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 نقش اراده و قصد التزام قانونی در حقوق ایران 

و اصول حقوق قراردادهای اروپا   
 س ی ده   مر ی م   اسد ی   نژاد   1

 * 2  زاده   ی جواد واحد 

 3علیرضا صالحی فر  

 چکیده 
یکنواختت   دتتردر مقتتررات مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپا توسط اتحادیه اروپا جهتت  

دشورهای عضو برای همگرایی و ایجادپیوند عمیق فرهنگتتی و اقادتتادی دشتتورها وضتت   تتده 

دراین مقاله یکی از اردار اصلی تشکیل قتترارداد براستتاو اصتتول متتیدور و ایتترار متتورد   اس .

. در میار  رایط صح  قرارداد، اراده و قدد انشاء هم در حقتتوق ایتترار و بررسی قرار می گیرد

هم در اصول حقوق قرادادهای اروپا با عنوار قدد الازام قانونی مهمارین  تترا اصتتلی تشتتکیل 

قرارداد بوده اس . در گی اه هدف از انجام تشریفات در هنگام انعقاد قرارداد صرفا برای احراز 

اغلب مقررات برای انجام اعمال حقوقی، تشتتریفات را دتتاه    هامروزقدد مشارک بوده اس .  

داده و حای انعقاد عمل حقوقی  و قرارداد را در قالب ایجاب و قبول الزم نمی دانند. قیتتد قدتتد 

دور بیانگر اهمی  این مسئله اس  تادر صورت فقتتدار ستتایر  تترایط الازام قانونی در اصول می

قرارداد در معرض بطالر قرار نگیرد. با این حال ممکن اس  در برخی از موارد قدتتد مشتتارک 

طرفین با آنچه مطرح  ده مافاوت با د. در این صورت این سوال مطرح متتی  تتودده مقتتررات 

ه باطنی را مالک قرارداده یا اراده ظتتاهری راب بتترای اصول میدور در مقایسه با حقوق ایرار اراد

احراز قددانشاء باید معیار عینی در نظر گرفاه  ود یا معیار دهنیببا بررسی این مقررات معلتتوم 

 .می گرددده اصول حقوق اروپا در این زمینه با حقوق ایرار اخاالف قابل مالحظه ای ندارد
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 مقدمه

توسعه ارتباا سیاسی اقادادی و فرهنگی دشورها و ایجاد همگرایی بدور ایجاد وحدت  

قرادادهای   حقوق  اصول  نیس .  پییر  امکار  یکنواخ   فراملی  قواعد  وض   و  حقوقی 

اروپا هم ادنور به منزله قانور حادم بر قراردادهای ملی و بین المللی در روابط تجاری  

مو  اروپا  اتحادیه  در  المللی  با حقوق بین  آر  تطبیق  مقایسه و  گیرد.  قرار می  اسافاده  رد 

را مشخص نماید. یکی از  در آنها  ایرار می تواند جایگاه و نق  قواعد و اصول موجود  

ده در اصول حقوق قرارداد اروپا و در قانور  اصول مشارک، اصل حادمی  اراده اس   

دارد.   اساسی  نق   ایرار  اراده  مدنی  آزادحادمی   اصل  و  مبنای  قراردادی  و  ی  سبب 

های ارادی الزم سلسله فعالی  منشاء ایجاد هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع اس .  

بوجوداس    اعابار  عالم  در  را  اراده، عمل حقوقی  دو  توافق  ایجاد  با  طرفین  آورند.   تا 

نگردیده   آ کار و ظاهر  ده  مادامی  نفسانی اس   امری درونی و  دارای  در حقوق  اراده 

به  آورند.  بوجود  را  عقدی  یکدیگر  توافق  با  تا  بود  نخواهند  قادر  طرفین  و  نبوده  آثار 

 ود به قدد انشاء عقد محقق می»ق.م. مقرر دا اه:    191  همین دلیل قانور گیار در ماده

بو  مقرور  دندبه  را  قدد  بر  دالل   ده  چیزی  به  دشورها  در  .«در  همه  این   حقوق 

می مطرح  آیا صر سوال  ده  و   ود  الفاظ  و  اس   حقوقی  ماهی   خالق  درونی  اراده  ف 

رفاار و  افعال  و  نق   عبارات  نیات    فقط  با  اس   ممکن  ده  طوری  به  دا اه  دا فی  

درونی به تنهایی خالق    درونی طرف قرارداد مطابق  نکند و یا باید گف  اراده باطنی و

مر افعال  و  رفاار  و  عبارات  و  الفاظ  این  بلکه  نبوده  حقوقی  درونی  ماهی   نی   با  تبط 

با ند. پییرش هر ددام از  دا ف نمی  ها صرفاًخالق ماهی  حقوقی هساند و همه رسانه

بحث ما در این مقاله این اس  ده اصول    ..خاص خود را دارند  هدو نظریه آثار و نایج

مجموعه ده  اروپا  قراردادهای  حقوقی  حقوقی  تفکرات  از  دشورهای  ای  در  موجود 

در واق   چگونه اس .در رابطه با نق  اراده مقایسه با فقه و حقوق ایرار اروپایی بوده در 

آنچه ده مطرح   با  این اس  ده چنانچه قدد مشارک طرفین  این مقاله  سوال اصلی در 

 هریب ظا ده مافاوت با دآیا مالک اراده باطنی اس  یا 

تشریفات خاص انجام  از  هدف  سابقا  براین  قرارداد  عالوه  انعقاد  برای    درهنگام  صرفا 

جع حای  ده  طوری  به  اس .  بوده  طرفین  مشارک  قدد  دااب   احراز  یا  و  عوض  ل 
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قرارداد در حقوق برخی از دشورها برای احراز قدد واقعی طرفین بوده اس . اما امروز  

انعقاد عمل   داده و حای  داه   را  تشریفات  اعمال حقوقی،  انجام  برای  مقررات  اغلب 

برای  درهر صورت در هر مورد  الزم نمی دانند.    موجودحقوقی  و قرارداد را در قالب  

این مقاله برای بررسی مقررات   در  ز چه مالک و معیاری باید اسافاده دردباحراز قدد ا

بهره جساه تا به  ها و نظریات حقوقی ماناسب  یدور و حقوق ایرار از قالب معیاراصول م

براساو  صورت  فاف سواالت  و    پاسخ  اروپا  قراردادهای  اصول حقوق  حقوقی  نظام 

اده  ه مشخص گردد. هر چند در رابطه با ارایرار ده مبانی فقه اسالمی اس  در این رابط

های ارز مندی نو اه  ده اما تادنور به مقایسه این دو  باطنی و ظاهری مقاالت و  دااب

واقعی  این اس  ده در  پرداخاه نشده اس .  در رابطه با قدد ایجاد رابطه حقوقی  نظام  

دیگری اهمی  قائل  ده  فقه و در نظام حقوقی ایرار برای قدد انشاء بی  از هر عندر  

به طوری ده سایر عناصر بدور وابساگی و عطف به آر تاثیری در ایجاد روابط حقوقی  

و توافق ندا اه به طوری مالک و معیار اصلی دا ان قدد ایجاد توافق اس  در حالی  

دید دامن ال  سابقا  ده خواهیم  نظام  قرارگرفاه    ،در  ایجادرابطه تح   عاع عوض  قدد 

ز نظام دامن از این حیث ماحول  ده و سعی  ده با بیار قدد الازام قانونی هرچند امرو

داده  ود اهمی   هرچیزی  از  بی   قدد  عندر  مقاله ضمن .  به  این  در  درهر صورت 

بررسی جایگاه اراده به طور دلی و قدد و رضا و اراده باطنی و ظاهری در اصول حقوق  

سب عنوار  به  قدد  مفهوم  از  اروپا  می  ود.  قراردادهای  بحث  قرارداد  تشکیل  اصلی  ب 

هرچند مقاالت ماعددی در زمینه اراده و نق  آر در تشکیل قرارداد نو اه  ده اس  اما  

در خدوص جایگاه آر در اصول حقوق قراردادهای اروپا به صورت مجزا بحث نشده  

 اس . 

