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چکیده
استحکام قراردادها ارتباط مستقیمي با نظم اقتصادی جامعه دارد و بطالن قراردادها موجب زيان
طرفین و اخالل در نظم اقتصادی جامعه ميشود ،لذا برخي از سیستمهای قانونگذاری عالوه بر
پیروی از سیاستهای کلي در جهت استحکام معامالت و کاهش موارد بطالن ،سازوکارهايي
پیشبیني نمودهاند که اگر با وجود همۀ تالشها قراردادی باطل شود ،وصف بطالن را از آن برطرف
نموده ،آن را به چرخۀ حیات حقوقي جامعه بازگردانند .نظريۀ تحول قرارداد که ريشه در حقوق آلمان
دارد يکي از اين راهحلها است؛ به اين معني که درصورتي که قرارداد باطل ارکان قرارداد صحیح
ديگری را بهطور کامل داشته باشد و ارادۀ طرفین نیز به عقد جديد منصرف باشد به آن قرارداد
تحول مييابد .چالش اصلي فراروی نهاد تحول قرارداد اينست که بعد از تحول ،طرفین بايد ملتزم
به آثار قرارداد جديدی باشند که حاصل ارادۀ حقیقي آنها نبوده است .بر اساس اين نظريه ،تحول
قرارداد تکیه بر ارادۀ فرضي طرفین دارد که از سوی قاضي و بر اساس مفاد قرارداد و اوضاع و احوال
حاکم بر آن و بهخصوص اهداف اقتصادی که طرفین بهدنبال آن بودهاند استنباط ميشود .برخالف
حقوق آلمان و بیشتر کشورهای عربي ،در حقوق ايران چنین نهادی بهعنوان قاعدۀ عام مطرح نشده
است ،ولي مصاديق متعددی از اعمال اين قاعده در حقوق و فقه يافت ميشود.
واژگان کلیدی :ارادۀ حقیقي ،ارادۀ فرضي ،تحول قرارداد ،قرارداد باطل.
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مقدمه
قراردادهای خصوصي يکي از مهمترين ابزار ايجاد حق و تکلیف در زندگي اجتماعي
افراد است و حجم قابلتوجهي از روابط حقوقي اشخاص را قانونمند مينمايد .قرارداد ،قانون
طرفین قرارداد و تعیینکنندۀ حقوق و تکالیف آنهاست.
قانونگذار با واگذاری اختیار قانونگذاری در ساحت پرحجم و متنوع حقوق خصوصي به
اشخاص ،تصدی خود را بهحداقل رسانده ،با بیان قواعد عمومي قراردادها مديريت کالن
خود را در اين زمینه اعمال مينمايد با اين هدف که بتواند از توانايي و دقت تخصصي افراد
در جهت ارتقای کمّي و کیفي نظم حقوقي اين ساحت بهره ببرد.
گزافه نیست اگر بگويیم تدوين و نگارش قرارداد خصوصي به اندازۀ تدوين قانون نیاز به
دانش و تخصص حقوقي دارد و لذا اشخاص عادی در بسیاری از موارد از پس اين کار فني و
تخصصي برنميآيند؛ گاهي قالب حقوقي مناسبي را برای بیان خواستۀ خود بهکار نميگیرند
و گاه از بهکارگیری تعابیر و اصطالحات درست و تخصصي ناتوان هستند.
جهتگیری کلي سیستمهای قانونگذاری استحکامبخشي به قراردادها و جلوگیری از
بطالن آنهاست .افزون بر اين ،در حقوق برخي از کشورها سازوکارهايي پیشبیني شده است
که بر اساس آن تالش ميشود در حد ممکن به عقودی که عليرغم همۀ اين تمهیدات
ميتوانند باطل تلقي شوند اعتبار بخشیده ،آنها را به چرخۀ حیات حقوقي ،اجتماعي و
اقتصادی جامعه بازگردانند؛ از جملۀ اين سازوکارها ميتوان به تحول قرارداد اشاره کرد.
فکر بازگرداندن اعتبار به عقود باطل از حیث تاريخي ريشه در حقوق آلمان ،خاستگاه
سنتي ارادۀ ظاهری و انديشههای اجتماعي حقوق دارد و البته با تفاوتهايي مورد پذيرش
پیروان حقوق ساير کشورها که از مباني متفاوتي تبعیت مينمايند نیز قرار گرفته است و اين
نهاد در کشورهای عربي ،ازجمله عراق و مصر و همچنین افغانستان پذيرفته شده است1.
در مورد فکر بازگرداندن اعتبار به قراردادهای باطل ،دو ديدگاه کلي در مقررات
 .1عبدالواحد ،افضلي و ديگران ،عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد ،تأملي در اجتماعي شدن حقووق قراردادهوا ،فصولنامۀ پوووهش
حقوق خصوصي ،ش  ،)1398( 27ص .35

