد شده است .عالمه در تذکره بیان میدارد« :هرگاه شخصی
در مقابل دو نفر کفالت شخص دیگری را بنماید و سپس او را به یکی از این دو نفر تسلیم کند ،از
التزامش در مقابل شخص دیگر رهایی نیافته است ،زیرا این عقد کفالت با دو نفر ،در حکم دو عقد
جداگانه بوده و مانند جایی است که با هر کدام از این دو فرد ،جداگانه عقد کفالت را منعقد نموده
باشد» (عالمه حلی.)405 :14/1414 ،
گاه شخصی در برابر چند شخص ،متعهد به انجام کاری میشود که قابلیت تجزیه ندارد .تعهد
به ترک فعل (حقوقی یا مادی) میتواند مصداقی برای تجزیهناپذیر بودن تعهد تلقی شود .زمانی که
شخصی در مقابل چند نفر تعهد میکند که به انجام عملی اقدام نکنند ،این تعهد قابلتجزیه نیست
و نمیتوان موردی را تصور کرد که تعهد در مقابل یکی از متعهدلهم اجرا شده و در مقابل دیگری
اجرا نشود (کاتوزیان.)182 :1391 ،
در حقوق فرانسه بر اساس مادۀ  1309اصالحی  2016چنانچه تعهدی چند متعهدله داشته
باشد ،هریک از آنها به صورت مساوی مستحق دریافت موضوع تعهد هستند مگر آنکه قانون یا
قرارداد خالف آن را تصریح کرده باشد .همچنین بر اساس مادۀ  1320این قانون ،هنگامیکه تعهدی
غیرقابلتجزیه و متعهدله متعدد باشد ،هر یک از آنها میتواند اجرای کامل تعهد را متعهد
درخواست کنند (.)Baumann, 2018: 519
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 .2-2-2متعهدله واحد و متعهدین متعدد

واحد بوده و اجزای آن قابلیت تجزیه داشته باشند .در صورتی که تعدد متعهدین بهواسطۀ تعدد در
موضوع عقد باشد ،تجزیۀ تعهد امکانپذیر است ،به عنوان مثال هر گاه سه نفر در مقابل مالک
ً
خانهای مباشرتا متعهد شوند که خانۀ او را نوسازی کنند و یکی از آنها معمار ،دیگری نقاش و سومی
برقکار باشد ،این تعهد واحد دارای موضوعات متعدد است و در صورتی که تعهد یکی از این
متعهدان بهدلیلی اجرا نشده یا منتفی شود ،تعهد سایرین به قوت خود باقی میماند .در واقع در اینجا
تعهد به تعداد افراد متعهد تجزیه شده و بهمثابۀ سه تعهد جداگانه در نظر گرفته میشود که مستقل از
یکدیگر ،آثار و احکام خاص خود را دارند.
در صورتی که متعهدین متعدد باشند و موضوع تعهد واحد بوده و اجزای آن قابلیت تجزیه داشته
باشد نیز تعهد قابلتجزیه است؛ به عنوان مثال تعهد سه شخص به تملیک شش دانگ خانهای که هر
کدام مالک دو دانگ از آن هستند .تعهد به انتقال مالکیت در هر حال تجزیهپذیر است و هر متعهد
میتواند آن را جداگانه و صرفنظر از وضعیت سایر متعهدین اجرا کند ،حتی اگر موضوع انتقال
غیرقابلتجزیه باشد .الزم به ذکر است در مواردی که متعهدین متعدد هستند ،ممکن است تعهد بهدلیل
تضامنی بودن ،غیرقابلتجزیه باشد که در بند مربوط به موانع تجزیه تعهدات مورد بررسی قرار میگیرد.
مادۀ  1309قانون مدنی فرانسه اصالحی  2016نیز تعدد متعهدان را موجب تجزیۀ تعهد تلقی
کرده و در این صورت اصل را بر تساوی تعهدات اشخاص دانسته است و بیان داشته است که در
صورت تعدد متعهدین ،این اشخاص به صورت مساوی ملزم به ایفا هستند مگر آنکه خالف آن در
قرارداد یا قانون پیشبینی شده باشد که در این حالت مطابق قانون یا قرارداد عمل میشود .همچنین
بر اساس مادۀ فوقالذکر و مادۀ  1320قانون مدنی فرانسه اصالحی  2016چنانچه موضوع تعهد
غیرقابل تجزیه باشد نیز هریک از متعهدان ملزم به اجرای تمام آن تعهد هستند و پس از اجرای تمام
تعهد ،حق رجوع به سایر متعهدان را دارد (.)Bougerol, 2016: 2
 .2-3تجزیۀ تعهد به اعتبار عقد و شرط

ً
موردی که کمتر در کتب فقها مطرح شده و صرفا برخی حقوقدانان به آن اشاره داشتهاند ،تجزیۀ

