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 چکیده

 
متاسراانه  ولری بروده مطرر  مختلف کشورهای حقوق در ديرباز از که است بانکی قراردادهای در خاص موضوعات از   تبديل تعهّدموضوع 
گرفته انرد  آن به نسبت تقابلی  گیریموضع بانکی قراردادهای در فراوان تحواّلت پیدايش لحاظ به  ايران کشور در اخیر سالیان در ها بانک

 افرزايشبا عنايت به وضعیت اقتصادی خاص جامعه ايرران کره ،وعموماًاز جنبه مثبت آن برای حل مطالبات غیر جاری استااده ننموده اند 
 ترامین، شرده باعر  را  شبکةبانکی در اعطايی تسهیالت کلبه نسبت دردادگستری واداره های ثبتهابانک غیرجاری مطالباتپرونده های 

 تحقیرق مقرد  شررع احکرام برا قرانونی مقررات تطابق لزوم ديگر طرف از ولی ،استدشوار بسیار آن درنظرگرفتن بدون اقتصادی عدالت
 بامطالعه درنهايت و شود  روشنتبديل تعهّد ماهیت وحقوقی فقهی بررسی با  ابتدا است شده سعی مقاله اين در  ، طلبدمی را تریگسترده
                               . است شده تبیین  آن شناسی،آسیب تطبیقی
 

 ها.بانک جاری غیر مطالبات ربا، تحريم ،  مشروعیت ،  تبديل تعهّد کلمات کلیدی:
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 . مقدمه1
دوره مجلس  نیاول در 1362يکی از قوانین زير بنايی کشور در هشتم شهريورماه  عنوانبهبدون ربا  بانکداری اتیعمل قانون

 .قرار گرفتشهريور همان سال مورد تائید شورای نگهبان  و دردهمشورای اسالمی به تصويب رسیده 

استقرار نظم بانکی در جمهوری اسالمی را تبیین کرده از اهداف نظام بانکی  فيو وظااوّل اين قانون که اهداف  فصلکي در ماده

 وروددر جهت سالمت  و اعتبارتنظیم گردش صحیح پول  منظوربهی بر مبنای حقوق عدل با ضوابط اسالمی و اعتبارپولی  نظام

 (1387کاتوزيان ،  )اقتصاد کشور را آورده است.

انجام معامالت درست متّکی به قراردادهای اصولی در  درگرواجرای صحیح بانکداری اسالمی  شودیمی که استنباط اگونه

 هاسپردهنقش کلیدی و انواع  هابانکو انجام معامالت صحیح در ارتقاء و کارآئی  استی قانونشرعی و چارچوب ضوابط 

اسالمی اقتضاء دارد که قواعد توزيع وعدالت در آن در هرزمان ومکان رعايت شده وثابت وصالح  و اقتصاد دارد کنندهنییتع

 .باشد
فرصتها به قصد خشکاندن ريشه های رشک وحسد وتناّرويأ  وناامیدی که وتوازن اجتماعی در آن نهادينه باشدکه مهمّترين 

ی که مهمّترين مسئلةروز ثروت مارا به فکر تعديل ثروت، که،ی باشندم همةاينها تهديدی برای نظم حقوقی جامعه هستند،

 ربا از و حذفاندکی از پیروزی انقالب اسالمی  ربا بافاصلهبانکداری بدون  اتیعملی و اجراتصويب  ديتردیبمی اندازد. ،ماست

و ولیکن اين به معنای پايان کار  ديآیم به عملنظام بانکی  نیو مسئولبزرگی برای طرّاحان قوانین  تیّموفّق سیستم بانکی،

ربا  عنوانبهدر اسالم  آنچه دارد. مستمر لیو تکمی روزرسانو بهبه اصال   ازیو ن نیست نقصیب و نظامبه قانون کامل  دنیرس

.)کاتوزيان به صورتی که در سود بانکی مطر  است نامشخصاست نه نرخ بازده  شدهنییتعممنوع شده بازده ثابت از پیش 

  بانکداری جهان ايجاد کرده است. درروشی نوين تحوّل ايران، ربا دربرقراری سیستم بانکداری بدون و (1387،

برای  اطیو احترا بانک با نهايت دقّت  شدهعيتود و منابع بانک اقتضاء دارد که منابع هافرصتبهینه از  و استاادهافزايش کارائی 

فقهی  قاعدهبهعنايت  و بانشود  گذارانسپرده انيو زی تسهیالت به نحوی بکار بگیرد که موجب ضرر و اعطاانجام معامالت 

و  بی دقّتی لیبه دل و چنانچه که مال ديگری را تلف کند ضامن است، ی هر کسعني« من اتلف مال الغیر فهوله ضامن»اتالف 
را فراهم نمايد قانونا  گذارانسپرده عملکرد نادرست موجبات ضرر و زيان روزبهی و و قانونشرعی  مقرراتبی توجّهی به ضوابط و 

 .تجلّی پیدا می کند و شهود آن بیشتر است هابانکمسئله در وصول مطالبات  نيو ااست  ضامن شرعاًو 

نشده  و برگشت شدهدادهتسهیالت  و حجمبرابر استاندارد جهانی است  نيچند باًيتقربا توجه به اينکه مطالبات معوّق در ايران 

یمارزيابی کارشناسان در کنار نظر دولتمردان نشان  رسدیممیلیاردها تومان  به و دارد و تااوتی زياد بوده ررسمیو غرسمی 

ی بودن پرداخت تسهیالت ودستورپیچیده  مقررات ،شدهليتبد هابانکبه مشکل بزرگی برای  هابانککه مطالبات معوّق  دهد

معوّق و هزينه و نبود سیستم مرکزی علمی و کارآمد برای بازستاندن تسهیالت  هایمشتری بندرتبهونبوداعتبارسنجی صحیح و 

ی کسی که از آن استااده کرده در زمره چند عامل اصلی افزايش براتسهیالت معوّق  وفرعاصلپايین عدم پرداخت اقساط 

 مطالبات بانکی در ايران است. 

