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تاريخ دريافت مقاله ۹6/0۹/06 :تاريخ پذيرش نهايي۹7/02/25 :

چکیده
انتقال قرارداد و ،واگذاري موقعيت قراردادي از سوي ناقل به منتقلاليه سبب ميگردد كه طرف قرارداد
پايه از رابطة حقوقي اوليه خارج شده و شخص ديگري بعنوان قائم مقام در جايگاه قراردادي واگذار
كننده قرار گيرد .در انتقال غيرارادي برخالف انتقال ارادي ،كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد
اصلي (به استثناء تكاليف شخصي و قائم به شخصي) بدون رضايت طرف به ديگري منتقل شده
بگونه ائي كه با خروج شخص از قرارداد مبنا ،انتقال گيرنده در جايگاه وي قرار گرفته و ضمن بهرهمندي
از تمامي حقوق و امتيازات ،مكلف به ايفاء تمامي تكاليف و تعهدات ناشي از قرارداد در قبال طرف
غيرمتغير قرارداد پايه خواهد بود .در اين قسم انتقال ،واگذاري قرارداد هنگامي متصوّر است كه شرايط
آن فراهم بوده بگونه ائي كه در صورت فقدان هر يك از آن شرايط ،انتقال غيرارادي با مانعي جدّي
مواجه شده و ميسر نخواهد گرديد.

 .۱دانشجوي دکتراي تخصصي حقوق خصوصي ،گروه حقوق خصوصي ،دانشكده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران،
ايران.
 .2استاد گروه حقوق خصوصي ،دانشكده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران( .نويسنده
مسئول)
 .3استاديار مدعو گروه حقوق خصوصي ،دانشكده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
 .4استاديار مدعو گروه حقوق خصوصي ،دانشكده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
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مقدمه
انتقال قرارداد به معني واگذاري کليه حقوق و تكاليف ناشي از قرارداد توسط احد از طرفين
آن به شخص ثالثي است که موسوم به منتقل اليه ميباشد بگونه ائي که در اين مفهوم ،انتقال
گيرنده جانشين ناقل در موقعيت قراردادي خواهد بود .از اينرو انتقال قرارداد ،گاه بصورت ارادي
و از طريق توافق و تراضي ناقل و منتقل اليه واقع ميشود و گاه نيز بطور غيرارادي محقق
مي گردد .در انتقال غيرارادي ،در برخي از مواقع حقوق و تعهدات به سبب مرگ يكي از طرفين
قرارداد قهراً به وراث يا موصي له واگذار ميشود و در برخي ديگر از موارد نيز به حكم قانون اين
مهم رخ خواهد داد .همچنين عالوه بر دو مورد اخير گاه اين انتقال به حكم مرجع قضائي
محقق شده و شخص بي آنكه اراده ائي در اين موضوع داشته باشد به عنوان ناقل تلقي خواهد
شد .از اينرو با عنايت به تقسيم بندي مذکور ،در اين مقاله شرايط انتقال قهري ،قانوني و قضائي
مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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انتقال قهري قرارداد هنگامي محقق ميشود که متعاقدين يا يكي از آنها فوت کرده و حيات
وي پايان پذيرد .از اينرو با عنايت به از دست رفتن اهليت تمتع و حدوث اين واقعه حقوقي،
ورثه جانشين متوفي شده و بعنوان قائم مقام وي در موقعيت قراردادي واقع شده و به تبع آن
وضعيت از کليه حقوق و تكاليف ناشي از عقد به استثناء تكاليف قائم به شخص و شخصي
بهرهمند خواهند شد .در اين بند ،فوت اصيل و طرف قرارداد اصلي (پايه) ،توارث قائم مقام و
قائم به شخص نبودن قرارداد پايه بعنوان شرايط انتقال قهري مورد بررسي قرار گرفته و با
نگرش به موضوع در حقوق مقايسه ،ديدگاههاي موجود بيان خواهد گرديد؛ چراکه در صورت
فقدان هر يک از شرايط مذکور ،انتقال قهري محقق نشده و موجد حق يا تكليف براي ورثه
نخواهد بود.
 )1-1فوت اصيل و طرف قرارداد پايه

دقت نظر در قانون مدني ايران نشانگر آن است که در عقود الزم فوت يكي از طرفين
قرارداد ،شايعترين شيوه و سبب انتقال غيرارادي قرارداد محسوب شده بگونهائي که با فوت هر
يک از اصحاب قرارداد ،دارائي او پس از کسر ديون و ،وصايا به بطور قهري و غيرارادي به ورثه
انتقال مييابد .ماده  ۹54قانون مدني بيان ميدارد« :کليه حقوق جايزه به موت احد طرفين

