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بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
جلیل قنواتی
٭٭2
عبداله رجبی
٭1

تاریخ دریافت 1394/4/12 :؛ تاریخ پذیرش1395/7/22 :

چکیده
در میان نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد مبهم امکان اجرایی ندارد و در نتیجه ،باطل است؛ این اتفاق در جایی
منجر به اختالف می شود که بخواهیم حدود ابهام و مفاد قراردادی مشمول آن را تعیین کنیم؛ آنگاه هر نظام حقوقی نظر خاصی را در
خصوص میزان ابهام سبب بطالن در مورد موضوع ،عوض و سایر شرایط عقد دارد .در نظام حقوقی ایران ،فقها ابهام سبب غرر را
مالک قرار می دهند و حقوق دانان میان معین بودن و معلوم بودن عقد تمایز قائل می شوند .با توجه به موضوعی بودن مسئله ،می توان
معین بودن را در قالب قاعدة «امکان اجرای عقد» قرار داد و با این محک صحت و بطالن قرارداد را از نظر ابهام سنجید و معلوم بودن
را با توجه به ابهام در حصول نتیجه سنجید؛ مالکی که از سویی ،مباحث راجع به ابهام قراردادی را از انتزاع خارج می سازد و چهرة
عملی برای ارزیابی آن به دست می دهد و از سوی دیگر ،هماهنگ با قراردادهای متعارف موجود در سطح داخلی و بین المللی است.

کلیدواژه ها :امکان اجرای عقد ،ثمن ،غرر ،معلوم بودن ،معین بودن ،مورد معامله.
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1. Espèce
2. Quotité

 .3الزم به ذکر اســت که کمیتة فقهی سازمان بورس اوراق بهادار تفاسیری
را از اوراق مشــتقه ارائه داده و سعی در همگامی آن با احکام شرعی دارد؛
اما با عنایت به اینکه بیشــتر مواقع این تفاســیر بدون در نظر گرفتن هدف
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مقدمه

گروهــی بــر ایــن بــاور هســتند کــه هــر ابهامــی در قــرارداد،
ســبب بطــان آن اســت و گروهــی بــر آننــد کــه حتــی
می تــوان عــوض قــرارداد را تعییــن نکــرد و بــه زمانــی بعــد
وا نهــاد؛ اولــی از اصــول حقــوق ایــران و تاریــخ آن بــر می آیــد
و دومــی از عــرف موجــود؛ گــروه نخســت بــه احادیثــی از قبیل
«نهــی النبــی عــن الغــرر» اســتناد می کننــد و گــروه دوم ،بــه
نیازهــای بازرگانــی و توزیــع کاال و خدمــات.
نظام هــای حقوقــی نیــز بی تأثیــر از اســتدالل های بــاال
نیســت .حقــوق ایــران و فرانســه ،بــا کمــی انعطــاف ،متمایــل
بــه گــروه نخســت اســت و تعییــن موضــوع قــرارداد را از
شــروط صحــت آن می دانــد (مــادة  190و مــادة  216قانــون
مدنــی ایــران)؛ مــادة  1129قانــون مدنــی فرانســه در زمینــة
کلیــات قراردادهــا اعــام می کنــد« :موضــوع تعهــدی کــه
مــال اســت ،بایســتی دســت کــم در خصــوص نــوع 1خویــش،
معیــن شــود؛ مقــدار 2مــال ،بــه شــرطی کــه قابــل تعییــن
باشــد ،می توانــد نامعیــن باشــد»؛ امــا نظام هــای حقوقــی
دیگــر ،هماننــد نظــام حقــوق عرفــی و نظام هــای قــراردادی
بین المللــی ،نظــر گــروه دوم را پســندیده و کمتــر نامــی از
ایــن شــرط را در میــان شــرایط صحــت قراردادهــا می برنــد؛
اصــول اروپایــی قراردادهــا نیــز در مــادة  2:103و ذیــل عنــوان
توافــق کامــل اعــام می کنــد« :الــف .توافــق کامــل هنگامــی
حاصــل می شــود کــه -1 :طرف هــا آن را به طــور کافــی،
به گونــه ای کــه قــرارداد بتوانــد اجرایــی شــود ،تعییــن کننــد؛
 -2برابــر ایــن اصــول ،بتوانــد تعییــن شــود .»...مــادة 2:204
قواعــد یکنواخــت تجــاری ایــاالت متحــدة آمریــکا هــم مقــرر
می کنــد« :در صورتــی کــه طرف هــا قصــد انعقــاد قــراردادی
را داشــته باشــند و مبنــای معیــن متعارفــی بــرای جبران مناســب
وجــود داشــته باشــد ،هرچنــد یــک یــا چنــد شــرط قــرارداد را
وانهنــد ،قــرارداد بیــع از نظــر ابهــام ،عقیــم نمی مانــد».
قانونگــذار ایرانــی در فــرض مذکــور ،در عمــل و حتــی در
مقــررات جدیــد ،رویکــرد متناقضــی را اتخــاذ کــرده اســت.
ایــن رویکردهــا ناشــی از نبــود تعریــف درســت و دقیــق از
ضــرورت و حــدود و چگونگــی آگاهــی طرف هــا و حتــی
اشــخاص ثالــث درگیــر در قــرارداد از مفــاد آن اســت .چنان کــه
از ســویی ،در برخــی از قوانیــن جدیــد ،اوراق و معامــات
بورســی ،مثــل اســناد یــا ابزارهــای مشــتقه را کــه خــود بــر
پایــة ریســک و غــرر ایجــاد شــده 3،بپذیریــم و از ســوی دیگــر،

در حقــوق مدنــی و فقــه مبنــای آن ،بیشــتر قراردادهــای از ایــن
دســت یــا قراردادهــای متعــارف را بــه جهــت وجــود غــرر و
بــه دلیــل عــدم رعایــت دو شــرط «معیــن» و «معلــوم» مشــروع
ندانیــم.
بــر اســاس ایــن ،الزم اســت حقــوق کنونــی ایــران را
به گونــه ای تفســیر کنیــم کــه قراردادهــای مــورد عمــل جامعــه
کــه عرف ـ ًا فاقــد غــرر و جهــل اســت ،مشــروعیت یابــد؛ امــا
بایســتی از خــود بپرســیم کــه هــرگاه غــرر در قــرارداد پذیرفتــه
شــود ،آیــا حکــم فقهــی منــع آن ،زیــر پــا نهــاده شــده اســت؟
شــاید بتــوان بــه ایــن پاســخ جــواب رد داد و بــه ایــن امــر
منطقــی توســل جســت و گفــت اصــوالً ،قــراردادی کــه حداقلی
از غــرر و ریســک را نداشــته نباشــد ،قــرارداد نیســت؛ چــرا کــه
از ســویی ،بایــد بــه ارادة آزاد طرفیــن احتــرام گذاشــت و آن
چیــزی را اجــرا کــرد کــه ایشــان خواســته اند و ایــن نتیجــه
را نیــز پذیرفــت کــه ضمــن توجــه نداشــتن بــه اســتمرار عقــد
و تفــاوت شــرایط آن ،هــر موضــوع یــا نتیجــه ای کــه از دیــد
ایشــان پنهــان مانــد ،بــه معنــای جهــل منجــر بــه غــرر خواهــد
بــود؛ از ســوی دیگــر ،عدالــت قــراردادی اقتضــا می کنــد کــه
طرف هــای عقــد هرچــه می دهنــد ،بــه همــان انــدازه بســتانند
و ایــن لزومـ ًا بــه معنــای رعایــت دقیــق آن چیــزی نیســت کــه
طرفیــن خواســته اند (معامــات مصرف کننــده و قراردادهــای
کار) .از ایــن گذشــته« ،معلــوم» و «معیــن» دو اصطــاح جاافتادة
حقــوق ایــران در زمینــة رفــع ابهــام اســت کــه خــود خالــی از
ابهــام نیســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،علی رغــم توضیحاتــی کــه
مفســران مبتنــی بــر برخــی مــواد قانونــی از ایــن دو اصطــاح
ارائــه داده انــد ،دقیقـ ًا مشــخص نیســت کــه از ایــن دو اصطالح
چــه اراده کرده انــد و مهــم اینکــه ،چگونــه ایــن دو را در
یــک عقــد اعمــال می کننــد و وجــود و فقــدان و میــزان آن را
ارزیابــی می نماینــد.
در ایــن مقالــه ،در وهلــة نخســت ،در پــی کشــف طریقــی
هســتیم کــه نیازهــای کنونــی بازرگانــی را در قالــب ســنت های
حقوقــی پاســخ گویــد .اینکــه رفــع غــرر و تعییــن و علــم بــه
مفــاد قــرارداد ،بــه معنــای بیــان همــه چیــز در زمــان انعقــاد
قــرارداد و در متــن قــراردادی نیســت .در مرحلــة دوم نیــز در
پــی آن هســتیم کــه بدانیــم آیــا رفــع ابهــام از قــرارداد ،منحصــر
بــه دو روش «تعییــن» و «معلــوم» نمــودن «موضــوع قــرارداد»
اســت و آیــا حکــم مذکــور را بــه ســایر مفــاد قــرارداد،
می تــوان ســرایت داد؟

تعیین قلمروی بحث

هرچــه مفــاد قــرارداد روشــن تر باشــد و بتــوان هنــگام اجــرا،
آســان تر بــه خواســت طرف هــای آن دســت یافــت ،آن
ایجادی ســند مربوط و نیز مقاصد شارع بوده ،نه توانسته کارکرد این اسناد
را متحقق سازد و نه تفسیر فقهی او چندان خوشایند به نظر آید.
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قــرارداد کمتــر مبهــم اســت .علــم کامــل بــه مفــاد قــرارداد،
کمــال مطلــوب ،امــا دســت نیافتنــی در شــرایط جامعــة
انســانی اســت؛ پــس مــاک ،معلــوم عرفــی اســت .قــراردادی
کــه دادرس را آســان تر و دقیق تــر ،بــه اجــرای منطبــق بــا
خواســت متعاقدیــن راهنمایــی کنــد ،معلــوم و معین تــر اســت
و در حالــت عکــس ،مبهم تــر اســت؛ بنابرایــن ،معنــای علــم
بــه مفــاد قــرارداد مشــخص نمــودن موضوعــات قــراردادی
به گونــه ای نیســت کــه برابــر هــر ذره ای از عــوض ،معــوض
معیــن باشــد .هــرگاه چنیــن شــود ،قــرارداد بــه قــدر کافــی
مســتحکم اســت؛ لیکــن ایــن جزم گرایــی ،در پــاره ای از
قراردادهــا و هنگامــی کــه موضــوع قــرارداد تعهــد بــه عمــل
و مســتمر اســت ،بــه دنبــال حــوادث پیش بینــی نشــده ،ماننــد
تغییــر ارزش پــول ،ســبب نابرابــری عوضیــن و مانــع انطبــاق
قــرارداد بــا خواســت طرف هــای آن و در نتیجــه ،ابهــام بیشــتر
می شــود .پــس معیــن و معلــوم بــودن مفــاد قــرارداد ،یعنــی
روشــن کــردن تکلیــف مــوارد اساســی قــرارداد ،مثــل عــوض،
ثمــن و کیفیــت آن به گونــه ای اســت کــه بتــوان بــدون
اختــاف آن را اجــرا نمــود؛ هــدف آن نیــز ،اجــرای قــرارداد
برابــر خواســت طرف هــا و امنیــت قــراردادی آنــان اســت،
به گونــه ای کــه متعاقدیــن بتواننــد چگونگــی اجــرای توافــق
خــود را پیش بینــی کننــد .ابهــام در مفــاد قــرارداد ،منشــأ عــدم
امنیــت و بی اعتمــادی اســت؛ ایــن امــر ،از ســویی ســبب زوال
عدالــت قــراردادی و آســیب بــه حقــوق طــرف قــرارداد اســت
و از ســوی دیگــر ،باعــث فــرو ریختــن پایه هــای نهــاد وفــای
بــه عهــد و تضــرر جامعــه ،بــا ایجــاد بی نظمــی قــراردادی
اســت .بــرای همیــن ،در نظام هــای حقوقــی ،به ویــژه حقــوق
ایــران ،وجــود شــرط «تعییــن» ،یــا غــرری نبــودن قــرارداد ،از
4
شــرایط صحــت آن اســت.