 اراده  -1

نیاز اس .اعم از عقود و ایقاع به اراد  برای تشکیل و ایجاد هر عمل حقوقی بنابراین   ه 

در این قسم  اباداء    اثیرگیاری آر بسیار مهم اس .ت ناخ  مفهوم اراده و داردرد و  

گیری اراده ده منجر به سپس مراحل  کل   ،گرفاهواژه اراده و اقسام آر مورد بررسی قرار

  ود مورد بررسی قرار خواهد گرف . ی ایجاد یک عمل حقوقی م
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 مفهوم اراده -1

ای عربی بوده ده در زبار فارسی هم رایج اس . اراده از راد یرود رودا.  اراده واژهواژه   

آهنگ و  قدد  و  خواساه  و  خواس   هم(1605  ص،  نامهلغ  دهخدا،  )  یعنی   چنین. 

  به معنی   اراده، قاموو قرآر    در    ده اس .  نیز ذدر  به معنای »طلب«  مارادف بتا مشی  و

  ای اراده قوه  .(144، ص  3ج    قاموو قرآر،  قر ی،)  طلب دردر، خواسان، قدد دردر

های لغ  اراده معادل قدد گرفاه  در اغلب فرهنگ  .مردب از خواسان و نیاز و آرزوس  

به  در فرهنگ   ده اس . اراده  انگلیسی  ترجمه  ده ده   -Volition  Detrminationهای 

در حقوق فرانسه به اراده  اسافاده  ده اس .    -Volitionالباه اراده به مفهوم حقوقی آر  

 ود و به  می  گفاه  Volonte declare   ودانشایی ده از طریق ایجاب و قبول مطرح می

  )داتبی،   ودگفاه می  Volonte intimeاراده واقعی و حقیقی ده به مرحله اجرا نرسیده  

1363 :352 .) 

اراده یک حال  نفسانی اس  برای انجام و یا ترک داری معین اس . به    ت در هر صور

همین دلیل در تعریف آر گفاه  ده اراده عبارت اس  از حرد  نفس به طرف داری 

از   پس  آرمعین  منفع   تددیق  و  قدد  تدور  از  لنگرودی،   .انشاس    واعم  )جعفری 

-بهره  تمام موجودات به اندازه  علم به ماهی  اراده بسیار مهم اس  و  (واژه اراده   :1368

ای ده از وجود دارند دارای اراده هساند. اراده انسار به صورت امکار و اساعداد اس .  

اراده   طول  در  چور  انسار  مقهور اراده  همیشه  ده  اس   طبیعی  قراردارد  خدا    تکوینی 

بیانگر    اس . و  دا اه  فاعلی   جنبه  آر  ابادایی  مقدمات  برخالف  اراده  هر صورت  در 

 خواس  نفسانی انسار برای انجام داری اس . 

   اقسام اراده-2

مقدماتی  گیری اراده به   کل  گیرد.فعالی  و اعمال انسار تح   رایطی با اراده انجام می

در ده  دارد  مینیاز  ظهور  منده  به  اراده  همه  رایط  تحقق  به  صورت  توجه  با  رسد. 

 چگونگی تاثیر اراده و خواس  اراده دننده اراده ممکن اس  به ا کال ذیل تقسیم گردد:

   اراده استعمالی و اراده جدی -1-2-1

را اراده اساعمالی گویند. این  لفظ    و بیار  خص در صرف اساعمال و به دار بردراراده  

 چنین قدد معنای آر را اراده جدی اراده در مقابل اراده جدی اس . بکار بردر لفظ و هم
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توضیح   ود.  گویند. یعنی اگر  خص قدد معنی درده با د به آر اراده جدی گفاه می

فروخام را به ا اباه گفاه با د لیکن قدد او معنای بی  نبوده و یا به  اینکه  خص ممکن 

ولی   وخی گفاه و یا هدف او اعالم آمادگی برای بی  بوده و اراده جدی ندا اه اس .  

قسم   در این بحث بسیار مهم اس  اراده انشایی و وجود انشایی اس . ده  چه ده درآر

 گیرد. بعدی مورد بررسی قرار می 

 و اراده انشایی   اراده حقیقی- 2-2-1

اراده حقیقی همار اراده عادی و روزمره انسار اس  ده برای انجام داری و یا ترک انجام  

دند. این رفاار  روز برای رفان به اداره حرد  می  هر خص   ود. وقای  گفاه میداری  

انشاء یعنی ایجاد امری در هنگام گفان    نا ی از اراده حقیقی و عملی  خص اس . اما

انشاء به طریقی اعم از لفظ و ایماء و ا اره و یا حای  اس   الباه ممکن    در عالم اعابار.

قانور مدنی ایرار    191عمل و رفاار مثل قبض و اقباض انجام  ود. به همین دلیل ماده  

به چیزی ده دالل      ود به قدد انشاء به  را مقرور بودردارد: عقد محقق میمقرر می

آید اما وجود  توار گف  انشا در ظرف الفاظ به وجود میبه طور معمول می  دند.  بر قدد

ندارد لفظ و اساعمال  با  ارتباطی  امری اس  ده  انشا   .اعاباری معنا  دننده  ء  الباه  خص 

اعاباریمی وجود  تحقق  سبب  یا  و  تحقق  موجب  قانور   تواند  توسط  قبل  از  ده  معنی 

ی  گیار مثالًو  اس   ود  گرفاه  قرار  اعابار  مورد  عرف  انشا  ا  دنندهوقای  گوید  می   ء 

   .آوردوجود میه اری ملکی  اعاباری ب»فروخام« برای بای  و مش

می  ظاهراً وجود  وجودبرای  ذهنی،  وجود  قائل  د:  حال   چهار  وجود   توار    عینی، 

وجود سوی    در.  انشایی  اعاباری،  از  اس   عملی  انشاء  صورت  و هر  عقد  طرف  دو 

می گفاه  انشاء  قدد  آر  به  ده  حقوقی  ماهی   ساخان  از  اس   )طباطبایی     ود عبارت 

و در عالم اعابار امر    اگر ابراز  د   براساو این دیدگاه هر چیزی(.  852/ 2:  1409  یزدی،

 دند. وجود آورد وجود انشایی پیدا میه را ب و حقوقی  اعاباری

  مفهوم قصدانشاء -3-2-1

ارادهدر   می قدد به منحدر گاه و رضا و قدد مجموعبه   گاه حقوق،  گفاه     ود انشا 

مفهوم   به نه لیکن اس   اراده  معنای volonte واژه فرانسه، حقوق . در (55: 1396 ) هیدی،

 و قدد بین تفکیکی دشور این حقوق در  بلکه ؛ءانشا قدد صرف یا و رضا و قدد مجموع
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-یاد می حقوقی دننده  ایجاد وصف عنوار رضای  به  از  ولی  اس   نگرفاه صورت  رضا

تواند عامل ایجاد دننده عمل حقوقی  نمی  ده رضا به تنهاییدرحالی  ) هیدی، همار(   ود

اصلی و اولیه هر عقد بوده ده در قالب سبب    وهر صورت قدد و اراده ردن    در   ود.

