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برخاسته از نیازهای بشری و  که تاسیسی حقوقی است، «انتقال قرارداد» چکیده:

از  -انتقال قهری قرارداددر مقابل  -قرارداد ارادی . انتقال اجتماعی می باشدتحوالت 

 اینکه در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد ولی با وجود ،کهنهادهای نو ظهور است

که به روش تحلیلی -در این نوشتار ، صحت آن مورد شبهه و تردید قرار گرفته است

انتقال »جهت تثبیت  -،توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای و اسنادی انجام شده

از روش ، اثباتی چه از لحاظ ثبوتی و چه از لحاظ ادله  عالوه بر تبیین« ارادی قرارداد

و صراحت  تر ای طوالنیمقایسه ای با تبدیل تعهد که در قانون مدنی ما دارای سابقه 

و در فقه « انتقال قرارداد» وقوع و استفاده از نهادقانونگذاری است استفاده شده است ،

مبانی فقهی و  آن می باشد و جهت رفع هرگونه شبههقوانین مهمترین دلیل بر صحت 

همچنین با بررسی ادله انتقال قرارداد بررسی گردیده است. نهاد موارد قانونگذاری این

ن یک به این نتیجه رسیده ایم که انتقال عقد اختصاص به عقود معین ندارد و به عنوا

و تفاوتهای  استفاده نمود که در فقه و قوانین آمده ، یمواردقاعده عمومی می توان از 

تبدیل تعهد دارد و انتقال قرارداد در خصوص جایگزینی کل قرارداد است ولی زیادی با 

 .تبدیل تعهد در قسمت خاص که مد نظر سه طرف عقد قرار گرفته است ، می باشد

ئم ، تعهدات، قاهال تعهد،قراردادتبدیانتقال ارادی عقد،انتقال قرارداد، واژگان کلیدی: 

، موقعیت قراردادی.یمقام  
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 مقدمه

در خصوص  بهتر از قرارداد و یا انتقال خطربعد از حدوث آن ممکن است جهت رسیدن به اهداف  طرفین یک قرارداد

هیچ دخالتی در  از دیرباز این تردید وجود داشت که چگونه ممکن است که یک فرد کهآن قرارداد تصمیمات مختلفی بگیرند؛ 

و اگر بر عهده گرفت چه شرایط و یا مزایایی برای   ،دی یکی از طرفین را برعهده بگیردقرارداد نداشته است باید تعهدات قراردا

در وی وجود دارد؟ و آیا امکان انتقال تمام قرارداد یعنی هم حقوق و هم تعهدات به فرد ثالث وجود دارد؟ پاسخی که در ابتدا 

اده می شد منفی بود ولی به مرور زمان انتقال قسمتی از قرارداد در قالب تبدیل تعهد مورد پذیرش قرارگرفت ، دحقوق رم 

د بسنده نکرد بلکه با وضع قوانین جدید سعی در سامان دادن به این نهاد جدی تحول افکار و نیازهای اجتماعی به اینجا نیز

نظر بعضی از حقوقدانان که به این دو نهاد توجه داشته اند فهمیده می شود که  با دقت در . ودب« انتقال ارادی قرارداد»یعنی 

نزدیکی این دو نهاد باعث شده است که در بعضی موارد که انتقال قرارداد است ، آن مورد را تبدیل تعهد تلقی 

 (.6/196: 6633؛جعفری لنگرودی،  6/663: 6611نمایند)امامی،

یس بیان مبانی صحت آن و تفاوت آن با نهاد تبدیل تعهد که در سابقه این تاسیس با توجه به جدید بودن این تاس

داریم؟ دلیل عدم صراحت « انتقال ارادی قرارداد »آیا نهادی بناماستفاده می شده الزم به نظر می رسد تا مشخص گردد که 

ی استفاده می شود هدف ، شرایط و اگر در جامعه و در قوانین از چنین تاسیسقانونگذاری در خصوص این نهاد چیست ؟ 

دو کدام یک از این  در کجاست؟« انتقال ارادی قرارداد»چیست و تفاوت آن با « تبدیل تعهد» نهاد آن چیست ؟  مبانی صحت

 د؟نهاد ضرورت دارد که در حقوق ما مورد بازخوانی قرار گیر

مود و ان به عنوان یک تاسیس جدید مطرح نرا می تو« انتقال ارادی قرارداد»فرضیات مورد نظر ما این است که 

آن در قوانین دانست .بر فرض که قبول کنیم قانونگذار تصریح به چنین تاسیسی ننموده وجود آن را انعکاس مهمترین دلیل بر 

طرح چنین تاسیسی و ارائه شرایط آن است عدم صراحت قانونگذاری دلیل بر عدم طرح چنین موضوعی نمی گردد و بلکه با 

گرچه نهاد تبدیل تعهد در قانون مدنی ما بیان شده  را رهنمود ساخت تا از چنین راهکاری استفاده شود.قانونگذاری   می توان

است و شرایط آن آمده ولی نیازی به طرح آن با وجود عقود مشابه که در فقه و حقوق ما مطرح شده است نیست و بلکه نهاد 

به نحوه قانون پیش فروش ساختمان  61و 63 ی کند و در قوانین مختلف مثل موادمرتفع م انتقال ارادی قرارداد که نیازها را

اص احتیاج به بیان ایست به آن پرداخت و در قوانین ختاسیسی است که می ب ،این قرارداد و شرایط آن اشاره شده است

بدیهی  .نمود باز طراحیرارداد غیر معین را یط چنین قو می توان از نظرات مطرح شده فقها در عقود معین شرا شرایط آن نبود

 است که این موضوع عالوه بر ثمره علمی دارای ثمره عملی نیز می باشد که به تناوب در جستار حاضر به آنها خواهیم پرداخت.
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بدیل لذا در این مقال ابتدا چیستی انتقال قرارداد و اقسام آن و مبانی صحت آن را آورده ایم و سپس به اختصار از ت

 تعهد سخن خواهیم گفت و در پایان تفاوت این دو نهاد را بیان خواهیم کرد.