تعهد بر اساس شروط ضمن عقد است (صفایی .)149 :1389 ،هنگامیکه عقدی منعقد میشود و
ضمن آن شرط یا شروطی وجود دارد ،در چنین حالتی عقد واحد را میتوان به عقد متعلق به مشروط
و عقد متعلق به شرط یا شروط تجزیه کرد .به عنوان مثال هنگامی که خانهای به عوض  100میلیون
ریال فروخته شده و ضمن عقد شرط میشود که مشتری اتومبیل خود را به فروشنده تملیک کند ،در
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این مورد ،تعهد اصلی مشتری در عقد بیع پرداخت  100میلیون ریال وجه نقد است ،در حالی که
علتی غیرمقدور باشد ،این شرط باطل است ،لکن این عدم اجرای تعهد ناشی از شرط ،تمام عقد را
ً
بهسوی بطالن نمیبرد و صرفا شرط باطل بوده و عقد صحیح است و این موضوع در تمام شروط
باطل غیرمبطل مشاهده میشود.
در این موارد ،تجزیۀ تعهد واحد به اعتبار شرط و مشروط (عقد) مشاهده میشود .در مثال
مذکور ،تعهد مشتری مبنی بر پرداخت  100میلیون ریال و تملیک اتومبیل ،به دو تعهد که یکی ناشی
از شرط مبنی بر تملیک اتومبیل و دیگری ناشی از مشروط (عقد) مبنی بر پرداخت  100میلیون ریال
است ،تجزیه میگردد که اولی تعهدی باطل و دومی تعهدی صحیح است .این مسئله در مواد 232
و  240قانون مدنی هم مورد پیشبینی قرار گرفته و مشخص میشود که قانون مدنی نیز چنین
تجزیهای را پذیرفته و تعهد ناشی از مشروط (عقد) را در چنین حالتی صحیح تلقی میکند.
در حقوق فرانسه نیز تا پیش از اصالحات قانون مدنی در سال  2016بر اساس مادۀ  1172سابق
این قانون ،تحلیلی ارائه میشد که اگر قرارداد وابسته به شرط باشد ،بطالن شرط قرارداد را باطل
میکند و اگر قرارداد به شرط وابسته نباشد ،بطالن شرط منجر به بطالن قرارداد نمیگردد
( .)Ribeyrolles, 2005: 178این ماده بیان میداشت« :هر شرط مربوط به امر غیرممکن یا برخالف
اخالق حسنه یا قانون ،باطل است و قرارداد وابسته به آن را باطل میکند ».بدین ترتیب چنانچه قرارداد
به شرط وابسته نبود ،تجزیه تعهد به اعتبار شرط و مشروط در حقوق این کشور مورد پذیرش واقع
شده و علیرغم بطالن شرط ،تعهدات ناشی از عقد به قوت خود باقی میماند .این قاعده در
اصالحات سال  2016قانون مدنی فرانسه به صورت پررنگتری بیان شد و در مادۀ  1184قانون
مدنی اصالحی  2016بیان شد که در مواردی که بر اساس این قانون شرطی نانوشته انگاشته شده 1یا
غیرمعتبر تلقی شود ،قرارداد کماکان معتبر باقی میماند ( .)Vialla, 2018: 20بدین ترتیب ،در حقوق
فرانسه کماکان تجزیۀ تعهد به اعتبار شرط و مشروط پذیرفته شده و در صورت معتبر نبودن یک شرط،
اصل بر آن است که تعهدات ناشی از قرارداد صحیح و الزماالجراست.
در تجزیۀ تعهد به اعتبار شرط و مشروط ،به قاعدۀ تجزیهپذیری تعهدات استثنائاتی وارد میشود.
استثنای نخست بدین شرح است که اگر ضمن عقد باطلی شرطی صحیح وجود داشته باشد،
نمی توان تعهد ناشی از مشروط و تعهد ناشی از شرط را تجزیه کرد و اعالم داشت که تعهد ناشی از
مشروط باطل و تعهد ناشی از شرط صحیح است ،بلکه بر اساس قاعدۀ «تبعیت شرط از عقد در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Clause réputée non écrite
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صحت و بطالن» (شهیدی 1)23 :1387 ،در صورت بطالن تعهد مشروط (عقد) ،تعهد ناشی از
است که شرط پایگاه اصلی خود را از دست داده است (صادقی مقدم و شکوهیزاده.)45 :1391 ،
استثنای دوم آن است که اگر شرط مذکور در عقد ،شرط نامشروعی باشد و جهت معامله تلقی
شود ،بطالن شرط به کل عقد تسری یافته و تمام عقد را باطل میکند و بدین ترتیب مانع تجزیۀ تعهد
به اعتبار شرط و مشروط میشود (شبیری .)211 :1385 ،در این خصوص شعبۀ  86دادگاه عمومی
تهران در دادنامۀ شمارۀ  91109972161800947بیان داشته است« :چنانچه خواستۀ خواهان
ً
فقدان مشروعیت معامله باشد ،بطالن جزئی از تعهدات (شرط) ،لزوما به معنای بقای عقد نیست و
چنانچه شرط مذکور واجد وصف ربوی باشد ،عدم مشروعیت آن تأثیر در کل عقد میگذارد ».الزم
به توجه است که علیاالصول بر اساس بند  3مادۀ  232قانون مدنی ،شرط نامشروع شرطی باطل
غیرمبطل است و آنچه موضوع حکم دادگاه قرار گرفته است ،شرط نامشروعی است که جهت عقد
را نیز نامشروع کرده و به استناد بند  4مادۀ  190قانون مدنی ،موجب بطالن عقد شده است.
 .3ادلۀ اصالت تجزیۀ تعهد

