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Background and purpose: Substitution of a different obligation is 

one of the important issues of civil rights, whose legal nature has 

always been the subject of debate. In this paper, an attempt is made 

to investigate the legal nature of entity of substitution of a different 

obligation in Iranian and Canadian laws. 

Materials and methods: The present paper is descriptive and 

analytical, and library method was used to collect data. 

Ethical considerations: In all stages of writing the present research, 

while respecting the originality of the texts, honesty and 

trustworthiness have been observed. 

Findings: In Iranian law, substitution of a different obligation is a 

legal act that has a contractual nature. It means that both parties to the 

obligation must agree with each other to substitute the obligation. 

Therefore, this substitution of obligation does not occur with the will 

of one party and will require the will of both parties. On the other 

hand, it should be noted that substitution of a different obligation is a 

reciprocal contract. In Canadian law, the substitution of an obligation 

is referred to as a legal entity, and it refers to the substitution of an 

obligation with another obligation or the substitution of a person with 

a new person to create an agreement. 

Conclusion: In both Iranian law and Canadian law, acceptance of 

the responsibility of a new obligor and acceptance of a new contract 

is the most important effect of the substitution of a different 

obligation. This means that in the case of concluding a contract of 

substitution of a different obligation, if this contract causes the 

substitution of any of the parties to the contract, the primary effect of 

this contract is the emergence of a new responsibility for the new 

obligor against the obligee, which is the result of a new contract. 

Therefore, the requirement for the emergence of this responsibility is 

the acceptance of a new contract between each of the parties to the 

contract and a third party. 
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تبدیل تعهد از موضوعات مهم حقوق مدنی است که ماهیت  زمینه و هدف:

ماهیت  همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تالش شدهحقوقی آن 

 حقوقی نهاد تبدیل تعهد در حقوق ایران و کانادا بررسی شود.

ای مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ها:روش و مواد

 شده است.استفاده

است. بدین معن در حقوق ایران، تبدیل تعهد دارای ماهیت قراردادی  ها:افتهی 

یکه برای تحقق تبدیل تعهد الزم است طرفین با یکدیگر توافق نمایند. در واقع 

تبدیل تعهد یک عمل حقوقی یک طرفه نیست و نیازمند اراده طرفین قرارداد 

شود. در حقوق کانادا نیز به است. ضمن اینکه یک نوع قرار داد معوض تلقی می

شده و به جایگزینی یک الزام با الزامی ی اشارهنهاد حقوقعنوان یکتبدیل تعهد به

 شود.دیگر و یا جایگزینی شخصی با شخص جدید برای ایجاد توافق اطالق می

داری رعایت شده در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت :یاخالق مالحظات

 است.

متعهد هم در حقوق ایران و هم در حقوق کانادا، پذیرش مسئولیت  :یریگجهینت

باشد. بدین معنی که ترین اثر تبدیل تعهد میجدید و پذیرش قرارداد جدید مهم

که این قرارداد موجب جایگزینی در صورت انعقاد قرارداد تبدیل تعهد درصورتی

هر یک از اطراف عقد گردد، اثر اولیه حاصل از این قرارداد پیدایش مسئولیت 

باشد که این مسئولیت درنتیجه می جدید برای متعهد جدید در مقابل متعهدله

یک قرارداد جدید است. پس الزمه پیدایش این مسئولیت پذیرش قرارداد جدید 

 باشد.بین هر یک از اطراف عقد و شخص ثالث می
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 مقدمه. 1

یکی از حقوقی که مورد تأکید قرارگرفته است حق 

طلبکار و نیز تعهدات بدهکار است که در برخی از 

شود. بنابراین الزم است الگوی میموارد پایمال 

قانونی مناسب، مستند و مستدلی طراحی شود تا 

هم تضییع حقوق به حداقل برسد و عدالت 

االمکان محقق گردد و هم از اقدامات غیر حتی

های مضاعف جوییآمیز وخودسرانه و انتقامالمتمس

 جلوگیری به عمل آید. یکی از این موارد

ای شده تبدیل تعهد است. جایگاه ویژهبینیپیش

تبدیل تعهد و انتقال آن در روابط حقوقی و تجاری 

مردم، مطالعه ایجاد و انتقال حق برای احاطه بر این 

عی دارد مفهوم و سهمی که در تنظیم روابط اجتما

سازد هرچند امروزه دارنده سند را ضروری می

تجاری با ظهر نویسی و گاه با تسلیم ساده سند )در 

تواند طلب خود را به دیگری انتقال وجه حامل( می

تبدیل »دهد بدون اینکه نیازی به شکل پیچیده 

(. ولیکن 246، 1370)کاتوزیان،  داشته باشد« تعهد

دان نپرداخته است، فقها صراحت بتنها مقنن ما بهنه

اند و صرفاً نیز باب مستقلی برای این بحث نگشوده

به اشاراتی در ضمن عقود ضمان و حواله بسنده 

اصطالح »  (.5، 1352)جعفری لنگرودی،  اندکرده

و ساختار حقوقی تبدیل تعهد میراثی از رومیان 

است که در حقوق بسیاری از کشورها به یادگار 

ون مدنی ایران بدون ارائه تعریفی قان. «مانده است

آن را یکی از  264از تبدیل تعهد بر اساس ماده 

و  292طرق سقوط تعهدات برشمرده و در مواد 

مقررات آن را بیان نموده است. هرچند تبدیل  293

اله از اسباب مرسوم تغییر مانند ضمان و حوتعهد به

ن کنندگاتدوین»آید، تحول در مفاد تعهد بشمار میو 

تقلید از وارثان حقوق  قانون مدنی ایران نیز آن را به

ویژه فرانسویان در زمره اسباب سقوط رومی به

که هدف اصلی این نهاد، اند درحالیتعهدات آورده

نیست، تحول آن است و تعهد برای « سقوط تعهد»

، 1379)کاتوزیان، « شوددگرگون شدن، ساقط می

اعتبار اشخاص در (. با این توضیح که ازآنجاکه 246

باشد، لذا در مواقعی ادای تعهد و دین متفاوت می

که مدیون جدیدی قصد دارد در ایفای تعهد 

عنوان جایگزین مدیون اصلی گردد، متعهدله به

صاحب حق یا طلب باید به این جایگزینی رضایت 

دهد. در خصوص تبدیل تعهد در حقوق ایران و 

های ژوهشعنوان وارث حقوق رومی پفرانسه به

شده است: تبدیل تعهد انجام متعددی در زمینه

سعدی، در علی ساعتچی و فرزاد جاویدی آل

ای از تفکیک میان تغییر تعهد و تبدیل تعهد مقاله

اند. نتایج مقاله در نظام حقوقی ایران بحث کرده

مذکور بیانگر این امر است که در تبدیل تعهد، تعهد 

و تعهد جدیدی که در رود سابق کامالً از بین می

یکی از ارکان )موضوع، سبب، مدیون و دائن( با 

تعهد اول متفاوت است با شرایط و آثار جدید 

شود؛ به همین دلیل جایگزین تعهد قبلی می

تضمینات و دفاعیات مربوط به تعهد اول ساقط می

شود. انتقال تعهد عبارت است از اینکه تعهد از 

ه بر ذمه اوست یا از ناحیه مدیون به لحاظ دینی ک

ه شخص ناحیه دائن به لحاظ حق شخصی او ب

 شود )ساعتچی و همکاران،دیگری منتقل می

محمود کاظمی و علی زارعی نیز، در  (.1393

ای به مطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق مقاله
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اند. مطابق نتایج مقاله ایران و روم و فرانسه پرداخته

نهاد حقوق روم بوده  مورد اشاره، تبدیل تعهد یک

که به حقوق کشورهای غربی رسوخ کرده است. در 

حقوق روم، چون تعهد یک رابطۀ شخصی بین 

طرفین آن بود، با تغییر هریک از ارکان آن )متعهد، 

سان شد؛ بدینمتعهدله و...( تعهد نیز ساقط می

امکان انتقال تعهد )انتقال طلب و دین( وجود 

دین و طلب، تبدیل  نداشت. برای تحقق انتقال

 تعهد تأسیس شد.

