
 

  

  شرط تحدید زمانی اقامه دعوي مسئولیت

 جاه روزیتبار ف عباس دیمج

  کانلویزاده ک یروحعلی 

  هچکید

. ایـن  هسـتند شروط رایج در قراردادها، شروط محدودکننـده مسـئولیت   جمله  از

شروط کارکردي دفاعی دارند. هدف این شروط فراهم کردن ابزاري دفاعی براي خوانـده  

دهد. شروط  ثر دانستن شرط، مسئولیت خوانده را کاهش میؤاست و دادگاه در صورت م

نماینـد زیـرا در اثـر ایـن شـروط، آنچـه        یمزبور به نوعی حق اقامۀ دعوا را نیز محدود م

علیه در طرح برخی از دعاوي با مانع جدي روبرو خواهـد شـد.    مسلم است اینکه مشروطٌ

شایان ذکر است که مرور زمان یک نوع شرط قانونی در تحدید زمـانی مسـئولیت اسـت    

دادگـاه  داند تـا از   گذار پس از گذشت مدتی خوانده را مستحق می وسیلۀ آن قانون که به

بخواهد از رسیدگی به دعوا خودداري کند؛ بدین جهت همچـون شـروط محدودکننـدة    

مسئولیت حق اقامۀ دعوا را از لحاظ مـدت، محـدود سـاخته و عـالوه بـر ایـن، مسـقط        

گیـرد. از آنجـا کـه     مسئولیت نیست؛ بنابراین در شمار شروط تحدید مسئولیت قرار مـی 

تواند از استناد به آن خـودداري کنـد. بـر ایـن      میمرور زمان حقی براي خوانده است، او 

توانند در قراردادهایشـان مـدت آن را افـزایش یـا کـاهش دهنـد. در        اساس، طرفین می

افزایش یا کاهش مرور زمان، طـرفین بایـد معیـار معقولیـت را رعایـت کننـد. بنـابراین        

ا کاهش دهنـد. از  توانند آن را ساقط کنند یا به کمتر از مدت معقول براي طرح دعو نمی

سوي دیگر در نظامی حقوقی که قاعدة عام مرور زمان وجود ندارد، مانند حقـوق ایـران،   

توانند با درج شرطی در قـرارداد مسـئولیت خـود را از حیـث مـدت محـدود        طرفین می

کنند. همان گونه که شرط تحدید مسئولیت شرطی صحیح است، شرط تحدیـد زمـانی   

شود نیز  بایـد صـحیح انگاشـته     زمان قراردادي محسوب میمسئولیت که به نوعی مرور 

  شود.

تحدید مسئولیت، مرور زمان، کاهش مرور زمان، افزایش مرور زمان،  :ها هکلیدواژ

  اسقاط مرور زمان.
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   M_abbastabar@yahoo.com                              (نویسنده مسئول) مجتمع قضایی بعثت 
  ت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیأدانشجوي دوره دکتري حقوق خصوصی
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  مقدمه

هاي حقوقی مـدرن مطـرح اسـت، مـرور زمـان       یکی از قواعدي که امروزه در نظام

اي عام پذیرفتـه   بق مرور زمان به عنوان قاعدهباشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سا می

شده بود؛ اما پس انقالب و در قانون جدید آیین دادرسی مدنی قواعـد عـام مـرور زمـان     

حذف گشته و تنها در موارد خاصی مرور زمان باقی مانده است. در خصوص مرور زمـان  

هایشـان  تواننـد در قرارداد  چند سؤال قابل طـرح اسـت؛ نخسـت آنکـه آیـا طـرفین مـی       

هاي مرور زمان را کاهش یا افزایش دهند یا حتی اسـقاط کننـد. دوم آنکـه آیـا در      مدت

انـد، راهـی    وضعیت فعلی که قواعد عام مرور زمان به دلیل مغایرت با شرع حـذف شـده  

  هایشان را از حیث زمان محدود کنند. وجود دارد تا طرفین بتوانند مسئولیت

ی بـه قواعـد مربـوط بـه شـروط محدودکننـدة        در این مقاله قصد داریـم بـا نگـاه   

مسئولیت و الهام از آن به بررسی ماهیت مرور زمـان و تـأثیر قـرارداد در خصـوص ایـن      

  شده پاسخ دهیم. موضوع به سؤاالت مطرح

  هاي زمانی اقامۀ دعوا . محدودیت1

پـس   1پیش از انقالب اسالمی، مرور زمان به عنوان قاعدة عامی پذیرفته شده بود.

پیروزي انقالب وضع دگرگون گشت. شوراي نگهبان به عنـوان نهـاد حـافظ و مـدافع     از 

، مرور زمـان را خـالف شـرع اعـالم کـرد زیـرا از نظـر        3/6/1363قواعد شرعی در تاریخ 

تواند مقیـد   گردد که نمی فقهاي امامیه، رسیدگی به دعوا و احقاق حق تکلیفی تلقی می

در قـانون آیـین دادرسـی مـدنی جدیـد،       1379به مدت خاصی باشد. سرانجام در سال 

قانون مـذکور،   84ماده  11قواعد مربوط به مرور زمان از قانون حذف گردید. اما در بند 

دعـوا خـارج از   «باشد، این اسـت کـه:    یکی از ایراداتی که از سوي خوانده قابل طرح می

کـه غیـر از   » قانونیهاي  مهلت«این بند اساساً مربوط به ». موعد قانونی اقامه شده باشد

بنابراین در قانون جدید، مرور زمان به عنوان یک قاعده کلی  2باشد. مرور زمان است، می

هایی که در قوانین خـاص ماننـد  قـانون     مطرح نشد. با این حال آن دسته از مرور زمان

  اند. ، همچنان پابرجا مانده تجارت بیان شده

 مۀ دعوا. دالیل تعیین محدودیت زمانی جهت اقا1-1

ها اصوالً جهت حمایت از خوانده هستند. این امر از آن جهت اسـت   اي از مدت پاره

که پس از گذشتن مدتی، تهیـه دالیـل دفـاعی بـراي خوانـده دشـوار اسـت و بنـابراین         

                                                             
، صص. 1378. متین دفتري، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، مجمع علمی و فرهنگی مجد،  1

222 -220.  

