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  چکیده
یکی از موضوعات مورد اختالف بین علماي حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفاي به عهد، 

مسئله که در دانان در این  ي حقوقاگرچه تقریباً همه. ماهیت حقوقی ایفاي غیرموضوع تعهد است
نظر دارنـد لکـن برخـی آن را صـرفاً     این نوع وفاي به عهد، تراضی داین ومدیون الزم است، اتفاق

. کنندقراردادي تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر می
تحلیلـی و نظـري    تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، داراي آثـار صـرفًا  

نیست بلکه تفاوت میان بیع و معاوضه و صلح، تفاوت بین بیع و قرارداد نامعین، تفاوت میان تبدیل 
یابی بـه پاسـخ   عبارت دیگر، ثمره اصلی این بحث، دستبه. از آثار عملی این بحث است...تعهد و

ضمینات دین سابق از بـین  این سؤال است که آیا در این نوع توافق و تراضی همانند تبدیل تعهد، ت
بودن آن، برخی خیارات در آن قابل اجراست؟ بنـابراین در ایـن   واسطه قرارداديرود یا آنکه بهمی

  .ها پرداخته شود ها و نقد مختصر آنپژوهش، سعی بر آن است تا به طرح دیدگاه
  

  موضوع تعهد، ایفاي تعهد، تبدیل تعهد، وفاي به مقابل: کلیدواژگان
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  مقدمه
بنـد اول  .پـردازد میباب اول از قسمت دوم به سقوط تعهداتون مدنی در فصل ششم ازقان

  .کندسقوط تعهد را که وفاي به عهد است بیان می ترین شیوهرایج 264از ماده
کردنـد و  اي اسـت کـه دنبـال مـی    رسـیدن بـه نتیجـه   هدف نهایی طرفین از انعقاد یا ایجـاد تعهـد،  

غالبـاًً ایفـاي   . این مقصود، اجراي تعهد است که سقوط تعهد را به دنبـال دارد ترین راه رسیدن به سهل
موجب مـاده   کند و به موضوع تعهد را استیفاء می)متعهدله(این گیرد تعهد با وفاي به عهد صورت می

موضوع اجـرا بایـد بـا مفـاد تعهـد منطبـق       . توان او را به دریافت چیز دیگري مجبور کردم نمی.ق275
ایـن همـان مسـئله یگـانگی     . دار آن بوده استعنی مدیون دقیقاً همان چیزي را بپردازد که عهدهیباشد

بـه آن اشـاره کـرده اسـت و قـانون مـدنی        275مورد تعهد و تأدیه است که قانون مدنی ایران در ماده 
تمـامی  در حقوق کشورهاي عربی نیز مفاد همـین مـاده آمـده و    . پردازدبه آن می 1234فرانسه در ماده

پردازد از هر جهت با آنچه ها به این نکته اشاره دارد که اگر آنچه مدیون در مقام وفاي به عهد می آن
  .دار آن بوده است منطبق نباشد، تعهد اجرا نشده است در تعهد، عهده

مـدیون اسـت، بـه   ) میلیون ریال 20به ارزش (اگر بدهکاري که یک تن برنج :عنوان مثالبه
تواند از پـذیرفتن  تسلیم خریدار کند، طلبکار می) میلیون ریال 20به ارزش (گندم تن  4جاي آن 

  .آن خودداري کند و در این صورت تعهد مدیون ساقط نشده است
ولو دفع . ولو دفع فوق الصفه وجب قبوله«: در فقه نیز این مسئله مورد تأکید قرار گرفته است

  1.»غیرجنسه لم یبرأ إال بالتراضیأما لو دفع من . اکثر لم یجب قبول الزیاده
اکنون سؤالی که مطرح است و این مقاله براي پاسخ به آن به رشته تحریر درآمده این اسـت  
که اگر داین به استیفاي موضوعی غیر از موضوع تعهد رضایت دهد، سقوط تعهد مدیون تحـت  

و ساقط شـده اسـت یـا     گیرد؟ آیا تعهد مدیون از باب وفاي به عهد، اجراچه عنوانی صورت می
: توان گفـت اساساً قرارداد دیگري صورت گرفته است؟ در پاسخ به این سؤال در یک جمله می

مسلّم است که به این منظور تراضـی بـین دایـن و مـدیون الزم و ضـروري اسـت و تقریبـاً تمـام         
خـوبی  م بـه .ق275نظر دارند و این معنا از مفهوم مخالف مـاده  نظران در این مسئله اتفاقصاحب

آید لیکن در تبیین ماهیت این تراضی و اندراج آن در ذیل یکی از عناوین معامالت رایـج،  برمی
  . نظر وجود ندارداتفاق