باوجود تحول در مفهوم تعهد در حقوق غرب، هنوز 

هم انتقال دین )جنبۀ منفی تعهد( در مفهوم رومی 

عالوه تبدیل تعهد به آن پذیرفته نشده است؛ به

اعتبار تبدیل موضوع، مفید و مورد استفاده است؛ 

های نظاماز این نظر این نهاد هنوز اهمیت زیادی در 

حقوقی غربی دارد و احکام و آثار آندر دکترین و 

رویۀ قضایی مورد توجه است)کاظمی؛ زراعی، 

(. همچنین علیرضا فصیحی زاده و سید نصیر 1395

ای دوگانگی انتقال آبادی در مقالهحسینی خاتون

طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله در حقوق 

س نتایج مقاله اند. بر اساتحلیل نکرده ایران را

گذار تبدیل تعهد به مذکور، در حقوق ایران، قانون

اعتبار متعهدله را به نحو مستقلی از انتقال طلب 

پذیرفته است. البته، هرچند قانون مدنی، مقررات 

آن را به اجمال و اختصار و تنها در دو ماده بیان 

نموده، ماهیت، شرایط اختصاصی و آثار آن 

می حاکم بر معامالت به قواعد عموباتوجه

توان آن را ذیل عنوان انتقال تحلیل است و نمیقابلِ

، زاده و همکاران)فصیحی  طلب تحلیل نمود

(. در این مقاله تالش شده به بررسی ماهیت 1400

حقوق تبدیل تعهد در حقوق ایران و کانادا پرداخته 

ال محسوب شود. حقوق کانادا در زمره حقوق کامن

هیت حقوق تبدیل تعهد در حقوق شده و تبیین ما

تر تواند در تحلیل دقیقایران و حقوق این کشور می

تبدیل تعهد تأثیرگذار است. سؤال مقاله حاضر  نهاد

ماهیت حقوقی نهاد  طرح است کهبدین شکل قابل

تبدیل تعهد در حقوق ایران و کانادا چگونه 

تحلیل است و چه آثاری دارد؟ فرضیه مقاله نیز قابل

نهاد تبدیل »ن صورت مطرح شده است که بدی

تعهد در حقوق ایران و کانادا علی رغم اشتراک دارد 

 «.های این نهاد استهای در زمیه ویژگییا تفاوت

منظور بررسی سؤال مورداشاره ابتدا به مفهوم به

شده و تبدیل تعهد در حقوق ایران و کانادا پرداخته

و آثار آن در ادامه از ماهیت حقوق تبدیل تعهد 

 بحث شده است.
 

 هامواد و روش. 2

مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای 

شده ای استفادهها از روش کتابخانهآوری دادهجمع

 است.

 

 یمالحظات اخالق. 3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.
 

 هاافته. ی4

در حقوق ایران، در حقوق ایران، تبدیل تعهد دارای 

ماهیت قراردادی است. بدین معن یکه برای تحقق 

تبدیل تعهد الزم است طرفین با یکدیگر توافق 

نمایند. در واقع تبدیل تعهد یک عمل حقوقی یک 
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طرفه نیست و نیازمند اراده طرفین قرارداد است. 

شود. میضمن اینکه یک نوع قرار داد معوض تلقی 

نهاد عنوان یکدر حقوق کانادا نیز به تبدیل تعهد به

شده و به جایگزینی یک الزام با الزامی حقوقی اشاره

دیگر و یا جایگزینی شخصی با شخص جدید برای 

 شود.ایجاد توافق اطالق می
 

 بحث . 5

 . تبدیل تعهد در حقوق ایران و کانادا5-1

سقوط تعهد  تبدیل تعهد، تراضی و توافق طرفین به

جدید به جای آن است. قبلی و جایگزینی تعهدی 

تبدیل تعهد » (133، 1386)شهیدی،  از دید برخی

را عبارت از تبدیل تعهد سابق به تعهد دیگری که 

ای که تعهد پیشین گونهگردد، بهجایگزین آن می

آید، جای آن میشود و تعهد جدید بهنابود می

تبدیل تعهد »ی دیگر: به نظر برخ«. اندتعریف کرده

موجب آن تعهد قدیم یک عمل حقوقی است، که به

)جعفری  گرددمنتفی و عهد جدید جایگزین آن می

(. تبدیل تعهد ممکن است، 729، 1386لنگرودی، 

 صورت تبدیل مدیون با بستانکار یا طلب باشدبه

ای که با (. نکته137، 1387)جعفری لنگرودی، 

ان به آن اشاره نمود، این توتوجه به این تعریف می

است، که در تبدیل تعهد یک رابطه قراردادی از 

رود و رابطه قراردادی جدید به وجود بین می

قانون مدنی از  264ماده  گذار درآید. قانونمی

عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات تبدیل تعهد به

برده است. بدین توضیح که هر تعهدی دارای نام

چند رکن است. رکن اول آن عبارت است از موضوع 

تعهد. مقصود از موضوع تعهد، کار معین و معلومی 

باشد. مانند دار انجام آن میاست که شخص عهده

عهد شود که خانه خود را به مبلغ اینکه شخصی مت

صد میلیون ریال به دیگری بفروشد. رکن دیگر 

تعهد، دو طرف تعهد هستند. برای به وجود آمدن 

عنوان طلبکار یا صاحب یک تعهد، باید شخصی به

عنوان متعهد یا مدیون حق و شخص دیگری به

(. یکی از 69، 1386)کاتوزیان،  وجود داشته باشد

ین تعهد آن است که متعهد به عهد های سقوط اراه

خود وفا کرده و موضوع تعهد را انجام دهد. 

گذار، این راه سقوط تعهد را، وفای به عهد قانون

. ق.م(. لیکن وفای به عهد، تنها 264نامیده است)م. 

نیز یکی  "تبدیل تعهد"راه سقوط تعهد نیست. 

عالوه بر .باشدهای سقوط تعهدات میدیگر از راه

ف فوق، تعریف دیگری نیز توسط یکی از تعاری

شده  ( ارائه361، 2، 1382)صفایی،  نویسندگان

تبدیل تعهد عبارت است از »موجب آن؛ است که به

که تعهدی درنتیجه تغییر دریکی از ارکان آن این

به تعهد دیگر تبدیل گردد. در این صورت تعهد اول 

در «. گرددساقط و تعهد دیگری جایگزین آن می

توان ل در تعریف تبدیل تعهد در حقوق ایران میک

موجب آن تعهد موجود گفت عقدی است که به

شود. عملی منتفی و تعهد جدیدی جایگزین آن می

باشد که مستلزم یک تعهد و انشاء تعهدی جدید می

و از ماهیت قراردادی برخوردار است. بر اساس آنچه 

توان گفت که تبدیل تعهد عملی گفته شد می

حقوق است که درنتیجه آن تعهد موجود قبلی 

ساقط و تعهد جدیدی که حداقل دریکی از ارکان 

 گردد.با آن متفاوت است به جانشینی آن ایجاد می
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ال ازنظر ماهیت با تعریف تبدیل تعهد در کامن 

تعریفی که از این اصطالح در سیستم حقوقی 

 نوشته خصوصاً در ایران ارائه گردیده است، متفاوت

تبدیل تعهد، »ال، باشد. در حقوق کامنمی

جای قرارداد قبلی جایگزینی یک قرارداد جدید به

است. قرارداد جدید ممکن است بین همان اشخاص 

منعقد شود و یا اینکه ممکن است متضمن معرفی 

(. با 246، 1990)گیفیس،  «شخص جدیدی باشد

شود که فرایند توجه به این تعریف مالحظه می

تبدیل تعهد درواقع جانشین ساختن یک حقوقی 

قرارداد جدید بجای قرارداد پیشین است و محصول 

این فرایند، الزام الغاء تعهدی است که از قرارداد 

سابق ناشی گردیده است و در ضمن، تعهد جدید 

نیز با منشاء دیگر که یک قرارداد جدید است 

یابد. این تعریف همچنین اشاره دارد به پیدایش می

نچه که در حقوق ایران و فرانسه بانام تبدیل تعهد آ

به اعتبار تغییر اطراف تعهد معروف است. چه 

شده است، یک طور که در تعریف هم بیانهمان

شخص جدید که ممکن است برحسب مورد، متعهد 

و یا متعهدله جدید باشد، جایگزین متعهد یا 

 گردد.متعهدله اصلی می

 

