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  فرانسه حقوق بر نگاهی با آن حقوقی هاي قالب و دین ارادي انتقال
  

 1*بزرگمهر داود    

  2یزدانیان علیرضا    

  3صحرائی رنجبر رضا مسعود
  

  چكيده
 مدنی قانون و اسالم فقه در حواله عقد و ضمان عقد همچون ارزشی با حقوقی نهادهاي پذیرش

 به(دین جدایی تصور امکان به نسبت اسالم حقوقی نظام که است مثبتی نگرش از ناشی کشورمان،
 مبنا همین بر. دارد دین ارادي انتقال امکان آن تبع به و مدیون شخصیت از) تعهد منفی ي جنبه عنوان
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  نامعین یا معین عقود قالب در کار قانون تجارت، قانون مدنی، قانون جمله از مختلف قوانین در حقوقی
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مطلب طرح  
 بـه  )1(اسـت،  دیگر ذمه به ايذمه از تعهد منفی ي جنبه شدن منتقل براي ايوسیله دین انتقال
 تغییري هیچ اینکه بدون گردد، دین اصل در اصلی مدیون جایگزین جدیدي مدیون که ايگونه

د  اصـل  و آور الـزام  حقوقی ي رابطه ثبات و استحکام در بیایـد  وجـود  بـه  دائـن  شـخص  و تعهـ .
 کـه  اسـت  حقـوقی   تأسیس دین انتقال: که است شده گفته دین انتقال تعریف در مبنا برهمین
 ي مـاده (  )2(دشـو  دیـن  پرداخت در او جایگزین و گرفته عهده بر را مدیون يذمه ثالثی شخص

  ). عراق مدنی قانون 339 ي ماده مصر، مدنی قانون 315
 باشـد  مـی  دیـن  انتقال تحقَق وقراردادي ارادي حالت متضمن که تعریف ،این است ذکر به الزم

 قهري طور به و حقوقی ي واقعه یک ي نتیجه در دین انتقال و نقل که است مواردي از منصرف
  .دهدمی روي مرگ مانند
 تأسـیس  بـا  دیـن  ارادي انتقـال  نهـاد  مـاهیتی  یابـدتفاوت  می ضرورت آن به توجه که اي نکته

 تنظیم اي گونه به ایران مدنی قانون 292ي ماده 2 بند اینکه توضیح. است تعهد تبدیل حقوقی
د  تبـدیل  مـا  مـدنی  قانون. نماید می دین ارادي انتقال تحقّق بر داللت آن ظاهر که شده را تعهـ 

دي  جـایگزینی  از است عبارت تعهد تبدیل که گفت آن تعریف در توانمی اما نکرده تعریف تعهـ 
دي  و ساقط سابق تعهد که نحوي به سابق تعهد جاي به جدید وثائق و تضمینات اوصاف، با تعهـ 

 مقـررات  ایـران،  مـدنی  قـانون ). 1فرانسـه  مـدنی  قانون 1272 و1271 مواد(شودمی ایجاد جدید
دات  سـقوط  اسـباب  از یکی عنوان به و 293 و 292يدوماده قالب در را تعهد تبدیل بیـان  تعهـ 
  . است کرده

 تعهد یک انشاء و تعهد یک سقوط متضمن تبدیل، شودمی معلوم تعهد تبدیل تعریف از چنانکه
د  تبدیل لذا کند،نمی پیدا تحقّق طرف یک ي اراده با بنابراین و است جدید ت  داراي تعهـ ماهیـ 

 راه از تعهد تبدیل فرانسه حقوق در نویسندگان از برخی زعم به اینکه علیرغم )3(.است قراردادي

                                                             
1- Art. 1271 Créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 La novation 
s'opère de trois manières: 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une 
nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte; 2° Lorsqu'un 
nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier; 3° 
Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à 
'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. Art. 1272 Créé par: Loi 1804-
02-07 promulguée le 17 février 1804 La novation ne peut s'opérer qu'entre 
personnes capables de contracter. 
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د  تبـدیل  حقوقی تأسیس دو ي مقایسه در ولی )4(است دین انتقال نوعی مدیون در تغییر و تعهـ 
  : کرد اشاره نکته چند به توانمی دین انتقال

 دیگـري  بـا  یـک  هـر  وقـوع  کـه  اسـت  حقوقی  عمل دو متضمن واقع در تعهد تبدیل اینکه اول
 ایجـاد  دیگـري  و داشـته  وجـود  قـبالً  کـه  اسـت  تعهدي اسقاط و بردن بین از یکی. دارد مالزمه
 از تعهد اصل و پایه حقوقی ي رابطه دین، انتقال در اما است، سابق تعهد جاي به جدید تعهدي

ه  بـه  اصـلی  مـدیون  ي ذمه از تعهد مورد فقط بلکه رودنمی بین منتقـل  جدیـد  مـدیون  ي ذمـ  
 ریسـمان  مـدیون،  طریق از تعهد تبدیل در کنیم، تشبیه ریسمانی به را رابطه این اگر. گرددمی 

 بـه  حقـوق  عـالم  در متعهدلـه  و جدیـد  مدیون بین جدیدي ي رشته و شودمی پاره بکلّی مزبور
 بـاز  مدیون گردن از منتهی است باقی قبلی ریسمان دین، انتقال در که صورتی در آیدمی وجود

  )5(.شد خواهد بسته جدید مدیون برگردن و شودمی
 مـدیون  فقـط  دین انتقال در اما ، رودمی بین از سابق دین تضمینات تعهد، تبدیل در اینکه دوم

 ذمه به خود تضمینات و اوصاف و وثائق تمام همراه به دین و شده اصلی مدیون جایگرین جدید
 پذیرش مورد خارجی حقوقی هاينظام بیشتر در اثري چنین و گرددمی منتقل جدید مدیون ي

  )6(.است گردیده واقع
 موافقـت  جلـب  اینکه بدون هستند جدید مدیون و دائن عقد، اطراف تعهد، تبدیل در اینکه سوم

 جدیـد  مـدیون  و اصلی مدیون بین ،قرارداد دین انتقال در اما باشد، الزم اصلی مدیون رضایت و
 شرط دائن رضایت بنابراین. است ضروري آن نفوذ براي دائن موافقت حال هر ودر شود می واقع

 مـوارد  از بسیاري در مدیون تغییر و دارد مدیون مالی وضعیت به بستگی طلب ارزش زیرا است،
  )7(.نمایدمی تأثیر طلب ارزش در

 مـروري  مقالـه  نخست ،دربخش مطالب منطقی ترتیب رعایت ضمن ، موضوع طرح از پس اینک
 بـه  تعهـد  ارادي انتقال امکان حیث از تعهدات،خصوصا حقوق تاریخی تحوالت بر داشت خواهیم

 انتقـال  موضـوع  وآنگـاه ) تعهـد  ومنفـی  مثبـت  هاي جنبه عنوان به ودین ازطلب اعم( کلی طور
 ایـن  در ذکراسـت  به الزم.  دهیم می قرار مطالعه مورد ایران وحقوق اسالم فقه در را دین ارادي
 بـه  مصـادیق  سـایر  و نامعین ، معین عقود قالب در دین ارادي انتقال حقوقی هاي چهره بخش،
  .گیرند می قرار بررسی و مطالعه مورد ترتیب
  تعهدات حقوق درتاریخ تحوالت: اول بخش

 تعهـد  طرفین که داشته وجود عقیده این روم حقوق در  مخصوصاً و باستان هاي ملّت تاریخ در
. دهـد  ادامـه  خود حیات به تواند نمی دو آن از یکی مرگ از پس تعهد و یابند تغییر توانند نمی