همان گونه که پیشتر بیان شد ،حقوقدانان قاعدۀ تجزیهپذیری تعهدات را از قواعد مسلم دانسته و
ً
به آثار و نتایج آن مکررا استناد نمودهاند؛ لکن تاکنون به صورت مدون ادلۀ تجزیهپذیری تعهدات بیان
نشده است .لذا در این مبحث ادلۀ اصالت تجزیۀ تعهد در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد.
 .3-1تعبیر ارادۀ طرفین

اراده ،قصد تحقق بخشیدن باورهاست (جعفری لنگرودی .)58 :1389 ،مراحل فعل و انفعاالت
ذهنی که برای انشای یک قرارداد صورت میگیرد عبارتاند از :الف) خطور (تصور)؛ ب) سنجش
(تصدیق)؛ ج) تصمیم که این مرحله همان رضا است؛ د) اجرای تصمیم که این مرحله همان قصد
است (غریبه .)205 :1389 ،در حقوق فرانسه ،واژۀ «' »Volonteبه مفهوم اراده بیان شده است و
در حقوق این کشور ،تفکیکی میان قصد و رضا وجود ندارد (.)Carbonnier, 1972: 33
در تعبیر ارادۀ طرفین درخصوص قابلیت تجزیۀ تعهد ،این سؤال مطرح میگردد که در مرحلۀ
سنجش و احتساب سود و زیان ناشی از تعهد و تکلیف مقابل آن (عوض) ،متعهد و متعهدله به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1قاعدۀ مذکور در برخی موارد با استثنائاتی روبهرو شده است .برای نمونه مطابق مادۀ  16قانون داوری تجاری
بینالمللی مصوب  1376شرط داوری به عنوان موافقتنامهای مستقل محسوب شده و تصمیم داور در خصوص بطالن
قرارداد بهمنزلۀ بطالن شرط داوری نمیباشد.
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شرط هم محکوم به بطالن است .به صورت کلی ،انحالل شرط در صورت انحالل عقد ،به این دلیل
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188

به عنوان مثال اگر شخصی در قراردادی تعهد به تملیک اتومبیل و تملیک خانهاش به یک شخص
خارجی نماید ،این عقد و تعهدات ناشی از آن تجزیه به دو عقد میشود که اولی صحیح و دومی
بهواسطۀ مخالفت با قوانین آمره مربوط به ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط خارجیان ،باطل
است .نتیجۀ صحت تعهد اول و بطالن تعهد دوم ،الزماالجرا بودن تعهد اول است و علیاالصول،
اجرای این تعهد مستقل ،مخالف ارادۀ طرفین نبوده و مصداق «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»
ً
نمیشود .اگرچه قصد از انشای عقد این بوده است که هر دو با هم فروخته و تسلیم شود ،ولی این تبعا
مالزم است با قصد فروش هر یک از آن دو (بجنوردی ،)169 :3/1419 ،لکن قصد طرفین نسبت به
مورد دوم (فروش خانه) به علت وجود مانع نظم عمومی محقق نمیشود ،ولی این عدم تحقق قصد در
مورد دوم مالزمه با آن ندارد که قصد در مورد اول نیز محقق نشود ،زیرا برای تحقق تعهد اول مانعی
وجود ندارد و قصد این تعهد در ضمن عقدی که برای هر دو تعهد منعقد شده ،وجود دارد.
ً
الزم به توجه است که چنانچه طرفین صراحتا ارادۀ خود را به اینکه قصد آنها مجموع تعهدات
است نه بخشی از آن ،اعالم کرده باشند ،محملی برای اعالم صحت جزئی از تعهد باقی نمیماند و
در صورت باطل بودن یکی از تعهدات ،ا مکان تجزیه وجود نداشته و تمام تعهد باطل میشود .در
صورت سکوت طرفین درخصوص ارادۀ آنها به اجتماع تعهد یا به انفراد آن ،عرف بیانگر ارادۀ
ضمنی (ارادۀ ضمنی عام) طرفین است و با رجوع به عرف میتوان قائل شد هنگامیکه چند تعهد
ً
ضمن تعهدی واحد مورد قبول قرار میگیرد ،ارادۀ طرفین بر این است که هر یک از آنها مستقال
مطلوب بوده و در صورت عدم تحقق تعهد دیگر ،کماکان الزماالجرا باشد (بجنوردی:3/1419 ،
 .)144یکی از نویسندگان قانون مدنی نیز چنین دیدگاهی داشته و بیان میدارد« :بلی ،ممکن است
مورد معامله من باب وحدت مطلوب ،مجموع من حیثالمجموع باشد ،به طوری که به ابعاض آن
از جهت عدم مالیت یا از جهت دیگری رضایت حاصل نشود ،اما این فردی است نادر و محتاج
است به اینکه غرضی به خصوصیت مجموع من حیث المجموع تعلق گرفته باشد و معامالت جاریه
اغلب از این قسم نیست» (بروجردی عبده.)106 :1329 ،
 .3-2استقرا در قانون مدنی