 

 قرارداد: ارادی انتقال -1

در حقوق ما دارای مفهوم ویژه ای است که به دلیل نو بودن کمتر مورد بررسی قرار « انتقال قرارداد»اصطالح تعریف : 

 ولی تعریفی از آن ارائه نشده است. ،انتقال قرارداد مالحظه می شودگرفته است.در قوانین هرچند موارد و مصادیقی از 

را مترادف با انتقال موقعیت قراردادی دانسته اند و گفته اند که طرف  حقوق دانان تعاریف مختلفی ارائه داده اند و آن

هدات ناشی از قرارداد را به قرارداد می تواند شخص ثالث را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تع

( 3/2:ش6696ایزانلو و دیگران، ؛ 2/462:ش6611،مقدم ؛  6ش: 6633غمامی،؛  492 :6611دیگری منتقل کند )کاتوزیان،

با اینکه انتقال قرارداد به معنایی عامتر و به معنای قائم مقامی  کرده اندفقط به معنای انتقال ارادی قرارداد توجه  حقوقدانان

عام باید تعبیر شود زیرا که متبادر از معنای این دو کلمه اینست و وقتی که ما معنی قرارداد را با عقد مساوی می دانیم پس 

می توان به انتقال قهری قرارداد نیز گفت نباید معنی این دو کلمه را فقط محدود به انتقال ارادی نمود و یقیناً به نحو صحیح 

در این موارد را نمی توان نسبت داد چون و یا تبدیل تعهد که این قرارداد منتقل گردیده است.ولی انتقال دین یا طلب 

 شود و نهایتا بخشی از یک قرارداد منتقل می شود.قراردادی منتقل نمی 

شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین قرارداد می گردد و قائم تعریف پیشنهادی اینست که:حالتی که به موجب آن 

معانی نیز گاهی  معنی قائم مقام را نباید به معنای نیابت و یا وکالت گرفت،چون در این .ام تحقق پیدا می کندمقامی ت

 استعمال شده است.

 

 .اقسام انتقال قرارداد1-1

مد نظر می باشد لذا الزم است به اقسام انتقال قرارداد به اختصار  با توجه به اینکه در جستار حاضر انتقال ارادی قرارداد

انتقال قرارداد طبق یک تقسیم اولیه به انتقال ارادی و قهری تقسیم می گردد و انتقال ارادی نیز خود به دو قسم  اشاره گردد:

 انتقال قهری -ج انتقال تبعی -بانتقال ارادی  -:الفانتقال تبعی و اصلی تقسیم می شود 
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 انتقال ارادی قرارداد .1-1-1

بیان کردیم یعنی طرف قرارداد با انعقاد قرارداد جدید شخص دیگری را جانشین  ارادی قرارداد با تعریفی کهانتقال 

خود می سازد؛و چنانچه عقدی موجد حق و تکلیف برای طرف قرارداد بوده و قائم به شخص نیز نباشد،طرف عقد می تواند 

قوق و تکالیف ناشی از قرارداد خواهد ،قرارداد را به دیگری منتقل نماید که در این صورت جانشین وی بهره مند و عهده دار ح

قراردادهای  مثلو درعقود غیر معین  در خصوص دو عقد معین مزارعه و مساقات ؛ قانون مدنی 323و 326مواد  مانندبود.

انتقال بصورتی که انتقال گیرنده ،جایگزین ، پیمانکاری ،پیمانکار با اجازه کارفرما می تواند قرارداد را به دیگری واگذار کند 

...پیمانکار نمی تواند "شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است :  42دهنده در رابطه قراردادی شود.این موضوع در ماده

انتقال پیمان را نبایستی با انتقال جزیی از عملیات اجرایی پیمان به "بدون موافقت کتبی کارفرما پیمان را به غیر واگذار کند...

،که در حالت اخیر قرارداد فرعی بسته می شود و (616: 6633)انصاری ،تعهد اصلی اشتباه گرفتدیگری با حفظ مسولیت م

 تفاوت اساسی با انتقال قرارداد دارد.

 

 انتقال تبعی. 1-1-2

انتقال تبعی یعنی اینکه اراده طرفین قرارداد ابتدا بر انتقال آن نبوده است بلکه از لوازم یک انتقال ارادی بوده است که 

ف و منظور مستقیم طرفین انتقال قرارداد نیست اما بلحاظ پیوستگی و ارتباطی که قرارداد با مال موضوع مبادله دارد به هد

 تبع مال ،به انتقال گیرنده ،منتقل می شود و انتقال گیرنده مال ، دارای حقوق و تکالیفی می شود که قبالً در قرارداد پیش

 بینی گردیده است.

 جباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثرا قانون بیمه 1ذکر برای این نوع از انتقال مادهنمونه ملموس و قابل 

از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات  »است که اعالم می کند: 6692حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب

انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه ، بیمه گذار  ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به

 .«محسوب می شود

 

 انتقال قهری .1-1-3

قانون مدنی  932ماده  :ا موصی له انتقال انجام می گیردکه به ورثه ی ؛موت ایجاد می شودوسیله به انتقال قهری یا 

که مفهوم این جمله این است که عقود الزمه به ...«.به موت احد طرفین منفسخ می شود کلیه عقود جایزه » اعالم می دارد: 

 فوت منفسخ نمی شوند و بلکه منتقل می شوند.
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قانون  69قرارداد اجاره سابق مطابق ماده در انتقال سرقفلی با حکم دادگاه نمود پیدا می کند،و که و یا به حکم قانون ؛

را الزم  دادگاهتنها حکم یت موجر نیست و به شخص ثالث منتقل می شود و نیاز به رضا 6631روابط موجر و مستاجر مصوب

 دارد.