 از خـواه  و اسـت  طلب که آن مثبت ي جنبه از خواه تعهد، قدیمه، ملل حقوق در مبنا همین بر
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 خود تعهد که متعهد وضعیت را، امر این و نبوده غیر به انتقال قابل است، دین که آن منفی بعد
   در مـدیون  شـخص  الـزام  صـورت  بـه  مـالی  حـقّ  آن اثر در که کند می تأیید داده نمی انجام را

 )8(.گردید می منجر رقیت یا و اعضاء قطع یا و قتل ازقبیل ممتنع و معسر مجازات به و آمده می
 صـرفاً  و نبـود  تصور قابل وجه هیچ به داشت طلب مدیون از او آنچه انتقال نیز، دائن ي ناحیه از

 متـوفّی،  بازمانـدگان  شخصـیت  کـه  توجیـه  ایـن  بـا  گذشته در شخص مطالبات او، فوت از پس
 امـا . شـد  مـی  منتقل وي ي ورثه به فرد مایملک از بخشی عنوان به است وي شخصیت استمرار

 آزاد ازاء در توانسـت  دائـن  و گرفـت  قـرار  توجـه  مـورد  بیشتر تعهد اقتصادي ي جنبه که زمانی
 ي لـه ٔمسـا  تدریج به نماید، دریافت وي دوستان یا خویشاوندان خانواده، از مالی مدیون، ساختن
 ي متوجـه  اغلـب  بـدهکار،  دیـون  و شـد  فراموش مدیون کشاندن بردگی به یا عضو قطع کشتن،

  .شد خویشاوندانش یا او خود اموال
 بـه  دیـن  شـدید  وابسـتگی  ي اندیشـه  از را خـود  نتوانسـت  گـاه  هیچ رومی حقوق این، وجود با

 قبـول  مـورد  رومـی  حقـوق  سیستم در دین انتقال دلیل، همین به و سازد رها مدیون شخصیت
 بـود،  تصـور  قابـل  دائـن  شخصیت از آن جدائی حدي تا که نیز طلب انتقال براي و  نگرفت قرار

 وکالـت « و 1»دائـن  تغییـر  ي وسیله به تعهد تبدیل« قبیل از مستقیم غیر هاي شیوه به رومیان
  .آوردند روي 2»قبض در
 ویـژه  بـه  اروپـایی  هـاي  کشـور  در رنسانس ي پدیده ظهور و صنعتی انقالب عصر رسیدن فرا با

 آمـد  وجـود  به که تغییراتی علیرغم شود می تلقَی نوزدهم قرن حقوقی تحوالت مهد که فرانسه
 قـوانین  اي پـاره  تصـویب  و رومـی  حقـوق  کهـن  هـاي  قالـب  برخـی  شکستن هم در به منجر و

 مقـررات  و قـوانین  پاي رد مزبور، قانون در هم هنوز گردیده، فرانسه مدنی قانون ویژه به جدید،
د  منفـی  ي جنبه انتقال با رابطه در چنانکه است، مشهود خوبی به رومی همچنـان  ،)دیـن ( تعهـ 
 صـورت  بـه  صـرفاً  را تعهـد  جائیکـه  تا نمود حفظ را رومی حقوقی هاي سنَت به خود بندي پاي
 دور نظـر  از را مـدیون  شخصـیت  بـه  دیـن  وابسـتگی  و داده قـرار  نظر مد شخصی ي رابطه یک

د  مثبت ي جنبه عنوان به که طلب انتقال خالف بر و  )9(نداشت دائـن،  دارائـی  از بخشـی  و تعهـ 
ی  اقتصـادي  -مـالی  ارزش واجـد  که ملموس غیر و مادي غیر مالی همچون بـه  و اسـت  مشخصـ 

 ارادي انتقـال  کماکـان  ،)10(باشـد  مـی  مسـتقیم  صورت به غیر به انتقال قابل استثنائی موارد جز
 ایفـاء  در نیابـت « یا 3»ثالث نفع به اشتراط« همچون مستقیمی غیر هاي شیوه ي وسیله به دین

                                                             
1 - La Novation Par Changement de Créance. 
2 - Procuratio in Rem Suam. 
3 - La stipulation  pour autrui. 
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 اثـر  بـر  اینکه یا) 11(پذیرد، می صورت 2»مدیون تغییر ي وسیله به تعهد تبدیل« یا 1»تعهد ایفاء
 در البتـه  گرددکـه  مـی  منتقـل  وي ي ورثـه  به متوفّی دارایی ي مجموعه با همراه مدیون فوت

. گـردد  مـی  تلقَـی  دین ارادي انتقال عنوان از خارج موضوعاً و داشته قهري ي جنبه اخیر حالت
 مـی  خودداري دین انتقال پذیرش از ولی پذیرفته را طلب انتقال فرانسه مدنی قانون اینکه علت
 دائـن  شخصیت به نسبت بیشتري اهمیت از همیشه تعهد در مدیون شخصیت که است این کند

د  ایفـاي  در مـدیون  توانائی میزان و شخصیت که چرا است، برخوردار ارزش در او مالئـت  و تعهـ 
دش  طـرف  او رضـاي  بدون اینکه از معموالً دائن که طوري به دارد مهمی نقش دین تغییـر  تعهـ 
 بـراي  کـه  اسـت  برخـوردار  اهمیتـی  چنـان  از دائن براي مدیون تغییر اصوالً و نیست راضی کند

 بـدون  تعهد کنونی، حقوق در اما )12(.نیست برخوردار اهمیت ي درجه آن از دائن تغییر مدیون،
 یافتـه  هم دیگري ي جنبه بدهد دست از دوشخص میان است اي رابطه که را خصیصه این آنکه

 شـمار  بـه  مـالی  بـاري ) علیه متعهد( مدیون براي و مالی ارزش) متعهدله( دائن براي اینکه آن و
 منفـی  و مثبـت  هـاي  طرف از 3تعهد موضوع ، تر دقیق عبارتی به یا و تعهد بدینسان، و آید می
 آن منفـی  و مثبـت  هـاي  جنبـه  انتقـال  اینکه، نتیجه. است کرده پیدا استقالل و یافته انتزاع آن

د  مثبـت  ي جنبـه  انتقـال  چـه  اگـر  شود، نمی روبرو مانعی با منطقاً) دین و طلب( طلـب ( تعهـ (
 ایـن  حـال،  هـر  بـه . است گردیده واقع پذیرش مورد) دین( تعهد منفی ي جنبه انتقال از آسانتر
  . است پیوسته وقوع به تعهد درمفهوم که است تحولی محصول وضع

 ارادي انتقـال  که مهمی نقش و دین ارادي انتقال مختلف مصادیق وجود علیرغم ایران حقوق در
 حقـوقی  سیسٔتا سفانهٔمتا کند، می ایفا اقتصادي و تجاري معامالت و مبادالت ي حوزه در دین

 قـانون 10ي مـاده  موضـوع  نامعین عقود قالب در( مستقلی عنوان چنین تحت دین ارادي انتقال
ت  بررسی به ادامه مبنادر همین بر. خورد نمی چشم به قانونی نصوص و متون در) مدنی موقعیـ 

ت  تحقّـق  حقوقی هاي قالب و ایران حقوق در دین ارادي انتقال حقوقی سیسٔتا جایگاه و ماهیـ 
  .پردازیم می دین ارادي انتقال حقوقی
  ایران حقوق و اسالم فقه در دین ارادي انتقال: دوم بخش

 در را خـود  بنـدي  پاي که ایران مدنی قانون نیز و) سنت اهل(اربعه مذاهب فقه و امامیه فقه در
د  ارادي انتقـال  امکان چه است،اگر داده نشان فقهی موازین به نسبت بسیاري هاي زمینه و تعهـ 

