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مقدمه
واگذاري قرارداد آن است که شخص پس از انعقاد یک قرارداد ،موقعيت خود را از لحاظ
طرف پيمان بودن ،به دیگري منتقل سازد( .غمامي )۱1 :۱377 ،در انتقال قرارداد طرف قرارداد
از رابطهي حقوقي کنار ميرود و شخص دیگري جانشين و جایگزین ميشود و از آن پس طرف
عقد به حساب ميآید و مي تواند حقوق ناشي از عقد را مطالبه نماید و در مقابل تعهدات ناشي
از عقد نيز مسئول است؛ که این امر با انتقال حقوق ناشي از قرارداد متفاوت است.
در حقوق انگلي س انتقال حقوقي ناشي از قرارداد ،به طور معمول ،مسؤوليتي براي انتقال
گيرنده ایجاد نميکند ،مگر اینکه وي صریحاً اجراي تعهدات را بپذیرد؛ )(Treitel, 1997: 618
در حقوق قراردادهاي آمریکا براي بيان این نهاد از اصطالح ”“Assignment of contract
استفاده ميشود و در قانون یکنواخت تجارت آمریکا ) (U.C.Cدر بحث بيع و اجاره ،واگذاري
قرارداد نيز مطرح شده است ،به نحوي که در مادهي  2-2۱4این قانون در مورد قرارداد بيع،
بحث انتقال حقوق و تفویض تعهدات ناشي از بيع عنوان گردیده و به موجب بند  9این قانون،
واگذاري قرارداد یا انتقال کليهي حقوق ناشي از قرارداد ،به مفهوم انتقال توأم حقوق ناشي از
قرارداد و تفویض اجراي تعهدات ميباشد ،مگر اینکه عبارات به کار رفته و اوضاع و احوال حاکم
بر قضيه خالف آن را مدلل ساخته و نشان دهد که منظور طرفين صرفاً واگذاري حقوق ناشي از
قرارداد بوده است( .شعاریان)۱۱ :۱311 ،
آنچه از بررسي قوانين موجود در ایران در وهلهي اول مشخص ميشود ،این است که باب
مستقلي تحت عنوان واگذاري قرارداد یا انتقال قرارداد پيشبيني نشده است؛ اما قطعاً این به
معناي عدم پذیرش نهاد مزبور در نظام قانونگذاري ما نخواهد بود؛ بلکه در مواد متعددي
مستقيماً و یا به صورت غير مستقيم در خصوص این نهاد مقرراتي وضع شده که در ادامه به
مواردي اشاره خواهد شد .در مباحث فقهي ،فقهاي عظيمالشأن شيعه ،باب مستقلي را در انتقال
یا واگذاري قرارداد اختصاص ندادهاند؛ اما در قالب عقود مضاربه ،مزارعه ،اجاره و مانند آنها ،در
خصوص این نهاد اظهارنظر نمودهاند ،به نحوي که از محتواي کالم آنان ميتوان برداشت نمود
که این نهاد مختص عقود موصوف نيست بلکه ميتوان آن را جزء قواعد عمومي قراردادها تلقي
کرد.
در رابطه با ماهيت حقوقي انتقال قرارداد ،دکترین سنتي ماهيت دوگانه انتقال حقوق و
انتقال تعهدات را ميپذیرد .در مقابل ،دکترین جدید یک مفهوم واحدي را براي انتقال قرارداد
در نظر گرفته است و در این دیدگاه ،انتقال قرارداد شامل حقوق ،تعهدات ،حقوق احتمالي و

امیرعباس کاوسي و همکاران

آتي ،تجدید قرارداد ،انحالل آن و هرگونه اقدام قضایي ميشود( .شعاریان و ترابي)9۱1 :۱343 ،
براي اینکه قالب حقوقي واگذاري قرارداد را بشناسيم ،الزم است بدواً انواع واگذاري قرارداد
را بررسي کنيم .چرا که در واگذاريهاي قهري و قضایي قرارداد ،بحث قالب حقوقي مطرح
نميشود .زیرا این نوع واگذاريها در اثر یک عمل حقوقي یا واقعه حقوقي دیگر و یا تصميم
دادگاه اتفاق ميافتد که اراده طرفين واگذاري در آن دخيل نميباشد؛ اما در واگذاري قراردادي
یک قرارداد است که باید ببينيم قرارداد متضمن واگذاري خود چه قالبي دارد ،آیا عقد معين
است یا نامعين؟ اگر عقد معين است چه نوع عقد معيني است؟
بنابراین بدواً انواع و اگذاري قراردادي ،قانوني و قضایي ،از هم تفکيک و موضوع با سایر
کشورها تطبيق داده مي شود و سپس قالب حقوقي واگذاري قرارداد ،باز هم با تطبيق با اسناد
بين المللي و سایر کشورها بررسي خواهد شد .در خالل مباحث به دیدگاههاي قضایي داخلي و
خارجي نيز اشاره خواهد شد.
 -1اقسام واگذاری قرارداد
قبل از شناخت قالب واگذاري قرارداد ،الزم است انواع واگذاري قرارداد معرفي شود .این
تقسيمبندي با توجه به دخالت اراده طرفين قرارداد ،حکم قانون یا حکم قضایي صورت ميگيرد.
لذا واگذاري قرارداد در سه نوع قراردادي ،قانوني و قضایي ممکن است تحقق یابد:
 -2-1واگذاری قراردادی یک قرارداد
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 ۱این ماده مقرر ميدارد« :عامل ميتواند براي زراعت اجير بگيرد یا با دیگري شریک شود ولي براي انتقال معامله یا تسليم زمين به دیگري
رضاي مزارع الزم است».
 2این ماده مقرر ميدارد« :مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اینکه
عامل نميتواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگري واگذار یا با دیگري شرکت نماید».