 

 مصادیق انتقال قرارداد:.1-2

انتقال ارادی قرارداد گرچه تحت بحث مستقلی در فقه بیان نشده است ،ولی نظراتی وجود دارد که نشان دهنده اینست 

در مقام تئوری پردازی به آن پرداخته اند؛ این اشکال وارد نیست که چرا موافقان که بعضی از علما نظر به آن داشته اند و 

تحت بحث مستقل نیاورده اند؟ زیرا که بسیاری از مباحث مطروحه که قاعده عامی می باشد در فقه و به تبعیت از آن در 

بحث نیست مانند اکراه که در ذیل  حقوق ذیل مباحث مرتبط آمده است ولی به عنوان یک قاعده کلی است که منحصر در آن

 .بحث بیع بیان شده است ولی اختصاص به آن ندارد

در این فرصت به ذکر مصادیقی از انتقال قراردادخواهیم پرداخت تا از جنبه ثبوتی مشخص گردد که بحث ما در 

 :خصوص تاسیسی است که مورد استفاده قرار می گرفته و نامانوس با فقه و حقوق ما نیست

 

 انتقال قرارداد در فقهمصادیق . 1-2-1

در فقه انتقال قهری در عقود الزم که قائم به شخص نیست پذیرفته شده است ،که ظاهراً این انتقال قهری: .1-2-1-1

طبق نظری اگر مستاجر فوت کند عقد اجاره  خصوص اجاره اختالف وجود دارد واتفاق نظر در خصوص بیع وجود دارد ،ولی در 

(. در فقه عامه نیز برخی معتقدند که با موت موجر یا مستاجر اجاره باطل می 4/266:  6229باطل می شود ) محقق حلی ،

نسبت ( البته بعضی از حقوقدانان این نظر مطروحه در فقه عامه را به مشهور قدمای فقه امامیه نیز 612شود )ابن حزم ، بی تا:

 (.4/42: 6611داده اند ) امامی، 

؛ محقق حلی 622: 6221خویی ، ورثه منتقل می شود ) به ،موتوسیله عقد مزارعه نیز طبق نظر بعضی از فقها به 

 (.694/ 6: 6262؛شهید ثانی ،4/629: 6229،

 

؛ حلی 41/694: 6222؛ نجفی،6/612: 6613از عبارات بعضی از فقها ) طوسی ، انتقال ارادی قرارداد:. 1-2-1-2

 ی آنشرایط و چگونگ مضاربه، انتقال قرارداد پذیرش(  92: 6262؛ خویی، 3/613:  6229ایی یزدی ، طباطب؛4/626: 6221،

قائم مقامی عامل ثانی به جای (  92: 6262؛ خویی ،3/613:  6229)طباطبایی یزدی ، مثال این علما ؛  مشخص می گردد
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ولی از نظر فقهایی که احتمال .مالک و عامل ثانی به نسبت عقد اولیه می باشد را پذیرفته اندعامل اول و اینکه سود بین 

( عقد اولیه را داده اند نمی توان نتیجه گرفت که 64/646: 6221(یا انفساخ)حکیم، 363: 6693فسخ)موسوی اصفهانی ، 

و عقد جدید تشکیل شده است و نه اینکه همان عقد  اعتقاد به انتقال قرارداد دارند چون در این صورت یک عقد از بین رفته

 انتقال پیدا کند.

در انتقال ارادی قرارداد مزارعه نیز اختالف وجود دارد و بعضی از علما تصریح به انتقال ارادی عقد با همان شرایط و 

 6243؛ترحینی،2/633: 6246؛ مغنیه،623: 6262؛ خویی،3/646: 6229حقوق و تکالیف به عامل دوم دارند)طباطبایی یزدی، 

از علما این است که در دیگر عقود نیز که قابل نیابت است و شرط مباشرت  بعضینظر (و حتی 6/616: 6613؛طوسی،3/632:

در آنها نشده است می توان قرارداد را به مقتضای قاعده سلطنت انتقال داد و قاعده ای عمومی از این بحث 

 .(66/621و 64/646: 6221گرفت)حکیم،

انتقال ارادی قرارداد اجاره از ناحیه مستاجر به دیگری ظاهرا در فقه بحث نشده و اگر نظری بوده در خصوص انتقال 

منافع عین مستاجره بوده که از این جهت که مستاجر با انعقاد عقد اجاره مالک منافع می گردد لذا مانند هر مالکی حق تصرف 

فقط در انتقال سرقفلی  (1/663:  6613ن انتقال قهری و ارادی وجود ندارد )خویی ،در مایملک خود را دارد ، و تفاوتی میا

فقهای معاصر اعتقاد دارند که اگر در ضمن عقد اجاره حق واگذاری برای مستاجر پیش بینی شده باشد و مستاجر عقد اجاره را 

 ،یعنی حقوق و تکالیف قرارداد اولیه، نمایدمنتقل کند مالک مکلف است با مستاجر جدید طبق همان اجاره مستاجر اول عمل 

؛ 6/246: 6262،؛ خویی469: 6222مینی،؛موسوی خ412: 6261انتقال به عقد دوم پیدا می کند)حسینی سیستانی،

