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 مروري اجمالي بر 

 تئوري دارا شدن غيرعادالنه

در حقوق ايران، امريكا و 

 الملل بين
 

 دكتر اكبر شيرازي 

 

 

 : مقدمه

نه شدن غيرعادال صل دارا  يا ا ئوري  ت
1
 

  رله مفاهيم و اصول حقوقي است كه داز جم

هاي حقببوقي ملببي و حقببوق  غالببس سيمبب م

نه بين ها و گو به بيان لل  لف  الم هاي مخ 

هرچنببد بررسببي تف ببيلي و . وجببود دارد

سع و  صت مو صل مح اج فر ين ا قي ا تطبي

مطالعة عميق است، ولي بررسي اجمالي آن 

نه  طور جداگا ضائي آن، ب كاربرد ق باالخص 

كن مي يز مم شد ن يژه. با شت و با بردا اي  و 

كببه از آن شببده، از اصببول حقببوقي ممببلم 

ش ميب مدتًاًً . رود مار  له ع ين مقا به  در ا

ين ا هوم ا سي مف قوق برر ئوري در ح صل و ت

پردازيم و  الملل مي ايران، امريكا و بين

جراي آن را  مرو ا عه ميقل مائيم و  مطال ن

قوق ممت ح به آراي  بين در ق ش ر  لل، بي الم

                                                                        

1 . unjust enrichment (Enrichissement injuste – Enrichissement sans cause).  
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صادره از ديوان داوري دعاوي ايران ب 

اياالت م حده كه اين اصل را اعمال كرده 

نحوة پردازيم و م ناسس با مقال،  است، مي

توجه . دهيم آن را توضيح مي كاربرد صحيح

بيش ر به آراي مزبور از اين حيث است كه 

ديوان داوري مذكور مهم رين مرجع داوري 

كرد  بين ست و عمل ما ا گار  لي در روز المل

قضببائي آن مببورد عنايببت محافببل حقببوقي 

المللي است؛ مضافًا اينكه براي جامعة  بين

شه طالع از گو يز ا ني ن قدانان ايرا اي  حقو

ك ضروري و از عمل يوان  ين د قوقي ا رد ح

 . باشد مفيد مي

 

3 

تئوري دارا شدن غيرعادالنه در حقوق 

 ايران

 

در حقببوق ايببران مفهببوم دارا شببدن 

توانيم از موادي كه در  غيرعادالنه را مي

نوان  حت ع مدني و ت قانوني  در »باب دوم 

« شود الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي

مائيم س نباط ن ست، ا مده ا نه ال. آ ب ه 

يران  جارت ا قانون ت نه  مذكور و  قانون 

نه  شدن غيرعادال عدة دارا  به قا ب راحت 
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ممائل مربوط به دارا شدن . اشارتي ندارد

غيرعادالنببه در حقببوق ايببران، مق ببب  از 

 . باشد حقوق فرانمه مي

يران، ف ل مز» مدني ا در )ر وبقانون 

الزامبباتي كببه بببدون قببرارداد حاصببل 

ض( شود مي ند بع گر را مان مم هاي دي ي ق

موده  يروي ن مه پ مدني فران قانون  از 

شدن  عدة دارا  موادي را از قا ست و  ا

غيرعادالنه بدون آنكه قاعدة مزبور را 

... شببود، بيببان كببرده اسببت م ببذكر 

مشهور رومي پومپونيوس قاعدة  حقوقدان

ضائي و  بر ان اف ق ني  بور را مب  مز

داند و ارزش يك دس ور اخالقي  طلبي مي حق

قاعدة مزبور، در . دهد به آن نمي بيش،

كلو أالت »: 82قرآن مجيد سورة نماء آية 

 ةأموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجار

تراض به «عن  ساتر،  ياني ر صورت  به ب

.«دس ور حقوقي آمده است
2
 

 

دة سطور فوق خالصة بررسي و نظر نويمن

شدن غيرعادالنه، با  اين است كه اصل دارا

عدة  يك قا كه  م قل مياين قوقي م شد،  ح با

                                                                        

چاپ ششبم، تهبران ب : دك ر سيدحمن امامي، حقوق مدني .2

 . 535، ص 6531
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ية  ساس نظر صورت برا هر  به  لي  لت »و ع

هد فروض  پايه« تع چون م ست؛  شده ا گذاري 

قانون لت  بدون ع كه  ست  ين ا هيچك  يا  ،

 . نبايد به زيان ديگري دارا شود

دك ر ناصر كاتوزيان در بررسي نمب ًا 

باب  هارم  حث چ خود از مب شروح و مف ل  م

يق  عة عم به مطال مدني،  قانون  مواد دوم 

س يفاء پرداخ  به ا بوط  به و آن را  همر

ست، و  موده ا ميم ن شروع تق شروع و غيرم م

قانوني  هاد  ين ن قوقي ا يت ح هت ماه از ج

، نظريات مخ لف حقوقدانان را (اس يفاء)

بررسي كرده و سه نظريه حقوقي موجود را 

ند از ية : كه عبارت قد، نظر شبه ع ية  نظر

مورد  هري،  ضمان ق قد و  ية ع قد و نظر ع

  ،تجريببه و تحليببل قببرار داده و در آخببر

صل دارا  به ا كه  بدون اين خود را  يدة  عق

شاره نه ا ين  شدن غيرعادال به ا يد،  اي نما

 . شرح بيان داش ه است

اس يفاء از منابع ضمان قهري و مبناي »

به  عدالت و اح رام  جراي  عي آن ا واق

ني  ست؛ يع مومي ا هاي ع در عرف و نياز

ك يا  مال  كه شخ ي از  جا  گري هر ار دي

ي باعث ايجاد كند و قرارداد اس فاده مي

شود و كار  كننده نمي ِديني براي اس فاده
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او نيز زير عنوان غ س و اتالف و تمبيس 

گيببببرد، قانونگببببذار،  ار نميقببببر

كننببده را ملببزم بببه پرداخببت  اسبب فاده

ظاهر مواد، ناظر . كند مي« المثل اجرت»

س يفاء  كه ا ست  مواردي ا هر به  به ق

گببردد، ولببي از مبنبباي آن  ميانجببام ن

س يفاء،  مي موارد ا مام  ح ي توان در ت

كه  ضي  جبه در فر شود،  ام ميعدوان ان

س فاده قوق و  ا يان ح م گي م كرد و همب

.«عدالت را فزوني بخشيد
3
  

 

همانگونه كه بيان شد، گرچه نويمنده 

شاره نه ا شدن غيرعادال صل دارا   اي به ا

معني  رسد كه ننموده است، ولي به نظر مي

با  ش ه  عالم دا كه ا ظري را  هوم ن و مف

ست؛  كي ا نه ي شدن غيرعادال ئوري دارا  ت

ية او توجه  بخ وص اگر به قممت آخر نظر

نمببائيم كببه قلمببرو ايببن اصببل حقببوقي 

س يفاء) فزايش در ( ا كه ا مواردي  به  را 

حو عدوان نيز حاصل مي شود  دارائي، به ن

ير) جز غ س، ز صي  اب نوان خا خود ع غ س 

رش داده و سپ  صحبت از همبم گي گم ( است

                                                                        

 305، ص 6518تهران ب : حقوق مدنيدك ر ناصر كاتوزيان،  .1

 . 302و 
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لببذا . بببين حقببوق و عببدالت نمببوده اسببت

هوم  مي ين مف كه در ا شت  قاد دا توان اع 

موسبببع، اسببب يفاء، همبببان دارا شبببدن 

 . غيرعادالنه است

كه  فت  يد گ ضوعه با قوق مو ظر ح از ن

مفهببوم تئببوري دارا شببدن غيرعادالنببه در 

قانون مدني  555و  551و  501تا  506مواد 

يران و مواد ا ين  يق ا جود دارد و از تلف

توانيم اين ن يجه را به دست آوريم كه  مي

دهد شخ ي به زيان  حقوق ايران اجازه نمي

خود را من ئي  گر، دارا حق  شخص دي ير  غ

افببزايش دهببد و يببا منببافعي را تح ببيل 

  :چنين مقرر داش ه است 506مادة . نمايد

كمي كه عمدًا يا اش باهًا چيزي را كه »

ده است دريافت نمايد، ملزم مم حق نبو

 . «است آن را به مالك تمليم كند

 

اي به  اشاره  در اين ماده صريحاً  گرچه

كاهش آن از  سوئي و  ئي از  فزايش دارا ا

فاد  قت در م لي د ست، و شده ا گر ن سوي دي

  :رساند ماده، ما را به ن ايج زير مي

 از  ردانيم كه منظو مي .«چيز»يافت رد

ي، آن است كه منفعت در لمان حقوق« چيز»

وق ي كه چيزي از كمي . عقالئي داش ه باشد



    تئوري دارا شدن غيرعادالنه...  301 

شود دارائي او كم، و برعك  به  دريافت مي

 . شود مي زودهدارائي دريافت كننده اف

 (با ق د تملك يا اس فاده)

 دانيم كبه اسب حقاق  مي .عدم استحقاق

چيزي فرع بر اين است كه شخص به « داش ن»