قانون مدنی قاعدۀ تجزیه پذیری عقود و تعهدات را به صورت صریح بیان نکرده لکن در مواد
متعددی از این قانون ازجمله مواد  480 ،384 ،372 ،353 ،285 ،256 ،240 ،232و 483
امکان تجزیۀ اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع و تعهدات ناشی از آنها بیان شده است.
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اجرای تعهد من حیث مجموع نظر داشتهاند یا هر جزئی از تعهد برای آنها قابلیت اجرای جداگانه
ً
دارد و صرفا وابستگی تعهدات در اثر تحت یک عقد آمدن است؟

تجز یهپذیری تعهدات در حقوق ایران و فقه امامیه (سیفی زیناب ،شریفی و بهرامپوری)

18۹

بوده و پس از آن از منفسخ میشود (حکیم )53 :12/1416 ،که این ماده و نظرات فقها در این خصوص،
بیانگر امکان تحقق دو تجزیه و انحالل در عقد اجاره و تعهدات ناشی از آن است.
بدین ترتیب از استقرایی تام در مواد قانون مدنی روشن میشود که امکان تجزیۀ تعهد در قانون
مدنی امری پذیرفته شده است؛ لکن درخصوص مادۀ  277این قانون ،ممکن است این ایراد مطرح
شود که این ماده مانعی برای انحالل تعهد محسوب میگردد .مادۀ  277قانون مدنی بیانگر آن است
که متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید لکن باید توجه داشت
که این ماده ،مربوط به موردی است که تعهد نسبت به تمام موضوع خود «صحیح» و «قابلاجرا»
باشد که در این حالت مانند تعهدی بسیط ،قابلتجزیه نیست و متعهد نمیتواند بخشی از موضوع
تعهد را نسبت به متعهدله ایفا کند ،بلکه ملزم است تمام موضوع این تعهد صحیح و قابلاجرا را
نسبت به وی اجرا نماید؛ در حالی که قاعدۀ تجزیهپذیری تعهدات ناظر به مواردی است که قسمتی
از تعهد به دلیلی باطل ،غیرنافذ ،منفسخ یا به هر دلیلی غیرقابلاجرا باشد .بنابراین مفاد مادۀ 277
ً
قانون مدنی تخصصا از بحث تجزیهپذیری تعهدات خارج است و این ماده مانع پذیرش قاعدۀ
تجزیهپذیری تعهدات در این قانون مدنی محسوب نمیشود.
تفکیک تعهد به قابلتجزیه و غیرقابلتجزیه در حقوق فرانسه نیز در مواردی مطرح میگردد که
تمامی تعهد قابلاجرا نباشد که در این حالت ،در تعهدات قابلتجزیه آن قسمتی که قابلاجراست،
معتبر باقی میماند؛ لکن در صورتی که تمام موضوع تعهد قابلاجرا باشد ،قابلتجزیه یا
غیرقابلتجزیه بودن آن تأثیری ندارد و حتی اگر موضوع تعهد قابلتجزیه باشد نیز متعهد مکلف است
تمام تعهد را مانند تعهدی بسیط اجرا نماید ( )Bénabent, 2018: 759و در واقع متعهد حق تبعیض
در اجرای جزئی از تعهد را ندارد .این موضوع در مادۀ  1342-4قانون مدنی فرانسه اصالحی 2016
بیان شده است« :متعهدله میتواند از پذیرش اجرای جزئی از تعهد توسط متعهد امتناع کند ،حتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
ً
 .1مادۀ  483قانون مدنی« :اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کال یا بعضا تلف شود از زمان تلف
نسبت به مقدار تلف شده منفسخ میشود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ
کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال االجاره نماید».
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به عنوان مثال مادۀ  483قانون مدنی 1در بردارندۀ دو تجزیۀ تعهد است .همان گونه که در مستمسک
ً
عروةالوثقی آمده است در صورتی که عین مستأجره جزئا تلف شود ،عقد واحد به دو عقد منحل میشود
ً
که در قسمت باقیماندۀ عین مستأجره ،عقد اجاره صحیحا ادامه پیدا میکند و نسبت به قسمت تلف
ً
شده ،عقد اجاره منفسخ میگردد و چنانچه عین مستأجره کال تلف شود تا زمان تلف آن اجاره صحیح
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1۹0

اگر موضوع تعهد قابلتجزیه باشد ».علت این حکم آن است که متعهد نمیتواند متعهدله را به
الزم به ذکر است قاعدۀ تجزیهپذیری تعهدات در قانون مدنی بدون استثنا نمانده و مادۀ  412این
ً
قانون 1به عنوان استثنایی بر این قاعده وارد شده است که صرفا درخصوص موارد مذکور در این ماده
قابلاستناد است .2برخی حقوقدانان در مورد این ماده که استثنایی بر قاعدۀ تجزیهپذیری تعهدات
در قانون مدنی است معتقدند که مادۀ مذکور اجازه نمیدهد کسی از اعتماد طرف معامله با عرضۀ
ا
خالف وصف و مشاهده ،سوءاستفاده نماید و اال از لحاظ تحلیل حقوقی در مادۀ  412نیز همچون
عیب بعض ،باید حکم به تجزیۀ عقد داد (صفایی .)153 :1389 ،الزم به توجه است که برخی فقها
ازجمله امام خمینی (ره) در چنین موردی نیز قائل به تجزیۀ عقد و تعهدات ناشی از آن هستند
(موسوی خمینی.)424 :4/1368 ،
 .3-3وجود خیار تبعض صفقه