ماهیت و شرايط تحول قرارداد

115 

کشورهای مختلف وجود دارد .برخي از کشورها تنها مصاديق اندک يا بسیاری از اعمال اين
قاعده را بیان کردهاند (همانند حقوق ايران و فرانسه) و دستۀ ديگر کشورهايي که اين امر را
بهعنوان قواعد عمومي قراردادها بیان نمودهاند (همانند حقوق آلمان و بسیاری از کشورهای
عربي) و البته اين امر تأثیر مستقیمي در صالحیت اشخاص و قاضي در پرداختن به اين
مسئله بهعنوان قاعدهای عام يا حقي استثنايي دارد1.
پرسش اصلي اين مقاله که نگارنده در پي پاسخگويي به آن بوده ،اين است که با توجه
به عدم تصريح قانون مدني به نهاد تحول قرارداد و وجود موردی و مصداقي آن در حقوق
ايران ،مفهوم ،ماهیت حقوقي و شرايط تحول قرارداد در حقوق ايران چیست؟
 .1پیشینۀ بحث
بسیاری از قواعد حقوقي و احکام موجود در مقررات معاصر ريشه در نظامهای حقوقي
قديم دارند و درک درست و دقیق از کارکرد ،جايگاه و احکام مترتب بر آنها بدون توجه به
اين ريشهها و سیر ديگرگوني آنها امکانپذير نیست.
احکام و مقرراتي در حقوق رم وجود داشته است که از آشنايي آنها با موضوع تحول
قرارداد نشان دارد .در حقوق رم به مسئلۀ بطالن قرارداد توجه شده بود ،با اين رويکرد که تا
حد امکان از باطل اعالم کردن قراردادها اجتناب شود؛ به عبارت ديگر در حقوق رم برخالف
اصل اولیه که قرارداد باطل را فاقد هرگونه اثر حقوقي ميدانست ،برای برخي از عقود باطل
آثاری شناخته ميشد که ميتوان آنها را از مصاديق نظريۀ تحول دانست و اين نظريه بر
اساس مباني فلسفي و حقوقي ازجمله تبدّل جوهری و حمايت از ظاهر توجیه ميشده است2.
با وجود اين ،نظريۀ تحول قرارداد به شکل امروزی و مندرج در قوانین ،حیات خود را
مديون حقوق آلمان و قانون مدني آن کشور است که در قواعد عمومي قراردادها به آن
پرداخته شده است.
 .1محمد ،ترکمانیه غزال« ،اإلشکالیات التطبیقیۀ لنظريۀ تحول العقد» ،مجلۀ کلیۀ العسکريه للعلوم اداريوه والقانونیوۀ ،ش  2014( 1م)،
ص .64
 .2ايمان ،صالح« ،تحول عقد در حقوق ايران و فقه امامیه» ،مجلۀ حقوق اسالمي ،ش  ،)1397( 58ص .3
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در مقررات دولت عثماني موسوم به مجلۀ احکام العدلیه کموبیش به مصاديقي از تحول
قرارداد پرداخته شده ،بدون اينکه در قواعد عمومي قراردادها و بهعنوان قاعدهای عام به آن
پرداخته شود .نکتۀ تعجبآور اين است که بیشتر کشورهای عربي در دوران قانوننويسي
معاصر (بعد از جنگ جهاني دوم) با اينکه نسبت به بسیاری از احکام مجله وفادار بودند و در
مواردی نیز از حقوق فرانسه تبعیت ميکردند ،نهاد تحول قرارداد را از حقوق آلمان اقتباس و
بهعنوان قواعد عمومي مطرح نمودند1.
مصر نخستین کشور عربي بود که نظريۀ تحول قرارداد را در مقررات خود پیشبیني
نمود و ازآنجا که اين کشور همواره نقشي پیشرو در میان کشورهای عربي داشته ،اين نظريه
در مقررات اکثر کشورهای عربي با تفاوتهايي پذيرفته شده است و به همین اعتبار در اين
کشورها رويۀ قضايي و دکترين خوبي در اين موضوع وجود دارد.
سیستم قانونگذاری افغانستان هم نهاد تحول قرارداد را در قواعد عمومي قراردادهای
خود پیشبیني کرده است2.
اين نظريه بهعنوان قاعدۀ عمومي در حقوق ايران ،فرانسه و سوئیس پذيرفته نشده و
تنها مصاديق معیني از تحول قرارداد مورد پذيرش قرار گرفته است3.
در حقوق کشورهايي اروپايي (مادۀ  139قانون مدني آلمان و مادۀ  1424قانون مدني
ايتالیا) و همچنین در حقوق بسیاری از کشورهای عربي (مادۀ  144قانون مدني مصر و مادۀ
 140قانون مدني عراق) به نظريۀ تحول قرارداد بهعنوان يک قاعدۀ عمومي پرداخته شده
است.
اصوالً در کشورهايي که به نظريۀ تحول قرارداد بهعنوان قاعدهای عام پرداخته شده
است رويۀ قضايي و دکترين قابل قبولي وجود دارد و برعکس در کشورهايي همانند ايران
که در سیستم قانون گذاری آنها اين نظريه تصريح نشده و تنها به مصاديقي از اِعمال اين
قاعده به صورت پراکنده پرداخته شده ،رويۀ قضايي و دکترين نیز رشد چنداني نداشته است.
 .1محمد ،ترکمانیه غزال ،پیشین ،ص .66
 .2عبدالواحد ،افضلي و ديگران ،پیشین.
 .3مهدی ،شهیدی ،اصول قراردادها و تعهدات ،ج ( ،2تهران :انتشارات عصر حقوق ،چ  ،)1397 ،1ص .78
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 .2مفهومشناسی
تحول در لغت به معنای انتقال از موضعي به موضع ديگر و تغییر جهت دادن آمده و
مترادف تبدّل است 1.معنای اصطالحي تحول نیز از معنای لغوی آن دور نیفتاده است و
نوعي تبدّل و تحول در آن ديده ميشود.
در حقوق آلمان تحول قرارداد عبارت است از ضرورت تغییر عمل حقوقي بهمنظور
رسیدن به مقصود و حفظ هدف معامله در شرايطي که هدف و قصد طرفین با عمل حقوقي
ديگری مطابقت داشته باشد2.
در ادبیات حقوقي کشورهای عربي تحول عقد اينگونه تعريف شده است:
هرگاه قرارداد باطلي دربرگیرندۀ ارکان و شرايط قرارداد صحیح ديگری باشد ،قرارداد
اخیر مالک خواهد بود و توافق طرفین به آن متحول ميشود؛ مشروط بر اين فرض که ارادۀ
طرفین در صورت علم به بطالن قرارداد اولیه ،منصرف به قرارداد دوم باشد3.
 .3یافتههای تحقیق
نهاد تحول قرارداد در حقوق ايران بهصراحت و بهعنوان قواعد عمومي قراردادها بیان
ص
نشده است ،و تنها مصاديقي از اعمال اين نظريه در مقررات ايران وجود دارد .فقدان ن ّ
قانوني بهطور طبیعي ميتواند به محدود شدن رويۀ قضايي ،کمتوجهي نظريهپردازان و
درنهايت فقر ادبیات حقوقي منجر شود.
بر اين اساس ،يافتههای اين تحقیق در جهت تقويت ادبیات حقوقي در زمینۀ نهاد تحول
قرارداد در حقوق ايران است و در اين مسیر مشخصاً به ماهیت حقوقي تحول و همچنین
شرايط و ارکان نهاد تحول قرارداد ميپردازيم.
همچنین بهواسطۀ نبود نصوص قانوني در حقوق ايران ،به مقررات ساير کشورهايي که
بر تحول قرارداد بهعنوان قواعد عمومي قراردادها تصريح نمودهاند ،اشاره مينمايیم و البته از
 .1نجفعلي ،میرزايي ،فرهنگ اصطالحات عربي فارسي( ،تهران :نشر فرهنگ معاصر ،)1388 ،ذيل واژۀ تحوّل.
;2. Zimmermann, Reinhard; the Law of Obligations Roman Foundations of the Civilian Tradition
(Johannesburg: Jute & Co, Ltd, 1990), p 638.

 .3فرج ،توفیق حسن و سوار محمد ،وحیدالدين ،نظريۀ العامه لاللتزامات( ،بیروت :الدار الجامعیه 1993 ،م) ،ص .197
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مباني و ظرفیتهای حقوق ايران نیز بهره ميگیريم.
 .1 .3ماهیت حقوقی

شناخت ماهیت حقوقي يک پديدۀ حقوقي ميتواند به درک درست آن و احکام مترتب بر
آن کمک بسزايي نمايد .در مورد ماهیت تحول قرارداد دو ديدگاه کلي وجود دارد:
اول ،توصیف بر اساس نقش قاضي
دوم ،توصیف بر اساس آثار قرارداد
 .1 .1 .3توصیف قرارداد بر اساس نقش قاضی

بر اساس نظر طرفداران توصیف تحول قرارداد بر اساس نقش قاضي ،تجزيه و تحلیل
پیشینۀ تاريخي و متون قانوني و همچنین دکترين مطرحشده در مورد تحول قرارداد به ما
نشان ميدهد که اراده و نقش مثبت و انشايي قاضي (البته به نیابت از طرفین) دارای
باالترين نقش در تحول قرارداد است و عناصر ديگر درنهايت بايد از سوی قاضي ارزيابي
شده ،حکم قاضي به تحول قرارداد رسمیت و حیات حقوقي ميبخشد.
طرفداران اين نظريه در خصوص ماهیت حقوقي نقش قاضي به دو ديدگاه فرعي
تقسیم ميشوند:
ديدگاه اول ،نقش قاضي را تفسیر قرارداد ميدانند.
ديدگاه دوم ،نقش قاضي را توصیف قرارداد ميدانند.
برای درک اين دو ديدگاه الزم است بدانیم که تفسیر يعني روشن نمودن خواست
مشترک طرفین از سوی قاضي بر اساس ارادۀ آنها ،و توصیف قرارداد به معنای شناسايي
عنوان و طبیعت عمل حقوقي از سوی قاضي بر اساس مقررات قانوني برای تعیین گسترۀ
حقوق و تعهدات طرفین است.
 .1 .1 .1 .3نقش تفسیری قاضی