در   تبرديل تعهّرد بررسی فقهری وحقروقی» عبارت از  ميینمایآن م یمبادرت به طر  و بررس مقاله  نيرا که در ا یموضوع

تکلیرف  تعیرین و کاربردی اسرت، ضرمن نقرد و بررسری است، اين پژوهش که از نروع« مطالبات نظام بانکی با مطالعه تطبیقی

مطر  و مردنظر قررار مری  تحلیلری، راهکرار جديردی را-، با اسرتااده از روش توصریایو موسّسات مالی هابانکمطالبات معوّق 

 .  دهد
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 ه:اصلی مقالمتن . 2
 یگرميد یکشورها نیدر قوان یقیتطب یپرداخته بعد با بررس نهیزم نيدرا  ینظر فقه اسالم یالزم است اوّل به بررس نجايدرا

 . ميپرداز

  هی،سوّم محالً عل ونيشناخته شده سه طرف موجود است اوّل دائن ،دوّم مد تیّبه رسم یحواله در فقه اسالم تیّوضع

وحواله اصل ومنشأتضامن است  نيشناسدتا انتقال د یتعهّد حواله را م ليتبد ايبه ضمانت و شتریب یفقه اسالم دگاهي.از د

 مطر  شده است .  نيوضمانت بعنوان اصل در حواله د

 انتقال داد: ريز قياز دوطر یکيبه  ديمتعهّد جد یعني

 ديومتعهّد جد يیمتعهّد ابتدا نیب یتوافق لهیبه وس-1

 .ردیگیتعهّد مورد نظر را به عهده م ديکه بر طبق آن متعهّد جد ديتعهّد ومتعهّد جد ناعيذ نیب یتوافق لهوسی به-2٫

اش مقابل عرضه کننده اشیمشتر نکهيباشد ا یدر خدمت مقاصد اقتصاد تواندیم زیحقوق، انتقال تعهدات ن یبا واگذار مشابه

 (1385،المللی بین تجاری قراردادهای ولاص)  .شودیم قيکه از دوطر يیهمان تعّهد باشد ازلحاظ اجرا ونيمد

 ديومتعهّد جد يیمتعهّد ابتدا نیتوافق ب قطري از انتقال-1٫

 ديتعهّد ومتعهّد جد ناعيذ نیتوافق ب قطري از تعهّد انتقال-2٫

 است یتعهّد ضرور ناعيذ ترضاي-3٫

 تعهّد متصوّر هست: ليدر تبد دووجه

 از تعهّدش باشد يیکردن متعهّد ابتدا یتعهّد بر ناعيانتخاب ذ-..کي

به متعّهد  يیکه انتقال تعهّد از متعهبد ابتدا نطوريحاظ شود، ا ید تبعهبه به عنوان متعّ يیمتعهّد ابتدا ناع،يانتخاب ذ-..دو

ور مناسب طتعّهدش را به ديرا حاظ کند واگر متعهّد جد يیکه طلب خود نسبت به متعهّد ابتدا رديشرط بپذ نيرا به ا ديجد

 (1385المللی، بین تجاری قراردادهای اصول)  طلب کند. يیتعهّد را از متعهّد ابتدا یاجرا تواندیتعهّد م ناعياجرا نکند ذ

 از تعهّدش: يیشدن متعهّد ابتدا یبر

 کند. یرا از تعهّدش بر يیمتعهّد ابتدا تواندیتعهّد م ناعذي-1٫

را به عنوان  يیطور مناسب اجرا نکند متعهّد ابتداتعهّدش را به د،يمتعهّد جد کهیدر صورت تواندیم نیتعهّد همچن ناعذي-2٫

 بشناسند. یمتعهّد باق

 را ادا   کند؟ ني،د ونيتوانداز طرف مد یشخص ثال  م ايکه آ نستيمطر  است ا نجايکه ا یوسئوال

است اگرچه از طرف     زيهم جا ونيرمدیاز جانب غ نيد یاايا»ق.م. که اشعار داشته 267گات که باتوجّه به م  ديجواب با در

 یبرا ونيمد یتواند به جا یم زیکه شخص ثال  ن یاحکام مدن یق اجرا34وبا صراحت تبصره م «اجازه نداشته باشد ونيمد

 مدنی حقوق محشی مجموعه کاملترين)احکام به فروش رسد یکند تا توسط اجرا یرا معرف یمحکومٌ به مال یاایاست

 . (1391،ايران

 (1385المللی، بین تجاری قراردادهای اصول)متضامناٌمسئولند.  ديومتعهّد جد يیاز موارد فوق متعهّد ابتدا ریدر غ-...سه