مفهوم غرر فقهی

بــرای درک بهتــر علــم بــه مفــاد قــرارداد و فهــم معانــی دقیــق
آن ،در ابتــدا می بایســت بــه درک درســتی از غــرر دســت
یافــت .فقهــا ،جــدای از ســندیت حدیــث مبنــای قاعــدة غــرر،
در بیــان معنــای قاعــده نیــز اختــاف دارنــد (علی دوســت،
)96 :1382؛ برخــی از ایشــان غــرر را بــه خطــر معنــا کرده انــد
(الســید الخوانســاری108 :1405 ،؛ نراقــی)95 :1417 ،؛ یعنــی،
خطــر در اجــرای قــرارداد بــه شــیوه ای کــه طرف هــای آن
خواســته اند؛ ایــن خطــر عبــارت از احتمــال زیانــی اســت کــه
عقــا از آن دوری می کننــد و فقــدان وثــوق در تحصیــل از
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 .4در این خصوص ،در فقه (المیرزا قمی )97 :1413 ،صریح ًا با اســتناد به
اجماع اعالم می دارند که معلوم بودن مبیع از شــرایط صحت عقد است؛
البتــه برخی دیگر ،بر این باورند که اگر اجماعی در کار نبود ،دشــوار بود
که غرر را سبب بطالن قرارداد بدانیم (السید الخوانساری.)108 :1405 ،

جانــب دو طــرف یــا یکــی از ایشــان اســت (مراغــی:1417 ،
)314؛ همچنیــن ،گفته انــد کــه خطــر بــه ایــن دلیــل مســاوی
غــرر دانســته شــده کــه ســبب نامعلــوم بــودن نتیجــه و
فراهم کننــده زمینــة نــزاع و درگیــری اســت (محقــق دامــاد و
دیگــران .)426 :1393 ،ظاهــرا ً شــهید ثانــی در قواعــد ،تعریفــی
متفــاوت از غــرر ارائــه داده کــه مــورد نقــد فقهــا واقــع شــده
اســت؛ بــه نظــر او ،غــرر بــه معنــای آن چیــزی اســت کــه
ظاهــر جــذاب و محبــوب و باطــن خــراب و مکــروه دارد
(نراقــی95 :1417 ،؛ شــیخ األنصــاری .)180 :1415 ،در هــر
حــال ،فــروش ماهــی در دریــا و پرنــده در هــوا ،از مثال هــای
معمــول فقهــی ،در کنــار نمونه هــای فــراوان دیگــر موجــود در
کتــب فقهــا اســت (نراقــی.)85 :1417 ،
بــه پیــروی از تقســیم بندی شــهید ثانــی ،برخــی قائــل بــدان
هســتند کــه غــرر بــه معنــای جهــل بــه حصــول موضــوع عقــد
اســت و گــروه اندکــی نیــز جهــل بــه وجــود آن را نیــز غــرر
می داننــد؛ در میــان ایشــان ،برخــی بــر آن هســتند کــه جهــل
بــه عیــن غــرر اســت و برخــی دیگــر جهــل بــه صفــت یــا
مقــدار را ســبب غــرر در معاملــه می شــمارند (نجفــی کاشــف
الغطــا .)91 :1359 ،چنان کــه می بینیــم فقهــا راجــع بــه
اخــذ جهــل در معنــای غــرر متفق القولنــد (شــیخ األنصــاری،
 .)178 :1415در هــر حــال ،غــرر در فقــه بــه معنــای جهــل
در حصــول مــورد معاملــه اســت؛ پــس هــرگاه نســبت بــه آن
جهلــی وجــود داشــته باشــد ،امــا معلــوم الحصــول باشــد یــا
هــرگاه جهــل راجــع بــه صفــت باشــد ،غــرر تحقــق نیافتــه
5
اســت (شــیخ األنصــاری.)180 :1415 ،
فقهــا علــت بطــان بیــع غــرری را در کنــار منافــع فــرد،
منافــع اجتمــاع نیــز دانســته اند .ایشــان غــرری را کــه منشــأ آن
جهالــت مبیــع باشــد ،بیــع ســفهی و باطــل می داننــد (المیــرزا
قمــی)97 :1413 ،؛ همچنیــن ،بــر آننــد کــه در عوضیــن مثلــی
نامعیــن شــبهه ربــا پیــش می آیــد (الشــیخ الجواهــری:1368 ،
 )425و نظــم اقتصــادی جامعــه دچــار خدشــه می شــود.

غرر در حقوق موضوعه و آثار آن

در حقــوق موضوعــه ایــران ،رفــع غــرر از قــرارداد بــه شــیوة
«تعییــن» و «معلــوم» کــردن موضــوع آن صــورت می گیــرد؛
حقوق دانــان نیــز در معنــای دو واژة «معیــن» و «معلــوم» در
قــرارداد کــه در بنــد  3مــادة  190و مــادة ( 216راجــع بــه
قواعــد عمومــی قــرارداد) و ( 342راجــع بــه بیــع) قانــون مدنــی
آمــده ،مطالبــی را مطــرح کرده انــد؛ برخــی اســتادان حقــوق،
معلــوم را ناظــر بــه صفــات درونــی موضــوع معاملــه و معیــن
بــودن را ناظــر بــه جایــگاه آن در میــان ســایر موضوعــات
 .5مرحوم کمپانی در حاشــیة مکاســب می نویســد :کون الغرر من حیث
الحصــول أعظم من الغرر من حیث الــذات و الصفة کما و کیفا (أصفهانی،
.)278 :1418

 .6البته اگر فلســفه حکم ربا را حمایت از نظــام اقتصادی جامعه بدانیم،
به یقیــن ،معلوم بودن نیز جهت حمایت از نظام اجتماعی شــرط گردیده
است.
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مشــتبه دانســته اند (امامــی220 :1379 ،؛ کاتوزیــان:1379 ،
 .)177بــه نظــر ایشــان ،در شــرط معلــوم بــودن موضــوع
قــرارداد ،تنهــا بــه خــود موضــوع تعهــد و شــرایط داخلــی آن
می نگریــم ،ولــی در شــرط معیــن بــودن ،بــه شــرایطی کــه
آن را از دیگــر مــواردی کــه ممکــن اســت موضــوع معاملــه
قــرار گیــرد ،تفکیــک نمایــد .بــرای یافتــن مبنــای قانونــی ایــن
تفکیــک ،می تــوان بــه بطــان عقــد ضمانــی کــه بــه نحــو
تردیــد منعقــد می شــود ،اســتناد کــرد؛ مــادة  694قانــون
مدنــی چنیــن می گویــد« :علــم ضامــن بــه مقــدار و اوصــاف
و شــرایط دینــی کــه ضمانــت آن را می نمایــد ،شــرط نیســت؛
بنابرایــن ،اگــر کســی ،ضامــن دیــن شــخص بشــود ،بــدون
اینکــه بدانــد آن دیــن چــه مقــدار اســت ،ضمــان صحیــح
اســت؛ لیکــن ضمانــت یکــی از چنــد دیــن بــه نحــو تردیــد
باطــل اســت».
بــه نظــر می رســد ایــن تفکیــک کــه اکنــون واجــد اوصــاف
پارادایــم در حقــوق قراردادهــای ایــران اســت ،راه بــه جایــی
نمی بــرد .ایــرادی کــه می تــوان بــدان وارد ســاخت ،نبــود
اثــر عملــی در تقســیم بندی و نبــود مــرز دقیــق بیــن معلــوم و
معیــن اســت .اگرچــه در اکثــر مــوارد می تــوان ایــن دو مفهــوم
را به آســانی در عمــل پیــاده نمــود ،در مــواردی ،اســتادان
معیــن نســاخته اند کــه چگونــه و بــا چــه معیــاری می تــوان
فهمیــد کــه شــروط دوگانــه در قــرارداد رعایــت شــده اســت؛
بــه عبــارت دیگــر ،رویکــرد متعــارف مصادیــق مربــوط بــه
مــردد بــودن موضــوع قــرارداد را در مفهــوم عــدم تعییــن
جــای داده اســت کــه در واقــع ،از مــوارد عــدم امــکان اجــرای
قــرارداد ،هماننــد تلــف عیــن معیــن در بیــع اســت .بــا ایــن
حــال ،همچنــان ،می تــوان گفــت کــه دو اصطــاح مذکــور
معنــای متفاوتــی دارد؛ بــرای همیــن و بــرای به کارگیــری
درســت دو شــرط در قراردادهــای جدیــد حقــوق ایــران ،بایــد
ایــن تفکیــک را بــه شــیوة دیگــر برقــرار ســاخت:
الــف .در متــون قانونــی و حتــی حقوقــی ،چگونگــی
تعییــن موضــوع معاملــة مــد نظــر اســتادان حقــوق مدنــی
ایــران ،مشــخص نیســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،نمی تــوان معیــن
بــودن معاملــه را ارزیابــی کــرد ،مگــر اینکــه عنصــر دیگــری را
مــد نظــر قــرار دهیــم و آن «امــکان عرفــی اجــرای قــرارداد»
اســت؛ پــس امــکان اجــرا ،موضوعیــت می یابــد ،نــه معیــن
بــودن موضــوع آن .بــا ایــن ضابطــه هــم می تــوان اندکــی از
مباحــث انتزاعــی صــرف فاصلــه گرفــت و چهــرة عملــی بــه
معیــن بــودن معاملــه بخشــید و هــم مشــروعیت بســیاری از
قراردادهــای جــاری در عــرف را بــا یافتــن مقصــود فقهــا و
قانــون موضوعــه ،بــه رســمیت شــناخت.
ب .می تــوان نامعلــوم بــودن را ناظــر بــه ابهــام در اثــر
معاملــه و عــدم اطمینــان بــه حصــول نتیجــه و نامعیــن بــودن را
ناظــر بــه ابهــام در موضوعــات معاملــه دانســت؛ در عــرف نیــز