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این نوع از واگذاري قرارداد به طور مستقيم موضوع توافق طرفين است؛ یعني طرفين عقد
موجود که موضوع واگذاري است ،با شخص ثالثي که سمتي در قرارداد مذکور ندارد ،براي
جانشيني وي در این قرارداد به جاي یکي از طرفين ،به توافق ميرسند که این توافق خود عقد
جدیدي محسوب مي شود و موضوع آن واگذاري عقد است .دربارهي برخي عقود در خود قانون
۱
بر امکان انتقال قراردادي آنها تصریح شده است مانند مزارعه در مادهي  19۱قانون مدني،
مساقات در ماده  191قانون مدني 2و مضاربه در ماده  119قانون مدني .از این امر ميتوان یک
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تحليل استقرایي بر امکان انتقال سایر قراردادها عنوان کرد؛ زیرا این عقود ،خصوصيتي ندارند تا
حکم قانون را خاص آنها بدانيم و به همين دليل ،در صورت وجود شرایط ،هر عقدي قابل
انتقال خواهد بود؛ با این حال واگذاري قرارداد به پيمانکاران جزء ،واگذاري قرارداد محسوب
نمي شود و یک قرارداد فرعي است؛ به عنوان یک نمونه عملي ،در دعواي استيوارت عليه گاراژ
) (Stewart V. Rearell, s Garageخواهان ،خودروي خود را که ترمزهاي آن آسيب دیده بود،
براي تعمير تحویل خواندگان داد و به پيشنهاد خواندگان ،وي موافقت نمود که قرارداد به
وسيله پيمانکار جزء اجرا شود ،که شخص اجير نتوانست به نحو مناسبي خودرو را تعمير کند و
بر اثر حادثه بعدي ،خواهان آسيب دید .در این دعوي مقرر شد که خواندگان ،استحقاق اجراي
قرارداد را از طریق نيابتي ) (Vicarious performanceداشتهاند .با این حال ،به لحاظ عملکرد
نادرست پيمانکار جزء ،خواندگان مسئول تلقي شدند و پيمانکار جزء به این جهت که رابطه
قراردادي با خواهان نداشت ،فاقد مسؤوليت قراردادي تشخيص داده شد ،هر چند که براي او
مسؤوليت مدني ) (Tortبه جهت تقصير و غفلت ميتوانست در نظر گرفته شودTreitel, ) .
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در حقوق انگليس نيز این نوع انتقال مورد پذیرش رویه قضایي بوده است؛ در این کشور بر
اساس یک قاعده قدیمي ،در واگذاري قراردادي ،انتقال گيرنده نميتواند داراي حقوق و تکاليفي
بيش از انتقال دهنده شود .امري که در سال  ۱441به عنوان یک اصل در دعواي داوسون عليه
شرکت راهآهن شهري ) (Dawson V. Great Northern and City Railway Coبنيانگذاري
شد (Tolhurst, 2008: 2) .در حقوق آمریکا نيز انتقال قراردادي عقد بيع به موجب قانون
یکنواخت تجارت آمریکا به رسميت شناخته شده است .به موجب ماده  2-94۱قانون مزبور،
مالکيت مبيع یا همزمان با عقد منتقل ميشود و یا طرفين با توافق یکدیگر ميتوانند زمان آن
را تغيير دهند که مثالً تحت شرایطي از تاریخ حمل یا بارگيري کاال و یا از زمان تسليم سند
انتقال مالکيت صورت خواهد گرفت( .شعاریان )11 :۱311 ،با این حال باید گفت انتقال
مالکيت در عقد بي ع با انتقال خود عقد بيع که موضوع بحث ماست متفاوت است .در واقع
مالکيت یکي از آثار بيع است که طرفين در نحوهي انتقال آن حق هر گونه توافق را دارند ،که
با انتقال خود عقد بيع ،به معني مجموع حقوق و تعهدات نميتواند یکي باشد .عقد اجاره به
موجب تعریف ماده  2-243قانون یکنواخت تجارت آمریکا ،که عبارت است از «حق تصرف و
استفاده از کاال براي یک دوره معين زماني در مقابل عوض» ۱به عنوان یکي از قراردادهاي قابل
The right to possession and use of goods for a term in return of consideration

1
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انتقال شناخته شده است .با وجود این اکثر قواعد مربوط به واگذاري قرارداد ،همانگونه که از
یک سيستم کامنالیي انتظار ميرود ،بر اساس رویهي قضایي استKnapp & Others, 1999:) .
(1217
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 ۱متن ماده  ۱946قانون مدني ایتاليا به این شرح است:
Art, 1406. “Notion. Each party can substitute for himself a third person in the relationships arising from a
contract for mutual Counter-Performances, if these have not yet taken place, provided that the other party
Consent there to.” see: The Italian Civil Code, Translated by M.B. Giovanni & others, U.S.A. , 1969, p:
359.
به نقل از شعاریان۱1 :۱311 ،
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الزم به توضيح است که انتقال حقوق اعم از عيني و دیني که از قرارداد حاصل ميشوند ،را
نباید با انتقال خود قرارداد که موضوع بحث ماست خلط کرد .به عنوان نمونهاي از انتقال حقوق
که از قرارداد حاصل ميشوند ،ميتوان به نظر مشورتي شماره  7/7422مورخ ۱371/۱2/21
اداره حقوقي قوه قضائيه اشاره کرد که اظهار شده است« :مستأجر اول پس از انقضاي مدت
اجاره مستأجر دوم ،با توجه به اینکه هنوز دو سال دیگر با مالک رابطه استيجاري داشته و در
این دو سال مالک منافع است شخصاً ميتواند عليه مستأجر دوم که مدت اجارهاش منقضي
شده به لحاظ انقضاي مدت ،درخواست تخليه نماید در حالي که اگر مستأجر اول تا انقضاي
مدت اجاره خود با مالک ،عليه مستأجر دوم دادخواست تخليه نداده باشد با پایان گرفتن مدت
اجارهاش با مالک ،دیگر نميتواند عليه مستأجر دوم دادخواست تخليه به لحاظ انقضاي مدت را
مطرح سازد( ».معاونت آموزش قوه قضائيه)۱9۱ :۱317 ،
از معدود کشورهایي که در نظام حقوقي آنها به واگذاري قراردادي قرارداد تصریح شده
ميتوان به ایتاليا اشاره کرد ،به موجب ماده  ۱946قانون مدني این کشور «هر یک از طرفين
قرارداد در خصوص حقوق ناشي از قراردادي که متضمن تعهدات متقابل است ،در صورتي که
این تعهدات هنوز به موقع اجرا گذاشته نشده باشد ،ميتواند شخص ثالثي را جایگزین نماید،
مشروط بر آنکه طرف دیگر عقد به این امر رضایت دهد ۱».با این حال برخي از این جهت که
انتقال قرارداد با عث تشویق انتقال گيرنده به نقض قرارداد و کمتر شدن تعهد اخالقي به اجراي
قرارداد ميشود ،به اصل آزادي انتقال قرارداد انتقاد نمودهاند ،که این برداشت را مستند به
بررسي استقرایي در موارد عملي کردهاند (Wilkinson-Ryan, 2012: 511) .اما به نظر ميرسد
اوالً بررسي استقرایي ،مبناي دقيقي براي چنين برداشتي تلقي نميگردد؛ ثانياً در بررسي نيروي
الزامآور قرارداد ،مالک ضمانت اجراهاي حقوقي و قهري است و نه ميزان تعهد اخالقي فرد که
امري غيرحقوق ي است؛ ثالثاً بر فرض پذیرش وجود چنين امري ،با لحاظ این موضوع که در
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انتقال قرارداد رضایت طرف دیگر شرط است ،ایراد مرتفع ميشود؛ زیرا طرف قرارداد با برآورد
ميزان پایبندي اخالقي انتقال دهنده و انتقال گيرنده ميتواند به انتقال رضایت دهد یا با آن
مخالفت کند.