عملکرد قاضي در تحول قرارداد در واقع در ضمن صالحیتهای گستردۀ قاضي در
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تفسیر قرارداد موردتنازع قابل توجیه است؛ يعني وقتي قاضي دريافت که قرارداد موضوع
بحث به صورت کامل باطل است و از طرف ديگر امکان تصحیح قرارداد (از طريق اضافه يا
کم کردن چیزی به محتوای قرارداد ،يعني تصحیح و يا تجزيۀ قرارداد) نیز وجود ندارد،
ناگزير برای رهانیدن قرارداد از بطالن ،قرارداد را به نحوی تفسیر مينمايد که بر اساس آن،
قرارداد صحیح تلقي شود .اينجا قاضي خود هیچ نقش انشايي ندارد و تنها ارادۀ طرفین را به
نحوی تفسیر نموده است که توافق آنها در قالب قرارداد جديدی به صورت معتبر حیات
حقوقي داشته باشد .برای مثال ،اگر در قراردادی به انتقال حق شفعه تصريح بشود ،چنانچه
اين امر به بیع تفسیر شود عقد باطل است ،چراکه در عقد بیع مبیع بايد عین باشد .ولي اگر
قاضي بر اساس شواهد و اوضاع و احوال اين انتقال را در قالب عقد صلح تفسیر نمايد ،رابطۀ
حقوقي طرفین در اين قالب صحیح خواهد بود.
در نتیجۀ اين تفسیر ،ارادۀ طرفین از قراردادی باطل به قراردادی صحیح از نوع ديگر
متحول ميشود؛ با اين استدالل که ارادۀ واقعي طرفین متوجۀ قرارداد صحیح ديگری است،
نه قرارداد اصلي که باطل ميباشد .بر اساس اين ديدگاه نقش قاضي در اينجا فقط کشف
حقیقت قصد طرفین است1.
سنهوری ،حقوقدان برجستۀ مصری ،معتقد است هنگامي که قاضي حکم به تحول
قرارداد باطل به قرارداد صحیح ميدهد ،درواقع با تفسیر قرارداد بهدنبال کشف نیت واقعي
طرفین است؛ به اين ترتیب ،عناصر قرارداد صحیح را در قصد مشترک طرفین شناسايي
مينمايد؛ عناصری که هر دو خواهان آن بودهاند و به احتمال زياد اگر ميدانستند که قرارداد
موردنظرشان باطل ميشود به آن رضايت ميدادند .قاضي با استفاده از ابزارهای تفسیر و با
مدنظر قراردادن عبارات و اوضاع و احوال قرارداد ،آن را تفسیر و با جمعبندی مجموعۀ
خواستههای صريح و يا تفسیرشدۀ طرفین ،قرارداد را متحول ميکند و به شکل قراردادی
صحیح ارائه ميدهد.
ولي تفسیر مدنظر سنهوری به اين معناست که قاضي در تفسیر قرارداد تنها به الفاظ و
معاني کلمات بسنده نميکند و در مقام تفسیر به اهداف اقتصادی و اوضاع و احوال حاکم بر
 .1عليکاظم ،الشباني ،تحوّل العقد في نطاق القانون المدني( ،لبنان :منشورات الحلبي ،چ  2015 ،1م) ،ص .82
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قرارداد نیز توجه مينمايد .به عبارت ديگر ،ميتوان گفت تفسیر قاضي از نوع تفسیرهای آزاد
و اجتماعي است که معموالً در نظامهای حقوقي که به ديدگاههای اجتماعي حقوق توجه
دارند مورد قبول است1.
بر اساس اين ديدگاه ،قرارداد باطل وجود شرعي و قانوني ندارد و درواقع توهمي بیش
نیست و قاضي با صالحیتي که در مورد تفسیر قرارداد دارد ،خواست واقعي طرفین را در
شکل و عنواني که در عالم حقوق معتبر است ،ارائه ميدهد2.
در حقوق ايران نیز در باب آثار اصل صحت اينگونه بیان ميشود که اگر الفاظ عقد
معاني مختلفي در عرف داشته باشد ،قاضي بايد تفسیری را انتخاب کند که به صحیح بودن
رابطۀ حقوقي منجر شود ،و معنايي که موجب فساد عقد بشود خالف اصل تلقي ميگردد.
برای مثال ،بیع قراردادی معوض است و لذا فروختن چیزی بدون آنکه عوضي در مقابل آن
وجود داشته باشد موجب بطالن عقد ميشود .اما هبه قراردادی غیرمعوض است و نیازی به
عوض ندارد .بر اساس اصل صحت در مواردی که ترديد وجود دارد که رابطۀ فيمابین هبه
است يا بیع بالثمن ،قاضي بايد قرارداد را حمل بر هبه نمايد3.
قانون مدني فرانسه هم از همین مبنا پیروی نموده است .مادۀ  1157اين قانون مقرر
ميدارد :درصورتي که شرطي قابل حمل بر دو معني باشد بايد آن را به معنايي گرفت که
بتواند اثر داشته باشد.
 .2 .1 .1 .3نقش توصیفی قاضی

طرفداران اين نظريه ماهیت حقوقي تحول قرارداد را اختیار قاضي در توصیف قرارداد و
عمل قاضي را فراتر از تفسیر قرارداد ميدانند؛ چراکه قاضي برای دور کردن قرارداد از
بطالن بايد توصیف جديدی از قرارداد ارائه دهد و عنوان جديدی را برای آن برگزيند ،زيرا
طرفین قرارداد در هنگام انعقاد قرارداد عنوان مناسبي را برای توافقشان انتخاب نکردهاند و

 .1عبدالرزاق ،السنهوری ،الوسیط في شرح قانون المدني( ،بیروت :منشورات الحلبي ،چ  2008 ،1م) ،ص .637
 .2عليکاظم ،الشباني ،پیشین ،ص .84
 .3ناصر ،کاتوزيان ،قواعد عمومي قراردادها ،ج ( ،2تهران :شرکت انتشار با همکاری برنا ،چ  ،)1371 ،3ص .401
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همین امر ضرورت دخالت قاضي در اين دعوا و ارائۀ توصیفي جديد و مناسب مقررات را
اقتضا نموده است و پس از دخالت قاضي و توصیف قانوني که نسبت به قرارداد جديد انجام
داده ،قرارداد از آثار قانوني صحیح بهرهمند شده است1.
از مهمترين علتهای پیدايش نظريۀ پیشگفته ،نزديکي و قرابت بسیار زياد مفهوم
تحول قرارداد با مفهوم توصیف قرارداد است .واقعیت اين است که عنوان تحول قرارداد به
هیچيک از عناوين مشابه خود به اندازۀ توصیف قرارداد شباهت ندارد .اين مسئله بهخصوص
در نظامهای حقوقي مانند ايران و فرانسه که نص خاصي بهعنوان تحول قرارداد را در قواعد
عمومي قراردادها ندارند بیشتر بهچشم ميخورد و تشابه و اختالط بین اين دو بسیار زياد
ميشود.
واقعیت اين است که مفاهیم تفسیر ،توصیف و تحول قرارداد مفاهیمي مرتبط و نزديک
به هم هستند و بعضاً هر مفهوم ،خود ،بخشي از فرايند ديگری است ،به همین دلیل برخي
ديگر از صاحبنظران نقش قاضي در تحول قرارداد را ترکیبي از تفسیر و توصیف ميدانند و
اين به اين معناست که شناسايي عناصر قرارداد جديد در قالب تفسیر انجام ميشود .در
مرحلۀ بعد ،قاضي به استناد عناصر تازه کشفشده توصیف جديدی از قرارداد ارائه ميدهد و
درنهايت بر اساس اختیاری که قانون به او داده است و با تکیه بر ارادۀ طرفین ،قرارداد باطل
به قرارداد جديد تحول مييايد2.
 .2 .1 .3توصیف بر اساس آثار قرارداد

برخالف ديدگاه اول که ماهیت حقوقي تحول قرارداد را مربوط به صالحیت قاضي در
تفسیر و يا توصیف قرارداد ميدانست ،بیشتر حقوقدانان در تبیین ماهیت حقوقي تحول
قرارداد به مسئلۀ اثر قرارداد استناد ميکنند و با وجود اختالف نظری که در مورد ماهیت اثر
قرارداد دارند ،تحول قرارداد را از آثار قرارداد ميدانند .برخي تحول قرارداد را از آثار فرعي

 .1محمدحسین ،منصور ،مصادر االلتزام ،ج ( ،2مصر :الدار الجامعه .چ  2000 ،1م) ،ص .266
 .2جمیل ،شرقاوی ،نظريۀ بطالن التصرف القانوني( ،مصر :انتشارات جامعه القاهره ،چ  1956 ،1م) ،ص .279
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قرارداد و برخي ديگر تحول را از آثار استثنايي قرارداد

ميدانند1.

 .1 .2 .1 .3تحول اثر فرعی قرارداد باطل است

بسیاری از حقوقدانان عرب طرفدار اين ديدگاه هستند ،به اين شرح که هرچند قرارداد
باطل اصوالً در حکم عدم است و هیچ اثری در عالم حقوق ايجاد نميکند ،با وجود اين،
گاهي قانونگذار با هدف حمايت از اصل استحکام معامالت و کاستن از تبعات بطالن
قراردادها با شرايطي ،برخي از آثار قانوني را به صورت فرعي بر قرارداد باطل مترتب
مينمايد؛ هرچند که اين آثار نشئت گرفته از توافق طرفین نبوده باشد .يکي از اين آثار
فرعي ،تحول قرارداد است؛ به اين معني که قانونگذار با هدف حمايت حداکثری از قراردادها
و رهانیدن آنها از بطالن ،با شرايطي امکان متحول شدن قرارداد باطل به قراردادی جديد را
فراهم نموده است .طرفداران اين ديدگاه خود در توجیه آثار فرعي قرارداد به دو دسته
تقسیم ميشوند:
الف) مبنای واقعۀ حقوقی .تحول قرارداد به اين اعتبار از آثار فرعي قرارداد باطل تلقي
ميشود؛ يعني قرارداد باطل به اعتبار صورت خارجي خود يک واقعۀ قانوني (حقوقي) است و
اين امر موجب ميشود که قانونگذار در صورت تحقق شرايط ،آثاری را بر اين واقعۀ قانوني
(حقوقي) مترتب نمايد؛ آثاری متفاوت با قرارداد اصلي که مقصود طرفین در قرارداد باطل
بوده است2.
بر طبق اين ديدگاه ،اساس نظريۀ تحول قرارداد بر اين منطق استوار است که قرارداد
باطل هیچيک از آثار موردنظر قرارداد اول را ندارد ،ولي اين امر مانع از اين نخواهد شد که
قانون گذار با شرايطي نسبت به آنچه اتفاق افتاده و به اين اعتبار که يک واقعۀ حقوقي است،
آثار حقوقي ديگری (به صورت فرعي و متفاوت با قرارداد اصلي) را مترتب نمايد و اين آثار
وقتي بهوجود ميآيد که قرارداد اصلي عليرغم بطالن در درون خود ارکان قرارداد صحیح
ديگری را داشته و ارادۀ طرفین در صورت علم به بطالن قرارداد اصلي به آن منصرف باشد.
اين آثار نشئت گرفته از ارادۀ قانونگذار است نه ارادۀ اشخاص ،و به همین دلیل واقعۀ
 .1حلمي بهجت ،بدوی« ،آثار التصرفات الباطله» ،مجلۀ القانون و االقتصاد ،دورۀ  ،3ش  1933( 3م) ،ص .384
 .2انور ،سلطان ،نظريۀ العامه لاللتزامات ،ج ( ،3مصر :انتشارات دارالمعارف ،چ  2005 ،2م) ،ص .169
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ميشود1.