در تقسیمبندی عقود ،عقدی که در آن یکی از طرفین یا هردو ،دارای هر یک از خیارات (مانند
خیار عیب ،تبعض صفقه و )...باشند ،زیرشاخه عقود صحیح است و تا هنگامیکه خیار در آن اعمال
نشده الزماالجرا بوده و معتبر میباشد .هنگامیکه قانون مدنی خیار تبعض صفقه را برای حالت
تجزیه تعهد پیشبینی کرده است ،نشان از آن است که عقد و تعهد تجزیه شده را صحیح دانسته و
ً
صرفا برای جلوگیری از ضرری که ممکن است به متعهدله از ناحیه این تجز یه وارد شود ،خیار تبعض
ص فقه را برای او برقرار ساخته است و چنانچه متعهدله از این خیار استفاده نکند ،تعهد در قسمت
صحیحش الزماالجرا و معتبر باقی میماند و چنانچه نظر قانون مدنی عدم تجزیۀ تعهدی بود که
بخشی از آن باطل شده است ،مستلزم بطالن تمام عقد و تعهد بود نه ایجاد خیار تبعض صفقه.
صاحب عناوین درخصوص خیار تبعض صفقه بیان میدارد که عقد واحد در صحت و بطالن
قابل جمع نیست و یا باید قائل باشیم که در صورت بطالن جزئی از عقد ،تمام عقد باطل است یا
اینکه عقد واحد را به دو عقد تجزیه کنیم که یکی صحیح و دیگری باطل است (مراغی:2/1417 ،
 .)78وجود خیار تبعض صفقه نشانۀ پذیرش نظر دوم توسط شارع است.
بعض موضوع تعهد
در خیار تبعض صفقه یکی از طرفین در وصف
قانونی بودن معامله نسبت به ِ
ً
طرف دیگر ،به اشتباه افتاده و به تصور اینکه معامله کامال صحیح و معتبر بوده ،راضی به انعقاد معامله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مادۀ  412قانون مدنی« :هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد
و آن بعض ،مطابق وصف یا نمونه نباشد ،میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید».
 .2برای نظر مخالف (نک :سلجوقی.)1368 ،
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پذیرش اجرای جزئی از تعهد ملزم نماید.
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شده است (امیری قائم مقامی .)312 :2/1378 ،مشهور حقوقدانان معتقدند خیار تبعض صفقه
بطالن ،انفساخ یا فسخ) شود ،قابلاجراست (کاتوزیان.)194 :1391 ،
 .4موانع تجزیۀ تعهد

تجزیهپذیری تعهدات در برخی موارد با مانع مواجه شده و این موانع موجب میشوند که تعهد
تجزیه نشده و به صرف تعلق حکمی (اعم از بطالن ،عدم نفوذ و )...بر قسمتی از آن ،تمام تعهد
مشمول آن حکم شود .در این مبحث ،موانع تجزیۀ تعهدات مورد بررسی قرار میگیرد.
 .4-1تجزیهناپذیر بودن موضوع تعهد

تجزیۀ تعهد هنگامی صورت میگیرد که موضوع تعهد قابلیت تجزیه داشته باشد .ماهیت پارهای
از تعهدات بهگونهای است که جز با اجرای تمام تعهد ،ایفای موردنظر حاصل میگردد .تعهد
ً
غیرقابلتجزیه ،تعهدی است که موضوع آن ماهیتا یا بهموجب قرارداد ،قابلتجزیه بین متعهدین یا
متعهدلهم نباشد .دراینباره یکی از حقوقدانان مصری تعهد غیرقابلتجزیه را تعهدی میداند که
ایفای آن فقط به صورت کامل و جامع ممکن است (ذهنی بک.1)618 :1960 ،
برای حالت عدم تجزیه تعهد بهدلیل تجزیهناپذیر بودن موضوع تعهد ،نیازی نیست که متعهد یا
متعهدله بیش از یک نفر باشند ،لکن حالت عدم تجزیۀ موضوع تعهد در حالتی که متعهد یا متعهدله
متعدد هستند نیز قابلتصور است (جعفری لنگرودی .)50 :1/1369 ،در کتب فقهی مثالی که
درخصوص عدم امکان تجزیۀ موضوع تعهد مشاهده میشود ،فرعی در عقد کفالت است که اگر دو
نفر در مقابل شخص دیگری از فردی کفالت نمایند ،به محض اینکه هریک از این دو فرد شخص
مکفول را تسلیم کند ،تعهد اجراشده تلقی میگردد (عاملی .)563 :16/1419 ،ایفای این تعهد دو
حالت دارد :یا متعهدین مکفول را تسلیم کرده و تعهد انجام یافته تلقی میشود یا این افراد مکفول را
تسلیم نمیکنند که در این صورت ،تعهد ناشی از عقد کفالت نقض شده است و با توجه به واحد
بودن مکفول ،حالتی که یکی از متعهدین به تعهد خود درخصوص تحویل مکفول عمل کرده و
دیگری عمل نکند ،متصور نمیباشد.
در مورد تجزیهناپذیری موضوع تعهد در موردی که چند شخص متعهد هستند ،باید قائل شد که
در عالم واقع ،سهم خاصی از تعهد بر هر متعهد تحمیل شده است؛ لکن در مقام اجرا ،عمل به تعهد
جز با اج رای تمام آن ممکن نیست و هر متعهد باید به تمام آن عمل کند .در واقع تعهد متعدد ،ولی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
ً
 .1االلتزام الذی الیقبل انقساما هو االلتزام الذی ال یمکن الوفاء به اال کامال و بتمامه.
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ویژۀ بطالن عقد نسبت به جزئی از مبیع نبوده و در هر مورد که عقد نسبت به بعض منحل (اعم از
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1۹2