بسياري از فقها در امکان واگذاري مضاربه به غير ،توسط عامل اول ،به شکلي که سود
حاصل شده ميان مالک و عامل ثاني برقرار شود ،تردید ننمودهاند (نجفي)942 :۱949 ،
همچنين ،فقها چون مستأجر را مالک منافع عين مستأجره ميدانند ،معتقدند که وي ميتواند
حتي بدون اذن موجر ،مورد اجاره را به دیگري اجاره دهد؛ (بروجردي )313: ۱361 ،عدهاي
دیگر انتقال ارادي مزارعه را از ناحيه ي عامل ،به نحوي که عامل دوم مستقيماً طرف عقد
مزارعه قرار گيرد ،تأیيد کرده و گفته اند که ظاهر از جواز انتقال مزارعه به دیگري این است که
انتقال گيرنده طرف مالک باشد (طباطبایي یزدي )۱944 ،لذا این نوع انتقال در فقه اماميه
مسبوق به سابقه است.
در هر حال صرف نظر از اینکه واگذاري قرارداد در چه قالبي باشد ،انتقال مستقل و با اراده
طرفين با لحاظ شرایط الزم در حقوق ایران با مانعي مواجه نيست و همانطور که مالحظه شد
در سایر کشورها نيز مسبوق به سابقه است و طرف عقد ميتواند با ثالث ،توافق مستقلي بر
انتقال قرارداد ،با لحاظ رضایت شخص ثالث داشته باشد؛ ۱طرفين این عقد تا حدودي که با
قواعد امري در تعارض نباشد ميتوانند آثار این انتقال را نيز مشخص کنند و در این خصوص
عقد از قواعد عمومي پيروي خواهد کرد .در باب لزوم اخذ این رضایت در یک اظهار نظر قضایي
از سوي دادگاه انتظامي قضات آمده است« :چون تقاضاي تخليه مغازه به استناد تبصره ماده ۱4
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ۱316به لحاظ انتقال مورد اجاره به غير بدون رضاي
خواهان ها بوده ،صدور حکم از طرف دادگاه عمومي بر رد دعوي به استدالل این که در
اجارهنامه صراحتاً قيد نشده که مستأجر حق انتقال به غير ندارد بلکه قيد جمله «مستأجر با
موافقت مالک حق انتقال به غير دارد» رضاي مشروط مالک را در انتقال ميرساند ،صحيح نبوده

 ۱بررسي شرایط انعقاد این توافق در واگذاري قرارداد از حوصله این مقاله خارج است؛ اما به طور خالصه باید گفت مالک در انتقال قرارداد
وجود یا عدم حقوق و تعهدات ناشي از عقد است ،خواه عقد آني باشد و یا مستمر؛ اما رعایت اصل نسبي بودن قراردادها ،اصل حسن نيت و
اصل آزادي گزینش طرف قرارداد ،در سایهي اصل آزاد ي انتقال قرارداد با اخذ رضایت طرف دیگر عقد ضروري است .از آنجایي که با انتقال
عقد ،تعهدات قراردادي نيز به قائم مقام تسري ميیابد و منتقل اليه ،مکلف به اجراي تعهدات ناشي از آن است ،در صورتي که عقد ،قائم به
شخص باشد ،اجراي آن توسط شخص دیگر ،جز طرف عقد ،هر چند که قائم مقام او نيز باشد ،ممکن مقبول طرف دیگر عقد نبوده و انتقال
قرارداد نيز منتفي خواهد بود .براي مطالعه بيشتر ر.ک :محمدي 91 :۱316 ،به بعد.
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و برخالف نظر مقنن و متفاهم نظر عرف بوده و تخلف است( ۱».کریم زاده)32 :۱314 ،
 -2واگذاری قانونی قرارداد
این نوع انتقال ،حتي بدون اراده طرفين ،به حکم قانون اتفاق ميافتد .این انتقال خود به
خود اتفاق ميافتد لذا به آن انتقال قهري نيز اطالق شده است( .مقدم)231 :۱316 ،
انتقال قانوني یا قهري قرارداد گاهي در پي انعقاد یک عقد دیگر یا ایقاع اتفاق ميافتد؛
یعني اینکه نتيجه ق هري یک عمل حقوقي دیگر است و گاهي نيز در اثر یک واقعه حقوقي مثل
مرگ است که نتيجه قهري آن ،انتقال قرارداد خواهد بود؛ بنابراین واگذاري قانوني یا قهري
قرارداد را ميتوان در دو قسم واگذاري تبعي قرارداد و قائم مقامي تقسيم کرد:
 -1-2واگذاری تبعی قرارداد
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 ۱یا در مشاورهي ارائه شده در پاسخ به این سؤال که«ملکي موجود است با چند باب مغازه سرقفلي که کميته امداد با وجود مستأجرین این
ملک را خریداري کرده یکي از مستأجرین ميخواهد مغازه خودش را بفروشد آیا کميته امداد ميتواند اجازه واگذاري یا فروش را ندهد؟ در این
صورت فروشنده چه اقدامي مي تواند انجام دهد؟ اگر اجازه داده شود (باب نقل و انتقال) آیا از کل وجه فروختهشده ميتوان مبلغي مابهالتفاوت
قيمتي که این مستأجر خریده و حاال ميخواهد بفروشد بابت سرقفلي بگيرد؟» از سوي مرکز مشاوره تلفني قوه قضائيه پاسخ داده شده است
که« :کميته امداد با توجه به اینکه قائم مقام مالک ميباشد داراي کليه حقوق مالک است چنانچه در اجارهنامه حق انتقال به غير واگذار نشده
باشد مستأجر بدون کسب اجازه ،از کميته امداد ،مجاز به فروش سرقفلي نخواهد بود ضمناً کميته امداد ميتواند با دریافت درصدي از سرقفلي
نسبت به فروش موافقت نماید( ».معاونت آموزش قوه قضائيه)261 :۱317 ،
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گاهي انتقال یک قرارداد ،به شرحي که در قسمت قبل گفته شد مورد نظر طرفين نيست.