                                                                                                    
.425ص، هالمعارف االسالمی همؤسس .مسالک األفهام إلی تنقیح شرایع اإلسالم).1414.()الشهید الثانی(علی بنالدینعاملی، زین.1
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این مقاله، ابتدا به بیان تفاوت موجود بین موضوع عقد و موضوع تعهد پرداخته و در مبحـث  
پرداختـه و در آخـر، نظـرات    دوم به تحلیل ماهیت حقوقی وفاي بـه عهـد در صـور مختلـف آن     

مختلفی را که در مورد ماهیت حقوقی ایفاي غیرموضوع تعهد وجود دارد، بیان کرده و صـحت  
  .شودها بررسی می و سقم آن

  
  موضوع عقد، موضوع تعهد -1

دانـان برحسـب   کند، آن اسـت کـه برخـی از حقـوق     آنچه اهمیت این مسئله را دوچندان می
در ایــن مبحــث . داننــدقــوقی وفــاي بــه عهــد را متفــاوت مــیتفــاوت موضــوع تعهــد، ماهیــت ح

شود تا روشن شـود کـه آیـا اساسـاً     هاي موجود بین موضوع تعهد و موضوع عقد بیان میتفاوت
  این دو، یکی یا مجزاي از هم هستند؟

به مورد معامله اشاره دارد ولی آنچه از فحواي کـالم قانونگـذار بـه     214قانون مدنی در ماده 
نیز خود را در قالب اختالط عقد  183این مسئله در ماده . آید، ناظر به مورد تعهد استدست می

دهد و این امر به یقین به دلیل رابطه موجود بین عقد و تعهد است و اینکه تعهـد  و تعهد نشان می
  .یکی از آثار عقد بوده و عقد از منابع مهم ایجاد تعهد است

از توافق دو اراده انشائی بر سر ایجاد یک اثر حقوقی در یک تعریف کلی، عقد عبارت است 
پس متعلَق قصد طرفین، همان اثر حقوقی است که در نتیجه ایجاد این اثر حقوقی، . در عالم اعتبار

دانان از تعهد  با توجه به تعریفی که برخی حقوق. شودتعهداتی نیز براي هریک از طرفین ایجاد می
تواند از دیگـران انجـام   موجب آن، شخصی می ي حقوقی است که بهادهند، تعهد رابطهارائه می

دادن امر، ناظر به فعل، ترك فعل و انتقال مال است که ایـن همـان   انجام 1.دادن امري را بخواهد
با ایجاد . عنوان مثال، در عقد بیع، متعلَق قصد طرفین، انتقال مالکیت استبه.موضوع تعهد است

شود از قبیل تسلیم مبیع و گیر طرفین عقد میو تحقق عقد بیع، تعهداتی دامن این اثر در عالم اعتبار
واسطه عقد، همان رابطـه حقـوقی اسـت ولـی موضـوع      در واقع موضوع مستقیم و بی. تسلیم ثمن

  . تعهد، فعل، ترك فعل یا انتقال مال است که فرع بر موضوع عقد است
موضوع معامله، مجموعه . هد، نظر دقیقی نیستانکار مورد معامله یا اختصاص آن به ایجاد تع

مـثالً در  . پـذیرد هـا تراضـی صـورت مـی     عملیات و تحوالت حقوقی اسـت کـه بـراي وقـوع آن    
. موضوع معامله است... معاوضه، مبادله دو مال و در خرید و فروش، تملیک مبیع در برابر ثمن و

                                                                                                    
.63صتر،دادگس: تهران.نظریه عمومی تعهدات).1379.(کاتوزیان، ناصر.1
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حال در نتیجه . نیابت براي معامله باشد گرفتن دین دیگري یا اعطايعهدهتواند بهمورد معامله می
آیـد کـه   توافق درباره این موضوعات، براي دو طرف یا یکی از آن دو، تعهداتی بـه وجـود مـی   

تر است جدایی این دو مفهـوم از  پس آنچه پسندیده 1.تواند تسلیم مال یا انجام کار معین باشدمی
  .اشی از عقد نیستندیکدیگر است، با توجه به این نکته که تمام تعهدات ن

  
  ماهیت وفاي به عهد  -2

اي که مدیون و گونهآورند بهاعمال حقوقی می اي از نویسندگان، وفاي به عهد را در زمرهپاره
نظر مشهور در فرانسه آن را توافق یا قراردادي . کنندطلبکار به این وسیله در اموال خود تصرف می

بر اساس همین نظر،  2.تعهد و درنتیجه برائت مدیون استدادن به داند که موضوع آن پایانمی
  .رضایت و اهلیت تصرف مدیون در تحقق وفاي به عهد، الزم و ضروري است