عهد در حقوق ماهیت حقوقی تبدیل ت .5-2

 ایران و کانادا

ای در اینکه تبدیل تعهد در حقوق ایران بر چه پایه

استوار است، تقریباً همه نویسندگان مبنای آن را 

بر اساس اراده طرفین در انجام یک عمل حقوقی 

دانند. بنابراین حقوق و تکالیفی که حاصل تعهد می

بوده و برحسب مورد برای متعهدله یا متعهد، ایجاد 

توانند منتقل ها مینشوند، بااراده و توافق آمی

گشته و یا تبدیل شوند. قائلین به این نظر همواره 

)جعفری،  مثابه یک عمل حقوقیتبدیل تعهد را به

قصد انشاء تبدیل تعهد (، که نیاز به608،  1 ،1388

و رضایت طرفین و قصد مشترک بر ظهور تعهد 

، 1383فرجام، )نیک جدید و اسقاط تعهد پیشین

، واحدی زاده)فیض و  و عقد(، دارد 113-115

)امامی،   (، یا قراردادی معوض159-193 ،1388

(، است که حسب مورد از توافق 334، 1 ،1385

نگرند. اینان آید میاراده دو یا سه نفر به وجود می

اند و در آثارشان آن برای آن اصالتی تأسیسی قائل

دانند و به جهت می "نهاد حقوقی تبدیل تعهد"را 

ملی است حقوقی ذیل عنوان شرایط اینکه ع

عمومی تبدیل تعهد، ماهیت قراردادی آن را به رخ 

کشیده و از لزوم شرایط اساسی صحت معامالت 

قانون مدنی در خصوص آن  190مصرح در ماده 

لذا طبق این نظر تبدیل تعهد در  .سخن میرانند

حقوق ایران عملی است حقوقی در کنار سایر 

ای موارد انطباق ه در پارهتأسیسات مشابه عقدی ک

کامل با ضمان یا حواله داشته و دقیقاً آثار آن عقود 

سنتی سقوط تضمینات و از بین رفتن ایرادات( در 

 شود.وضوح دیده میاین ارمغان نوین قانون مدنی به

ق.م  292ماده  1ازآنجاکه تبدیل تعهد، مطابق بند »

ف طرمتضمن پیدایش تعهد جدید است، بااراده یک

پذیرد و نیازمند اراده دو طرف خواهد تحقق نمی

جهت در بین اعمال حقوقی، ماهیت بود و بدین

؛ الذنون، 91، 1386)شهیدی، « قراردادی دارد

اصوالً باید گفت که تغییر تعهد (. »330، 2 ،1970

خواه به تبدیل آن انجامد یا سبب دگرگونی و انتقال 
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فذ دارد که همان تعهد شود، نیاز به قراردادی نا

سبب تغییر گردد. دو طرف این قرارداد، گاه طلبکار 

و بدهکار هستند؛ مانند تراضی بر تغییر موضوع و 

سبب تعهد و گاه، شخص ثالثی که انتقال دین یا 

شود و قراردادی پذیرد به آنان افزوده میطلب را می

کند، مانند حواله که با توافق جانبه را ایجاد میسه

شود و گاهی علیه واقع میل و محالمحیل و محتا

دیگر، یکی از دو طرف تعهد با شخص ثالث پیمان 

بندد، مانند قرارداد میان ضامن و طلبکار و می

«. قرارداد انتقال طلب میان طلبکار و انتقال گیرنده

با قبول اینکه تبدیل تعهد یک قرارداد است، باید 

ق.م را نیز که هر  190شرایط مندرج در ماده

ارا هاست، درارداد و معامله صحیحی متضمن آنق

باشد. با بررسی بعضی از احکام و قواعد مربوط به 

عقد ضمان، ممکن است این نظر ایجاد شود که 

تبدیل تعهد، ماهیتاً عقد ضمان است. این ایده، 

ای از شود که بدانیم عدهزمانی بیشتر تقویت می

)نجفی،  فقها ازجمله صاحب مسالک، و جواهر

(، فک رهن را اثر عقد ضمان 319، 9 ،1412

دانند مگر آنکه بقاء آن در عقد شرط گردد. یعنی می

واسطه اگر دین موجود دارای وثیقه و رهن باشد، به

گونه عقد ضمان، رهن زایل گشته و ضامن هیچ

تعهدی نسبت به تضمینات دین ندارد و مضمون له 

ون عنه تواند ایراداتی را که نسبت به مضمنیز نمی

قابل استناد بود، در برابر ضامن مورداستفاده قرار 

دهد، مگر آنکه در عقد ضمان صراحتاً قید گردد که 

آن وثائق و تضمینات و رهن که نسبت به دین 

وجود داشته است، بعد از ضمان نیز باقی و به عهده 

خصوص در مورد تبدیل ضامن باشد. این امر، به

ق.م  293ید آن نیز مادهتعهد کامالً صادق بوده و مؤ

تفصیل موردبررسی قرار است که در جای خود به

ای از نویسندگان نیز معتقدند که خواهد گرفت. پاره

در اثر عقد ضمان، دین مضمون عنه ساقط »

شود و ضامن تعهد جدیدی در برابر طلبکار پیدا می

یک از عوارض و اوصاف کند و دین جدید، هیچمی

)جعفری لنگرودی،  «راه ندارددین پیشین را به هم

(. و این امر کامالً با تبدیل تعهد به 11-12، 1385

ق.م( منطبق  292ماده  2)بند اعتبار تغییر مدیون

گذار تعریف آید که قانوناست و از ظاهر آن برمی

آورده است. « تبدیل تعهد»ضمان را زیر عنوان 

عنوان عقد ضمان این پرسش تلقی تبدیل تعهد به

گذارد که باوجود ضمان و حواله ون پاسخ میرا بد

بینی تبدیل تعهد بود؟ و در پیشچه نیازی به 

صورتی هم که بتوان توجیهی منطقی برای این 

اقدام نویسندگان قانون مدنی فراهم آورد، با چه 

توان مرز استواری میان تبدیل تعهد استداللی می

در تنها و آن موارد اخیرالذکر ترسیم نمود تا نه

یکدیگر تداخلی ننمایند، مردمان عادی را نیز در 

انتخاب هریک از این تأسیسات برای رفع حوائج 

شان حقوقی خویش در دادوستدهای روزمره

این همه شباهت  وجود رهنمون گردد. با

گیری افراد در خصوص اینکه در خصوص تصمیم

بایست از تبدیل تعهد به اعتبار مصداق پیش رو می

د استفاده نمود یا عقد ضمان با مشکل تبدیل متعه

جدی روبرو است و ترجیح هر یک بال مرجح بوده 

و هرکدام از این دو وسیله را نیز که بکار گیرند 

غایت هدف خویش خواهند رسید. به همین به

سبب برخی از ترس نسبت دادن ایجاد تأسیسات 
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ها در گذار و برای رفع این چالشموازی به قانون

اند که تبدیل تعهد ویش بیان نمودهتحقیقات خ

دارای ماهیتی حقوقی است و ضمان و حواله از 

روند. و حتی مصادیق مصادیق آن به شمار می

اندیشی این چاره. تواند داشته باشددیگری نیز می

گشا نخواهد بود، زیرا همچنان این سؤال را نیز گره

گذارد که چه نیازی به طرح بدون پاسخ می

ت که تنها یک مصداق دارد. موضوعی اس

دیگر، به نظر این نویسندگان تبدیل تعهد عبارتبه

توان ازلحاظ نظری یک تأسیس عام است که می

برای آن مصادیق فراوان یافت. لیکن، با تحقیق در 

شود که تبدیل تعهد به این خصوص مشخص می

اعتبار دائن و تبدیل تعهد به اعتبار مدیون هریک 

در نظام حقوقی ما دارد و اگر تنها یک مصداق 

گذار از این دو طور بود، همان بهتر که قانوناین

برد و این مورد در باب سقوط تعهدات نام می

آورد. استاد دیگری معتقد مناقشه را به وجود نمی

گونه قانون مدنی بدون هیچ 292ماده  3است بند 

نیز چنانچه  2ابهامی انتقال طلب است و دربند 

دیون با رضای مدیون سابق باشد، عمل تغییر م

شده حواله و در صورتیکه بدون حقوقی انجام

شرکت مدیون سابق باشد، منطبق بر ضمان است. 