اجرا واحد است .این حالت شبیه به تضامن لکن متفاوت از آن است .مصداقی که برای این نوع
بفروشند ،حالتی متصور نیست که یکی از آنها وفای به عهد کرده و به اندازۀ وفای به عهدش بری
شود و تعهد سایرین باقی بماند؛ بلکه اجرای تعهد به یکی از این دو صورت است :یا اتومبیل توسط
هر یک از سه نفر تسلیم شده و تعهد هر سه نفر ایفا میشود یا اینکه در نتیجۀ عدم تسلیم ،نقض عهد
توسط هر سه نفر صورت میگیرد (کاتوزیان .)181 :1391 ،در فقه امامیه مثال رایج در این خصوص
تسلیم حیوان زنده است.
در حقوق فرانسه نیز مادۀ  1320قانون مدنی اصالحی سال  2016ضمن بیان اصل قابلتجزیه
بودن تعهدات ،ابراز داشته است که یکی از موارد غیرقابلتجزیه بودن تعهد ،موردی است که ماهیت
موضوع تعهد تجزیهناپذیر باشد که در این حالت ،اجرای این تعهد جز با اجرای تمام آن ممکن نبوده
و هریک از متعهدین در مقابلمتعهدله ملزم به اجرای کامل تعهد هستند و متعهدله میتواند اجرای
کامل تعهد را از هریک از متعهدین مطالبه نماید (.)Marjault, 2016: 159
 .4-2تراضی طرفین

تراضی طرفین به تجزیهناپذیری تعهد ،در موردی مطرح میشود که تعهد ،ناشی از عقد است و
عنصر اصلی و اساسی سازندۀ عقد یعنی اراده و تراضی طرفین ،تعهد انشاشده را تعهدی بسیط و
غیرقابلتجزیه اراده میکند .پیشتر بیان شد که مبنای اصلی قاعدۀ تجزیهپذیری تعهدات در نظام
حقوقی ایران ،تعبیر ارادۀ طرفین است (رحیمی .)79 :1391 ،طرفین عقد میتوانند تعهدی را که
قابلتجزیه نیست در رابطۀ قراردادی خود تجزیهپذیر اعالم کرده و یا بالعکس تعهدی که تجزیهپذیر
است را غیرقابلتجزیه اعالم کنند .همان گونه که در اغلب موارد طرفین قرارداد به هریک از اجزای
تعهد منفرد توجه دارند ،همان گونه هم ممکن است تعهدات متعددی که در قالب یک تعهد جمع
شده است را به عنوان یک کل و یک مجموعۀ تجزیهناپذیر در رابطۀ قراردادی خود اراده کنند و وجود
خلل در حتی یک بخش از تعهد را بهمنزلۀ وجود خلل در تمام تعهد تلقی نمایند.
در این وضعیت بهگونهای تعهدات عقد به یکدیگر گره میخورد که عدم اجرای هر جزئی از تعهد
به منزله عدم انجام تمام تعهد است .در این مورد تعهد متعدد ،ولی ایفای آن یکی است .به عنوان
مثال اگر یک نقاش ،یک معمار و یک برقکار تعهد کنند برای دیگری خانهای را بازسازی کرده و به
او تحویل دهند و در قرارداد تصریح شود که تعهدات متعهدین« ،بهنحو اجتماع» یا «تجزیهناپذیر»
است ،در این مورد سه تعهد ضمن یک تعهد وجود دارد که از هم قابلتفکیک نبوده و در صورت
عدم اجرای حتی یک بخش از آن ،تمام تعهد نقض شده است.
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تعهدات وجود دارد ،تسلیم عین معین است .به عنوان مثال اگر سه نفر مالک اتومبیلی ،آن را به دیگری
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که طرفین میتوانند تعهد را به صورت یکپارچه و غیرقابلتجزیه در روابط خود توافق کنند و همچنین
مادۀ  1320این قانون یکی از مواردی که تعهد تجزیهناپذیر تلقی میشود را موردی بیان میدارد که
طرفین آن را در روابط خود غیرقابلتجزیه اعالم کردهاند (.)Cataldo, 2016: 197
 .4-3تضامن