یعني بر خالف انتقال قراردادي ،هدف طرفين از انعقاد قرارداد جدید واگذاري قرارداد نميباشد،
بلکه هدف آنها انتقال مال موضوع قرارداد جدید است؛ اما به تبع انتقال مال ،انتقال قرارداد هم
به صورت خود به خودي اتفاق مي افتد و به عنوان اثري از آثار عمل حقوقي به وقوع پيوسته ،به
طرفين تحميل مي شود .اگر مالک پس از اجاره دادن ملک خود و قبل از انقضاي مدت اجاره،
عين مستأجره را به وسيله یکي از عقود تمليکي مانند بيع ،صلح و یا هبه به دیگري منتقل
کند ،انتقال گيرنده (خریدار ،متصالح یا متهب) قائم مقام خاص موجر در عقد اجاره شده و
حقوق و تعهدات ناشي از اجاره به او منتقل ميشود .در چنين فرضي ،که ماده  941قانون
مدني نيز مؤید آن است ،هدف اصلي ،انتقال مالکيت عين مستأجره ميباشد ،منتهي چون قبالً
نسبت به مال موضوع انتق ال ،عقد اجاره برقرار شده ،به تبع انتقال مال به خریدار ،قرارداد اجاره
پيشين نيز به خریدار منتقل ميشود .در این حالت خریدار (یا به طور کلي انتقال گيرنده) دو
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رابطه حقوقي مستقل با مستأجر از یک سو و فروشنده از سوي دیگر دارد :رابطهي حقوقي
خریدار با مستأجر بر مب ناي عقد اجاره است که به قائم مقامي فروشنده در آن قرارداد دخالت
مي کند و از طرف دیگر ،با فروشنده و از ابتدا ،رابطه حقوقي مستقيم از نوع بيع دارد و قواعد
ناظر بر بيع بر این رابطه حاکم است( .شعاریان )61 :۱311 ،ضمناً طبق ماده  3قانون اصالح
قانون بيمه اجباري مسؤوليت دارندگان وسایل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
مصوب  ، ۱317بعد از انتقال مالکيت وسيله نقليه ،عقد بيمه به تبع آن به مالک جدید منتقل
مي شود .همين شرایط ،یعني انتقال تبعي قرارداد همانند حقوق ایران ،در عقد بيمه در حقوق
انگليس نيز پيشبيني شده است و انتقال موضوع عقد بيمه باعث انتقال خود به خودي عقد
بيمه ميشود(Parkington, 1990: 714) .
در حقوق انگلستان مالحظه ميشود در دعواي تاک عليه ماکسهاي ) (Talk V. Moxhayو
همچنين در دعواي گيبسون عليه ماتوس ) (Gibson V. Demattosاستدالل دادگاه این بود که
به عنوان قاعدهي کلي ،چنانچه شخصي به واسطه خرید یا هبه ،مالي را از دیگري با علم به
وجود یک قرارداد سابق تحصيل کند و این انتقال به صورت قانوني و نافذ تحقق پذیرد ،وي در
استفاده و بهرهبرداري از مال باید محدودیتهاي ناشي از قرارداد را تحمل نموده و نميتواند آن
را در طریقه اي استفاده کند که براي انتقال گيرنده امکان آن وجود نداشته است ،به نحوي که
در دعواي اول ،تاک مالک چندین قطعه از زمين در ميدان ليکستر بود و باغي که در قسمت
مرکزي زمين قرار داشت را فردي فروخت و توافق بر این بود که در آن احداث بنا ننماید و در
وضعيت موجود حفظ شود .بعد از چندین نقل و انتقال ،باغ به خوانده دعوا که از آن محدودیت
مطلع بود ،فروخته شد و او نيز قصد احداث ساختمان داشت و در نهایت خواهان دستور منع
خوانده از احداث بنا را دریافت کرد .دادگاه انصاف اجازه نداد که خریدار نسبت به محدودیت و
تعهد قراردادي که نسبت به زمين برقرار شده بود ،بيتوجه بماند ،به ویژه اینکه در هنگام
خرید از آن آگاهي داشت(Cheshire, 1972: 442) .
در حقوق فرانسه ،اگر قرارداد جزئي از مال تلقي شود به همراه آن به انتقال گيرنده منتقل
ميشود و چنين انتقالي ،به تبع انتقال مالکيت و به حکم قانون صورت گرفته است ،مانند ماده
 ۱793قانون مدني که خریدار عين مستأجره را جانشين فروشنده در اجاره دانسته است.
همچنين به موجب بند  2ماده  ۱22-۱2قانون کار ،انتقال کارگاه سبب ميشود که کارفرماي
جدید قائم مقام کارفرماي سابق در قرارداد کار شود و انتقال موضوع بيمه نيز سبب انتقال
قرارداد بيمه به خریدار ميشود( .شعاریان)66 :۱311 ،
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الزم به توضيح است که به همان شکلي که انتقال مالکيت مال باعث انتقال تبعي
قراردادهاي مرتبط با آن مال ميشود ،فسخ و اقاله (تفاسخ) هم واجد این اثر خواهند بود؛ چرا
که عودت مالکيت نيز همان اثري را دارد که انتقال اوليه داشته است .به عبارت دیگر مالک،
انتقال مالکيت است که در هر دو حالت اتفاق ميافتد؛ یعني بعد از اقاله قرارداد مجدداً به انتقال
دهنده منتقل ميشود؛ ) (Wilkinson-Ryan, 2012: 519بنابراین انتقال تبعي قرارداد در پي
عمل حقوقي اعم از عقد و اقاله و یا ایقاع مثل فسخ ممکن است اتفاق بيفتد.
 -2-2انتقال عقود بعد از فوت
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 ۱ماده  164قانون مدني مقرر ميدارد « :حقوق و دیوني که به ترکه ميت تعلق ميگيرد و باید قبل از تقسيم آن اداء شود از قرار ذیل است:
 -۱قيمت کفن ميت و حقوقي که متعلق است به اعيان ترکه مثل عيني که متعلق رهن است.
 -2دیون و واجبات مالي متوفي.
 -3وصایاي ميت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها».
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بر اساس مواد  ۱164و  416از قانون مدني ،با مرگ ،شخصيت فرد خاتمه یافته و دارایي
متوفي منتقل ميشود؛ به نحوي که هزینهي کفنودفن فرد و دیون و وصایا کسر و مابقي به
ورثه مي رسد؛ حقوق و تعهدات قراردادي متوفي نيز که ناشي از عقود الزم باشند ،جزء دارایي او
محسوب مي شوند و پس از فوت او به صورت قهري و بدون دخالت اراده به قائم مقام او منتقل
خواهند شد؛ به عبارت دیگر مرگ سبب انتقال قهري دین از ناحيه مورث به وارث است
(شهيدي )۱14 :۱313 ،اما بر اساس ماده  419قانون مدني «کليه عقود جائزه به موت احد
طرفين منفسخ ميشود» لذا در عقود جایز فوت باعث انحالل قرارداد است و نه انتقال .الزم به
ذکر است عقودي که انجام تعهدات در آنها قائم به شخص است ،یا شرط مباشرت به صورت
صریح یا بنایي وجود دارد ،با فوت طرفين منتقل نميشوند؛ نمونه این نوع از عقود واگذاري حق
انتفاع در قالب عمري ميباشد.