يا قراردادي  اب و علل قانونيبيكي از اس

داشبب ن آن را « حببق  »يببا وقببايع حقببوقي، 

وق ي كه هيچيك از اسباب و . شدداش ه با

فببوق وجببود نداشبب ه باشببد، طبعببًا  لعلبب

س حقاِق  ش ن»ا يا « دا ش ن»و  فت دا  «دريا

مالك شدن يا مورد اس فاده قرار  بمنظور

ندارد جود  يز و يق و . دادن ن ناي دق مع

ب شدن  مان دارا  بارت، ه ين ع يف ا دون ظر

اسبب حقاق و بببدون جهببت و يببا دارا شببدن 

 . غيرعادالنه است

 الببزام بببه . ال  زام ب  ه اس  ترداد

قراري  عدالت و بر جراي  مان ا س رداد، ه ا

تعادلي است كه منظور و هدف از اصل دارا 

ممكن است دريافت . باشد شدن غيرعادالنه مي

كننده، خود شخ ًا اين كار را انجام دهد 

ضائ حاكم ق كه م يا اين بان و و  كه نگه ي 

دة عببدالت در جامعببه همبب ند، بمببد دهنبب

كننببده را ملببزم بببه اسبب رداد  دريافببت

دل و تببوازن بببين دو نماينببد، تببا تعببا
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فزايش ئي ا كاهش ياف ه  دارا من )ياف ه و 

ماده . ، برقرار شود(غير حق و غيرعادالنه

 : دارد قانون مدني نيز مقرر مي 508

مديون » خود را  ش باهًا  كه ا مي  گر ك ا

حق  مي ند،  يه ك ن را تأد م ه آن ِدْي دان

خذ  حق ا بدون  كه آن را  مي  دارد از ك

 .«كرده است، اس رداد نمايد

 

خاص  مورد  به  كه منح ر  ماده  ين  ا

شد  مي ناروا)با ن  س رداد ِدْي يانگر (ا ، ب

شدن  ئوري دارا  عي ت كي از م اديق واق ي

در مورد اين ماده، توجه . غيرعادالنه است

ف ة فوق را كامالً م گوبه نك ة زير، مفه

 . سازد روشن مي

صحبت از  ماده  ين  ن »ا يد مي« ِدْي . نما

 62باتوجه به تاريخ ت ويس اين قانون كه 

شد و اينكبه در عبرف با مي 6505ارديبهشت 

س د آن روزگار، ممئله ِدْين  و  تجاري و داد

بوده  قوقي  ظر ح يت از ن مال اهم حائز ك

ن به خاب ِدْي و  عنوان نمونه است، لذا ان 

ذيببل عنببوان  508انعكبباس آن در مببادة 

الزامات بدون قرارداد، ان خاب فرد اكمل 

ست بوده ا بارز  گر در . و م داق  بخ وص ا

همين جا توجه نمائيم كه سابقه تاريخي 
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ِدْين در حقوق ايران و عرف و عادت تجاري، 

بر  طوالني و قديمي است،  يك سابقة كامالً 

ئوري اهميت اين گزينش كه م داقي براي ت

 . شود دارا شدن غيرعادالنه است، افزوده مي

ساير نكاتي كه در ذيل بحث راجع به 

ذكر كبرديم، ببا انبدف تفباوت  506مادة 

نيز صبادق  508قابل اغماض در مورد مادة 

 . نمائيم است كه از تكرار آن خودداري مي

قبانون مبدني نيبز  501تبا  505مواد 

ا نكاتي از تئوري دارا شدن غيرعادالنه ر

در بر دارند كه تجزيه و تحليل آنها از 

با  لذا  ست؛  خارج ا ضر  لة حا صله مقا حو

ببه ايبن  555و  551نگاهي گذرا به مبواد 

 . دهيم بحث پايان مي

 

 : گويد قانون مدني مي 551مادة 

برحمس امر ديگري اقدام به هرگاه كمي »

مل  براي آن ع فًا  كه عر يد  لي نما عم

مهياي  اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً 

مل  جرت ع م حق ا مل، م شد، عا مل با آن ع

كه  شود  لوم  كه مع گر اين بود م هد  خوا

 . «ق د تبرع داش ه است

 

اين ماده به اس يفاء از عمل غير در 
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حقوق ما شهرت ياف ه و بيانگر اين حقيقت 

است كه شخ ي كه از حاصل كار شخص ديگر 

هره مي كار  ب جرت  كه ا ست  لف ا يد، مك جو

مايد تا تعادل و توازن عامل را تأديه ن

گردد قرار  طرفين بر بين  قراري . مالي  بر

عدالت و  جراي  توازن در ا عادل و  ين ت ا

تحكببيم ممنوعيببت دارا شببدن غيرعادالنببه 

.باشد مي
4
 

همان قانون كه به اسب يفاء  555ماده 

شرح  ين  به ا شهرت ياف ه،  ير  مال غ از 

 : است

ضمني » يا  صريح  مس اذن  مس برح گاه ك هر

اس يفاي منفعت كند، صاحس  از مال غير،

المثل خواهد بود مگر  اجرت قمال، مم ح

فاع  كه اذن در ان  شود  لوم  كه مع اين

 . «مجاني بوده است

 

شدن  ئوري دارا  يز ت ماده ن ين  در ا

بارزي به حو  نه بن شم مي غيرعادال خورد؛  چ

س فاده يرا ا به  ز لزم  مأذون را م ندة  كن

به عبارت . المثل نموده است پرداخت اجرت

شن عادل و  رو جاد ت ماده اي ين  هدف ا تر 

                                                                        

از تجزيه و تحليل نكات فرعي اين ماده كه در حوصبلة  .1

  .اين مقاله نيمت، خودداري مي نمائيم
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توازن بين دارائي يا نفع افزايش ياف ه 

از يك سو، و دارائي يا نفع كاهش ياف ه 

از سوي ديگر است كه همان ممنوعيت دارا 

باشد؛ دارائي يا نفعي  شدن غيرعادالنه مي

نظير قرارداد يا هر )كه بدون جهت و سبس 

گر قانوني دي سبس  مده(نوع  ست آ به د  ، 

 . است

 563در قانون تجارت ايران نيز مبادة 

شدن  صل دارا  نوعي، ا يل آن ب و تب رة ذ

ست ش ه ا ظر دا مد ن نه را  مادة . غيرعادال

  :دارد مذكور چنين مقرر مي

چك را » يا  لس  برات ياف ة ط جه  گر و ا

پنج سال  ن وان بواسطة ح ول مرور زمانِ 

لس  برات ياف ة ط ندة  كرد، دار به  مطال

چك مي ن يا  مانِ توا مرور ز تا ح ول   د 

كه  مي  جه آن را از ك له، و موال منقو ا

ست،  كرده ا هت  س فادة بالج ضرر او ا به 

 . مطالبه نمايد

جاري . تب ره يز  موردي ن فوق در  كم  ح

است كه برات ياف ة طلس يا چك، يكي از 

قانون را  ين  قرر در ا سي م شرايد اسا

 . «فاقد باشد

 

دانيم كه قانون تجارت كه از نظر  مي
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اريخ ت ببويس وارد بببر قببانون مببدني تبب

باشد، اسناد تجاري را از ساير اسناد  مي

گر من  براي ح ساخ ه و  مايز  مور م  دش ا

ضمين اق  ادي يازات و ت عه، ام  هائي  جام

به اين اسناد داده و مدت مرور زمان اين 

اسناد را بنابر جهاتي كه فعالً مورد بحث 

تاه مت، كو عادي  ما ني مان  مرور ز تر از 

ست قرار مال، . داده ا لس اح  به اغ ما  ا

بارت مي سياق ع به  جه  با تو صًا  توان  خ و

ين  كه از ا براي اين گذار  كه قانون فت  گ

هت  فزودن بالج عث ا گذر با نه)ره ( غيرعادال

ين  شود، بخ وص از ا فراد ن ئي ا به دارا

جارت،  قانون ت مان ت ويس  كه در ز يث  ح

سر ساله  مان ده  مرور ز با  كار  و مردم 

گمان قانونگذار اين بوده كه  اند و داش ه

اي اشببخاص كببه  در عمببل ممكببن اسببت پبباره

مرور  شدن  تاه  ند، از كو باتي دار مطال

اطالع مانده باشند و  زمان اسناد تجاري بي

بات  جه، مطال هت در ن ي نان بالج قوق آ و ح

را وضع  563نزد اشخاص ديگر بماند، مادة 

نمببوده تببا دارائببي اشببخاص بالجهببت نببزد 

باقي ن گران  كم را دي مين ح سپ  ه ند و  ما

در مورد اسناد تجاري ناقص كه وصف تجاري 

دهند نيز تكرار كرده  بودن را از دست مي
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ست صف . )ا ست دادن و فرض از د با  چه  گر