تضامن حالتی است که در دین واحد ،حق مطالبۀ متعدد (از دو یا چند متعهد) با وجود وحدت
دین برای بستانکار پدید میآید (جعفری لنگرودی .)162 :2/1391 ،در مسئولیت تضامنی دو یا چند
متعهد وجود دارد که متعهدله یا متعهدلهم میتوانند به هر یک از آنها برای تمام یا قسمتی از دین
رجوع کنند .تضامن دارای آثاری است که بهموجب آن چند مدیون تضامنی ،بهمنزلۀ مدیونی واحد
در مقابل داینشان تلقی میشوند (ذهنی بک.)618 :1960 ،
تضامن موجب میشود تا تعهد به اعتبار تعدد اطراف آن تجزیه نشود؛ زیرا تعهدی که برقرار شده
ً
است ،هر یک از متعهدین را ملزم میسازد تا در صورت مراجعۀ متعهدله به وی ،تماما از عهدۀ اجرای
تعهد بر آید؛ بدین ترتیب ،تعهدی که قید تضامن داشته باشد ،قابلتجزیه نیست .الزم به توجه است
که قید تضامن ،قیدی به نفع متعهدله است و وی هرگاه و به هر نحو که بخواهد میتواند این تعهد را
تجزیه کرده و به هر یک از متعهدان به هر اندازه که بخواهد رجوع کند .در حقوق ایران اصل بر
مسئولیت اشتراکی است نه تضامنی و این اشتراکی بودن مسئولیت است که تجزیهپذیری تعهد را
مطابق قاعده قرار داده و تضامنی بودن که در واقع مانع تجزیۀ تعهد است ،باید اثبات گردد.
در حقوق فرانسه تضامن 1به دو شکل است :تضامن مثبت (تضامن بین طلبکاران) و تضامن
منفی ( تضامن بین بدهکاران) .در تضامن مثبت ،چند متعهدله و یک متعهد وجود دارد که هر یک
از آنها میتواند تمام یا جزئی از موضوع تعهد را از متعهد مطالبه کند ( )Baumann, 2018: 518و
در تضامن منفی که مشابه مفهوم تضامن در حقوق ایران است ،چند متعهد و یک متعهدله وجود دارد
که متعهدله میتواند اجرای تمام یا بخشی از موضوع تعهد را از هریک از متعهدین مطالبه کند.
(.)Baumann, 2018: 509
تضامن مثبت (تضامن بین طلبکاران) در مادۀ  1197سابق قانون مدنی فرانسه مقرر شده و در
اصالحات سال  2016نیز در مادۀ  1311بیان شده است« :در مواردی که تعهد بین طلبکاران به
صورت تضامنی است ،هر یک از آنها حق مطالبه و دریافت کل دین را دارد و پرداخت دین توسط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Solidarité
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در حقوق فرانسه نیز ارادۀ طرفین میتواند موضوع تعهد را غیرقابلتجزیه اعالم نماید حتی اگر
ً
این تعهد ماهیتا قابلتجزیه باشد .مادۀ  1309قانون مدنی این کشور اصالحی  2016بیان میدارد
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1۹4

متعهد به هریک از طلبکاران ،موجب بری شدن وی میشود ».تضامن مثبت در عمل کمتر از تضامن
حسابهای مشترک بانکی در مواردی که هریک از صاحبین حساب حق برداشت تمام وجوه را دارند،
متعهد (بانک) یک نفر بوده و متعهدله (صاحبین حساب) متعدد هستند و هریک از آنها میتواند
تمام طلب را از متعهد دریافت نماید (.)Cataldo, 2016: 210
تضامن منفی (تضامن بین بدهکاران) که مشابه آن در حقوق ایران نیز وجود دارد ،در مادۀ 1200
سابق قانون مدنی فرانسه بیان شده و در اصالحات سال  2016این قانون در مادۀ  1313مقرر شده
است« :تعهد تضامنی بین بدهکاران ،هریک از آنها را متعهد به ایفای تمام تعهد میکند .ایفای
تعهد توسط یکی از متعهدان تضامنی ،سایر متعهدان را بری میکند .طلبکار میتواند ایفای تمام یا
بخشی از موضوع تعهد را از هریک از متعهدان مطالبه کند ».تضامن منفی در عمل دامنۀ اجرای
گسترده تری نسبت به تضامن مثبت دارد و در واقع تضمین و امتیازی برای متعهدله تلقی میشود که
بتواند ایفای تعهد را از هریک از متعهدین مطالبه کند و در صورت عدم ایفای تعهد توسط هریک از
متعهدین ،بتواند به سایرین مراجعه نماید (.)Marjault, 2016: 86
در حقوق فرانسه نیز همانند حقوق ایران ،تضامنی بودن مسئولیت مانع تجزیۀ تعهد میشود و در
هر دو حالت تضامن مثبت و منفی ،تضامن موجب میشود که تعهد به اعتبار تعدد اطراف آن تجزیه
نشود .مادۀ  1309قانون مدنی فرانسه اصالحی سال  2016نیز بهصراحت ،تضامن را به عنوان یکی
از مواردی که مانع تجزیۀ تعهد میشود ،بیان میدارد .همچنین در حقوق این کشور همانند ایران
مسئولیت تضامنی خالف است و این نوع مسئولیت باید در قانون تصریح شده یا در قرارداد مورد
توافق طرفین قرار گیرد ( .)Douville, 2016: 291مادۀ  1310قانون مدنی فرانسه اصالحی  2016در
این خصوص بیان میدارد« :اصل بر تضامن نیست .تضامن باید ناشی از قرارداد یا قانون باشد».
نتیجه