در حقوق فرانسه، نظر مقابلی نیز ارائه شده است که تسلیم موضوع مورد تعهد را یک پدیده 
  3.اندحقوقی شمرده یا واقعه

خصوص در باب تسلیم بعضی به. انان داخلی نیز وجود داردد نظرها در بین حقوقاین اختالف
دانند و بر این  فرد کلی مورد تعهد، وفاي به عهد را یک عمل حقوقی و نیازمند به ایجاب و قبول می

  4.باورند که تسلیم یک فرد از عین کلی در ذمه، تملیک آن به متعهدله است
  5.اندمبناي آن ، ماهیتی متفاوت قائل برخی دیگر براي وفاي به عهد، بسته به نوع تعهد

حقوقی و  شناسند و آن را یک واقعهاي دیگر براي وفاي به عهد، ماهیتی حقوقی نمیدسته 
  6.دانندعمل مادي ساده می

                                                                                                    
 - مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام :تهران. مقاالت فقهی، حقوقی، فلسفی و اجتماعی).1380.(موسوي بجنوردي، سیدمحمد.1

.5صمؤسسه نشر و چاپ عروج، 
چاپ دوم،  ،2لدج .قواعد عمومی قراردادها).1376.(به نقل از کاتوزیان، ناصر 1427ش / 2.کاپیتان و الموراندیر ،کولن.2
.7ص شرکت سهامی انتشار با همکاري بهمن برنا، :هرانت
شرکت : تهران،  اپ دوم،چ4لدج .قواعد عمومی قراردادها).1376.(به نقل از کاتوزیان، ناصر 1152ش/2.ریپر و بوالنژه(.3

.9ص سهامی انتشار با همکاري بهمن برنا،
.318صکتابفروشی اسالمیه، : رانته، اپ هشتمچ، 1جلد .حقوق مدنی).1368.(امامی، سیدحسن.4
. فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست.  ماهیت وفاي به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران. )1380.(جوانمردي، ناهید.5

.65، تابستان، ص 4سال سوم، ش 
 با همکاري بهمن برنا، شرکت سهامی انتشار: تهران، اپ دومچ،4لدج .قواعد عمومی قراردادها).1376.(کاتوزیان، ناصر.6

. نشریه کانون وکالي دادگستري منطقه اصفهان .ماهیت حقوقی وفاي به عهد). 1381.(جعفري فشارکی، محمدو  37ص 
.20ص اسفند،،2ش سال اول، 
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مشهور فقها . آید که وفاي به عهد ماهیت انشایی ندارددست می اما با بررسی کتب فقهی به
عبارت  به. هاي آن استطرف ز عنصر رضایت یک طرف یا همهنیاز امعتقدند که تسلیم، بی

حقوقی که داراي حکم قانونی و شرعی است توجیه  دیگر، ماهیت وفاي به عهد را از باب واقعه
  2.کنند که تسلیم از عناوین قصدیه نیستو نظر خود را در این عبارت خالصه می 1کنندمی

ان اثر عقد، بحث بر سر این است که در عقود معاوضی عنوبه) وفاي به عهد(در ماهیت تسلیم 
شود و براي وفاي به عهد، چه نقشی در آن عمل حقوقی غیرعینی، اساساً عقد چه زمانی واقع می

  وجود دارد؟
ترین مصداق از عقود معاوضی، رضاییعنوان مشخصهاي بارز عقد بیع بهاگرچه از ویژگی

ار آن، منوط به تسلیم و قبض عوضین نیست و این قول در گونه اي که ترتب آثبودن آن است به
بودن بیع درمورد مبیع کلی و معین، در مقابل، در تملیکی 3میان فقها، مشهور بلکه اشهر است

دانان وجود دارد با این تعبیر که انتقال مالکیت در عین کلی  نظرهایی در بین حقوق اختالف
  .الذمه، منوط به تسلیم مبیع استفی

  
  ها تحلیل دیدگاه -3

هاي موجود درباره ماهیت پس از تبیین مباحث مقدماتی، در این قسمت به تحلیل دیدگاه
اي گانههمان طور که بیان شد موضوع تعهد، اقسام سه.شودایفاي غیرموضوع تعهد پرداخته می

خی از باید خاطرنشان کرد که برخالف نظر بر. دارد، ازجمله انتقال مال، فعل و ترك فعل
ماهیت وفاي به عهد  4شناسند،دانان که در تمام موارد براي وفاي به عهد ماهیت ثابتی می حقوق

  . در موارد مختلف متفاوت است که در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست
ازآنجاکه اجراي تعهد، بستگی به مفاد و طبیعت تعهد دارد گاه این اجرا و وفاي به عهد مستلزم 