                                                             
1 - La Délégation. 
2 - La Novation par changement de débiteur 

 . 44-58ص ، 1385 ، میزان نشر ، سوم چاپ ، تعهدات عمومی ي نظریه ، مدنی حقوق ، ناصر ، کاتوزیان:  به شود رجوع-3
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 از وحوالـه  ضـمان  عقـد  مانند حقوقی هاي نهاد پذیرش با مدیون شخصیت از دین جدایی تصور
 مـورد  صـراحت  بـه  عنوانی چنین قانونی نصوص و متون در متأسفانه، اما بوده مطرح ابتدا همان

 فقهـا  و نداشـته  وجـود  عنوان این تحت مجزائی و مستقل بحث نیز فقه در و نشده واقع پذیرش
 بـه . انـد  نمـوده  بدان گذرا اي اشاره حواله، و ضمان همچون عقود برخی از بحث خالل در صرفاً
 بدان دین ارادي انتقال مبانی پذیرش در توان می  که قانونی مستندات ي ازجمله رسد می نظر

 در« : دارد مـی  مقـرَر  کـه  باشـد  می1316 مصوب ي بیمه قانون 17 ي ماده مفاد جست تمسک
 تعهداتی ي کلّیه الیه، منتقل یا ورثه اگر دیگري، به بیمه موضوع انتقال یا گذار بیمه فوت صورت

 بیمه عقد کنند، اجرا گر بیمه مقابل در است بوده گذار بیمه ي عهده به قرارداد موجب به که را
 یـا  ورثـه  یـا  گـر  بیمه از یک هر معذلک ماند، می باقی خود اعتبار به الیه منتقل یا ورثه نفع به

 چهار حاوي ماده این شود می مالحظه چنانکه. » داشت خواهند نیز را آن فسخ حقّ الیه منتقل
  :است توجه قابل ي نکته
  .است کرده مطرح یکجا را قهري و ارادي انتقال -اوالً
 بیمـه  موضـوع  انتقـال  تـابع  انتقـال  این النّهایه کرده، صحبت گذار بیمه تعهدات انتقال از -ثانیاً
  )13(.است
  .است نکرده دخالت) گر بیمه(متعهد انتقال، این در -ثالثاً
 مانـده  بـاقی  خود حال به و نرفته بین از وثیقه این دین، انتقال با و است وثیقه نوعی بیمه -رابعاً
 از برخـی  نظـر  بـه  نیـز  فرانسـه  حقـوق  در )14(.اسـت  معنـی  ایـن  در صـریح  فوق ي ماده و است

 مـاده  نیـز  ایران حقوق در و )15(دارد نهاد این پذیرش بر داللت بیمه، قانون از موادي نویسندگان
 موتـوري  ي نقلیـه  وسـایل  دارنـدگان  مـدنی  مسؤولیت اجباري ي بیمه قانون اصالح قانون 3 ي

 از« :دارد مـی  مقـرَر  و داشـته  صـراحت  بـاره  ،دراین1387 مصوب ثالث شخص مقابل در زمینی
 بـه  قـانون  ایـن  موضـوع  ي بیمـه  قرارداد از ناشی تعهدات ي کلَیه نقلیه، ي وسیله انتقال تاریخ

 گـذار  بیمه بیمه، قرارداد مدت پایان تا گیرنده انتقال و شود می منتقل نقلیه ي وسیله الیه منتقل
  .نیست تردید از خالی مسأله البته که ،»خواهدشد محسوب

 ي مـاده  قالـب  در قـراردادي  آزادي اصل پذیرش به عنایت با شدوهمچنین ذکر آنچه به توجه با
 بررسـی  مـورد  معـین  نا عقود و معین عقود قالب در را دین ارادي انتقال تحقّق مدنی، قانون 10
  .دهیم می قرار

   معین عقود -1
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  1حواله عقد:  1 -1
 دیـن  انتقـال  بـر  مبتنـی  را حواله حقوقی ماهیت اسالمی، مختلف مذاهب فقهاي عظیم اکثریت
 در )16(.گـردد  مـی  منتقل علیه محالٌ به محیل دین حواله، عقد موجب به که معتقدند و دانسته
 حوالـه  باشـد  مـدیون  بـر  حواله که صورتی در: که است شده گفته حواله حقوقی ماهیت تحلیل
 بـر  کـه  دینـی  نظر از یعنی. مختلف اعتبار دو به دین انتقال و طلب انتقال از مرکب است عقدي

 از و باشـد  مـی  دیـن  انتقـال  حواله شود، می منتقل علیه محالٌ ي ذمه به و است محیل ي ذمه
 )17(اسـت،  طلـب  انتقال دهد می حواله محتال به را او و دارد علیه محال از محیل که طلبی نظر

 ولـی  )18( .انـد  ندانسته الزم صورت این در را علیه محال قبول امامیه فقهاي از بعضی جهت بدین
ه  از دیـن  انتقال آن و جنبه یک داراي فقط حواله نباشد، محیل به مدیون علیه محالٌ اگر ي ذمـ 

 کـه  است جهت این به و آید می عمل به محیل خواهش به که است علیه محالٌ ي ذمه به محیل
» .اسـت  ضـامن  حکـم  در قبولی از پس علیه محالٌ... «: دارد می مقرر مدنی قانون 727 ي ماده

 طلبـی  جهت از مدیون بر حواله اینکه بر مبنی فوق استدالل بر اشکال کردن وارد با دیگر برخی
 نیسـت  علیه محال قبول به نیازي آن تحقّق در و است طلب انتقال دارد علیه محال از محیل که

 را حوالـه  عقد مطلق، طور به که مدنی قانون 724 ي ماده تعریف با نظرّیه این: اند نوشته چنین
 محالٌ قبول و کرده معرفی ثالث شخص ي ذمه به مدیون ي ذمه از شخصی طلب انتقال موجب

  2.ندارد سازش است دانسته الزم آن تحقّق در را علیه
 ي پایـه  و حقیقـت : نویسـد  مـی  آنها رد ضمن و مذکور استدالالت از انتقاد با حقوقدانان از یکی
 را محتـال  حواله، عقد موجب به محیل مدیون، بر ي حواله در بلکه نیست دین انتقال حواله، عقد
 محیـل  که را طلبی و کرده مراجعه علیه محال به بتواند خودش مانند تا کند می خود مقام قائم

                                                             
 ي ذمـه  بـه  مـدیون  ي ذمـه  از شخصـی  طلب آن موجب به که است عقدي حواله«: مدنی قانون 724 ي ماده -1

 جمله از» .گویند می علیه محال را ثالث شخص محتال، را طلبکار محیل، را مدیون. گردد می منتقل ثالثی شخص
  : نمود اشاره ذیل موارد به توان می اند کرده ارائه حواله از فقها که دیگري تعاریف

 فی المقاصد جامع ،)کرکی( ثانی محقّق الحسین، بن علی شیخ. (اخري الی ذمه من المال لتحویل شرّع عقد وهی -
  ).357 ص ،5 ج القواعد، شرح

 الدمشقیه اللّمعه اول، شهید عاملی، مکّی الدین جمال محمدبن. (بمثله المشغول من بالمال التّعهد هی و هالحوال -
  ).137 ص ق،.ه 1414، التراث الحیاء البیت آل ي مؤسسه دوم، االمامیه،چاپ فقه فی
 ج الوسـیله،  تحریـر  الخمینـی،  الموسوي اهللا روح( غیره ذمه الی ذمه فی ما المدیون تحویل فحقیقتها الحواله اما -
  ).27 ص ،  ق.ه 1404 اسالمی، نشر ي مؤسسه ، دوم ،چاپ2
 انتشارات چهارم، االحکام،چاپ زبده الخمینی، الموسوي اهللا روح( غیره ذمه الی ذمه فی ما المدیون تحویل هی و -