ب) مبنای واقعۀ مادی .ديدگاه ديگر در بین طرفداران توصیف تحول قرارداد بهعنوان
اثر فرعي قرارداد اينست که اين اثر فرعي نه در قالب يک واقعۀ حقوقي بلکه در قالب يک
واقعۀ مادی قابل توجیه است که در درون اجزا و فرايند قرارداد باطل اتفاق افتاده است که
موجب بهوجود آمدن آثار عرضي برای قرارداد باطل شده است ،درحالي که اصالً مد نظر
طرفین نبوده است .طرفداران اين ديدگاه اعتقاد دارند موجبات بطالن در واقع باعث ازبین
رفتن اعتبار قانوني آن عمل حقوقي ميشود ،زيرا شرايط الزم برای صحت قرارداد را نداشته
است ،ولي اين امر به آن معنا نیست که ما اجزای اين توافق نافرجام را در حکم عدم بدانیم.
اينجا ارادههايي به صورت معتبر بیان شده که ممکن است در محدودۀ مقررات برای
صاحبشان تعهداتي ايجاد نمايند و لذا نميتوان ارتباط آنها را با صاحب اراده ناديده گرفت
(چنانکه در حقوق ايران نیز در مواردی ايجابي که مقرون به قبول نشده است برای
صاحبش تعهداتي ايجاد مينمايد) .هرچند اين ترکیب نتوانسته است تأيید قانونگذار را
بهعنوان عمل حقوقي مدنظر کسب نمايد ،ولي اجزای قرارداد معتبر و صحیح ديگری را
داراست .قانونگذار با وضع آثار فرعي بر قرارداد باطل در صدد به مقصود رسانیدن اين توافق
و صیانت جامعه از آثار نامطلوب بطالن است.
به اين منظور قانونگذار با وضع قواعد مربوط به تحول قرارداد در جهت جلوگیری از
باطل شدن تالش مينمايد و قاضي با کنار هم قراردادن اين اجزا در ترکیبي قابل قبول و
البته در نزديکترين شکل به خواست واقعي طرفین ميتواند به آن حیات حقوقي بدهد2.
فصل مشترک هر دو نظر ،فرعي بودن اثر قرارداد است؛ يعني قانونگذار برای قرارداد
باطلي که اصوالً هیچ اثر حقوقي ندارد به صورت فرعي آثاری را مترتب نموده است و اين
آثار نشئت گرفته از ارادۀ افراد نیست.
هرچند در فقه امامیه در خصوص آثار عرضي قرارداد باطل به صورت صريح بحث نشده،
 .1همان ،ص .170
 .2انور ،سلطان ،نظريۀ العامه لاللتزامات ،ج ( ،3مصر :انتشارات دارالمعارف ،چ  2005 ،2م) ،ص .171
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ولي اين موضوع از حیث مصداقي و ضمني مورد توجه قرار گرفته است؛ برای مثال ،در
صورت انعقاد عقد اجاره به صورت فاسد ،عقد بهطور کلي فاقد اثر نميشود و برخي از آثار
عقد همچون إذن ،جواز تصرف و استحقاق اجرتالمثل وجود دارد و آثار ديگر عقد صحیح
همانند وجوب اجرای تعهد و استحقاق اجرت المسمي ساقط ميشود1.
آثار فرعي قرارداد باطل در حقوق ايران نیز مورد توجه قرار گرفته است و در قوانین
احکامي ديده مي شود که نشانۀ برخي از آثار جنبي برای قراردادهای باطل است ،از جملۀ اين
احکام ميتوان به ضمان درک (مادۀ  362ق.م) و عدم قابلیت استناد بطالن (مواد  82و 100
ق.ت) اشاره کرد2.
 .2 .2 .1 .3تحول اثر استثنایی قرارداد باطل است

طرفداران اين ديدگاه برخالف ديدگاه قبلي که تحول قرارداد را ازآثار فرعي قرارداد
باطل ميدانستند ،در مقام تبیین ماهیت حقوقي تحول قرارداد ،آن را اثر استثنايي قرارداد
باطل ميدانند؛ به اين شرح که قانونگذار با هدف حمايت از اشخاص ثالث که دارای
حسننیتاند و در راستای حمايت از مباني عدل و انصاف و صیانت جامعه از آثار نامطلوب
بطالن عقود ،برخالف قاعدۀ اصلي در بطالن يعني بالاثر بودن و بازگرداندن اوضاع به
دوران قبل از بطالن ،بهطور استثنايي آثاری را بر قرارداد باطل مترتب مينمايد که حتي
گاهي مي تواند آثاری مشابه و يا نزديک به قرارداد اولیه در حالت صحت باشد3.
البته اين ديدگاه مورد انتقاد بسیاری از صاحبنظران قرار گرفته است؛ به اين شرح که
مبنا و شاکلۀ اساسي تحول قرارداد باطل ،وجود اجزا و ارکان قرارداد صحیح ديگر در درون
آنست که قانونگذار را مجاب کرده است تحول قرارداد را بپذيرد .شاکله و اساس قرارداد
جديد واقعي است و تنها قانونگذار با هدف حمايت از اشخاص ثالثِ باحسننیت و نیز حقوق
عامه ،فراتر از اصول کلي بطالن ،آن را بهرسمیت شناخته است و اين امر درواقع رسمیت
بخشیدن به واقعیات موجود است ،نه اثر استثنايي قرارداد .جوهره و اساس قرارداد جديد
ريشه در قرارداد سابق دارد و در فرايندی که قانونگذار پیشبیني کرده ،به قرارداد جديد
 .1سید جواد ،حسیني عاملي ،مفتاح الکرامه في شرح القواعد ،ج ( ،14قم :انتشارات اسالمي ،چ  1419 ،1ق) ،ص .415
 .2ناصر ،کاتوزيان ،قواعد عمومي قراردادها ،ج ( ،2تهران :شرکت انتشار با همکاری برنا ،چ  ،)1371 ،3ص .301
 .3عبدالحفیظ ،قلعچي« ،بطالن العقد في الفقه االسالمي» ،مجلۀ حقوق دانشگاه کويت ،دورۀ  ،2ش  2004( 18م) ،ص .197
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است1.