 (.691: 6266منتظری،

د به مالک اجاره بها بایگفته اند عین مستاجره انتقال پیدا کند اکثر فقها عین را مسلوب المنفعه تلقی کرده اند و  اگر

توجه علما ( 612: 6243؛ نجفی،324: 6243؛حسینی شیرازی66: 6229اصفهانی، ؛2/432: 6246اخت شود)مغنیه،قبلی پرد

 آنها به عدم انتقال عقد اجاره استفاده می شود. اعتقادمعطوف به پرداخت اجاره بها بوده که از این نظر، 

وجود دارد، چون در حق انتفاع از نوع عمری  ا اختالف نظربین فقه در خصوص حق انتفاع )سکنی ،رقبی،عمری( نیز

مثال ،مدت زمان منافعی که منتفع بهره برداری خواهد نمود مجهول است و لذا هنگام بیع خریدار نسبت به مدتی که منافع را 

بوده و خللی به  از دست خواهد داد جاهل می باشد.عده ای قائل به بطالن بیع هستند اما بر اساس نظر مشهور بیع صحیح

؛عالمه 611:  6223؛حلی،9/642:  6221؛ محقق کرکی،44/419سکنی ،عمری یا رقبی وارد نمی سازد)بحرانی، بی تا :

(.البته فقها تصریح نموده اند که منتفع حق اجاره یا انتقال سکنی و رقبی و 4/414: 6262؛شهید اول،6/626: 6242حلی،

( .و در مقابل عده ای در خصوص انتقال حق انتفاع اعتقاد دارند که 1/666: 6264،  عمری را به دیگری ندارد )عالمه حلی
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اجاره و انتقال سکنی به دیگری منوط به اذن مالک نیست ،چون وی استحقاق مالی دارد و لذا می تواند از این حق و مال خود 

تقال قرارداد قابل برداشت است و فقها مانعی از و از مجموع نظرات این عقیده به ان(.6/611: 6262استفاده کند)ابن ادریس ،

 این جهت مطرح ننموده اند.

حق توکیل به غیر، که در ضمن عقد وکالت داده می شود به این معنی است که وکیل گذشته از آنکه در مقابل موکل 

دیگری منتقل سازد. چنین مسئول اجرای تعهدات ناشی از عقد است، این اختیار را دارد که عقد را )نه موضوع عقد(به 

نکه بطور ضمنی از به طور صریح درعقد ذکر شود و یا آناشی از اذن موکل است که می تواند  اختیاری که به وکیل اعطا میشود

؛بحرانی 631و2/633: 6262شهید ثانی، دارای چنین اختیاری است ) عبارات عقد استنباط گردد و قرائن نشان دهد که وکیل

 (.1/613: 6221کرکی،محقق ؛ 43/246: 6631؛نجفی ، 32و44/36،بی تا :

بنابراین، اگر وکیل،عقد را به دیگری محول نماید، تحت شرایطی وکیل دوم رابطه حقوقی مستقیم با موکل پیدا میکند 

ود اختیار و آن دو در مقابل هم، ملزم به رعایت مفاد عقد وکالت می باشند. در حالی که اگر وکیل اول، وکیل دوم را برای خ

کند دو رابطه حقوقی مستقل، روابط حقوقی سه شخص اخیر را تنظیم خواهد نمود، بدیهی است که رد شق اول، موضوع 

انتقال ارادی عقد و جانشینی وکیل دوم به جای وکیل اول مطرح می شود و به این معنی است که وکیل با اذن موکل می 

ر شرط از ناحیه انتقال خیا واستفاده شفیع از حق شفعه  .به دیگری انتقال دهدتواند حقوق وتعهدات ناشی از عقد وکالت را 

 می توان تجویز انتقال قرارداد را از آنها استفاده کرد.در فقه مطرح شده است و از مواردی است که  بایع به شخص ثالث

 

 انتقال قرارداد در حقوق ایرانمصادیق  .1-2-2

به تناسب  قرارداد اختصاص نداده است ولی هیچ قانون یا بحث مستقلی را به انتقال چه اگرقانونگذارما نیز مانند فقه و 

 استفاده نموده است. این تاسیس حقوقی از لحاظ تصویب قانونی جدیدو با 

؛ 1/622: 6264قانون مدنی ایران در بحث انتقال قهری از آنجایی که مطابق نظر مشهور فقهای متاخر)عالمه حلی ، 

( بوده است لذا اعالم نموده 43/421: 6613؛ نجفی ، 3/32: 6269؛ بجنوردی ، 4/643؛عالمه حلی ،بی تا: 413: 6221طوسی ،

 349ماده  لذا ؛د عهدی که قائم به شخص  نباشنداست که به موت عقود تملیکی به ورثه منتقل می شوند و همچنین عقو

که مباشرت عامل شرط شده باشد در این شود مگر اینعقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی»مقرر داشته: 

قانون مدنی ، به فوت موجر یا مستاجر عقد اجاره باطل نمی شود؛ که  293مطابق ماده  «.شودصورت به فوت او منفسخ می

 (.4/42: 6611؛ امامی، 6/696: 6612اخرین از فقها دانسته اند)کاتوزیان ،حقوقدانان این را ناشی از نظر مت



 24-41، ص   9911 دی،  9، جلد 91علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

07 
 

قانونگذار چند ماده ای را اختصاص به  ،رودکه اولین و مهمترین منبع حقوق قراردادها به شمار می  ر قانون مدنی د

را شامل می شود این ماده مقرر  که ماده ای کلی است و تمام اقسام قائم مقامی 469است: ماده  قواعد عمومی قائم مقام داده