در دیدگاههاي قضایي نيز این موضوع ،یعني انتقال قرارداد به ورثه بعد از مرگ،
مالحظه ميگردد؛ به عنوان نمونه در نظریه کميسيون بعد از نشست قضایي دادگستري تهران
اظهار شده است « :هرگاه موجر پس از انعقاد قرارداد اجاره که در زمان حکومت مقررات قانون
روابط موجر و مستأجر مصوب  ،۱376/1/26تنظيم گردیده فوت کند ،با توجه به عمومات
قانوني در باب ارث و مندرجات تبصره « »2ذیل ماده ( )۱4آیيننامه اجرایي قانون مذکور
مصوب  ،۱371/2/۱4وراث موجر قائممقام قانوني او هستند و پس از انقضاي مدت اجاره ،ولو
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یک نفر از وراث تخليه مورد اجاره را تقاضا نماید ،بایستي تمامي مبلغي را که مورث او از
مستأجر به عنوان قرضالحسنه دریافت کرده بود به مستأجر بپردازد و یا در صورت رسمي بودن
سند اجاره به دایره اجراي ثبت تودیع کند؛ چه آنکه مطابق ماده  9قانون فوقالذکر ،تخليه و
تحویل مورد اجاره به موجر یا قائممقام او موکول به استرداد تمامي وجه مورد نظر است».
(معاونت آموزشي قوه قضائيه)221 :۱317 ،
در حقوق انگليس و آمریکا ،تقسيمبندي از عقود به نحوي که در فقه و قانون مدني ایران
مطرح شده ،ارائه نشده ،اما اکثر قراردادها به موت احد طرفين به وراث آنان منتقل ميشود.
حقوقدانان انگليسي ،بحث انتقال ارادي و غير ارادي حقوق و تعهدات قراردادي را در کنار هم
مطرح ساخته و در انتقال غير ارادي به حکم قانون ،مرگ را به عنوان یکي از موارد آن بيان
نموده اند .به موجب قاعده کلي در حقوق این کشور ،حقوق و تکاليف قراردادي پس از موت هر
یک از طرفين به وراث شخصي آنان منتقل ميشود و آنان مسؤوليت دارند تعهدات قراردادي را
تکميل و اجرا نموده در مقابل ،حقوق ناشي از عقد را مطالبه نمایند .تنها استثناي قاعده فوق،
قائم به شخص بودن قرارداد است .به این مفهوم که اگر اوصاف ،مهارت ،شخصيت و توانایي
مالي طرف عقد مدنظر قرار گيرد چنين قراردادي به وراث منتقل نخواهد شدDavies, 1977: ) .
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 -3-2واگذاری قضایی قرارداد
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در انتقال قضایي ،حکم دادگاه زمينهي انتقال را فراهم ميآورد .در حقوق ایران ،در این
زمينه ميتوان به مادهي  ۱4قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ۱316اشاره نمود که مقرر
ميدارد« :هرگاه در اجارهنامه حق انتقال به غير سلب شده یا اجارهنامهاي در بين نبوده و مالک
راضي به انتقال به غير نباشد ،باید در مقابل تخليهي مورد اجاره ،حق کسب و پيشه و تجارت
مستأجر را بپردازد و اال مستأجر ميتواند براي تنظيم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند .در این
صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال مورد اجاره به غير و تنظيم سند انتقال در دفترخانهي
تنظيمکنندهي سند اجارهي سابق یا دفترخانهي نزدیک ملک (اگر اجارهنامهي رسمي در بين
نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانهي مربوطه ارسال مينماید و مراتب را به موجر نيز
اعالم خواهد نمود .مستأجر جدید از هر حيث نسبت به تمام شرایط اجاره قائممقام مستأجر
سابق خواهد بود ».این ماده یک مصداق از واگذاري قضایي قرارداد است .این نوع انتقال از
تصميم مرجع قضایي حاصل مي گردد؛ یعني با اذن دادگاه ،قرارداد از یکي از طرفين به شخص

امیرعباس کاوسي و همکاران

ثالث قابليت انتقال پيدا ميکند و طرف قرارداد ميتواند قرارداد را واگذار کند؛ این حالت در
عقود دیگر هم ممکن است اتفاق بيفتد.
 -3قالب حقوقی واگذاری قرارداد
بعد از شناخت انواع واگذاري قرارداد نوبت به آن رسيده که قالب حقوقي واگذاري قرارداد
بررسي شود .بدیهي است در واگذاري قانوني همانطور که بيان شد انتقال در اثر یک عمل یا
واقعهي حقوقي بوده و در واگذاري قضایي نيز انتقال در نتيجه حکم دادگاه ميباشد و در
واگذاري قراردادي یک قرارداد است که بحث قالب حقوقي مطرح ميشود .چرا که در مورد اخير
اراده طرفين دخيل است؛ در حالي که در واگذاريهاي قانوني و قضایي ،اراده اثري ندارد؛
بنابراین در مورد نوع عقدي که موجب واگذاري قراردادي ميشود مطالب الزم ارائه ميگردد و
سپس در خصوص انتقال قرارداد در اثر ایقاع صحبت ميشود.
 -1-3واگذاری قرارداد در قالب عقد
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واگذاري قراردادي به لحاظ دخالت اراده ،یک عمل حقوقي از نوع عقد محسوب ميشود؛ بر
اساس این تحليل ناقل و منتقلاليه (شخص ثالث) در مورد واگذاري قرارداد ،نقش طرفين یک
عقد جدید را دارند که موضوع این عقد ،واگذاري یک عقد دیگر است که با رضایت طرف دیگر
عقد اصلي ،یک طرف ،این واگذاري را ایجاب و طرف دیگر قبول ميکند؛ حال باید مشخص
شود این عقد معين است یا نامعين و اگر عقد معين است با کدام یک از انواع عقود معين
تطبيق دارد؟
عقد معين ،عقدي است که در قانون ،نام ،احکام و مقتضاي ویژهاي دارد( ،رهپيک:۱317 ،
 ) ۱۱مثل عقد بيع که تحت همين عنوان احکام آن در قانون مدني بيان شده و مقتضاي ذات
آن تمليک عين در مقابل عوض معلوم است؛ (مادهي  331قانون مدني) یا عقد بيمه ،عقد اجاره،
عقد صلح ،عقد هبه و غيره.
با بررسي در متون قانوني ایران عقدي با عنوان «واگذاري قرارداد» یا «انتقال قرارداد»
مشاهده نمي شود؛ بنابراین اگر بخواهيم واگذاري قرارداد را یک عقد معين بدانيم ناگزیر باید آن
را در قالب یکي از عقود معين معرفي شده در قانون جاي داد.