  ).181ص ، ق.ه 1402 مهر،
 ششـم  ،چـاپ 5 ج البهیـه،  الروضـه  شـرح  فـی  الفقهیه الزبده ثانی، شهید: به شود رجوع بشیتر ي مطالعه براي -2

 .160 ص ، ق.ه 1425 ، القربی ذوي ،منشورات
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 محتـال  بـه  محیـل  دین ایفاء کار، این ي نتیجه و کند دریافت علیه محالٌ از دارد، علیه محالٌ از
 دهد می را خود دین پرداخت دستور علیه محالٌ به محیل هم بريء بر حواله عقد در.بود خواهد

 به محیل زیان به و محتال سود به تعهدي علیه، محالٌ جانب از دستور قبول صورت در طبعاً که
 تعریـف  خود مدنی، قانون 724 ي ماده در حواله تعریف از انتقاد با ایشان )190(.آمد خواهد وجود

  :است داده ارائه حواله عقد ارکان سایر و حقوقی ماهیت تعیین با را دیگري
 معلّـق  حواله عقد. ثالث توسط به دین ایفاء منظور به بستانکار و بدهکار بین است عقدي حواله«
  ).2(.»است علیه محالٌ قبول بر

 را حوالـه  عقد مبناي... « که اند رفته پیش آنجا تا سنت اهل فقهاي از گروهی است ذکر به الزم
 رسـد  مـی  نظر به اما ،)21(»اند نهاده” دین به دین بیع“ را آن نام و دانند می بیع حتّی و معاوضه

 نـه  اسـت  دین انتقال نیست ممکن عقد از آن جدایی و دارد وجود حواله اقسام ي همه در آنچه
  ).724 ي ماده( است نموده اعالم را آن حواله تعریف در نیز مدنی قانون طلب،چنانکه

 قـانون  که آورد وجود به را توهم این نباید انتقال موضوع براي» طلب« ي واژه بردن کار به البته
 و داشـته  قـرار  مدیون ي ذمه بر آنچه زیرا است داده قرار» طلب انتقال« را عقد اصلی اثر مدنی،

 به را خود جاي باید طلبکار طلب، انتقال در و است دین شود می منتقل ثالث شخص ي ذمه به
 قاطع اکثریت که آید می بر چنین نیز حواله از فقها تعریف از شد اشاره چنانکه و )22(بدهد ثالث
» عـام  معنـی  بـه  ضمان« اقسام از یکی را آن و دانند می دین انتقال بر مبتنی را حواله عقد آنان،
  )23(.شمارند می
  
  ضمان عقد: 1-2

 ایـن  از است عبارت ضمان عقد«: دارد می مقرّر ضمان عقد تعریف در مدنی قانون 684 ي ماده
   1»...بگیرد عهده به است دیگري ي ذمه بر که را مالی شخصی که

 گـرفتن  نظـر  در بـدون  و ضمان حقوقی ماهیت بودن تعهد تبدیل بر تکیه با حقوقدانان از برخی
 ي ذمه بر که دینی که این به توجه با: معتقدند حقوقی نهاد دو این جوهري و اصلی هاي تفاوت

  : کرد اشاره ذیل موارد به میتوان اند نموده ارائه ضمان عقد مورد در فقها که دیگري تعاریف جمله از -1                                                             
 فی المقاصد جامع الحسین، بن علی شیخ ،ثانی محقّق( الکفاله و الحواله و االخص بالمعنی للضمان شامل التعریف هذا. اوال مثله علیه ممن مال او بنفس للتعهد شرع عقد هو و -

 ).308 ص ق،.ه5،1414 ج القواعد، شرح

 شود می برداشت حلّی محقّق تعریف از که گونه همان -)88 ص ،2ج االسالم، شرایع الحسن، بن جعفر الدین نجم ابوالقاسم حلی، محقّق( نفس او بمالٍ للتعهد شرّع عقد هو و -  ).179 ص االحکام، زبده اهللا، روح سید خمینی، -22 ص ،2 ج الوسیله، تحریر اهللا، روح سید خمینی،( آلخر شخص ذمۀ فی ثابت بمال التعهد هو و -
  .اند نموده تعریف آن اعم معناي به را ضمان ایشان

  ).135 ص ،5 ج البهیه، الروضه شرح فی الفقهیه الزبده العاملی، الجبعی الدین زین ثانی، شهید. (البرئ من به االلتزام اي بالمال التعهد هو و -
 ). 306 ص ، فقهی واصطالحات لغات فرهنگ محمد، سید ، حسینی( بپردازد را خود بدهی که بدهکار جانب از شدن وکفیل متعهد از است عبارت عقدضمان -
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 و تضـمینات  لـذا  است بوده عنه مضمون ي ذمه بر که است دینی از غیر شود می مستقر ضامن
  )24(.شد خواهند منتفی نیز آنها انتفاء با است به مضمون لواحق و توابع از که وثائق

 در: دارنـد  عقیـده  ضـمان  بـودن  دیـن  انتقـال  ماهیت بر تکیه با حقوقدانان از گروهی مقابل، در
 تصریح آنکه مگر شود نمی فک رهن ضمان، عقد اثر در باشد داشته رهن اصلی دین که صورتی

. شـود  مـی  عـوض  مـدیون  اعتبار به آن جاي فقط و است باقی دین زیرا گردد رهن بقاء عدم به
 دسـته  آن جواب در اینان )25(.ماند می باقی تبعاً آن از متابعت در نیز وثیقه دین، بقاء با بنابراین

: گوینـد  مـی  داننـد  مـی  دین وفاي ي منزله به را ضمان و داشته رهن فک بر عقیده که فقها از
 ولـی  است دین وفاي ي منزله به ضمان شده، برئ او ي ذمه که اصلی مدیون اعتبار به چه اگر«
ه  بـه  اصلی مدیون ي ذمه از را خود محلّ و است باقی دین دائن، اعتبار به تغییـر  ضـامن  ي ذمـ 

 سـبب  االّ و دانسـت  دیـن  وفـاي  ي منزلـه  به الجهات جمیع من را ضمان توان نمی و است داده
  )26(.»گردد طلبکار او از له مضمون تا است نشده حادث ضامن مدیونیت براي جدیدي

 دارند اعتقاد اخیر گروه خالف بر ولی دین انتقال مفهوم بر تکیه با حقوقدانان از دیگر گروهی اما
ه  به دین انتقال با و است دین تابع اینها زیرا روند، می بین از وثائق و تضمینات و ضـامن  ي ذمـ 

 خـود  نظـر  توجیـه  بـراي  اینـان  )27(.رود مـی  بـین  از هم وثیقه عنه، مضمون گردن از آن سقوط
  : کنند می استدالل چنین

 اگـر  حـال  )28(.است) مدنی قانون 698 ي ماده( اصلی مدیون برائت ذمه، نقل اثر ترین مهم -اوالً
 شـده  بـرئ  دیـن  از او کـه  کـرد  ادعا توان می آیا بماند طلبکار ي وثیقه در همچنان مدیون مال

   است؟
 یـک  برائـت،  از منظـور  اسـت  ضـمان  اثـر  در مدیون برائت از صحبت جا هر امامیه فقه در -ثانیاً

 ي مطالبـه  حـقّ  عنه مضمون از له مضمون دیگر آن، موجب به که برائتی یعنی است کلّی برائت
 بـین  از کلّـی  بـه  عنه مضمون به او ي مراجعه حقّ بهتر، عبارت به و باشد نداشته را چیزي هیچ
  .برود
 باقی با بنابراین. شود واقع شرطی و قید هیچ بدون ضمان عقد که است صورتی در امر این البته