حسين جاللي و همكاران

شماره ، 35بهار ۱3۹7

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

منفسخ ميشود »...مفهوم مخالف ماده مذکور مبين اين واقعيت حقوقي است که فوت
متعاقدين در عقود الزم لطمهاي به عقد وارد ننموده و به سبب عدم انحالل آن عمل حقوقي،
قرارداد منعقده توسط مورث به وارث منتقل شده و ضمن باي تضمينات و دفاعيات (ابراهيم
شعاريان و ابراهيم ترابي 4۱5 ،۱3۹۱،و )4۱4ايشان صاحب حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد
خواهند شد .البته در مواردي که مباشرت متوفي در قرارداد شرط شده و تكاليف واجد جنبه
شخصي باشند ،اين انتقال قابل تحقق نخواهد بود.بدين سبب است که ماده  4۹7قانون مدني
در باب عقد اجاره مقرر ميدارد که اگر در عقد اجاره مباشرت مستأجر شرط شده باشد ،چنين
عقدي با فوت مستأجر به ورثه وي انتقال نخواهد يافت.
بايد توجه داشت که گرچه قائم م قامي وارث نسبت به قراردادهاي منعقد شده توسط مورث
و انتقال حقوق و تعهدات ناشي از آن به ايشان در صورتي است که ورثه ترکه را قبول نمايند
(مواد  248و  242قانون امور حسبي) بگونه ائي که اگر آن را رد نمايند ديگر سمتي در قرارداد
نداشته و حقوق و تعهدات به ايشان منتقل نخواهد شد؛ ليكن مواردي به ذهن متبادر مي شود
که به موجب آن ،گرجه وراث ترکه را رد نمودهاند ليكن کماکان تعهدات ناشي از عقود منعقده
توسط مورث به ايشان تحميل شده و آنها مكلف به ايفا آن ميباشند به ديگر سخن در اين
قبيل موارد ،رد ترکه مسقط انتقال تعهد به ورثه نبوده و سالب مسئوليت ايشان نخواهد بود.
شاهد مثال در اين بحث ،فروش اتومبيل به صورت اقساطي از سوي مورث به شخص ثالث است
بگونه ائي که گرچه ورثه به جهت رد ترکه ،قادر به مطالبه ثمن از خريدار نميباشند ،ليكن
مكلفاند به قائم مقامي از سوي فروشنده نسبت به انتقال رسمي مبيع به نام مشتري اقدام
نمايند .بنابراين از منظر و ديدگاه حقوق ايران ،فوت متعاقدين يا يكي از ايشان اولين رکن
انتقال قهري قرارداد و منتقل شدن حقوق و تعهدات ناشي از آن به ورثه محسوب خواهد شد.
همچنين فارغ از اختالف عقايد موجود در خصوص عام يا خاص بودن قائم مقامي موصي له
(سيد حسن امامي -235،۱372 ،ناصر کاتوزيان285 ،۱367 ،و -284سيد مصطفي محقق
داماد-۱47 ،۱368 ،عبدالرزاق احمد سنهوري -54۱ ،۱۹85 ،سيد علي حائري شاهباغ،۱376 ،
 ) 75۱اگر موصي ،ثلث ترکه خويش را به نحو مشاع وصيت نمايد وي به ميزان مذکور در موصي
به شريک بود ه و به عنوان قائم مقام متوفي ،از حقوق و تعهدات مربوط به موصي به بهره مند
خواهد گرديد.
در حقوق انگليس مباحث انتقال قرارداد بطور ارادي و غيرارادي در کنار يكديگر مورد
تحليل قرار گرفته و فوت و مرگ متعاقدين يا احد از ايشان بعنوان يكي از موارد انتقال
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غيرارادي مو رد بحث و شناسائي واقع شده است .حسب قاعده کلي و اوليه در حقوق آن کشور،
حقوق و تكاليف قراردادي پس از فوت هر يک از طرفين به وراث ايشان منتقل شده و بدين
ترتيب ورثه مكلف اند تعهدات را اجرا و ايفاء نموده و متقابالً حقوق ناشي از عقد را مطالبه
نمايند .ليكن استثنائ ي که در اين فرض متصور است همانا قائم به شخص بودن قرارداد است
بدين تعبير که اگر اوصاف و ،ويژگي ها و شخصيت طرف عقد ،علت انعقاد آن باشد در اين
حالت چنين قراردادي به ورثه منتقل نخواهد شدJ. Beatson, 1988, 469; F. R. Davies, ) .
 (1977, 170از جمله عقودي که بعلت قائم به شخص بودن و لحاظ اوصاف و ،ويژگيهاي طرف
قرارداد به وراث منتقل نميشود قرارداد نمايندگي ) (Agencyو قرارداد خدمات شخصي
مي باشد که در اين گونه قراردادها برخي فوت هر يک از طرفين عقد را ولو آنكه شخصيت و
اوصاف يک طرف عقد مورد لحاظ قرار گيرد موجب منتفي شدن و انحالل عقد ميدانند
) (Ibid,470و برخي نيز معتقدند که با فوت طرف ديگر قرارداد ،عقد به وراث او انتقال مييابد
).)G. H. Treitle, 2003, 615
مطابق حقوق آن کشور ،از ديگر قراردادهاي قابل انتقال به ورثه در اثر فوت شخص ،عقد
بيمه است که با مرگ بيمه گذار موضوع بيمه و بيمه نامه به وراث وي منتقل خواهد شد
) .)Michael Parkington, 1990, 720همچنين از ديگر قراردادهاي قابل انتقال به واسطه آن
حادثه قهري (مرگ) قراردادهاي اجاره است که بموجب قاعده کلي به واسطه فوت هر يک از
متعاقدين عقد اجاره ،قرارداد به وراث ايشان انتقال مييابد.البته در اين انتقال بايد توجه داشت
که وراث تنها تا آن ميزان از دارائي که در تصرف ايشان است مسئول اجراي تعهدات قرارداد
انتقال يافته خواهند بود و نه بيشتر از آن .در حقوق انگليس ،ورشكستگي نيز به مثابه فوت
تلقي شده و يكي از اقسام انتقال قهري قرارداد محسوب ميگردد )J. R., Lewies & Anthony
 (Holland, 1968, 316بدين مفهوم که پس از صدور حكم ورشكستگي ،تمام دارائي شخص
ورشكسته از استيالء و سلطه او خارج شده و در اختيار نماينده طلبكاران که در واقع قائم مقام
ورشكسته مي باشد قرار ميگيرد چرا که تنها آن شخص است که ميتواند در خصوص اموال
ورشكسته اقامه دعوي کرده و يا در قبال آن دعاوي طرف واقع شود .به ديگر سخن ،با عنايت به
قائم مقامي آن شخص (تراستي) وي مي تواند اموال ورشكسته را به نسبت ،ميان طلبكاران
تقسيم نمايد .بنابراين با توجه به آنچه که بيان گرديد نماينده طلبكاران قائم مقام شخص
ورشكسته محسوب شده و به استثناء قراردادهاي شخصي که قائم به شخص ورشكسته
ميباشد ،ساير حقوق و تعهدات ناشي از عقود به وي منتقل ميشود )G. C. Cheshire, C. H.
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 .(S. Fiffot & M. P. Furmston, 1982, 512-514دقت نظر در حقوق کشور انگليس مبين اين
واقعيت است که هدف از اقدامات بعد از ورشكستگي ،جمعآوري تمام دارائيها و مايملک
شخص ورشكسته و تقسيم آن بين طلبكاران و نهايتاً جلوگيري از تضييع حقوق حقه ايشان مي
باشد .واضح است که در اين راستا حق هر گونه اقدام قانوني به امين ورشكسته و نماينده
طلبكاران منتقل خواهد شد مع الوصف مطابق آنچه که بيان گرديد در نظام حقوقي ايران و
انگليس ،انتقال و ،واگذاري قهري حقوق تعهدات ناشي از عقود به ورثه بعنوان يک اصل و قاعده
کلي مورد پذيرش قرار گرفته و به جز در موارد استثنائي ترديدي در چنين انتقالي وجود ندارد.
 )2-1توارث قائم مقام
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دومين شرط انتقال قهري قراردادها ،وارث تلقي شدن شخص مي باشد (ابراهيم شعاريان و
ابراهيم ترابي 4۱5 ،۱3۹۱،و .)4۱4وارث در ادبيات حقوقي به شخصي اطالق ميگردد که از
ديگري مالي را به ارث برد (محمد جعفر جعفري لنگرودي -732 ،۱372 ،محمد جعفر جعفري
لنگرودي )255 ،۱363 ،از اينرو قانون مدني به موجب ماده  86۱موجبات ارث را به دو امر
محدود و محصور نموده است يكي نسب و ديگري سبب .سپس قانون مدني از ماده  862به بعد
اشخاصي که بواسطه نسب و سبب ارث مي برند را توصيف و احصاء نموده و در ادامه به موجب
ماده  866مقرر داشته است که « در صورت نبودن وارث ،امر ترکه متوفي راجع به حاکم است»
لذا واضح است که يكي از ارکان رکين اين نوع انتقال ،وارث تلقي شدن شخص و صدق وصف
وراثت بر وي خواهد بود.
در حقوق انگليس نيز ارث و صدق عنوان وراثت به عنوان يكي ديگر از ارکان و شرايط
انتقال قهري قرارداد و حقوق و تعهدات ناشي از آن تلقي شده و همانند حقوق ايران سبب
انتقال حقوق و تكاليف ناشي از قرارداد (به استثناء تعهدات شخصي) به منتقل اليه خواهد بود.
تريتل يكي از حقوقدانان انگليسي در تبيين وراثت به عنوان يكي از شرايط انتقال قهري بيان
ميدارد که در صورت فوت يكي از طرفين قرارداد ،بطور کلي حقوق وي به قائم مقامان شخصي
وي منتقل شده و ايشان ميتوانند مطالبات قرارداد و خسارات ناشي از نقض آنرا به عنوان
جانشين مورث مطالبه نمايند.وراث گاهي ممكن است کمتر از آنچه که مورثشان ميتوانسته
مطالبه کند ،تحصيل مي نمايند و گاهي نيز بيشتر)) G. H. Treitel, op. cit, 699
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 )3-1قائم به شخص نبودن قرارداد پايه