شده که با انتقال طلب هم  ینیب شیپرداخت کننده از طلبکار پ یقائم مقام یبرا یا ژهي،نهاد و سیحقوق فرانسه وسوئ در

تااوت  نيطلب به پرداخت کننده دانسته اند ، با ا جةانتقالیها آن را نت هينظر نيدر آخر زین یحقوق سندگانياست .ونو یمعن

تعهّد  رشيوپذ ونيبه برائت مد تيشود وطلبکار بارضا یوطلبکار واقع م یاسم داردمبلغحق  رندهیکه در انتقال طلب ،انتقال گ

 (.1391تعهّدات، عمومی نظريه مدنی حقوق)ثال  انتقال را محقق سازد

 ونيمد ايدائن  رشخصییممکن بوده وتغ نيانتقال طلب وانتقال د قي، از طر ونيمد ايروم انتقال تعهّد ازجانب دائن  درحقوق

 انتقال)شد. یمنتقل نم یگريبه شخص د اتشیّتعهّد با ارکان وخصوص زین نصورتيتعهّدممکن بوده ودر ا ليتبد قيتنها از طر

 (1372تعهّد، وسقوط

توانند ضمن  یم نيتعهّد که رابطة بدهکار وطلبکار است وفادار ماده ومتعاقد یاز آثار ماهوم سنت یفرانسه هنوز به پاره ا حقوق

 ینم میرا بطورمستق نيکه د نستينظر مشهور ا نی،وهمچن نديمشخص نما نیّمع یبه صورت مبلغ شیقرارداد خسارت را ازپ

 حقوق).را آزاد کند  شيخو بانيمنتقل کند وگر یگريرا بد نيبدون دخالت طلبکار د اندتو ینم ونيمد یعنيتوان انتقال داد 
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 ابتیدرتعهّذات جزن ونيرمدییتغ یوبرا رفتهيپذرا ن نيقانون فرانسه تاکنون انتقال د (.1391تعهّدات، عمومی نظريه مدنی

 تیّ که شخص نستيرا نه ا نيانتقال د یکند ول یانتقال تعهّد را قبول م نکهيکند وعلّت ا ینم شنهادیدرتعهّد را پ ليتبد ايدروفاء

است  نيکه طرف د ونيدائن مهم ّاست که مد یداردوبرا نيدائن در د تیّنسبت به شخص یشتریب تیّدرتعهّد از اهم ونيمد

  .اوعوض شود تيبدون رضا

ممکن است در اثر  نيشده است البته انتقال د ینیب شیپ زین نيانتقال د یبرا یآلمان درکنار انتقال طلب نهاد یقانون مدن در

را  ونيمد نيکند که د یکه با طلبکار منعقد م یدر قرارداد  یکه شخص نصورتيق.م (بد414قرارداد با طلبکار باشد  )م 

 ی( پس از رضاق.م.415باشد)م  یراض نيبه طلبکار ابالغ شودواوبه انتقال د نيد لنافذ است که انتقا یبپردازد ودر صورت

در  انياوست در حقوق آلمان برخالف آنچه فرانو نیچانش ديجد ونيشود ومد یم یکه داشته است بر یاز تعهّد ونيطلبکارمد

 تواند ازآن سود ببرد    یشود وطلبکار نم یمساقط  نيووثائق د ناتیانتظار دارند در هردوقراردادانتقال تمام تضم نيانتقال د

، اجراءگذاشتن  یمأخوذه ازمتعهّد ، بازداشت اموال درحال عبور و قهیعبارتند از ضبط وث سیعمدةدفع ضرر درحقوق انگل طرق

 تعهّدات . یضمانتنامه ، اعادةاموال داده شده به متعهّد وامتناع ازادامةاجرا

 

 :تعهد لیتبد تیّماه تعریف و

اّما می توان ازقانون مدنی  چنین استنباط کرد که تبديل تعهّد عبارتست از تعريای از تبديل تعّهد در قانون مدنی نیامده است 

يعنی اگر يکی از  (1389، تعهّدات حقوق مدنی حقوق دوره )اينکه تعهّد سابق ساقط وتعهّد جديدی جايگزين آن می شود.

مديون يا دائن تبديل کند دين به  ديّان متضامن دين را باتوافق مديون از طريق تغییر موضوع يامنشاءدين يا ازطريق تغییر

 مدنی حقوق دوره) اندازة سهم دائن متضامن تبديل وهريک از ديان ديگر می تواند از سهم خود دراموال مديون مطالبه کند.

،بنابراين مبلغ دين را درتصرف  رديپذی( تحقق ملي)تبد جهیوبا قصد نت یتعهد تنها به تراض ليوتبد(1389، تعهّدات حقوق

قرارمی دهد ولذا ساير ديان می توانند جهت استیااءطلبشان اموال اورا تحت توقیف قرارداده تا حدزيادی از خطر اعسار  دائن

اورهايی يابند مگر اينکه  خوددائنین در رجوع به مديون کوتاهی کنند .وبراثر قراردادتبديل تعهّد میان دائن ويکی از مديون 

 شوند ،مگر اينکه دائن حقّش را برعهدةساير مديونین نگه داشته باشد . های متضامن ،ساير بدهکاران بری می

اصطال  وساختار حقوقی تبديل تعهّد  ظاهراًمیراثی از روم باستان است که در حقوق بسیاری از کشورها نهادينه شده است 

 (1389، تعهّدات حقوق مدنی حقوق دوره)

 ذيل حاصل می شود : تبديل تعهّد درموارد» ق.م. بیان می دارد 292م »

.وقتی که متعهّد ومتعهّدٌله به تبديل تعهّد اصلی به تعهّد جديدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمايند 1

 در اين صورت متعهّد نسبت به تعهّد اصلی بری می شود .