  .491- 494، صص. 1385. شمس، عبداهللا، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، دراك،  2
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کند که چنانچه خواهان قصد اقامه دعوا دارد، مکلف باشد کـه آن را   مصلحت ایجاب می

بتواند امکانات و دالیلی که جهت دفاع خـود الزم دارد را  در زمانی طرح کند که خوانده 

اش را تـا   قانون تجارت، تاجر باید دفـاتر تجـاري   13تهیه کند. براي مثال بر اساس ماده 

  1شوند. االصول دفاتر نگهداري نمی ده سال نگهداري کند. اما بعد از ده سال، علی

تـوان   نه این امر را مـی گاهی تعیین مهلت جهت رعایت مصالح اجتماعی است. نمو

گـذار در پیـروي از فقـه امامیـه جهـت رعایـت         در دعواي نفی ولد مشاهده کرد. قـانون 

مصلحت طفل و خانواده مدت کوتاهی (دو ماه از تاریخ تولد و یا اطالع از تولد) را جهت 

بـا   2اقامه دعواي نفی ولد معین نمود. پس از پایان این مدت دعوا مسموع نخواهـد بـود.  

شده جهت تعیـین مـدت بـراي اقامـه دعـوا، راهکارهـاي متفـاوتی         جه به مبانی گفتهتو

کلی با نظم عمومی مـرتبط اسـت،    شده به شود. در مواردي که مدت تعیین اندیشیده می

گذار دادگاه را به عنوان نماینده جامعه مجـاز دانسـته اسـت کـه رأسـاً از شـنیدن        قانون

انونی) اما هنگامی که تعیین مدت جهـت حفـظ   دعواي مربوطه خودداري کند ( مهلت ق

گـذار از   مصالح خوانده یا رفع دشواري محاکم در رسیدگی به  دعاوي کهنه است، قـانون 

هـا و   آورد.  در اینجا اقتضاي نظـم عمـومی، کاسـتن از نـزاع     سقوط صحبت به میان نمی

بـه نحـوي   برقراري صلح اجتماعی بوده که با مصلحت و سود بدهکار گره خورده اسـت؛  

نماید. بنابراین حـق همچنـان    که این همسویی، حمایت از مدیون و متعهد را توجیه می

گـذار بـه ذینفـع     باقی است اما جهت حفظ نظم و جلوگیري از اختالل در صـلح، قـانون  

دهد تا از طریق اعتراض به زمان اقامه دعوا، منافع خود را پاسداري کنـد و بـر    اجازه می

  در سایۀ حمایت از متعهد پنهان است (مرور زمان). این اساس نظم عمومی

  . مرور زمان1-2

مرور زمـان عبـارت از گذشـتن    «قانون آیین دادرسی مدنی سابق  731طبق مادة 

ایـن  ». شـود  مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت دعـوا شـنیده نمـی   

بـراین همانگونـه کـه از     گـردد. عـالوه   هاي قانونی نیز می تعریف عام بوده و شامل مهلت

شـود، صـرف گذشـتن مهلـت مـرور زمـان مـانع از         سایر مواد قانون مذکور فهمیده مـی 

رسیدگی به دعوا نبوده و عدم رسیدگی نیازمند ایراد از سوي خوانده بوده است. بنابراین 

تواند  باید گفت که مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن طرف دعوا می

اه بخواهد که از رسیدگی به دعوا خودداري کنـد. مـرور زمـان، اصـوالً راجـع بـه       از دادگ

                                                             
  .86، ص. 1382حقوق تجارت، جلد اول، نشر دادگستر، چاپ هفتم،  . ستوده تهرانی، حسن، 1

، صص. 1384. صفایی، سید حسین؛ و اسداهللا امامی، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، چاپ نهم،  2

298 - 297.  
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کـه    همچنین آن دسته از دعاوي اي است که اثبات آن با دشواري روبه رو است و دعاوي

تأخیر در اقدام ممکن است موجب فراموشی متعهد از تعهدش شده باشد. اما یک سـري  

شـوند و متعهـد همـواره      ل دچار فراموشـی نمـی  االصو از دعاوي به دلیل شکل آنها، علی

گذارد و یا تعهداتی که اثبات و دفاع در مقابـل آنهـا    حسابی را براي آن تعهدات کنار می

شوند. نمونه این دسته از دعاوي، دعاوي مربـوط بـه    آسان است، مشمول مرور زمان نمی

    1باشند. می  شده شده و نیز حقوق و دیون موضوع اسناد ثبت مالکیت امالك ثبت

فرانسه دو قسم مرور زمان وجود دارد. یک قسم مرور زمان، مملک است  در حقوق

قسم اخیر، براثر ترك اعمال حقی در یک مـدت معینـی حاصـل     2و  قسم دیگر مسقط.

شود و شامل تمامی حقوق به استثناي حـق مالکیـت (کـه در قسـم اول قـرار دارد)       می

اي براي تملک چیـزي   ی، مرور زمان به معناي وسیلهقانون مدن 2234باشد. در مادة  می

  و یا رهایی (از تعهدي) پس از گذشت مدتی معین تعریف شده است.

نفسه  مسقط حق اقامـۀ دعـوا نیسـت  بلکـه تنهـا       در حقوق آلمان مرور زمان فی

ایـن اسـتناد بـه     بر ابزاري دفاعی براي خوانده است که باید مورد استناد قرار گیرد. عالوه

توان تصور کرد که  بنابراین مواردي را می 3نیت باشد. رور زمان نباید مخالف اصل حسنم

تواند به آن استناد کند چرا که مـرور زمـان    مرور زمان منقضی شده است اما متعهد نمی

  باشد. اي براي فرار از دین نمی وسیله

مسقط  دانان معتقدند که گذشتن مدت نه مملک است و نه در حقوق ایران، حقوق

الذّمـه، بلکـه مـرور     کند و نه مدیون را بري حق می مرور زمان نه غاصب را واقعاً ذي. حق

شود و قابل استماع نیست. قضـاوت   زمان بدین معناست که پس از مدتی دعوا کهنه می

آن اندازه که مأمور فصل خصومت و  حفظ نظم و جلوگیري از اختالل صلح و صفا است 

. نظام اجتمـاعی مقتضـی آن اسـت کـه از یـک تصـرف مالکانـه        مأمور احراز واقع نیست

تـوان بـه منشـأ آن آشـنا شـد و       بایـد و نمـی   متمادي حمایت شود و پس از مدتی نمـی 

همچنین نسبت به دینی که مدتی مسکوت مانده است مشکل بتـوان تشـخیص داد کـه    

شـود   مـی علیـه ن  سند مدعی خالی از وجه است یا به اعتبار خود بـاقی اسـت و از مـدعی   

رسیم کـه   انتظار داشت که قبض رسید را تا ابد نگهداري کند. بنابراین به این نتیجه می

                                                             
  .225. متین دفتري، پیشین، ص.  1

2 . Catala, Pierre, Proposals for reform of the law of obligation and the law of 

prescription, translated to English by John Cartwright and Simon Whittaker, 
Oxford, 2007, p. 209. 
3 . Zimmermann, Reinard, Comparative foundation of a European law of set-
off and prescription, Cambridge University Press, 2004, pp.154-155. 
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دعوایی که موضوع آن بر هم زدن چنین تصرف یا مطالبه چنین دیـونی باشـد، ورود بـه    