از تعبیر ارادۀ طرفین تعهد ،استقرا در مواد قانون مدنی و قواعدی همانند «انحالل» و «میسور»
میتوان استنتاج کرد که قابلیت تجزیۀ تعهد واحد به چند تعهد ،به عنوان یک قاعده در نظام حقوقی
ایران پذیرفته شده و در حقوق فرانسه نیز بر اساس مقررات نوین قانون مدنی این کشور (اصالحات
سال  )2016همانند مقررات سابق این قانون ،اصل بر قابلتجزیه بودن تعهدات است .برخی
استثنائات و موانع موجود در حقوق ایران و فرانسه نیز ناشی از طبیعت موضوع تعهد و یا برای حفظ
تعادل قراردادی طرفین و جلوگیری از ورود ضرر به طرف مقابلهستند.
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منفی وجود دارد و بیشتر در عملیات و قراردادهای بانکی مشاهده میشود ،به عنوان مثال در
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تجزیۀ تعهد به اعتبار موضوع تعهد ،تعدد اطراف تعهد و منشأ تعهد (عقد و شرط) صورت میپذیرد
در تمام موارد انحالل جزئی تعهد اعمال میشود و بهموجب آن تعهد تجزیه میگردد؛ خواه علت
انحالل بطالن باشد یا فسخ یا انفساخ .قاعدۀ تجزیهپذیری تعهدات ،در موردی که تعهد واحد بوده و
متعهد و متعهدله هم واحد هستند و امکان اجرای کامل تعهد نیز فراهم میباشد ،مجری نبوده و مادۀ
 277قانون مدنی اجرا میشود ،زیرا در این مورد اصل اولی و برتر اصل «اجرای کامل تعهد» است .در
حقوق فرانسه نیز وضعیت به همین صورت است و بر اساس مادۀ  1342-4قانون مدنی این کشور ،در
موردی که اجرای تعهد امکانپذیر است ،متعهد نمیتواند متعهدله را به پذیرش اجرای جزئی از تعهد
ملزم نماید .بحث از قابلیت تجزیۀ تعهد وقتی مطرح میشود که داین یا مدیون متعدد بوده ،یا یکی از
آنها فوت کند و ورثۀ جانشین او شود ،یا اجرای قسمتی از تعهد غیرممکن گردد که در چنین حالتی به
شرط وجود سایر شرایط ،میتوان قاعدۀ تجزیهپذیری تعهدات را مجری دانست.
ً
علیرغم آنکه مواد قانون مدنی مکررا به نتایج تجزیهپذیری تعهد اشاره داشته و در فقه بر قاعدۀ
انحالل اجماع وجود دارد ،قصد و ارادۀ طرفین تعهد مبنای تجزیهپذیری تعهدات است .طرفین تعهد
ً
میتوانند تعهدی را که ماهیتا قابلتجزیه است را در روابط خود غیرقابلتجزیه اعالم کنند .لذا برای
تعیین قابلیت تجزیۀ تعهد ارادۀ صریح یا ضمنی طرفین معیار نخستین است که آیا طرفین به تعهد
مرکب من حیثالمجموع نظر داشتهاند یا هر جزء از تعهد ،برای آنان دارای مطلوبیت است .در
صورت عدم وجود ارادۀ صریح و ضمنی طرفین ،اصل بر مطلوبیت هر جزء و قابلتجزیه بودن
موضوع تعهد است .عالوه بر تجزیهناپذیر بودن موضوع تعهد و ارادۀ طرفین ،تضامنی بودن تعهد
متعهدان نیز مانع اجرای قاعدۀ تجزیهپذیری تعهدات است .در حقوق فرانسه نیز تضامن ،توافق
طرفین بر غیرقابلتجزیه بودن موضوع تعهد و همچنین ماهیت تجزیهناپذیر تعهد ،از موانع اجرای
تجزیهپذیری تعهدات میباشد.
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و تجزیهپذیر بودن تعهدات منحصر به فرض بطالن جزئی از تعهد نیست ،بلکه قاعدهای عام است که
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1۹6

➢ امامی ،سید حسن ( ،)1347حقوق مدنی ،جلد  ،1چاپ سوم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
➢ امیری قائم مقامی ،عبدالمجید ( ،)1378حقوق تعهدات ،چاپ دوم ،جلد  ،2تهران :نشر میزان.
➢ بروجردی عبده ،محمد ( ،)1329حقوق مدنی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
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