 د، .وقتی که شخص ثالثی با رضايت متعهّدله قبول کند که دين متعّهد راادانماي2

 .«.وقتی که متعهّدله مافی الذمّه متعهّد را به کسی ديگر منتقل نمايد 3

خود را ندارد واعم است از  یتعهد ماهوم روم ليکه در ق.م. اصطال  تبد ديآیبر م خوبی به م.ق292٫ ماده3٫از مااد بند دو../و 

 تعهد. ديارکان آن واسقاط وتجد رییتعهد به سبب تغ رییتغ رییتغ

 یمااد تراض نکهيشرط است مگر امعلق به یهمانند تعهد اصل زین ليباشد پس از تبد یاگر تعهد معلق به وجود شرط نیهمچن

 طلبکار تازه کنند. ايموضوع  ايبه تعهد منجز  ليرا تبد یباشد که تعهد معلق نيدوطرف ا

 :تعهّد لیاقسام تبد

 کند : یذکر م ليدرموارد ذاقسام تبديل تعهد را ق.م. 292در واقع م  

 :موضوع تعهّد ليتبد قيتعهد از طر لي.تبد1

 اگر دو طرف بخواهند  موضوع يا سبب تعهّد تغییرکند تراضی می شود که با ايجاد تعهّد جديد ،تعهّد سابق از بین برود  

)مانند  نيبه سبب د ايمربوط به دادن گندم به پول(  نيد ليموضوع تعهد باشد )مانند تبد ليناظر به تبد یممکن است تراضو

 اجاره بها به وام.  ايمربوط به ثمن  نيد ليتبد
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 :  غییر  طلبکار یا بدهکار ت قیتعهد از طر لی.تبد2

است نه  رندهیانتقال گ نيآنچه پرداخت شده د ردیگ یم یکند ودربرابر آن مال یمنتقل م یگريکه طلبکار تعّهد را به د یزمان

فرق تبديل تعّهد با انتقال طلب را بعنوان قائم مقام طلبکار دارد  ونيحق مراجعه به مد رندهیانتقال گ نيبنابرا یاصل ونيمد

درمورد فوق می باشد دراين نوع از تبديل تعهّد مديون که شخص ثال  است حقّ ندارد ازمنافعی  که قبل از تبديل تعهّد داشته 

تبديل تعهّد ازهمةوثايق ومنافع که پیش از تبديل تعهّد بسود استااده کندودر انتقال طلب ،منتقلًالیه طلب در اين قسم از 

برای تغییر طلبکار ،مااد تراضی دوطرف وطلبکار جديد بدين صورت  (1391، مبسوط )متعهّدله وجود داشت محروم می شود .

می شود يا تغییر بدهکار صورت که متعهّد در برابر طلبکار جديد عهده دار دين می شود تا ذمّه اش در برابر طلبکار قديم بری 

 (1391تعهّدات، عمومی نظريه مدنی حقوق)که ثالثی عهده دار دين در برابر طلبکار شود ودين متعهّد را بپردازد .

 

 :تعهّد لیتبد قیتعهد از طر لی.تبد3

تعهد سابق ساقط چنانکه از نام آن معلوم است عبارت است از تبديل تعهد سابق به تعهد ديگری که جانشین آن می شود که 

ةبین سقوط تعهّد سابق وپیدايش تعهّد جديد رابطةعلّت ومعلول است بنابر می شود وتعهد ديگری بجای آن بوجود می آيد رابط

 اين هرگاه به جهاتی تعهّد سابق باطل شود تعهّد جديدبوجود نمی آيد زيرا تعهّدی نبوده که ساقط شود .

رضايت متعهّدله قبول کند که دين متعهّد راادانمايد،تبديل تعهّدتحقّق می يابد واين  ق.م. وقتی شخص ثال  با292م 2وفق بند 

نوع تبديل تعهّد نیازی به رضايت متعهّد ندارد ودراين رابطه اگر شخص ثال  متعهّد شود دين متعهِد راادا نمايد اين تعهّد نیازی 

 (.1391ايران، نیمد حقوق محشی مجموعه کاملترين)به رضايت متعهّد اصلی ندارد.