کند و متعسر است. در نتیجه رسـیدگی بـه ایـن     آن در آسایش عمومی اخالل ایجاد می

گیـرد کـه    ه منع مطلق. مرور زمان وقتی مورد توجه قـرار مـی  شود ولی ن دعاوي منع می

علیه به آن استناد کند و اگر او سکوت کرد دادگاه باید رسـیدگی کنـد.  بنـابراین     مدعی

  1اي است براي اسقاط دعواي خواهان. مرور زمان تنها وسیله

امـا از   2شـود،  نظرهاي زیادي دیـده مـی   در خصوص مشروعیت مرور زمان اختالف

ا که این موضوع خارج از این مقاله بوده و این مقاله به بررسی  قلمرو آزادي اراده در آنج

  .کنیم ها خودداري می نظر خصوص مرور زمان اختصاص دارد از بیان اختالف

 . شروط محدودکنندة مسئولیت2

شود، جایی است که خود طرفین بـا   یکی از مواردي که حق اقامه دعوا محدود می

شـوند و یـا ایـن حـق را بـه مـوارد خاصـی محـدود          نع از اقامه دعوا میدرج شروطی ما

شـرط کـاهش   «و » شـرط عـدم مسـئولیت   «تـوان در عنـاوین    کنند. این امـر را مـی   می

رسـد ایـن    خالصه کرد. آنچه که در بادي امر از این دو اصطالح به ذهن مـی » مسئولیت

کننـد نـه اینکـه     نفـع ایـن شـروط را محـدود مـی      است که این شـروط، مسـئولیت ذي  

شـود کـه    محدودیتی براي حق اقامه دعوا محسوب شوند. اما با اندکی دقت روشـن مـی  

  علیه از اقامه یک سري دعاوي  است.   نتیجه این شروط ممانعت مشروط

شرطی است که بـا هـدف رفـع مسـئولیت قـراردادي یـا       » شرط عدم مسئولیت«

شـرط عـدم   «بـه عبـارت دیگـر     3شـود.  غیرقراردادي یک طرف در قرارداد گنجانده مـی 

یک شرط ضمن عقد است که تمام مسـئولیت  را پـیش از اینکـه تخلـف از     » مسئولیت

در حقـوق فرانسـه،    4کنـد.  قرارداد رخ دهد و  یا خسارتی پدید آید، اسقاط و سـلب مـی  

شرط عدم مسئولیت شرطی است که به موجب آن متعهدله، ذمه متعهـد را از خسـارات   

  5گرداند. بري و او را از مسئولیت معاف می احتمالی آینده قبالً

                                                             
؛ و شهیدي، مهدي، سقوط تعهدات، مجمع علمی و فرهنگی 223- 224ین دفتري، پیشین، صص.. مت1

  .226-227، صص. 1385مجد، 

، صص. 1385، 71، مجله مطالعات اسالمی، شماره »تأملی در مشروعیت مرور زمان«. دیلمی، احمد، 2

100 -95.  

کده حقوق دانشگاه شهید . نکویی، محمد، شرط عدم مسئولیت، رساله دکتري حقوق خصوصی، دانش3

  .3، ص. 1387بهشتی، 

  .383، ص. 1384. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژي حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ پانزدهم، 4

5. Barry, Nicolas, French Law of  Contract, Butterworth, London, 1982, p. 

229. 
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یک مقررة قراردادي کـه طـرق   «در فرهنگ حقوقی بلک، شرط کاهش مسئولیت 

تعریـف  » کند جبران خسارت را که براي طرفین در صورت نقض وجود دارد، محدود می

ضـمان  «شـود کـه    در حقوق ایران این شرط به صورت شرطی تعریـف مـی   1شده است.

کند تا حکم خسارت از آن فراتر نرود، مانند اینکه  دود به مبلغ معین میعهدشکن را مح

  2»شرط شود که در صورت تاخیر تا ده میلیون ریال خسارت پرداخت شود.

باشـد و در   یکی از سئواالتی که در خصوص شرط عدم مسئولیت قابـل طـرح مـی   

سـئولیت  مورد شروط کاهش مسئولیت نیز جاري است، این است که آیـا شـرط عـدم م   

  کننده حدود تعهد. داراي کارکردي دفاعی است یا توصیف

مطرح  1914در سال  3کنندة تعهد در حقوق انگلستان توسط کوت نظریه توصیف

قرار گرفت. به موجب این نظریه شـرط عـدم    4مورد حمایت یاتس 1982شد و در سال 

ودن شرط عـدم  کند. توصیفی ب مسئولیت تنها تعهدات مورد قبول طرفین را توصیف می

شود و به دلیـل عـدم ایجـاد     مسئولیت این نتیجه را به دنبال دارد که تعهدي ایجاد نمی

تعهد رفع مسئولیت ناشی از نقض مفهومی ندارد. براي مثال فردي قراردادي را با فـردي  

کند.  قیمتی که آن شـخص پیشـنهاد    اي است منعقد می که داراي شغل آزاد و غیرحرفه

تـر اسـت زیـرا او هـیچ گونـه       قیمت پیشنهادي سایرین بسـیار پـایین   کند نسبت به می

دهـد و آن را بـه عهـدة مالـک قـرار       اي براي کاالي در حال حمل ارائه نمی پوشش بیمه

دهد. طرف قرارداد، شرطی با این مضمون که او هـیچ مسـئولیتی در برابـر خسـارت      می

گنجاند.  پذیرد را در قرارداد می وارده به کاالي در حال حمل، به هر نحوي که باشد، نمی

طبق نظریۀ توصیفی بودن، طرف قرارداد تعهد محدودي را بر عهده دارد و مسئولیتی را 

بـه نظـر کـوت در     5در خصوص خسارت وارده به کاالي در جریان حمل بر عهده نـدارد. 

  6آید. اینجا اصال مسئولیتی  به وجود نمی

شرط عدم مسئولیت مطرح گشته اسـت.   در مقابل این نظریه، نظریۀ دفاعی بودن

شود و نقش شـرط   طبق این  نظریه، کوتاهی در اجراي  قرارداد نقض تعهد محسوب می

کنندة قرارداد در برابر دعواي نقض توسط طرف دیگـر، فـراهم    عدم مسئولیت براي نقض

                                                             

1 . Gardner, Bryan, Black’s Law Dictionary, Pocket Edition, 5th ed, 2000, 
p.383. 