نویسندگان قانون مدنی که به تغییر »زعم ایشان به

اند، ابزارهای بومی این تغییر را مدیون نظر داشته

رایش اند و با این اقدام به پیبجای نهاد رومی گذارده

فایده و های بیاند تا بخشنهاد عاریتی پرداخته

حل این نویسنده در راه .«مزاحم آن را به دورریزند

خصوص ارائه نظری در خصوص چیستی تبدیل 

نماید، زیرا این سؤال را مطرح تعهد قابل انتقاد می

گذار در سازد که اگر چنین است چرا قانونمی

ضمان و حواله ذکر ای برای حالیکه مقررات جداگانه

کرده است، بازهم در قسمت تبدیل تعهد تحت 

ها پرداخته است؟ نویسنده عنوانی دیگر به ذکر آن

دیگری با اصرار بر اینکه اثر ضمان و حواله انتقال 

دین و طلب است و نه تبدیل تعهد، معتقد است که 

بایست مرز میان تبدیل تعهد و این دو عقد می

که بخواهیم هنگامیسنتی حفظ گردد و لذا 

محتویات و اجزای تعهدی را تغییر دهیم از نهاد 

کنیم. یعنی تعهد بعدی، تبدیل تعهد استفاده می

شده تعهدی جدای از اولی است و تعهد اولی ساقط

و تعهد جدیدی با شرایط و خصوصیات جدید به 

وجود آمده است. اما در صورتی که نخواهیم 

یر دهیم و آن را به خصوصیات و شرایط تعهد را تغی

همان صورتی که هست جابجا کنیم از تأسیساتی 

)رودیجانی،  کنیممانند ضمان و حواله استفاده می

جایی (. تعلیل ایشان نیز راه به79-80، 1390

گیری از این نخواهد برد، چون تشخیص و بهره

تأسیسات را چندان دشوار ساخته است که تنها 

وانند با این ظرافت، تنویسندگان حقوق تعهدات می

احکام و آثار هریک را شناخته و از آن استفاده 

مشارکت ذینفع تعهد در انتقال از جمله نمایند. 

معیارهای اخالقی در انتقال تعهدات، مشارکت 

کسانی است که به انحاء مختلف در تعهدات دخیل 

هستند. از این جهت، انتقال تعهد، از جمله عقود 

د حصول ایجاب و قبول واقع رضائی است که به مجر

میشود و نیاز به شکل و تشریفات خاصی ندارد، اما 

منتقاللیه باید به میزان و مقدار تعهد مطلع باشد، 

چرا که درصدد ایفای تعهد بر عهده خود، له ناقل 
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میباشد و قصد دارد پس از ایفای تعهد به ناقل 

رجوع نماید و آنچه را داده پس بگیرد، بنابراین علم 

او به میزان و اوصاف تعهد انتقالی ضروری است؛ 

مگر آنجایی که تسامح مبنای وقوع قرارداد انتقال 

باشد مثل عقد ضمان که مبتنی بر احسان است. 

علم منتقاللیه برای نفوذ انتقال ممکن است به دو 

طریق حاصل شود: یکی اعالم به او و دیگری قبول 

عهد در قرارداد وی. البته باید گفت اعالم یا قبول مت

از طرفی  .انتقال، جنبه اختیاری دارد و نه انشائی

تصور تحقق انتقال تعهد بدون مشارکت و رضایت 

ذینفع تعهد در اصل قرارداد یا حداقل در نفوذ آن 

ناممکن است، زیرا تغییر متعهد در انتقال تعهد از 

اهمیت بیشتری نسبت به تغییر ذینفع تعهد 

تغییر ذینفع تعهد که برای  برخوردار است و برخالف

متعهد امر با اهمیتی نیست، تغییر متعهد برای 

ذینفع تعهد در درجه باالیی از اهمیت قرار دارد. به 

دلیل اینکه در حقوق تعهدات شخصیت متعهد 

بیشتر از شخصیت ذینفع تعهد موردنظر است. 

بدین دلیل که تنها اوست که ارزش و بهای تعهد را 

ارزش مسلماً بر میزان مالئت  مشخص میکند و آن

و دارائی، قدرت پرداخت تعهد و سهالنگاری او در 

ایفاء تعهدات خود مبتنی است به نحوی که بدون 

وجود اراده ذینفع تعهد اساساً قرارداد انتقال منعقد 

. در حقوق کانادا، (82، 1400، خزائی). شودنمی

اصوالً بدون توجه به عقود معین و نامعین، ماهیت »

دانند، حقوقی تبدیل تعهد را صراحتاً قرارداد می

هرچند که بعضی از تعاریف، در بیان قرارداد بودن 

این عمل حقوقی، تا حدودی صراحت مذکور را 

ندارند. مثالً در تعریفی که تبدیل تعهد را جایگزینی 

 «داندصر قرارداد با عنصر دیگر مییکی از عنا

نشده است صراحتاً بیان(. »46، 1983)هادسون، 

ماند یک که بعدازاین جایگزینی، آنچه باقی می

قرارداد است که آن را تبدیل تعهد یا واقعه جدید 

شده که این نامند و تنها به این نکته اشارهمی

اصل جایگزینی غالباً و نه الزاماً، با تغییر طرفین ح

شود. اما ازآنجاکه صدر تعریف، عناصر قرارداد را می

داند، با توجه به اصل نسبی بودن قابل تعویض می

قراردادها و نیز با توجه به تعریف تبدیل تعهد در 

توان گفت که قرارداد جدید، حقوق کانادا، می

چیزی جز قرارداد تبدیل تعهد نیست. ازآنجاکه 

با جایگزینی یک ال تبدیل تعهد در حقوق کامن

شود و با جای قرارداد سابق محقق میقرارداد به

سازی قرارداد، مقارنه کامل دارد، جای دوباره

گونه ابهامی در قرارداد بودن این عمل حقوقی هیچ

ماند و قرارداد جدید نیز ممکن است بین باقی نمی

همان اشخاص منعقد شود و یا اینکه ممکن است 

« ی باشدمتضمن معرفی شخص جدید

(. بنابراین، شرایط اهلیت 1990)آ.اَونسایسی، 

گونه در حقوق کانادا برای انعقاد این قراردادی

قراردادها نیز همانند سایر قراردادها، الزامی است. 

تبدیل تعهد را »ال، بعضی از حقوقدانان کامن

موجب آن، توافق جدیدی دانند که بهقراردادی می

شته است، جانشین که موردقبول طرفین واقع گ

(. از 161، 1991)کولین، « گرددقرارداد موجود می

شیوه بیان این تعریف، آنچه که در حقوق ایران 

عنوان صفت مرکب برای بعضی از عقود به

شناسیم، برای تبدیل تعهد در حقوق کانادا نیز می

شود که قراردادی مرکب قلمداد شود. استنباط می
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ادا غالباً تبدیل تعهد را رسد در حقوق کانبه نظر می

جای قرارداد پیشین جایگزینی قراردادی به

دانند. نتیجه آنکه هر دو سیستم حقوقی ایران می

و کانادا عمل حقوقی تبدیل تعهد را ازنظر ماهیت، 

ها وجه دانند و در این مورد بین آنقرارداد می

اشتراک وجود دارد، اگرچه در جزئیات این قرارداد 

شود. به نظر آن، اختالفاتی مشاهده می و نیز آثار

نگارندگان اصوالً به دلیل وضعیت خاصی که تبدیل 

تعهد در حقوق کانادا داراست )چون در باب انتقال 

تعهد از آن صحبت به میان آمده است(، مبنای 

توان انتقال حقوق و حقوقی تبدیل تعهد را می

موجب یک قرارداد جدید ها دانست که بهمسئولیت

پذیرند. عالوه بر آن وجود یا عدم وجود ورت میص

ای در این فرایند دارد. کنندهنقش تعیین« رضایت»

با این توصیف، قراردادی که بر اساس آن حق یا 

یابد، طلب متعهدله به شخص ثالث انتقال می

تواند بدون رضایت طرف دیگر نیز منعقد شود می

ات خدم»مگر آنکه قرارداد از نوع قراردادهای 

باشد که در این صورت اعالم رضایت « شخصی

 طرف دیگر قرارداد الزامی است.  
 