البته اين م ناظر به جايی است که تعهّد به صورت مطلق وبدون قید مبارت متعهّد باشد ومتعهّد له نمی تواند به بهانة اينکه 

ثالثی دين را می پردزد از گرفتن طلب خودداری کند زيرا طلبکار جزبه دست آوردن طلب حقّی نخواهد داشت وپرداخت به 

 (.1391ايران، مدنی حقوق محشی مجموعه کاملترين) ی مديون برائت ذمّه ايجاد می نمايد .هرطريقی که باشد برا

درزمانی که برای مثال شخصی يک فقره سند عادی کند  یمنتقل م گريد یالذمّه متعهّد را به کس یمتعهّدٌله،ماف یوقت

غیرتجاری را به مبلغ يک میلیون ريال از شخص ديگری طلب دارد دارنده سند ظهر همان سند را امضاءکند وآنرا درقبال بدهی 

م 3وفق بند خود به شخص ثال  منتقل کند شخص ثال  درمراجعه به هريک از اشخاص صادر کننده وظهر نويس سند 

انتقال دين وطلب ايجاد شده است وشخص ثال  قائم مقام متعهدله بوده با مراجعه به متعهّد می تواند نسبت به م.ق.292

 (.1391ايران، مدنی حقوق محشی مجموعه کاملترين)استیاای حق خود اقدام کند 

علّق نمی داندبه يک استثناءکه قانونگذار در تبديل تعهّد تضمینات تعهّد سابق را به تعهّد الحق مت293درقانون مدنی ماده 

يعنی با سقوط اصل «اذاسقط االصل سقط الارع » طرفین صراحتاًدر قرارداد شرط کرده باشند اين مسئله طبق قاعده فقهی 

تنظیم »آرای ديوانعالی کشور که بیان داشته 13/5/1377مورخ  9،فرع نیز ازبین می رود تأيید می شود  و در رأی شماره 

صحّه گذاشته می شود . « ی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اولیّه درمورد وجه التزام است قرارداد ثانو

 (.1391ايران، مدنی حقوق محشی مجموعه کاملترين)

سئوالی که اينجا مطر  است اينست که آيا تبديل تعهّد قابل انحالل به دورويداد اسقاط وايجاد تعهّد می باشد ؟که درجواب 

اته شده چون تبديل تعهّد به منظور رها ساختن تعهّد از قید رابطة شخص بدهکار وطلبکار می باشد آنچه هدف نیّت واقعی گ

است ودوطرف به آن نیاز دارند اين است که تعّهد در  وضع موجود تغییرکند يا موضوع ديگری جايگزين شود يا طلبکار 

دامّا در قانون مدنی آنچه بیان شده تیديل تعهّد است واين تبديل تعهّد هیچ وبدهکار جديدی بجای دائن ومديون کنونی بنشین

مالزمه ای با اسقاط تعّهد وايجاد تعهّد ديگری به جای آن ندارد وممکن است ازراه تغییر نیز صورت پذيرد به همین جهت است 

قانون مدنی است که تبديل تعهّد را به تقلید از  که تبديل تعهّد درواقع از اسباب تغییر ودگرگونی تعهّد است نه اسقاط آن واين

 (1391تعهّدات، عمومی نظريه مدنی حقوق)قانون فرانسه در زمرةاسباب سقوط تعهّدات می آورد . 
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 :نید وانتقال دمتعهّ لیتبد قیتعهد از طر لیتبد تفاوت

 :شخص ثال  لهیبوس نيد پرداخت.1

کار ديگران دخالت نمی کند پرداخت دين بوسیلةمديون راه طبیعی وفای به  به طورمعمول هرکس دين خود رامی پردازد وبه

عهد ودر نتیجه اجرای تعهّد وسقوط آن است مديون برائت می يابد وهیچ کس ديگری نمی تواند به او رجوع کند ولی در بعضی 

بکار می شود زيراايااءدين از جانب موارد دين بوسیلةشخص ثال  پرداخت می شود اين اقدام نیز سبب برائت مديون دربرابر طل

 (1391تعهّدات، عمومی نظريه مدنی حقوق)غیرمديون هم جايز است .

 ئن:دا ليتبد قيد از طرتعهّ  ليتبد.2

قتی که متعهّدله مافی الذمّه متعهّدرا بکسی ديگرمنتقل نمايد وبدينجهت هم رضايت مديون را در »ق.م. بیان می دارد 292م 

ودر حقیقت قانون مدنی ايران تبديل تعهّد بوسیلةتبديل دائن را با انتقال طلب اشتباه کرده است «سته است تحقّق آن الزم ندان

با لحاظ اينکه اگرچه تبديل تعهّد از نظر ظاهری مثل انتقال طلب است ولی آثار واحکام آنها متااوت می (1387،مدنی  حقوق)

ری منتقل می کندو رضايت مديون شرط نیست زيرا طلبکار که مالک باشد درانتقال طلب طلبکار حق وطلب خود را به ديگ

طلب وحق مالی مزبور است می تواند در مال خود هرگونه تصرّفی بنمايدولی در انتقال دين رضايت دائن شرط می باشدوبدون 

 (1387،مدنی حقوق)رضايت انتقال نافذ نمی باشدزيرا ارزش طلب بستگی به وضعیّت مالی مديون دارد . 

عقد ضمان عبارتست »ق.م. می گويد 684مشهور عقود معیّنه ای که مبتنی بر انتقال دين می باشندضمان وحواله می باشد ،م.

وکلّ دين متعهّد اصلی به ذمّة ضامن  که شخص ثال  بوده «از اينکه شخصی مالی را که بر ذمّةديگری است  بعهده بگیرد

تقل می شود که براثر فوت مديون قهراًبه ورّاث منتقل می شود بدون اينکه نظر ورّاث منتقل می شوديا بصورت ضمان قهری من

 شرط باشد .