م به آن .ق275از مصادیق وفاي به عهد که در ماده . ل حقوقی یا انعقاد یک قرارداد استوقوع عم
وسیله موضوعی غیر از موضوع تعهد اصلی است که متعهد با توافق اشاره شده است، وفاي به عهد به

                                                                                                    
.279ص ،هالمرتضوی همکتب :، نجف2لدج .لهتحریر المج).1359.(الغطاء، محمدحسینآل کاشف.1
به کوشش ابوالفضل احمدزاده،  .حقوق مدنی و کیفري) 2(هاي حقوقی اندیشه).1387.(محمدموسوي بجنوردي، سید .2

.79ص مجد،: تهران
.291ص، دارالکتب االسالمیه، اپ هشتم، چ8لدج .جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم .)1365.(نجفی، شیخ محمدحسن.3
 شرکت سهامی انتشار با همکاري بهمن برنا،: تهران، اپ دومچ،4دلج .قواعد عمومی قراردادها).1386.(کاتوزیان، ناصر.4

.به بعد 6صص
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اگرچه جواز ایفاي غیرموضوع تعهد . کندله، مال دیگري به جاي موضوع تعهد پرداخت میمتعهد
و در قانون مدنی ایران نیز، هرچند قابلیت پرداخت موضوعی غیر از  1بین فقها پذیرفته شده استدر 

شود، ماهیت حقوقی این نوع از ایفاي تعهد دقیقاً استخراج می 275موضوع تعهد، از مفهوم ماده
اي وف«است و گاه از آن به  2در ماهیت حقوقی این عمل که نوعی وفاي به عهد. مشخص نشده است

برخی آن را با تبدیل تعهد . نظر بسیار استشود، اختالفتعبیر می 4»تملیک در مقام وفا«یا  3»به مقابل
بعضی دیگر براي آن ماهیتی دوگانه . کنندگاهی از آن به بیع منتج به تهاتر یاد می. دانندیکی می

  .فوق هستندبودن این قرارداد خارج از صور اند و گروهی نیز معتقد به تملیکیقایل
قبل از پرداختن به موضوع، یادآوري این نکته ضروري است که اجراي بدل تعهد، پرداخت 

شـده بـا مـورد تعهـد در کیفیـت،      ممکن است مورد تأدیـه . جاي مورد تعهد استچیز دیگري به
متفاوت باشد، لکن ایفاي غیرموضوع تعهـد، تنهـا زمـانی محقـق     ...جنس، زمان و مکان تحویل و

به همـین دلیـل اسـت     5.شده با موضوع تأدیه در جنس شئ متفاوت باشندکه مورد تأدیهشود می
ماهیـت   هاي مختلـف دربـاره  اینک دیدگاه 6.شودکه گاهی از آن به وفاي به غیرجنس تعبیر می

  .شودحقوقی ایفاي غیرموضوع تعهد بیان می
  

  تبدیل تعهد به اعتبار تغییر موضوع: ایفاي غیرموضوع تعهد.3-1
دانند، نظر بـه آثـار مشـترك    آنان که ماهیت ایفاي غیرموضوع تعهد را نوعی تبدیل تعهد می

جـاي موضـوع تعهـد را نـوعی     م آلمان پرداخت مال به.ق 265ماده  7.این دو عمل حقوقی دارند
به واقع قانون مدنی آلمان بعد از تنظیم مواد مربوط به انتقال طلب و دین، تا . داندتبدیل تعهد می

جاي تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع، وفاي به مقابل را حد الغاي تبدیل تعهد پیش رفت و به
این  8.جاي تبدیل تعهد از طریق تغییر داین و مدیون، انتقال طلب و دین را گذاشتگذاشت و به

                                                                                                    
.359صدارالتفسیر اسماعیلیان،  :، قمچهارم، چاپ2جلد . الوثقی هالعرو).1376.(طباطبایی یزدي، سیدمحمدکاظم.1
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این نکته بیانگر این مسئله است که تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، همان وفاي به مقابل است 
  .ماهیت حقوقی ایفاي غیرموضوع تعهد، چیزي جز تبدیل تعهد نیست و

سـاختن   طرفداران این نظریه معتقدند تراضی طرفین تعهد بر تغییر موضوع تعهد به معنـاي جانشـین  
در میـان  . یک تعهد بر تعهد سابق است که نتیجه آن، زوال تعهد سابق و پیدایش تعهد جدیدي اسـت 