پس از مطالعۀ ديدگاههای متفاوتي که در مورد ماهیت حقوقي تحول قرارداد بیان شده
است ميتوان به اين جمعبندی رسید که هريک از اين ديدگاهها مقدماتي را برای تحول
قرارداد بیان نمودهاند ،ولي درنهايت اين ديدگاهها در يک نقطه به هم ميرسند و آن نقش
تأثیرگذار و حیاتبخش قاضي در امر تحول قرارداد است .مسیر ترسیمشده در تمام اين
نظريات و همچنین مواد قانوني کشورهای مختلفي که تحول قرارداد را در مجموعۀ مقررات
خود پذيرفتهاند ،به اين نقش مهم بهعنوان عامل اصلي در تحول قرارداد پرداختهاند ،و
شارحان متون حقوقي نیز به اين امر اشاره و تأکید کردهاند.
در مورد نقش قاضي ميتوان گفت ،هرچند ارکان و شرايط اساسي قرارداد تحوليافته در
توافق نافرجام اولیه موجود بوده است ولي درنهايت قاضي با استناد به ارادۀ فرضي طرفین،
به اين ارکان و اجزا بهعنوان قراردادی جديد حیات و اعتبار بخشیده و اين صالحیت به
قاضي بر اساس سیاست کلي قانونگذار در جهت نجات قراردادها از بطالن و استحکام
معامالت اعطا شده است.
فرايند تحول از سوی قاضي و بر اساس خواست مشترک طرفین و با هدف کمک کردن
به آنها در جهت تحقق اهداف اقتصادی که بهدنبال آن بودهاند انجام ميشود.
البته نظری هم که تحول قرارداد را از آثار قرارداد باطل ميداند نیز خالي از حقیقت
نیست و قاضي با تکیه بر همین آثار ،وظايف خود را انجام ميدهد.
با وجود اين بايد توجه داشت که ايرادات زيادی نسبت به اعطای نقشي اينگونه برای
قاضي وجود دارد و بسیاری از حقوقدانان اينگونه اختیارات را مغاير با اصول حقوقي
ميدانند .در جمعبندی کلي ،اين ايرادات در دو محور به شرح زير مطرح شدهاند:
الف) اساسيترين و مبناييترين ايرادی که به نظريۀ تحول قرارداد وارد ميشود مربوط
به اصل حاکمیت اراده است .اکثريت قريب به اتفاق سیستمهای قانونگذاری اهمیت
 .1ولیم سلیم ،قالده ،اعالن االراده في قانون المدني المصری( ،مصر :انتشارات جامعۀ قاهره ،چ  1955 ،1م) ،ص .50
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ويوه ای را برای اصل حاکمیت اراده و نقش اراده در ايجاد تعهد قائل هستند؛ اصلي که به
اشخاص اختیار ميدهد در محدودۀ حقوق خصوصي در قالب قرارداد روابط خود را با ديگران
تنظیم نمايند و نسبت به بندبند آن تصمیم بگیرند و قانونگذار نیز خود را مکلف نموده است
که از اين توافقات همانند قانون حمايت کند .در نتیجه ،بر اساس اصل حاکمیت اراده ،قاضي
حق ندارد به نیابت از ديگران و يا به هر عنوان ديگری قراردادی بهوجود بیاورد .دادن چنین
اختیاری به قاضي تجاوزی آشکار به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی اشخاص است و
اين امر ميتواند کارايي روابط قراردادی را به مخاطره بیندازد1.
ب) دومین ايرادی که به نقش انشايي قاضي گرفته ميشود به صالحیتهای متعارف و
شناختهشدۀ قاضي مربوط است که تقريباً مورد اتفاق همۀ سیستمهای حقوقي بوده که همانا
فصل دعوی و خصومت بر اساس ضوابط و مقررات است ،نه چیزی فراتر از آن .اعتقاد به
اينکه قاضي خود صالحیت قانونگذاری داشته باشد و يا اينکه بتواند در فرايند انعقاد
قراردادهای خصوصي مشارکت کند و دارای نقشي انشايي باشد ،روابط حقوقي اشخاص را با
مشکالت عديدهای مواجه ميسازد و از اعتبار و استحکام معامالت ميکاهد2.
در جواب اين ايرادها ميتوان گفت:
نخست ،فلسفۀ وجودی و هدف اساسي نظام تحول قراردادها نجات آنها از بطالن است
و اين امر کامالً در جهت منافع طرفین رابطۀ قراردادی و کمک به آنان است تا با آثار
نامطلوب بطالن قراردادشان مواجه نشوند .تحول قرارداد موجب ميشود طرفین بهجای
قرارداد باطل با قرارداد جديدی روبهرو شوند که بیشترين قرابت را با خواست مشترک آنها
دارد .درست است که اين قرارداد از سوی قاضي تحول يافته ،ولي قاضي با اِشرافي که در
روند رسیدگي به اين دعوی پیدا کرده است ،اين فرايند را بر اساس مصلحت و خواست
طرفین انجام ميدهد.
در جريان تحول قرارداد ،قاضي يک سؤال بسیار مهم و اساسي را برای خود مطرح
ميکند و آن اين است که اگر طرفین ميدانستند که اين قرارداد باطل خواهد شد چه
 .1عليکاظم ،الشباني ،تحوّل العقد في نطاق القانون المدني( ،لبنان :منشورات الحلبي ،چ  2015 ،1م) ،ص .106
 .2همان ،ص .107
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تصمیمي ميگرفتند و به چه قراردادی رضايت ميدادند؟ پاسخ اين سؤال به قاضي کمک
ميکند که بر اساس تشخیص خود قراردادی را جايگزين نمايد که بتواند به بهترين شکلِ
ممکن اهداف اقتصادی طرفین را محقق سازد؛ چراکه هدف نهايي طرفین قرارداد ،نه عنوان
رابطۀ حقوقي ،بلکه اهداف اقتصادی بود که دنبال ميکردند .بر همین اساس قاضي تالش
دارد که با توجه به شناختي که از مواضع طرفین پیدا کرده ،خود را در جای آنها قرار دهد و
برای آنها قرارداد جديدی را بهوجود بیاورد .بررسي نصوص قانوني و دکترين حقوقي در
کشورهای مختلفي که تحول قرارداد را پذيرفتهاند نیز نشان از وجود چنین ظرفیتي دارد و
رضايت و ارادۀ (اگرچه فرضي) طرفین يکي از شرايط اساسي تحول قرارداد است و بدون آن
هیچ تحولي انجام نخواهد شد1.
با اين ديدگاه ،ديگر دخالت قاضي در توافقات طرفین را نميتوان نقض حريم حقوقي
اشخاص و خدشهای بر آزادی قراردادی آنها تلقي کرد و تا وقتي که هدف قاضي خدمت و
کمک به اشخاص در فرايندی تعريفشده و قانوني باشد ،نهتنها اصل حاکمیت اراده نقض
نشده ،بلکه به اجرای بهتر آن کمک مؤثری شده است و بخش قابلتوجهي از قراردادهای
باطل دوباره به چرخۀ حیات حقوقي جامعه بازگردانده ميشود.
از جهت ديگر ،دخالت قاضي در محدود کردن روابط قراردادی امر غريبي نیست و در
عمل قضات در فرايند روابط قراردادی و بهخصوص در نحوۀ اجرای قراردادها تأثیرگذار است.
گاهي به اسم تفسیر و يا تکمیل قرارداد و يا به استناد اصل حسننیت تعهداتي فراتر از متن
قرارداد را برای اشخاص ايجاد مينمايد2.
و اما در مورد ايراد دوم که نقش محدود و غیرموسعي برای قاضي درنظر ميگیرد؛ به
اين شرح که قاضي موظف به اجرای قانون است و وظیفۀ تشريعي ندارد و تحول قرارداد از
سوی قاضي بهنوعي افزايش اختیارات وی است .اين درحالي است که در اکثر قريب به
اتفاق سیستمهای قانونگذاری به قضات اختیار داده شد که در مواردی که حکم دعوايي را
در قوانین موضوعه نمييابند با استناد به اصول کلي حقوق به دعوی رسیدگي نمايند و

 .1حسنعلي ،الذنون ،النظريه العامه لاللتزامات ،ج ( ،2اردن :انتشارات وائل لنشر ،چ  2002 ،1م) ،ص .79
 .2ناصر ،کاتوزيان« ،تفسیر قرارداد» ،مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران ،ش  ،)1384( 70ص .233
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قاضي حق استنکاف از صدور حکم

ندارد1.

در بسیاری از سیستمهای قانونگذاری به صورت صريح به قضات اختیار قانونگذاری
داده شده است .مادۀ يک قانون مدني سوئیس بهصراحتِ تمام به اين مسئله اشاره ميکند.
چنانچه قاضي قانون قابل تطبیقي را با دعوای مطروحه نیافت بايد به عرف و عادت مراجعه
کند و اگر عرفي مربوط به اين دعوی پیدا نشد بايد بر اساس قواعدی حکم دهد که اگر
خودش بهجای قانونگذار بود ،وضع ميکرد.
اين متن قانوني به روشنترين شکل ممکن به نقش تقنیني قاضي اشاره دارد .شايد اين
نقش با اين وسعت در تمامي سیستمهای قانونگذاری بهرسمیت شناخته نشده باشد .با وجود
اين و عليرغم ديدگاهای سنتي غالب در بین حقوقدانان که نقش قاضي را در تفسیر و
تطبیق مقررات محدود ميدانند ،در تمامي اين سیستمها کموبیش برای قضات نقش تقنیني
ديده شده است ،وگرنه چگونه ميتوان صالحیتهای گستردۀ محاکم عالي در وضع قواعد
الزامآور و يا استناد قضات به مباني عدالت و انصاف و حقوق طبیعي را توجیه کرد.
در واقع ،نقش قاضي در تحول قرارداد و همچنین نقش تقنیني قاضي در برخورد با
خألهای قانوني از مبنای واحدی تبعیت مينمايد؛ به اين معني که قاضي فقط مجری
خشک و بياختیار نصوص قانوني و يا متن قرارداد نیست .وی با ابتکار عمل ،علم و شايد
هنر خود امکان اجرای قرارداد را فراهم ميآورد و بر همین اساس ميتوان نقش قاضي را
توجیه نمود2.
 .2 .3شروط تحول قرارداد