  .279، ص. 1387. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم،  2

3 . Toylor, Richard, & Damyan Taylor, Contract Law Direction, Oxford 
University Press, 2007, p. 146. 
4 . Yates, David, Exclusion Clauses in Contracts, Sweet and Maxwell, 2nd ed, 
1982, pp. 124-142. 
5 . Mckendrick, Ewan, Contract Law, Palgrave McMillan, 2000, p. 220. 
6. Toylor & Damyan, op. Cit, p. 147. 
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کردن یک وسیلۀ دفاعی است. چنین شـرطی مسـئولیتی کـه قـبال ایجـاد شـده بـود را        

ماند و پس  کند. شرط عدم مسئولیت در انتظار ایجاد مسئولیت می ا برطرف میمحدود ی

کنـد. در ایـن نظریـه     از اینکه مسئولیت ناشی از نقض به وجود آمـد آن را برطـرف مـی   

دادگاه در بررسی موضوع و تفسیر شرط، قرارداد متضمن شرط را بدون در نظـر گـرفتن   

کنـد.   د و تعهـدات طـرفین را تعیـین مـی    ده شرط عدم مسئولیت مورد ارزیابی قرار می

چنانچه پس از ارزیابی، شرط عدم مسئولیت نافذ و موثر باشد به عنوان دفـاعی در برابـر   

شود. امروزه در انگلستان ایـن نظریـه مـورد عمـل      دعواي نقض قرارداد به کار گرفته می

یـک   با پذیرش این نظریه باید گفت کـه شـرط عـدم مسـئولیت تنهـا      1باشد. قضات می

لـه و ارزیـابی    وسیلۀ دفاعی بوده که اثر بخشیدن به آن نیازمند استناد از سوي مشـروط 

گـذار   دادگاه است. هرچند به طور کلی صحت شرط عدم مسـئولیت مـورد قبـول قـانون    

است اما دادرس باید با توجه به محتویات هر پرونده به این امر که آیـا  اسـتناد بـه ایـن     

یا نه رسیدگی کند. تحوالت حقـوقی نشـان داده اسـت    شرط خالف نظم عمومی هست 

که اگرچه اصل را باید بر جواز شرط عدم مسئولیت دانست اما در مواردي کـه خسـارت   

تواند به اسـتناد شـرط عـدم     زننده نمی ناشی از عمد و یا خطاي سنگین بوده است، زیان

کـه شـرط عـدم     تـوان گفـت   با همین استدالل می 2مسئولیت از جبران  ضرر فرار کند.

باشد. شرطی که تعهدات یکی از طرفین را کـاهش   مسئولیت در جهت کاهش تعهد نمی

عنوان شرط کاهش تعهـد شـناخته شـده و شـرط مزبـور از        نماید، به داده یا محدود می

شرط عدم مسئولیت که مربوط به زمانی است که تعهدي وجود داشـته باشـد، متفـاوت    

کنندة تعهد بدانیم، باید بر آن بود  مسئولیت را توصیفاست. براین اساس اگر شرط عدم 

لـه شـرط عـدم مسـئولیت، تعهـدي محـدود را پذیرفتـه و تعهـدي را کـه           که مشـروط 

باشد، اصال به وجود نیامده تا مسئولیتی را بـه   اکنون مدعی نقض آن می علیه هم مشروط

اوي شـرط عـدم   کـه دادگـاه بـا قـراردادي حـ      و بنـابراین هنگـامی    3دنبال داشته باشـد 

تواند به ایـن امـر کـه خسـارت در اثـر تقصـیر عمـدي یـا          شود، نمی مسئولیت روبرو می

سنگین بوده است یا خیر بپردازد. شاید گفته شود که محتـواي شـرط عـدم مسـئولیت     

منصرف از تقصیر عمدي یا سنگین است ولی اگر در قرارداد بـه شـرط عـدم مسـئولیت     

باشـد؛ زیـرا    شده باشد این استدالل پاسخگو نمی حتی در صورت تقصیر سنگین تصریح

چنین شرطی به دلیل مخالفت بـا نظـم عمـومی نامشـروع بـوده و       232به موجب ماده 

                                                             
1 . Mckendrick, op. cit. 
2 . Barry, op. cit. 

کننده مسولیت در قراردادها، شرکت سهامی انتشار، چاپ  نده و ساقط. ایزانلو، محسن، شروط محدودکن 3

  .31، ص. 1390سوم، 
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کننده تعهـد دانسـته    باطل و غیرمبطل است، حال آنکه اگر شرط عدم مسئولیت توصیف

ط عـدم  اکنون که شـر  شود باید پذیرفت که تعهد با این وصف و قید پذیرفته شده و هم

مسئولیت باطل دانسته شده است، قرارداد باطل خواهد بود زیرا آنچه مـورد قصـد بـوده    

رسـد کـه بایـد     واقع نشده و آنچه واقع شده مورد قصد نبوده است. از این رو به نظر مـی 

شرط عدم مسئولیت را داراي کارکردي دفاعی دانست و بر این اساس است کـه دادگـاه   

یا خسارت در اثر تقصیر سنگین بوده یا نه و آیا در ایـن مـوارد   تواند بررسی کند که آ می

  توان به شرط عدم مسئولیت استناد نمود یا خیر. می

  . تغییر قراردادي مدت مرور زمان قانونی3

با توجه به آنچه در گفتار پیشین آمد، مرور زمان به عنوان امري مطرح اسـت کـه   

اي از نظـم عمـومی داده    کـه بـه آن چهـره   باشـد و این  نفع اصلی آن خواندة دعوا مـی  ذي

بر این اساس، این سـوال   1باشد. شود تنها براي برقراري حمایت قانونی از این حق می می

توانند در قراردادهاي خود مـرور زمـان را کـاهش  یـا      گردد که آیا طرفین می مطرح می

ا در سه بنـد زیـر   افزایش دهند و یا اصال مرور زمان را اسقاط کنند. پاسخ به این سوال ر

 دهیم. مورد بررسی قرار می

  . کاهش مدت مرور زمان3-1

معـین شـده   » مرور زمـان «در راستاي تحدید مسئولیت، در زمانی که طبق قانون 

را کاهش دهنـد. در  » مرور زمان«است، ممکن است طرفین بخواهند که با توافق، مدت 

ین قرارداد بتوانند با توافـق  حقوق آلمان، در یک سخن کلی، پذیرفته شده است که طرف

زمان را کاهش دهند. این امر در قانون آلمان به طور ضمنی منعکس مرور یکدیگر مدت 

شـده را بـدیهی    گشته است. در حقیقت قانون مدنی آلمان توافق بر خالف مدت تعیـین 

عـدم قابلیـت پـذیرش    «دانسته و تنها مواردي  که توافق نافـذ نیسـت را تحـت عنـوان     

شـود کـه در    است. بیان می کردهمطرح  202در ماده » هاي مربوط به مرور زمانقرارداد

اشـکالی  » مرور زمـان «ها راجع به تقلیل مدت  حقوق فرانسه نیز علماي حقوق و دادگاه

داننـد. نظـر آنهـا ایـن اسـت کـه اینگونـه         بینند و تقلیل مدت را با تراضی جایز می نمی

شود و منافاتی با نظم عمومی نـدارد.   دیونین میها موجب تسریع در برائت ذمه م تراضی

قانون مدنی فرانسه نیز صریحا اجازة کاهش مدت مرور زمان به طرفین داده  2235مادة 

هاي  حقوقی غربی کاهش مرور زمان بـا مشـکل    شده است. به طور کلی در بیشتر نظام

  2چندانی مواجه نیست.