در حقوق آمریکا و انگليس ،قلمرو بيع گسترده است و انتقال ارادي قرارداد ميتواند از
طریق بيع صورت پذیرد( .شعاریان )46 :۱311 ،عالوه بر این در حقوق آمریکا و انگليس انتقال
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قرارداد در قالب عقد هبه و به عنوان انتقال مجاني قرارداد ) (Gift Assignmentنيز ممکن
ميباشد (Beatson, 1988: 455) .در ایران از آنجا که موضوع عقد بيع بر اساس مادهي 331
قانون مدني انتقال مالکيت عين است ،پس انتقال یک قرارداد نميتواند موضوع عقد بيع قرار
گيرد؛ یعني قرارداد قابل خرید و فروش نيست؛ با این وجود گاه بيع ميتواند سبب انتقال تبعي
عقد شود مثل حالتي که مالک عين مستأجره را ميفروشد و قرارداد اجاره خودبهخود منتقل
مي شود .همچنين در حقوق ایران از آنجایي که بر اساس مادهي  741قانون مدني ،در هبه
قبض شرط صحت است؛ لذا انتقال قرارداد در قالب هبه هم ناممکن است.
گاهي انتقال عقد وکالت در قالب یک وکالت دیگر نيز ممکن است و آن در زمان اعطاي
حق توکيل به وکيل در ضمن عقد وکالت است و عليالقاعده وکيل دوم در برابر موکل اول
مسؤوليت دارد ،به این اعتبار وکيل اول با استفاده از حق توکيل به غير ميتواند وکيل دوم را
جانشين خود سازد و انتقال ارادي عقد وکالت را موجب شود .الزم به ذکر است در کامن ال
اولين مصادیق واگذاري قرارداد در عقد وکالت مطرح ميشدند (Ashley, 1910: 181) .اما این
نوع از انتقال ویژه عقد وکالت بوده و قابل تسري به سایر عقود نخواهد بود؛ به عبارت دیگر
واگذاري ارادي عقد وکالت در صورت وجود حق توکيل ،با انعقاد یک عقد جدید وکالت با فرد
ثالث ممکن است ،اما عقود دیگر نميتوانند با وکالت منتقل شوند.
با نااميدي از عقود معين گفته شده ،پارهاي از نویسندگان معتقدند که انتقال موقعيت
قراردادي که باعث مي شود شخص ثالث قائم مقام انتقال دهنده قرار گيرد و همانند او پایبند به
حقوق و تعهدهاي ناشي از عقد شود در امور مدني بيشتر به وسيلهي صلح حقوق و دیون و
دعاوي احتمالي ناشي از عقد انجام ميشود و انتخاب صلح به لحاظ تنوع بينظير موضوع آن و
براي این است که همه ي آثار انتقال نياز به تصریح نداشته باشد و عقدي معين بر روابط طرفين
حکومت کند( .کاتوزیان)3۱۱ :۱343 ،
در قانون مدني ما صلح عقدي معين تلقي شده است و براي آن مقتضاي گستردهاي پيش-
بيني شده است ،به نحوي که ماده  719از این قانون مقرر داشته« :هر صلح نافذ است جز صلح
بر امري که غير مشروع باشد ».لذا به نظر ميرسد عقد صلح این قابليت را داشته باشد که
وسيله اي براي انتقال حقوق و تعهدات ناشي از عقد قرار گيرد و چون صلح به عنوان
«سيدالعقود» یک مقتضاي الاقتضا و گسترده دارد ،ایرادي وجود ندارد که موضوع صلح انتقال
عقد دیگري باشد و در این امر نميتواند مباینتي با مقررات امري وجود داشته باشد.
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اما کساني که واگذاري قرارداد در قالب عقد صلح را مطرح کردهاند ،یا در عمل این اتفاق
مي افتد ،دليل آن قرابت عقد صلح به عقد نامعين است .چنان که بعضي معتقدند عقد صلح عقد
معين نيست و با وجود آن نيازي به ماده  ۱4قانون مدني نميباشد؛ (جعفري لنگرودي:۱374 ،
 )۱4در قانون مدني فرانسه ،صلح عقدي است که مقتضاي آن رفع اختالف و تنازع ميباشد که
البته این تنازع و اختالف ميتواند فعلي یا براي آینده باشد( .رهپيک )۱97 :۱317 ،اگر در قانون
مدني نيز همين تعریف وجود داشت عقد صلح ،حتماً عقدي معين بود که مقتضاي آن فقط
سازش در مقام اختالف ،یعني آنچه در ماده  ۱712مطرح شده ،تلقي ميشد؛ اما در مادهي
 2711مفهوم وسيعي از عقد صلح مورد پذیرش قرار گرفته است که اعتقاد به معين بودن عقد
صلح را با مشکل روبهرو ميکند؛ زیرا عقد معين باید مقتضاي خاصي داشته باشد که در قانون
مدني اینگونه نيست .ممکن است برخي اعتقاد داشته باشند که مقتضاي عقد صلح ذات سازش
و تسالم است؛ به طور مثال صلح در مقام بيع ،سازش براي تمليک است و در یک نگاه عرفي
تسالم با توافق و تراضي مترادف است .به عبارت دیگر معناي صلح توافق است( .همان )۱91 :به
نظر ميرسد این تلقي از ص لح بيش از آنکه بر معين بودن آن تأکيد داشته باشد به نامعين بودن
صلح اشاره ميکند؛ زیرا ماهيت عقود نامعين صرف توافق است و در تقسيمبندي عقود ،تراضي
و توافق محض ،موضوع اصلي عقود نامعين است .در تاریخ فقه نيز تا دورهاي معناي صلح همان
سازش در اختالفات بوده و بعد از آن دوره معناي عام و وسيع رایج شده است( .امامي:۱344 ،
 )32۱که بر این اساس صلح مدنظر فقها نيز بيشتر منطبق با ماده  ۱4قانون مدني و عقد
3
نامعين است.
با توجه به اینکه در متون قانوني نميتوان عقدي را یافت که با عنوان خاص ،انتقال و
جابجایي ارادي حقوق و تعهد ات را منتقل کند و با این مقتضا در قانون تعریف شده باشد و به
عبارت دیگر واگذاري یا انتقال قرارداد نميتواند در حقوق ما عقدي معين تلقي شود و از طرفي
لزومي ندارد که به هر قيمت آن را در قالب یکي از عقود معين موجود بگنجانيم ،لذا عقدي که
جهت واگذاري یک قرارداد منعقد ميشود عقدي نامعين است.