 عنـه،  مضـمون  گفـت  تـوان  می چگونه ضامن ي ذمه اشتغال و دین انتقال از پس وثیقه، ماندن
  است؟ باقی له مضمون رهن و گرو در او مال حالیکه در است شده الذمه برئ
د  تبـدیل  بـر  مبتنـی  را ضمان که کسانی ي عقیده ؛سستی اوالً توضیحات این با حال مـی  تعهـ 
 جدیـدي  تعهـد  مدیون، تبدیل اعتبار به تعهد تبدیل در آنکه چه شود می روشن خوبی به دانند

) لـه  مضـمونٌ  و ضامن( عقد طرفین منظور گاه هیچ ضمان در ولی شود می قبلی تعهد جانشین
 ضـامن  ي عهده بر که دینی بلکه کنند تبدیل دیگري چیز به را عنه مضمونٌ دین که نیست این
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ه  بر که است دینی همان مثل یا عین گیرد می قرار ثانیـاً؛  و )29(دارد قـرار  عنـه  مضـمونٌ  ي ذمـ 
ه  کلّی برائت به معتقد نیز فقها اتفاق به قریب اکثریت بـا  آن ي مالزمـه  و عنـه  مضـمون  ي ذمـ 
 گفـت  بایـد  مبنا همین بر و )30(باشند می عقد اطالق صورت در وثائق و تضمینات جمیع سقوط
 قـالبی  ضـمان،  کـه  معنی بدین. است ویژه و خاص مفهوم یک ضمان عقد در دین انتقال مفهوم
 بایـد  آن تحلیـل  در و شـود  نمی پیروي دین انتقال آثار تمام از آن در که دین انتقال براي است
  )31(.شود می تلقّی خاص دین انتقال نوعی تعبیري به یا شده اصالح دین انتقال نوعی که گفت

  
  وصیت: 1-3
 باعـث  کـه  سـازد  مـی  فراهم را سببی موصی یعنی. است وصیت تعهد، انتقال اسباب ي جمله از

 ضـمن  اسـت  ممکـن  موصـی . شـود  مـی  وصـیت  عقـد  طریق از خویش تعهدات و حقوق انتقال
 ثلـث  اگـر  صورت این در. باشد کرده اشاره خود دیون از بعضی یا تمام پرداخت به خود وصایاي

 و شـود  مـی  اجـرا  محـل  آن از وصـایا  ي کلیه بدهد، را دیون پرداخت و وصایا اجراي کفاف ترکه
 همـه  اجـراي  اگر ولی )32(شود، کسر اموال مجموع از دیون ثلث، ي محاسبه براي ندارد ضرورتی

 و دیـون  شـود،  اخـراج  ثلـث  از دیون که نکرده تصریح نیز موصی و باشد نداشته امکان وصایا ي
 بـراي  را خـود  ثلـث  موصـی،  که است این فرض زیرا شود، اخراج ترکه اصل از باید مالی واجبات
 دیون که چند هر حالتی چنین در بنابراین. است نداده اختصاص وصایا و دیون ي همه پرداخت

 اگـر  لـذا  )33(.شود موضوع) اصل(ترکه کل از تعهدات سایر همانند باید باشد آمده وصایا جزء نیز
 ثلث که صورتی در شود، اخراج ثلث از که شده تصریح و گرفته قرار وصیت موضوع متوفی دیون
 ي مـاده ( شـود  کاسته دارایی مجموع و اصل از باید زیاده نباشد کافی دیون پرداخت براي ترکه
 اگـر  طور همین )34(.است چنین نیز بزرگ فقهاي از بسیاري ي عقیده ،چنانکه)مدنی قانون 869

 و دیون( نیست مدنی قانون 869 ي ماده 2 بند مشمول که باشد کرده وصیت تعهدي به موصی
 ورثـه  ي اجـازه  بـه  نیـاز  ثلـث  بر مازاد نفوذ باشد ثلث بر زیاده آن اجراي گاه هر ،)مالی واجبات

 کنـد،  اجـازه  آنهـا  از نفـر  چنـد  یا وراث از یکی اگر بنابراین). مدنی قانون 843 ي ماده( )35(دارد
 تجزیه و انقسام قابلیت اصل در تعهد اینکه بر مشروط البته است انتقال قابل آنها به نسبت تعهد

 و تغییـر  دچـار  تعهـد  اصـل  واقـع،  در اینجا در. شود منتقل آنها حقّ در تا باشد داشته را پذیري
  .شود می منقسم وارث هر ي حصه نسبت به دین، یا حق از اعم تعهد زیرا است، گردیده نقصان

  نامعین عقود -2
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 مشخصـی  هاي قالب انسانی، سالم روابط مینٔتا و جامعه افراد حقوقی روابط تنظیم جهت قانون
 تبیـین  مـدنی  قـانون  در معـین  عقـود  عنـوان  تحت آنها شرائط و احکام که است نموده معین را

 تکـافوي  عـدم  همچنین و اجتماعی هاي ضرورت و جدید نیازهاي به عنایت با اما. است گردیده
 10 ي مـاده  قالـب  در نیـز  قـراردادي  آزادي اصل مذکور، حقوقی روابط تنظیم جهت معین عقود
 دلخـواه،  و معقـول  شکل هر به آزادند اشخاص اصل، این با مطابق که شده پذیرفته مدنی قانون

 تراضـی  مفـاد  اینکـه  مگـر  سازند معین نیز را آن آثار و نمایند قرارداد و پیمان انعقاد به مبادرت
 مـاده  چنانکـه  باشد، نامشروع حسنه اخالق و عمومی نظم یا امري قانون با مخالفت دلیل به آنها
 خصوصـی  قراردادهـاي «: اسـت  کـرده  بیـان  صـورت  بدین را مضمون همین مدنی قانون 10 ي

  .»است نباشدنافذ قانون صریح مخالف که صورتی در اند نموده منعقد را آن که کسانی به نسبت
 قالـب  در توانـد  می مدنی قانون 223 و 10 مواد به استناد با نیز دین ارادي انتقال مبنا همین بر

  :باشد می تصور قابل شکل دو به امر این و پذیرد صورت معین نا عقدي
 بـه  منـوط  آن حقـوقی  نفـوذ  کـه  شـود  جدیدمنعقـد  مـدیون  و اصلی مدیون میان قراردادي -1

  )36(.باشد می دائن تنفیذ و پذیرش
 رضـایت  بـه  نیـاز  بـدون  آن موجـب  بـه  که شود منعقد جدید مدیون و دائن میان قراردادي -2

 توجیـه  در )37(.شود می منتقل جدید مدیون ي ذمه به اصلی مدیون ي ذمه از دین اصلی، مدیون
 مـدنی  قـانون  685 ي ماده مالك وحدت از توان می) اصلی مدیون رضایت به نیاز عدم( امر این
:  دارد می مقرّر مرقوم ي ماده. کرد استفاده است» ذمه به ذمه نقل« که ضمان عقد خصوص در
 فرانسـه  حقـوق  در اندیشـمندان  از برخی نظر به. »نیست شرط اصلی مدیون رضاي ضمان، در«

 اهمیـت  نیـز  فرانسـه  حقوق خود در اگرچه )38(.نمود منتقل را تعهد توان نمی نیز توافق با حتی
  )39(.است نمانده مخفی حقوقدانان از برخی نظر از نهاد این عملی