ایـن تحلیـل در    1.انـد غیر جنس را نوعی تبدیل تعهد دانسـته رفته و ایفاي بهفقها نیز برخی به این سمت 
مواردي که تعهد جدید داراي مدت باشد، قابل توجیه است اما زمانی که موضـوع تعهـد، عـین معـین     

  .رسدکنند، اندکی دور از ذهن به نظر میاست و طرفین، تراضی به انجام فوري تعهد می
دانـان کـه قایـل بـه تفکیـک ایـن دو نهـاد حقـوقی هسـتند، اساسـاً           از نظر آن دسته از حقوق

هاي بارزي بین تبدیل تعهد با تغییر موضوع و وفاي به مقابل وجود دارد ازجمله اینکـه در  تفاوت
گیرد و دین آید تعهد جدیدي بدل تعهد سابق قرار میتبدیل تعهد همان گونه که از نام آن برمی

شـود  شده بري میشود و با وقوع آن، مدیون از تعهد ساقطده میجاي دین سابق آفریجدیدي به
رود ولـی در  چرا که در تبدیل تعهد، اساساً تعهد از بین می 2رودهاي آن هم از بین میو تضمین

کند جنس یا مقدار و اوصاف  ایفاي غیرموضوع تعهد، تعهد همچنان باقی است و آنچه تغییر می
  .ناتی که براي اصل تعهد بوده است همچنان پابرجاستبنابراین تضمی. موضوع آن است

در واقـع در  . هاي دیگر این دو عمل حقوقی، وجود ظرف زمانی در تبدیل تعهـد اسـت  از تفاوت
حـال آنکـه در    3توان بین پیدایش تعهد جدید و ایفاي آن، زمانی در نظـر گرفـت  تبدیل تعهد عرفاً می

یابـد و تعهـد   ت با موضوع تعهـد، مالکیـت آن انتقـال مـی    محض تسلیم موضوع متفاووفاي به مقابل به
شـود بـدون آنکـه تعهـد جدیـدي      زمان با توافق و اداي دین، تعهد ساقط میرود و همسابق از بین می

منظور تشخیص تبـدیل تعهـد   حاصل آنکه به .ایجاد شود زیرا فرصتی براي ایجاد تعهد جدیدي نیست
بل، باید به قصد مشترك طرفین توجه کرد و در نظـر گرفـت کـه    از طریق تغییر موضوع و وفاي به مقا

کنند که موضوع تعهـد را تغییـر دهنـد    افتد که طرفین تعهد، تراضی میدرعمل موارد زیادي اتفاق می
در حقـوق داخلـی، برخـی از    . جاي آن قـرار دهنـد  اند که تعهد جدیدي بهکدام در نظر نداشتهاما هیچ

  4.اندر پیروي کردهنویسندگان حقوق از این نظ
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  بیع منتج به تهاتر: ایفاي غیرموضوع تعهد.3-2
هـایی اسـت کـه بـین     شاید به دلیل وجود شباهت 1دانان و فقها پیدایش این نظر در بین حقوق

اي از کشورها ازجمله الجزایر رسـوخ  این عقیده در قوانین پاره. این دو عمل حقوقی وجود دارد
صراحت، مقررات مربوط به بیـع را در وفـاي بـه مقابـل     الجزایر به م.ق286ماده . پیدا کرده است

این دسته معتقدند ایفاي غیرموضوع تعهد، تمامی ارکان عقـد بیـع را داراسـت و    2.داندجاري می
داین با مدیون بر خرید موضوع پیشنهادي از سوي مدیون در برابر ثمنی که معـادل دیـن مـدیون    

  3.کننداست، توافق می
بـدهکار اسـت و دایـن و    ) ب(میلیون ریال بـه فـرد    10مبلغ ) الف(ن مثال اگر شخص عنوابه

جاي آن بر سر یک دستگاه تلویزیون به ارزش همین مبلغ به توافق برسند، در واقع بین مدیون به
موجـب آن،   شـود کـه بـه   عنـوان مشـتري قـرارداد بیعـی منعقـد مـی      عنوان بایع و داین بهمدیون به

درنتیجه بین دیـن و  . است) مدیون(شود که معادل طلب او از بایعهکار ثمنی میبد) داین(مشتري
پذیرش این نظر مستلزم تسري تمام آثار عقد . شودثمن، تهاتر حاصل می شود و دو دین ساقط می

بیع به این قرارداد است ازجمله تلف مبیع قبل از قبض، ضمان معاوضی، خیارات مختص بیع، اقاله 
دانند که از نویسندگان حقوق، این تحلیل را به فرض صحت آن، ویژه مواردي میبرخی . و غیره

شود و معتقدند در مواردي که طلب، عین معین و طلب ، پول است و در برابر آن کاال پرداخته می
  4.متعلق به خود متعهدله است، توافق مبنی بر تسلیم مال دیگر، نوعی معاوضه است