دند بلکه به انشاء و  قدد دفای  نمیصرف    به طوری ده  ود  ایجاب و قبول مطرح می 

ابراز آر نیز نیاز اس . در واق  برای تحقق عقد در قالب ایجاب و قبول دو مرحله نهایی  

ابراز قدد.    -2قدد.  -1  باید محقق  ود.جنبه فاعلی  دا اه    ده دامالًفعل و انفعال اراده  

آر انشاء میده به هردوی  اینها قدد  ایجگوییم. در  ده  اب و  جا الزم اس  گفاه  ود 

نا ی از قدد جدی نبا د اثری نخواهد قبول در هر  کل و یا قالبی و یا با هر لفظی  

گرایی در حقوق رم باساار مبنی بر لزوم الفاظ خاص برای  دا  . برخالف نظریه  کل

-ها از امر درونی و قلبی محسوب میانعقاد عقد بدور مالحظه دا فی  و طریقی  آر

اسالمی   در حقوق  امر  گردد.  برای  طریقی   و  دا ف  قبول چیزی جز  و  ایجاب  الفاظ 

بول لفظی بدور وجود قدد و اراده هیچ تاثیری در  ق  ایجاب و  باطنی و سبب آر نیساند.

دا    نخواهد  اعاباری  حقوقی  ماهی   داماد  ایجاد  (.  99:  1393سایرین،    و  )محقق 

و بود  نخواهد  حقوقی  ماهی   خالق  تنهایی  به  باطنی  قدد  به    بنابراین  و  ابراز  د  اگر 

 گردد.  اصطالح قدد انشاء ظاهر  د به عنوار سبب اصلی انعقاد عقد محسوب می

 اراده ظاهری و باطنی   -4-2-1

اراده باطنی    و فردگرایی در جامعه اس .محض  مبنای نظریه اراده باطنی حادمی  اراده  

در قالب   گیا اه سپسرارادی و ارادی را پش  سر  ای اس  ده فرد همه مراحل غیاراده

دند. در نظریه اراده  ء و ابراز میهای مخالف عمل حقوقی را انشاقدد و از طریق رسانه

ی ظاهر  ده و یا ظاهر نشده  باطنی مالک اصلی اراده باطنی اس  ده ممکن اس  به خوب

نمی  با د. الفاظ  تطبیق  چور  یا  و  درده  دخال   انسار  ضمیر  در  دافی  اندازه  به  توانند 

ید، لیا مالک اصلی اعابار نفسانی طرفین عقد اس  ولی در هر صورت برای ظهور  نما

چه در افق نفس به الفاظ اعابار  ده، به آر به عنوار مظهر و مبرز نیاز اس  )خویی،  آر

می  در  (.52:  1417 گفاه  الفاظی  اگر  باطنی  اراده  نظریه  براساو     ود صرفاً هر صورت 

نیس .   نفسانی  اعابار  ایجاد  سبب  و  عل   لفظ  یعنی  اس   نفسانی  اعابار  دننده  آ کار 

تواند در عالم معنی ده لفظ در عالم ماده دارای وجود عینی و خارجی اس  و نمیچور
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نفسانی طرفین  اعابار  دلیل همار  به همین  دند.  را خلق  اعاباری  درده و وجود  دخال  

بای  و مشاری بدور دخال  لفظ برای تحقق ملکی     مثالبه طور    .بودخواهد  دافی    عقد

ه  با این حال صاحبار این نظری(  88/ 1:  1412  )خویی،  توانند اراده دنند در عالم اعابار می

چه در افق نفس اعابار  ده ارزش قائل  برای ظهور آر  برای الفاظ و یا هر مبرز خارجی

براساو    ولی(  52/ 2  همار:   ،)خویی  دنند. ده وآر را به عنوار مظهر خارجی معرفی می

 . ودظاهر الفاظ حکم نمی

آر با  الفاظ  اس   ممکن  درده پس  اراده  طرفین  دچه  نبا د  منطبق  همه  اند،  در  نایجه  ر 

اساو  ید اعابار نفسانی را دشف درد. براساو ظاهر حکم درد بلکه باتوار بر موارد نمی

یار نیساند لیا ادعای ا اباه و حای  نظریه اراده باطنی چور فقط ظاهر الفاظ مالک و مع

می پییرفاه  راحای  به  ادراه  موارد  وجود  مؤید  نیز  للقدود  تابعه  العقود  حدیث   ود. 

می افراد  باطنی  اراده  تاب   را  عقد  و  اس   نشانهمیدور  نیز  مقررات  در  از داند.  هایی 

اساو اراده باطنی  قانور مدنی بر  196هده درد. ماده  توار مشاحادمی  اراده باطنی را می

ده تدریح نماید ده تدوین گردیده اس . اگر  خدی مالی را خریداری نماید بدور این

ده ثاب  نماید  گردد مگر اینخرد عقد برای آر  خص واق  میبرای چه دسی آر را می

   .و برای مودل خود انجام داده اس   عقد را به عنوار ودال  

پیروار حادمی  ظاهراً نظریه  فردگرایاربراساو  اراده و  اراده    (125:  1385)داتوزیار،      

اراده واقعی و  باید مبین  باطنی مالک اصلی اس . به طوری ده عبارات والفاظ قرارداد 

باطنی با د. بنابراین اگر معلوم  ود ده مقدود طرفین غیر از چیزی اس  ده ظاهر الفاظ  

دند در این صورت در تفسیر قرارداد اراده واقعی آنار را باید در نظر  و عبارات اقاضا می

   دالیل و موارد ذیل مبانی براین نظریه اس :  .(176: 1934 سنهوری،)ال دا   

قدد    -1 تاب   عقد  آثار  و  عقد  نوع  تعیین  و  عقد  تحقق  للقدود:  تابعه  العقود  حدیث 

الفاظ سبب ایجچور   (363/ 3  :1419  )بجنوری،  ماعاملین اس   عقد نیس  و   ادده تلفظ 

  گردد. قدد طرفین احراز ود. بنابراین باید نمی بدور قدد عقد محقق

یعنی    (266/ 22:  1407  ) یخ نجفی،  حدیث انمااالعمال بالنیات و لکل امری ما نوی  -2

به   بوده اس .  برای  خص همار اس  ده در نی  او  اعمال وابساه به نیات افراد اس  و

ارزش و اعابار عمل و رفاار هر فردی، مطابق نی  و قدد و هدف او اس   این معنی ده
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وابساه اس  و   او  نی   به  انسار، صرفاً  اعمال هر  بنابراین    .(124:  1371)حجای،    ناایج 

از علما    اگر این حال برخی  با  باید براساو آر حکم درد.  قدد ماعاملین  ناخاه  ود 

تقرب    قدد  ده دسب ثواب از اعمال ماوقف بر معاقدند مفاد این نوع احادیث این اس

اس   اخالص  می  (.337/ 2  :1114  ،)مکارم  یرازی  و  بنظر  و    رسدولی  معنی  این  فقط 

می را  معنی  این  از  فراتر  بلکه حدیث  نیس   توجه  دافی  از حدیث  به  رساندبردا     .