سناد، مي ين ا شدن ا عادي  جاري و  توان  ت

جاري  سناد ت نوع ا ين  كه ا شت  قاد دا اع 

ناقص، خودبخود مشمول مرور زمان ده ساله 

شند مي هوم به (. با نا و مف يت، مع هر كيف

ايجاد تعادل و توازن بين دارائي افزايش 

ياف ه و كاهش ياف ة غيرعادالنه، در اين 

 . خورد ماده نيز بوضوح بچشم مي

باتوجه به آنچه در رابطه با تئوري 

قانون  قوق و  نه در ح شدن غيرعادال دارا 

زير تأكيد توان بر نكات  ايران گف يم، مي

  :داشت

دن غيرعادالنه در حقبوق اصل دارا ش □

 . ايران وجود دارد

دارا شدن غيرعادالنه هنگبامي تحقبق  □

يدا مي يان  پ به ز ئي شخ ي  كه دارا ند  ك

النببه دارائببي شببخص ديگببر و بطببور غيرعاد

هت) سبس و ج ب( بدون  فزايش يا يا ا د و 

جائي، در  ين جاب گردد و ا يد وي  عي عا نف

 . رابطة باهم انجام شده باشد

نون مدني ايران عقود از آنجا كه قا □

و تعهدات را از اسباب عمده و طراز اول 

تملك قرار داده و قممت عمده اين قانون 

هبا تب بره  مباده و ده 6553كه مش مل بر 
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ها اخ  اص  مي قود و قرارداد به ع شد،  با

ياف ه و فقد مواد معدودي از آن ناظر بر 

لذا  ست،  نه ا شدن غيرعادال عدة دارا  قا

شت كه مراجع رسيدگي به توان اع قاد دا مي

هنگام برقراري تعادل و توازن بين طرفين 

دعوي، با م ابعت از مواد قانون مدني و 

بررسي و تجزيه و تحليل قراردادها، عقود 

تعهدات بين طرفين را مقدم خواهند داشت 

هد  يا تع قد و  قرارداد، ع كه  جا  و هرك

عمببال وجببود داشبب ه باشببد، از قابببل ِاًِ 

عدة د به قا س ناد  نه ا شدن غيرعادال ارا 

خودداري خواهند نمود، و اال پايه و اساس 

قراردادها، عقود و تعهدات طرفين همراه 

هدم  قانوني، من هاي  ين نهاد خود ا با 

خواهد شد، و اين خالف وظيفه مراجع قضائي 

به زبان بميار ساده، اقامة دعوي . است

بببه اسبب ناد اصببل و قاعببدة دارا شببدن 

د مراجع قضائي به غيرعادالنه، و يا اس نا

جود  با و صدور رأي  گام  عده هن ين قا ا

قرارداد مع بر، بميار بعيد و غيراصولي 

 . رسد به نظر مي

 

2 

تئوري دارا شدن غيرعادالنه در حقوق 
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 امريكا

 

مات  كا، كل قوق امري ،«تئ  وري»در ح
5
 

ترين» ،«دك
6
صل»و   «ا

7
كار   طور م رادف ب ب

.شوند گرف ه مي
8
  

شدن غيرعادال ئوري دارا  سطت ي حنه در 

قع  بول وا مورد ق كا  قوق امري سيع در ح و

شببده و تأكيببد اصببلي آن بببر روي مفهببوم 

«غيرعادالنببه»
9
پبب  از اينكببه . باشببد مي 

شخص  يان  به ز ئي شخ ي  شي در دارا افزاي

ديگر حاصل شد ب كه تشخيص اين افزايش 

وظيفة اصلي مراجع قضائي است ب حل و ف ل 

رد كارباخ الف عمدتًا با تجزيه و تحليل و 

ارچوب اصول در چ« غيرعادالنه»صحيح مفهوم 

از اين . شود پذير مي و ضوابد حقوقي امكان

كه  حوالي  ضاع و ا يل او يه و تحل رو تجز

منجببر بببه برقببراري وضببعيت غيرعادالنببه 

شود، در حقوق امريكا در حماسيت خاصي  مي

برخوردار است و بايم ي از زواياي مخ لف 

ع گردد و سپ  نظر واق مورد بررسي و امعان

                                                                        

5 . Theory. 

6 .  Doctorine. 

7 . Principle. 

 . 6583و  6052، 258ص : فرهنگ لغات حقوقي بالكرجوع كنيد به  .1

9 . Unjust. 
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معنا و مفهوم قاعدة دارا شدن غيرعادالنه 

 .و كاربرد آن مورد ارزيابي قرار گيرد

المعارف  ةداير «رپوس ژوريس سكندومك»

قديمي كه آرا و نظرات محاكم امريكا را 

ببا دقبت و ببه سببك خاصبي  6132از سال 

به  يز  ظرات ن خرين ن موده و آ گردآوري ن

به آن اضافه هاي تكميلي ساالنه  صورت ليمت

م ردة  مي هوم گ نا و مف يان مع شود، در ب

نه»واژة  حاكم « غيرعادال لف م از آراي مخ 

 : امريكا اينطور نقل نموده است

اي اسببت كببه داراي  غيرعادالنببه، واژه»

ارزش و اثببرات كببامالً شببناخ ه شببده 

شد مي س ي : با با در غاير  كه م يزي  هرچ

باشد، هرچيزي كه مغاير با عدالت و حق 

شد، قد  با شد، فا يا من فانه نبا صحيح 

بببوده و ( اصببالت)حقانيببت و ماهيببت 

شد طاآميز با بايع، . خ صاف و ط ين او ا

س قرار ياف ه  قوق ا صول و ح برخالف ا

مالف  ضابطه و  كه  قوقي  صول و ح شد؛ ا با

در . باشببند تشببخيص حببق از باطببل مي

كه قانوني مغاير با حق و عدالت  صورتي

خواهد باشد، آن قانون نيز غيرعادالنه 

.«بود
10
 

                                                                        

 . 230، ص 36ج : Corpus Juris Secundum كرپو ژوريس سكندم .30
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دقت در كلمات و جمالتي كه براي بيان 

كار گرف ه  نه ب هوم غيرعادال نا و مف مع

كه در  ست  مان حقيق ي ا يانگر ه شده، ب

شده مي شناخ ه  يز  يران ن قوق ا شد ح . با

به  بوط  كه مر يك نك ه  به  جه  ند تو هرچ

تواند تا  غيرعادالنه بودن قانون است، مي

شن قي بكن حدودي رو جه اف را كه ندة و شد  ا

در حقوق ايران و امريكا وجود دارد، ولي 

چون اين موضوع با هدف مم قيم اين مقاله 

در ارتباط نيمت، از ورود در آن خودداري 

.كنيم مي
11
 

                                                                        

توضيح مخ  ر آنكه ممكن است در عمل و برخي اوقبات   .33

كه  شويم  جه  ضيات موا يق عدال خواهي جابا مق  عه تطب م

جائي  تا  لي  يابيم؛ و نه ب شد و آن را غيرعادال ش ه با ندا

آورد، ناديده گرف ن قانون م وب  كه نويمنده به خاطر مي

شمرده  جايز  ضات  طرف ق بودن، از  نه ن عذر عادال به  ل   مج

الب ه اصل صد و هف ادم قانون اساسي جمهوري . نشده است

كه از  ست  موده ا لف ن ضات را مك يران ق سالمي ا جراي ا ا

مه ها و آئين ت ويبنامه قانون و  نا غاير  كه م هاي دول ي 

يه  قوة مجر يارات  حدود اخ  خارج از  يا  سالمي و  قررات ا م

نمايند، كه منظور آن جلوگيري از تداخل  داريباشد، خود

سه نه مي قواي  به ت ويبنامه و  گا ناظر  ضمنًا  شد و  با

 . نامه است آئين

اخص كلمه با دو نوع  در سيم م حقوقي امريكا، به معناي

و  (enactment)قوانين م وب پارلمان : مواجه هم يم (Law)قانون 

 Common Law, Judge – made)حقوق عرفي يا نوش ه شده وسيلة قاضبي 

law) نظر از تشببريفات  م ببوبات پارلمببان در امريكببا، صببرف

يران دارد ل  را در ا قوانين م وب مج كم  ل ؛ت ويس، ح  يو

ش  يا نو في  قوق عر بح ضي  سيلة قا شده و قوقي گف ه ه  ه ح
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ماري» حت  «كاال ها ت در ك اب قرارداد

نوان  هوم »ع نا و مف مت؟ مع جايگزيني چي

 : گويد چنين مي« دارا شدن غيرعادالنه

ق» ين ا مام ا كه ت بران ]داماتسرنخي  ج

يان مع مي[ ز هم ج با  ست  را  ين ا ند، ا ك

كه هر شخ ي در قبال شخص ديگر پاسخگو 

است؛ چراكه در غير اين ورت، ممكن است 

حق  مند شده و ديگري بنا حق بهره بنااو 

.«زيان ببيند
12

 

 

نويمبببنده در ادامبببة بحبببث خبببود 

م ة هوم  ه كزي مف بران ) 13«ج  اييزيني»مر ج

كر جايگزين  يق  مارت از طر مالخ را ( دن 

مب نببي بببر اصببل دارا شببدن غيرعادالنببه 

  :كند داند و چنين بيان مطلس مي مي

يان » به ز نه  طور غيرعادال كه ب شخ ي 

جايگزيني  به  لزم  شده، م گري دارا  دي

.«باشد آنچه كه بدست آورده است، مي
14
 

                                                                                                                                                          

هاي قضائي  د كه در اثر عقايد مك وب قضات در پروندهوش مي

بوجببود آمببده و حكببم قببانون را دارد و قضببات در غيبباب 

قوانين م وب پارلمان، خود به وضع و اجراي اين قوانين 

كه ايبن  در صبورتي. پردازنبد مي( هاي مطروحبه در پرونبده)

غا مان م مرور ز به  شود، قوانين  شخيص داده  عدالت ت يرت 

 . نمايند قضات از اجراي آن خودداري مي

12 . Calamari, Contracts, p. 571.  