ویژگی تبدیل تعهد در حقوق ایران و  .5-3

 کانادا

حکمت تأسیس نهاد حقوقی تبدیل تعهد، رها 

مابین دو شخصیت ساختن تعهد از قید رابطه فی

ای از نویسندگان معتقدند تحوالت بود ولی عده

تدریج این فلسفه کهن را از بین نظام حقوقی به

برده است و از اینکه تبدیل تعهد را نهادی مزاحم 

هد هنوز حال تبدیل تعنیز بنامند، ابایی ندارند بااین

هم اهمیت خود را در حقوق کنونی حفظ کرده 

است. امروزه تبدیل تعهد، عالوه بر فایده نظری از 

باشد. این اهمیت عملی بسزایی نیز برخوردار می

نهاد حقوقی، اهمیت عملی و نظری خود را درواقع 

از ویژگی مهم خود که با عنوان ترکیبی بودن 

رده است. شود اخذ کتبدیل تعهد از آن یاد می

باوجود تبدیل تعهد، طرفین مجبور نیستند قرارداد 

قبلی خود را با تفاسخ و اقاله بر هم زنند و تعهد 

جدید را با منشأ جدید که غالباً با قرارداد جدید 

شود، ایجاد نمایند و از این راه خود را در واقع می

های قانونی خاص که هرکدام آثار، تبعات و قالب

را دار است، گرفتار کنند. فایده شرایط خاص خود 

عملی تبدیل تعهد نیز، غالباً در عقود تشریفاتی 

گردد. بااراده طرفین قرارداد مبنی بر نمایان می

جای تعهد سابق برای احد ایجاد تعهد جدید به

ها و یا شخص ثالث، الزامی به برهم زدن عقودی آن

که با صرف زمان و طی مراحل قانونی واداری که 

باشد، های متفاوت ثبتی نیز همراه میباً با هزینهغال

شود تا برای ایجاد تعهد جدید نیازی به پیدا نمی

شده است، تشریفات مشابه آنچه که قبالً انجام

احساس شود. گذشته از مواردی که ذکر شد، در 

معامالت تجاری بین بازرگانان و تجار نیز، تبدیل 

موردتوجه در تعهد با اصل سرعت که یکی از اصول 

باشد، هماهنگی و همخوانی حقوق تجارت می

داشته و در تسریع انجام بعضی از معامالت تجارتی 

ها سهم بزرگی دارد. و همچنین در اجرای آن

بینی این نهاد، نه در حقوق بنابراین، ضرورت پیش

داخلی بلکه در حقوق فراملی و در معامالت 

الذکر احساس المللی نیز با توجه به مطالب فوقبین
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ترین خصیصه (. مهم23، 1381)شهیدی،  شودمی

تبدیل تعهد که درواقع وجه تمایز آن با غالب اعمال 

حقوقی دیگر نیز هست، ویژگی ترکیبی بودن این 

باشد. بدین معنا که تبدیل تعهد عمل حقوقی می

ای از مطابق قانون مدنی، در درون خود آمیزه

ادار است بدون سقوط و ایجاد تعهدات مختلف ر

تنهایی وافی به آنکه هر یک از این اعمال حقوقی به

خوبی نمایانگر وتحلیل تعهد بهمقصود باشد. تجزیه

این واقعیت است که این عمل حقوقی، اگرچه بر 

اساس قانون مدنی خود در زمره سقوط تعهدات 

ای دیگر از سقوط تعهدات قرار دارد، در مواقعی، پاره

گیرد. این مطلب در حقوق فرانسه را نیز در برمی

 1271ه نیز کامالً صادق است. بندهای اول و دوم ما

ق.م فرانسه در درون خود متضمن انواع دیگری از 

باشند. سقوط تعهدات، همچون ابراء و اقاله می

که هنگامی»ق.م:  1271ه مطابق بند اول ماد

مدیون در مقابل دائن خودش، دین جدیدی را به 

رد که جانشین دین سابق که گیعهده می

شود که سقوط مالحظه می«. گرددشده میساقط

دین سابق از سوی دائن و مدیون، درواقع چیزی 

جز اقاله دین سابق نیست. دربند دوم همان ماده 

که یک مدیون جدید، جانشین وقتی»آمده است: 

مدیون سابق گردد که توسط طلبکار بری شده 

تبدیل تعهد، منوط به در اینجا نیز حدوث « است.

ابراء ذمه مدیون سابق است که این ابراء، خود در 

ردیف سقوط تعهدات قرار دارد. منتها باید توجه 

تواند ترکیبی از داشت که هرچند تبدیل تعهد می

گاه سقوط و ایجاد تعهدات مختلف باشد، ولی هیچ

تنهایی وافی به مقصود این اعمال حقوقی مختلف به

توان تبدیل تعهد را به اعمال نمی نیستند. یعنی

ها را حقوقی مختلف تحلیل کرد و هر یک از آن

ها جداگانه موردبررسی قرارداد، بلکه مجموعه آن

نمایند. مشابه را ایجاد می« قرارداد تبدیل تعهد»

ه الذکر با اندکی تغییر، دربند اول مادمطلب فوق

 که متعهد ووقتی»شود؛ ق.م ایران دیده می 292

مقام آن متعهدله به تبدیل تعهد جدیدی که قائم

شود به سببی از اسباب تراضی نمایند، در این می

« شود.صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می

به سیبی از اسباب تراضی نماینده »در اینجا عبارت 

تواند اقاله تعهد پیشین را در گاهی اوقات می

ال این (. ح245، 1370)امامی،  برداشته باشد

آید که آیا تبدیل تعهد مستقیماً سؤال پیش می

متأثر از این قبیل سقوط تعهدات است و یا اینکه 

تأثیر خود را از ایجاد حقوق و تکالیف جدید که 

آورد؟ تابعی از تعهدات جدید هستند به دست می

آید که آیا تبدیل تعهد حال این سؤال پیش می

تعهدات است و مستقیماً متأثر از این قبیل سقوط 

یا اینکه تأثیر خود را از ایجاد حقوق و تکالیف جدید 

که تابعی از تعهدات جدید هستند به دست 

آورد؟ پاسخ این سؤال فرایند ترکیبی بودن می

تبدیل تعهد را که ویژگی بارز این عمل حقوقی 

که سازد. درصورتیازپیش روشن میاست، بیش

. تبدیل تعهد تعهد یا تعهدات جدید ایجاد نگردند

شود، چراکه با پیدایش حقوق و یا هرگز واقع نمی

تکالیف جدید است که تعهد سابق به تعهد جدید 

ریزد. مبدل گشته و اساس تبدیل تعهد را پی می

لذا خصیصه ترکیبی بودن تبدیل تعهد، ویژگی مهم 

این عمل حقوقی و وصف الینفک آن است. در 



  1400                                             1401نوین فقه و حقوق، نامه جستارهای ویژهاقتصادی، امه مطالعات فقه فصلن /292

 

ای گونهبهحقوق کانادا، در این خصوص وضعیت 

دیگر است. تعاریف مختلفی که از تبدیل تعهد 

آمده، نشانگر این مطلب هستند که در عملبه

حقوق کانادا تأثیر تبدیل تعهد، مستقیماً ناشی از 

سقوط تعهد سابق نیست بلکه با الغاء منشاء تعهد 

سابق، یعنی قرارداد اصلی و ایجاد قرارداد جدید که 

گردد. تعهد جدید مینتیجتاً منجر به پیدایش 

پذیرد. درواقع تبدیل تعهد، تبدیل تعهد صورت می

جای جایگزینی یا جانشینی یک قرارداد جدید به

(. بنابراین 1990اَونسایسی، )آ. قرارداد قبلی است

ویژگی خاص این عمل حقوقی، انحالل، الغاء و با 

حال، ایجاد قرارداد تفاسخ قرارداد سابق و درعین

که ممکن است با عناصر جدیدی  باشدجدید می

چون متعهد، متعهدله و یا دین جدید نیز همراه 

باشد. پس در اینجا هم تبدیل تعهد، تلفیقی از 

اعمال حقوقی مختلف است. در حقوق کانادا، در 

ای دیگر است. تعاریف گونهاین خصوص وضعیت به

آمده، نشانگر این عملمختلفی که از تبدیل تعهد به

د که در حقوق کانادا تأثیر تبدیل مطلب هستن

تعهد، مستقیماً ناشی از سقوط تعهد سابق نیست 

بلکه با الغاء منشاء تعهد سابق، یعنی قرارداد اصلی 

و ایجاد قرارداد جدید که نتیجتاً منجر به پیدایش 

پذیرد. گردد، تبدیل تعهد صورت میتعهد جدید می

 درواقع تبدیل تعهد، جایگزین یا جانشینی یک

)مارتین،  قرارداد جدید بجای قرارداد قبلی است

(. بنابراین ویژگی خاص این عمل 189، 1990

حقوقی، انحالل، الغاء و یا تفاسخ قرارداد سابق و 

باشد که ممکن حال ایجاد قرارداد جدید میدرعین

است با عناصر جدیدی چون متعهد، متعهدله و یا 

هم تبدیل دین جدید نیز همراه باشد. پس در اینجا 

 تعهد، تلفیقی از اعمال حقوقی مختلف است.