  
  مصادیق سایر -3
  قراردادکار:  3-1

 از کارگـاه  مالکیـت  وضـع  در حقـوقی  تغییـر  نوع هر«:دارد می مقرّر ایران کار قانون 12 ي ماده
 شـدن  ملّـی  دیگـر،  ي سسـه ٔمـو  در ادغـام  تولیـد،  نوع تغییر شکل، هر به انتقال یا فروش قبیل

 یافتـه  قطعیـت  قراردادشـان  که کارگرانی قراردادي ي رابطه در اینها امثال و مالک فوت کارگاه،
دات  مقام قائم جدید، کارفرماي و باشد نمی مؤثّر است خواهـد  سـابق  کارفرمـاي  حقـوق  و تعهـ 
  .»بود
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 اعم انتقال نوع هر کارگاه، مالکیت وضعیت در حقوقی تغییر که گفت باید  ماده این خصوص در
  .گیرد می بر در را معوض غیر یا معوض کلّی، یا جزئی قراردادي، یا قهري از
 هـر  ،1981 مصـوب ) اشـتغال  از حمایت( مالکیت تغییر به مربوط مقررات موجب به انگلیس در
 درآیـد  دیگـري  اقتصـادي  ي سسـه ٔمـو  مالکیت به است ورشکستگی حال در که اي سسهٔمو گاه

 ي مؤسسـه  به ورشکستگی حال در ي مؤسسه کار قراردادهاي از ناشی تکالیف و حقوق ي همه
  )40(.شود می منتقل گیرنده انتقال

 جدیـد  کارفرمـاي  و کارگر قراردادي، ي رابطه حفظ ضمن ارادي صورت به کارگاه انتقال از پس
 قانون 12 ي ماده به توجه با و باشند می کارفرما و کارگر یک معمولی تکالیف و حقوق مشمول

 هـر  کـه  اسـت  تعهـداتی  و حقـوق  کـارگران،  برابـر  در جدید کارفرماي تکالیف و اختیارات کار،
 ي رابطـه  آغـاز،  از کـه  اسـت  آن هماننـد  یعنـی  دارد کـارگر  برابر در قانون حدود در کارفرمائی
 یـا  و کـارگران  برابـر  در کـه  تعهـداتی  ي کلیـه  همچنـین  و بوده برقرار او با کارگران استخدامی

 کارفرمـاي  ي عهـده  بـر  ذمـه،  انتقال با کماکان بوده، سابق کارفرماي له یا ذمه بر ثالث اشخاص
 شـود  مـی  تلقـی  قرارداد انتقال ،ماهیتا انتقالی چنین است ذکر به الزم.شد خواهد مستقر جدید

  دیـن  ي سـاده  انتقـال  بـه  ومحـدود  بـوده  وتعهـدات  حقوق ي کلیه انتقال بر مشتمل اصوال که
 ودیـن  طلـب  انتقـال  از اسـت  ترکیبـی  اساسـا  که حالتی چنین در است ذکر به الزم.باشد نمی 

 خواهد طلبکاران رضاي مستلزم دیون انتقال اما پذیرد می صورت مانعی هیچ بدون طلب ،انتقال
  .بود
  
  تجارتی هاي شرکت در سهام و الشرکه سهم انتقال و نقل :3-2

 تجـارت  حقـوق  در تـوان  مـی  را خصوصی قراردادهاي سبب به تعهد انتقال از بارزي هاي نمونه
 سـهم  انتقـال  و نقـل  دنبـال  بـه  تعهـدات  انتقـال  به توان می ها آن ي جمله از که کرد مشاهده
 شرایط مختلفی، مواد ضمن در تجارت قانون. کرد اشاره تجارتی هاي شرکت در سهام و الشرکه

   سـهام  انتقـال  و نقـل  چنانکـه  ، است کرده بیان را تجارتی هاي شرکت در سهم انتقال ضوابط و
 اصـالحی  ي الیحـه  40 و 39 مـواد  ضـمن  در مـورد  حسب تجارتی هاي شرکت نام با یا نام بی

 سهام انتقال و نقل که توضیح بدین. است گردیده تبیین 1347 مصوب تجارت قانون از قسمتی
 در ثبـت  به موکول را نام با سهام انتقال همچنین و دانسته ممکن آن اقباض و قبض با را نام بی

ــانون اصــالحی ي الیحــه34 ي مــاده )41(.اســت نمــوده شــرکت ســهام ثبــت دفتــر  تجــارت ق
 منتقـل  بـه  سـهامی  هاي شرکت سهام ي دهنده انتقال تعهدات انتقال درخصوص 1347مصوب

 آن اسـمی  مبلـغ  تمام پرداخت مسوول رانموده سهامی تعهدابتیاع که کسی«:دارد می مقرر الیه
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 دهدبعـد  انتقال دیگري به را سهم،آن اسمی مبلغ تمام ي تادیه از قبل که صورتی در باشدو می
 چنانکـه . »بـود  خواهـد  آن اسـمی  مبلـغ  ي بقیه پرداخت مسوول سهم ي دارنده سهم انتقال از

 مالکیت انتقال تبع نیزبه سهام اسمی مبلغ بهاي به مربوط سهام،دین انتقال با شود می مالحظه
  . گردد می منتقل جدید مالک ي ذمه به سهام

 تجـارت  قـانون 188و125،155نیزمـواد  تجـاري  هـاي  شـرکت  سایر ي الشرکه سهم خصوص در
 ایـ  غیرسـهامی  مخـتلط  ایـ  تضـامنی  شـرکت  یک وارد شریک عنوان به هرکس اندکه مقررکرده

 او ورود از قبـل  شـرکت  کـه  بـود  خواهـد  هـم  قروضی مسوول شرکا سایر با شود،متضامنا نسبی
  .است یکن لم کان ثالث اشخاص مقابل باشد،در ترتیب این برخالف شرطی وهر است داشته

  
  تجارتی هاي شرکت نوع تغییر و تبدیل :3-3

 بینـی  پـیش  ایـران  تجارت قانون در دیگر هاي شرکت به سهامی هاي شرکت نوع تغییر چه اگر
 پـیش  دیگـر  شـرکت  بـه  را شرکت نوعی تبدیل تجارت، قانون در که اي ماده تنها و است نشده
ا  نموده، تجویز سهامی شرکت به را تضامنی شرکت تبدیل که است 135 ي ماده کرده، بینی امـ 

 سهام صاحبان تعهدات افزایش و تابعیت تغییر فقط که تجارت قانون مواد مفاد گرفتن نظر در با
 اسـت  نشـده  منـع  سـهامی  شـرکت  تبـدیل  چون که گرفت نتیجه توان می سازد، می ممنوع را

 در زیرا است، جائز العاده فوق عمومی مجمع تصویب با محدود مسؤولیت با شرکت به آن تبدیل
 بـه  سـهامی  شـرکت  تبـدیل  درمـورد  ولـی  شود نمی اضافه چیزي شرکاء تعهدات به صورت این

 رضـایت  است سهام صاحبان تعهدات افزایش متضمن تبدیل این چون نسبی، یا تضامنی شرکت
 و شـکل  بـه  آن تغییـر  و موجـود  شـرکت  تبـدیل  حال. )42(باشد می الزم سهام صاحبان ي کلیه
 شـرکت  تعهدات و حقوق انتقال پیشین، قالب از متمایز مقرراتی و وظایف و حقوق با دیگر قالبی
 وسـایر  ثالـث  اشـخاص  برابـر  در شـرکت  این و دارد همراه به سیسٔالتا جدید شرکت به را سابق
 بـه  یـا  کـه  اسـت  یکدیگر با ها شرکت ادغام و اختالط دیگر ي لهٔمسا.است ضامن نفع ذي افراد