13 . Restitution. 

14 . Ibid. p. 572.  
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به  شاره  قدان ا ين حقو سادة ا يان  ب

همببان معنببا و مفهببوم تئببوري دارا شببدن 

ست كه وقوع دارا شدن بناحق غيرعادالنه ا

كند  به زيان ديگري را در جامعه تحمل نمي

و حكم به برطرف نمودن اثرات آن و اعادة 

وجود داش ه اسبت،   وضع به شكلي كه سابقاً 

 . دهد مي

ير كا در  ةدر دا قوقي امري عارف ح الم

مورد تئوري دارا شدن غيرعادالنه به نقل 

مد نين آ كا، چ حاكم امري ه قول از آراي م

 : است

نه» شدن غيرعادال صل و : دارا  يك ا ين  ا

به  يد  ساس آن نبا كه برا ست  دك رين ا

يان  به ز كه  شود  جازه داده  هيچك  ا

گري  صافدي خود  برخالف ان ئي  به دارا

ست  به د عي را  كه نف يا اين يد و  بيفزا

.«آورد
15

 

 

عببالوه بببر ان بباف، مبنبباي واقعببي و 

حقيقي تئوري دارا شدن غيرعادالنه، وجود 

در . دادي فرضي بين طرفين اخ الف استقرار

ير طه دا ين راب كا  ةا قوقي امري عارف ح الم

                                                                        

 . 230، ص 32ج : همان ك اب .31
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  :گويد چنين مي

صل ... » ين ا نه]ا شدن غيرعادال [ دارا 

در مركز و مدار اصل ديگر يعني تعهدات 

بدين  ست،  شده ا قع  قراردادي وا شبه 

يان  به ز خود را  يد  شخص نبا كه  نا  مع

. ديگببري بطببور غيرعادالنببه دارا سببازد

يدي از  ير جد نه تعب شدن غيرعادال دارا 

. «باشد دك رين شبه قرارداد مي
16
 

 

ارتبباط ايبن شببه قبرارداد  در مورد

المعارف ياد شده  ةو ان اف، در دايرفرضي 

  :خوانيم مي

ناي » بر مب قرارداد  شبه  جود  مًا و عمو

باشد، به اين معني كه به  اصل ان اف مي

ك  نبايد اجازه داده شود كه بطور  هيچ

غيرمن فانه به زيان ديگري دارا گردد 

مات ...  شدن»و « جايگزيني»كل ، «دارا 

طببرح جديببدي از دك ببرين قببديمي شبببه 

قببرارداد همبب ند و ماهيببت يببك دعببواي 

حقببوقي بببه اسبب ناد تئببوري دارا شببدن 

غيرعادالنه، بر مبناي يك قرارداد ضمني 

ش ه  مي قرر گ قانون م سيلة  كه بو شد  با

                                                                        

 . 236و  230، ص 32همان ك اب، ج  .31
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.«است
17
 

 

رساند كه  الت فوق ميدقت در مفهوم جم

نهاي ًا حل و ف ل مورد اخ الف، در محاكم 

قانوني
18
هد   جام خوا قانون ان جس  و بمو

مرجع رسيدگي براساس قانون و حقوق، . شد

شكل  طرفين  بين  قراردادي را  شبه  جود  و

نمايد و براساس آن، اخ الف  ياف ه تلقي مي

 . كند طرفين را حل مي

ط ببه دالِر مرببو 600« الف»فرض كنيد، 

دارد، بببدون اينكببه  را دريافببت مببي« ب»

شد ش ه با جود دا قوق . قراردادي و در ح

امريكا، قانون و حقوق بر مبناي شبه عقد 

، دس ور برگشت اين (دارا شدن غيرعادالنه)

 . دهند مي« ب»دالر را به دارائي  600

شد، حقيق ي  يان  قًا ب كه فو چه  آن

آشكار و غيرقابل ترديد در سيم م حقوقي 

يكا است؛ يعني در غياب قرارداد قابل امر

جرا  براي بين ا كا  حاكم امري طرفين، م

                                                                        

 . 356و  350، ص 65همان ك اب، جلد  .31

در مقاببل دادگباه ان باف  (Court of Law)دادگاه قانوني  .31

(Court of Equity) دادگاه اخيبر در كليبه ايباالتي كبه . باشد مي

انبد،  را ان خاب كرده (Rules of Civil Procedure)آئين دادرسي مدني 

ست يده ا غي گرد ضائي آن . مل تاريخي اق دارات ق هت  از ج

وسيع و وظيفه و هدف اصلي از تشكيل آن اجراي عدالت بر 

 . بق اصول و موازين ان افي بوده استط
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اينكه حدود و ثغور تعهدات طرفين دعوائي 

را كببه بببه اسبب ناد تئببوري دارا شببدن 

غيرعادالنببه اقامببه شببده اسببت، تعيببين 

قرارداد  شبه  يك  جود  ند، و الب ه )نماي

ند كه دار في  با اخ ال سس  بين ( م نا را 

نند و سپ  بر مبناي اين دا آنان مفروض مي

شبه قرارداد، وضع تعهدات طرفين را معين 

شخص مي شاي رأي،  و م گاه در ان ند و آن كن

عادالنه با اس ناد به اصل دارا شدن غير 

ضيه را  كم ق قرارداد، ح شبه  مان  يا ه و 

 . نمايند صادر مي

م م  حال در سي قوقي بهر صل ح كا ا امري

د و دارا شدن غيرعادالنه مقبوليت عام دار

صادر  عده  ين قا ساس ا ني برا آراي فراوا

يت ارادة . شود شده و مي صل حاكم عذلك ا م

شده  عث  ها با كه طرفين در قرارداد ست  ا

حدوديت چ ب دريج م حوة هائي در  ارچوب و ن

نه تنها . كاربرد اين قاعده برقرار شود

اصل حاكميت اراده، بلكه اصل ان اف نيز 

بة  جرايبه نو مال و ا مرو اع  خود در قل

عدة ست قا مؤثر ا نه  شدن غيرعادال . دارا 

محببدوديت هبباي اجببراي تئببوري دارا شببدن 

غيرعادالنه، موضوع قممت بعدي اين بخش از 

 . مقاله است
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هاي اج  راي تئ  وري دارا ش  دن  مح  دوديت

 غيرعادالنه 

 

    دارا ش  دن غيرعادالن  ه و انص  اف و . ال

  :عدالت

المثل قديمي در حقوق امريكا وجود  يك ضرب

 : گويد كه مي دارد

ان بباف در جمبب جوي عببدالت اسببت و از »

.«كند بيعدال ي پرهيز مي
19
 

س ناد  به ا كه  م م، شخ ي  ين سي در ا

طرح  عوائي  نه د شدن غيرعادال ئوري دارا  ت

كند، خود نيز بايد به اجراي اين اصل  مي

تن دهد و حقايق و وقايعي را كه دور از 

باشبببد، ببببه مرجبببع  چشبببم خوانبببده مي

ارائه نمايد و تمام اه مام كننده  رسيدگي

صادقانه  فوق،  صل  جراي ا براي ا خود را 

گوئي و اس ناد به  بكار گيرد و از تناقض

مببباني مخ لببف و سببعي در محكببوم نمببودن 

خوانده به هر طريق ممكن ب كه نهاي ًا در 

سازگاري  پاره فوق  صل  با ا موارد  اي از 

حسن »ندارد ب دوري جويد و خالصة كالم با 

                                                                        

19 . Equity Seeks to do Justice a void injustice.  



   321 پنجمشمارة / مجلة حقوقي 

يت مل  20«ن ين ع عي ا يد و م داق واق نما

كه مي ضرب شد  يد المثل با كه در »: گو مي  ك

جم جوي عدالت است، بايد بر طبق عدالت 

.«عمل نمايد
21
محاكم امريكا بدقت مراقس  

هوشيارند كه تحت عنوان اجراي عدالت، و 

آلت اجراي مقاصد سودجويانة اصحاب دعوي 

شوند نين . ن قوق چ ين ح صل ان افي ا يك ا

 : گويد مي

سركوبا» ست و ح ي  ن اف  لم ا ندة ظ كن

وق ي كه اق دارات من فانة خود را عليه 

كار مي بي مرز  عدال ي ب يد از  يرد، نبا گ

 . «عدالت خارج گردد

صل دارا  شور ا ين ك كه در ا عي  مراج

شدن غيرعادالنه را پايه و اساس حكم خود 

نوع  قرار مي هيچ  كه  ند  قت دار ند، د ده

مايد و به اي نن اقدام و عمل غيرمن فانه

اي وارد  اصببل ارادة آزاد طببرفين خدشببه

عث بينننماي خود با تا  شود د  . عدال ي ن

شود كه مطابق  هنگامي كه مرجعي بر آن مي

حه  عواي مطرو نه د شدن غيرعادال صل دارا  ا

العاده  اي فوق را حل و ف ل نمايد، وظيفه

هده مي سنگين برع شوار و  سعي  د يرد و  گ

                                                                        