 

 . آثار تبدیل تعهد در حقوق ایران 5-4

آنکه قرارداد تبدیل تعهد با اجتماع شرایط  بعداز

اند از: قصد طرفین و عام و خاص خود که عبارت

ها، اهلیت طرفین، موضوع معین قرارداد رضای آن

و مشروعیت جهت آن شرایط عام مندرج در 

زمان با ق.م( و نیز ایجاد تعهد جدید، هم 190ماده)

تغییر تعهد سابق، تفاوت دو تعهد دریکی از ارکان 

و وجود قصد تبدیل تعهد )شرایط اختصاصی تبدیل 

تعهد( محقق شد، آنگاه واجد آثار حقوقی متنوعی 

شود. است که نسبت به اطراف تعهد بررسی می

بخشیدن به  همچنین ایجاد تعهد جدید از راه پایان

رابطه موجود و نیز سقوط تضمینات دین نیز در 

شود. علیرغم ردیف آثار تبدیل تعهد مطرح می

اینکه تبدیل تعهد در دو سیستم حقوق موضوعه 

های ال )کانادا(، ازنظر مبنا تفاوت)ایران( و کامن

اساسی دارند، ولی واجد آثار حقوقی تقریباً یکسان 

بررسی آثار تبدیل تعهد باشند. در این مبحث به می

 شود.در حقوق ایران و کانادا پرداخته می

 

بدیل تعهد نسبت به متعهد و . اثر ت5-4-1

  لهمتعهد

تبدیل تعهد از اسباب سقوط تعهدات است که با 

تبع گردد و بهانعقاد آن، تعهد سابق ساقط می

سقوط تعهد، متعهد نیز در برابر متعهد له تبرئه 

شود. بنابراین برائت ذمه متعهد نسبت به تعهد می

سابق، اثر حتمی و قطعی مترتب بر تبدیل تعهد 
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بلی در باشد. ذمه متعهد در برابر متعهد له قمی

گردد. تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد بری می

پس ایفاء تعهد جدید به متعهد له قبلی موجب بری 

گردد، شدن ذمه او در برابر متعهد له جدید نمی

مگر اینکه متعهد جدید، تأدیه به غیر را اجازه دهد 

ق.م. بدین ترتیب متعهد له سابق، حق  272ماده 

ز متعهد له ندارد و در درخواست انجام تعهد را ا

صورت استیفا تعهد جدید و عدم اجازه متعهد اله 

تواند از باب ایفاء ناروا آنچه را که جدید، متعهد می

محض وقوع به. پرداخت کرده است مسترد دارد

قرارداد تبدیل تعهد به اعتبار متعهد، ذمه متعهد 

گردد و باید جدید در برابر متعهد له مشغول می

گیرد عهد جدید که بر ذمه او قرار میجوابگوی ت

باشد و آن را در برابر متعهد له ایفاء کند؛ مگر 

ایراداتی که مربوط به قرارداد تبدیل تعهد یا بطالن 

قرارداد منشأ تعهد قبلی باشد. توضیح اینکه متعهد 

جدید در برابر متعهد له حق دارد به بطالن تعهد 

د شرایط حاصله از قرارداد تبدیل تعهد که فاق

صحت تعهدات هست استناد کند. همچنین، متعهد 

تواند که به بطالن قرارداد تبدیل تعهد در جدید می

صورت فقدان تراضی، عدم مشروعیت جهت 

قرارداد، فقدان اهلیت یا ایرادات به تحقق شرط 

انفساخ یا عدم تحقق شرط موقوف در برابر متعهد 

ر تبدیل د(. »312،  1388 ، )نوری له استناد کرد

تعهد، تعهد اول با تمام آثار و احکام خاص آن ساقط 

گردد. لذا هرگاه و ذمه متعهد نسبت به آن بری می

قسمتی از مهلت طرح دعوی براساس تعهد اول، در 

شده باشد با تبدیل تعهد مرور اثر مرور زمان سپری

زمان قطع و مرور زمانی جدید از تاریخ تبدیل تعهد 

)شهیدی،  «گرددآغاز می و ایجاد تعهد جدید

که تبدیل تعهد به اعتبار (. هنگامی143، 1377

شود، نسبت به متعهد تأثیراتی تغییر دین واقع می

ها در دفاع مربوط به ترین آندر پی دارد که مهم

اعتبار دین سابق نسبت به دین جدید و نیز برائت 

شوند. این ذمه متعهد از تکلیف سابق، بررسی می

مگان قبول دارند که براثر تبدیل تعهد، نکته را ه

حداقل یکی از ارکان تعهد جای خود را به رکن 

دهد. پس اگر رکن متغیر این رابطه جایگزین می

حقوقی، دین موضوع تبدیل تعهد باشد، آنچه 

مربوط به اعتبار یا عدم دین سابق و نفوذ قرارداد 

مبنای آن است، در برابر دین جدید نیز قابل استناد 

توانند نسبت به اعتبار و و مؤثر است و متعهد می

صحت دین جدید با توجه به دین سابق ایراد نماید. 

اگر ثابت شود که قرارداد مبنای دین سابق باطل 

بوده و یا دین پیشین به هر علت مشروعیت و اعتبار 

داده، دین کنونی نیز اعتبار ندارد و خود را ازدست

تبع آن فاقد اثر ز بهلذا قرارداد تبدیل تعهد نی

گونه ق.م(. همچنین از آثار این 733)ماده  باشدمی

تبدیل تعهد نسبت به متعهد، برائت ذمه وی در 

قبال تکلیفی است که از دین سابق برایش 

زمان اشتغال ذمه او در قبال ایجادشده است و هم

برابری و  )جهانیان دین جدید به اعتبار دین سابق

(. در اثر سقوط تعهد سابق، 112،  1398چناری،  

حق متعهد له یا طلبکار که جنبه مثبت تعهد است 

گردد، به همین دلیل همواره در اقسام ساقط می

باشد زیرا تبدیل تعهد، رضایت متعهد له شرط می

توان از دارایی هیچ مالی را بدون اراده شخص نمی

توان بدون رضایت او خارج کرد و هیچ حقی را نمی
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ساقط کرد. در تبدیل تعهد به اعتبار  صاحب حق