ق.م. حواله را عقدی می دانند که بموجب آن طلب شخصی از ذمّةمديون به شخص ثالثی  725و724ودر عقد حواله نیز مواد 

می باشدبا ذکر اين مسئله که انتقال دين مقتضای منتقل می شودورضايت محتال )طلبکار(ومحالٌ علیه )مديون جديد(شرط 

ذات حوال نیست ومی توان شرط کردمحیل نیز عهده دار پرداخت دين می باشدومحتال بتواند به اوومحالٌ علیه هم رجوع کند 

وجب بنابراين ضمان وحواله برای مضمون عنه و درحکم وفای به عهد بوده وم (1391،کنونی حقوقی نظم در مدنی قانون) .

 سقوط تعهّدات می شود .

در فقه امامیّه نیز به محض پیدايش ضمان يا حواله ، ذمّةمضمونٌ عنه ومحیل در برابر متعهّدٌله آزاد می شود وذمّةمحتال 

 وضامن بری می شود 

ن وقتیکه در نتیجةيک تعهّدجديدی ،يک طلبکارجديدی ،جانشی»ق.م. فرانسه بدين طريق آن راتعريف کرده است 1271م 

يعنی موافقت بدهکار يکی از دورکن تعهّد جديد می باشد «طلبکارسابقیکه مديون در مقابل اوبری شده است ،بشود 

 (1387مدنی، حقوق) زيراتعهّدبوسیلةتوافق قصد ورضای طرفین عقد حاصل می شود .

 

 :دتعهّ لیتبد طیشرا

طريق تغییر موضوع تعهّد يا طرفین تعهّد نیاز به قراردادی تبديل تعهّد که سبب دگرگونی وانتقال همان تعهّد می شود چه از 

دارد که نافذ باشد که سبب تغییر شود و تعهّد پیشین وجود داشته باشد که در نتیجةتغییر يکی ازارکان آن از بین می رود 

کار وبدهکار بايد بر دوطرف اين قرارداد که  طلب (1391تعهّدات، عمومی نظريه مدنی حقوق)وتبديل به تعهّد ی ديگرمی شود

تغییر موضوع يا سبب تعهّد تراضی نمايند وزمانی که تبديا تعهّد به تغییر مديون می انجامد وشخص ثالثی طرف قرارداد بجای 

متعهّد می شود وقراردادی سه پايه ايجاد می شود بايد بر مبنای تراضی باشد  وتبديل تعهّد مشروط به ناوذ اين قرارداد است 

اسی اينست که  دوطرف معامله بايد قاصد بر تغییر وتراضی باشند واهلیّت تصرّف در تعهّد وپذيرش حقّی را که پس شرط اس

وموضوع تعهّد موجود ومشروع وقابل تصرّف باشد  (1391تعهّدات، عمومی نظريه مدنی حقوق)دارا می شوند بايد داشته باشند

شوند ودر اين تحوّل هیچ گاه بیش از يک تعهّد وجود ندارد به بیان ديگر ودوموضوع جداگانه وموجود باهم نمی توانند مبادله 

 (1391تعهّدات، عمومی نظريه مدنی حقوق)هیچ کس تبديل تعهّد را به مبادلة تعهّد موجود وسابق تعريف نکرده است 

 :دتعهّ ليتبد آثار-2-2-5-5
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تعّهد ،تعهّد  ليبباشد که در اثر تبد یتعهّد سابق م ناتیدارد که اعّم آن سقوط تعهّد سابق وسقوط تضم یتعهّد آثار ليتبد 

هرگاه  نيشود ،بنابرا یاست شروع م هیّکه ملحق به تعهّد اول ديکند وآثار تعهّد جد یدامیشودوآثار آن خاتمه پ یسابق ساقط م

 ليپردازد، ودر اثر تبد یمنتقل کنند بانک سود م یگذار هيسرما ايبه حساب پس انداز  آنرابانک باشدو یدر حساب جار یپول

 شود. یم جاديتعّهد ا ليتبد خيتار یاز ابتدا یديتعهّد مرور زمان جد

 ديجد نيرود وبه د یم نیاز ب زینسبت به آن دارد ن یوفرع یتبعةتعهّد مزبور که جنب ناتیخود تضم293ق.م. در م  نیوهمچن

تعهّد  جاديکه ا نديتوانند درج نما یم ینیهر شرط وتضم ديتوانند در تعّهد جد یم نیطرف یشودول یشده ملحق نم جاديکه ا

 کند. یم

 همانگونه که بیان شده که در تبديل تعهّد سه رويدادرخ می دهد :

 .سقوط تعهّد اصلی 1

 .ايجاد تعهّد جانشین 2

 .پیوند سقوط وايجاد تعّهد وادغام آن دو درعمل حقوقی 3

 نظريه مدنی حقوق)که هريک از اين سه عمل آثار خاص مربوط به خود را دارد که در عمل حقوقی مرکب جمع شده اند 

 (1391تعهّدات، عمومی

 سابق تعهد  سقوط.1

 سابق وفروع تعهد  ناتیتضم زوال.2

 ديتعهد جد شيدایپ.3

 نیتعهد احراز قصد طرف ليتبد اثبات.4

گاته (1391تعهّدات، عمومی نظريه مدنی حقوق)ق.م. بر انتقال دين وطلب اختالف می باشدبعضی 293در بارةشمول حکم مادة

اند که اين حکم مخصوص تبديل تعهّد به معنی خاصّ می باشديعنی زمانی که در آن تعهّد پیشین ساقط شده ودين جديدی 