که به رضای طرفین االتباع است مگر اینمقام آنها الزمعقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم:» می دارد 

درباره  معامالت و عقود فقط:» فهمید 466 و اصل نسبیت قراردادها را نیز می توان از ماده« اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

نیز در قائم مقامی در خصوص حق  624و ماده  .«691مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده طرفین متعاملین و قائم

االرتفاقی در هر گاه ملکی کالً یا جزءً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق» ارتفاق به تبع انتقال ملک بیان می دارد که:

که خالف آن تصریح شده ماند مگر اینر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی میملک دیگر یا در جزء دیگ

 .«باشد

 عقد مزارعه تصریح داردانتقال معامله به نیز  326ماده  ودارد  انتقال ارادی عقد مضاربه اشاره قانون مدنی به 332ماده 

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی  »آمده است که : 323و در ماده 

 .«تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نمایدکه عامل نمیخواهد بود مگر این

که موجر د باقی است مگر ایناگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خو :»کهاست آورده  291ماده 

 .«نقل را برای خود شرط کرده باشد حق فسخ در صورت

خاص که در موضوعی مخصوص تصویب شده اند تصریح به انتقال ارادی قرارداد )یعنی حقوق و در دیگر قوانین 

قانون بیمه  63، ماده6613اجباری مصوبقانون بیمه  6ماده ؛مثل:وجود داردیک قرارداد با هم به ثالث منتقل شود(  تعهدات

الیحه قانونی ادغام شرکت ملی  6تبصره ، 6631قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 69قانون کار،ماده 64، ماده6661مصوب

 . 6631ذوب آهن و صنایع فوالد و تشکیل شرکت ملی فوالد ایران مصوب

نون پیش فروش ساختمان قا این صراحت بیشتر وجود دارد: ،در دو قانون که اخیرا به تصویب رسیده است

آن  عرصهفروش شده و فروشنده نسبت به واحد پیشواگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش"ـ 63: ماده6619مصوب

 ."مقام قانونی آنها بالمانع استخریداران یا قائمپس از اخذ رضایت همه پیش

فروشنده، شده بدون رضایت پیشفروشخریدار نسبت به واحد پیشو تعهدات پیشدرصورت انتقال حقوق "ـ 61ماده

 ."دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بودخریدار عهدهپیش

از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه " اعالم داشته است که: 6692قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب 1ماده

قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد  حقوق و تعهدات ناشی از

 .بیمه، بیمه گذار محسوب می شود
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تبصره ـ کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده 

ه است. انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به باشد، متعلق به انتقال دهند

 ."او یا متعلق به همسر، والدین یا اوالد بالواسطه وی باشد، منتقل کند

 

 مبنای صحت انتقال ارادی قرارداد.1-3

تر  را راحت ادی بحث و استدالل از این نهادو یا ار تبعی چهقهری و قرارداد چه ذکر نمونه های در خصوص انتقال 

و ادله آراء فقهی که از  انتقال ارادی قرارداد می باشد قابل تعمق است، بررسی مبنای صحت آنچه در این قسمتنموده است 

 استفاده نمود:در اثبات مشروعیت انتقال ارادی قرارداد  توان دیگر می

 

 ادله نقلی .1-3-1

در خصوص استناد به ادله نقلی بر صحت عقود غیر معین علماء بحثهای مفصل مطرح نموده اند که در این مجال 

ی که قرارداددلیل بر صحت هر فرصت بحث از آنها نیست و فقط به اختصار آیات و روایاتی که مورد استناد قرار می گیرد که 

 : عرف استفاده می کند را فهرست وار می آوریم

که به  ( به این معنی است که به عقدهای خود وفا کنید و آنها را حفظ کنید.6)مائده/«بالعقود ااوفو»آیه شریفه  اول:

 .( 6/13: 6246موسوی خمینی،)طور مطابقی آیه داللت بر وجوب عمل بر طبق مفاد عقد دارد

طبق داللت التزامی آیه می  "عقدصحت "طبق داللت مطابقی آیه است و  "لزوم عقد"، نظر داده اند کهبعضی از فقها 

 .(6/63: 6261اصفهانی،؛ 1-6:  6263نراقی، ؛4/624: 6262خویی،شود)

اول شرعی درا به معنای عقود معهود در زمان نزول آیه و یا عقود مت "العقود"استدالل به آیه زمانی کامل است که ما 

، همچنانکه فقهاء ، بدانیمدر آن رعایت شده و اصلی کلیبلکه به معنی هر عقدی که شرایط ( 44/464: 6613)نجفی،ندانیم 

؛ 4/624: 6262خویی،؛ 6/13: 6246موسوی خمینی،؛661: ش6631)طباطبایی یزدی، معاصر چنین برداشتی از آیه دارند

د می در عربی مفید استغراق است و شامل تمام عقو "ال"زیرا که عام همراه با  (.6/63: 6261اصفهانی،؛ 1-6:  6263نراقی،

 بی نام مثل انتقال قرارداد. شود، چه با نام و چه

)جمعی از پژوهشگران ، علماء  نیز به نظر بیشتر (49)نساء/«رة عن تراض منکمتجا...اال ان تکون »آیه شریفه دوم:

را  هر نوع معامله عرفی( 63/436: 6269؛ حسینی عاملی ،4/626: 6613؛حلی،661: 6243؛سیفی مازندرانی،  6/619: 6241

؛ زیرا که قانونگذار اسالمی تجارتی که مبتنی بر رضایت صحیح شرعی را بر آن بار کرده اندصحیح دانسته و آثار معامله  شرعاً
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یعنی شرط معهود بودن عقود در این آیه وجود طرفین است را فقط مشروع دانسته و در آیه شرط دیگری قید نشده است. 