توار گف  ده انسار براساو نی  و خواساه و هر قددی ده دا اه طوری ده حای می

قدد افراد باید  . مضاف براین اعمال نیز براساو نی  و  تواند آر را عملی نمایدبا د می

این    تفسیر  ود. بنابراین ممکن اس   خص به جای دلمه عاریه از قرض اسافاده دند و

 امر به اوضاع و احوال و قرائن و عرف موجود ممکن اس  باطل تلقی نگردد. 

قدد باطنی دافی نیس . به این معنی ده   اما صاحبار نظریه اراده ظاهری معاقدند ده اوالً

چه ده مراد ماعاقدین هیچ گونه اثری نیس . بلکه آر  یقاعات منشا ایجادنی  در عقود و ا 

از یکی  باآر  یا  باید  مقدودآر  هاس   ایجاد  وسیله  ده  انشا  چه    )نائینی،   گرددء  اس  

الفاظ صرفاً (  404/ 1  :1418 ده  طوری  عقد   به  انشای  در  موثر  الفاظ  بلکه  نیساند  مبرز 

 هساند. دالیل ذیل در جه  تایید اراده ظاهری ذدر  ده اس : 

یُحَلِّلُ  روای    -1 الْکَلَامُ  الْکَلَامُ  إِنَّمَا  یُحَرِّمُ  دا انی،  201/ 5  :1407  )دلینی،  وَ  : 1406  و 

الفاظ و دالم اس  ده موجب  نقل  ده    )ع(  براساو این روای  ده از امام صادق  ؛(123

)میرفااح،     ود. به همین دلیل گفاه  ده ده الفاظ تمام آثار را دارندحلی  و حرم  می

انداری    و  97/ 2  :1417 تنهایی  (60/ 3  :1415 یخ  به  قدد  گروه  این  نظر  از  بنابراین   .

   دافی نیس  بلکه الفاظ نق  موثر دارند.

داخل  در چیزی در    لفاظ: ممکن اس  درضابطه داخل  در تواب  مبی  براساو ا  -2

سپس    صورت گفاه  ده ده الفاظ عقد را در معنای  رعی و  این  مبی  اخاالف با د در

در عرفی  ثانی    اینغیر    برمعنای  مثال  هید  طور  به  درد.  لغوی حمل  برمعنای  صورت 

مراد از   معاقد اس  در جایی ده طرفین توافق نکرده با ند باید به عرف مراجعه درد و

عرف   و  حقیق   واق   در  عرف  به  مقدم رجوع  حقیق   رعی  یعنی  اس   رعی 

چنین  بر از  تبعی   در  نیز  حدائق  اس . صاحب  لغوی  حقیق   سپس  و  عرفی  حقیق  

معاقد حقیق   رعیه    نظری  ده  جایی  در  ده  اس   این  اظهر  برآر اس   حمل  اس  
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بر زبار مخاطبین و در    چه دهعرف ایشار اس  و اگر نبا د آرواجب اس  و مقدم بر

سپس اگر عرفی نبا د به معنای لغوی    محاورات ایشار مابادر اس  جاری خواهد  د

 ود الباه چه بسا در برخی از موارد معنای لغوی مقدم برعرف اس . صاحب  مراجعه می

-اراده ظاهری اس  تاخاه و می  الب فوق براین نظریه ده مبانی برجواهر بعد از نقل مط

اب  قدد طرفین اس   هر صورت عقد ت  ده در. چور یب دالم اس  این از غراگوید ده  

معنای عرفی را قدد درده با ند و نسب  به آر علم ندا اه با ند باطل  اگر طرفین غیر

این نظرات(126/ 23،  پیشین) یخ نجفی،    ده  رعی با داس  ولو  این حال  با   هید   . 

بر مبانی  حدائق  و صاحب  اس   اول  ظاهری  جواهر    هراراده  قبول صاحب  مورد  چند 

 قرار نگرفاه اس . 

حسب عرف و عادت جزء یا تاب  مبی   چیزی ده بر  دارد: »هرق.م. نیز مقرر می  356  ماده

 مرده  ود یا قرائن دالل  بر دخول آر در مبی  نماید داخل در بی  و ماعلق به مشاری  

 عرف با د«. ه با د و اگرچه ماعاملین جاهل برذدر نشد عقد صریحاًاس  اگرچه در 

حادم  هرچند بسیاری از علما نظریه اراده ظاهری را در حقوق و فقه اسالمی ترجیح و  

رک  ولی در مقام عدم مطابق  قدد مشا  (.298  :1393  )محقق داماد و سایرین؛   انددانساه

، در هر صورت قدد مشارک طرفین براساو اراده باطنی  طرفین با ظاهر الفاظ و عبارات

داتوزیار،    217  :1383  ،) هیدی   ودترجیح داده می نباید در (  65:  1395و  بااین حال 

یک راه  گرااین  ارجانبه  بر  را  باطنی  اراده  مطلق  طور  به  و  درده  یا  یی  و  ظاهری  اده 

داد. ترجیح  وهمار  برعکس  فرد  آمیخاه  اصال   نظریه  ده  مطلوب   طور  نظریه  اجاماع 

ب  ارادهاس   نظریه  از  ددام  هیچ  مطلق    نابراین  صورت  به  نباید  هم  ظاهری  و  باطنی 

دارای   موقعی  اعمال حقوقی اس  ولی  منب  اصلی  قطعا  فرد  باطنی  اراده  پییرفاه  ود. 