در اين مبحث به شروط تحول ميپردازيم که درواقع ارکان اساسي برای تحول است.
در بسیاری از متون حقوقي مربوط به حقوق تعهدات کموبیش به مفهوم تحول قرارداد و
همچنین شروط اساسي و جوهری آن پرداخته شده است .همچنین نصوص قانوني متعددی
مربوط به کشورهای مختلف ،با تفاوتهايي جزئي به شروط اساسي تحول قرارداد
 .1ابراهیم ،شحاته ،في اجتهاد القاضي( ،مصر :انتشارات جامعه عین الشمس ،چ  1988 ،2م) ،ص .422
 .2عليکاظم ،الشباني ،پیشین ،ص .112
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پرداختهاند .با تأمل در اين نصوص قانوني بهويوه مادۀ  140قانون مدني آلمان که اصل و
ريشۀ تاريخي تحول قرارداد بهشمار ميرود ،شروط اساسي تحول قرارداد از اين قرار است:
 بطالن قرارداد اصلي؛
 وجود اجزا و ارکان قرارداد صحیح ديگر؛
 انصراف ارادۀ طرفین به قرارداد ديگر.
 .1 .2 .3بطالن قرارداد اولیه

اولین شرط برای تحول قرارداد بر اساس اصول حقوقي و مواد قانوني موجود در
کشورهای مختلف ،بطالن قرارداد اصلي به صورت کامل است .در اين زمینه بايد به اين
موارد توجه کرد:
الف) قرارداد صحیح بههیچوجه قابل تحول به قرارداد ديگری نیست؛ حتي اگر طرفین
قرارداد به تحول آن به قرارداد ديگری رغبت و تمايل داشته باشند و ارکان قرارداد موردنظر
آنها هم در توافق اولیۀ آنها موجود باشد .برای مثال ،چنانچه قرارداد هبه به صورت صحیح
منعقد شود و در عین حال ،ارکان وصیت نیز در آن موجود باشد ،رغبت و تمايل طرفین برای
اينکه رابطۀ حقوقي خود را به وصیت تغییر دهند ،نميتواند مجوزی برای تحول هبه به
وصیت باشد1.
ب) در صورتي ميتوان به بطالن قرارداد بهعنوان شرط تحول استناد نمود که قرارداد به
صورت کامل باطل باشد .در مواردی که بخشي از يک قرارداد باطل باشد قانونگذار با
تحقق شرايطي بر اساس نظريۀ انتقاص (تجزيه) قرارداد سعي در حفظ بخش معتبر قرارداد و
دور نمودن بخش باطل از آن دارد و مجالي برای تحول قرارداد باقي نميماند .البته بر
اساس ديدگاه برخي از استادان ،امکان اعمال تحول قرارداد در بخش باطل قرارداد بعد از
انتقاص (تجزيه) وجود دارد2.
 .1صاحب عبید ،الفتالوی ،تحوّل العقد دراسه مقارنه( ،اردن :انتشارات دارالثقافه ،چ  1997 ،1م) ص .29
 .2همان ،ص .110
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ج) يکي از شرايطي که از تجزيۀ و تحلیل و مقررات قانوني مربوط به تحول عقد
استنباط ميشود اينست که قرارداد باطلي قابل تحول است که صورت ظاهری و کاملشدۀ
قرارداد را دارا باشد و چنانچه قراردادی بهواسطۀ اشتباهات مؤثر همانند اشتباه در نوع قرارداد،
اشتباه مؤثر در موضوع و يا خارج بودن از محدودۀ حقوق خصوصي افراد ،عدم توافق ايجاب
و قبول و مواردی از اين قبیل باطل باشد (يعني اصال بهوجود نیامده باشد) ،امکان متحول
شدن به قرارداد ديگر را ندارد .برای نمونه ،بايد قرارداد بیعي بهوجود بیايد و مثالً در اثر
مالیت نداشتن مبیع و به شرطِ داشتن عناصر و ارکان قراردادِ هبه و البته منصرف بودن ارادۀ
طرفین به آن ،به قرارداد جديد متحول گردد .در حقوق سوئیس نیز گفته شده است که عقد
باطل ممکن است به عقد درست متحول شود ،ولي اين امکان دربارۀ عقد غیرموجود وجود
ندارد1.
د) قرارداد قابل ابطال از انواع عقد صحیح است ،ولي پس از اعمال حق ابطال از سوی
صاحب حق ،در حکمِ قرارداد باطل قرار ميگیرد 2.درصورتي که قرارداد قابل ابطال به
قرارداد باطل تبديل شود ،امکان تحول قرارداد نسبت به آن وجود دارد .همین حکم در مورد
قرارداد غیرنافذ هم صادق است و در صورت رد شدن و تبديل شدن به قرارداد باطل ميتواند
در فرايند تحول قرار بگیرد.
 .2 .2 .3وجود ارکان قرارداد صحیح دیگر

يکي ديگر از شرايط الزم برای اعمال تحول قرارداد اين است که قرارداد باطل
دربرگیرندۀ اجزا و ارکان کامل قرارداد صحیح ديگر ،متفاوت با قرارداد اولیه باشد3.
توافق طرفین بايد دربرگیرندۀ تمام اجزا و ارکان قرارداد جديد به صورت کامل باشد،
بدون آنکه چیزی اضافه يا کم شود که در اين صورت ،بحث تصحیح و انتقاص قرارداد
مطرح ميشود4.
 .1ناصر ،کاتوزيان ،قواعد عمومي قراردادها ،ج ( ،2تهران :شرکت انتشار با همکاری برنا ،چ  ،)1371 ،3ص 298؛ عليکواظم ،الشوباني،
پیشین ،ص .120
 .2محمدجعفر ،جعفری لنگرودی ،داير المعارف حقوق مدني و تجارت( ،تهران :انتشارات گنج دانش ،چ  ،)1388 ،1ص .110
 .3عبدالمجید ،الحکیم ،الوجیز في نظريه االلتزام ،ج ( ،1بغداد :مطبعه التعلیم العالي ،چ  1990 ،2م) ،ص .482
 .4علي کاظم ،الشباني ،پیشین ،ص .127
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در خصوص چگونگي تحقق اين شرط در بین حقوقدانان مباحثي مطرح است ،به اين
شرح که آيا قرارداد جديد بايد دارای عنوان متفاوتي از قرارداد اولیه باشد يا اينکه ممکن
است قرارداد جديد دارای همان عنوان سابق ،مثالً اجاره ،باشد و فقط از حیث محتوا و
مضمون با قرارداد باطل اولي تفاوت داشته باشد.
در اين مورد دو ديدگاه وجود دارد:
 .1 .2 .2 .3ضروری بودن موضوع متفاوت

در ديدگاه اول ،برخي معتقدند همین که قرارداد جديد از حیث مضمون متفاوت با
قرارداد اولیه باشد بهگونهای که از نظر قانون صحیح تلقي شود ،شرط الزم برای تحول
قرارداد محقق شده است و ضرورتي ندارد که قرارداد جديد عنوان جديدی متفاوت با قرارداد
اول داشته باشد .اينکه در بیشتر موارد ،اِعمال مقررات مربوط به تحول منجر به قرارداد
جديدی با عنواني متفاوت ميشود ،قاعدۀ کلي نیست و منافاتي ندارد با اينکه بتوان با
قراردادی از نوع قرارداد قديم ،ولي متفاوت از حیث مضمون ،قرارداد را متحول ساخت1.
طرفداران اين ديدگاه در اثبات مدعای خود به دو دلیل استناد ميکنند:
نخست ،اعمال قانون بايد بر اساس مفاد قانون انجام شود نه فراتر از آن ،و بررسي متون
قانوني که به مفهوم تحول پرداختهاند به چنین شرطي اشاره نکردهاند و شرط قانونگذار به
صورت عام رسیدن به قراردادی صحیح و نیز متفاوت با قرارداد باطل اولي است؛ بهخصوص
اينکه متحول کردن قراردادی که بهظاهر مورد توافق طرفین قرار گرفته به قراردادی ديگر،
امری خالف قاعده است و نميتوان با گشادهدستي قواعد آن را تفسیر نمود .برای مثال ،در
کشورهايي که قانون نرخ بهره را تعیین ميکند و توافقات فراتر از آن را باطل ميداند ،تحول
قرارداد قرض باطل به قراردادی با همین عنوان و مضموني متفاوت که نرخ بهرۀ قانوني را
رعايت نموده باشد ،صحیح خواهد بود2.
دوم ،يکي از مسائلي که در تحول قرارداد مورد توجه قرار ميگیرد ،دستیابي به اهداف
 .1احمد ،يسری ،تحوّل التصرف القانوني( ،مصر :مطبعه الرساله چ  1958 ،7م) ،ص .147
 .2عبدالفتاح ،الباقي ،مصادر االلتزام( ،مصر :مطبعه النهضه ،بي تا) ،ص .112
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اقتصادی است که طرفین در قالب قرارداد بهدنبال تحقق آن هستند و معموالً در انجام
فرايند تحول ،قراردادی انتخاب ميشود که بهتر بتواند غرض اقتصادی مورد توافق طرفین را
تأمین کند و طبیعي است که نوع بهتر قرارداد هم ميتواند اين هدف را حاصل نمايد ،در اين
باب احمد يسری ،از استادان صاحبنظر مصری ،در مبحث تحول قرارداد ،ميگويد :عمل
حقوقيِ همعنوان ولي متفاوت از حیث محتوا ،در ديد عرف عمل حقوقي جديدی تلقي
مي شود و اگر اين عمل حقوقي بتواند اهداف و اغراض اقتصادی طرفین را تأمین نمايد،
امکان تحول قرارداد وجود دارد1.
 .2 .2 .2 .3ضروری بودن عنوان متفاوت