يكي ديگر از شرايط انتقال قهري قرارداد ،قائم به شخص نبودن قرارداد اصلي است.
همانگونه که پيشتر نيز اشاره گرديد لحاظ اوصاف ،مهارت ،شخصيت و مسئوليت پذيري و
توانايي طرف عقد در ايفاء تكاليف ناشي از آن سبب ميگردد که عقد به دو نوع شخصي و غير
شخصي تقسيم گردد .طبيعي است در قراردادهائي که قائم به شخص نبوده و مباشرت طرف،
شرط نمي باشد فوت طرف قرارداد پايه سبب انتقال قهري حقوق و تعهدات ناشي از آن به ورثه
خواهد بود .ليكن در قراردادهاي شخصي ،وضعيت بگونهائي ديگر است چرا که در اين قسم
قراردادها ،طرف مقابل با توجه به مهارت و اوصاف و ،ويژگيهاي شخصيتي طرف ديگر مبادرت
به انعقاد عقد نموده است .گرچه تفصيل قراردادهاي شخصي و ضوابط تشخيص آن خارج از
حوصله اين مقاله ميباشد ليكن بايد اذعان نمود که شخصي بودن قرارداد ،همواره به عنوان
يكي از موانع انتقال قهري قرارداد محسوب شده بگونه ائي که خصوصيات و طبيعت ويژه آن
اقتضا دارد که قرارداد به وراث منتقل نگردد؛ به عنوان مثال هرگاه پزشكي که قراردادي را براي
معالجه بيمار خود منعقد نموده ،فوت نمايد با فوت وي ،تعهد معالجه به وراث پزشک منتقل
نخ واهد شد چرا که از ورثه نمي توان معالجه بيمار را انتظار داشت.بررسي نظام حقوقي انگليس
نشانگر آن است که در حقوق اين کشور همانند ايران چنانچه قرارداد قائم به شخص بوده و
اوصاف و  ،ويژگي ها و شخصيت طرف علت عمده عقد باشد ،قرارداد قابل انتقال به ورثه نخواهد
بود(J.Beatson, OP. CIT, 469/F. R. Davies, op. cit, P. 170) .
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عالوه بر آنچه که بيان شد ،انتقال قرارداد گاه به موجب قانون و گاه به واسطه انتقال مال
موضوع قرارداد به شخص ثالث نيز واقع ميشود؛ بدين مفهوم گرچه هدف اصلي متعاقدين،
انتقال قرارداد نبوده و هرگز چنين امري مورد قصد غائي ايشان نمي باشد ليكن به موجب قانون
يا به واسطه رابطه نزديكي که قرارداد با مال موضوع انتقال دارد ،تبعاً آن قرارداد نيز به منقل
اليه واگذار شده و اين شخص به طور غير ارادي و در ادامه رابطه قراردادي ناشي از آن عقد،
قائم مقام ناقل تلقي شده و به استثناء حقوق و تكاليف شخصي ،از قرارداد اصلي متأثر خواهد
شد .در اين بند شرايط انتقال قانوني اعم از وجود حكم يا معيار و ضابطه براي اين انتقال و نيز
تقدم زماني قرارداد پايه نسبت به قرارداد انتقال و همچنين وابستگي قرارداد به مال موضوع
انتقال به تفكيک مورد بررسي قرار گرفته و تشريح خواهد گرديد.