                                                             
1 . Zimmermann, op. cit, p. 164. 

2 . Ibid, p. 163. 
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  شود: نائاتی دیده میدر حقوق آلمان براي کاهش مدت مرور زمان استث

هاي ناشی از فعل یا ترك فعل عمدي، مدت مرور زمان  در خصوص مسئولیتـ    1

  ).  BGB 102تواند از پیش به موجب توافق کاسته شود (بند اول ماده  نمی

، کاهش مدت تضمینات قانونی 1قانون شروط قراردادهاي نمونه 11طبق ماده ـ   2

ف در خصوص کاالي جدید به کمتر از شش ماه در شروط قراردادهاي نمونه حقوق مصر

  2مجاز نیست.

قانون اخیرالذکر، در قرارداد تجاري اگـر کـاهش مـدت نـامعقول      9طبق ماده ـ   3

نیز این ممنوعیت جاري است. در یک پرونده کاهش مدت مرور زمان دوساله براي  باشد

له  بته اگر مشروطال 3نقل در شروط نمونه باطل تلقی شد. و دعاوي علیه یک شرکت حمل

  4بتواند براي کاهش مدت، دلیل معقولی را ذکر کند کاهش مدت معتبر خواهد بود.

توانـد    قانون مدنی، مدت مرور زمـان نمـی   2235در حقوق فرانسه به موجب مادة 

 به کمتر از یک سال کاهش یابد.

مبنایی که براي پذیرش شرط کاهش مدت مرور زمـان قابـل طـرح اسـت همـان      

توانند در قراردادشان شـرط عـدم    م مسئولیت است. همان گونه که طرفین میشرط عد

توانند با درج شرطی در خصـوص کـاهش مـدت مـرور زمـان،       مسئولیت را بگنجانند می

مسئولیت خود را از این طریق کاهش دهند. عالوه بر ایـن، توافـق بـر اماریـت گذشـتن      

تواند مبناي پذیرش شرط کـاهش   ز میو یا ابراي معلق  نی» اعراض«یا » ابراء«مهلت بر 

قانون مدنی و  10مدت مرور زمان باشد. همچنین اصل آزادي قراردادي مندرج در ماده 

  گذارد. نیز اصول اباحه و صحت بر درستی چنین قراردادي صحه می

در خصوص حداقل مدت مرور زمان باید گفت که اگرچه رویکرد قانون فرانسه که 

هـاي   اسـتفاده  دارد در جهت ایجاد نظـم و جلـوگیري از سـوء    مدت یک سال را مقرر می

تر قرارداد اجازه دهد که با تعیین  تواند به طرف قوي احتمالی مؤثر است، زیرا این امر می

مدتی اندك عمالً زمینه را براي شانه خـالی کـردن از تعهـداتش فـراهم  کنـد و بـدون       

رسد که دادن اختیار به طرفین در  میپرداخت عوض مالی را در اختیار گیرد، اما به نظر 

تر باشد، البته به این شرط که ایـن   کاهش مرور زمان به مدتی کمتر از یک سال معقول

امر دلیل عقالیی داشته و معیار معقولیت عرفی رعایت شده باشد و به اسقاط مرور زمان 

تعهـدین اسـناد   نینجامد زیرا این امر با آزادي قراردادي طرفین و مصـالح آنهـا (ماننـد م   

                                                             
1. Standard Contract Terms Act 
2 . Marsh, Peter, Comparative Contract Law: England, France, Germany, 
Gower, 1994, p. 215. 
3 . Ibid, p. 216. 
4 . Ibid, p. 304. 
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تر است. کاهش مدت مرور زمان تغییري در ماهیت آن نخواهد داد و پس  تجاري) موافق

شده، عدم رسیدگی دادگاه به دعواي مطروحـه نـزد آن، نیازمنـد     از گذشتن مدت تعیین

 له) خواهد بود. استناد خوانده (مشروط

  . اسقاط مرور زمان3-2

ر زمـان... قبـل از انقضـاي مـدت قابـل      حق مرو«ق. آ. د. م. سابق  766طبق ماده 

اسقاط مرور زمان در مورد تصرفات در اموال غیرمنقول قبـل از اسـتقرار   » اسقاط نیست.

در مرور زمان دیون اسقاط قبلی ممکن است ولـی   1کند. آن به دشواري مصداق پیدا می

کـن بـود در   شد، به حدي کـه مم  داد یقیناً بسیار شایع می گذار آن را اجازه می اگر قانون

ها و قراردادهاي مالی درج شود. هر مقرض در موقع قـرض اسـقاط قبلـی     تمام تعهدنامه

توانسـت امتنـاع کنـد چـه امتنـاع او       نمود و البته مقترض هم نمی مرور زمان را قید می

حتماً حاکی از سوءنیت و قصد فرار از دین بود. به ایـن ترتیـب قاعـده مـرور زمـان کـه       

  2گردید. ماعی است عمالً منسوخ میمبتنی بر مصالح اجت

قـانون مـدنی، اسـقاط مـرور زمـان ممکـن        202در حقوق آلمان با توجه به ماده 

سـال را مجـاز    30نیست. چرا که ماده مذکور، تمدیـد مـرور زمـان بـه مـدت بـیش از       

داند، درحالی که شرط اسقاط مرور زمان به معنی این است که مدت خاصـی بـراي    نمی

  شد و بنابراین به مدت بیش از سی سال منجر خواهد شد.اقامه دعوا نبا

اي که در حال حاضر با توجه به قـانون جدیـد آیـین دادرسـی مـدنی و نیـز        نکته

باشد، این است کـه در   گذاري ما بعد از انقالب اسالمی قابل توجه می رویکرد نظام قانون

هت اقامه دعوا خـالف  و بنابراین برقرار ساختن مدتی ج» مرور زمان«حال حاضر تعیین 

شرع تلقی گردیده و تنها به عنوان یک استثنا پذیرفته شـده اسـت. حـال اگـر طـرفین      

گردد برگشـت کننـد آیـا     بخواهند به قواعد عام که مشروع و موافق شرع اسالم تلقی می

رسد که جواب مثبت باشـد. چـرا کـه     توان مانع آنها شد؟ در وهله نخست به نظر می می

شرع بوده و تنها به صورت استثنایی پذیرفته شده توافق خالف آن کـه   اگر امري خالف

توان غیرنافذ دانست. در مقابل باید گفـت کـه اگرچـه در حـال      موافق شرع است را نمی

امري استثنایی اسـت امـا همـین    » مرور زمان«حاضر قواعد عام مرور زمان نسخ شده و 

تعیین گردیده » مرور زمان«ردي که استثنایی بودن نشان از آن دارد که در خصوص موا

را پذیرفتـه،  » مرور زمان«گذار در این موارد  توان قواعد عام را اعمال کرد. اگر قانون نمی

                                                             

. اگر متصرف در اموال غیرمنقول چنین اسقاطی نماید، معناي آن این است که تصرف او به عنوان 1

 مالکیت نبوده بلکه به اذن مالک است. 