بـر بیـع،   تناسـب موضـوع آن عـالوه   قدند ایفاي غیرموضوع تعهد بـه بعضی از فقهاي عامه معت
قدامـه بـراي ماهیـت ایـن نـوع از      ابـن . یافتن در قالب اجاره و بیع صرف را نیز داردقابلیت جریان

اش اقرار کند و زمانی که مدیون به میزانی طال یا نقره در ذمه: ایفاي تعهد، سه قسم متصور است
با دائن بر تغییر آن به جنس متفاوتی از طال یا نقره مصالحه کند، احکام بیع صرف در آن جاري 

عنـوان  اش به عین معینی اعتراف کنـد و بـا مبلغـی بـه    زمانی که مدیون به اشتغال ذمه. خواهد شد
که بر انجام کار یا ثمن مصالحه کند، احکام بیع در آن مجرا خواهد بود و در آخر، زمانی است 

    5.کند سکونت در خانه مصالحه کنند که این تعویض، حکایت از نوعی اجاره می
                                                                                                    

.273اهللا مرعشی نجفی، انتشارات کتابخانه آیت: قم. الوسیله إلی نیل الفضیله). 1408).(ابن حمزه(علی طوسی، محمدبن .1
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این دیدگاه خالی از اشکال نیست چرا که اوالً، مالك تمایز بیع و معاوضـه، قصـد مشـترك    
کـردن دو کـاال، قصـد بیـع را     توان حالتی را تصور کرد که طرفین بـا ردوبـدل  طرفین است و می

ثانیاً، در غالب موارد متعهد با دادن مال دیگري غیر از موضوع تعهد، تنها دین خود . باشند داشته
یک قصد بیع یا معاوضـه را  پذیرد و هیچعنوان طلب خود میپردازد و طلبکار هم آن را به را می

  1.بودن این توافق احراز شودندارند مگر اینکه در موارد استثنائی، بیع یا معاوضه
توان به این نظر وارد آورد این است که در اینجا با وجود آنکه تعهد دیگري که می ایراد

شده، تعهد ناشی از بیع است نه تعهد شود که تعهد ساقطشود با اندکی دقت معلوم میساقط می
شود که این همان تبدیل سابق و تعهد سابق با عقد بیع مفروض، به تعهد تسلیم مبیع تبدیل می

  .وع تغییر موضوع و منشأ استتعهد از ن
  

  ماهیت چندگانۀ ایفاي غیرموضوع تعهد. 3-3
این دیدگاه که نظـري غالـب در حقـوق مصـر و فرانسـه اسـت، بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه ایفـاي             

و مشـمول احکـام   ) بیـع (غیرموضوع تعهد، ترکیبی است از تبدیل تعهد و ایفاي تعهد از طریق تملیک 
معنا که ابتدا دایـن و مـدیون بـه تبـدیل تعهـد از نـوع تغییـر موضـوع توافـق          به این  2این دو خواهد بود

کنند و حال که این دین سابق تبدیل شد، دین جدید که تعهد به انتقال مالکیت جدیـد اسـت اجـرا    می
زمان دو سـقوط تعهـد را در   عبارتی طرفداران این نظر معتقدند ایفاي غیرموضوع تعهد، همبه. شودمی

ی سقوط تعهد اصلی از باب تبدیل تعهد و دیگري سقوط تعهـد جدیـد از بـاب وفـاي بـه      بر دارد؛ یک
  . گذارنددر واقع طرفین تعهد با یک ارادة انشائی دو اثر در عالم حقوقی به جاي می. عهد

وفاي به عهـد؛  ) 1: در قانون مدنی مصر، ایفاي غیرموضوع تعهد در این نوع، متضمن دو معنا است
تملیـک؛  ) 2. عیناً ایفا می شود، همان طور که دین سابق با تبدیل تعهد ساقط می شـود زیرا دین جدید 

زیرا وفاي به دین جدید به معناي تملیک موضوع جدیدي بـه دایـن هماننـد تملیـک مبیـع بـه مشـتري        
  3.شودپس احکام ایفاي غیرموضوع تعهد از احکام وفاي به عهد و تملیک استنباط می. است

انـد اراده متعهدلـه در ایفـاي    برخی به پیروي از این نظریه پرداختـه و گفتـه  در حقوق داخلی 
دهند و معتقدند آنان این امر را به فرض ایفاي غیرموضوع تعهد نیز سرایت می. تعهد مؤثر نیست
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اگرچه اراده متعهدله در حصول توافق مقـدماتی بـراي تبـدیل موضـوع تعهـد بـه موضـوع تأدیـه         
ه این تعهد نقشی ندارد و پس از حصول توافـق مقـدماتی، ایفـاي تعهـد     کارساز است در ایفاي ب