در ديدگاه دوم ،برخي صاحبنظران بر اين باورند که شرط تحول قرارداد اين است که
قرارداد جديد بايد دارای عنواني متفاوت با قرارداد باطل باشد ،طرفداران اين ديدگاه گاهي
به همان داليلي استناد نمودهاند که طرفداران عنوان واحد به آن استناد کرده بودند؛ به اين
شرح که از نصوص قانوني که در مورد تحول قرارداد وجود دارد برميآيد که قرارداد جديد
بايد دارای عنوان جديدی باشد و عرف ،تغییر در مضمون را قرارداد جديد تلقي نميکند2.
بهنظر ميآيد ديدگاه دوم منطبق بر موازين حقوقي است و تحول قرارداد وقتي ممکن
است که قرارداد صحیح دارای ماهیت حقوقي متفاوتي با قرارداد اولیه باشد ،زيرا تغییر در
مضمون و محتوای قرارداد بیشتر به مفهوم انتقاص و تجزيۀ قرارداد نزديک است و تمهیدی
است که قانونگذار برای رفع بطالن از قراردادی که بخشي از آن باطل شده ،انديشیده
است.
 .3 .2 .2 .3انصراف ارادۀ طرفین به قرارداد جدید

شرط سوم تحول قرارداد که از آن به شرط ذاتي تحول تعبیر شده است ،مربوط به ارادۀ
طرفین قرارداد در انجام فرايند تحول است؛ به تعبیر ديگر ،شرط سوم برای تحول قرارداد،

 .1احمد ،يسری ،پیشین ،ص .150
 .2حلمي بهجت ،بدوی ،پیشین ،ص .410
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اين شرط تأمینکنندۀ عنصر سازندۀ اراده در فرايند تحول است .عنصر اراده در اعمال
حقوقي جايگاه خاصي دارد و بدون آن عمل حقوقي قابل تصور نیست .شرط اساسي برای
انجام اعمال حقوقي ،وجود و توافق ارادۀ طرفین در قالب ايجاب و قبول است و عمل
حقوقي محصول اين تراضي است که بر اساس ارادۀ حقیقي و واقعي طرفین شکل گرفته
است .بر همین اساس ،بسیاری از قواعد و مقررات مربوط به تعهدات بر اساس نقش اراده
اعم از صريح ،ضمني و يا بنايي تحلیل و ارزيابي ميشوند .نظام تحول قرارداد نیز از اين
قاعده مستثني نیست و تکیه بر ارادۀ طرفین دارد و اين ارادۀ مشترک است که ميتواند
تغییراتي اينگونه را در رابطۀ حقوقي طرفین توجیه نمايد2.
يکي از مهمترين مباحث مطرح در موضوع تحول قرارداد ،ماهیت ارادهای است که بر
اساس آن فرايند تحول انجام ميشود .اين بحث فراتر از ارزش نظری ،اثر مستقیمي در
تجزيه و تحلیل احکام مرتبط به اين موضوع دارد.
دستهای از حقوقدانان اين اراده را ارادۀ احتمالي و گروهي ديگر آن را ارادۀ فرضي يا
تصوری ميدانند که هريک از اين دو مفهوم بار معنايي و آثار حقوقي خاص خود را دارد که
بايد به صورت دقیق مورد مطالعه قرارگیرد.
الف) ارادۀ احتمالی

بیشتر حقوقداناني که در مورد تحول قرارداد بحث کردهاند ،معتقدند ارادهای که شرط
اساسي تحول قرارداد است ،ارادۀ واقعي نیست .ارادۀ واقعي همان ارادهای است که طرفین در
جريان توافقِ خود آن را قصد نموده که به بطالن منجر شده است .آيا ميشود باور کرد که
طرفین در زمان تراضي نسبت به دو نوع قرارداد تراضي نموده و در کنار قراردادی که بدون
علم و پیشبیني طرفین باطل شد ،قرارداد ديگری را نیز قصد کرده بودند؟! مگر نه اينکه در

 .1نعمتاهلل ،الفت و فتحاهلل عطاردی« ،نظريۀ تحول عقود باطل به عقود صحیح در حقوق اسالم ،ايران ،مصر و فرانسوه» ،دوفصولنامۀ
حقوق تطبیقي ،ش  ،)1398( 111ص .191
 .2صاحب عبید ،الفتالوی ،پیشین ،ص .33
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تعريف تحول قرارداد استدالل ميشد که اگر طرفین قرارداد ميدانستند قراردادشان باطل
ميشود ارادۀ ايشان به قرارداد جديد متوجه ميشد .بنابراين ارادهای که بر اساس آن وجود
قرارداد جديد توجیه مي شود ،ارادۀ احتمالي و يا نیت احتمالي مشترک است که تنها در سايۀ
علم نداشتن طرفین به وجود آن قابل تصور است.
چنانچه طرفین ميدانستند که قرارداد اصلي آنها باطل است و در کنار آن قرارداد ديگری
را درنظر داشتند ،به يقین از همان ابتدا ارادۀ آنها به همان قرارداد دوم منصرف بود و توافق
اول آنها پوستۀ بي مغز و فاقد ارزش حقوقي بوده است .بنابراين ارادۀ واقعي و حقیقي طرفین
منصرف به قرارداد اولیهای بود که باطل شمرده شد و ارادۀ احتمالي آنها متوجۀ قرارداد جديد
و صحیح است1.
مفهوم اين نظريه اين است که در روند ارتباط حقوقي طرفین دو ارادۀ معاصر و همزمان
وجود دارد؛ ارادۀ اول ،ارادۀ واقعي و حقیقي که محصول آن قراردادی باطل بود و در کنار آن،
ارادۀ احتمالي وجود دارد که بر اساس آن قرارداد صحیحي شکل ميگیرد.
طرفداران اين نظريه در مورد ماهیت و اوصاف ارادۀ موردنیاز برای تحول ميگويند که
اين ارادۀ احتمالي در چارچوب اهداف مشروع و خواستههای اقتصادی طرفین از رابطۀ
حقوقيشان ارزيابي و تبیین ميشود؛ يعني وقتي وسیله و قالب قانوني که برای رسیدن به
اين اهداف انتخاب کردهاند از نظر قانون معتبر نبوده باشد ،آنها ميتوانند نسبت به وسیله و
قالب معتبر و قانوني ديگری برای رسیدن به همان اهداف و يا حداقل بخش قابلتوجهي از
آن توافق نمايند.
ارادۀ احتمالي بهعنوان مبنای تحول قرارداد در حقوق و مقررات برخي از کشورهای
عربي مطرح شده است .مادۀ  191قانون مدني کويت بر همین اساس تدوين يافته است و
همچنین برخي از دادگاههای مصر نیز به اين ديدگاه تمايل داشتهاند2.
برابر نظريۀ ارادۀ احتمالي ،هرگاه قاضي بر اساس اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد به اين
نتیجه رسید که طرفین در صورت علم به بطالن قرارداد ،قرارداد جديدی را قبول ميکنند،
 .1عبدالرزاق ،السنهوری ،الوسیط في شرح قانون المدني( ،بیروت :منشورات الحلبي ،چ  2008 ،1م) ،ص .636
 .2عليکاظم ،الشباني ،پیشین ،ص .126
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ميتواند نسبت به تحول قرارداد اقدام نمايد؛ البته حتي طرفداران اين ديدگاه هم قبول دارند
که قاضي در اين موارد نميتواند به قطع و يقین اعالم کند که طرفین در صورت علم به
بطالن رابطۀ حقوقيشان به ق رارداد جديد رضايت داشتند ،با وجود اين در انجام فرايند تحول
قرارداد الزم نیست قاضي به اطمینان برسد و داشتن احتمالي معقول کفايت ميکند و قاضي
نیز در بررسي اوضاع احوال و نتیجهگیری مستقل است و بهعبارتي ميتوان گفت که اين کار
جزء شئون قضاوت و وظايف اختصاصي وی است1.
نظريۀ ارادۀ احتمالي با انتقادهای زيادی مواجه شد .اساسيترين چالش اين نظريه اين
است که امکان تصور يک رابطۀ حقوقي با دو قصد وجود ندارد .ارادۀ احتمالي فقط در
صورتي قابل تصور است که طرفین توقع داشته باشند که رابطۀ حقوقيشان باطل باشد و با
توجه به اين احتمال ،قرارداد ديگری را به صورت احتیاطي قصد نمايند که در صورت باطل
شدن قرارداد اولیه جايگزين آن شود ،و اين مسئله بيگمان نشان از مردد بودن اراده دارد؛
امری که ميتواند به عدم تشکیل قرارداد و ناممکن بودن تحول قرارداد منجرّ شود.
ايرادهای اساسي پیشگفته موجب مهجور ماندن اين نظريه در نزد صاحبنظران و
سیستمهای قانونگذاری شده است2.
ب) ارادۀ فرضی (تصوری)