  .263-264 .، صصپیشین. متین دفتري، 2
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بدان علت است که مصالح خاصـی ایجـاد مقـررات خاصـی را مسـتلزم بـوده و بنـابراین        

گذار وجـود   قانونخواسته در این موارد قواعد عام اجرا شود. در این موارد  گذار نمی قانون

را امري مرتبط با نظم عمومی تلقی کرده و از نسخ این مقررات خـودداري  » مرور زمان«

هـاي خـاص    کرده است. بنابراین، باید گفت که در وضعیت فعلی نیز اسقاط مـرور زمـان  

  پیش از استقرار آن خالف قانون بوده و غیرنافذ است.

قـانون   766ت. ایـن امـر در مـادة    اسقاط مرور زمان پس از استقرار آن ممکن اسـ 

آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود. علت این امر آن است که مرور زمان بـه صـرف   

گذشتن مدت به خودي خود تأثیر ندارد و تأثیر و عدم تأثیر آن در انقضاي مدت منـوط  

به تصمیمی است که از طرف کسی که مرور زمان به نفع او جریـان یافتـه اسـت اتخـاذ     

  1شود. می

  . افزایش مدت مرور زمان3-3

یکی از شروطی که ممکن است در قراردادها گنجانده شود، شـرط افـزایش تعهـد    

شود. گاهی، اشخاص بـه   است. به موجب این شرط بر تعهدات متعارف متعهد افزوده می

پذیرند که در حالت متعـارف بـر عهـده شـخص      موجب اصل آزادي اراده تعهداتی را می

   2انند وجه التزام و همچنین ضمانت و حواله به غیرمدیون.باشد؛ م نمی

اي در خصوص تجویز یا منع افزایش قراردادي  در قانون آیین دادرسی سابق مقرره

دانان  بـا در نظـر    اي از حقوق شد. همین امر باعث شده بود که عده مرور زمان دیده نمی

ور آمـده بـود چنـین    قـانون مـذک   766گـرفتن منـع اسـقاط مـرور زمـان کـه در مـاده        

گیري کنند که نهی از تمدید مرور زمان ( قبل از پایان آن ) از لوازم نهی از مـادة   نتیجه

آسان است و اسـقاط  قبـل    766است، چه اگرتمدید را جایز بدانیم انحراف از مادة  766

  3از انقضاي مدت مرور زمان ممکن است به شکل تمدید مدت آن صورت بگیرد.

قانون مـدنی توافـق بـراي افـزایش مـدت       2235ه به موجب ماده در حقوق فرانس

باشد امـا افـزایش مـدت مـرور زمـان بـه بـیش از ده سـال مجـاز           مرور زمان صحیح می

شـوند و   باشد. در حقوق آلمان، مقررات مربوط به مرور زمان دیگر آمـره تلقـی نمـی    نمی

قانون مـدنی ایـن    202 طبق ماده 4مرور زمان ممکن است با توافق طرفین افزایش یابد.

سـال از   30تواند به وسیله قرارداد قانونی به مدتی بیش از  مدت مرور زمان نمی«کشور 

                                                             
  .264. همان، ص.  1

  .276- 278 .صص ،پیشین. کاتوزیان،  2

  .243 ص. ،پیشین، . متین دفتري 3

4 . Markesinis, Sir Basil & Ohers, The German Law of Contract, 2nd ed, 
Hart, 2006, p. 487.              
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ایـن قـانون مـدت     196توضـیح آنکـه، طبـق مـادة     ».  شروع مدت قانونی افزایش یابـد 

 30ترین مدت مـرور زمـان در حقـوق آلمـان      سال است. طوالنی 3استاندارد مرور زمان 

خصوص یک سري از دعاوي چـون دعـاوي تسـلیم در خصـوص حـق       سال است که در

). دقت در حقوق 197مالکیت و سایر حقوق عینی و موارد دیگر تعیین شده است (ماده 

گذار از یک سو با در نظر گرفتن اوضاع و احوال مختلف به  دهد که قانون آلمان نشان می

همواره مناسب نیست و باید هاي ثابت براي مرور زمان  این نتیجه رسید که تعیین مدت

دانند به عنـوان مـرور    به طرفین قرارداد اجازه داد که چنانچه مدت دیگري را معقول می

گذار توجه داشته است که اگر به طرفین قـرارداد   زمان تعیین کنند. از سوي دیگر قانون

است اجازه دهد که هرگونه که خواستند مدت مرور زمان را تعیین کنند، این امر ممکن 

کـرد   گذار از تعیین مرور زمان دنبـال مـی   به فرار از قانون منجر شود و اهدافی که قانون

  عقیم بماند. 

رسد که مقایسه تمدید مرور زمان  با اسقاط مرور زمان  در حقوق ایران، به نظر می

دقیق نباشد. مطالعه در قواعد مربوط به مرور زمان که در قـانون آیـین دادرسـی مـدنی     

دهد که استفاده از مرور زمان و استناد به آن از حقـوق خوانـده    ده بود نشان میسابق آم

خوانده نخواهد از این حقش استفاده کنـد،  » مرور زمان«است و چنانچه پس از گذشتن 

تواند او را مجبور به استفاده از این حق نموده و یا رأساً بـه ایـن حـق اسـتناد      قاضی نمی

تواند با قصد خود و بـا یـک    که طبق مقررات مزبور خوانده مییابیم  کند. بنابراین در می

نظر کند، حال چرا نتواند قبل از پایان این مـدت، حـداکثر مـدتی     اراده از این حق صرف

که معقول است را به عنوان مدتی که در آن ملزم به ایفاي تعهدش باشـد تعیـین کنـد.    