حسين جاللي و همكاران

 )1-2وجود حکم يا معيار و ضابطه
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يكي از شرايط انتقال قانوني قرارداد وجود نص صريح قانوني و ضابطه مشخص جهت تحقق
اين قسم انتقال غير ارادي مي باشد .مشخص است که در صورت فقدان چنين مجوزي اساساً
اين انتقال قابل تصور نبوده و نمي توان تحقق آنرا مجاز دانست .بدين جهت اين نوع انتقال يا
بموجب نص صريح قانون واقع شده يا به واسطه پيوستگي و ارتباط قرارداد با مال موضوع
معامله محقق مي شود.
بررسي نظام حقوقي ايران نشانگر آن است که در موارد متعدد من جمله در انتقال مالكيت
عين مس تأجره ،انتقال مالكيت مال بيمه شده ،انتقال مالكيت کارگاه ،انتقال کاالي موضوع
قرارداد و نظاير آن ،انتقال قانوني قرارداد مورد نظر مقنن بوده و مخفي نمانده است .همچنين
تصويب قوانين جديد نيز از جمله مواردي است که به موجب آن ،انتقال قرارداد از يک شخص
به شخص ديگر صورت خواهد پذيرفت .فلسفه وجود چنين معياري،به اصل عدم انفكاک مال با
قراردادهاي فرعي منعقده در خصوص آن بازگشته (ابراهيم شعاريان )۱3۹4،۹7،و بدين ترتيب،
توجيه کننده چنين واگذاري تلقي خواهد شد .به ديگر سخن مال موضوع معامله آن چنان با
قراردادهاي فرعي داراي پيوست گي و  ،وحدت بقا بوده که مجزا نمودن آن امري غيرممكن مي
باشد.از اينرو ماده  4۹8قانون مدني چنين بيان مي دارد «اگر عين مستأجره به ديگري منتقل
شود ،اجاره به حال خود باقي است »...همچنين مطابق ماده  ۱02همان قانون ،انتقال ملكي که
داراي حق ارتفاق است خللي به حق مذک ور وارد نمي سازد .ماده اخير الذکر گر چه در باب
انتقال حقوق بوده و ناظر به آن مي باشد ليكن نشانگر آن است که در چنين مواردي انتقال
اجزاء قرارداد همانند کل قراداد مورد نظر مقنن بوده و به جهت وابستگي مورد معامله با
قراردادهاي جانبي ،انتقال قرارداد امري حتمي و غيرقابل انكار است.
از ديگر نكات قابل ذکر در اين بحث و به عنوان معيار و ضابطه  ،تبصره  2ماده  5اليحه
قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و امالک براي اجراي برنامه هاي عمومي ،عمراني و نظامي
دولت مصوب  ۱358/۱۱/27مي باشد .مطابق مقرّره مذکور ،هرگاه نسبت به مال مورد تملک آن
نهاد ،قرادادي سابقاً منعقده شده باشد که از توابع آن محسوب شده و غير قابل انفكاک از آن
مال باشد ،اين قرارداد به انتقال گيرنده منتقل خواهد شد.
بررسي نظام حقوقي انگليس نشانگر آن است که وجود حكم يا معيار و ضابطه يكي از
شرايط انتقال قانوني محسوب شده بگون ه ائي که هرگاه شخصي به واسطه خريداري مال يا هبه
آن ،مال را از ديگري با علم و آگاهي به وجود يک قرارداد سابق تحصيل نموده و اين انتقال به
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صورت قانوني صورت پذيرفته باشد ،وي مجاز به استفاده از آن بگونه ائي خواهد بود که براي
ناقل آن متصور بوده است ) .(G. H. Treitel, op. cit, 562مؤيد اين امر ،ماده  ۱4 ۱-۱قانون
حقوق اموال مصوب  ۱۹25ميباشد بهگونهاي که همبستگي مال موضوع عقد بيع با قراردادهاي
فرعي راجع به آن نظير اجاره ،سبب ملتزم شدن خريدار به رعايت مفاد قرارداد اجاره ميگردد
).(Barbara. mitchell, 1987, 92-93
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يكي از شرايط الزم براي انتقال قانوني قرارداد ،وجود قرارداد صحيح و ،واجد اعتبار بوده
بگونه ائي که بواسطه تسري آثار قانوني آن به اصحاب قرارداد ،ايشان مكلف به ايفاء تعهدات
ناشي از آن و برخورداري از حقوق برخاسته از قرارداد ميباشند .واضح است اگر قراردادي منعقد
نشده و در عالم حقوق محقق نگرديده باشد ،تصور انتقال امري موهوم بوده و ميسور نيست .به
ديگر سخن مطابق ساختار نظام حقوقي ايران ،امكان انتقال قراردادي که هنوز منعقد نشده،
وجود نداشته و اين امر پذيرفته نخواهد بود چرا که در انتقال عقد هنگامي که ناقل حقوق و
تعهدات ناشي از آن را به ثالث منتقل ميکند چگونه ممكن است بدون موجوديت يافتن قرارداد
قبلي ،چنين انتقالي انجام شود!؟ بنابراين و با همين اين استدالل تقدم زماني قرارداد پايه در
حقوق داخلي يكي از شرايط انتقال قانوني تلقي شده و رکن رکين آن محسوب ميگردد .بدين
سبب است که مطابق ماده  2۱۹قانون مدني ،الزم االتباع بودن يک عقد براي متعاملين يا قائم
مقام ايشان منوط به تحقق قبلي قرارداد است؛به عبارت ديگر شرط الزم االتباع بودن عقد
نسبت به قائم مقام که في الواقع به عنوان منتقل اليه قرارداد محسوب ميگردد ،موجوديت
داشتن قبلي يک قرارداد صحيح و معتبر خواهد بود.
از سوئي با عنايت به تقسيم بندي عقود به صحيح و غير نافذ و باطل(محمد بروجردي عبده،
 -۹۹ ،۱38۱ناصر کاتوزيان -۱376،۱25 ،مصطفي عدل -۱۱3 ،۱373 ،سيد حسن امامي،
پيشين۱77 ،و  )۱78ترديدي در عدم قابليت انتقال قرارداد باطل وجود نداشته و گفتگويي در
اين فقره وجود ندارد؛ليكن مسأله قابل تأمل،قراردادهاي غير نافذ است که هنوز وضعيت صحت
يا بطالن آن مشخص نيست.از اين رو سؤالي که به ذهن متبادر ميشود آن است که اگر
قراردادي متصف به وصف عدم نفوذ بوده و به عنوان مثال معامله فضولي که غير نافذ تلقي
مي شود آيا از سوي مشتري قابل انتقال به ديگري بوده و شخص مي تواند قرارداد را به ثالث
واگذار نمايد؟

حسين جاللي و همكاران

فارغ از اختالف عقيده بين حقوقدانان در خصوص فاسد يا غيرفاسد بودن عقد غير نافذ با
اين تعبير که برخي از ايشان چنين قراردادي را به طور مطلق غير صحيح شمرده و برخي ديگر
نيز قرارداد غيرنافذ را پس از اجازه صحيح و ،واجد اثر دانستهاند (سيد علي حائري شاهباغ،
پيشين ،ص  ) 230عده ائي ديگر نيز بر خالف نظر گروه قبل،عقد غير نافذرا در زمره عقود
صحيح تلقي کرده ليكن اعتبار آن را منوط به تنفيذ شخص صاحب حق دانسته و بر اين باور
اصرار دارند (سيد علي شايگان -۹0 ،۱375 ،مهدي شهيدي ،پيشين -۱84 ،محمدجعفر
جعفري لنگرودي ،پيشين )460 ،بايد گفت از آنجائيكه که در انتقال عقد ،شخص موقعيت
قراردادي خويش را به ديگري واگذار نموده و کليه حقوق و تعهدات ناشي از آن قرارداد را به
شخص منتقل مينمايد لذا مي توان بر اين عقيده بود که قرارداد با همان کيفيت و ،وضعيت
قابل انتقال به منتقل اليه بوده و در واقع غير نافذ بودن آن مانعي جهت انتقال قرارداد ايجاد
نخواهد نمود.
بررسي نظام حقوقي انگليس نشانگر آن است که در حقوق آن کشور ،تقدم زماني قرارداد
پايه اگر چه به عنوان پيش نياز انتقال قرارداد تلقي شده ) )A. M. Tettenborn, 1984, 201و تا
هنگامي که قراردادقبلي منعقد نشده باشد امكان انتقال آن وجود ندارد ليكن برخي از
حقوقدانان آن کشور ،انتقالي که متكي به قرارداد قبلي نباشد را واجد دو اثر قانوني ميدانند اول
آنكه اگر در آينده قرارداد مورد نظر منعقد شود ،همان توافق قبلي کافي براي انتقال قرارداد
جديد بوده و نياز به توافق ديگري براي انتقال قرارداد وجود نخواهد داشت .دوم آنكه اين انتقال
به مفهوم توافق ضمني طرفين در تشكيل قراردادي در آينده خواهد بود به عبارت ديگر طرفين
توافق مي نمايند که در آينده با يكديگر قراردادي منعقد نمايند ).)Ibid, 202