20. Good faith.  

 He who Seeks Equity must do Equity. 325، ص 32ج : همان ك اب. 23



    تئوري دارا شدن غيرعادالنه...  321 

مل  مي جة ع گز ن ي كه هر يد  طوري نما او 

كه  شد  م رش نبا عدالت و گ مت  جس شك مو

 . گردد ي عدال بي

توصية مؤكد محاكم اين است كه نبايد 

كببه  يبببه نببام اجببراي عببدالت، ت ببميم

غيرعادالنه است ب ح ي به افراد م خلف ب 

ين ت ميم در تحم كه ا ند  شود؛ هرچ يل 

يك ت ميم چ قررات،  شريفات و م ارچوب ت

 . قانوني به نظر برسد

ق م م ح ميسي قرر  كا م ارد د وقي امري

شببدن  كمببي كببه بببه اسبب ناد تئببوري دارا

نه مي با  غيرعادال خود را  فات  هد اخ ال خوا

ية  يد كل يد، با حل و ف ل نما نده  خوا

ام يازات و حقوقي را كه به سود خوانده 

است و از مجموعة رويدادهائي كه منجر به 

شي مي شده نا عا  عالم و  بروز اد شود، ا

اينكه نبايد هيچگاه  ارائه نمايد؛ مضافاً 

مرجع رسيدگي را تبديل به يك آلت بدون 

هاي خود نمايد كه  اراده براي نيل به هدف

. عببدال ي اسببت ايببن كببار خببود باعببث بي

المعببارف حقببوقي امريكببا چنببين  ةدايببر

  :گويد مي

اي را بر طبق اصل دارا  كمي كه خواس ه»

خواهد، خود ملزم به  شدن غيرعادالنه مي
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است و بايد مطابق وجدان اجراي عدالت 

يد مل نما يت ع من ن ند  او نمي. و ح توا

لت  گاه آ كه داد شد  ش ه با ظار دا ان 

.«عدال ي گردد اجراي بي
22

 

 

اين نك ه نيز قابل توجه است كه ح ي 

در مواردي كه خواهان، حقوق قانوني نمبت 

تواند از طريق اجراي  به مورد دارد، نمي

ا شببدن غيرعادالنببه وضببعي ر تئببوري دارا

درخواسببت نمايببد كببه برقببراري آن وضببع 

 . غيرعادالنه باشد

هوم  ين مف جع را ا حث مر مة مبا در ادا

 : خوانيم فوق چنين مي

كببه يببك حببق [ خواهبباني]همچنببين او »

تواند اين حق خود را  قانوني دارد نمي

فوق] صل  جراي ا جراي [ در ا مك ا مم م

.«عدال ي و ظلم قرار دهد بي
23
  

 

 ارا شدن غيرعادالنه استناد به تئوري د. ب 

  :با وجود قرارداد فيمابين طرفين

جود  سؤال با و يا  كه آ ست  ين ا ا

ئه آن  س ناد و ارا جود ا با و قرارداد و 
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از طرف خواهان، مرجع رسيدگي حق دارد و 

گذارد و  يا مي نار ب قرارداد را ك ند  توا

فقد به اس ناد اصل دارا شدن غيرعادالنه 

يد مل نما يع گر، آ بارت دي به ع جود ؟  ا و

شدن  ئوري دارا  جراي ت بر، ا قرارداد مع 

نوع مي حدود و مم نه را م سازد؟  غيرعادال

كا  قوقي امري م م ح موع سي كه از مج چه  آن

آيد اين است كه مراجع قضائي عمومًا  برمي

برطبق مفاد و شرايد قرارداد، اخ الف بين 

. نماينببد طببرفين دعببوي را حببل و ف ببل مي

ير ب ةدا كا  قوقي امري عارف ح قل از الم ه ن

 . گويد باره چنين مي آراي محاكم در اين

شدن» صل دارا  نه نمي ا ند  غيرعادال توا

جز ظور ا مورد بمن قراردادي  قوق  اي ح

.«اس فاده واقع گردد
24
 

 

خود  حث  مة مبا جع در ادا نين مر همچ

 : گويد مي

آوردن  كمببي كببه در جمبب جوي بببه دسببت»

با اس ناد ]منافعي از يك معامله است، 

[ ا شببدن غيرعادالنببهبببه تئببوري دار

توانبببد خبببود را از تعهبببدات آن  نمي
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. «قرارداد دور نگاه دارد
25
 

 

فات  حل و ف ل اخ ال م م،  ين سي در ا

طرفين دعوي بر محور شرايد قراردادي، بر 

حل و ف ل مرافعات بر مبناي تئوري دارا 

  :شدن غيرعادالنه مقدم است؛ چرا كه

است كه  اين موضوع عمومًا پذيرف ه شده»

قانون، وق  جود دارد،  قرارداد و يك  ي 

قرارداد  شبه  مال  شدن ]اع صل دارا  ا

نه جازه نمي[ غيرعادال هد  را ا صل ... د ا

دارا شببدن غيرعادالنببه در يببك شبببه 

مورد به  هم  يقرارداد،  با  طرفين  كه 

.«كند قراردادي دارند، سرايت نمي
26

 

 

بر،  قرارداد مع  جود  كه، و جه آن ن ي

مببانع اسبب ناد بببه تئببوري دارا شببدن 

نه مي شد غيرعادال عذلك در . با خي از م بر

س ناد  به ا عوي  طرح د كا،  ياالت امري ا

كنببار تئببوري دارا شببدن غيرعادالنببه در 

ست؛  شده ا شمرده  جايز  قراردادي  عواي  د

تواند با  مثالً در ايالت آيداهو خواهان مي

قابببل اجرائببي در دسببت  اينكببه قببرارداد
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مطالب   ة »دارد، ببببه اسببب ناد قاعبببدة 

دارا شبببدن و يبببا اصبببل  27«المث   ل اجرت

غيرعادالنه، عليه خوانده اقامة دعوي كند 

يري»فوق را به صورو يا اينكه اصل   28«تخي

در كنببار دعببواي قببراردادي خببود، مببورد 

اس ناد قرار دهد و درخواست كند كه آنچه 

د قراردادي را كه مم حق است، برطبق شراي

يد فت نما شده، دريا ياد  صول  يا ا . و 

المعببارف حقببوقي امريكببا در ايببن  ةدايببر

 : گويد رابطه چنين مي

كمي كه برطبق يك قرارداد صريح ما به »

ازاي خببدماتي را كببه تمببليم داشبب ه 

به مي فة  مطال عاجز از تعر لي  يد و نما

خدمات را به  ةقرارداد است، اما ارائ

ند مم حق دريافت توا رساند، مي اثبات مي

عدة  اجرت بق قا بر ط ثل  كه »الم چه  آن

در ... باشد [ المثل اجرت]« سزاوار است

توافق نموده باشند كه  نجائي كه طرفي

                                                                        

27 .  quaritum Merit.  

دعواي تخييري يعني اينكه خواهان، مباني حقوقي و  .21

توجيهي ادعاي خود را بطور م نوع ان خاب و ارائه كند و 

سپ  از مرجع رسيدگي بخواهد كه هركدام از مباني را كه 

براساس آن خوانده را به نظر او موجه است اخ يار و 

 . محكوم نمايد

دعواي تخييري با دعواي غيرمنجز نبايم ي اش باه شود؛ 

زيرا در دعواي تخييري نيز خواس ة خواهان معلوم و معين 

  .«مجلة حقوقي». است



   312 پنجمشمارة / مجلة حقوقي 

لغ  به مب جع  خ الف را بروز ا صورت  در 

اشياي تمليم شده و يا بهاي كار انجام 

شده، داوران حق داش ه باشند كه ارزش 

ران كار تمام شده را معين كرده و داو

نيز به اين كار مبادرت نمايند، لزومي 

بر  خود را  عواي  هان، د كه خوا ندارد 

موده  يس ن قراردادي تعق شرايد  ناي  مب

شد هان مي. با به ازاي  خوا ما  ند  توا

آنچه را كه تمليم داش ه است، بر طبق 

مطالبه و [ شبه قرارداد]اصل الزامات 

. «وصول نمايد
29

 

 

ر شود گرچه د همانطور كه مالحظه مي

حقوق امريكا تئوري دارا شدن غيرعادالنه 

يك اصل جا اف اده و شناخ ه شده است، 

معذلك اصل حاكميت ارادة طرفين قرارداد، 

هائي ب دريج در  باعث شده كه محدوديت

 . نحوة كاربرد اين تئوري برقرار شود

اكنون كه ماوراي هرگونه شك و ترديد 

منطقي، اين موضوع روشن شد كه قرارداد، 

نع پابرجا و مم حكمي براي اس ناد به ما

حث  ست، ب نه ا شدن غيرعادال ئوري دارا  ت

هاي اجببراي تئببوري دارا شببدن  محببدوديت
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غيرعادالنه در حقوق امريكا را با تأكيد 

  :دهيم و يادآوري نكات زير پايان مي

، بايد تكمي كه در جم جوي عدالت اس□

 . برطبق عدالت عمل نمايد

هيچ ظلمي  از اجراي ان اف نبايد □

 . حادث گردد

اصل دارا  اجرايمراجع قضائي در  □

شدن غيرعادالنه، نبايد آلت فعل 

مقاصد سودجويانة  اصحاب  اجراي 

 . دعوي شوند

مانع اس ناد مع بر،  وجود قرارداد □

 . به تئوري دارا شدن غيرعادالنه است

مراجع قضائي، با وجود قرارداد حق □

دالنه شدن غيرعادارا ندارند به اصل 

اس ناد جويند، مگر اينكه طرفين 

 . بخواهند مطابق اصل فوق عمل شود

 