گفتنی است که استدالل بر این آیه مبتنی بر آن است که مراد از  نام را شامل می شود. ندارد و هر عقدی چه با نام و چه بی

باطل در صدر آیه را ، به معنی عرفی آن بگیریم که ظاهرا مراد همین است، ولی اگر باطل را به معنای غیر شرعی تعبیر کنیم، 

اهد بود.زیرا شبهه مصداقی بوجود می آید که امکان به این آیه به منظور تصحیح عقود و معامالت عرفی ممکن نخو استدالل

 (.6/12: 6261وجود ندارد)موسوی خمینی، تمسک به عام

: 6262؛ عاملی کرکی، 4/663: 6263)انصاری،  نیز به نظر علما «الناس مسلطون علی اموالهم» نبوی مشهور م:سو

زیرا که مفهوم حدیث  اینست که مردم حق  دمی باشاز ادله استنادی ( 4/44: 6241؛ حلی ، 1/662: 6266؛ عاملی، 66/91

 .هرگونه تصرف مادی و حقوقی در اموال خود را دارند و می توانند به هر کیفیتی آن را اعمال کنند

این برداشت از نبوی مخالف دارد؛ بعضی گفته اند پذیرش این نظر مستلزم آن است که حدیث در مقام تشریع باشد و 

)خویی،بی لذا نمی توان اینگونه نبوی را تفسیر کرد مشروعیت آن از ناحیه شارع ثابت نشده، داللت کند بر جواز هر تصرفی که

 .(4/626تا: 

طبق یک ؛که طبق آن حدیث دلیل بر عقود بی نام نمی شوداز نبوی برداشتهای دیگری نیز شده است 

داللت دارد و نه صحت مرحله اسباب، یعنی افراد ( حدیث بر صحت تصرفات در مرحله مسببات 6/26: 6263برداشت)انصاری،

می توانند مال خود را بفروشند، اما شیوه معامله باید بگونه ای باشد که شارع گفته است و امضاء نموده و بنابراین مردم حق هر 

د و حدیث بر اسباب گونه تصرفی را در مال خود دارند و حتی می توانند بفروشند ولی کیفیت تصرف باید مورد تایید شارع باش

فقط داللت بر آزادی مردم در  (از حدیث نیز، نبوی6/39: 6246خمینی، )موسویطبق برداشت دیگری داللتی ندارد.

تصرفاتشان دارد و از محجور نبودن مردم صحبت کرده ولی از لحاظ نوع تصرف و شیوه آن اطالقی ندارد و بنابراین نوع 

 یی باشد.تصرفات باید طبق مقررات شرعی و عقال

ت انسان در اموال خود تمسک جویند و تنها طرفداران برداشت اول از حدیث می توانند به نبوی در تصحیح تصرفا

 حدیث را دلیل بر عقود بی نام و نو ظهور بیاورند.

 661: ش6631همچنانکه بعضی از علماء استدالل کرده اند)طباطبایی یزدی،« المومنون عند شروطهم»روایت  م:چهار

بگیریم خواه التزام ابتدایی و خواه ضمن عقد را شامل می شود و مطابق این روایت « مطلق التزام »(نیز اگر شرط را به معنی 

 مومنین ملزم به التزامات و تعهدات قراردادی خود می باشند.

لتزام فرعی در ضمن ا» را به معنای مطلق التزام نمی دانند و تنها به معنی« شرط»در مقابل برداشت دیگری است که 

( که روایت دلیلی بر عقود نو ظهور مثل مورد 1/66: 6263؛انصاری،6/13: 6246گرفته اند)موسوی الخمینی،« التزام اصلی
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البته شرایط اساسی که در همه عقود وجود دارد ؛ مثل اهلیت طرفین و یا مالیت داشتن مورد معامله، را با  بحث نخواهد شد.

وجود « قرارداد انتقال ارادی عقد»بلکه فقط آن شرایط خاصی که در عقد مشابه  ،واهیم نادیده بگیریماین ادله نقلی نمی خ

دارد و از قواعد عمومی نیست را می خواهیم بیان کنیم که با این ادله نقلی برداشته می شود و ضرورتی به وجود آن شرایط 

 مخصوص عقد مثال بیع یا اجاره در این تاسیس نیست.

 «انتقال ارادی قرارداد»ای صحت ربیعنی هر دلیل دیگر که غیر از آیات و روایات بتوان به آن  ادله :سایر .1-3-2

که مجموعه ای از اصول و قراین موجود می  ؛استناد کرد و منظور دلیل صرف نیست بلکه در مقابل ادله نقلی منظور است

 .باشد

 صلحانتقال ارادی قرارداد به عنوان موضوع عقد : اول

تواند گره گشای بسیاری از معضالت و  یاهمیت ویژه ای برخوردار است و م عقد صلح)سید العقود(، در حقوق اسالم از

اف مالت، صلح عقدی است که حدود و اوصن روبرو هستند در باب معااشخاص در روابط اجتماعی خود با آ مشکالتی باشد که

ازد مجاز می نسیا حصارهای عقود معین را می شکند و مردم را در انعقاد هرعقدی که حرامی را حالل یا حاللی را حرام 

 شمارد.