تبدیل متعهد، متعهد له یا طلبکار از زمان وقوع 

تبدیل تعهد، حق رجوع به متعهد قبلی را برای اخذ 

دهد. پس هرگاه در موضوع تعهد سابق از دست می

اثر عدم انجام تعهد سابق، خساراتی به بار آید و 

 سپس تعهد مورد تبدیل قرار گیرد. متعهد باید

مسئولیت ناشی از عهدشکنی خود را تحمل کند؛ 

 تعهد به جبران خسارت دنباله تعهد اصلی نیست

(. پس این خسارات با 329، 4 ،1376)کاتوزیان، 

گیرد یعنی دین تعهد، مورد تبدیل قرار نمی

جدیدی هست که در اثر تأخیر انجام تعهد به وجود 

شود مگر آمده است که با تبدیل تعهد ساقط نمی

ینکه در قرارداد تبدیل تعهد شرط کنند که متعهد ا

از جبران خسارت معاف باشد. با انحالل تبدیل تعهد 

به اعتبار تبدیل متعهد له، در این مورد متعهد له 

جدید حق خود را نسبت به تعهد جدید از دست 

دهد و متعهد باید تعهد سابق را در برابر دائن می

ال که آیا با قبلی انجام دهد. در خصوص این سؤ

انحالل تبدیل تعهد به اعتبار متعهد له، دائن جدید 

کند یا خیر حقی نسبت به متعهد له سابق پیدا می

باید گفت اگر منظور متعهد له از ایجاد تعهد جدید 

به نفع دائن تبرعی بوده است با انحالل تبدیل تعهد، 

گونه حقی نسبت به متعهد له پیدا دائن جدید هیچ

اما اگر منظور متعهد له از ایجاد توجه به کند، نمی

االجراست. در خصوص ق.م. صحیح و الزم 10ه ماد

آثار تبدیل تعهد در خصوص متعهد و متعهدله نیز 

ال معتقدند باید گفت که بعضی از حقوقدانان کامن

که تبدیل تعهد حاصل از عدم رضایت متعهدله را 

)جی  یمعنوان یکی از افراد انتقال بشناسنباید به

دیگر در چنین عبارت(. به406، 1970یوایست، 

مواردی، تبدیل تعهد صرفاً ارزش یک قرارداد بین 

متعهدله و شخص ثالث را دارد، بدون اینکه آثار 

انتقال بر آن بار شود. اما در مورد انتقال حقوق، 

ای دیگر است. کلیه حقوق بدون گونهوضعیت به

شخص ثالث منتقل  توانند بهگونه تردیدی، میهیچ

های مختلف ازجمله شوند و این انتقال نیز از راه

پذیر است. با توجه به مطالب تبدیل تعهد، امکان

شود که اثر مستقیم تبدیل الذکر مالحظه میفوق

تعهد در حقوق کانادا، در انتقال حقوق و 

هاست، مضافاً اینکه اصوالً تبدیل تعهد نیز مسئولیت

 شده است.در باب انتقال مطرح
 

زمان با تغییر . ایجاد تعهد جانشین هم5-4-2

 تعهد پیشین

یک الزم به ذکر است که الغاء و ایجاد تعهد، هیچ

تنهایی برای تحقق تبدیل تعهد کافی نیستند و به

یک از این دو دیگر، تبدیل تعهد به هیچعبارتبه

شود. از دیگر آثار تبدیل رویداد حقوقی تحلیل نمی

زمان با تغییر تعهد جاد تعهد جانشین همتعهد، ای

 پیشین است:

الف( تغییر تعهد پیشین: بنابر نظر غالب حقوقدانان، 

تبدیل تعهد موجب از بین رفتن تعهد اصلی 

گردد و اصوالً بر مبنای این تئوری است که می

تبدیل تعهد در ردیف سقوط تعهدات گنجانیده 

ر جهت که بشده است. بررسی این مطلب ازآن

شده است، ق.م بدان اشاره 292اساس بند اول ماده 

یابد. اما قبول یا رد این موضوع ازنظر موضوعیت می

ی تأمل است. با پذیرفتن نظریهتحلیلی قابل
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ی آن، تبدیل تعهد با تغییر در جدیدی که بر پایه

توان شود، میحداقل یکی از اجزاء تعهد حاصل می

و از تفاسیر سنتی  در مبانی تئوری فوق تردید کرد

آمده و غالباً به طرز تفکر عملکه از تبدیل تعهد به

گردد، دست برداشت. اکنون حقوقدانان رم برمی

آیا دو طرف »توان این سؤال را عنوان کرد که می

توانند موضوع دین موجود را تغییر دهند یا نمی

اوصاف و شرایط آن را دگرگون سازند، بدون اینکه 

جای دین سابق اد تعهد جدید بهنیازی به ایج

جواب سؤال با توجه به قواعد عمومی «. نباشد؟

توان سؤال فوق قراردادها قطعاً مثبت است. حال می

گونه پاسخ داد: تبدیل تر اینرا با عبارت روشن

تعهد، بدون اینکه نیازی به الغاء دین سابق و ایجاد 

، )توکلی کرمانی پذیر استتعهد جدید باشد، امکان

1376 ،97.) 

ب( ایجاد تعهد جانشین: حقوقدانانی که در بحث 

تبدیل تعهد، نظر به الغاء تعهد اصلی دارند، 

معتقدند که باید تعهد جدیدی جایگزین تعهد قبلی 

زمان و توأمان صورت وانفعال نیز همشود و این فعل

پذیرد و سقوط تعهد اصلی، علت پیدایش تعهد می

؛ شهیدی، 335، 4 ،1385)امامی،  جدید است

« تغییر تعهد»(. اما با پذیرفتن اصل 144، 1386

که در باال به آن اشاره شد، نیازی به بررسی ایجاد 

ی این اصل، اساساً تعهد جانشین نیست. بر پایه

جای تعهد قبلی تعهد جدیدی حاصل نشده که به

ای با بنشیند، چراکه اصواًل تغییر تعهد مالزمه

یک تعهد جانشین ندارد. بلکه سقوط تعهد و ایجاد 

با تغییر دریکی از اجزاء تعهد بدون آنکه نفس تعهد 

پذیرد. در حقوق کانادا از بین برود تبدیل صورت می

نیز پایان یافتن رابطه موجود و ایجاد تعهد جایگزین 

از دیگر آثار تبدیل تعهد است. تبدیل تعهد در 

یک  ال و حقوق کانادا، اساساًسیستم حقوقی کامن

ی قرارداد است. و این مطلب، تقریباً موردقبول همه

باشد. اما اینکه این قرارداد چگونه حقوقدانان نیز می

منجر به تبدیل تعهد به معنای خاص خود 

گونه که در حقوق ایران مرسوم باشد؟ )یا آنمی

است(، سؤالی است که باید با توجه به ماهیت 

ت: ازآنجاکه ، بدان پاسخ گف«واقعه جدید»حقوقی 

جای تبدیل تعهد با جایگزینی یک قرارداد جدید به

 ؛1991،161  )کولین، شودقرارداد سابق محقق می

(. باید پذیرفت که 496، 1991پی.هاش.چیتی، 

تعهد موضوع قرارداد سابق نیز، جای خود را به تعهد 

دهد. چراکه با انتفاء موضوع قرارداد جدید می

آن نیز که یک موجود قرارداد قبلی، تعهد ضمن 

رفته و قرارداد جدید، طبیعتاً باشد ازمیانتبعی می

رو گردد. ازاینبا موضوع جدید جایگزین آن می

موجب پایان یافتن « واقعه جدید»معتقدیم که 

شود و ضمن رابطه حقوقی طرفین قرارداد می

خاتمه دادن به قرارداد اصلی، تعهدات موضوع آن 

ر اینجا برخالف تبدیل تعهد کند. درا نیز ساقط می

توان در حقوق ایران و با توجه به مطلب فوق، می

گونه تردیدی عنوان کرد این موضوع را بدون هیچ

درستی موجب سقوط تعهد به« واقعه جدید»که: 

است. حتی در مواردی که دین موضوع قرارداد، 

بدون اینکه طرفین آن تغییر پیدا کنند عوض 

مل حقوقی به دلیل ماهیت شود، بازهم این عمی

خاص تبدیل تعهد، موجب پایان یافتن رابطه قبلی 

گردد. همچنین و ایجاد رابطه و تعهد جدید می
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که شخصی با رضایت یکی از طرفین درصورتی

اولی، طریقجای او وارد قرارداد شود، بهاصلی به

قرارداد قبلی ملغی گشته و رابطه موجود از میان 

(. در توجیه این مطلب، 45 ،2012،  لی یِبرود )می

توان گفت؛ رابطه جدید میان شخص ثالث تنها می

و اصیل، بر پایه قرارداد جدید استوار است که در 

نام دارد و همین « واقعه جدید»حقوق کانادا، 

تبدیل تعهد موجب سقوط رابطه قراردادی اول و 

 گردد.می ی قراردادی جدیدایجاد رابطه

 

 ینات تعهد پیشین. سقوط تضم5-4-3

با سقوط تعهد اول، تضمینات آن نیز ساقط 

ق.م ایران، در تبدیل  293گردد. مطابق ماده می

تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد الحق تعلق 

نوبه خود، مقتبس از ماده نخواهد گرفت. این ماده به

حقوق و »گوید: ق.م فرانسه است که می 1278

گیرد، د تعلق نمیتضمینات دین سابق به دین جدی

طور صریح این حق را برای مگر اینکه طلبکار به

ی ای که بر پایهاین امر باعقیده« خود حفظ کند.