 

 

1 

تئوري دارا شدن غيرعادالنه در حقوق 

 الملل بين
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نگبباهي كوتبباه بببه منببابع حقببوق 

الملل ب قراردادها، عرف، اصول حقوق  بين

الملل، ت ميمات مراجع قضائي، عقايد  بين

هاي  علمبباي حقببوق و ت ببميمات سببازمان

المللي ب گوياي اين حقيقت است كه  بين

بايد كاربرد تئوري دارا شدن غيرعادالنه 

آراي )وب دو منبع اخير را بيش ر در چارچ

ضائ جع ق مائيم( ني و دك ريمرا م جو ن . ج

گري  بت دي به نو مورد دك رين را  حث در  ب

كنيم و در بررسببي آراي مراجببع  محببول مببي

المللي، بخ وص بر آراي ديوان  رسيدگي بين

ش ري دا يد بي كا، تأك يران و امري وري ا

 . نمائيم مي

خت» قوق بين»در ك اب  «الترپا لل ح « الم

به  بوط  ممت مر قوق »خود، در ق فرد در ح

فوريبه  2با نقل قبول از رأي « الملل بين

ديوان عبالي اتبريش در مبورد اصبل  6310

لس  يان مط طور ب نه اين شدن غيرعادال دارا 

  :نموده است

براسبباس ايببن خمببارات قابببل پرداخببت »

يابي  مارات ]ارز خت خ موال، پردا ضبد ا

ن ودفقد خمارات واقعي هم ند، ب[ كافي
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اينكبببه هبببيچ عن بببري از دارا شبببدن 

.«غيرعادالنه در آن باشد
30
 

 

عة  يك تب عواي  فوق، د ندة  ضوع پرو مو

ضبد  لت  به ع تريش و  لت ا يه دو تريش عل ا

امببوال وي در يوگمببالوي و بوسببيله دولببت 

 63قبرارداد  85ادة م. يوگمالوي بوده است

دول ين اتريش و يوگمبالوي مقبرر  6333مه 

ش خت  دا مئول پردا تريش م لت ا كه دو ه 

ما خود ميراخ باع  موال ات كه در  ت ا شد  با

 . يوگمالوي ضبد گرديده است

لي جع داخ يك مر ين رأي از  چه ا  گر

صادر شده است، ولي چون در ارتباط با يك 

و آن المللي و حقوق ناشي از  قرارداد بين

وسيلة دولت  عمل ضبد اموال تبعه يك دولت

ديگببر قببرار دارد، لببذا موضببوع حقببوق 

هم مي بين لل  ئوري  الم به ت شد و در آن  با

به شرحي كه  بدارا شدن غيرعادالنه نيز 

 . بيان شد ب اشارت رف ه است

يك  كه  فت  ياز ن ضية ام  شركت در ق

ملواكي اخبذ از چك 6352امريكائي در سال 

اين ام يباز وسبيلة  6332كرده و در سال 

كائي  شركت امري بود،  يده  غو گرد لت ل دو
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دالر بطببور تخييببري و بببر  675537665مبلببغ 

دارا شببدن غيرعادالنببه از  مبنبباي تئببوري

مرجببع . مببلواكي مطالبببه نمببوددولببت چك

حل و  ميون  بود از كمي بارت  كه ع سيدگي  ر

ف ل دعاوي خارجي اياالت م حده
31
به شرح  

ان اظهار نظر زير نمبت به درخواست خواه

  :نمود

يري » عاي تخي با اد طه  عواي ]در راب د

نه شدن غيرعادال بين [دارا  نده م ، پرو

هيچ دليلي نيمت كه نشان بدهد دارائي 

يات  ين عمل كه در ا هان  به خوا لق  م ع

درگير بوده است، در جريان جنگ از بين 

نرف ببه باشببد و همچنببين دالئلببي وجببود 

ين دارائي ندارد لت كه ا سيلة دو  ها و

يبا  6323ژانويبة  6ملواكي در تاريخ چك

.«پ  از آن ضبد شده باشد
32
 

 

شان مي كه ن ست  طوري ا فاد رأي  هد  م د

گرديببد دارائببي  ميكه اثبببات  در صببورتي

ملواكي ضبد گرديده بود، خواهان وسيله چك

اصل دارا شدن غيرعادالنه مورد امعان نظر 

 . شد واقع مي

                                                                        

31 . United States, Foreign Claims Settelment Commission.  
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كا  يران و امري عاوي ا يوان داوري د د

يهكه ب ساس بيان سال  را ير از  هاي الجزا

اكنبون نيبز مشبغول  تشكيل شده و هم 6516

كار است، براي اولين بار، اصل دارا شدن 

 53 بب863بب8ي شبمارة أغيرعادالنه را در ر

خود مورد امعان نظر قرار  60/6/6518مورخ 

داده و عقيدة خود را اينطور بيان نموده 

  :است

ده ب ديوان داوري مع قد است كه خوان»

دالر آقبباي  5207000بانبك ملبت ب مبلبغ 

 60را بنبباحق از تبباريخ « ايمبباياه»

ضبد كرده ( 6535دي ماه  80) 6353ژانوية 

است و ايماياه اس حقاق دريافت غرام ي 

.«به مبلغ مزبور را دارد
33
 

 

كه  همين ين رأي  كه ا نيم  ضافه ك جا ا

نه  شدن غيرعادال ئوري دارا  س ناد ت به ا

به جهات و داليل م عدد اصدار ياف ه، بنا 

توانببد  فاقببد ارزش حقببوقي اسببت و نمي

قع  به س ناد وا مورد ا يه  يك رو نوان  ع

گردد؛ ولي تا آنجا كه به بحث ما مربوط 

                                                                        

ديوان دعاوي ايران و امريكا، ص  53ب863ب8رأي شماره . 11

، صفحة 8م ن رأي و نقد آن را در مجلة حقوقي، شمارة . 66

به قلم نگارنده « 53ب863ب8نقد اجمالي رأي »تحت عنوان  35

 . مالحظه فرمائيد



   311 پنجمشمارة / مجلة حقوقي 

شويم كه اصوالً و با وجود  شود م ذكر مي مي

ارائه چك بوسيله خواهان و اس ناد به آن 

نده) هان و خوا بين خوا گر (قرارداد  ، دي

صبببل دارا شبببدن دعبببواي مب نبببي ببببر ا

مت مموع ني نه، م عي . غيرعادال عواي فر د

طرح  بل  گامي قا نه هن شدن غيرعادال دارا 

است كه خواهان راه ديگري براي احقاق حق 

شد ش ه با چك . خود ندا قه  كه ور هان  خوا

بول  يد و ق مورد تأي كه  شده را  شت  برگ

باشببد، در دسببت دارد و بببه  خوانببده مي

موده اس ناد آن، دادخواست تمليم ديوان ن

گر نمي ست، دي به  ا يري  طور تخي ند ب توا

. تئوري دارا شدن غيرعادالنه اس ناد جويد

ث راجع بقدر كافي در اين مورد در بح ما

ايم  ن و امريكا صحبت نمودهاربه حقوق اي

با  لذا  نداريم؛  لس را  كرار مطا و ق د ت

كه رأي  ين نك ه  بر ا يد  يك تأك مذكور 

بي   ش باه  حث را ين ب ست، ا ضائي ا ا ن ق

شويم  ولي اجماالً م ذكر مي. دهيم خاتمه مي

كه اين رأي در ماهيت، اش باه است؛ چون 

و از نظر . وجود دارد( اصل چك)قرارداد 

چك  چون  ست؛  ش باه بزرگ ر ا صالحيت، ا

ست  بوده ا سرائيل  عة ا به تب لق  نه )م ع
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كا عة امري چك ( تب م ن  قت در  ين حقي و ا

 . باشد منعك  مي

مورخ  653ب55ب6شمارة ديوان مذكور در رأي 

ببا تف ببيل بيشبب ري بببه بررسببي  6/2/6515

نه پرداخ ه و  شدن غيرعادال ئوري دارا  ت

قول  يوني»اب دا از  «فرانچ
34
ين   ني ا مع

اصل را كه از حقوق رم سرچشمه گرف ه به 

  :شرح زير نقل نموده است

هت » شدن بالج هوم دارا  نه]مف [ غيرعادال

ن، گيرد، كه در آ از حقوق رم سرچشمه مي

مفهببوم يبباد شببده بببه صببورت وسببيله 

اي پديد آمده تا مواردي را در  من فانه

لي موارد ك كه در آن  يرد  مة  ،برگ اقا

. «دعوي براي احقاق حق وجود ندارد
35 

 

م يوان در ادا به  ةد جع  خود را حث  ب

يد  شدن نبا براي دارا  كه  صل و اين ين ا ا

يدة  شد، عق ش ه با جود دا موجبي و لت و  ع

  :كند مي خود را اينطور بيان

                                                                        

34. Francioni.  

رسبد  م ن فارسي، به نظر مي 82، ص 653ب55ب6رأي شمارة  .11

مة  لي»كه كل شد« ك شده با مه ن خود ترج جاي  ست و در  . در

گوئيم  كه ب شد  ين با ساتر ا مة ر كه در آن ... »شايد ترج

براي احقاق حق وجود ( ولو بطور كلي)مورد، اقامة دعوي 

 . «ندارد
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جود » توجيهي و يد  شدن با براي دارا 