انتقال ارادی قرار داد نیز خود، قرار دادی مستقل محسوب می شود که میان طرف عقد)ناقل( و شخص ثالث بسته می 

اردای است، با وجود این، قالب هیچ یک از عقودمعین نیز قابلیت گنجایش ندارد. شود و موضوع آن انتقال حقوق و تعهدات قر

از حقوق، مانند سرقفلی و در این صورت، میتوان از عقد صلح استمداد طلبید، همچنانکه در عرف نیز وسیله انتقال برخی 

افراد می توانند هر گونه توافقی »می سازد.ب و برق قرار می گیرد و مشکالت ناشی از عدم امکان بیع حقوقی را منتفی امتیاز آ

 6694محقق داماد و دیگران،«)جراء سازند و ناچار به پذیرش قالبهای عقود معین نیستندرا تحت عنوان صلح ، الزم اال

:6/463.) 

 بنابراین، موضوع انتقال قرارداد که همان جانشینی ثالث به جای طرف اصلی در حقوق و تعهدات ناشی از عقد است،

میتواند در قلمرو وسیع موضوع عقد صلح جای گیرد، که در این صورت نه حرامی حالل می شود و نه حاللی تبدیل به حرام 

 می گردد.

شاید استدالل شود که مشروعیت انتقال ارادی عقد، فعالً محل تردید است، پس چگونه ممکن است که موضوع صلح 

نچه که آنچه که حرمت دارد، باید در شرع بدان تصریح شود. به بیان دیگر، انجام آو نافذ تلقی شود. بدیهی است که  قرار گرفته

نچه را که حرمت آدر شرع تحریم نشده، مجاز است، هدف شارع، از بیان احکام، ذکر موارد جواز و حلیت اعمال نبوده، بلکه 

نشده و دالیل دیگر نیز مؤید جواز چنین   داشته بیان نموده است. لذا از آنجایی که هیچ دلیلی برحرمت انتقال عقد بیان
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نمی توان مدعی شد که چنین صلحی، حرامی را حالل می سازد و انتقال عقد با مانع شرعی روبروست. گفتنی  که است یاقدام

صدق ن برای انتقال عقد نمی باشد بلکه منظور این است که انتقال ارادی عقد، قابلیت آاست منظور از استناد به صلح، سببیت 

همچنانکه فقهاء نیز به این امر تصریح دارند  به عنوان موضوع عقد صلح را دارد و مشروعیت خود را از آن )عقدصلح( می گیرد

 .(3/613:  6229که انتقال قرارداد را در قالب صلح می توان انجام داد)طباطبایی یزدی ، 

 

 انتقال حق و انتقال دین :دوم

لث به جای طرف قرارداد است، حق و دین)درمعنی اعم خود( توأماً انتقال می یابد و در انتقال عقد، که جانشینی ثا

ن را نیز می پذیرد، پس در انتقال عقد، هر دو چهره انتقال آضمن بهره مندی از حقوق ناشی از قرارداد، تعهدات  ،انتقال گیرنده

و را د با قرارداد حفظ می کند. البته نباید انتقال قراردادحق و انتقال دین وجود دارد و در عین حال پیوستگی و ارتباط خود را 

ن را به دو عمل حقوقی جداگانه تجزیه نمود. با این وصف از آنجایی که بارزترین اثر آانتقال مجزای حق و تعهد دانست و 

وان از مشروعیت زیر انتقال عقد، انتقال حقوق و تعهدات ناشی از آن می باشد، در اثبات مشروعیت انتقال قرارداد  می ت

 مجموعه آن)انتقال حق و انتقال دین( استفاده نمود.

در انتقال قرارداد، حقوق انتقال یافته، شامل دو نوع عینی و دینی است و انتقال هردو در حقوق اسالم به رسمیت 

 شناخته شده است.

نگرفته  نظر قرار چنانچه مباشرت مستاجر مدانتقال حقوق عینی، از جمله حق عینی مستأجر مورد تایید قرار گرفته و 

همچنانکه در امکان انتقال قهری آن نیز تردیدی وجود  ،را به طور ارادی  به دیگری انتقال دهد حق خود باشد او می تواند

 .(223شیخ طوسی ، بی تا:؛ 4/263: 6229؛محقق حلی،1/622: 6264)عالمه حلی،ندارد

: 6264؛عالمه حلی، 44/494)بحرانی،بی تا:اذن مالک تردیدی وجود ندارددرخصوص امکان انتقال حق سکنی، به 

معتقدند که منتفع، مستحق بهره برداری از (6/611: 6262ابن ادریس،)و حتی عده ای  (6221:9/641؛محقق کرکی،1/666

استیفاء نماید و لذا می تواند  ،از حقوق اوست که می تواند به هر نحوی که مایل است یحقیقت حق ی است و درسکنموضوع 

واسطه دیگری از حقوق خود بهره مند گردد و نیازی به اذن مالک نیز وجود ندارد.کاملترین نوع حق عینی نیز، که ه شخصاً یا ب

حق مالکیت است از طریق عقود تملیکی نظیر بیع و هبه و معاوضه قابلیت انتقال دارد.انتقال ارادی سایر حقوق ناشی از عقد 

مانند خیار که حق مالی است، به رسمیت شناخته شده و این حق می تواند بطور مستقل یا به همراه موضوع خود بصورت 

 .(6/623: 6261)نایینی،ارادی انتقال یابد
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بین نمی رود، بلکه جنبه مثبت مورد تعهد از اموال متعهدله سابق خارج گردیده و به  زدر انتقال طلب، تعهد سابق ا

که وسیله شایع انتقال طلب می باشد، عقدی  قانون مدنی 342موضوع ماده عقد حواله عهد له جدید وارد می شود.اموال مت

است که به موجب آن، طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. البته تصور انتقال طلب در عقد 

در چنین فرضی، محیل دین خود را به محال علیه منتقل می که  ،محال علیه مدیون محیل باشد، حواله، در صورتی است که 

میزه ای از انتقال طلب و دین است، اما آکند و از سوی دیگر، طلب خود را به محتال. بنابراین، عمل حقوقی دوچهره دارد و 

 ر نیست.چنانچه حواله بر عهده محال علیه بری صادر شود، انتقال دین به شمار می رود و انتقال طلب قابل تصو

جانشینی محتال و انتقال طلب محیل به او را جوهر حواله پنداشته و  (6/611: 6262)شهید ثانی ،در فقه نیز برخی

 رضای محال علیه را در این انتقال الزم نداسته اند.