بــا به کارگیــری دو لفــظ معلــوم و معیــن ،همیــن معنــا اراده
می شــود :معلــوم ناظــر بــه آینــده و معیــن ناظــر بــه حــال
اســت (مثــل معلــوم نبــودن عاقبــت امــر و معیــن نبــودن امــر)؛
بنابرایــن ،طبــق مفاهیــم فقهــی کــه غــرر ناظــر بــه حصــول
نتیجــة مؤثــر بــر عقــد اســت ،معلــوم بــودن را می تــوان چنیــن
دانســت؛ امــا جهــل بــه موجــود بــودن یــا وصــف و ،...آنــگاه
کــه ســبب ناممکــن شــدن اجــرای عقــد شــود ،بــه معنــای
نامعیــن بــودن اســت .بــر اســاس ایــن ،معیــن بــودن موضــوع
معاملــه معمــوالً مرتبــط بــا امــکان اجــرای قــرارداد اســت و
معلــوم بــودن مرتبــط بــا اثــر قــرارداد و امــر متوقــع طرفیــن
از معاملــه اســت؛ پــس هــرگاه فاصلــه ایــن پیش بینــی بــا
واقعیــت زیــاد باشــد ،به گونــه ای کــه عرفــ ًا تناســبی میــان
آن دو نباشــد یــا نتــوان تصــور چنیــن تناســبی را در هنــگام
قــرارداد نمــود ،معاملــة غــرری و به تبــع آن ،مبهــم اســت و
باطــل.
ج .بــه نظــر می رســد کــه در نوشــته های فقهــی ،ابهــام در
مــورد معاملــه و نیــز معیــن نبــودن آن در قالــب مفهــوم غــرر
تبییــن می شــود؛ امــا بایــد دانســت کــه مســئلة غــرر ،در فــرض
معیــن نبــودن موضــوع قــرارداد ،بــه دلیــل ناممکــن بــودن
اجــرای قــرارداد و در فــرض معلــوم نبــودن مــورد معاملــه،
بــه دلیــل اطمینــان نداشــتن و نبــود وثــوق بــه حصــول نتیجــه
مطــرح می شــود؛ بــه دیگــر ســخن ،معلــوم بــودن قــرارداد،
بیشــتر بــرای حمایــت از منافــع طــرف قــرارداد و اســتواری
6
معامــات در نظــام حقوقــی ،بــه دلیــل ایجــاد اطمینــان اســت؛
چنان کــه در فقــه دلیــل نفــی غــرر را پیشــگیری از احتمــال
زیــان و جلوگیــری از زمینــه نــزاع و درگیــری دانســته اند
(مراغــی314 :1417 ،؛ محقــق دامــاد و دیگــران:1393 ،
)426؛ امــا معیــن بــودن بیشــتر مربــوط بــه رســمیت نــدادن
بــر معامــات غیرقابــل اجــرا و غیرمنطقــی در نظــام حقوقــی
اســت .بــرای همیــن« ،قــدرت بــر تســلیم» را در کنــار معلــوم
بــودن عوضیــن ،از جملــه مصادیــق نفــی غــرر می داننــد
(شــیخ األنصــاری179/4 :1415 ،؛ مراغــی .)311 :1417 ،ایشــان
قائــل هســتند کــه عالمــه در تذکــره چنیــن نظــری دارد.
بــه ایــن دلیــل تفســیر جدیــدی از معلــوم و معیــن بــودن بــه
دســت می دهیــم کــه آن دو امــر موضوعــی بــوده و هیــچ گاه
حقــوق دان نمی توانــد ارزیابــی درســتی از آن داشــته باشــد؛
بــرای مثــال ،در قــرارداد انتقــال حــق پخــش تلویزیونــی
مســابقات ورزشــی ،تصــور کنیــد کــه همــة مســابقات یــک
دوره بــا قیمــت ثابــت انتقــال یابــد؛ حــال ،اگــر بخواهیــم از
منظــر انتقــال گیرنــده بــه موضــوع قــرارداد بنگریــم ،ابهــام
بســیاری را در آن می بینیــم؛ بــه دلیــل طالبــان بســیار برخــی
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مســابقات و نبــود بیننــده بــرای برخــی دیگــر ،ممکــن اســت
کــه انتقــال گیرنــده ،در نتیجــه ســود بســیاری کســب کنــد یــا
ضــرر کنــد و اطمینــان بــه حصــول نتیجــة الزم وجــود نداشــته
باشــد؛ امــا چنیــن نیســت؛ چــرا خالقیــت ،تــاش و بازاریابــی
او را نادیــده انگاشــته ایم و ســود و زیــان آینــده او را منتســب
بــه خــود او نکرده ایــم؛ امــری کــه در ذات زندگــی بشــری
وجــود دارد و شــبیه حیــازت مباحــات اســت .پــس بایــد
به گونــة دیگــری ایــن قــرارداد را تفســیر کــرد و گفــت کــه
انتقال گیرنــده در واقــع وجهــی را بــرای امــر بالقــوه پرداخــت
می کنــد ،نــه اینکــه امــر مبهمــی موضــوع قــرارداد او باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرط ضــرورت معلــوم و معیــن
بــودن قــرارداد مطلــق نیســت .گاهــی قانونگــذار مصادیــق
و شــرایطی را کــه فاقــد شــرط مذکــور اســت ،برشــمرده
اســت .مــادة  766قانــون مدنــی ،بــر مبنــای نامعلــوم بــودن
عقــد و نامعیــن بــودن موضــوع آن ،صلــح دعــاوی فرضیــه
را جایــز دانســته اســت؛ همچنیــن ،در عقــود بورســی و
بیمــه ،موضــوع عقــد ،معیــن و مفــاد قــرارداد شــفاف اســت
و طرفیــن می داننــد کــه چــه می دهنــد و چــه می ســتانند؛
امــا تردیــد ایشــان دربــارة نتیجــه عقــد اســت؛ یعنــی ممکــن
اســت حصــول قــرارداد و چگونگــی آثــار آن مبهــم باشــد؛ ایــن
مســئله ناظــر بــه معلــوم بــودن قــرارداد و وجــود غــرر در آن
اســت .مــادة  695قانــون مدنــی در مــورد عقــد ضمــان نیــز
از جملــه احــکام شناســایی مشــروعیت عــدم تعییــن موضــوع
در مــوارد خــاص اســت؛ همچنیــن« ،تعهــد» فــروش دو یــا
چنــد عیــن مــردد ،صحیــح اســت؛ زیــرا مــورد معاملــه تعهــد
مشــخص اســت و ضرورتــی بــه تعییــن آن عین هــا نیســت
(شــهیدی .)306 :1382 ،در واقــع ،آنچــه رهنمــون ماســت تــا
میــان عقــود مغابنــه و مســامحه تفــاوت گذاریــم ،ضــرورت
شــرط معلــوم بــودن اســت ،نــه معیــن بــودن اســت .معیــن
بــودن در هــر دو عقــد مغابنــه و مســامحه الزم اســت؛ چــرا
کــه بــدون آن ،عقــد اجــرا شــدنی نیســت؛ امــا معلــوم بــودن در
عقــود مســامحه الزم نیســت؛ بنابرایــن ،مفــاد مــادة  694قانــون
مدنــی بیشــتر همــگام بــا تفســیر ماســت تــا تفســیر رایــج .بــه
بیــان دیگــر ،در عقــود مســامحه ،غــرر از جهــت معلــوم نبــودن،
قــرارداد را مخــدوش نمی ســازد؛ ولــی غــرر ناشــی از نامعیــن
بــودن همچنــان موجــب بطــان قــرارداد می شــود؛ ایــن تمایــز
مبتنــی بــر همــان افتراقــی اســت کــه بیــن غــرر ناشــی از معلوم
نبــودن و غــرر ناشــی از عــدم تعییــن وجــود دارد .بــر مبنــای
ایــن ضابطــه ،فــروش یکــی از چنــد مبیــع صحیــح نیســت؛
چرا کــه قــرارداد عمـ ً
ا امــکان اجــرا نــدارد؛ امــا هــرگاه بتــوان
ارادة طرف هــا را بــه ایــن نحــو تحلیــل کــرد کــه خواســته اند
بــه فروشــنده یــا خریــدار یــا دیگــری وکالــت در تعییــن دهنــد،
آنــگاه معاملــه اجرایــی اســت و مباحــث راجــع بــه مشــروعیت

تعییــن ضابطــه بــرای تعییــن موضــوع معاملــه پیــش می آیــد.
چنان کــه می بینیــم ،معیــن بــودن ناظــر بــه قابلیــت اجــرای
قــرارداد و شــرط اساســی اســت .بــرای همیــن بداهــت اســت
کــه در حقــوق فرانســه ،به رغــم اشــارات تلویحــی ،کمتــر
دربــارة معیــن بــودن گفته انــد و بیشــتر بــه معلــوم شــدن
پرداخته انــد (شــهیدی.)306-307 :1382 ،
نکتــة دیگــری کــه بایــد در ایــن زمینــه متذکــر شــد ،در
حقــوق غربــی گاهــی از قابلیــت تعییــن ســخن گفتــه می شــود
و صــرف قابلیــت تعییــن بــرای درســتی قــرارداد و رفع غــرر از
آن کافــی دانســته شــده اســت؛ بــرای نمونــه ،هــرگاه خریــدار
جنــس موجــود در انبــار را بــدون اطــاع از ماهیــت و  ...بخــرد،
در حقــوق ایــران باطــل اســت؛ امــا در حقــوق فرانســه ،بــه
ایــن دلیــل کــه بعــدا ً می تــوان تعییــن کــرد ،صحیــح اســت
(همــان)؛ بــه نظــر می رســد منظــور از قابلیــت تعییــن ،معلــوم
شــدن قــرارداد اســت.
از ایــن گذشــته ،بایــد دانســت کــه معلــوم بــودن ،بیشــتر
ناظــر بــه شــرایط بیرونــی و خــارج از قــرارداد اســت؛ چراکــه
حمایــت از طــرف قــراردادی بــر مبنــای شــرایط داخلــی
قــرارداد بــه شــیوه های دیگــری غیــر از بطــان صــورت
می گیــرد؛ چنان کــه در عقــد اجــاره اشــخاص ،هــرگاه ســپس
مشــخص شــود کــه اجیــر ناتــوان و ضعیــف اســت ،ممکــن
اســت بــه مســتأجر حــق فســخ بــر مبنــای خیــار تخلــف از
شــرط بنایــی اعطــا شــود.

تفکیک از موارد مشابه

حــال کــه تفــاوت میــان ناممکــن شــدن اجــرای قــرارداد (مــردد
بــودن موضــوع) را بــا نامعلــوم بــودن موضــوع شــناختیم،
شایســته اســت کــه تفــاوت ایــن مــوارد را بــا مــوارد مشــابه
بیــان کنیــم تــا از خلــط بــا آن مفاهیــم پیشــگیری شــود.

مسائل مربوط به توافق

ممکــن اســت در قــرارداد توافــق اراده نباشــد .پــس هــرگاه
ایجــاب نســبت بــه یــک موضــوع بــا قبــول آن منطبــق نباشــد،
اصــوالً قــراردادی منعقــد نمی شــود و نبــود توافــق میــان ارادة
طرف هــای قــرارداد ،ســبب ابهــام در مفــاد قــرارداد آینــده
اســت .بــا ایــن همــه ممکــن اســت کــه طرف هــا قــراردادی
را منعقــد نماینــد و اراده هــا منطبــق؛ امــا مفــاد آن همچنــان
مبهــم باشــد.
ممکــن اســت در قــراردادی اشــتباه رخ دهــد .اشــتباه،
انحــراف یکــی از طرف هــای قــرارداد یــا هــر دو ،از واقعیــت
اســت .در عــدم تعییــن ،هــر دو از واقعیــت خبــر دارنــد ،امــا
واقعیــت مبهــم اســت .در اشــتباه ،پندارهــا منطبــق نیســت و
ممکــن اســت آن چیــزی را کــه طرف هــا می پندارنــد ،معیــن

شروط انعقاد

ممکــن اســت کــه ابهــام یــا نامعیــن بــودن مفــاد قــرارداد بــا
شــروطی کــه ســبب انعقــاد می شــود ،خلــط شــده و اگرچــه
معلــوم و معیــن بــودن موضــوع معاملــه از شــروط صحــت
قــرارداد اســت ،از ســایر شــروط اعتبــار قــرارداد و نیــز شــروط
مــورد معاملــه تفکیــک نشــود.
هــدف انعقــاد قــرارداد ،اجــرای آن اســت و ابهام زدایــی از
قــرارداد نیــز در ایــن جهــت قــرار می گیــرد .در حقــوق ایــران،
در کنــار ابهام زدایــی از قــرارداد ،شــرایطی را بــرای اجــرای آن
بــر شــمرده اند ،مث ـ ً
ا دربــارة مــال موضــوع قــرارداد گفته انــد
کــه بایــد در زمــان عقــد موجــود باشــد ،بتــوان آن را نقــل و
انتقــال نمــود ،معلــوم و معیــن باشــد ،تســلیم آن مقــدور باشــد
و ســرانجام مدیــون مالــک آن باشــد (کاتوزیــان)160 :1379 ،
و دربــاره عمــل نیــز گفته انــد کــه کار بایــد مقــدور و مشــروع
باشــد و در بردارنــدة نفــع عقالنــی باشــد (همــان .)193 :در
فقــه امامیــه نیــز میــان جهــل بــه مبیــع و مقدورالتســلیم بــودن
آن شــباهت هایی را بیــان نموده انــد (المیــرزا قمــی:1413 ،
103؛ علی دوســت ،)100 :1382 ،مثــ ً
ا ،فــروش خانــه ای
7. Identity
8. Quality
9. Erreur Obstacle
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بــوده و ابهامــی نداشــته باشــد .اشــتباه ممکــن اســت در زمینــة
جنــس 7یــا وصــف 8باشــد؛ بــرای نمونــه ،وقتــی کســی آرد
دیگــری را به جــای آرد خــود می فروشــد ،دربــارة هویــت
مــاده فروختــه شــده ،اشــتباه وجــود دارد ،نــه در خصــوص
کمیــت آن ( .)McKeag, 1996, p. 104برخــی اشــتباهات
ماننــد مقــدار ،ســبب بطــان نیســت و ممکــن اســت مشــمول
مــواد  384 ،355و  385قانــون مدنــی باشــد؛ همچنیــن ،هــرگاه
وصــف اشــتباه باشــد ،خیــار تخلــف وصــف یــا شــرط وصــف
بــه وجــود می آیــد .پــس در حقــوق ایــران ،جهــل بــه هــر
یــک از ماهیــت و مقــدار و وصــف ،ســبب بطــان اســت؛ ولــی
اشــتباه چنیــن نیســت (شــهیدی .)325 :1382 ،هــرگاه در زمــان
انعقــاد قــرارداد مربــوط بــه عیــن معیــن ،ماهیــت و مقــدار و
اوصــاف مهــم بیــان شــده و طرف هــا بــر ایــن مبنــا عقــد را
منعقــد نماینــد ،صحیــح اســت ،هرچنــد ماهیــت یــا مقــدار یــا
اوصــاف مهــم بیــان شــده بــا واقعیــت آن عیــن معیــن منطبــق
نباشــد (شــهیدی.)325 :1382 ،
بـا ایـن حـال ،نمی تـوان دو امـر اشـتباه و ابهـام را خیلـی
بی ربـط دانسـت؛ چنان کـه گفته انـد اگر اشـاره ای دقیق نباشـد،
می توانـد منجـر به اشـتباه در موضـوع قـرارداد شـود کـه خـود
مانـع انعقـاد قـرارداد 9اسـت (.)Terré, 2005, p. 278