 یـا  یک انحالل ي وسیله به یا و گیرد می انجام شرکت چند از واحدي شرکت سیسٔتا ي وسیله
 ، صـورت  ایـن  در. پـذیرد  مـی  صـورت  دیگـر  شـرکت  یـک  بـه  آنها امور واگذاري و شرکت چند

  وجـود  بـه  جدیـدي  حقـوقی  شخصـیت  و رود مـی  بـین  از ها شرکت ي کلیه حقوقی شخصیت
 را شـده  ادغام هم در یا و شده منحل هاي شرکت تعهدات و ها دارائی و اموال تمام که آید می 

 اقـالم  ي همـه  پاسـخگوي  کـه  بنحـوي  گردد می آنها مقام قائم و کند می قبول خود حساب به
 مجـامع  مثـال،  عنـوان  بـه ). سـوئیس  تعهدات قانون 182 ي ماده( بود خواهد آنها) دیون( منفی
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 تـاونی  بخـش  قانون اجرائی نامه آئین طبق توانند می تعاونی هاي شرکت ي العاده فوق عمومی
  )43(.نمایند تصویب یکدیگر با را تعاونی هاي شرکت ادغام ایران اسالمی جمهوري اقتصاد

  
  نتیجه

 حقـوقی  هـاي  نظام در دین ارادي انتقال جایگاه تعیین و مفهوم تکامل در چیز هر از بیش آنچه
 وابسـتگی  عـدم  یـا  وابسـتگی  بـه  نسـبت  اسـت  حقوقی نظام آن نگرش گذارد، می تأثیر مختلف
 ثّـر ٔمتـا  کشورهاي و رومی حقوق نظام در مثال براي رو، این از. مدیون شخصیت به تعهد مفهوم

 طلب ،انتقال آن تبع به و تعهد انتقال نبود، تصور قابل متعهد شخصیت از تعهد جدایی که آن از
 تـاثیر  تحت اینکه وجود با فرانسه همچون کشورها این از برخی در حتی جائیکه تا نشد پذیرفته

 دیـن  انتقـال  ،وضـعیت  الوصـف  مـع  قرارگرفت قبول مورد طلب انتقال دیگر، حقوقی هاي نظام
 از دیـن  جـدایی  بـودن  تصـور  قابـل  لحاظ به اسالم حقوقی نظام در اما. ماند بالتکلیف همچنان
 بررسـی  مورد وصیت و ضمان حواله، قبیل از معینی عقود قالب در دین انتقال مدیون، شخصیت

  .است شده واقع قبول و
 تحقّـق  کـه  وصـیت  و ضـمان  حوالـه،  ماننـد  معینی عقود از نظر صرف نیز ایران مدنی حقوق در

 پـذیرش  و مـدنی  قانون 10 ي ماده وجود با کردیم بررسی آنها با ارتباط در را دین ارادي انتقال
 نباشد قانون صریح مخالف که دین انتقال قرارداد اعتبار در تردیدي اساساً قراردادي، آزادي اصل
   مـدنی  قـانون  223 و 10 مـواد  بـه  اسـتناد  بـا  دیـن  ارادي انتقال مبنا همین بر و ماند نمی باقی
 توافـق  طریق از یا)مدیون رضایت به نیاز بدون(ثالث وشخص دائن میان توافق طریق توانداز می

 بسـتانکار  رضـایت  بـه  منـوط  آن اخیر،نفوذ حالت در البته پذیردکه صورت ثالث وشخص مدیون
 مبانی پذیرش مصادیق ي جمله از نیز کارفرما تغییر و تجارتی هاي شرکت تغییر و تبدیل. است

  .شوند می تلقّی ایران کار حقوق و تجارت حقوق در دین ارادي انتقال
 کـه  مهمی نقش و دین ارادي انتقال حقوقی نهاد واالي اهمیت و ارزش به عنایت با است بدیهی

 و تـدوین  کنـد،  مـی  ایفا حقوقی و حقیقی اشخاص اقتصادي و حقوقی روابط تنسیق و تنظیم در
 در آن بـراي  مستقل عنوانی وتخصیص خاص حقوقی نهاد این با ارتباط در اي ویژه قوانین وضع
  .شود می احساس جدي طور به آن ضرورت که است موضوعاتی جمله از مدنی قانون
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créance contre son débiteur (débiteur cédé). 
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، جلد سوم، 1952» شرح القانون المدنی الجدیدالوسیط فی « السنهوري، عبدالرزاق احمد. 12
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14. Carbonnier, Jean (1998)« Droit Civil,:les biens»:T.3-, presses universitaires de 
France:18 e.ed., p.2. 
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.sirey Dalloz200: T1. Droit Civil.13é.éd _-p.5. 

16. Mazeauds et Chabas(1985)« Lecons de Droit Civil» Montchrestien, T.2, 
Septieme Editions,. N.350 
17. http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_cr%C3%A9ance :-Le droit de créance (ou 
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point de vue du débiteur, il s'agit d'obligation. 

18. http://www.google.fr/search?hl= fr&defl= fr&q= define: Patrimoine+&sa= 
X&ei= X-ANTLb3OoSmOMbSke8M&ved= 0CBUQkAE: Le patrimoine est 
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l'ensemble des biens extérieurs, des choses inanimées ou même animées (végétaux, 
animaux), mobilières ou immobilières, corporelles ou incorporelles qui 
appartiennent à une personne physique 

19. Mazeauds et Chabas, Ibid, N.1257. 

20. http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/dation-en-paiement.php  :La 
"dation en paiement" est une opération juridique par laquelle, en paiement de tout ou 
partie du montant de sa dette, un débiteur cède la propriété d'un bien ou d'un 
emsemble de biens lui appartenant. On en trouve un exemple dans l'article 2038 du 
Code civil. 

21. Weill, Alex&Terré, Francois(1975) «Droit Civil Les obligations» Dalloz, 2é éd 
p.994.  

، ص 1، چاپ سوم، جلد 1372دانش،گنج » حقوق تعهدات«جعفري لنگرودي، محمدجعفر. 22
  .285،ش331
، چاپ 1352شرکت سهامی کتاب هاي جیبی،» عقد ضمان«جعفري لنگرودي، محمدجعفر. 23

  .24اول،  ص 
 -337، جلد اول، ص 1381کتابفروشی اسالمیه،» حقوق مدنی«امامی، سید حسن . 24

  .145، چاپ چهارم ،ص1377نشر حقوقدان،» سقوط تعهدات«شهیدي، مهدي 
  .15، ص 1348چاپ گیالن، » مطالعه ي تطبیقی گردش چک«شیوا رضوي، کاظم. 25

26. Carbonier, Jean, Droit Civil,:les obligaions.:T. -4, presses universitaires de 
France:21 e.ed:1998 p.524. 
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27.  http://www.oodoc.com/37524 - creance - transfert – debiteur - significations. 
php: Le code civil considère la cession de créance comme une véritable vente de 
créance. 