  ر  ده و به اجاماع راه پیدا دند.آثار اس  ده ظاه

 اراده در اصول حقوق قراردادهای اروپا  -2

اروپا،   قراردادهای  حقوقی  اصول  مقررات  درطبق  میصورت قرارداد  منعقد  ده  ی  گردد 

قراردادی   الازام  ایجاد  طرفین  وو  وحقوقی  رابطه  توافق  با ند  درده  قدد  را  این    خود 

ای محسوو آ کار درده با ند. وقای قراردادی از طریق ایجاب و قبول  قدد را به  یوه

قدد    ایجاب دهندهچه قبول  ود  ایجاب باید مبین این نکاه با د ده چنار   ودانشا می
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صورت فقدار قدد الازام از حیث حقوقی به هیچ وجه ایجابی  درده ماعهد گردد.  دارد  

حاضر  صورتی ده  دعوت مخاطب به انشای ایجاب یا در  چه هس  صرفاًوجود ندارد آر

می خود  آمادگی  اعالم  با د  معامله  آغاز     2/ 101(1)  ماده  (.44  :1395)دوتز،    با دبه 

اس    اه  اصول حقوقی قراردادهای اروپا به وجود قدد الازام قراردی ا اره و تادید دا

 گیرد. ده مورد بررسی قرار می

 قصد التزام قراردادی  -1-2

ذاتاً  این  قراردادها  انساربه جه   قدد  یا  و  اراده  بیانگر  اس .    هساند  ده  احارام  قابل 

 ود قرارداد با  در واق  گفاه می  قدد طرفین اس .  ،قرارداد  بنابراین مالک و معیار وجودِ

می بوجود  حقوقی  روابط  ایجاد  دلیل    آید.قدد  همین  قراربه  مشارک  یک  قدد  با  داد 

و   ود.میتفسیر    طرفین   اردار  از  قراردادی  الازام  قرارداد   قدد  تشکیل  اصلی  اسباب 

اراده برای تشکیل قرارداد  رضا و  ای اروپا از قدد و  با د. در اصول حقوق قراردادهمی

قرارداد« به  قانونی  الازام  »قدد  به  خاص  معنای  ماور  تعبیرمی  1به  و  مقررات  در   ود. 

دامن   در  ویژه  به  اروپایی  دشورهای  رابطه ال  حقوقی  دننده  ایجاد  پدیده  عنوار یک  به 

قدد  حقوقی   مبحث  در  جمله  عنوار این  با  قراردادی  قدد  آر    یا   animus)التینی 

contrahendi)قدد عبارت اس  از وضعی  و یا حال  ذهنی یک طرف با  ودذدر می .

هدف دا ان یک نایجه خاص اس  ده به موجب آر قدد قراردادی نیز به معنی حالای  

از وضعی  ذهنی طرفین قرارداد اس  ده با هدف ایجاد رابطه و ملازم  در به قرارداد  

عندر قدد الازام قانونی به قرارداد از این حیث مهم اس   (  Martin, 2003: 256)  اس .

الازام به قرارداد و توافق دارد. به این معنی ده قدد قراردادی در  ده در واق  ا اره به 

ده آیا طرفین ملازم به توافق هساند یا خیر نق  اساسی در اعابار قرارداد دارد.  تعیین این

مفهوم قدد به  قانونی    قدد  رابطه  غیر ضروری  تر دری پایجاد  یا  نا ناخاه و  ال  دامن 

. به طور مثال در حقوق انگلیس .ضروری  ناخاه  د  بوده ولی بعدا  در پو   عوض 

قدد جزیی از  رایط صح  قرارداد بوده ده به وسیله ددارین عوض و یا درج در سند 

رفاه و ظاهر می دار  بین   .(Cartwright, 2016: 155)  گرددبه  در دعوای  دلیل   به همین 

Australian Woollen V Commonwealth   قراردادی قدد  از  بی   عوض  عندر  به 

 
1 - Intention to be legally bound. 
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در حقوق دشورهای  در  (.Lucke,1970:165  .)اهمی  قائل  ده ده مورد اناقاد قرارگرف  

از قانونی  رابطه  ایجاد  قدد  اصل  جای  به  اس   رضای    نو اه  اصل  یا  تراضی   1اصل 

. اصل رضای  در حقوق قراردادهای نو اه به ویژه در رابطه با تشکیل  اسافاده  ده اس  

قرارداد به عنوار  را مطلق هر قرارداد اس  ده اطمینار و امنی  قراردادی و حقوقی را  

قانور مدنی فرانسه فقط از رضای     1108به طور مثال در مادهدند.  برای طرفین ایجاد می

رایط اساسی معامله ذدر  ده اس  بدور اینکه تفکیکی بین قدد و  به عنوار یکی از  

رضا  ده با د. به طوری ده رضامنشا تشکیل عقد دانساه  ده به همین دلیل ا اباه و  

تدلیس و ادراه به عنوار مخدوش دننده رضا نام برده  ده اس  بدور اینکه قدد انشاء  

 (. 217/ 1:ج1377از رضا تفکیک  ده با د) هیدی، 

  همچنین در و  اعم از دامن الو و نو اه طور مالحظه گردید در حقوق این دشورهاارهم

نمونه   ارمقررات  این    نشده اس  و هیچاده به قدد و رضا تقسیم  در واق   از  تفکیکی 

 را  . در اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز  حیث بین قدد و رضا مطرح نشده اس  

  الف ماده   اس . در بند   دهاعالم  د الازام قانونی  قددا ان  فقط    الزم برای انعقاد قرارداد

دا اه:  (1)  2/ 101 ده    »  مقرر  منعقد خواهد  د  هنگامی  قرارداد    -1-1قرارداد  طرفین 

ملازم  وند   قانونی  طور  به  ده  نمایند  این  -2-1قدد  به  رطیبدور  نیاز   دیگری  ده 

برسند دامل  توافق  به  قرارداد  طرفین  نیس    قرارداد.  با د  دابی   الزم  منعقد   به صورت 

واثبات مدلل  یا  و  و    ود  قرارداد   ود  نیس .  دیگری  به  را  از    منوا  هر رو ی  به 

 جمله از طریق  اهد قابل اثبات اس . 

مقرر توافق  در  هاین  یا  و  صرف  میادرات  و  قانونی  آور  الزام  توافقات  بین  ات  واق  

ده مرز بین قرارداد  درده اس . چورتفکیک    دنندآوری ایجاد نمی  اجاماعی ده آثار تعهد

غیر اس .  و  قانونی  آور  الزام  توافق  و  مشارک  قدد  همین  آرقرارداد  گف   چه  باید 

اجرای تعهد اس    دند قدد طرفین بهتعهدات قراردادی را از تعهدات صرف مامایز می

-تعهد یک حق مطالبه جبرار خسارت برای ماعهد له ایجاد میصورت عدم اجرای  و در

وعده حیث  این  از  مدنی  دند.  توافقات  و  قراردادها  از  صرف  اجاماعی  توافقات  و  ها 

جدی و اتفاقی دسی ده تعهد و وعده غیر ود. به همین دلیل مندفانه نیس   تفکیک می

 
1  - The principle of consent. 
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  ( Valente ,2020, p5)  ماییمده الزام آور نیس  ملزم به انجام دار و یا جبرار خسارت ن

صورت قدد الازام    هر  درده به هیچ وجه قدد الازام قانونی ندا اه اس . بنابراین  چور

به هر ادعای قراردادی    ر فقدار عوض معموالًبسیار مهم اس . به طور مثال در انگلساا

اراده    ،رغم فقدار عوضدنند ده آیا علیدهد. با وجود این قضات بررسی میخاتمه می

  ودنظر گرفاه می  در  خیر  برعهده گرفان یک تعهد حقوقی الزام آور وجود دا اه و یا

به همین  122:  1395  ،دوتز) الزام آوری حقوقی اس .  از اهمی  قدد  امر نشار  این   .)