کــه پیــش از ایــن آتــش گرفتــه یــا بــا ســیل خــراب شــده،
غیرقابــل اجراســت؛ البتــه در ایــن مــوارد شــاید بتــوان قــرارداد
را اجــرا کــرد ،ولــی نــه بــه آن صورتــی کــه طرف هــای آن
خواســته اند ()McKeag, 1996, pp. 80-81؛ بنابرایــن ،عقــد
واقــع می شــود ،ولــی مقصــود طرفیــن نیســت و در واقــع
نتیجــه مســاوی بــا اجرایــی نبــودن قــرارداد اســت.
توافــق بایــد کامــل ،غیرمشــروط و به طــور کافــی مشــخص
باشــد تــا امــکان اجــرا بیابــد ()McKeag, 1996, p. 235؛
لــذا در حقــوق انگلیــس می گوینــد ،اگــر طرف هــای قــرارداد
بخواهنــد به ســرعت خــود را متعهــد ســازند ،درحالی کــه بــر
ســر برخــی قیــود و شــروط قــراردادی هنــوز توافــق نشــده،
قــرارداد صحیــح اســت ،مگــر آن کــه عــدم تحصیــل توافــق
در خصــوص آن قیــود و شــروط ،قــرارداد را کامـ ً
ا غیرعملــی
ســازد یــا بــه خاطــر عــدم تعییــن باطــل نمایــد (McKeag,
.)1996, p. 267
مفــاد قــرارداد می توانــد کامــل نباشــد و طرف هــا هنــگام
انعقــاد ،برخــی از شــرایط آن را نادیــده انگارنــد؛ بی تردیــد
قــراردادی کــه مفــاد آن نامعیــن اســت ،ناقــص و فاقــد بســیاری
از شــروط اســت ،ولــی نمی تــوان گفــت کــه هــر قــرارداد
ناقــص ،مبهــم اســت .بــرای همیــن احتیــاج ،در آمریــکا از
ســال  1990بــه بعــد ،مفهــوم «قراردادهــای ناتمــام» 10از جملــه
مباحــث داغ اقتصــادی شــده اســت .در بســیاری مــوارد،
قــرارداد ناتمــام ،همــان قــرارداد مبهــم و در همــة مــوارد،
قــرارداد مبهــم ،ناتمــام اســت .پــس کمــال قــرارداد بــا تعییــن
موضــوع مرتبــط اســت؛ چنان کــه در نوشــته های کامــن ال ،دو
اصطــاح نامعیــن و ناتمــام را ذیــل یــک عنــوان و در کنــار هــم
مطالعــه می کننــد (;Oughton & Davis, 2000, p. 212
 .)Mulkahy, 2008, p. 74توضیــح اینکــه ،لزومــ ًا قــرارداد
ناتمــام بــه معنــای مبهــم بــودن آن نیســت؛ در اینجــا ،طرف هــا
عقــدی را منعقــد نموده انــد تــا بعــدا ً آن را کامــل کننــد و در
حیــن تشــکیل عقــد ،ابهامــی در موضــوع وجــود نــدارد.

تعهد تخییری

هــرگاه مــورد تعهــدی معیــن شــود و ضمــن عقــد ،شــرط شــود
کــه متعهــد بتوانــد مــال معیــن دیگــری بدهــد یــا متعهدلــه مــال
دیگــری را بخواهــد ،گفته انــد ایــن معاملــه صحیــح اســت؛
زیــرا در ایــن جــا تعهــد نســبت بــه موضــوع معیــن بــه عمــل
آمــده و ضمــن عقــد شــرط شــده کــه بتــوان آن را تســعیر
نمــود (مراغــی326 :1417 ،؛ امامــی)221 :1379 ،
بــه عبــارت دیگــر ،می تــوان گفــت کــه ایــن تعهــد
تخییــری اســت؛ تعهــدی بــا چنــد موضــوع گوناگــون کــه تنهــا
بایــد یکــی از آن هــا اجــرا شــود (کاتوزیــان .)157 :1379 ،در
10. Incomplete Contracts
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ایــن نــوع تعهــد ،بایــد موضوعــات انتخابــی گوناگــون باشــد؛
موضوع هــا بایــد در عــرض هــم باشــد و ترتبــی بــر آن هــا
فــرض نشــود (کاتوزیــان)158-159 :1385 ،؛ مث ـ ً
ا فروشــنده،
طــی یــک قــرارداد ،همــة اســب های خــود را ،هریــک بــا
بهایــی معیــن معرفــی نمایــد و خریــدار را مخیــر بــه انتخــاب
یکــی از آنــان نمایــد یــا خیاطــی تعهــد نمایــد کــه پارچــه ای را
بــه شــیوة خاصــی بــه قیمتــی و بــه شــیوة خــاص دیگــر ،بــه
قیمــت دیگــر بــدوزد (مراغــی .)326 :1417 ،تعهــد تخییــری
مبهــم نیســت :تعهــد بــر دو یــا چنــد مــال بــا اوصــاف و بهــای
معیــن اســت (کاتوزیــان .)160 :1385 ،در واقــع ،متعهــد،
هم زمــان چنــد تعهــد را می پذیــرد و متعهدلــه مخیــر اســت
کــه اجــرای هریــک از تعهــدات معلــوم ،معیــن و قابــل اجــرا را
بخواهــد .خلــط مفهــوم ناشــی از طــرح چنــد تعهــد در قالــب
یــک قــرارداد اســت.

قلمروی رفع ابهام

حــال ایــن ســؤال پیــش می آیــد کــه چــه عرصه هایــی از
قــرارداد ،مشــمول احــکام مقــرر در ایــن نوشــته اســت؛ در
اینجــا ،بخشــی از مهم تریــن آن هــا را بررســی می کنیــم:

تفکیک موضوعات قراردادی

بــه یــک معنــا ،هــر چیــزی کــه در قلمــروی عقــد قــرار گیــرد،
موضــوع قــرارداد اســت و در اینجــا میــان مــورد قــرارداد
(مــادة  214قانــون مدنــی) و ســایر موضوعــات قــرارداد
تفاوتــی نیســت .بــا ایــن حــال ،برخــی موضوعــات ،واجــد
وصــف اساســی اســت و اثــر عمــده ای در اجــرای قــرارداد
دارد؛ هماننــد جنــس کاالیــی کــه موضــوع عقــد بیــع اســت،
یــا شــخصیت طرفیــن در عقــودی هماننــد نــکاح (بخــش
پایانــی مــادة )201؛ همچنیــن اگــر طلبــی انتقــال یابــد ،تنهــا
کافــی اســت مشــخصات بدهــکار و منشــأ طلــب معلــوم شــود
( .)Terré, 2005, p. 278چنان کــه مالحظــه می کنیــم،
موضــوع اساســی برخــی عقــود ،در عقــد دیگــر اساســی
نیســت؛ بنابرایــن ،موضــوع قــرارداد ،شــامل عــوض قــراردادی،
طرف هــای قــرارداد ،مــدت قــرارداد و  ...اســت کــه بنــا بــر
اوضــاع و احــوال ،بــرای طرف هــای قــرارداد ممکــن اســت
دارای وصــف اساســی باشــد؛ در واقــع ،طرف هــای قــرارداد،
ســازندة آن و تعهــدات برخاســته از آن هســتند و سرنوشــت
قــرارداد را بــه وجــود می آورنــد؛ 11ایشــان می تواننــد
موضوعــات کــم اهمیــت را بــرای توافــق آینــده واگذارنــد
( 12.)McMeel, 2007, p. 267پــس همچنــان کــه نبایــد رفــع
ابهــام از مفــاد قــرارداد را آســان گرفــت ،نبایســتی همــة مفــاد
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قــرارداد را تابــع حکــم واحــد دانســت؛ تنهــا می تــوان دســتة
دوم ،یعنــی موضوعــات غیراساســی قــرارداد را مبهــم گذاشــت
و تــرس از بطــان عقــد نداشــت .در نتیجــه ،ابهــام و نامعیــن
بــودن موضــوع اساســی ،ســبب بطــان و ناممکــن شــدن
اجــرای قــرارداد اســت.
در حقــوق انگلیــس گفته انــد تــا طرف هــای قــرارداد ،بــر
ســر شــروط مهــم آن توافــق نکننــد ،تعهــد الــزام آوری ایجــاد
نمی شــود ( .)McMeel, 2007, p. 273توافق نامــه بــرای
توافــق آینــده را قــرارداد نمی نامنــد؛ اگــر میــان طرف هــا،
شــروط مهــم حــل و فصــل نشــود و نتــوان از طریــق قانــون
آن را اســتنباط کــرد یــا نظامــی بــرای تعیــن نباشــد ،قــراردادی
وجــود نــدارد (]See. Feloy v. Classique Ltd. [1934
 .)in: Beatson, 1998, p. 61بــا ایــن حــال ،ممکــن اســت
طرف هــا دربــارة موضوعــات اساســی توافــق کننــد؛ ولــی
تعییــن کامــل آن را منــوط بــه انعقــاد قــرارداد 13نماینــد
14
( .)McMeel, 2007, p. 268چنان کــه در پرونــده ای،
طــرف بــرای جبــران خســارات ناشــی از نقــض قــرارداد ،اقامــة
دعــوا نمــود؛ ولــی بــا ایــن دفــاع روبــرو شــد کــه قــرارداد در
برگیرنــدة وصــف کافــی کاال به گونــه ای کــه آن را بشناســاند،
نیســت و توافــق بیشــتری را بــر ســر شــروط اساســی نیــاز
دارد .مجلــس اعیــان ایــن اســتدالل را رد کــرد و اعــام نمــود
کــه توافــق معتبــر و الــزام آور اســت (McKendrich, 2005,
 .)p. 143در واقــع ،در اینجــا ،بــر ســر شــرایط اساســی توافــق
شــده اســت و طرف هــا می تواننــد موضوعــات غیرمهــم را
در آینــده مشــخص کننــد.
در حقــوق ایــران نیــز برخــی اســتادان ،اعــام نموده انــد:
«علــم بــه اوصــاف اساســی و ذاتــی مبیــع شــرط صحــت عقــد
اســت ،ولــی علــم بــه وصفــی کــه چهــرة فرعــی و تبعــی دارد،
ضــروری نیســت؛ خــواه مربــوط بــه مقــدار باشــد یــا ســایر
اوصــاف» (کاتوزیــان)116 :1381 ،؛ در واقــع در بیشــتر مواقــع،
وصــف اساســی مبیــع ،بــرای عقــد نیــز وصــف اساســی اســت.
در فقــه امامیــه نیــز میــان جهلــی کــه منجــر بــه غــرر شــود و
جهلــی کــه چنیــن غــرری را بــه بــار نیــاورد ،تفــاوت نهــاده
و تنهــا دســتة نخســت را ســبب بطــان قــرارداد می داننــد
(المحقــق النراقــی)328 :1415 ،؛ بنابرایــن ،می تــوان گفــت کــه
بــا عنایــت بــه ماهیــت هــر قــرارداد و خواســت طرف هــای
آن ،موضــوع قــرارداد شــامل موضــوع اصلــی و موضــوع فرعــی
اســت کــه در خصــوص اولــی ،علــم و تعییــن ضــرورت داشــته
نظر نداشــته باشد؛ به این دلیل که اصل در قراردادها ،حاکمیت اراده است
و طرف ها می توانند اهمیت موضوع را مشــخص کنند ،اساس را بر اختیار
طرف ها نهادیم.