يا  قرارداد  يق  شد و از طر ش ه با ندا

سيله گر، و يق دي طرف  طر يار  اي در اخ 

زيان ديده نباشد كه وي با اس فاده از 

آن ب وانببد از طرفببي كببه دارا شببده، 

.«مطالبة خمارت كند
36

 

 

اينجا ديوان به  شود كه در مالحظه مي

چ يروي از  ضوابد پ عدة ارچوب و  صولي قا ا

دارا شدن غيرعادالنه، اعالم داش ه است كه 

هاتي  ساير ج قراردادي و  طة  جود راب با و

حق امكان قاق  ئوري  كه اح شد، ت پذير با

دارا شدن غيرعادالنه قابل اس ناد و اجرا 

اي است كه  نيمت و اين درست معكوس عقيده

بنبد )البذكر  فوق 53بب863ب8در رأي شمارة 

 . تابراز گرديده اس( 61

ديببوان در ادامببة رسببيدگي، بببا رد 

النفع  ادعاي خواهان در مورد مطالبه عدم

قد در  گر وي، ف عدد دي هاي م  و رد ادعا

مورد قمم ي از ادعاي مربوط به اس فادة 

تبأسيمات نده از  ناحق  خوا كه ب هان  خوا

به ئوري صورت گرف ه،  س ناد ت شدن  ا دارا 

ه ياب ج نه در غ گري غيرعادال سيلة دي ت و و

                                                                        

 . 53همان رأي، ص  .11
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احقاق حق، رأي به محكوميت خوانده  براي

  :شرح داده استاين به 

بببرآورد ميببزان غرامببت مناسببس بابببت »

اس فاده و ان فاع واقعي سازمان بنادر 

و كشبب يراني از تأسيمببات، ظببرف مببدت 

يربد  كه ... ذ يزان من فانة غرام ي  م

پرداخت [ خواهان]   لند  سيبايد به 

.«شود دالر برآورد مي 5307000گردد 
37
 

 

هان  به خوا يان وارده  شخيص ز كه ت اين

به  جه  با تو نده  براي خوا صله  سود حا و 

پرونده و مدافعات طرفين،  رفاسناد و مدا

بطور صحيح انجام شده است يا خير، موضوع 

بررسي ما نيمت و اظهارنظر راجع به آن، 

خواهد؛ ولي با فرض صحيح  فرصت ديگري مي

ئوري داراب به ت س ناد  شخيص، ا شدن  ودن ت

ارچوب النه از طرف ديوان در اين چغيرعاد

 . تواند صحيح و اصولي بشمار آيد مي

ديبببببوان داوري در رأي شبببببمارة 

، اصل دارا شبدن غيرعادالنبه را 662ب620ب8

كه  قي  نده و ح مال آن در پرو هت اع از ج

براي اقامة دعوي بر مبناي اين اصل براي 

آيببد، مببورد تجزيببه و  هببان بوجببود مياخو

                                                                        

 . 55همان رأي، ص  .11
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قرار داد يل  ين تحل خود را در ا ظر  ه و ن

  :باب به اين شرح ابراز داش ه است

ادعبباي مب نببي بببر دارا شببدن بالجهببت »

، ادعبببائي نيمبببت كبببه [غيرعادالنبببه]

، ديببوان ...برقببرارداد مب نببي باشببد 

مع قببد نيمببت كببه براسبباس آن تئببوري، 

جاد  عا اي طرح اد براي  نائي  نًا مب قانو

شود؛ زيرا كه قرارداد كماكان مع بر  مي

.«ل اجرا استو قاب
38

 

 

ظرات و آرا و  سي ن با برر سپ   يوان  د

ماي  ضائي و عل جع ق حاكم و مرا يد م عقا

جه مي ين ن ي به ا قوق،  مامي  ح كه ت سد  ر

هاي م خذه، داللت بر  نظرات ابرازي و رويه

اين دارد كه با وجود قرارداد قابل اجرا 

دادن تئوري دارا  اربين طرفين، مم ند قر

قد وج نه، فا قانوني و شدن غيرعادال هت  ا

ست ضائي ا ملم ق صول م غاير ا يوان . م د

 : گويد مي

گي » قوق]هم ماي ح ضائي و عل [ مراج ق

مع قدند قاعدة كلي اين است كه چنانچه 

شد،  ش ه با جود دا بري و قرارداد مع 

                                                                        

 . 62، ص 662ب  620ب  8رأي شمارة  .11
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تبببوان مبببدعي دارا شبببدن بالجهبببت  نمي

.شد[ غيرعادالنه]
 39

 

 

كه   چوب فوقاره پيروي از چديوان ب 

موازين  با  بق  شدة منط شناخ ه  صول  و ا

عاي  مورد اد خود را در  ظر  ست، ن قوقي ا ح

مطروحببه بببر مبنبباي اصببل دارا شببدن 

  :دارد غيرعادالنه، به اين شرح بيان مي

ساس » يري برا حو تخي عوي بن طرح د حق 

، در [غيرعادالنببه]دارا شببدن بالجهببت 

شود، در وضعي ي  پروندة حاضر ايجاد نمي

قرارداد الزم هر كه  به  مبت  جرا ن دو  اال

كه  مئله  ين م يين ا جود دارد، تع طرف و

به  جر  قرارداد من جراي  شدن»ا  «دارا 

نمبت به  يشود و چنين دارا شدن طرفي مي

است، بدون « بالجهت و ناروا»طرف ديگر 

قراردادي  هدات  قوق و تع يق ح يين دق تع

.«طرفين، ميمر نيمت
40
 

 

و آنگاه به پيروي از خد مشي اصولي 

عواي د شدن غيرعافوق، د نه را در را  ادال

 . پروندة مذكور ماهي ًا رد نموده است

                                                                        

 . 62و  3همان رأي، ص  .11

 . 63همان رأي، ص  .10
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نيز ديبوان،  805ب865ب8در رأي شمارة 

تئببوري دارا شببدن غيرعادالنببه را مببورد 

تبا  65امعان نظر قبرار داده و بنبدهاي 

صفحة كامبل از رأي را ببه  5، بيش از 88

باره اخ  اص داده  ين  طالبي در ا يان م ب

را شدن است و پ  از اعالم اينكه مفهوم دا

هاي  غيرعادالنه، به اشكال مخ لف در سيم م

 551مبواد )حقوقي دنيا و از جمله ايران 

وجود دارد، آن را يك ( قانون مدني 555و 

الملل نيز محموب  اصل جا اف ادة حقوق بين

داشبب ه و بببا نقببل قببول از رأي شببمارة 

ديوان ب به شرح زير ب در واقع،  653ب55ب6

مورد تأ ير را  فاد رأي اخ يت م يد و حما ي

قببرار داده و عناصببر الزم بببراي قابببل 

شخص  مذكور را م صل  شدن ا جرا  س ناد و ا ا

  :كرده است

الزم است كه يك طرف به ضرر طرف ديگر »

مد  يد پيا هر دو، با ين  شده و ا دارا 

براي دارا . باشد يعمل يا رويداد واحد

هي وجود نداش ه باشد و يشدن بايد توج

يگببر، از طريببق قببرارداد يببا طببرق د

سيله يده  و يان د طرف ز يار  اي در اخ 

نباشببد كببه وي بببا اسبب فاده از آن، 
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ب واند از طرفهاي دارا شونده، مطالبة 

. «خمارت كند
41
  

 

تي  شاي جمال با ان يوان داوري  عذلك د م

در اين رأي خويش، دايرة اصل تئوري دارا 

موجببه و غير شببدن غيرعادالنببه را بطببور

هاني را م رش داده و خوا س ي گ كه  نادر

ن وانم ه به اس ناد قرارداد، مطالباتش 

يد  صول نما قرارداد و طرف  و از )را از 

شكالت جدي مواجه شده و در  اين حيث با م

، مجاز دانم ه (معرض خطر قرار گرف ه است

خويش  طرف  خود و  بين  قرارداد  كه از 

بگببذرد و بببه اسبب ناد تئببوري دارا شببدن 

غيرعادالنه، ح ي به شخص ثالثي رجوع كند 

مسك فع و  ه ح كار او من  جة  االدعا از ن ي

 . دارا شده است

يوان  ش باه د ظر ا بارة ن حث در چون ب

داوري درخ ببوص بمببد بيجبباي دامنببة اصببل 

تئببوري دارا شببدن غيرعادالنببه، مف ببل و 

مم لزم آشناكردن قبلي خوانندگان مح رم 

با خ وصيات دعواي مطروحه در نزد ديوان 

فعالً كه . مربوطه است ةو چند و چون پروند

ي مورد بحث نيمت، أهدف اين مقاله نقد ر

                                                                        

 . 3، ص 805ب  865ب  8شمارة   .13
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گذريم و آن را به  از ورود به آن بحث مي