ا مقرر  ده ده طرفین قرارداد  اصول حقوقی اروپ   -2-101  در بند ب مادهاس  ده  دلیل  

  داملی برسند نیاز به هیچ  را اضافی ندارند.ده به توافق اینبرای 

جمله اصول   المللی ازقدد ایجاد رابطه و الازام حقوقی در اغلب قوانین نمونه بین  ظاهراً

بین تجاری  دنوانسیورو هم  1المللی قراردادهای  در  بینچنین  دنوانسیور  های  مثل  المللی 

 3به عنوار اصل تراضی   2المللی داال بینسازمار ملل ماحد در مورد قراردادها برای فروش  

عل  این امر این    ده نیازی به عندر دیگری برای انعقاد قرارداد با د.ذدر  ده بدور این 

 اس  ده تجلی واقعی قدد  امل رضای  طرفین هنگام امضای قرارداد اس . 

دافی برای انعقاد ( فقط قدد الزام آور قانونی و توافق 1)  2/ 101 الف ماده طبق مقرره بند

دند. دیگر نیازی به  رایط دیگری نیس . در واق  هیچ  را دیگری  قرارداد دفای  می

  به تحمیل نشده اس . حای ماعهدله نیاز    مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپاتوسط  

ندارد. بنابراین  دادر تعهد ماقابل و یا تعهد به دادر چیز با ارز ی در مقابل ایجاب دهنده  

ور قانونی وجود دا اه با د به عنوار عقد الزام  آد بالعوض در جایی ده قدد الزام  تعه

برای  چنین  هم  زی به تحویل و قبض و اقباض نیس .گردد. عالوه براین نیاآور تلقی می

نیازی   قرارداد  این  کبه  انعقاد  مگر  نیس   دااب   جمله  از  فرم خاصی  و  طرفین  ل  ده 

دلی برای انعقاد قرارداد اصالح آر و تغییر و فسخ  ه طوررخالف آر  را درده با ند. بب

هیچ دااب  بدور  از  اعم  فرم خاصی  احراز  ،گونه  و  موم  اسناد   مهر  دفاتر  توسط    هوی  

   .رسمی نیس  

 
1  - Article 2.1- 2.13 of the Principles of International Commercial Contracts on Formation.  
2 -  Article 14- 24 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods . 

3-Principle of Consent  .  
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به این ترتیب مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپا نه تنها عوض را نشانه قدد الازام 

ندانساه بلکه وجود آر را به عنوار یکی از  رایط صح   قانونی به ایجاد رابطه حقوقی  

اس . ندانساه  حقوقی    عقد ضروری  عمل  اصلی  سبب  قانونی  الازام  قدد  وجود  بلکه 

 خواهد بود. 

  شکل قرارداد-2-2

طرفین با وجود توافق دافی و قدد انشاء نه تنها به هیچ  را    -2-101  ماده   1  طبق بند

بلکه طبق   ندارند  نیاز  انعقاد قرارداد الزم نیس  به صورت   2  بنداضافی  این ماده برای 

یا و  هر  یوه  دابی  به  قرارداد  بلکه  گردد  منعقد  سند  طریق  طریق  از  از  جمله  از  ای 

   . هادت  هود قابل اثبات اس  

با هر رسانه و  به هر طریقی  قرارداد  دابی ممکن    ای بنابراین  یا  به صورت  فاهی و  و 

از   یا  و  اقباض  و  قبض  طریق  از  یا  و  ا اره  و  ایماء  طریق  از  گردد. حای  منعقد  اس  

مطریق   اس   ممکن  الکارونیکی  وسایل  و  پیام  اصول داده  واق   در  گردد.  نعقد 

هیچقرارداد اروپایی  تشریفاتیهای  نمی  گونه  الزم  قرارداد  انعقاد  برای  بنابراین   داند.را 

هر صورت   در  اس .  پییرفاه  ده  موس   طور  به  قراردادها  بودر  تشریفاتی  اصل عدم 

این مگر  نیس   خاصی  و  کل  فرم  به  نیاز  قرارداد  انعقاد  برای  مقررات  این  ده  طبق 

نی وجود دا اه  درهر صورت دافی قدد الازام قانو ا درده با ند. طرفین برخالف آر  ر

مقرراتی اصلبا د.   مبنای چنین  اراده و    در واق   قرادادهاس . انعقاد  آزادی    حادمی  

ها  کل خاصی را اناخاب  دهد تا خود آرها به طرفین این حق را میاصل آزادی قرارداد

  نموده و یا خود را مقید به فرم خاصی نمایند.

 کافی  توافق- 3-2

روی قدد الازام قانونی به  اصول حقوقی قراردادهای اروپا بر  طور ده مالحظه  دهمار

عنوار ردن اصلی قرارداد تادید دا اه به طوری ده مقرر دا اه نیاز به هیچ پی   را و  

چنین  هر عقدی اس .    خالق  ده عقود تاب  قدد هساند و قدد را دیگری نیس . چور 

ده   دارد چور  را  فقه جایگاه خاص خود  در  ای  لغااًماباایده  از عقد  همین   و  رعاً  در 

اس . الباه قدد داخل در   قدد مندرف به  موضوع قدد اس . به عبارت دیگر لفظ عقد  

نجفی )  آر اس  و تراضی  را صح  قرارداد اس  نی برموضوعی اس  ده تراضی مبا
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قسم  ب    مندرجات  به همین دلیلبراساو این اسادالل و  (.  118،  1422  دا ف الغطا،

ده مقرر منطقی و قابل توجیه اس . چور اصول حقوقی قراردادهای اروپا    2-101-1  ماده

ده نیاز به  را اضافی دیگر دا اه با ند الزم اس  به یک توافق  اینبدور    دا اه طرفین

توافق را دامل و دافی می  2-103دامل برسند. ماده   به  هنگامی  داند ده  رایط قرارداد 

ا دافی  اجرامیزار  قابل  قرارداد  ده  حدی  تا  طرفین  سوی  یا    ز  با د  معین  ده  با د 

با د.   تعیین  قابل  اصول  این  تعیین    الباهبراساو  و  خاص  موضوع  روی  توافق  بدور 

ده توافق به اندازه دافی مشخص و دامل نشده اس . یعنی  ود چورنمی  قرارداد منعقد

ین اس  ده درهمه مقررات نوین از واقعی  ا  .گردددلی توافق دامل محسوب نمیتوافق  

تشریفات   بیشار  هرچه  تا  اس   سعی  ده  اروپا  قراردادهای  حقوق  اصول  در  جمله 

مربوا به انعقاد قرارداد دم تر  ده تا موان  توافقات طرفین بردا اه  ود. بدیهی اس   

 این موجب تسهیل در روابط اقادادی و فرهنگی و سیاسی خواهد  د.

   الزام آور قانونی تشخیص قصد  -3

ده مالحظه  د  همار قانونی عندر اصلی و طور  رابطه حقوقی و  ایجاد  ضروری    قدد 

مندرج در قرارداد با قدد واقعی    1از طرفی دیگر اگر قدد اعالمی   تشکیل توافق اس .

این صورت هیچ مشکل و مانعی در تفسیر قراردادها و    در  .طرفین مطابق  دا اه با د

از طرفین  در تشخیص قدد هر یا  مشکلی نیس    هم  یک  با عمل و  اگر قدد میدور   .