 چاپ ،1426، القربی ذوي دار منشورات» مکاسب بر حاشیه« علی میرزا حاج غروي، ایروانی. 28
 فارسی، سلمان منشورات» المکاسب علی حاشیه« محمدحسین اصفهانی، -16 ،ص2 ج اول،

 االسالمیه، الکتب دار» الکالم جواهر« حسن محمد شیخ نجفی، -54ص ،1ج اول، چاپ ، 1425
  .209و208 ،ص22ج نهم، چاپ ، 1368

  .426 اول،ص جلد دوم، و بیست چاپ ،1381اسالمیه» مدنی حقوق« حسن سید امامی، .29
 چاپ ، ،1414 التراث، الحیاء البیت آل موسسه» المقاصد جامع« حسین بن کرکی،علی .30

 التّراث، الحیاء البیت آل ي مؤسسه» المقاصد جامع« حسین بن کرکی،علی - ،19ص ،5ج دوم،
 ، 1423 االسالمی، االعالم مکتب» الشیعه مختلف« حلی عالمۀ -202ص ،4ج دوم، ،چاپ1414
 االسالمیه، الکتب دار» الکالم جواهر« حسن محمد نجفی،  - 5 لهٔ،مسا388ص ،5ج دوم، چاپ

  .98ص ، 23ج نهم، چاپ ،1368
 با انتشار شرکت ،»قراردادها عمومی قواعد«ناصر کاتوزیان، - 443 ص همان، امامی،. 31

 انتشار» معین عقود مدنی، حقوق« و 206 ص دوم، جلد سوم، ،چاپ1371 برنا، بهمن همکاري
 .42ص ،1جلد هشتم، چاپ ،1381 برنا، بهمن همکاري با

 ،چاپ 1385دانش، گنج انتشارات» حقوق ترمینولوژي«محمدجعفر لنگرودي، جعفري. 32
 ،چاپ 1386،مجد،»1معین ،عقود6مدنی حقوق« مهدي شهیدي، -121و120ص شانزدهم،

 انتشارات» فقهی واصطالحات لغات فرهنگ«محمد حسینی،سید - 38ص هفتم،
 دانشگاه انتشارات ،» واصول فقه مبادي« فیض،علیرضا -409ص اول، ،چاپ1382سروش،
 .366و299ص هجدهم، چاپ ،1385تهران،

  . 364، ص 2، چاپ نوزدهم، ج1382، انتشارات اسالمیه،» حقوق مدنی«امامی، سید حسن  .33

  .83شهیدي، همان، ص. 34
شرکت انتشار با همکاري بهمن » حقوق مدنی،عقوداذنی ووثیقه هاي دین«کاتوزیان، ناصر . 35
  .402، چاپ سوم، ،ص1378برنا،

36.http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/glossaire-S.html: Le swap est un 
échange de créance de devises différentes, à des termes différents, à un taux d'intére. 
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ي  انتشارات جامعه ي مدرسین حوزه ي علمیه» تحریر الوسیله«الموسوي الخمینی،روح اهللا  .37
  .516، ص 1، چاپ دوم، ج 1406قم، 
،انتشارات جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ » تحریر الوسیله«الموسوي الخمینی،روح اهللا . 38
  .50، ص 2، چاپ دوم، ج1406قم،
 .465امامی ، همان ، ص. 39

شهید ثانی، الرّوضه البهیه فی شرح اللّمعه الدمشقیه ، جلد  -125اول، همان، ص شهید . 40
     .15-16، ص  سه، کتاب الدین، دارالعلم االسالمی

 ، 4 ي شماره ي نشریه ،»قرض عقد ي مقاله«فاطمه، زارعی،  -274 ص همان، امامی،. 41
  .38 ص ،56 خرداد بهشتی، شهید دانشگاه حقوق ي دانشکده

انتشارات جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ » تحریر الوسیله«الموسوي الخمینی،روح اهللا . 42
  .599، ص 1، چاپ دوم، ج 1406قم،
شرکت » )1(ي عقود معین  حقوق مدنی، دوره«ناصرکاتوزیان، - 273امامی، همان، ص . 43

  .610و   611، چاپ هشتم، ص 1381انتشاربا همکاري بهمن برنا،
44. StarckوBoris(1972)  « Droit Civil: Obligations». Librairie Techniqes, 1é éd, p.697. 

  .100و95،چاپ نوزدهم، جلدسوم ،ص 1386اسالمیه،» حقوق مدنی«امامی،سیدحسن . 45
  .17لهٔ، مسا.85، صپیشینالموسوي الخمینی،روح اهللا ،. 46
، چاپ دوم، 1369کانون وکالي مرکز، » وصیت در حقوق مدنی ایران«کاتوزیان،ناصر. 47
  .158-157ص
، »جامع المقاصد«کرکی،علی بن حسین  -2ي  ، مسأله78الموسوي الخمینی، همان، ص . 48

مختلف «حلّی  عالمه ي  -118، ص9، چاپ دوم، ج1415موسسه ي آل البیت الحیاء التراث، 
 -78له ٔ، مسا294،ص6، چاپ دوم، ج1423انتشارات دفتر تبلیغات حوزة علمیه قم، » الشّیعه

 1416الحیاء التراث، جمادي االولی) ع(ي آل البیت  ، مؤسسه»وسائل الشّیعه«شیخ حرّعاملی 
  .156کاتوزیان، ناصر، همان، ص  - 218،  باب دوم، حدیث اول، ، ص 19ق، چاپ سوم، جلد .ه

و  151، 148، چاپ دوم ،ص 1384گنج دانش ، » وصیت«جعفري لنگرودي، محمدجعفر. 49
152.  
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ي  ي علمیه انتشارات جامعه ي مدرسین حوزه» تحریر الوسیله«الموسوي الخمینی،روح اهللا . 50
) ع(ي آل البیت  مؤسسه» وسائل الشیعه«حرّعاملی شیخ  - 558، ص  1، چاپ دوم، ج 1406قم،

تبصره «ي حلّی  علّامه -15، ص 19، چاپ سوم، جلد .ق.ه 1416الحیاء التراث، جمادي االولی
 - 109، چاپ اول، الفصل السادس فی المضاربه، ص1411شارات وزارت ارشاد،انت» المتعلمین

 - 165، چاپ چهارم، ص 1402انتشارات مهر ،» االحکام زبده«الموسوي الخمینی، روح اهللا 
، »اللمعۀ الدمشقیه«شهید اول  - 165، ص 1402انتشارات مهر ،» اللمعۀ چاپ چهارم«شهید اول

  .145اپ اول، کتاب المضاربه، ص، چ1410موسسه ي فقه الشّیعه ،
  .26،چاپ اول، ص1380، شرکت انتشار،» حقوق بازرگانی ،اسناد«صقري، محمد . 51
  .18،ص 3، چاپ دوم، ج1385نشر میزان، »  حقوق تجارت«عرفانی، محمود . 52
  .7، چاپ پنجم ،ص 1379سمت ،» حقوق تجارت،اسناد تجاري«اسکینی، ربیعا . 53

54. http://www.netpme.fr/banque-entreprise/69-escompte.html: L'escompte est une 
opération qui consiste pour une banque à racheter à une entreprise les effets de 
commerce (billets à ordre et traites) dont elle est porteuse (bénéficiaire final) avant 
l'échéance et ce moyennant le paiement d'agios, le cédant (le bénéficiaire du crédit) 
restant garant du paiement. 

ي عالی بانکداري ایران، چاپ  مؤسسه» 1بانکداري داخلی« و بهمند، محمد بهمنی،محمود. 55
  .416-417چهاردهم،ص 

هاي مدیریت نظارت وامور ي بخشنامه  مجموعه«پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزي. 56
  .22-23، چاپ اول، جلد دوم، ص 1387» هاي بانک مرکزي  بانک
، »مقاله ي تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگري و کارفرمایی« ،... عراقی، عزت ا. 57

  .28ي  ، شماره1371ي حقوق، آذرماه  ي دانشکده نشریه
  .264، ص  2، چاپ دهم، ج  1386،دادگستر» حقوق تجارت«ستوده ي تهرانی، حسن . 58
  .111، چاپ دهم، ص 1382گنج دانش،» حقوق تجارت «کاتبی، حسینقلی  .59
  .245ن، ص یشیستوده ي تهرانی، حسن ، پ. 60
  .158عرفانی، محمود، پیشین، ص . 61
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