کند اما از ایـن امـر تـرس دارد کـه      اي را که قصد دارد به تعهداتش وفا چرا باید خوانده

مبادا با فوت او وراث از اجراي تعهداتش سرباز بزنند از تمدید مدت تعهدش منع کـرد؟  

شده قـانونی بـراي    قانون تجارت که به طور ضمنی اجازه افزایش مدت تعیین 278ماده 

ب اسـت.  دهد نیز مؤید این مطلـ  اخذ قبولی در بروات به رویت و به وعده از رویت را می

هـا در مقـررات قـانون تجـارت      به خصوص اینکه در حال حاضر قسمت عمده مرور زمان

ق. م گنجانده شـده اسـت نیـز     10قرار دارند. عالوه بر این اصل آزادي اراده که در ماده 

اي باقی مانده است و آن این است کـه   کند. با این حال هنوز نکته این قرارداد را نافذ می

تـوان ایـن اختیـار     اي مـی  مرور زمان به طرفین داده شود با چه ضابطه اگر اجازة تمدید

هـاي حقـوقی مختلـف در     گذاران در نظـام  اعطاشده را کنترل کرد. اهداف تقنینی قانون

باشد کـه وسـعت بـازه زمـانی مـرور زمـان،        گر این مسئله می برقراري مرور زمان توجیه

رسـد کـه تعیـین     نابراین بـه نظـر مـی   کارکردهاي این نهاد حقوقی را تضعیف نموده و ب

اي جهت کنترل مدت حداکثري آن قابل توجیه باشد. با همین استنباط است که  ضابطه
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شده به عنوان حـداکثر مـدت معقـول     در نظام حقوقی آلمان، حداکثر مدت زمان تعیین

براي تمدید مدت مرور زمان در نظر گرفته شده است.  در حال حاضر در نظـام حقـوقی   

با بررسی قوانین مختلف و در نظر گرفتن مقررات عام مرور زمان که در قـانون آیـین   ما، 

رسد که حـداکثر مـدت مـرور زمـان ده سـال       دادرسی مدنی سابق آمده بود، به نظر می

شود و احتمال دارد که  قانون تجارت تقویت می 319باشد. این استنباط با توجه به ماده 

از ده سـال را در فضـاي مبـادالت تجـاري مناسـب      گذار مدت مـرور زمـان بـیش     قانون

  ندانسته باشد.

  . تعیین مرور زمان به موجب قرارداد4

نظام حقوقی فعلی ما، مرور زمان را به عنوان قاعدة عام نپذیرفته است. ایـن نظـام   

را خالف شرع دانسـته و سـرانجام در سـال    » مرور زمان«، قاعده 1363حقوقی در سال 

دادرسی مدنی تصویب گردید، قواعد عام مربوط به مـرور زمـان را    که قانون آیین 1379

اش حذف کرد. اکنون سوال این است که با توجه به وضعیت فعلی نظـام   از متون قانونی

توانند با درج یک شرط ضمن عقد مدتی را بـه عنـوان    حقوقی ما، آیا طرفین قرارداد می

  مرور زمان تعهدات خویش تعیین نمایند؟

ی که در پاسخ به سؤال فوق قابل بررسی هستند، شـرط تبـري از عیـوب    های نمونه

باشند. طبق قاعـده کلـی فروشـنده     مبیع و قرارداد راجع به کاهش مسئولیت پزشک می

هایی که در مبیع وجود دارد ضامن بوده و خریدار در فسخ بیع یا ارش  در خصوص عیب

پذیرفته شده اسـت کـه فروشـنده    (تفاوت قیمت) مخیر است. اما در فقه و نیز حقوق ما 

انـد   دانان به این نکته واقـف  تواند هنگام انعقاد بیع از عیوب تبري جوید. فقها و حقوق می

شود؛ لـذا در تعیـین ارش، تفـاوت میـان قیمـت       که عیب  مبیع، موجب کسر قیمت می

 1شـود.  کاالي صحیح و معیوب سنجیده شده و سپس از قیمت مـورد توافـق کسـر مـی    

توانند با توافق، میزان مسـئولیت خـود    ر شرط عدم مسئولیت، طرفین قرارداد میعالوه ب

را کاهش و به مبلغ معینی محدود کنند. براي مثال پزشـک در قـرارداد خـود بـا بیمـار      

حال با توجه به  2کند که صورت ورود خسارت تنها تا مبلغ خاصی ضامن باشد. شرط می

مسئولیت خویش را به طور کامل از بین ببرنـد و  توانند با درج شرطی،  اینکه طرفین می

آید که چرا طرفین نتواننـد در   یا آن را به مقدار معینی محدودکنند، این سؤال پیش می

                                                             
البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ترجمه اسداهللا   روضهالالدین (شهید ثانی)،  . جبعی عاملی، شیخ زین 1

  .156-159 .، صص1384 چاپ دوم، فرهنگی مجد، لطفی، مباحث حقوقی شرح لمعه، مجمع علمی و

حقوق، سال سی و هفتم،  ، فصلنامه»ثیر شرط برائت در رفع مسئولیت پزشکأت«. کریمی، نسرین،  2

  .64 ص. ،1386 ،1 مارهش
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قرارداد خویش شرط کنند که مسئولیت آنها تغییر نکند ولی صاحب حـق مکلـف باشـد    

بیـع،   که ظرف مدت معینی حق خویش را درخواست و اجرا کند؟ فرض کنـیم در عقـد  

بایع به جاي تبري از عیوب شرط کند که مشتري تنها تا زمان خاصی حق فسخ داشـته  

باشد. این شرط مانند مقررة قانون تجارت در خصوص خسـارت وارده بـه کـاالي حمـل     

روز از تاریخ گرفتن کاال  8دارد که گیرنده کاال باید حداکثر ظرف  شده است که بیان می

رسـد   ق.ت). به نظر مـی  391ده به کاال مطلع کند (ماده متصدي حمل را از خسارت وار

تواند با شرط تبري از عیوب خیـار فسـخ را    که با در نظر گرفتن این امر که فروشنده می

مورد اشاره، در اعتبار این شـرط کـه خیـار     391به کلی از بین ببرد و نیز با لحاظ ماده 

ر سایر تعهدات نیز اگـر شخصـی   عیب محدود به مدت معینی باشد نتوان تردید نمود. د

رسد که بتوان اجـازه داد   بتواند با شرط عدم مسئولیت از مسئولیت بري شود، به نظر می

تا این شخص به جاي شرط عدم مسـئولیت، مسـئولیتش را محـدود بـه زمـان معینـی       

گرداند. تصور خالف شرع بودن شرط اخیر نیز قابل توجه نخواهد بود زیـرا وقتـی شـرط    

برد از سوي قانون مجاز باشد، به طریق  کلی از بین می لیت که مسئولیت را بهعدم مسئو

اولی شرط تحدید مسئولیت به مدت معین نیز باید مجاز باشد چون شرط اخیر متضمن 

این نکته است که مسئولیت باقی بوده اما محدود به زمـان معینـی اسـت. در ایـن بـاره      

) دعواي مسئولیت ( مرور زمان مدت اقامۀ برخی از نویسندگان حقوقی نیز شرط تحدید

دانند و معتقدند که در فرض پـذیرش   را نوع دیگري از شروط محدودکنندة مسولیت می

اعتبار اصولی شروط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت، چنین شـروطی (شـرط تحدیـد    

ان بـا  توان به دلیل ارتباط قواعد مرور زم مدت اقامۀ دعواي مسئولیت) معتبر بوده و نمی

  1نظم عمومی آنها را باطل دانست.