فرصت مناسس و مقالة مم قل ديگري موكول 

 . كنيم مي

گرف ن  ظر  با درن حث  ين ب يان ا در پا

ك كاري  موع  يران و مج عاوي ا يوان د ه د

به كا  جع بين امري يك مر نوان  لي  ع المل

شببدن  داراداوري در رابطببه بببا تئببوري 

غيرعادالنه انجام داده است، خود را ملزم 

 620ب8و  653ب55ب6دانيم كه آراي شماره  مي

الذكر را كه مم دالً تئوري دارا  فوق 662ب 

بررسبببي و شبببدن غيرعادالنبببه را مبببورد 

عان چ ام قرار داده و  صولي و نظر  ارچوب ا

منطقببي آن را براسبباس برداشببت مع بببر و 

قوق بين كه در ح بولي  بل ق جود  قا لل و الم

سيم نموده يد و  دارد، تر مورد تأي ند،  ا

ضمن  بال آن،  هيم و در ق قرار د مين  تح

و  53ببب863ببب8ان قبباد از آراي شببماره 

خاطر نشبان سبازيم كبه مراجبع  805ب865ب8

قضائي به هيچوجه حق ندارند با دست زدن 

عث  جه، با هاي غيرمو مير و تعبير به تف

د دار شدن ارادة طرفين گردند؛ هرچن خدشه

 . به بهانه اجراي عدالت باشد

ش ه  خاطر دا به  يد  ضائي با جع ق مرا

ت باشببند كببه آراي آنببان در معببرض قضبباو
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گرف ه و افكار عمومي بخ وص اهل فن قرار

سيع شكل و قرار  به  نده  يز در آي تري ن

خواهد گرفت؛ لذا بايد نهايت دقت مبذول 

 . گردد كه از اصول مملم عدول نشود

 

 ن يجه

باحث موع م شت؛ ن ايج از مج كه گذ ي 

 : آيد زير به دست مي

صل  هوم ا نا و مف يران مع قوق ا درح

باشد  عادالنه شناخ ه شده ميدارا شدن غير

به قانون  و  شد،  ضيح داده  كه تو بي  ترتي

مدني و قانون تجارت اشاراتي غيرمم قيم 

توان اين اصل را  به اين اصل دارند و مي

 . در حقوق ايران پذيرف ه شده دانمت

ق با در ح جة اول و  صل در يران ا وق ا

ها و  بار قرارداد به اع  يت، اح رام  اهم

توافببق طببرفين اسببت و بببا وجببود رابطببة 

شدن  ئوري دارا  به ت س ناد  قراردادي، ا

غيرعادالنه به صورت مم قل و يا تخييري، 

پببذير نيمببت و قاضببي يببا داور حببق  امكان

ندارد قرارداد طرفين را كنار بگذارد و 

دارا شدن غيرعادالنه، با اس ناد به اصل 

 . اخ الف را حل و ف ل نمايد



   311 پنجمشمارة / مجلة حقوقي 

قوق  نه در ح شدن غيرعادال ئوري دارا  ت

امريكا مورد قبول است؛ ولي در جائي كه 

قراردادي  طه  هت)راب گر  يا ج براي ( دي

حاكم  جود دارد، م عوي و يس د مه و تعق اقا

اكثببرًا مطببابق شببرايد قببراردادي، مببورد 

حل و ف ل مي خ الف را  ند ا ق. نماي د در ف

ز اياالت، دعواي فرعي تئوري تعداد كمي ا

شبببدن غيرعادالنبببه همبببراه دعبببواي  دارا

طرح مي بل  با  قراردادي قا ني  شد؛ يع با

وجود رابطة قراردادي يا هر جهت ديگري 

اقامببة دعببوي، اسبب ناد بببه اصببل  بببراي

م ه و  دارا جايز ندان نه را  شدن غيرعادال

 . دانند چنين دعوائي را ممنوع مي

كه فقد به اس ناد تئوري  در مواقعي

گردد  دارا شدن غيرعادالنه اقامة دعوي مي

و يا اينكه توأمًا به اس ناد اين اصل و 

شود و مرجع رسيدگي  قرارداد، طرح دعوي مي

شدن  ت ميم مي صل دارا  طابق ا كه م يرد  گ

يد،  حل و ف ل نما خ الف را  نه ا غيرعادال

مي مول  شش را مع يت كو عدالت  نها كه  دارد 

عي  صورت واق ين  سازد و در ا قرار  را بر

چه  مت و  قي ني هان فر نده و خوا بين خوا

بما كه طرفين، مماوي و يا يكي از آنها 

عوي  مة د صورت اقا لي در  شوند؛ و نده  باز
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 هم قابل ممكن است خواهان، پرداخت كنند

 . شود

نده  هان، باز گر خوا فوق ا مورد  در 

باشببد، چببه بمببا در ( پرداخببت كننببده)

از راه قراردادي پيش رف ه  كه صرفاً  صورتي

 كبود و به اصل دارا شدن غيرعادالنه تمم

 . داد جمت، چيزي را از دست نمي نمي

صورتي ضاوتي  نهاي ًا در  خواهيم ق كه ب

كلي در سطح حقوق امريكا از تئوري دارا 

بايببد . شببدن غيرعادالنببه داشبب ه باشببيم

صورت  به  كه ب دريج  يودي  با ق گوئيم  ب

«المثل ضرب»
42
ين  شده،  بر ا صل وارد  ا

ها بمببيار محببدود  كبباربرد آن در پرونببده

است؛ گرچه خود اصل، مقبوليت عام دارد، 

ش ن  با دا كه  ست  هاني ا لي كم ر خوا و

قرارداد، براي احقاق حق به اين تئوري 

براي او هم  نم وسل شود، چون اح مال زيا

 . رود مي

الملل، صرف نظر از آراي  در حقوق بين

و امريكببا، رويببة ديببوان دعبباوي ايببران 

اندكي در اين مورد وجود دارد
43
و اكثرًا  

شده  نه رد  شدن غيرعادال عواي دارا  يز د ن

                                                                        

42 . Maxim. 

تا جائي كه نويمبنده در ايبن مبورد توانمب ه اسبت  .11

 . تحقيق نمايد
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يا  كرديم،  كر  كه ذ مواردي  ند  ست؛ مان ا

عواي  باتيلوس»د «ام
عواي  44 سون»و د «ديك

45 

هببر دو مببورد، دعببواي دارا شببدن  كببه در

 . غيرعادالنه رد گرديده است

به  قبالً  له  ين مقا كه در ا ئي  در آرا

دعواي تبعة اتريش )آنها اشاره شده است 

يه آن كائي و  عل شركت امري ضيه  شور و ق ك

، تئوري دارا شدن غيرعادالنه، (ملواكيچك

نظببر مراجببع   ممبب ند و مببورد امعببان

كننده نيز واقع شده ولي به لحاظ  رسيدگي

عدم احراز افزايش غيرعادالنه در دارائي 

 . خوانده، دعوي رد گرديده است

المللببي، در صببورتي  ينطبببق رويببة ب

شدن  توان به اس ناد اصل و تئوري دارا مي

غيرعادالنببه طببرح دعببوي كببرد كببه رابطببة 

 . داش ه باشدنقراردادي وجود 

                                                                        

11.  Ambatielos در دعواي يونبان عليبه انگلمب ان مبنبي ببر

پونببد وجببه ضببمان نامة  3007000لببغ اينكببه انگلمبب ان مب

تبعة يونان را ضبد نموده و بطور « امباتيلوس»پرداخ ي 

خود افزوده ئي  بر دارا نه  كه  غيرعادال حاظ اين به ل ست،  ا

 . رابطة قراردادي وجود داش ه، اين دعوي رد گرديده است

11. Dickson Car wheel Co. V. United Mexican States  كميميون مش رف دعباوي

چرخ د عدادي  فروش ت ضوع  به مو كه  يك  كا و مكز ول ين امري

شركت راه مون  به  كائي ديك شركت امري سيلة  يك و هن مكز آ

سيدگي مي حاظ  ر به ل نه را  شدن غيرعادال عواي دارا  كرد، د

 .وجود رابطة قراردادي، رد نمود
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 662بب620بب8و  653بب55بب6آراي شماره 

ديوان داوري ايران و امريكا تئوري دارا 

شدن غيرعادالنه را مورد امعان نظر قرار 

كه داده و ب راحت پذيرف ه ند  جود  ا با و

قراردادي نمي طة  صل دارا  راب به ا توان 

 . شدن غيرعادالنه تممك جمت

شعبه دوم ديبوان  53ب863ب8رأي شمارة 

كه در آن تئوري دارا شدن غيرعادالنه با 

جود  با و صولي و  م رده و غيرا عادي گ اب

ست،  شده ا قع  بول وا مورد ق قرارداد، 

يه بر  نظر ضائي و غيرمع  صول ق خالف ا اي 

ندارد و  يوجه حيثيت حقوقيچه بوده و به

 . رسد قابل اس ناد نيز به نظر نمي

نيبز  805بب863بب8دربارة رأي شبماره 

به  عوي  ين د چه در ا كه گر فت  يد گ با

اس ناد تئوري دارا شدن غيرعادالنه رأيي 

صادر نشده است، ولي از جهت نحوة تجزيه 

صل  به ا بوط  مائل مر قوقي م يل ح و تحل

ل و فاقد ارزش ، عليبرازيمذكور، نظرات ا

ضائي مي شد ق يوان. با يا رد  د بول  در ق

ئوري دارا شك و  ت چار  نه د شدن غيرعادال

ناي شك ترديد بوده است و رأيي كه بر مب

قوقي  هت ح قد وجا شود، فا صادر  يد  و ترد
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ست و نمي به ا ند  م ند،  توا ية م نوان رو ع

 . مورد قبول واقع گردد

 