شماره ، 35بهار ۱3۹7

يكي ديگر از شرايط انتقال قانوني قرارداد ،وابستگي قرارداد به مال موضوع انتقال بوده بگونه
ائي که تفكيک و جدائي بين آن دو عرفاً و قانوناً غيرممكن باشد .سؤالي که در اين بحث به
ذهن متبادر مي شود آن است که اگر مالي از سوي ناقل به منتقل اليه واگذار شود در اين حالت
آيا تمامي قراردادها فرعي مربوط به آن مال نظير قرارداد اجاره ،و قراردادهاي پيمانكاري
منعقده در خصوص آن به منتقل اليه واگذار خواهد شد؟ آيا ميتوان ضابطه و معياري براي آن
تصور نمود؟ آيا مي توان اصل را بر انتقال قانوني تمامي قراردادهاي فرعي منعقده نسبت به مال
موضوع انتقال تلقي کرد؟
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در پاسخ به اين پرسشها بايد گفت قراردادهاي جانبي منعقده در خصوص مال موضوع
انتقال شامل دو دسته شخصي و غير شخصي بوده که يقيناً قراردادهاي شخصي بنا به دالئل
پيش گفته قابل انتقال به ثالث نبوده و غيرقابل واگذاري است .ليكن تشكيک و ترديد در انتقال
قراردادهاي جانبي است که جنبه شخصي نداشته و قائم به شخص نميباشد .به نظر ميرسد که
در اينجا بر خالف اصل انتقال پذيري بايد بر اين باور بود که قراردادهاي جانبي قبلي منعقده در
خصوص مال موضوع انتقال به منتقل اليه آن مال واگذار نخواهد شد مگر آنكه چنان مالزمه اي
بين مال و قرارداد جانبي وجود داشته باشد که انفكاک و جدا نمودن آن عرفاً و قانوناً غيرممكن
باشد .بعنوان مثال اگر شخصي جهت احداث بنا در ملک خويش قراردادي را با يک معمار
منعقد کرده تا وي به عنوان پيمانكار ،ابنيه ائي را با نقشه و اوصاف معين براي وي احداث نمايد
و سپس مالک درصدد انتقال ملک خويش به ديگري برآمده و آن را به مشتري واگذار نمايد در
اين حالت قرارداد پيمانكاري به مشتري منتقل نخواهد شد چرا که عرفاً و قانوناً مالزمه اي بين
قرارداد پيمانكاري و مال موضوع عقد بيع وجود ندارد.
بنابراين با توجه به آنچه که بيان گرديد ميتوان گفت که در انتقال قانوني به شرح پيش
گفته ،اصل بر عدم مالزمه بين مال موضوع معامله با قراردادهاي جانبي و انفكاک آنها و مآالً
اصل بر عدم انتقالپذيري قراردادهاي جانبي و فرعي در خصوص آن مال ميباشد مگر آنكه
خالف آن ثابت شود .بررسي حقوق مصر نشانگر آن است که برخي از حقوقدانان آن کشور بر
اين باورند که قرارداد بايد نسبت به مالي که موضوع انتقال واقع مي شود ،متصل فرض شود تا
بتوان آنرا قابل واگذاري به منتقل اليه دانست (عبدالرزاق احمد سنهوري ،۱۹86 ،ص  )548به
اين مفهوم که حقوق و تعهدات بايد از لوازم و توابع مالي باشد که موضوع معامله واقع شده و،
در واقع مكمل آن مال تلقي شود مانند بيمه آتش سوزي.
شايان ذکر است يكي از معيارهايي که مي تواند مثبت مالزمه بين قراردادهاي جانبي و مال
موضوع قرارداد باشد وجود نفع صرفاً براي مالک مال (منتقل اليه) است بگونه ائي که آن قرارداد
براي غير مالک هيچگونه سود و منفعتي نخواهد داشت .در تعيين اين معيار بايد گفت که اگر
نسبت به مالي قبالً قراردادي منعقد گرديده ليكن داراي چنان خصوصيتي است که منحصراً
براي مالک آن موجد نفع بوده و مفيد باشد ،در اين حالت با انتقال مال ،قرارداد به منتقل اليه
واگذار خواهد شد .بررسي نظام حقوقي انگليس ،مبين آن است که وابستگي قرارداد با مال
موضوع انتقال ،يكي از شرايط انتقال قانوني محسوب شده و ،وجود مالزمه بين مال و
قراردادهاي فرعي رکن اصلي اين انتقال محسوب ميگردد .از اين رو در آن نظام حقوقي،
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دعاوي زيادي راجع به انتقال قراردادهاي جانبي منعقد شده در خصوص مال انتقال يافته وجود
دارد که منتج به صدور آرا متعدد و متفاوتي از سوي محاکم گرديده استJ. Beatson, op.) .
 (cit, p 443بهرحال مداقه در آن نظام حقوقي نشانگر آن است که اصل بر عدم مالزمه بين مال
و قراردادهاي جانبي بوده و نهايتاً اصل بر عدم انتقال قراردادهاي جانبي به واسطه انتقال مال به
منتقل اليه ميباشد .به عنوان مثال در اغلب دعاوي مربوط به اراضي چنين اظهار عقيده شده
که قراردادهاي مربوط به زمين ،هنگامي همراه با آن به خريدار منتقل ميگردد که وي ثابت
نمايد ،آن قرارداد ملحق به زمين بوده و با آن مالزمه دارد(Ibid).
 )3شرايط انتقال قضائی
يكي ديگر از اقسام سهگانه انتقال غيرارادي قراردادها ،انتقال قضائي ميباشد .اصل حاکميت
اراده و آزادي اشخاص در گزينش طرف قرارداد بيانگر آن است که اشخاص در انتخاب طرف
قرارداد خويش آزاد بوده و مي توانند با هر شخصي که مايل باشند پيوند قراردادي ايجاد کرده و
زلف پيمان خويش را با عهد آن ديگري ،گره زنند .مراد از اصطالح «انتقال قضائي» آن انتقالي
است که در قانون پيش بيني و مورد تجويز واقع شده ليكن به جهت استنكاف طرف عقد اصلي
از موافقت با انتقال ،مرجع قضائي چنين انتقالي را مورد حكم قرارداده و به قائم مقامي از
مستنكف ،قرارداد را منتقل خواهد نمود (بهمن کشاورز .)234 ،۱374 ،مصداق اين نوع انتقال
در حقوق ايران ماده  ۱۹قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال  ۱356است که شرح و
تفصيل آن در سطور آتي بيان شده و ،وجوه افتراق آن نيز با نظام حقوق انگليس تبيين خواهد
گرديد .با اين اوصاف و با عنايت به مقرّره مذکور و بر مبناي آن ،انتقال قضائي قرارداد مشروط
به وجود شرايطي است که ذيالً بيان ميگردد.
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شايد بتوان گفت که اولين و مهمترين شرط از شرايط چنين انتقالي ،پيش بيني موضوع از
سوي قانونگذار يا وجود رأي وحدت رويه مبني بر مجاز شمردن مداخله مقام قضائي در امر
انتقال مي باشد؛ بگونه ائي که در صورت فقدان نص صريح مبني بر تجويز چنين امري ،يا نبودن
چنين رأي وحدت رويهاي اساساً انتقال قضائي امكانپذير نبوده و تحقق آن متصور نخواهد بود.
چرا که در صورت عدم اعتقاد به وجود چنين شرطي ،گاه شاهد خواهيم بود که عدالت به مسلخ
برده شده و بهانه احقاق حق فرضي اشخاص ،سبب اعمال سليقه از سوي مراجع قضائي
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 )1-3تجويز قانونگذار مبنی بر دخالت مرجع قضائی
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مي گردد که اين امر طبعاً مفهومي جز تضييق حقوق آحاد افراد جامعه نخواهد داشت .صرف
نظر از ايرادات وارد بر نحوه تقنين و عبارت پردازي ماده  ۱۹قانون سابق الذکر آنچه که محرز و