11. The Master of Their Contractual Fate

13. Subject to Contract

 .12ممکن اســت وصف اساسی مربوط به نظم عمومی باشد و به طرف ها

]14. Hillas & Co. Ltd. v. Arcos [1932

مصادیق ارکان عقد

در بســیاری از معامــات ،به ویــژه قراردادهایــی کــه در آینــده
اجــرا می شــود ،طرف هــای آن نــه قادرنــد و نــه تمایــل دارنــد
کــه همــة موضوعــات را روشــن ســازند (Beatson, 1998, p.
 )62و موضوعــات را رهــا می کننــد تــا حیــن اجــرای قــرارداد
روشــن شــود؛ چنان کــه در حقــوق فرانســه برخــی قراردادهــا،
هماننــد نمایندگــی ،اجــاره و شــرکت ،به طــور ســنتی ،از
دایــرة مــادة  1129قانــون مدنــی و تعییــن کامــل بیــرون اســت
()Mazeaud, 1998, p. 243؛ همچنیــن ،در حقــوق انگلیــس،
ثمــن یــا زمــان تســلیم در بیــع کاالهــا یــا زمــان بــار نمــودن یــا
خالــی کــردن بــار در قــرارداد حمــل دریایــی ،از ایــن جملــه
اســت (.)McKendrich, 2005, p. 148
ارکان عقــد ممکــن اســت مــورد معاملــه باشــد یــا تعهــدات
طرفیــن .در ایــن میــان ثمــن نیــز دارای احــکام خاصــی
اســت؛ همچنیــن ،شــخصیت طرفیــن و حتــی مــدت قــرارداد
نیــز گاهــی جــزو ارکان آن اســت .در زیــر مــوارد مذکــور را
بررســی می کنیــم:

مورد معامله

حکــم مــادة  216قانــون مدنــی ایــران ،راجــع بــه ضــرورت
علــم ،بیانگــر امــر منطقــی اســت و جــدا از ایــن کــه مــادة
قانونــی و الزم االجــرا اســت ،از نظــر عقلــی هــم پســندیده
اســت .به طــور کلــی ،ایــن مــاده بیانگــر اصــل و اســتثناء
دربــارة «مــورد معاملــه» اســت کــه ممکــن اســت بــه ســایر
مفــاد قــرارداد نیــز ســرایت کنــد.
اصــل کلــی و نخســتین در حقــوق قراردادهــا ،لــزوم رفــع
ابهــام و علــم کافــی طرف هــا بــه مــورد معاملــه و ســودی
اســت کــه در برابــر آن می برنــد (محقــق دامــاد و دیگــران،
)424 :1393؛ یعنــی اصــل علــم تفصیلــی طرف هــا بــر مــورد
معاملــه اســت (شــهیدی ،)297 :1382 ،البتــه ایــن حکــم شــامل
ایقــاع نیســت (جعفــری لنگــرودی)207 :1380 ،؛ همیــن
حکــم را در مــادة  1129قانــون مدنــی فرانســه دربــارة کلیــات
قراردادهــا و مــادة  1591آن قانــون دربــارة عقــد بیــع آورده انــد
(.)Cabrillac, 2002, p. 51
بــا ایــن همــه در پــاره ای از عقــود ،مثــل عقــود مســامحه،
علــم تفصیلــی الزم نیســت (شــهیدی .)297 :1382 ،در نتیجــه،
علــم اجمالــی بــه موضــوع و طــرف قــرارداد کافــی اســت؛
البتــه در عقــدی هماننــد ضمــان ،حوالــه و کفالــت ،مثــ ً
ا
ضامــن نمی توانــد «چیــزی» را ضمانــت کنــد (کاتوزیــان،
 .)455 :1380ایــن حکــم دربــارة عقــود تبرعــی (احســانی)،
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و ابهــام ،منتــج بــه جهــل و ناممکــن شــدن اجــرا و ابطــال
قــرارداد می شــود؛ امــا در خصــوص دومــی ،حکــم بــه بطــان
و حتــی خدشــه بــه عقــد صحیــح نیســت.

ماننــد ســکنی ،وقــف و هبــه و عاریــه نیــز جــاری اســت
(جعفــری لنگــرودی .)207 :1380 ،چنان کــه می بینیــم ،در
برخــی انــواع عقــود ،معلــوم بــودن عاقبــت عقــد الزم نیســت؛
امــا تعییــن موضوعــات آن ضــروری اســت؛ بــرای همیــن بــه
عقــود مذکــور ،مســامحه می گوینــد .فــروض معیــن نبــودن
مــورد معاملــه امــکان نــدارد؛ چــرا کــه آنــگاه عقــد اجرایــی
نیســت .پــس بایــد گفــت علــم اجمالــی عقــد مســامحه کــه
اســتثنایی اســت ،ناظــر بــه معلــوم نبــودن نتیجــه اســت.
در قراردادهــای خدماتــی ،نحــوه و کیفیــت انجــام کار آتــی
خــادم مبهــم اســت و بــا تعییــن فــرد یــا مــدت ،ایــن خدمــت
به طــور کامــل معیــن نمی شــود؛ در قراردادهــای خدماتــی
کــه تخصــص خــادم نقــش عمــده ای در تعییــن ارزش موضــوع
قــرارداد دارد ،ایــن ابهــام برجســته تر اســت .ایــن مســئله کــه
راجــع بــه عمــل یــا خدمــت بــوده ،از طــرف دیگــر بــر ثمــن
نیــز صــدق می کنــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،روشــن شــدن میــزان
ثمــن وابســته بــه تعییــن کیفیــت و کمیــت خدمــت اســت؛ امــا
ایــن میــزان جهــل قــرارداد را غــرری نمی ســازد.

موضوع تعهد

ممکــن اســت موضــوع تعهــد ،تســلیم مــال باشــد .ابهام زدایــی
از مــال موضــوع تعهــد ،بــا مشــخص کــردن جنــس و وصــف
و مقــدار آن صــورت می گیــرد و در عیــن معیــن و کلــی
متفــاوت اســت (مــادة  ۳۴۲قانــون مدنــی؛ المحقــق النراقــی،
 .)332 :1415ایــن امــر ممکــن اســت از طریــق مشــاهده باشــد
یــا احســاس دیگــر انســانی ،به ویــژه در قراردادهــای عهــدی،
می توانــد از طریــق واژگانــی باشــد کــه در قــرارداد می آیــد
(الســید الخوانســاری.)108 :1405 ،
وقتــی موضــوع قــرارداد عیــن معیــن اســت ،مشــکلی
نیســت؛ زیــرا اشــاره بــه آن کافــی اســت؛ هماننــد فــروش اثــر
هنــری یــا دســتگاه آپارتمــان .البتــه ایــن فــرض در مــواردی بــا
اشــکاالتی روبروســت ()Porchy-Simon, 2002, p. 87؛ مث ً
ال
هنگامــی کــه کاال تخصصــی و پیچیــده اســت ،تنهــا بــا مشــاهده
یــا بیــان افــراد متخصــص ،مشــخصات کاال بــرای خریــدار
روشــن می شــود (شــهیدی.)301 :1382 ،
در عیـن کلـی نیز تعیین موضـوع تعهد ،باید بـا توجه به مادة
 351قانـون مدنـی باشـد 15.پـس باید نـوع و مقدار عیـن کلی و
اگـر الزم باشـد ،وصف آن مشـخص شـود (Porchy-Simon,
)2002, p. 87؛ مثـل مـوردی کـه وصف دارای ویژگی اساسـی
باشـد؛ چراکـه می تـوان بـا رعایت مفاد مـادة  279قانـون مدنی،
مشـکل وصـف را حـل نمـود .در حقـوق فرانسـه نیـز ،دربـارة
 .15برخی از فقها ،شــرط صحت بیان اوصاف به دست فروشنده را وثوق
خریدار می دانند؛ لذا اگر خریدار وثوق به فروشنده نداشته باشد ،بیع باطل
است (السید الخوانساری.)109 :1405 ،
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موضـوع کلـی 16برابر بند  1مـادة  1129قانون مدنـی ،تعیین نوع
و جنـس 17کافـی اسـت؛ امـا به نظـر حقوق دانـان ،بایـد وصف
و کمیـت نیـز تعیین شـود ( .)Carbonnier, 2000, p. 119در
خصـوص عقـد اجـاره نیـز بایـد گفت کـه اجـارة کلـی ،نامعین
نیسـت؛ زیـرا تعییـن مصـداق خارجـی عین مسـتأجره بـا موجر
اسـت؛ امـا مقـدار منفعـت باید معلـوم شـود (کاتوزیـان:1380 ،
.) 348
دربــارة موضــوع معاملــه کلــی در معیــن ،از نظــر منطقــی
و به روشــنی ،بیــان مقــدار از لــوازم صحــت قــرارداد اســت؛
زیــرا تســلیم مــال و تعییــن آن ،مســتلزم دانســتن انــدازة جزئــی
اســت کــه بایــد از کل تســلیم خریــدار شــود؛ امــا در خصــوص
ســایر مــوارد ،بایســتی بــا اشــاره یــا بــا تشــخیص کارشــناس،
پــی بــه جنــس و کیفیــت کاال بُــرد .در فرانســه موضــوع تعهــد
کلــی در معیــن 18یــا چیــز مثلــی کــه می تــوان آن را بــا وزن،
شــمردن ،یــا انــدازه فروخــت ،برابــر مــادة  1129قانــون مدنــی،
بایــد در قالــب نــوع و از ســهم معیــن شــده 19باشــد؛ هماننــد
برنــج ،نفــت ،خودروهــای خــط تولیــد واحــد (Terré, 2005,
 .)p. 278الزم بــه ذکــر اســت کــه مــال قیمــی را نمی تــوان
به صــورت کلــی یــا کلــی در معیــن فروخــت؛ و ایــن حکــم
ناظــر بــه مــال مثلــی اســت.
در هــر حــال ،در حقــوق فرانســه ،اگــر بتــوان موضــوع تعهد
را ســپس تعییــن نمــود ،برابــر بنــد  2مــادة  1129قانــون مدنــی
صحیــح اســت و می تــوان بــا ارجــاع بــه عــرف یــا تفســیر
بــر اســاس اوضــاع و احــوال آن را شــناخت (Carbonnier,
 .)2000, p. 119پــس موضوعاتــی مثــل فــروش ایــن خانــه،
ایــن ســرقفلی یــا چنــد کیلــو مــس بــا همیــن کیفیــت ،بایــد
معیــن باشــد و موضوعاتــی کــه می تواننــد ســپس تعییــن
شــوند؛ از جملــه فــروش کاالیــی کــه بهــای آن بــا در نظــر
گرفتــن روابــط مشــخص می شــود یــا بهــای رســمی روز
تســلیم و بیعــی کــه بهــای آن بــه دســت اشــخاص دیگــر
تعییــن می شــود ،هســتند ( .)Cabrillac, 2002, p. 51در
حقــوق ایــران نیــز حقوق دانــان ،دســت کــم در برخــی از
عقــود ،قائــل بــه چنیــن حکمــی هســتند (کاتوزیــان:1382 ،
 .)322هرچنــد از ظاهــر مقــررات قانــون مدنــی ماننــد مــادة
 190و  216ایــن دیــدگاه اســتنباط نمی شــود؛ بــا وجــود ایــن،
تحقیــق در مفهــوم غــرر نشــان می دهــد در مــوارد بســیاری
صــرف قابلیــت تعییــن ،غــرر را کــه مفهومــی عرفــی اســت ،از
معاملــه مرتفــع نمی کنــد.
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بهای قرارداد