ق.م. که انتقال دين 292م  3و2ن سابق باقی می ماند، بعضی ديگر از ظاهر بند به جای آن قرارمی گیرد ولی توابع وامتیازات دي

باسقوط « اذا سقط االصل سقط الارع »ق.م. را در انتقال تعهّد براسا  قاعدةفقهی  293وطلب را نوعی تبديل تعهّد دانسته وم 

نیز قابل اجراءمی دانددرواقع با تنظیم  ، (1391ايران، مدنی حقوق محشی مجموعه کاملترين)اصل ، فرع نیز ازبین می رود

 مجموعه کاملترين)قرارداد ثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج درقرارداد اوّلیّه درمورد وجه الترام نیز می باشد

 (.1391ايران، مدنی حقوق محشی

در واقع تبديل تعّهد يک جريان وتحوّل است از دو نظر ،به بیان ديگر نظريّة انتقال دين وطلب همان انديشة تکامل يافتةتبديل 

تعهّد است وهمانگونه که در بسیاری از نظامهای حقوقی از جمله آلمان انتقال دين بجای تبديل تعهّد قرارگرفته ودر اصل آنچه 

 نظريه مدنی حقوق)يون ديگر يا ازملکیّت طلبکاری به طلبکار ديگر باقی می ماند اصل تعهّد است درگذر از ذمّةمديونی به مد

در » ق.م. ابراز داشته 293وبنای تضمینات وتوابع به تراضی طرفین بستگی دارد همانگونه که در م  (1391تعهّدات، عمومی

 «رفت مگر اينکه طرفین معامله صراحتاً شرط کرده باشند تبديل تعهّد تضمینات تعهّد سابق به تعهّد الحق تعلّق نخواهد گ

 گردد.

 
 

 گیری. نتیجه3

از  یشنهادیپ یراهکارها تیعوامل عدم موفق یاست، ول یو عاد یعیطب یکشورها امر یدر تمام ها مطالبات معوق بانک جاديا

 کسانيو  ونيد هيدر تأد ریبه علل و آثار تأخ یتوجهیمتوجّه ب شتریب رانير ادر خصوص عدم وفای به عهد د  نیمحقق یسو

متخلّف و کالهبردار است و  یاکننده ریهر تأخ کنندیافراط گمان مبه  یا، وعده ستکنندگان در پرداخت ا ریهمه تأخ یانگار

کنندگان ناتوان  ریهمه تأخ کنندیگمان م طيبه تار یمتخلّف مجازات شود و گروه یاز هر راه قانون کنندیم شنهادی،پ جهیدرنت
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نظر شود بهتر و مبرهن صرف زین ی،بلکه اگر از اصل بده ستین هيتأد ریبه گرفتن خسارت تأخ یازیتنها ناند که نهو ورشکسته

 .ديافزای، بر مشکالت موجود م گونهنيا یاست که راهکارها

  هاوصول مطالبات بانک امور انيمتصد یسرلوحه کار  یستيتعهدات، با ااءيبه ا نيدر  متعهد بیترغ جاديبا ا ديبدو امر با در

ومردم بدانند که در محاکم را نداشته باشد  قياز طريا در اداره ثبت  هیاجرائ یریگیصدور و پ یوالنط اي ریکه اواًل مس ردیقرار گ

 صورت عدم اياای به عهد از هرگونه حقوق اجتماعی محروم می شوند 

جامعه خواهد داشت  تيو درنها نيخانواده متعهد یرو یادهيتنها اثرات عدنه نيامالک متعهدبا بازداشت اموال و  اً یثان 

یمواجه م ستندیبه پول ن ليتبدقابل کيزمان نزدشده که  در مدت کیامالک واموال تمل یاديبا تعداد ز زین ومتعهدين له ،

 . شوند

کشورها اگر  یتمام یکه برا یاسالم یکشورها یفقط برانه تواندیابزار باارزش است که م کي یاسالماقتصاد اسالمی  یالگو

 یتوسعه است برخالف کشورها یسوبه یاچهيکند، و در جاديا یاديبکار گرفته شود منافع ز یو صور یطور کامل و نه اسمبه

ر به تجربه رشد در منج تيرا مدنظر قرار داده و درنها یو معنو یتوسعه اخالق دانندیم یکه توسعه را فقط ماد یغرب

 شود. افتهيکمتر توسعه یدر کشورها یفقر ،نابرابر یهانهیزم

بروز  تواندیم شهیاست که هممندکه اسالم از آن بهره يیايبه فقه پو تيدرست آن و رفع اشکاالت وبروز کردن با عنا یاجرا باو

و  شودیم یجامعة اسالم یو احکام معامالت است باع  توسعه اقتصاد یو اقتصاد یعدالت اجتماع به دنیباشد ،و هدف آن رس

به  طرفکياز توانیم اسالمی  قوانین  تياست و با رعا جانیدر کالبد ب یاسالم که مثل روح   بخشبا استااده از احکام نجات

 .انجامدیآسان و روان شدن معامالت م

مشکالت  یکه ظاهراً بعض يی.البته درجاها شودیها مشدن آن تریا و واقعقرارداده یهانهيباع  کاهش هز گريو از طرف د 

آن بنا بر  یزمان نییاحکام و تب ریینسبت به تغ توانندیعلما و فقها معزّز م شودیاستنتاج م یبانک اتیاز عمل ايمشاهده  یشرع