آن، اساس تبدیل تعهد صرفاً سقوط تعهد سابق و 

باشد. چراکه با ایجاد تعهد جدید است، مغایر می

سقوط تعهد سابق کلیه عوارض و طواری آن نیز، 

تواند ود و صرف توافق نمیشخود ساقط میخودبه

به یک موجود تبعی که اصل آن از بین رفته، وجود 

، 1398حقوقی بخشد )جهانیان؛ برابری چناری،  

رو معتقدیم، علیرغم تفسیر و توضیح (. ازاین114

بعضی از حقوقدانان که تبدیل تعهد را منحصرأ 

گذار در تبدیل دانند؛ قانونسبب سقوط تعهد می

ر تعهد سابق نیز نظر داشته است. تعهد، به تغیی

ق.م در مقام بیان  292از ماده  3و  2اگرچه بند

رسد درجایی که تبدیل تعهد است، به نظر می

موضوع قرارداد تبدیل تعهد، یک حق دینی باشد، 

ماهیت آن برحسب مورد چیزی جز انتقال دین و 

طلب نخواهد بود. سؤال مهمی که در اینجا پیش 

مطلقاً ناظر بر  292که اگر ماده آید این است می

ق.م که  293تبدیل تعهد است، پس چرا ماده 

تفسیری یا »قانونی از نوع مکمل آن است یک ماده

است و حکم قضیه، یعنی سقوط « تکمیلی

طور امری تعیین نکرده تضمینات و وثائق تعهد را به

ق.م، ناظر بر  292است؟ اگر گفته شود که ماده 

است، آنگاه این سؤال پیش  انتقال دین و طلب

آید که آیا چه سنخیتی میان انتقال دین و طلب می

و سقوط تضمینات تعهد وجود دارد؟ چراکه در 

انتقال دین و طلب، تضمینات پس از انتقال باقی 

مانند و این انتقال موجب سقوط تضمینات تعهد می

برای پاسخ به سؤاالت مذکور، تناقضی که  .شودنمی

ماده مستتر است باید برطرف شود. در این دو 

گذار با توجه به یکسان بودن نتایج اعتباری قانون

 292تبدیل تعهد و انتقال دین و طلب، در ماده 

ها قائل نشده است. این ق.م تفاوت اساسی میان آن

ی خود، ذهنیت جدیدی نسبت به تبدیل نوبهامر به

اصل تغییر »نماید و آن پذیرش تعهد ایجاد می

ی است. چراکه الزمه« تبدیل تعهد»در « هدتع

تغییر تعهد، سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد 

جایگزین نیست. بلکه این تغییر تعهد، با تغییر 

شود. و تنها با این دریکی از اجزاء تعهد حاصل می

 292را بر ماده  293توان ماده توجیه است که می

ر این جاری نمود و ناظر بر آن دانست. چراکه در غی
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صورت باید با نظر نویسندگانی همراه بود که ماده 

ق.م را در بیان اقسام تبدیل تعهد(، حمل بر  292

گذار در بیان انتقال دین و طلب اشتباه قانون

(. و لذا اجرای ماده 337، 4 ،1370)امامی،  کنندمی

مشکل دانسته و آن را  292ق.م را بر ماده  293

ی حقوقی انتقال دین و طلب برخالف قاعده

دانند. در حقوق کانادا نیز، سقوط تضمینات می

تعهد قبلی از دیگر آثار تبدیل تعهد است. با 

جای قرارداد سابق، جایگزینی قرارداد جدید به

سابق نیز تبعأ از بین  تعهدات موضوع قرارداد

روند و طبیعی است که تضمینات تعهد پیشین می

نیز تبعۀ ملغی شوند. ازآنجاکه اساس تبدیل تعهد، 

جای آن الغاء یک قرارداد و ایجاد قرارداد دیگر به

 است، ضروری است که اوالً عوضین،

((Consideration.  ،جدید برای قرارداد جدید

 د سابق دارای وثیقهتعیین شود و ثانیاً اگر تعه

(Security)  بوده است، در صورت لزوم، طرفین

قرارداد، تضمینات دیگری را برای تعهد جدید شرط 

این مطلب که در حقوق کانادا با وقوع  .نمایند

تبدیل تعهد، وثائق و تضمینات تعهد پیش ساقط 

شود، یکی از تبعات تردیدناپذیر قرارداد جدید می

شود. هد محسوب میاست که اساس تبدیل تع

علیرغم اهمیت واالی تعهدات ضمنی در حقوق 

کانادا، باید اذعان کرد که در تبدیل تعهد، مخصوصاً 

که بستانکار یا بدهکار جدید، جایگزین هنگامی

گردند، به دلیل اینکه دائن و مدیون سابق می

ها منعقدشده است، قرارداد جدیدی نزد آن

تعهد جدید  تضمینات تعهد پیشین هنگامی در

طور شود که این امر، در قرارداد جدید بهجاری می

که صریح یا ضمنی شرط شده باشد. اما درصورتی

تبدیل تعهد به اعتبار تغییر دِین صورت پذیرد، 

بدون اینکه تغییری در طرفین آن قرارداد انجام 

شود، ممکن است برحسب مورد با توجه به مقررات 

د قبلی را در قرارداد شروط ضمنی، تضمینات قراردا

 جدید نیز جاری دانست.
 

 . نتیجه6

در مقاله حاضر به بررسی این سوال پرداخته شد 

که ماهیت حقوقی نهاد تبدیل تعهد در حقوق ایران 

تحلیل است و چه آثاری دارد؟ و کانادا چگونه قابل

نتایج نشان داد در مقام مقایسه نهاد تبدیل تعهد 

توان به نقاط در حقوق ایران با حقوق کانادا می

قوقی، ویژگی و افتراقی که در رابطه با مبنای ح

تعریف تبدیل تعهد در این دو خانواده حقوقی 

مختلف وجود دارد، اشاره کرد. تبدیل تعهد در 

حقوق کانادا، متأثر از عنوان واقعه جدید و معنای 

لغوی آن است. واقعه جدید در اصطالح، غالباً در 

رود و از همین معنای نوسازی قرارداد به کار می

ی که از تبدیل تعهد در روست که در غالب تعاریف

عنوان جایگزینی آمده، از آن بهعملحقوق کانادا به

جای قرارداد سابق تعبیر شده یک قرارداد جدید به

است، امری که در حقوق ایران تنها مشابه که 

توان برای آن یافت، اقاله معامله سابق و ایجاد می

جای آن است و ناگفته قرارداد یا عقد جدید، به

که این فرآیند به دو عمل حقوقی کامالً  پیداست

شود، بدون مستقل و مجزا از یکدیگر تحلیل می

آنکه رد پایی از تبدیل تعهد به معنای واقعی کلمه 

جای بگذارد، چراکه تبدیل تعهد در حقوق از خود به
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مدنی ایران، با تغییر یکی از ارکان تعهد صورت 

آن نشأت پذیرد و عقد یا قراردادی که تعهد از می

جای خود باقی است. وجود گیرد، کماکان بهمی

همین مسئله باعث شده که ویژگی این نهاد را در 

دو سیستم حقوقی ایران و کانادا از یکدیگر متمایز 

گردد. در حقوق ایران، تبدیل تعهد قرارداد معوض 

تبدیل تعهد عمل حقوقی است که  شود.تلقی می

طرف تعهد باید ماهیت قراردادی دارد. یعنی دو 

برای تبدیل تعهد با یکدیگر به توافق برسند. 

شود طرف واقع نمیبنابراین تبدیل تعهد، بااراده یک

و نیازمند اراده دو طرف خواهد بود. از طرف دیگر 

باید افزود، تبدیل تعهد یک قرارداد معوض است. 

آثار تبدیل تعهد در حقوق ایران و کانادا تقریباً 

رود و معنی تعهد قدیم از بین می( 1یکسان است. 

تبدیل در اصطالح )تبدیل تعهد( همین است با از 

بین رفتن تعهد سابق تمام وثایق و تضمینات 

رود مگر آنکه تصریح به ی به آن از بین میوابسته

( عوارض و تضمینات تعهد سابق 2ابقاء آن کنند. 

رود. تبدیل تعهد چون تعهد سابق از بین از بین می

شود عوارض تعهد مزبور که رود و ساقط میمی

ی تبعی و فرعی نسبت به آن دارد از بین جنبه

 گیرد.رود و به تعهد جدید تعلق نمیمی
 

 سندگانی. سهم نو7

 نیو تدو هیصورت برابر در تهبه سندگانینو هیکل

 .اندپژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 وجود ندارد. یتضاد منافع چگونهیپژوهش ه نیا در
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