تعییــن ثمــن یــا عــوض یــا بهــای قــرارداد بســیار اهمیــت
دارد؛ چنان کــه در فقــه امامیــه ادعــا شــده کــه هــرگاه در
ضمــن عقــد ذکــر از ثمــن در میــان نباشــد ،عقــد بــه اجمــاع
باطــل اســت (محقــق دامــاد و دیگــران)425 :1393 ،؛ در حقوق
خارجــی نیــز در دعوایــی 20یکــی از قضــات اعــام کــرد کــه
در قــرارداد بیــع ،تعییــن ثمــن ،از عمده تریــن مســائلی اســت
کــه بایســتی حــل می شــد؛ لــذا بــدون آن قــراردادی وجــود
نــدارد ( .)McKendrich, 2005, p. 142در هــر حــال ،ایــن
تعییــن بــه شــیوه های گوناگــون صــورت می گیــرد ،در برخــی
قراردادهــا ،می توانــد در قالــب اســکناس یــا در زمــرة اوراق
بهــادار ،هماننــد چــک بانکــی باشــد؛ همچنیــن ممکــن اســت،
به صــورت الکترونیکــی باشــد (.)Marty, 1989, p. 13
پرداخــت وجــه ،می توانــد به صــورت اعتبــار 21یــا پرداخــت
ســاده 22باشــد ( .)Marty, 1989, p. 13به طــور کلــی ،موضوع
پولــی قــرارداد ،اصــوالً بایــد هماننــد دیگــر موضوعــات تعییــن
شــود« .آن چیــزی کــه تــو می خواهــی بپــرداز» امــر کلــی
نامحــدود اســت ،نــه قــرارداد (Carbonnier, 2000, p.
)120؛ بنابرایــن ،تعییــن ثمــن شــرط صحــت قــرارداد اســت
و بایســتی در زمــان انعقــاد آن معلــوم باشــد .در اینجــا ،تعــادل
قــراردادی مهــم نیســت ،بلکــه عمــل تثبیــت ثمــن بــا ارادة آزاد
طرف هــا مهــم اســت ( .)Terré, 2005, p. 288پــس هــدف،
احتــرام بــه اراده اســت ،نــه رعایــت عدالــت و ضابطــه ای مهــم
اســت کــه طرفیــن تعییــن کننــد .در فقــه نیــز نامعلــوم نهــادن
میــزان ثمــن را ســبب بطــان عقــد دانســته اند (محقــق دامــاد
و دیگــران )425 :1393 ،و گفته انــد کــه اگــر شــخص متعهــد
شــود تــا بهــای قــرارداد را بــه پولــی بپــردازد ،حتــی اگــر ارزش
آن نوســان پیــدا کنــد ،بایــد آن میــزان را بدهــد و در صورتــی
کــه آن ارز نایــاب شــود ،بایــد ارزش حیــن قــرارداد را بدهــد
(المیــرزا قمــی .)215 :1413 ،ایــن حکــم نشــانگر حاکمیــت
الفــاظ قــرارداد بــر طرف هــای آن و تأمیــن کننــده نظــم و
به تبــع آن ،لــزوم تعییــن ثمــن در زمــان قــرارداد اســت.
بــا ایــن حــال ،در خصــوص قراردادهایــی کــه اجــرای آن
وابســته بــه زمــان طوالنــی و مســتمر اســت ،بایــد گفــت ،در
ایــن زمانــه ،ارزش پــول ،مــواج و در نوســان اســت؛ پــس
نمی تــوان بــا اعــام مبلــغ ثابــت ،موضــوع قــرارداد را معیــن
ســاخت .هنگامــی غــرر از بیــن مــی رود کــه ثمــن بــا روش و
فــن خاصــی ارزیابــی و در پــس گــذر زمــان ،تعدیــل شــود؛
بنابرایــن ،نبایــد نفــی غــرر را همســان بــا ثبــات مبلــغ قــرارداد
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 .23برخالف آنچه در بند ب مادة  1قانون پولی و بانکی کشور اعالم شده
است« :یک ریال برابر یک صد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم
 0.0108055گرم طالی خالص است».
 .24دســتورالعمل های دولتی برای تعدیل خدمــات و کاالهای موضوع
قراردادهای دولتی و انتشــار فهرست شــاخص کاال و خدمات بر اساس
زمان از جمله تالش هایی است که نهادهای قانونی کشور برای جلوگیری
از زیان یکی از طرفین قرارداد انجام می دهند و سبب تغییر در قیمت بهای
کارهای خدماتی ،به ویژه قراردادهای تابع شرایط عمومی پیمان می شود.
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دانســت .به طــور کلــی ،عمــ ً
ا نمی تــوان گفــت کــه واحــد
23
پــول بیانگــر ارزش ذاتــی اســت؛ چراکــه خــود همیشــه در
برابــر ارزش کاال و خدمــات در نوســان اســت ،مگــر ایــن
کــه تغییــر را وابســته بــه خواســت طرف هــای قــرارداد
بدانیــم و بگوییــم آنــان ایــن خطرهــای متعــارف قــراردادی
را می پذیرنــد .تثبیــت بهــای قــراردادی بــا موضــوع امــوال،
خدمــات و  ،...به ویــژه در زمــان بیــن انعقــاد تــا اجــرای آن،
بســیار دشــوار اســت؛ پــس بایســتی آن را به گونــه ای در
قــرارداد اعــام کــرد کــه بتــوان ســپس تعییــن کــرد ،نــه هنــگام
عقــد معیــن نمــود ()Terré, 2005, p. 288؛ هماننــد قــرارداد
شــرکت ،ســفارش اثــر یــا نمایندگــی (شــهیدی.)292 :1382 ،
در تعییــن پســینی بهــای قــرارداد ،می تــوان بهــای
گوناگونــی را بــرای کیفیت هــای گوناگــون تعییــن کــرد یــا
اینکــه می تــوان گفــت ،در فــروش کاالی تجــاری ،ســکوت
راجــع بــه بهــا ،ارجــاع ضمنــی بــه بهــای رایــج کاالهای مشــابه
قلمــداد می شــود ،هماننــد قیمــت بــازاری (Carbonnier,
 .)2000, p. 120چنان کــه در قراردادهــای خدماتــی ،به ویــژه
پیمانــکاری ،ایــن امــر از عناصــر دائمــی قــرارداد اســت و
ضمــن وجــود شــرط تعدیــل در قیمــت ،شــاخص هایی بــرای
ارزیابــی کاال و خدمــت موجــود در آن در زمــان اجــرا وجــود
دارد 24.از ایــن گذشــته ،می تــوان نظامــی را مدنظــر آورد کــه
در آن قیمــت ،بعــد از اجــرای قــرارداد بــه دســت قاضــی
پرونــده ای کــه در آن طرف هــا بــه توافــق دســت نیافته انــد،
تعییــن شــود ()Terré, 2005, p. 287؛ و یــا اینکــه تعییــن ثمن
می توانــد موکــول بــه اجــرای قــرارداد شــود (Carbonnier,
)2000, p. 120؛ همچنیــن ،در بیــع حراجــی ،تعییــن بــه حــد
کفایــت وجــود دارد؛ به طــوری کــه ثمــن را ســرانجام ارادة
خریــدار بــا باالتریــن قیمــت تعییــن می کنــد (Carbonnier,
.)2000, p. 120
حقــوق فرانســه ،در قراردادهایــی کــه موضــوع آن عمــل
انســان اســت ،هماننــد قــرارداد کار یــا خدمــات ،اســتثناهایی
را شــناخته اســت (.)Porchy-Simon, 2002, p. 88
قراردادهــای نمایندگــی ،اجــاره ،شــرکت و  ...کــه دارای
ماهیــت مســتمر اســت ،به طــور ســنتی ،از دایــرة مــادة 1129
قانــون مدنــی آن کشــور بیــرون اســت (Mazeaud, 1998,
)p. 243؛ گرچــه مــادة  1710قانــون مدنــی می گویــد ،بهــای
قــرارداد شــرکت بایــد تعییــن شــود یــا به گونــه ای باشــد کــه

بتــوان آن را تعییــن نمــود ،رویــة قضایــی آن کشــور اعــام
نمــوده کــه بیشــتر مواقــع تعییــن پیشــاپیش بهــای اعمــال،
در این گونــه قراردادهــا دشــوار اســت (Cabrillac, 2002,
)p. 51؛ همچنیــن ،بــه دلیــل ویژگــی خــاص تعهــد پولــی،
رویــة قضایــی در قراردادهــای توزیــع 25معــوض 26بــا مشــکل
روبــرو شــده اســت ( .)Porchy-Simon, 2002, p. 88بــر
اســاس نظــر نویســندگان فرانســوی ،قــرارداد توزیــع قــراردادی
میــان تاجــر و ســازنده اســت؛ تاجــر تعهــد می کنــد ،بــه
بهــای تعرفــه ای کــه کارخانــه تعییــن می کنــد ،ســازنده را در
طــول مــدت معینــی تأمیــن نمایــد؛ هماننــد قــرارداد فرانشــیز
(.)Porchy-Simon, 2002, p. 88
به طــور کلــی ،رویــة قضایــی فرانســه ،همــة قراردادهایــی
را کــه در آن تعییــن ثمــن ،ارجــاع بــه خواســت تأمیــن کننــده
اســت ،بــر پایــة مــادة  1129قانــون مدنــی فرانســه ،باطــل
می دانســت و حقوق دانــان بــه آن ایــراد نمودنــد .دیــوان
عالــی کشــور فرانســه بــا چرخشــی کامــل ،در رأی هیئــت
عمومــی تاریــخ  1دســامبر  1995پذیرفــت کــه «مــادة  1129بــر
تعییــن ثمــن اعمــال نمی شــود»؛ همچنیــن خاطرنشــان ســاخت
کــه «عبــارت قــراردادی  ...کــه ارجــاع بــه بهــای معمــول در
زمــان ســفارش کاال باشــد ،خللــی بــر صحــت قــرارداد وارد
نمی کنــد؛ در عیــن حــال ،سوءاســتفاده از تعییــن ثمــن ،ســبب
فســخ یــا الــزام بــه جبــران خســارت می شــود» (Porchy-
.)Simon, 2002, p. 88
به طــور خالصــه ،دیــوان کشــور فرانســه ،در تاریــخ 1
دســامبر  1995بــرای تعییــن ثمــن یــک اصــل و یــک اســتثنا
ایجــاد کــرد ( .)Terré, 2005, p. 290بــه نظــر دیــوان ،در
قــرارداد تعهــد بــه انجــام کار ،اعــام ثمــن ضــروری نیســت؛
ایــن حکــم در آرای بعــدی آمــد و اعــام کــرد در قــراردادی
کــه تعهــد بــه تســلیم 27وجــود نــدارد ،توافــق اولیــه در
میــزان پرداخــت ،عنصــر ضــروری انعقــاد قــرارداد نیســت
()Mazeaud, 1998, p. 244؛ همچنیــن ،دیــوان کشــور
فرانســه به طــور مســتقیم پذیرفــت کــه ارجــاع بــه یــک
بهایــی کــه وابســته بــه خواســته طلبــکار اســت ،اگــر خالــی از
سوءاســتفاده باشــد ،صحیــح اســت (Carbonnier, 2000, p.
.)120
در حقــوق انگلیــس ،هــرگاه بهــا معیــن نشــود ،بــر اســاس
مــادة  8قانــون بیــع کاال مصــوب  197928بایــد در قــرارداد یــا
26. Titre Onéreux
27. Donner
 .28مادة  8قانون بیع کاالهــای انگلیس  1979مقرر می کند :الف -ممکن
است ثمن قراردادی را در قرارداد تعیین کنند یا واگذارند تا با روش توافقی
در قرارداد یا با جریان داد و ســتد میان طرف ها تعیین شود؛ ب -هنگامی
که ثمن را چنان که در بند  1باال مقرر شده ،تعیین نکنند ،خریدار باید بهای
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در فراینــد معاملــه میــان طرف هــا معیــن شــود؛ اگــر ثمــن
برابــر مقــررات پیش گفتــه معیــن نشــد ،خریــدار بایــد ثمــن
متعــارف را بپــردازد و مــادة  9می گویــد اگــر توافــق کننــد
کــه بهــای کاال را شــخص ثالــث ارزیابــی کنــد و آن شــخص
نتوانــد ارزیابــی کنــد یــا چنیــن نکنــد ،توافــق باطــل اســت
()McKendrich, 2005, p. 141؛ همچنیــن ،در مــادة 15
قانــون تهیــة کاال و خدمــات  1982نیــز مقــرره مشــابهی وضــع
شــده اســت.
مــادة  2-305مجموعــه مقــررات یکنواخــت تجارتــی
ایــاالت متحــده ،بــا عنــوان شــرط بــاز ثمــن مقــرر می ســازد
کــه طرفیــن می تواننــد قــرارداد بیــع را بــدون تعییــن ثمــن
منعقــد کننــد کــه در ایــن صــورت ،ثمــن بنــا بــر شــرایطی ،ثمن
متعــارف خواهــد بــود؛ همچنیــن ،می تــوان تعییــن ثمــن را بــه
یکــی از طرف هــای قــرارداد ســپرد کــه او بایســتی بــا حســن
آن را تعییــن کنــد؛ در هــر صــورت ،هــر طــرف اختیــار دارد
کــه قــرارداد را بــر مبنــای الــزام اولیــه خــود بــه تعییــن دقیــق
ثمــن ،باطــل نمایــد.
در حقــوق ایــران ،بــه نظــر می رســد در برخــی مواقــع،
می تــوان تعییــن ثمــن را بــه عناصــر عینــی وا نهــاد تــا از ایــن
راه ،هماننــد شــاخص بــازار ســهام یــا بانــک مرکــزی تعییــن
شــود؛ چنان کــه احــکام قانــون مدنــی ایــران ،در مــواد ،1088
 1093 ،1090و به ویــژه مــادة  1100قانــون مدنــی و نیــز
تبصــرة مــادة  ،1082دربــارة تعییــن ارزش مهریــه چنیــن اســت.
همچنیــن در انعقــاد قراردادهــای طراحــی ،تأمیــن و
ســاخت 29،به ویــژه قراردادهایــی کــه منطبــق بــا شــرایط
عمومــی پیمــان صــادره از ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی
کشــور اســت؛ گرچــه مبلغــی بــرای بهــای قــرارداد ،ذکــر
می شــود ،تعییــن دقیــق و نهایــی ثمــن وابســته بــه کیفیــت
طراحــی ،میــزان کار و تأمیــن کاالســت؛ عرفــی کــه کامـ ً
ا جــا
افتــاده و مقبــول میــان پیمانــکاران اســت؛ بنابرایــن ،مســئله
دارای ماهیــت موضوعــی و اقتصــادی اســت تــا حکمــی و
حقوقــی (مراغــی)320 :1417 ،؛ چــرا کــه دســت کــم در ایــن
بخــش ،برابــری عــوض و معــوض شــرط اســت ،نــه مشــخص
بــودن آن بــرای طرف هــای قــرارداد.