آورند که در مقاله به عمل نیبر اسا  مصالح مسلم یاقدام  مقتض«المحظورات  حیالضّرورات تب»ضرورت و حاجت از باب اصل 

باع   رییتغ نيکه ا ستین  يدر نصوص قرآن و حد رییو احکام ،موجب  تغ یدر فتاو رییتغ نياست .و ا شدهانیب لیبه تاض

 ،. شودیوبر آن نص منطبق م شودیواقع م هاتیدر واقع رییتغ نياما ا شودیخروج از اسالم م

مناسب است ونظام  اریبس سکيکاهش ر یمسئله برا نيباشد ا یم ريانعطاف پذ اریبس یاسالم اقتصاد تیّماه نکهيعلّت ا به

 سکير میتقس انیرا از خود بدانند، وم یاسالم نظام  برد  ومردم بتوانند یباالم سکير میتقس يیکارا یرا برا یاجتماع تیّامن

 .دارتباط وجود داشته باش یفرد یومحرک ها

 حاکم به عهد بدانند و درآمد خود را از یشوند فردا خود را ملزم به وفا یمنتاع م ز جامعه  که اگر امروز تودةمردم ا یه ابه گون 

 یداري،پا یثبات اقتصد يیکارا  باع جهیکند ودر نت تيخود از آنها حما یدر جا زین حکومت اسالمی پنهان نکنند و یاسالم

گذارد  یم یبرتوسعةجامعةاسالم یاديز اریاثرات مثبت بس یباالوبطورکل یورشد اقتصاد ی،مشارکت عموم یريپذ سکي،ر یمال

 ديمختلف محافظت بعمل آ نينابجا وغارت آنها به عناو یدر برابر بهره بردار یوملّ  یواجتماع یازاموال فردوحکومت اسالمی . 

اقتضاءدارد که قواعد  یل هم نگذارندواقتصاد اسالمرا معطّاين اموال شوند یکه وارد آن م یدر روابط اقتصاد یاریوضمن هوش

استااده  نهیبه یشود ودرجا نهينهاد یعشده وثابت وصالح باشد وتوازن اجتما تيوعدالت درآن درهرزمان ومکان رعا عيتوز

 کنند ،
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از  ديبوده با یمدن تیگات مساله مربوط به مسئول ديبا زیاز عدم اجراقرارداد ن یناش یدر خصوص خسارات احتمال نیهمچن

 جبران خسارت استااده نمود  یوضوابط آن برا یمبان

 یبر بودن آن باع  ضرر دائن م نهيهزاسناد وقراردادها به علت  یبه اجرا یدگیبودن  زمان رس یو طوالن یدادرس یو طوار

و  دهینرس کيبه حقّش ازراه نزد قتیندارد ودر حق یدر اقامةعو یدارد ناع اریسند قابل اجراءدر اخت که یطلبکار نيباشد بنابرا

 شود  یکنترل م نیاراده طرف یبا اصل آزاد ماًیعوامل وروشها مستق نيا یتمام

مذکور با مّدنظر  اتیّعمل ةواعاد کطرفيدردادگاه از  يیاجرا اتیّابطال عمل یدعاو یانهايبا وجود جر یاجراءاسناد رسم البته

رسد   چون  یبه نظر نم یکار معقول یاشخاص حقوق یبرا یورشکستگ یودعاو یقیاشخاص حق یافال  برا یقراردادن دعاو

 ايیبدون حکم دادگاه است واگر طول مدّت اجراءاسناد مساو یسند رسم یايبمنظور استااده از مزا یاسناد رسم یاصل اجرا

 باشد. یباشدنقض غرض م یبه دعاو یدگیاز طول مدّت رس شتریب

تبديل تعهداز طريق تبديل متعهد دارد  اریقابل اجراءدر اخت هاوموسسات مالی در  اسناد بانککه  يکی از راهکارهايی  نيا بنابر

يا متعهد به است که در صورت آسیب شناسی صحیح می تواند به نوعی قسمتی از مطالبات بانک ها را تعیین وتکلیف نمايد  

ودر هر صورت باع   دهینرس کياز راه نزد ان به حقّش قتیر حقود ند در اقامه دعوا ندار آن چنانی  ناعچون بانک ها در عمل  

حل اختالف از  وهیشوندانتحاب ش یکنترل م نیاراده طرف یاصل آزاد ماٌبایعوامل وروشها مستق نيا یباشد و.تمام یضرر م

 یوخشک حقوق داخل رانهیسخت گ یدادرس نیحل اختالف  وکنار نهادن آئ یدر خصوص چگونگ میقرارداد وتصم نیطرف

  .است

 

 . 
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Abstract: 

One of the problems in different countries including Iran is pledge Conversion 

and this leads to the loss of people. If this process is not resolved via trust and 

negotiation, two parties refer to legal courts and this increases the legal cases 

and costly operation, legal procedure , different social problems, property loss 

that are sold by paltry price in the bids and this is not compensated sometimes. 

This study evaluates promise fulfillment from jurisprudence and legal aspects 

and its effect is explained in the sustainable development of Islamic community. 

in this paper is the first study of nature Thdrvshn and legal jurisprudence and 

comparative Bamtalh Finally, its pathology explained. 
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