در واقع براي ایفاي غیرموضوع تعهـد، مـاهیتی مرکـب از تبـدیل      1.شودخود حاصل میخوديبه
  .اندتعهد و پرداخت قائل

بعضی از فقها نیز به این سمت رفته و ایفاي غیرموضوع تعهـد را ترکیبـی از وکالـت، تبـدیل     
  2.دانندداخت میتعهد و پر

بیـع،  (توان گفت که حتی اگر ایجـاد چنـد ماهیـت حقـوقی     در تأیید ناکارآمدي این نظر می
بـا   3نحـوي توجیـه کـرد،   در عالم خارج با یـک اراده انشـائی را بتـوان بـه    ) پرداخت، تبدیل تعهد

راحتـی  شـود کـه اساسـاً طـرفین معاملـه بـه      نگاهی گذرا به معامالت افراد در جامعه دریافتـه مـی  
را ... دهند بدون آنکه تبدیل تعهد، بیع وموضوع دین موجود یا اوصاف و شرایط آن را تغییر می

کدام از طرفین را مبنی بر وجـود بیـع، تبـدیل تعهـد و     توان اراده هیچپس نمی. اراده کرده باشند
  4.ایفا در یک عمل احراز نمود

  

  قراردادي تملیکی : ایفاي غیرموضوع تعهد. 3-4
رفداران این نظر بر این باورند که ایفاي غیرموضوع تعهـد، یـک عمـل حقـوقی بـا ماهیـت       ط

شود مورد تعهد آنچه به متعهدله تسلیم می. طلبدعقدي است که همکاري دو اراده انشائی را می
پس براي انتقال آن به متعهدله به یک قـرارداد جدیـد نیـاز    . متعهد و موضوع حق متعهدله نیست

  .وع آن تملیک موضوع جدید به متعهدله باشدهست که موض
از ایـن دیـدگاه، قـرارداد جدیـد اگرچـه داراي آثـار مشـترکی بـا عقـود تملیکـی نظیـر بیـع،             

تواند بیع، تبـدیل تعهـد، صـلح و معاوضـه باشـد      معاوضه، صلح معوض و تبدیل تعهد است، نمی
با این تحلیل، قـرارداد  . شود مگر اینکه اراده دو طرف بر انشاي یکی از این اعمال حقوقی محرز

البتـه   5.اخیر، یک قرارداد نامعین بر تملیک عین یا انتقال حق در مقابل سقوط تعهـد سـابق اسـت   
اگر موضوع تعهد سابق، متعلق به خود متعهدله باشد مثل اینکه قرارداد بیعی بر سر یک تلویزیون 
                                                                                                    

.20و  19صص. همان.جعفري فشارکی.1
.399دار إحیا التراث العربی،  :بیروت .هفی شرح قواعد العالم همفتاح الکرام).تا بی.(حسینی العاملی، سید محمد جواد .2
.60ص. همان.شهیدي.3
.58ص . همان. جوانمردي.4
.46و45صص. همان.شهیدي.5
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جـاي تأدیـه   مدیون توافق کنند که بـه  بین بایع و مشتري واقع شود و در مقام ایفاي تعهد، داین و
یک دستگاه تلویزیون متعلق به مشتري، یک دستگاه ماشین لباسشویی به او تسلیم شود، شـرایط  

  .کند واحوال قضیه حکایت از وقوع قرارداد بیع یا معاوضه میو اوضاع
ت کـه تعهـد   واقـع اراده طـرفین ایـن اسـ    در ایفاي تعهد با مالی غیر از آنچه موضوع تعهد است بـه 

موجب ایـن نظـر    به 1.کنندشده تملیک شود و طرفین، هیچ تعهد جدیدي ایجاد نمیساقط و مال تسلیم
که طرفداران زیادي در حقوق داخلی و خارجی دارد وفاي به مقابـل، قـراردادي تملیکـی اسـت کـه      

برد، تملیـک نیـز   یحال که پرداخت است و دین را از بین مشود و درعینمنظور تأدیه دین انجام میبه
شـود  بنابراین همانند تمام قراردادهاي تملیکی غیرمعین، مشمول قواعد عمومی قراردادهـا مـی   2.هست

  .کند تناسب، قابلیت اجرا در آن را پیدا میجز خیارات مختص بیع بهو تمام خیارات به
  

صلح معوض: ایفاي غیر موضوع تعهد. 3-5
اند، این ي براي رفع نزاع بین متخاصمین تعریف کردهاگرچه فقها در آثار خود صلح را عقد