سایر موارد

در ابتــدا ،بایــد دانســت کــه ضرورتــی بــه آگاهــی طرفیــن
نســبت بــه نــوع قــرارداد وجــود نــدارد؛ ایشــان تنهــا ارادة خــود
را بیــان می کننــد و قانــون شــکل صحیــح آن را بــار می کنــد
و وظیفــة حقــوق دان ،یافتــن عنــوان مناســب قانونــی اســت.

متعارف را بپردازد؛ ج -مســئلة متعارف بودن ثمن ،یک مســئله موضوعی
است که وابسته به اوضاع و احوال هر مورد خاص است.
29. EPC
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ممکــن اســت مــوارد دیگــری ،از جملــه شــخصیت
طرف هــای قــرارداد یــا مــدت آن ،مبهــم باشــد .بــا عنایــت
بــه مــواد  196 ،201و  197قانــون مدنــی ،در مشــخص نبــودن
شــخصیت طــرف قــرارداد ،بــه شــرطی کــه علــت عمــده عقــد
نباشــد ،مشــکلی وجــود نــدارد؛ چنان کــه بیشــتر معامــات
دارای ایــن ویژگــی بــوده و اصــل بــر عــدم اهمیــت شــخصیت
طرف هــای قــرارداد ،به ویــژه در قراردادهــای تجــاری اســت
و حتــی در برخــی قراردادهــای بورســی ،اصــل بــر عــدم
افشــای شــخصیت معامله کننــده اســت (عبدی پــور فــرد،
 .)114 :1392پــس عــدم تعییــن شــخصیت طــرف قــرارداد
ایــرادی نــدارد ،مگــر اینکــه شــخصیت او علــت عمــده عقــد
باشــد.
مــدت قــرارداد از ارکان عقــد نیســت و عــدم تعییــن
مــدت خللــی بــه عقــد نمی رســاند؛ بــا ایــن حــال ،گاهــی،
به واســطة دالیــل منطقــی و عقلــی و گاهــی به واســطة حکــم
قانــون ،مــدت قــرارداد از ارکان عقــد محســوب می شــود و
بایســتی تعییــن شــود .لــذا تعییــن زمــان قــرارداد ،در برخــی
قراردادهــای زمانــی ،مشــمول حکــم ضــرورت تعییــن موضــوع
قــرارداد اســت ،چنان کــه توافــق بــرای مذاکــره نکــردن بــا
شــخص ثالــث 30،اگــر در قالــب مــدت نباشــد ،نمی تــوان
اجــرا کــرد ()Beatson, 1998, p. 67؛ بــه نظــر برخــی فقهــا،
در بیــع نســیه (المیــرزا قمــی )146 :1413 ،و قــرارداد اجــاره،
تعییــن مــدت از عناصــر عقــد اســت (مــادة  468قانــون مدنــی).
بــا وجــود ایــن ،ممکــن اســت در مــواردی از عقــد اجــاره،
عــدم تعییــن مــدت مشــکلی را پیــش نیــاورد؛ چنان کــه بــر
اســاس مــادة  501و  515قانــون مدنــی می تــوان چنیــن حکــم
داد.
علــم بــه شــروط قــراردادی نیــز از جملــه مســائلی اســت
کــه میــان فقهــای شــیعه بحــث شــده اســت؛ امــا از آنجایــی
کــه شــرط مجهــول جــزو مفــاد قــرارداد اســت ،هــرگاه بــا ارادة
طرفیــن ،در قالــب ارکان عقــد قــرار گیــرد و ســبب ســرایت
جهــل بــه ســایر ارکان و بطــان عقــد شــود ،از شــرایط مقــرر
در ایــن نوشــته پیــروی می کنــد.

اثر و ضمانت اجرا

بــرای اینکــه بتوانیــم بــه بیــان ضمانــت اجــرای ابهــام در
قــرارداد بپردازیــم ،بایــد نخســت ،فلســفة وجــودی آن را درک
کنیــم.
در توجیــه نفــی ابهــام در قــرارداد می تــوان گفــت کــه
تعهــد بــا ارادة شــخص صــورت می گیــرد و تســلیم یــا
اجــرای امــری را در برابــر چیــز دیگــر می پذیــرد؛ پــس بایــد
بدانــد بــه چــه چیــزی متعهــد شــده اســت (Porchy-Simon,
30. Lock out Agreement
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)2002, p. 80؛ همچنیــن ،از طــرف دیگــر ،فــروش «یــک
چیــز» بیــع نیســت؛ زیــرا فروشــنده در تســلیم «هر چیــزی» آزاد
اســت ()Mazeaud, 1998, p. 241؛ بنابرایــن ،منافــع شــخص
طــرف قــرارداد ایجــاب می نمایــد کــه آنچــه تعهــد می کنــد
و حتــی آنچــه در برابــر او تعهــد می شــود ،روشــن و شــفاف
باشــد .همیــن امــر ســبب شــده کــه حقوق دانــان قائــل باشــند،
بــا جهــل مــورد معاملــه حتــی نــزد یــک طــرف ،معاملــه باطــل
اســت (شــهیدی .)295 :1382 ،از ایــن گذشــته ،صــرف منافــع
اشــخاص طــرف قــرارداد مطــرح نیســت؛ جامعــه نیــز در ایــن
ثبــات و آگاهــی دارای نفــع اســت؛ شــاید بــرای همیــن ،برخــی
حقوق دانــان بــر ایــن باورنــد کــه اصــل بــر علــم تفصیلــی
طرف هــا بــر مــورد معاملــه اســت کــه برخاســته از ضــرورت
نظــم اجتماعــی و قضایــی اســت (همــان .)297 :حمایــت از
مصرف کننــده نیــز گاه اقتضــا می کنــد کــه تعــادل قــراردادی
از طریــق تعییــن موضوعــات آن ،حفــظ شــود؛ همچنیــن،
چنان کــه پیــش از ایــن گفتیــم ،یکــی از دالیــل رفــع ابهــام
جلوگیــری از ایجــاد زمینــة نــزاع اســت.
بحــث ایــن اســت کــه آیــا شــرط علــم ،از وصــف امــری
در قــرارداد برخــوردار اســت یــا طرف هــا می تواننــد چنیــن
شــرطی را نادیــده انگارنــد .فایــده ای کــه در ایــن بحــث نهفتــه،
توانایــی طرف هــای قــرارداد ،در عــدم تعییــن موضوعــات
قــراردادی اســت .در پاســخ بایــد گفــت کــه هرچنــد دیــدگاه
فقــه اســامی و حقــوق ایــران ،امــری بــودن ایــن شــرط را
تأییــد می کنــد ،بــه نظــر می رســد از نظــر تحلیلــی ،هــرگاه
ابطــال قــرارداد ،بــه خاطــر حمایــت از شــخص باشــد نــه
جامعــه ،اجــرای قــرارداد می توانــد از ایــن ابطــال جلوگیــری
کنــد؛ چراکــه ابطــال قــراردادی کــه بخشــی یــا همــة آن ،اجــرا
شــده اســت ،نتایــج بســیار بــدی را بــر جــای می گــذارد؛ از
نظــر عملــی نیــز بایــد گفــت کــه در برخــی مــوارد ممکــن
اســت در بطــان قــرارداد یکــی از طرف هــا به طــور نــاروا
ســود ببــرد؛ لــذا ضمــن اینکــه آن فــرد می توانــد از طریــق
اســتفادة بالجهــت نفــع خویــش را ببــرد ،قاضــی بایســتی بــه
ایــن مســئله دقــت داشــته باشــد و تــا حــد ممکــن ،قــرارداد را
باطــل ندانــد .از ایــن گذشــته ،طرف هــا ،بــا اجــرای قــرارداد
اثبــات نموده انــد کــه آن ابهامــی نداشــته و اگــر داشــته اســت،
برطــرف شــده اســت.
بــر ایــن اســاس ،بایــد گفــت ســبب بطــان قــرارداد مبهــم،
بیشــتر نبــود تــوان اجرایــی در آن اســت ،نــه نظــم عمومــی،
مگــر در مــواردی کــه حمایــت از طــرف مقابــل مــد نظــر
باشــد؛ مثــل قراردادهــای مصرف کننــده یــا قــرارداد کار.
قــرارداد نامعیــن ،ناقــص اســت و کامــل نشــده و نمی تــوان
آن را در واقــع ،قــرارداد نامیــد .پــس در صورتــی کــه بتــوان
قــرارداد را اجــرا کــرد ،مشــکلی نیســت ،حتــی اگــر موضــوع
آن بــه دیــده برخــی معیــن نباشــد .بی شــک ،افــراد بهتــر