طرفداران اين ديدگاه معتقدند که تحول قرارداد بايد بر اساس ارادۀ فرضي تحقق پیدا
کند .ارادۀ فرضي برخالف ارادۀ احتمالي غیرحقیقي است و بر اساس فرض و تصور شکل
ميگیرد؛ به اين شرح که طرفین رابطۀ قراردادی اصالً به بطالن رابطۀ قراردادی خود فکر
نميکنند و ارادۀ حقیقي آنها متوجۀ قرارداد اولیهای است که در آن به اين موضوع تصريح
شده و معتقد به صحت آن بودهاند .منطق حقوق نميپذيرد که آنها در همان زمان ،ارادۀ
حقیقي ديگری نیز داشتهاند که در صورت بطالنِ قراردادِ اولیه مبنای رابطۀ حقوقي و قرارداد
جديد باشد3.
بر اساس اين ديدگاه در توافق طرفین فقط يک ارادۀ واقعي وجود داشته است؛ همان
 .1عبدالرزاق ،السنهوری ،پیشین ،ص .584
 .2عليکاظم ،الشباني ،پیشین ،ص .127
 .3احمد ،يسری ،پیشین ،ص .182

 136

نشريه علمي مطالعات حقوقي معاصر ،سال يازدهم ،شماره بیستم ،بهار و تابستان 99

ارادۀ بيثمری که به قرارداد باطل منجر شده است و بهجز اين ،ارادۀ ديگری که به صورت
واقعي منسوب به طرفین باشد وجود ندارد .اما ارادهای که ميتوان تحول قرارداد را بر اساس
آن انجام داد ،ارادهای است که بر اساس فرض و تصور قاضي شکل ميگیرد که مسئول
رسیدگي به اختالف بهوجودآمده است .به اين ترتیب که خود را بهجای طرفین قرارداد
ميگذارد و با توجه به اوضاع و احوال و محتوای توافق فرض ميکند که آنها چه قراردادی
را انتخاب ميکردند که بهتر بتواند خواست و اهدافشان را تأمین نمايد1.
اما در خصوص حدود اختیارات و نحوۀ دخالت قاضي در فرايند تحول قرارداد بر اساس
ارادۀ فرضي بايد گفت که قاضي نقشي مثبت و انشايي و البته غیرتحکمي دارد .اين معنا از
بررسي متون قانوني و دکترين حقوقي مطرحشده در اين زمینه بهدست ميآيد .پیشنويس
قانون مدني مصر که سندی مهم در اين موضوع شمرده ميشد ،مقرر ميداشت :بايد در
مورد منصرف بودن نیت طرفین به قرارداد جديد درصورتي که نسبت به بطالن قرارداد
اصلي مطلع باشند ،دلیل اقامه شود؛ يعني سلطۀ قاضي در اين مورد تحکمي نیست و قاضي
از جانب طرفین قرارداد ،دوباره آن را به شکل جديد بازسازی ميکند .در اين مسیر از ارادۀ
آنها راهنمايي مي گیرد و عملکرد قاضي محدود به قصد و خواست طرفین است که بايد برای
آن دلیل اقامه نمايد .به عبارت ديگر ،قاضي در تشخیص دو شرط اولیه در تحول قرارداد
يعني باطل بودن قرارداد اصلي و موجود بودن عناصر و ارکان قرارداد صحیح ،بدون هیچ
محدوديتي و تنها بر اساس اصول حقوقي اعمال صالحیت مينمايد ،ولي در شرط سوم،
يعني انصراف ارادۀ طرفین به قرارداد جديد ،محدود به خواست و ارادۀ طرفین است و اين
قید ميتواند جريان رسیدگي را به سمتي هدايت نمايد که ارادۀ فرضي اعالمشده از سوی
قاضي تا بیشترين حد ممکن به ارادۀ حقیقي طرفین نزديک باشد2.
در جمعبندی نهايي ميتوان گفت که ارادۀ فرضي يا تصوری بهتر ميتواند احکام تحول
قرارداد را توجیه نمايد و لذا بیشتر سیستمهای قانونگذاری که به اين مسئله پرداختهاند ،از
اين مبنا تبعیت کردهاند و همین طور رويۀ قضايي و دکترين نیز به سمت پذيرش اين نظر
 .1صاحب عبید ،الفتالوی ،پیشین ،ص .68
 .2عليکاظم ،الشباني ،پیشین ،ص .152
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داشتهاند1.

با وجود اين ،بايد اذعان داشت که بحث ارادۀ فرضي از مباحث پیچیده و دارای زوايای
مبهمي است و علت اين امر نیز غیرواقعي و فرضي بودن آن است .از سوی ديگر،
سیستمهای قانونگذاری نیز معیارهای روشني را برای قاضي معین نکردهاند تا بتواند با
استناد به آنها ارادۀ فرضي را تبیین نمايد و فقط قاضي مکلف شده است که قراردادی را که
نزديکترين قرابت را با خواست مشترک طرفین دارد بهعنوان مبنای تحول درنظر بگیرد.
با اين همه ،قدر متیقن اينست که اهداف و اغراض اقتصادی حاکم بر قرارداد از
مهمترين معیارهايي است که قاضي بر اساس آن ارادۀ فرضي طرفین قرارداد را تبیین و
بهعنوان مبنای تحول اعمال مينمايد؛ هرچند فقط همین يک معیار نميتواند تصوير روشن
و قانونمندی از اختیارات قاضي ارائه بدهد و بهتر است معیارهای ديگری نیز تعیین شود و
میزان اختیارات قاضي در اين زمینه کاهش يابد2.
نتیجه
نهاد تحول قرارداد که ريشه در حقوق آلمان دارد سازوکار مفیدی برای کاستن از موارد
بطالن قرارداد است؛ به اين معنا که اگر قرارداد باطلي در برگیرندۀ ارکان و شرايط قرارداد
صحیح ديگری باشد ،قرارداد اخیر مالک خواهد بود و توافق طرفین به آن متحول ميشود؛
مشروط به اين فرض که ارادۀ طرفین در صورت علم به بطالن قرارداد اولیه ،منصرف به
قرارداد دوم باشد.
تحول قرارداد از آثار فرعي مترتب بر قرارداد باطل است ،به اين معنا که قانونگذار با
وجود اصل اولیه که قرارداد باطل را فاقد اثر حقوقي ميداند ،با هدف کاستن از موارد بطالن
قراردادها و صیانت از نظم اقتصادی جامعه اين قابلیت را در قرارداد باطل پیشبیني کرده
است که با شرايطي به عقد صحیح ديگری تحول پیدا کند و در کالبدی جديد به حیات
حقوقي خود ادامه دهد و البته قاضي دارای نقشي کلیدی در تفسیر ،توصیف و بازسازی
 .1مجموعۀ احکام صادره از ديوان عالي عراق در بخش مدني ،ج  1968( ،5م) ،ص 180
 .2عليکاظم ،الشباني ،پیشین ،ص .160
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قرارداد بر اساس ارادۀ فرضي طرفین است.
اين نهاد در حقوق بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای عربي و افغانستان بهعنوان
قاعدهای عام پذيرفته شده است ،ولي در حقوق ايران با اينکه مصاديق متعددی از اعمال
تحول در قراردادها يافت ميشود ،ولي قانونگذار بهعنوان قاعدهای عام به اين نهاد تصريح
نکرده است.
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