مسلم مي ب اشد آن است که وجود آن شرط به عنوان رکن رکين جهت انتقال قضائي محسوب
شده و در واقع شرط اصلي اين انتقال تلقي مي گردد .بررسي حقوق انگليس نيز مدلّل کننده
آن است که انتقال قضائي بايد متكي به قوانين و رويه قضائي بوده و بر آن مبنا دخالت در اين
امر مجاز شمرده شود(P. S. Smith,1989,125) .
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از ديگر شرايط انتقال قضائي قرارداد ،رعايت شكل کار و تشريفات الزم جهت توسل به
مراجع قضائي و طرح دعوي تجويز انتقال به غير ميباشد .سياق عبارت به کار رفته در ماده ۱۹
آن قانون و نيز لحاظ رويه قضائي جاري در محاکم نشانگر آن است که بر خالف اعتقاد برخي از
حقوقدانان (بهمن کشاورز ،پيشين )236 ،مستأجر قبل از مراجعه به مرجع قضائي مكلف است
قصد خويش را مبني بر تمايل انتقال عين مستأجره به ثالث اعالم نموده و فرصت کافي جهت
ابراز عقيده توسط موجر را به وي اعطا نمايد .مؤيد صحت استنباط مذکور ،اين فراز از ماده مار
الذکر است که بيان ميدارد « ...و مالک راضي به انتقال به غير نباشد »...اين مطلب دقيقاً همان
موضوعي است که مورد لحاظ نظام حقوقي انگليس واقع شده و مستأجر قاصد در انتقال
را،مكلف به اعالم اراده به مالک نموده است.از سوئي در اين نظام حقوقي در مقابل اراده ابراز
شده از سوي مستأجر ،مالک مكلف است که نظر خويش را ظرف مدت متعارف و معقولي به وي
اعالم نموده و در صورت عدم موافقت ،داليل عقالئي خويش را مبني بر مخالفت با تقاضاي
مستأجر اعالم نمايد )(P. S. Smith, op. cit, 126
در حقوق داخلي،ابراز قصد مؤجر در انتقال عين مستأجره معموالً از طريق ارسال اظهارنامه
صورت پذيرفته و بدين ترتيب مستأجر اراده خويش را به موجر اعالم مي نمايد .روشن است که
سكوت موجر و يا ابراز اراده مبني بر مخالفت وي با انتقال مورد اجاره به ثالث به يک مفهوم
بوده و شرايط اقامه دعواي مربوطه و راه توسل مستأجر به مراجع قضائي و تظلم خواهي از آن
مراجع را در قالب تقديم دادخواست و اقامه دعوي هموار مينمايد.
تفاوتي که در اين بحث بين نظام حقوقي ايران و نظام حقوق انگليس وجود دارد آن است
که در حقوق انگليس ،مستأ جر مكلف است قبل از اخذ رضايت مالک شخص مورد نظر را به وي
معرفي کرده و موجر نيز پس از بررسي شخص معرفي شده نظر خويش را ابراز نمايد .حال آنكه
مطابق قسمت آخر ماده  ۱۹قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال  ۱356مستأجر تكليفي
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به معرفي قبلي مستأجر احتمالي نداشته و به صرف اينكه قصد دارد عين مستأجر را به ثالث
واگذار کند ،مي تواند دعوي را آغاز نمايد .لذا رويارويي ناگهاني موجر و مستأجر جديد خود يكي
از معايب آن قانون به حساب آمده و سبب مي گردد موجر با مستأجري که هرگز شناختي از
وي نداشته مواجه گردد.
 )3-3صدور حکم از سوي مراجع قضائی
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پس از حصول دو شرط قبلي اينک نوبت به بررسي موضوع از سوي محكمه خواهد رسيد.
چرا که ماده  ۱۹قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال  ۱356تصريحاً بيان مي دارد که هر
گاه اجارهنامهاي تنظيم نشده يا در صورت وجود اجارهنامه ،حق انتقال به غير از سوي مستأجر
سلب شده باشد و مالک نيز برغم وقوف کامل از قصد مستأجر مبني بر انتقال ،از تجويز و اعالم
موافقت استنكاف نمايد بايد در مقابل تخليه مورد اجاره ،حق سرقفلي يا حق کسب پيشه يا
تجارت مستأجر را به وي تأديه نمايد .شايان ذکر است که ميزان اين حق و معادل ريالي و مابه
ازاء آن حق ،يا حسب تراضي طرفين تعيين شده و يا اينكه طبق نظريه کارشناس رسمي
دادگستري ذيصالح انتخاب شده از سوي مرجع قضائي مشخص خواهد گرديد .بديهي است در
صورتي که موجر مايل به تأديه آن حق به مستأجر باشد ،دعوي انتقال ساقط شده تلقي و
مردود اعالم خواهد شد؛ ليكن اگر وي از پرداخت آن حق به مستأجر استنكاف ورزد در اين
حال دادگاه حكم به تجويز انتقال منافع عين مستأجره به غير را صادر خواهد نمود .گفتني
است که دادگاه در صدور چنين حكمي ،مبسوط اليد نبوده و نميتواند بدون توجه به شرايط و
مفاد قرارداد پايه و صرفاً با شرايط دلخواه خويش حكم صادر نمايد بلكه مكلف است مفاد
قرارداد پايه و شروط مندرج در آن را مورد لحاظ قرارداده و ضمن تعيين دقيق شروط و نوع
شغل ،رأي خويش را صادر کند .مع الوصف از آنجائيكه اين نوع انتقال بر خالف اصل آزادي
اشخاص در انتخاب طرف قرارداد محسوب شده و به عنوان يكي از استثنائات وارد بر اصل
حاکميت اراده تلقي مي شود ،لذا قانونگذار همسو با تأسيس اين حق براي مستأجر ،ضمانت
اجراي عدم رعايت تعهدات وي در اين خصوص را پيش بيني نموده (محمدرضا پيرهادي،
 )۱343 ،۱3۹2و در تبصره يک ماده مرقوم مقرر داشته «در صورتي که مستأجر بدون رعايت
مق ررات اين ماده مورد اجاره را به ديگري واگذار نمايد ،موجر حق درخواست تخليه را خواهد
داشت و حكم تخليه عليه متصرف يا مستأجر اجرا خواهد شد .و در اين مورد مستأجر يا
متصرف حسب مورد استحقاق دريافت نصف حق کسب و يا پيشه يا تجارت را خواهد داشت».
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نگرش در نظام حقوقي ان گليس مبين آن است که مطابق رويه قضائي آن کشور ،رعايت
معيار و مالک «معقوليت رضايت يا عدم آن» امري ضروري بوده بگونه ائي که اگر احراز گردد
که مخالفت مالک(موجر) در انتقال مورد اجاره از سوي مستأجر به ديگري ،مبتني بر دالئل
عقالئي بوده و در واقع چنين مخالفتي غير معقول تلقي نمي شود در اين حالت دعوي مستأجر
مردود اعالم شد و ،وي مجاز به انتقال مورد اجاره به ديگري نخواهد بود ) Barbara. Mitchell,
.)op. cit, 177
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يكي ديگر از شرايطي که در انتقال قضائي بايد ملحوظ نظر قرار گرفته و در اجراي رأي
قطعي صادره به دقت رعايت گردد ،همانا شرايطي است که مرجع قضائي در رأي انشائي نظير
نوع شغل ،ميزان اجاره بها ،مدت قرارداد اجاره قيد نموده بگونه ائي که دفترخانه تنظيم کننده
سند انتقال ،مكلف است عيناً آن را در سند درج کرده و بر مبناي آن شروط و قيود ،سند
رسم ي مربوطه را تنظيم نمايد .از اين رو در بخشي از ماده مارالذکر چنين آمده است...« :در
اينصورت دادگاه حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير و تنظيم سند انتقال در
دفترخانه تنظيم کننده سند اجاره نامه سابق يا دفترخانه نزديک ملک (اگر اجاره نامه رسمي در