می تواننــد حقــوق قــراردادی خــود را مدنظــر داشــته و از
آن حمایــت نماینــد ،بــرای همیــن بهتریــن روش بــرای حفــظ
تعــادل عــوض قــراردادی و تعییــن موضــوع قــرارداد ،احتــرام
بــه ارادة آزاد طرف هــا و آزادی قــراردادی اســت.
در حقــوق ایــران ،اگــر ســخن بــر ســر حقــوق شــخص و
نــه عمــوم باشــد ،اصــوالً بــا معیــن نکــردن عقــد ،قــرارداد غیــر
نافــذ می شــود ،نــه باطــل؛ گرچــه می تــوان مــواردی را یافــت
کــه منافــع فــرد در میــان اســت و قــرارداد باطــل ،اصــوالً ابطــال
مربــوط بــه فــرض منافــع عــام اســت.
حــال ،آیــا از نظــر عقلــی ،الزم اســت تعییــن موضــوع
قــرارداد به ویــژه مبیــع یکــی از شــروط صحــت قــرارداد
باشــد؟
برخــی اســتادان حقــوق ،معلــوم و معیــن بــودن را از
شــرایط ارکان عقــد می داننــد (شــهیدی .)81 :1382 ،جــدای
از تعییــن مرجــع تشــخیص رکــن عقــد کــه ممکــن اســت
قانــون باشــد یــا طرفیــن عقــد ،بــه نظــر می رســد کــه «معیــن
بــودن» از شــرایط رکــن عقــد اســت .پــس در اینجــا بایــد
میــان موضوعــات اساســی و غیــر آن تفــاوت نهــاد؛ دربــارة
شــروط اساســی ،نمی تــوان نــام قــرارداد را بــر توافــق کســانی
کــه بخش هــای مهــم موضــوع قــرارداد را نامعیــن رهــا
می کننــد ،نهــاد؛ آن هــا می تواننــد هــر ســندی را امضــا کننــد،
ولــی نمی تواننــد موضوعاتــی را کــه بــرای ترتیبــات مزبــور
حیاتــی اســت و معیــن نشــده ،بــرای توافــق آتــی باقــی گذارنــد
()McKendrich, 2005, p. 141؛ امــا در شــروط غیراساســی،
تعییــن موضــوع قــرارداد ،شــرط صحــت آن نیســت؛ چــون در
تمــام قراردادهــا ،به ویــژه قراردادهــای خدماتــی ،نوعــی عــدم
تعییــن وجــود دارد .پــس اوصافــی کــه در قصــد مشــترک ،از
انگیزه هــای اصلــی تراضــی اســت ،بایســتی روشــن شــود
و اگــر پــاره ای اوصــاف ،مثــل مرغوبیــت (مــادة  279قانــون
مدنــی) و توابــع مبیــع (مــادة  359-356قانــون مدنــی) نیامــد،
بیــع صحیــح اســت و قانــون آن را کامــل می کنــد (کاتوزیــان،
)115 :1381؛ بــه عبــارت دیگــر ،قانــون تنهــا تعیین کننــدة
شــکل عقــد اســت و طرفیــن محتــوای آن را مشــخص
می ســازند؛ لــذا تعییــن ارکان بــا اشــخاص اســت؛ در واقــع،
قانونگــذار الگــوی ماهیــات را مشــخص نمــوده و اشــخاص
ایجــاد کننــدة ماهیــات هســتند (شــهیدی .)26 :1382 ،ایــن امــر
بــر شــرایط ضمــن عقــد معیــن نیــز حاکــم اســت و اختیــار
بــرای افــراد در عقــد معیــن نیــز محفــوظ اســت کــه برخــی
شــروط را کــه خــاف مقتضــای عقــد نباشــد یــا مجهــول
نباشــد ،تغییــر دهنــد.
به طــور کلــی و بــرای ســخن آخــر ،قاعــدة کلــی حقــوق
قراردادهــا بــر ایــن اســت کــه بایســتی توافــق پیشــین وجــود
داشــته باشــد و در قــرارداد قطعــی ،همــة امــور ضــروری
حــل و فصــل گــردد و چیــزی بــرای توافــق آینــده باقــی

73

دوفصلنامه علمي  -پژوهشي دانش حقوق مدني | سال ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ( 1396پیاپی )12

74

نمانــد .می تــوان چیــزی را بــرای آینــده وانهــاد ،امــا نبایــد
به گونــه ای باشــد کــه صحــت قــرارداد وابســته بــه توافــق
آینــدة افــراد شــود ( )McKendrich, 2005, p. 142و آن در
صورتــی اســت کــه توافــق اولیــه امــکان اجــرا نداشــته باشــد؛
پــس بــا وجــود چنیــن امکانــی ،عقــدی وجــود دارد کــه قانــون
آن را محتــرم می شــمارد.

بحث و نتیجه گیری

در عمــل جامعــه ،کــم و بیــش قراردادهایــی را ســراغ داریــم
کــه بــا تفســیر مضیــق از قواعــد حقوقــی ایــران ،باطــل اســت؛
بنابرایــن ،بایســتی در برخــی از مــوارد ،تفســیر مضیــق تعییــن
مفــاد قــرارداد و ابهــام زدایــی از آن را بــه کنــار نهاد و تفســیری
موســع را در جهــت رعایــت عــرف بــه دســت داد؛ ایــن امــر در
برخــی قراردادهــا از نظــر منطــق حقوقــی نیــز ضــروری اســت؛
چراکــه رعایــت دقیــق قواعــد تعییــن ،خــود منجــر بــه غــرر
خواهــد شــد .بــرای نمونــه ،اگــر پیمانــکار بــا کارفرمــا بــرای
ســاخت یــک طــرح عظیــم ،قــراردادی منعقــد کنــد ،تعییــن
بهــای قــرارداد در زمــان انعقــاد ،بــا عنایــت بــه تــورم موجــود
و تغییــر مــواج بهــای مــواد الزم بــرای اجــرای قــرارداد ،چیــزی
نیســت جــز غــرر؛ در حالــی کــه هــدف اصلــی مقــررات
راجــع بــه قــرارداد رفــع غــرر اســت؛ اینکــه عدالــت قــراردادی
رعایــت شــود و جامعــه هــم آســیبی نبینــد.
بــر اســاس تفاســیر موجــود حقــوق مدنــی ،ممکــن اســت
موضــوع عقــد معیــن نباشــد ،ولــی قــرارداد اجــرا شــود؛
همچنیــن ،ممکــن اســت عقــدی معیــن باشــد ،امــا معلــوم
نباشــد؛ عموم ـ ًا قراردادهــای خدماتــی از ایــن جملــه اســت و
سرنوشــت آن بــه شــرایط بیرونــی نیــز مرتبــط اســت .معیــن
بــودن موضــوع قــرارداد ،همچنیــن ،می توانــد منجــر بــه
معلــوم شــدن نتیجــه و سرنوشــت آن و ارزش یــا عوضــی شــود
کــه طرفیــن مایــل بــه حصــول آن هســتند؛ امــا گاهــی معیــن
بــودن ،خــود ســبب ابهــام و نامعلــوم شــدن قــرارداد اســت؛ این
امــر به ویــژه در قراردادهــای مســتمر مشــهود اســت؛ لــذا بهتــر
اســت کــه ضابطــة امــر مشــخص شــود .بایــد بــا اســتفاده از
تعاریــف ســنتی ،تفســیری جدیــد از جهــل طرفیــن و ابهــام
قــراردادی ارائــه داد؛ تفســیری کــه بتوانــد بــا اقنــاع طرفــداران
رعایــت اصــول ،از رونــد قــراردادی جامعــه حمایــت نمایــد.
ایــن احتــرام گــذاردن بــه عــرف در تعریــف غــرر ،تنهــا بــا در
نظــر گرفتــن ایــن اســت کــه «هــرگاه قــراردادی بتوانــد بــر
اســاس خواســت مشــترک طرف هــای آن اجــرا شــود ،بــه
انــدازة کافــی معیــن اســت».
بــر ایــن اســاس ،معیــن بــودن ناظــر بــه تعییــن موضــوع
معاملــه و بــا محــک قابلیــت اجــرا ســنجیده می شــود و معلــوم
بــودن ناظــر بــه نتیجــه و سرنوشــت عقــد اســت و ســودی
کــه طرفیــن انتظــار دارنــد و بیشــتر بــه اثــر قــرارداد کار دارد

و ناظــر بــر غــرر قــراردادی اســت .در واقــع ،هرچــه دربــارة
معیــن بــودن موضــوع عقــد بحــث کرده انــد ،منطق ـ ًا ناظــر بــه
قابلیــت اجــرای عقــد بــوده اســت و عقــدی کــه امــکان اجــرا
نداشــته باشــد ،منطق ـ ًا باطــل اســت؛ پــس هــرگاه مبیــع مــردد
باشــد ،شــبیه مــوردی اســت کــه عیــن معیــن موضــوع بیــع
تلــف شــده اســت .بــاری ،معلــوم بــودن ناظــر بــه سرنوشــت
عقــد اســت و معیــن بــودن بــه ارکان اساســی عقــد نظــر دارد.
اگــر بخواهیــم از دریچــة حقــوق مدنــی ایــران بــه
قضیــه بنگریــم ،آنچــه در قالــب تعییــن موضــوع عقــد قــرار
می گیــرد ،بــا امــکان اجــرای قــرارداد مرتبــط اســت و آنچــه
در قالــب معلــوم بــودن قــرارداد جــای می گیــرد ،در صورتــی
کــه منتــج بــه عــدم اجــرا نشــود ،بایســتی زیــن پــس بخشــی
از آن را در قالــب معیــن بــودن موضوعــات قــرارداد دیــد و
بخــش دیگــر را در چارچــوب علــم بــه نتیجــة قــرارداد مطالعــه
کــرد؛ ایــن مســئله اخیــر ،نکتــة مغفــول حقــوق ایــران اســت
کــه منطبــق بــا غــرر فقهــی اســت .عقــد ممکــن اســت امــکان
اجرایــی نیابــد ،نامعلــوم باشــد یــا موضوعــی نامعیــن داشــته
باشــد .نامعلــوم بــودن ناظــر بــه نتیجــه و سرنوشــت عقــد
اســت و بیشــتر بــا شــرایط بیرونــی و اجتماعــی مرتبــط اســت؛
عقــد بورســی و بیمــه معیــن اســت ،امــا معلــوم نیســت و دارای
حداقلــی از جهــل و غــرر اســت .معیــن در برابــر مــردد قــرار
نمی گیــرد؛ موضــوع مــردد غیرقابــل اجراســت.
هــرگاه بگوییــم تــوان اجــرای قــرارداد ،مــاک ابهــام زدایــی
از آن اســت ،تنهــا در صورتــی درســت اســت کــه انطبــاق بــا
قصــد طرف هــای آن را نیــز بــر ایــن بیفزاییــم؛ متعاقدیــن
ایجادکننــدة قــرارداد هســتند و تنهــا آنــان می تواننــد دربــارة
نــوع و هــدف آن تصمیــم بگیرنــد و در دو حالــت می تــوان
دادگاه را مجــاز در دخالــت دانســت .1 :قانــون پاســدار حــق
فــردی اســت؛ کســی نمی توانــد از طریــق قــرارداد از ناآگاهــی
دیگــری سوءاســتفاده نمــوده و بــه او زیــان رســاند؛ لــذا ابهــام
موضوعــات قــراردادی اثــری هماننــد غبــن و عیــب و  ...دارد؛
 .2قانــون پاســدار منافــع عمومــی نیــز هســت و نظــام حقوقــی
نبایــد اجــازه دهــد تــا درون آن وســیله ای بــرای زیــان زدن بــه
نظــم عمومــی و منافــع جامعــه پــرورش یابــد .پــس بایســتی
شــرایط قــرارداد را بــه دو نــوع اساســی و غیــر آن تقســیم
نمــود و بــا مضیــق کــردن دایــرة شــرایط اساســی ،بــر اســاس
نیازهــای جامعــه و رعایــت اصــول ،تنهــا حکــم بــه بطــان
قراردادهایــی داد کــه ایــن شــرط را نداشــته باشــد؛ چنانچــه
در فقــه نیــز برخــی از جهل هــا منتــج بــه غــرر می شــود ،نــه
همــة آن هــا.
در نتیجــه ،بایــد خواســت طرف هــا در ایــن چارچــوب
باشــد و در صورتــی کــه تــوازن قــراردادی دلخــواه طرف هــای
قــرارداد ،بــرای آنــان حاصــل شــد و آن قــرارداد تــوان اجرایــی
یافــت ،دیگــر نبایــد ســخن از بطــان آن بــه خاطــر غــرر یــا
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