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گنجاندن واگذاري یک قرارداد به صورت شرط ضمن عقد نيز امکانپذیر است ،با این وصف
که آن را تابع عقد اصلي ميکند و در صورت فسخ یا بطالن عقد اصلي ،شرط مذکور نيز منتفي
ميشود( .مقدم ،۱316 ،ص)234 :
الزم به ذکر است انتقال قرارداد تابع شکل و تشریفات نيز نخواهد بود .چنانچه ماده -۱49
 ۱۱از اصول قراردادهاي اروپا مقرر داشته« :انتقال الزم نيست به صورت کتبي باشد و موکول به
هيچ شرط شکلي دیگري نميباشد ،انتقال ميتواند به هر شيوهاي ،از جمله شهادت شهود اثبات
شود ».این موضع عيناً در بند  9از ماده  4-۱-۱2اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي نيز تکرار
شده است که به استناد همين ماده بر آزادي طرفين قرارداد در انتخاب شکل انعقاد قرارداد
تأکيد شده است (Bonell, 2012: 145) .این دیدگاه با اصل رضایي بودن قراردادها در حقوق
ایران نيز منطبق است؛ اما استثنائاتي نيز وجود دارد ،نظير آنچه در تبصره دوم ماده  ۱4قانون
روابط موجر و مستأجر مصوب سال  ۱316آمده که چنانچه مستأجر حق انتقال مورد اجاره را
به غير داشته باشد اعمال این حق با سند رسمي ممکن است؛ در نظریه کميسيون بعد از
نشست قضایي قضات دادگستري تهران نيز بيان شده است« :اگر چه سند عادي انتقال سرقفلي
با توجه به مقررات شرعي اشکالي ندارد و به محض وقوع عقد بيع شرعاً انتقال صورت ميگيرد؛
ليکن با توجه به تبصره دوم ماده  ۱4قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال  ۱316مبني بر
اینکه انتقال حق کسب و پيشه فقط با تنظيم سند رسمي معتبر است ،با توجه به آمره بودن
تبصره مرقوم ،سند عادي و انتقال سرقفلي مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
سال  ۱316بوده و قابل ترتيب اثر نيست» (معاونت آموزش قوه قضائيه)296 :۱317 ،
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از آنچه بيان شد ،مشخص گردید که واگذاري ارادي و مستقل قرارداد در قالب عقد اتفاق
ميافتد و یک ایقاع نميتواند قالبي براي واگذاري مستقل عقد باشد؛ چراکه اراده انتقال دهنده،
انتقالگيرنده و رضایت طرف دیگر عقد در واگذاري شرط صحت خواهند بود .با این حال گاهي
یک قرارداد در پي یک ایقاع به صورت تبعي منتقل ميگردد ،نمونه بارز این نوع واگذاري در
ماده  919از قانون مدني ذکر شده است ،به نحوي که اگر بعد از بيع ،عقد فسخ شود ،قرارداد
اجارهاي که خریدار منعقد کرده است به قوت خود باقي خواهد بود؛ لذا مالحظه ميگردد که
فسخ بيع به عنوان یک ایقاع باعث انتقال عقد اجاره از ناحيه خریدار به فروشنده ميگردد.
مصداق دیگري که ميتوان در این خصوص یافت ،واگذاري قرارداد در پي اخذ به شفعه به
عنوان یک ایقاع است ،به نحوي که با اعمال حق شفعه عقد بيع از خریدار به شفيع منتقل
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مي شود .برخي بر این اعتقادند که باید در نظر داشت که اخذ به شفعه یک نهاد استثنایي است
و قواعد آن نيز مجموعه اي از مقررات ویژه و استثنایي است که گاهي در خود این قواعد هم
ناهماهنگيهایي با هم دیده ميشود ،لذا به نظر ميرسد تا قبل از تصریح قانونگذار مبني بر
قائم مقامي شفيع و انتقال عقد بيع باید از این امر اجتناب کرد( .شعاریان)۱44 :۱311 ،
چنانچه ماده  213قانون مالکيت اموال غيرمنقول لبنان از نظریه قائم مقامي پيروي نکرده است
و شفيع را مشتري براي مشتري دانسته است و نه مشتري بایع( .السنهوري )731 :۱416 ،با
این حال ذیل ماده  7۱7قانون مدني که مقرر داشته...« :اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه
هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع به مشتري نخواهد داشت حکایت از
واگذاري قرارداد بيع از مشتري به شفيع دارد ،که به نظر ميرسد هر چند اخذ به شفعه یک
نهاد استثنایي محسوب ميگردد ،اما این امر منافاتي ندارد که به موجب انتقال عقد بيع شود.
چرا که نهاد واگذاري قرارداد در حقوق ما نهادي پذیرفته شده و منطبق با اصول فقهي و
حقوقي است و مقررات اخذ به شفعه در سایه این انتقال توجيه بهتري دارند چنانچه ماده 124
بيان داشته« :هرگاه معلوم شود که مبيع حينالبيع معيوب بوده و مشتري ارش گرفته است
شفيع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر ميگذارد ».که این ماده نيز نظریه
انتقال عقد را تقویت ميکند.
شایان توجه است که فسخ ،ارادي و یک طرفه است ،در حالي که تفاسخ (اقاله) ارادي و دو
طرفه و انفساخ قهري مي باشد عالوه بر آنچه که در مورد فسخ گفتيم اقاله یا انفساخ نيز گاهي
مي توانند باعث انتقال تبعي یک قرارداد شوند مثل فرضي که بيع منفسخ یا اقاله شود و مشتري
قبل از آن مبيع را به اجاره واگذار کرده باشد.

 ۱باب اول از قسمت دوم ،مواد  ۱13لغایت  344این قانون.
 2باب سوم از قسمت دوم ،مواد  331لغایت  129این قانون.
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همانطور که مي دانيم در قانون مدني ایران بخشي از مواد به قواعد عمومي قراردادها
اختصاص داده شده است ۱و سپس در بخش دیگر در خصوص عقود معين به طور جداگانه بحث
شده است 2روشي که در فقه اماميه وجود ندارد و به نظر ميرسد از قانون فرانسه و سوئيس در
این زمينه الگوبردار ي شده است .چرا که در فقه اماميه فقها اصوالً مبحثي را به قواعد عمومي
قراردادها اختصاص نداده اند و تنها در قالب عقود معين به ویژه عقد بيع مسائل را بحث کردهاند
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و چنانچه مطالبي در خصوص عموم قراردادها نيز مدنظر داشتهاند در قالب همين عقود معين
مطرح ميکرده اند مثل عقد صلح که به شکلي که اشاره شد نقش عقود نامعين را در فقه به
عهده دارد .با این پيشزمينه باید دید که در اسناد بينالمللي چه روشي اعمالشده است؟
کنوانسيون بيع بينالمللي کاال که تنها در خصوص عقد بيع ) (Saleصحبت کرده است،
همانطور که قبالً بيان شد ،اشاره اي به نهاد واگذاري قرارداد ندارد تا بتوان قالب این نهاد را در
این سند بينالمللي بررسي کرد.