تلقی ناشی از این واقعیت بوده که عقد صلح عمدتاً براي رفع اختالف و سـازش بـین طـرفین یـا     
  .     منظور جلوگیري از نزاع احتمالی تشریع شده استبه

ش پس است اعم از آنکه سازش معاملی و بدوي باشد یا ساز» سازش و تسالم«حقیقت صلح 
هرچند هدف اساسی از تشریع صلح، رفـع یـا جلـوگیري از وقـوع منازعـات      . از مخاصمه و نزاع

تـر  بدین ترتیب ،صلح قالبی وسیع. اي قرار گیرداست، مانعی وجود ندارد که وسیله انجام معامله
یـک از  حـال، هـیچ  گنجـد و درعـین  از همه عقود معین است که تمامی اعمال حقوقی در آن می

  3.معین هم نیست بلکه خود، عقد مستقلی استعقود 
رسـد کـه در ایفـاي غیرموضـوع تعهـد، طـرفین       نظـر مـی   با دقت در روابط معامالتی مردم بـه 

قصد انشاي معامله جدیدي ندارند بلکه در صددند از برخی حقوق خـود بـه سـود طـرف مقابـل      
به مطالب فـوق و نیـز آنچـه از    با توجه . گذشته و زمینه ایفاي دین و سقوط تعهد را فراهم آورند

آیـد، ایفـاي غیرموضـوع تعهـد، شـباهت بیشـتري بـه عقـد صـلح پیـدا           حقیقت عقد صـلح برمـی  
  . کند می

                                                                                                    
.214و  213صصمیزان، : تهران  .حقوق مدنی، قواعد عمومی مسئولیت مدنی).1386.(یزدانیان، علیرضا.1
.53ص.شینپی.کاتوزیان.2
.508ص دفتر انتشارات اسالمی، :، قم4لد، جحقوق مدنی).1375.(اهللاطاهري، حبیب .3
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  نتیجه
عنوان نتیجه باید خاطرنشان کرد که در معامالت بزرگ تجاري در بـین تجـار و معـامالت    به

هد، کمتر در اندیشـه تبـدیل   بین افراد عادي، طرفین براي تغییر اوصاف و قیود و حتی موضوع تع
طور معمول در زمان وفاي به عهد و گاه قبل از آن، شـرایط  تعهد خود به تعهد جدید هستند و به

  . دهندموضوع معامله را تغییر می
واقعیت امر این است که تبدیل تعهد، تنها راه تغییر موضوع تعهد نیست و طرفین یک تعهـد  

دهند بدون آنکه تعهدي را جانشین تعهد سـابق کننـد   یر میسادگی شرایط موضوع تعهد را تغیبه
را نیـز  تواننـد شـرایط آن  و به قیاس اولویت، وقتی آنان قادر به اسقاط یک تعهد هستند حتماً مـی 

  .تغییر دهند
کننـد  طور معاطاتی قراردادي منعقد مـی طرفین به) وفاي به مقابل(در ایفاي غیرموضوع تعهد 

جاي آن، مال دیگري به متعهدله تملیـک شـود   تعهد سابق ساقط شود و بهبر اینکه موضوع مبنی 
آنچـه  . و این قطعاً با بیع، تبدیل تعهـد، معاوضـه و نهادهـاي حقـوقی مشـابه دیگـر، تفـاوت دارد       

گیرد، اسقاط برخـی از شـرایط تعهـد سـابق و در ازاي آن، تملیـک      موضوع این قرارداد قرار می
هـا   هاي آناز اعمال حقوقی مذکور مطابقت ندارد و به تفاوتیک مال جدیدي است که با هیچ
  .در مباحث گذشته اشاره شد

هاي توان از اقسام عقد صلح دانست که از گذشتدر نتیجه، ایفاي غیرموضوع تعهد را می
توان آن را نوعی مصالحه دانست که در عین دیگر میعبارت  به. آیدمتقابل طرفین به دست می

الزم به ذکر است که تعبیر اراده طرفین به . شودیت، موجب زوال تعهد اصلی نیز میانتقال مالک
بر واحوال حاکم بر قرارداد، اراده طرفین مبنیصلح، زمانی ممکن است که از شرایط و اوضاع

سرانجام باید گفت که اگرچه ماهیت یگانه . احراز نشود... انعقاد بیع، تبدیل تعهد، معاوضه و
، گاهی با تهاتر، تبدیل تعهد، بیع و معاوضه همراه است اما این تقارن، ماهیت بسیط پرداخت بدل

  .دهدپرداخت بدل را که نوعی سازش و مصالحه است تغییر نمی
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