بين نب اشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوطه ارسال مي نمايد و مراتب را به موجر نيز
اعالم خواهد نمود .مستأجر جديد از هر حيث نسبت به تمام شرايط اجاره قائم مقام مستأجر
سابق خواهد بود»...
البته بايد توجه داشت که مدت اعتبار چنين حكمي دائمي نبوده و هميشگي نيست .به
سخن ديگر هر گاه مستأجر فعلي ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ حكم قطعي ،منافع عين
مستأجره را به موجب سند رسمي به مستأجر جديد انتقال ندهد ،حكم صادره ملغي االثر شده
و براي مستأجر منشأ اثر نخواهد بود(.محمدرضا زندي30 ،۱38۹ ،و .)2۹واضح است که انتقال
مورد اجاره از سوي مستأجر فعلي به ثالث پس از انقضاء موعد مذکور ،قانوناً به عنوان انتقال به
غير تلقي و يكي از تخلفات مستأجر محسوب که موجد حق تخليه مورد اجاره براي موجر
خواهد بود.
مقايسه حقوق ايران و انگليس درانتقال قضائي عقداجاره مبين وجوه افتراق قابلمالحظهائي
در آن دو نظام حقوقي است بدين ترتيب که:
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اوالً :در حقوق ايران ،تجويز چنين انتقالي از سوي مرجع قضائي صرفاً در اماکن تجاري
مشمول قانون سال  ۱356متصور بوده و در خصوص اماکن مسكوني چنين حكمي قابل اعمال
و تسري نيست .در حاليكه در حقوق انگليس بي آنكه تفكيكي بين اماکن تجاري و مسكوني به
عمل آيد بعنوان يک قاعده کلي چنين حكمي مقرر گرديده است .بعبارت ديگر اختصاص حكم
مقرر در ماده  ۱۹آن قانون به اماکن تجاري و عدم تسري آن به اماکن مسكوني خود يكي از
منقصتهاي حقوق داخلي است؛ چرا که اگر مبناي تقنين ماده مذکور قواعد الضرر و نفي عسر و
حرج باشد در اين حالت تفاوتي ميان مستأجر ملک مسكوني با مستأجر ملک تجاري نخواهد
بود .بعنوان مثال اگر دانشجويي که به مدت چهار سال آپارتماني را در شهر محل تحصيل
خويش اجاره نموده تا در طول مدت تحصيل در آن مكان سكني گزيند هر گاه پس از انقضاء
سال اول ،ترک تحصيل نموده و ناگزير به مراجعت به شهر خويش گردد در اينجا اعتقاد به لزوم
عقد اجاره و عدم قابليت انحالل آن جز با تراضي با موجر سبب خواهد گرديد که وي بي آنكه از
آن مكان استفاده نمايد بايد تمامي مال االجاره مدت قرارداد را به موجر تأديه نمايد .در مثال
مفروض ،ما با مو جري مواجه هستيم که هرگز راضي به تفاسخ و خاتمه دادن به قرارداد اجاره
نيست .واضح است که استمرار اين عقد از سوي موجر به نوعي سؤاستفاده از حق تلقي شده که
مفهومي جز تضييع حقوق مستأجر و سبب اضرار به وي و قرار گرفتن او در عسر و حرج نخواهد
داشت .مثال مذکور امري شاذ در جامعه نبوده تا لزوم دخالت قانونگذار و رويه قضائي را در حل
چنين معضالتي ضروري نداند بلكه با توجه به وضعيت کنوني جامعه مورد مذکور امري شايع
بوده که به جهت تعصب شديد به عقد پايه و عدم قدرت مستأجر بر انتقال آن ،مراجع قضائي را
از مداخله و احقاق حق يا فصل خ صومت به نحو عادالنه محروم خواهد نمود .لذا رويه قضائي
بايد در چنين مواردي طرحي نو در انداخته و بر مبناي پيشنهاد نگارنده ،اگر مستأجر فعلي
شخصي را همطراز و مشابه با وضعيت خويش به عنوان منتقل اليه معرفي نمايد ،دادگاه بايد
مجاز باشد که با انتقال قرارداد موافقت نموده و  ،واگذاري آنرا تجويز نمايد.
ثانياً :در حقوق ايران تجويز انتقال منافع از سوي مرجع قضائي و در واقع انتقال قضائي
صرفاً منوط به اين امر است که مالک (موجر) مايل به انتقال عين مستأجره به خود نباشد
بعبارت ديگر حتي در فرض وجود داليل معقول مبني بر مخالفت وي با انتقال عين مستأجره
به ثالث ،چنين امري سبب رد دعوي اقامه شده از سوي مستأجر نبوده و مانعي جهت صدور
حكم تجويز انتقال منافع از سوي محكمه تلقي و محسوب نخواهد شد .اين در حاليستكه در
حقوق انگليس اگر دالئل ارائه شده از سوي مالک مبني بر مخالفت با واگذاري مورد اجاره
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توسط مستأجر به ديگري واجد وصف «معقوليت» باشد در اين صورت دعوي مستأجر مردود
اعالم خواهد گرديد(Barbara. Michell, op. cit, 12) .
ثالثاً :در حقوق انگليس مستأجر مكلف است که قبل از اخذ رضايت مالک جهت انتقال عين
مستأجره ،شخص مورد نظر را به وي معرفي نموده و بدين ترتيب مالک با بررسي وضعيت فرد
تعرفه شده بايد نظر خويش را به کيفيتي که قبالً بيان گرديده اعالم کند .اين در حاليستكه
مطابق ماده  ۱۹قانون روابط موجر و مستأجر ،اصوالً مستأجر قبل از اخذ حكم از مرجع قضائي
هيچگونه تكليفي در معرفي منتقل اليه به مالک نداشته بگونهائي که پس از تحصيل حكم
مربوطه ،تنها مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور حكم قطعي ،مستأجر جديد را
انتخاب نموده و با انتقال عين مستأجره به نامبرده عمالً وي را بر مالک تحميل نمايد .بنظر
ميرسد که چنين رويارويي بين مالک و مستأجر جديد يكي از استثنائات وارد بر اصل حاکميت
اراده تلقي و ،في الواقع يكي از منقصتهاي وارد بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال
 ۱356محسوب ميشود که اميد است رويه قضائي با بهرهگيري از روش مورد پذيرش در نظام
حقوقي انگليس در اين خصوص ،نسبت به مرتفع نمودن آن اقدامات شايسته را معمول دارد.
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 -۱گرچه اصل بر اين است که در صورت رد ترکه از سوي مورث ،قرارداد به وراث منتقل
نخواهد شد ليكن در برخي موارد و بطور استثنائي ،برغم عدم پذيرش ترکه از سوي قائم مقامان
عام ،وارث مكلف به ايفائ تعهدات غير شخصي متوفي در قبال شخص بوده و در چنين مواردي
تعهدات منتقل شده محسوب مي گردد.
 -2در حقوق انگليس ،ورشكستگي به مثابه فوت تلقي و سبب انتقال قهري حقوق و تكاليف
اوليه به نماينده طلبكاران (تراستي) شده و او به قائم مقامي از سوي ورشكسته مكلف به
استيفائ حقوق و ايفاء تعهدات خواهد بود.
 -3به عقيده برخي از حقوقدانان انگليسي ،تقدم زماني قرارداد پايه بعنوان يكي از شرايط
انتقال قانوني عقد محسوب نشده و برغم فقدان قرارداد قبلي ،چنين انتقالي مورد پذيرش
خواهد بود .ايشان در تحليل عقيده خويش انتقالي را که معتضد به قرارداد سابق نباشد را
متضمن دو ويژگي و اثر مي دانند :يكي آنكه هرگاه در آتيه قراردادي منعقد گرديد ،همان توافق
سابق براي انتقال قرارداد جديد کفايت نموده و نياز به توافق جداگانه ائي وجود نخواهد داشت و
ديگر آنكه اين انتقال به مفهوم توافق ضمني طرفين در تشكيل عقد در آينده خواهد بود.