  صورت اغلب مقررات از جمله   این  در  .طرفین مافاوت با دقدد ظاهری با قدد جدی  

CISG2    طرفین رفاارهای  و  اظهارات  تفسیر  رایط  را  تفسیر  اساو  مبنای  عنوار  به 

رفاارهای انجام  ده توسط یک  . بدین معنی ده اظهارات و سایر  دنندقراردادی لحاظ می

اطالع بوده با د تواند بیچه طرف دیگر از قددش مطل  بوده و یا نمیطرف باید چنار

  به طور معمول   (Chul Kim & Seok Shim 2020: 114)  مطابق با قدد وی تفسیر  ود 

نی و یا  یو یا از معیار ع  یا  خدی  و  یا باید از معیار ذهنی  قدد مشارک   برای تشخیص

این اس     یا  خدی  منظور از معیار ذهنی   اسافاده درد.  در جایگاه خود  دو معیار  هراز  

به طوری ده اظهارات و افعال قدد واقعی طرفین احراز  ود.    باید  ده تح  هر  رایطی

 باید با قدد طرفین منطبق با د. 
 

1 - act of declaring an intention . 

2 -The CISG (1 The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)   .  
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از  گی اه  در الجرم  حقوقی  تعهدات  خلق  و  ایجاد  تشریفات خاصی    برای  یا  و  الفاظ 

از    ظاهراً  ده اثرات حقوقی. چور  د. حای در حقوق رم نیز چنین بودباید اسافاده میمی

-ها را انجام می دند نه از قدد ا خاصی ده آریا اصطالحات مشاق می، دلمات  افعال

می  بیار  یا  و  دساور    سپس  دردند.دادند  به  ده  زمانی  میالد  بعداز  ژوساین  قرر  شم 

الواحی از حقوق دالسیک و سنای به عنوار مبنای مجموعه قوانین حقوق رم گرداوری  

معاقدند دانشمندار  الباه  پییرفاه  د  ددارین  خدی بی    د  بیانگر  باقیمانده  ماور  تر 

تا اواخر قرر نوزدهم تفسیر  خدی ادبیات حقوقی را تح  سلطه  جدید و مارقی اس .

بود الزام آور  166:  1395  ،)دوتز  خود قرارداده  بیار تشخیص قدد  (. مثال رو ن برای 

ماده تفسیر  خدی  از طریق  مقرر می  1156  قانونی  ده  فرانسه اس   دارد:  قانور مدنی 

طرف مشارک  قدد  قراردادها  در  اس   ادبی »الزم  معنی  به  و  گردد  احراز  قرارداد  های 

 » قدد واقعی بد   دارد:ار مقرر میقانور مدنی آلم  133  و یا ماده   .ها ادافاء نشود«اصطالح

الباه    .ور رجوع به معنی عبارات قابل تعیین اس «بد  ،در حل و فدل اخاالف و دعاوی 

 .  با ندمی دیگر هساند ده بیانگر تفسیر عینی برخی مقررات   هدر دنار این مقرر

دو  را عینی و   ربمبانی    الزام آور  ول حقوقی قراردادهای اروپا توافقاص  مقررات  ظاهراً

اس .  ماده    ذهنی  عنوار  بیهاصو   6-103در  با  اروپا  قراردادهای  حقوق  یا  ل  سازی 

ظاهری را منعقد درده با ند و  رسد ده چنانچه طرفین یک قرارداد  صورتگری مقرر می

صورت توافق واقعی ها با د در اینمیدور بیانگر توافق واقعی آرقدد ندا اه تا قرارداد  

 ادم خواهد بود. بین طرفین ح

میمبانیمقرره    این  ده  دارد  رومی  قاعده  در  ریشه  و  اس   باطنی  اراده   گوید: بر 

plus valere guod agitur quan qued simulate conciptur   چه مقدود واقعییعنی آر-

 را عینی بر    اس .تر، تا آنچه در قالب عبارات ظاهری و صوری بیار  ده بوده صحیح

با د.   مشخص  دافی  اندازه  به  توافق  مندرجات  و  محاویات  ده  اس   مامردز  توافقی 

الزام   قدد طرفین بوده به طوری ده قانوناًمبانی بر  ده   را ذهنی به توافقی ا اره دارد 

قدد الزام آور قانونی و توافق دافی    ( فقط1)  2/ 101ماده  الف  طبق مقرره بندبا د.    آور

 .( (Jansen&Zimmerman,2018:216د عقد دافی اس  نعقابرای ا 
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عمل در  هر صورت  را  دادگاه  در  طرفین  قدد  دعوا  طرفین  به  دردر  نگاه  طریق  از  ها 

دنند بلکه به وضعیای ده طرفین در آر قرار گرفاه و  رایط و اوضاع و احوال دشف نمی

عادی چنین توافقی را  پرسند ده آیا مردم  را مورد بررسی قرار داده و سپس از خود می

در دعوای اسمی     الزام آور اس ب  آیا این توافق قانوناً  یا خیرب  دانندالزام آور قانونی می

بر دادگاه  تدمیم  هیوز  رفاار  خص  علیه  ده  گرف   قرار  چگونگی  این  با  رابطه  در 

و ماعارف و بدور توجه به   موضوع پیشنهادی طرف مقابل از طریق مقایسه با فرد مشابه

به همین دلیل حای رویه    (Galti, 2011: 129)   ودنی طرف تعیین میود واقعی و درقد

مسامراً ده  طرفین  به    معامالتی  با د  نشده  تدریح  آر  خالف  ده  مادامی  و  داده  ادامه 

می لحاظ  طرفین  قدد  رویه  (Pamboukis, 2005: 114) ود  عنوار  ده  اس   معلوم   .

ده در راساای عرف جاری بوده و یا  اعم از اینمعامالتی مسامر طرفین در هر صورت  

بند بود.  خواهد  قدد  تشخیص  قضاوت  معیار  با د  بوده  هم  عرف    8  ماده  3برخالف 

نیز برای تشخیص قدد هم اوضاع و احوال مربوطه از جمله  دنوانسیور بی  بین المللی 

و عادت    ه معامالتی جاری بین طرفین و عرفچنین رویو هممیادرات را در نظر گرفاه  

ماده   اس .  قرارداده  عمل  مالک  را  بعدی  اعمال  سایر  حای  حقوق    5-102و  اصول 

قراردادهای اروپا نیز رفاار طرفین و اوضاع و احوال موجود را نیز مالک تشخیص قدد 

ماده باالخره  اس   و    2-102  دانساه  اظهارات  ده  دا اه  مقرر  به صورت  فاف  اصول 

ما موجب  ده  را  معامله  طرف  عمل  رفاار  مالک  را  قرارداد  ده  دیگر  طرف  عهد  در 

 برای تشخیص قدد و تراضی قرارداده اس .  

افق  . به این ترتیب برای تشخیص تو های مافاوتی اس  الباه برای رسیدر به توافق روش

طور  به  طرفین  رفاار  تطبیق  در  به  اس   ممکن  ده  طوری  به  دا    نظر  در  باید  دلی 

,J. Cartwright :2014 3- )د  گنجانده نشده با   1قبول تحلیل، توافق در قالب ایجاب و  

مدرر  یوهچنار  .(Stone, 2012: 10و    02 تجارت  در  امروز  برای  ده  مافاوتی  های 

   دسایابی به توافق به دس  آمده اس .