مـوردي اسـت کـه    » 2شرط تحدید زمانی مسـئولیت «یک بحث مهم در خصوص 

شرط در خصوص یکی از عوضین قرارداد مطرح گردد. براي مثال خریداري که مبیـع را  

کند که بایع تنها سـه مـاه مهلـت دارد     هنگام انعقاد قرارداد قبض نموده است، شرط می

تواند از  ت ثمن رجوع کند. اگر بایع ظرف این سه ماه رجوع نکرد، مشتري میبراي دریاف

پرداخت ثمن خودداري کند بدون اینکه مبیـع را مسـترد کنـد. در بـادي امـر بـه نظـر        

مشـتري   3رسد که این شرط موجب برهم خوردن مبادلـه و نیـز داراشـدن بالجهـت     می

شـود زیـرا    خـوردن مبادلـه نمـی    شود، اما باید دقت کرد که این شرط موجب به هم می

                                                             

  .63 ص. ،پیشین . ایزانلو، 1

2  . clauses de responsabilité abrégée 

  .100 ص. ،پیشین . دیلمی 3
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معامله دو عوض دارد که طرفین تعهد به انجام و یا تسلیم آنهـا دارنـد. بنـابراین مبادلـه     

شود. داراشدن بالجهت  همچنان باقی است. این شرط موجب دارا شدن بالجهت نیز نمی

 شود که معامله باطل بوده و طرف قرارداد بدون اینکه تعهـدي بـه   در صورتی حادث می

کند. در فرض حاضر معامله صحیح بـوده   پرداخت عوض داشته باشد مالی را تحصیل می

و داراي عوض است. این شرط مبین این مطلب است که اگـر بـایع ظـرف مـدت معـین      

شده براي دریافت طلبش رجوع نکند، مشتري عدم رجوع او را به منزله ابـراي فعلـی او   

تواند طلبی کـه از دیگـري دارد را    ر کسی میدانیم که طبق قواعد عام ه می 1تلقی کند.

انـد کـه اگـر تـا      جانبه ساقط (ابراء) کند. به عبارت دیگر طرفین توافق کـرده  به طور یک

مدتی پرداخت ثمن درخواست نشود مشتري بري شود.  یعنی بایع با این توافـق ابرایـی   

ق.م). بـا   289دة معلق را واقع کرده است. در صحت این ابرا نیز جاي تردیدي نیست (ما

توان پذیرفت که طرفین از قبل توافق کنند که عمل آنها بـه منزلـه    توجه به این امر می

  ابراي فعلی باشد.

از آنجایی که شرط تحدید زمانی اقامه دعوي مسئولیت، قـرار دادن مهلتـی بـراي    

علیـه بایـد دعـوي خـویش را در آن      اقامه دعوي مسئولیت بوده، بدین معنا که مشـروط 

آید. بـر ایـن اسـاس چـون شـرط       بنابراین یک شرط فعل به شمار می 2هلت طرح کند،م

علیـه   توانـد انجـام آن را از مشـروط    کنـد کـه مـی    له ایجاد می فعل حقی را براي مشروط

باشـد و قابـل اسـقاط اسـت،      له مـی  بخواهد و همچنین چون این امر حقی براي مشروط

لـه   ه پایبندي به این شرط اجبـار کنـد و مشـروط   علیه را ب تواند مشروط دادگاه راساً نمی

له اسـت کـه    قانون مدنی) لذا مشروط 237باید اجبار به انجام این تعهد را بخواهد (ماده

باید با استناد به این شرط عدم رسیدگی بـه دعـوا را از دادگـاه بخواهـد؛ بنـابراین، ایـن       

جـب سـقوط حـق    شده مانند مرور زمان اسـت کـه اگرچـه گذشـتن آن مو     مدت تعیین

تواند با استناد به گذشتن مدت از دادگاه بخواهد که از رسیدگی  شود اما خوانده می نمی

قانون مدنی درستی این  766و  752به دعوا خودداري کند. در حقوق ایران مفهوم مواد 

   3کند. شرط را تایید می

                                                             
  . همان. 1

  .63-64. صص ،پیشینانلو، . ایز 2

  .. همان 3
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  نتیجه

شـرط عـدم    رسـد کـه مـرور زمـان نـوعی      چه گفته شد، به نظر می با توجه به آن

گـذار بـا بررسـی مصـالح      مسئولیت قانونی به نفع خواندة دعواست. به این معنا که قانون

اي را در جهـت حمایـت از او    خواندگان بالقوه به این نتیجه رسیده است که باید مقـرره 

بگذراند تا به دعاوي علیه او در مدت زمانی معقول رسیدگی گردد. بنابراین مـرور زمـان   

هایی از نظـم عمـومی    تی دارد که براي موثر واقع شدن این حمایت، جنبهاي حمای چهره

باشـد،   با آن عجین شده است. از آنجا که این مقـرره در جهـت حمایـت از خوانـده مـی     

خوانده باید در چگونگی استفاده از آن مخیر باشد. لذا باید قراردادهایی که در خصـوص  

الصول صحیح دانست مگـر آنکـه منجـر بـه     ا شود را علی تغییر مدت مرور زمان واقع می

شده و یا سوءاستفاده از این حق گـردد. لـذا بایـد گفـت کـه        اثر شدن کامل حمایت بی

باشد مگر آنکه منجر بـه اسـقاط    االصول افزایش و کاهش مدت مرور زمان مجاز می علی

  مرور زمان و یا تعیین مدتی بسیار اندك گردد.

ر نظام حقوقی ما مـرور زمـان عـام در مقـررات     از سوي دیگر، در حال حاضر که د

قانونی حذف گردیده است باید قائـل بـه آن بـود کـه شـرط تحدیـد زمـانی مسـئولیت         

تواند کمک شایانی به متعهدین کرده و غیرمشروع نیز تلقی نشود، زیرا وقتـی شـرط    می

ز عدم مسئولیت مجاز باشد به طریق اولی شرط تحدید زمانی مسـئولیت نیـز بایـد مجـا    

  دانسته شود.
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