حسين جاللي و همكاران

 -4مطابق اصول پذيرفته شده در هر دو نظام حقوقي در انتقال قانوني قرارداد اصل بر
انفكاک قراردادهاي فرعي از قرارداد اصلي و مورد معامله بوده و بدين ترتيب اصل بر انتقال
ناپذيري قراردادهاي جانبي مي باشد مگر آنكه بنا بر ادلّه متقن خالف آن اثبات گردد .بعبارت
ديگر در اين نوع انتقال بر خالف اصل انتقال پذيري عقود ،فرض بر عدم انتقال خواهد بود.
 -5از وجوه افتراق حقوق انگليس و ايران در باب انتقال قضائي عقد اجاره ،رعايت مالکهاي
«معقوليت عدم رضايت» و «معرفي شخص منتقل اليه» به طرف مقابل قبل از انتقال قرارداد
ميباشد بگونهائي که در صورت احراز عقالئي بودن عدم رضايت موجر (مالک) در واگذاري
قرارداد توسط محكمه ،انتقال قضائي عقد ميسور نخواهد بود حال آنكه در حقوق داخلي
معيارهاي مذکور مورد عنايت قانونگذار واقع نشده و احراز يا عدم احراز آن توسط دادگاه،
تأثيري سؤ بر اين نوع انتقال نخواهد داشت.
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