قدد یکی از طرفین به »  دارد:اصول حقوقی قراردادهای اروپا نیز مقرر می  2-102ماده  

به   قانونی  همار الازام  به  قرارداد  طرف  یک  رفاار  یا  اظهارات  براساو  قرارداد  وسیله 

 
1 - Gibson v Manchester City Council [1978] 1 WLR 523 (CA). The case concerned an instance of 

battle of form. 
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درک  ده معقول  به صورت  قرارداد  دیگر  طرف  سوی  از  ده  می  ،دیفیای    . « ودمعین 

بند در  مندرج  تفسیری  قاعده  از  ماده  این  در  مندرج  اصول    5-101ماده    1  مطلب  این 

می ترابی،   ودحاصل  و  مقرر110:  1389  ) عاریار  این  می(.  بیار  اخیر  قرارداد »  دند:ه 

تفسیر میبر لغوی اساو قدد مشارک طرفین  معنای  با  تفسیر  اگراین    دلمات    ودحای 

 توافق اولیه  به همین عل  حای میادرات قبل از قرارداد ده صرفاً  .تفاوت دا اه با د«

آ کارمی محسوب و  صریح  قدد  قاعده  براساو  لحاظ   گردد  باید  قرارداد  در  جاری 

گاهی   (klas, 2009: 1448  ) ود نظریه  این  براساو  قرارداد  از  قبل  میادرات  بنابراین 

با توجه به مقررات فوق و قاعده تفسیری تردیبی ذهنی و    میادره نیساند.  اوقات صرفاً 

می فوق  مقررات  از  بردا    قابل  اروپایی عینی  قراردادهای  حقوقی  اصول  گف     توار 

با این      نی و هم اراده ظاهری را در نظر دا اه اس هم اراده باطنی و درو  دهضمن این 

-تح  هر  رایطی مقدم میحال قدد مشارک طرفین به عنوار اراده باطنی و درونی  

 .  با د

  گیرینتیجه

همگرایی دشورها فقط از طریق عهدنامه ها و انعقاد پیمار های چند جانبه صرف امکار  

همگرایی   زمینه  باید  هرچیز  از  قبل  نیس .  وحدت    پییر  وض   و  با  دشورها  حقوقی 

جه  یکنواخ  دردر قوانین دشورها فراهم  ود. هدف اصلی تدوین   مقررات خاص

 ان موان  تعامالت فرهنگی و اقادادی و  دنندگار اصول حقوقی قراردادهای اروپا بردا

نظام  دو  میار  ارتباطی  پل  ادنور  هم  واق   در  ده  بوده  اروپا  اتحادیه  دشورهای  سیاسی 

الگوی   و  نمونه  اروپا  قراردادهای  حقوق  اصول  اس .  ال  دامن  و  ژرمنی  رومی  حقوق 

حقوقی   وحدت  اس   بدیهی  دشورهاس .  حقوقی  وحدت  ایجاد  برای  زمینه  مناسبی 

اقادادی را فراهم آورده و موجب تسهیل تجارت  توسع ه سیاسی و وحدت سیاسی و 

مدنی  مقررات  و  اروپا  قراردادهای  حقوق  اصول  مقررات  بررسی  گردد.  می  فرامرزی 

ایرار می تواند چال  های موجود در مقررات ما را در مقایسه با آخرین تحوالت قانونی  

در    مخالف اس .ده در تشکیل قراردادهای  نشار دهد. این مقایسه فقط در زمینه نق  ارا

گرفاه  ده اس .   هر سیسام و نظام حقوقی برای انعقاد قرارداد اسباب و  رایطی در نظر

فقه از  تبعی   به  ایرار  حقوق  اسالمی  در  حقوق  دو  و  عنوار  به  رضا  و  عندر    قدد 
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مقررات در  اس .  قرارداد  ناخاه  ده  هر  و  رایط صح   اسباب  از  ول  اص  جداگانه 

ی اروپایی قدد و رضا از هم تفکیک نشده اس  ولی قدد الازام قانونی  حقوق قراردادها 

به طوری ده    تشکیل قرارداد ضروری دانساه  ده  به عنوار ردن و سبب اصلی توافق و

دامل  صرف   قرارداد بوجود میتوافق  نیاز به  را دیگری ماهی  حقوقی  آید. و بدور 

قدد ایجاد رابطه حقوقی هر چند یک امر درونی و نفسانی اس   قدد الازام قانونی و یا  

ولی همار تدمیم و اراده جدی و نهایی اس  ده در قالب ایجاب و قبول و از طریق هر  

ای اعم از تلفظ و گفاار و دااب  و یا داده پیام و یا حای قبض و اقباض به منده  رسانه

د آمده    ظهور در الفاظ و سایر موارد  از قدد درونی محسوب می به طوری ده  -ا ف 

درگردند صورت  .  اروپا    در  هر  قراردادهای  حقوق  اصول  آر مقررات  مواد  از  برخی 

  و اصل بر اراده باطنی گیا اه مبانی بر اراده باطنی بوده    ،براساو معیار و ضابطه ذهنی

اس  چور  قانوناً ده  تا  نمایند  قدد  باید  قرارداد  طرفین  تادید  ده  و  ده   ملازم  وند 

این    حای اگر   وداساو قدد مشارک طرفین تفسیر میقرارداد بر  در هر مورد  چنینهم

یک از طرفین    راما اگر قدد باطنی هتفسیر با معنای لغوی دلمات تفاوت دا اه با د.  

در نشود  صورت  دشف  عینی  قرارداد    این  معیار  بربراساو  ده  بایسای  معنایی  طبق 

طرفین   همانند  ماعارفی  درا خاص  می  قرارداد  قرارداد  به  احوال  و  اوضاع  دهند  همار 

گردد. این امر  نوعی برای طرفین قرارداد مفروض می  یعنی قدد عرفی و   ود.تفسیر می

واق  اس .  در  ظاهری  اراده  حادمی   چنین    بیانگر  این  وضعی   نیز  ایرار  حقوق  در 

نمی یعنی  واس .  باطنی  اراده  حادمی   گف   ظاهری  توار  اراده  مطلق    یا  صورت  به 

اول فرض می در وهله  افعال    ده   وداس .  و   رفاار طرفین  والفاظ و عبارات ظاهری 

 ود. اما اگر  و از این حیث براساو ظاهر حکم میمنطبق با قدد مشارک طرفین اس   

در این  دند  ده قدد طرفین با معنای ظاهری و یا رفاار تطبیق نمی  در قرارداد معلوم  ود

احراز  د قرارداد براساو قدد مشارک در نظر گرفاه    مشارک طرفینصورت اگر قدد  

هم در فقه و حقوق    و   ود. بنابراین هم در مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپامی

الزام آور قانونی ده   ایرار از هر دو معیار  خدی و عینی برای تشخیص قدد و اراده 

اراده در  بیانگر  و  اسافاده  ده  ظاهری  و  براساو  ص   باطنی  قرارداد  مطابق   ورت عدم 

   گردد.اراده باطنی تفسیر می 
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