در بررسي اسناد دیگر شامل اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي و اصول قراردادهاي اروپا،
مشخص ميشود که این اسناد ویژه عقد خاصي نيستند و برعکس کنوانسيون بيع بينالمللي
کاال ،در قواعد عمومي قراردادها وضع شدهاند .در این اسناد تفکيکي بين عقود معين و نامعين
مالحظه نمي شود و هر آنچه مقرر شده به صورت قواعد کلي مطرح گردیده است؛ این در حالي
است که اگر به تعریف عقد معين برگردیم ۱،مالحظه ميشود که اوصاف یک عقد معين در
اسناد بينالمللي براي نهاد واگذاري قرارداد پيشبيني شده است به نحوي که نهاد واگذاري
قرارداد در هر دو سند تحت عنوان خاص و در بخشي مجزا تعریف شده و در پي آن احکام ویژه
این نهاد نيز مطرح شده و مقتضاي آنهم انتقال توافقي حقوق و تعهدات است؛ اما آیا باید
واگذاري قرارداد در این اسناد را عقد معين دانست؟
به نظر ميرسد در وهلهي اول نهاد واگذاري قرارداد در اسناد مذکور یک عمل حقوقي و از
نوع عقد است زیرا هم در ماده  4-3-۱از اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي و هم در ماده
 ۱2-24۱از اصول قراردادهاي اروپا صحبت از «توافق» به عنوان عنصر اساسي در واگذاري
قرارداد و نشانگر عقد بودن این نهاد است؛ اما به نظر درست نيست که بخواهيم این نهاد را در
این اسناد یک عقد معين تعریف کنيم؛ چرا که اوالً تفکيک صورت گرفته بين عقود معين و
نامعين را نمي توان بر این اسناد تحميل کرد با این وصف که این تفکيک در این اسناد وجود
ندارد؛ پس معين یا نامعين بودن واگذاري قرارداد نميتواند واجد اثر حقوقي و درخور اهميت
باشد .ثانياً اصول ارائهشده به عنوان یک سري اصول عام و حاکم بر تمام قراردادها ميباشند و
آنچه بيان شده را مي توان اصول عمومي قراردادها تلقي کرد که واگذاري قرارداد نيز یکي از این
اصول بوده که محدود کردن آن در قالب عقد معين ممکن است از این جهت که باید همهي
عقود مورد نظر اسناد را در بر بگيرد با اهداف این اسناد در تعارض باشد ،لذا نباید به سمت
 ۱عقدي که در قانون نام و احکام ویژهاي دارد و مقتضاي مخصوص به خود را داشته باشد (رهپيک)۱۱ :۱317 ،
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محدود ک ردن مقتضا و موارد تحت شمول نهاد واگذاري قرارداد گام برداریم .در مجموع همين
که واگذاري قرارداد را یک عقد بدانيم براي ما کافي خواهد بود و تا همينجا آنچه از ضوابط و
اصول که مورد نياز است را کشف خواهيم کرد و لزومي به معين دانستن این عقد نيست و شاید
هم به همين خاطر است که نویسندگان داخلي و خارجي در مورد اسناد بينالمللي وارد چنين
بحثي نشده اند؛ اما در هر حال حداقل از این باب که با حقوق داخلي تطبيق شود ورود به آن به
نظر مفيد مينمود.
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نتیجهگیری
واگذاري قرارداد بر سه نوع است :انتقال قراردادي از توافق اشخاص ناشي ميشود؛ یعني
موضوع توافق اشخاص ،انتقال قرارداد از یکي از طرفين به شخص ثالث است که با یک عقد
جدید محقق مي شود؛ انتقال قانوني یا قهري قرارداد که گاهي در پي انعقاد یک عقد دیگر یا
ایقاع اتفاق مي افتد یعني اینکه نتيجه قهري یک عمل حقوقي دیگر است و گاهي نيز در اثر یک
واقعه حقوقي مثل مرگ است که نتيجه قهري آن انتقال قرارداد خواهد بود؛ انتقال قضایي ناشي
از تصميم مرجع قضایي است؛ یعني با اذن دادگاه ،قرارداد از یکي از طرفين به شخص ثالث
قابل انتقال مي شود .در متون قانوني باب مستقلي در انتقال قرارداد مشاهده نميشود؛ اما این
نهاد و تفکيک بين انواع آن به خوبي در عملکرد محاکم و دیدگاههاي قضایي جاي خود را پيدا
کرده است .در واگذاري قراردادي یک قرارداد است که بحث قالب حقوقي مطرح ميشود .چرا
که در مورد اخير اراده طرفين دخيل است؛ در حالي که در واگذاريهاي قانوني و قضایي اراده
اث ري ندارد؛ اما اگر قرار باشد عقدي مستقالً با یک عمل حقوقي منتقل شود چارهاي جز انتقال
در قالب عقد نامعين وجود ندارد و حاکميت اراده آنقدر گسترده است که این موضوع را در بر
بگيرد؛ از سوي دیگر توجيهي ندارد که بخواهيم هر عقد را در قالب عقود معين پيشبيني شده
در قانون بگنجانيم و از این کار مزیتي به دست نميآوریم و وجود ماده  ۱4در قانون مدني ما را
از این امر بينياز ميکند و اگر در عمل یا در برخي دیدگاهها واگذاري قرارداد در قالب عقد
صلح مطرح شده است ،دليل آن قرابت عقد صلح به عقد نامعين است ،چنانکه بعضي معتقدند
عقد صلح اصالً عقد معين نيست.
در کنوانسيون بيع بينالمللي کاال راجع به واگذاري قرارداد مقررهاي وجود ندارد؛ اما در
اصول قراردادهاي تجاري بين المللي و اصول قراردادهاي اروپا ،صرفاً واگذاري قراردادي یک
قرارداد ،به عنوان یک قاعده عمومي مطرح شده است؛ ليکن این به مفهوم بياعتباري سایر انواع
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واگذاري قرارداد در این اسناد نيست .نهاد واگذاري قرارداد در اسناد مذکور یک عمل حقوقي و
از نوع عقد است؛ زیرا هم در ماده  4-3-۱از اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي و هم در ماده
 ۱2-24۱از اصول قراردادهاي اروپا صحبت از «توافق» به عنوان عنصر اساسي در واگذاري
قرارداد و نشانگر عقد بودن این نهاد است .همينکه واگذاري قرارداد را یک عقد بدانيم براي ما
کافي خواهد بود و تا همينجا آنچه از ضوابط و اصول که مورد نياز است را کشف خواهيم کرد
و لزومي به معين دانستن این عقد نيست و شاید هم به همين خاطر است که نویسندگان
داخلي و خارجي در مورد اسناد بينالمللي وارد چنين بحثي نشدهاند.
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