نمود و وده، بلکه از طریق عقد صلح نیز می توان طلب را منتقل حواله وسیله منحصر انتقال طلب نب باید افزود که

 بنابراین میتوان گفت: که انتقال حقوق اعم از عینی و دینی درحقوق اسالم مورد تایید قرار گرفته است.

در خصوص انتقال ارادی دین، می توان به عقد ضمان و حواله اشاره نمود، عقد ضمان سبب انتقال دین مدیون به 

را که به محتال دارد به محال علیه انتقال می دهد. بنابراین،  ضامن و مفید نقل ذمه به ذمه است و در حواله نیز محیل دینی

 تواند در یافتن مبنای فقهی انتقال ارادی عقد مدنظر قرار گیرد. مورد اخیر نشانه های واضح انتقال دین در فقه است ومی دو

دیون قرار گرفته، اما گفتنی است موضوع ضمان، اگرچه بنا به تعریف فقهی آن به عهده گرفتن مالی است که بر ذمه م

در سایر تعهدات نیز می توان از عقد ضمان بهره گرفت و به رسمیت شناختن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک ثمن 

تاییدی بر این مطلب است که سایر تعهدات  ؛(6/14: 6636)قمی،ن شده استآو مبیع در فقه که حتی ادعای اجماع نسبت به 

و بنابراین دین از مدیون به  (42/623ش: 6611)محقق داماد،می تواند موضوع عقد ضمان قرار گیرداعم از فعل یا ترک فعل 

 ثالثی منتقل گردد.

می با توجه به مراتب یاد شده، و اینکه انتقال قرار داد در عقود معوض، ترکیبی از انتقال دین و طلب می باشد، لذا 

، البته باید توجه داشت که هیچ دینی را استدالل کرد« انتقال قرارداد»ال کلتوان از شرعی و عقلی بودن اجزاء به امکان انتق

بدون رضای طلبکار نمی توان به دیگری انتقال داد هرچند که در مجموعه ای از دیون و مطالبات یا جزئی از موقعیت قراردادی 

د است. پس اگر مستاجر مجاز به انتقال باشد و به همین جهت است که شرط الزم برای انتقال قرارداد، رضای طرف دیگر عق

اجاره باشد، ضمن آنکه حقوق عینی و دینی ناشی از عقد را به مستاجر جدید انتقال می دهد دین خود در قبال مالک را که 

 همان اجاره بهاست به او واگذار می کند.
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قانون مدنی در حقوق ما به رسمیت  494در تبدیل تعهد نیز نوعی انتقال دین و طلب انجام می گیرد که مطابق ماده 

 شناخته شده است.

 

 اصل اباحه:سوم

یا ن در شرع اثباتاً و آجواز اعمالی دارد که نسبت به  که در عقود و غیر آن بطور کلی جریان دارد؛ داللت براباحه اصل 

وقی و غیرحقوقی تردید حاصل نفیاً حکمی مقرر نشده است و چنانچه در مشروعیت یا عدم مشروعیت اعمال، اعم از اعمال حق

 .(633/6: 6242؛ صمیری،4/663: 6242؛ بهبهانی ،6/621: 6261) مروج جزائری ،شود، اصل اولیه، جواز است

که، انتقال ارادی عقد از لحاظ ماهیت حقوقی، قراردادی تلقی می شود که موضع آن جانشینی ثالث به این توضیح  با

ن جانشینی ثالث به جای طرف آجای طرف عقد نسبت به حقوق و تعهدات قرار دادی است و در فقه عقدی معین که موضع 

عقالیی متداول بین مردم صحیح است مگر  هر معامله"همچنانکه علماء تصریح کرده اند  ایدعقد باشد مالحظه نمی شود، لذا ب

معامله اعتبار  (694: 6631)طباطبایی یزدی،"اینکه منعی از شارع رسیده باشد...و امضاء شارع را به معنی عدم منع بگیریم

 .نیمبدامعتبر دانسته و فساد عقد را محتاج به منع شارع  جدید که عقالیی نیز هست را مستندا به اصالت االباحه

 استناد نمود.( نیز 629: 6246قاعده صحت) مصطفوی ،عموم به ل مذکور می توان اصدر تایید 

 

 مقدم بودن اراده طرفین عقد: چهارم

طرفین یک عقد می توانند شرط کنند که در صورت موت و یا جنون و سفه خود، عقد نسبت به وراث یا شخص معین 

عقد را قابل   "اراده"طرفین می توانند به  ( یعنی612: 6632؛ مامقانی،43/612و 613 /43 :6222دیگر استمرار یابد)نجفی، 

فت که اراده ، از این می توان نتیجه گرتقال قهری می توانند مخالفت کنندحتی در مقابل ان ،انتقال یا غیر قابل انتقال سازند

گیرد پس به طریق اولی طرفین می توانند عقد را  ؛ و حال که در انتقال قهری انتقال قرارداد صورت میمقدم بر هر امری است

 با اراده به ثالث منتقل سازند.

 

به معنی قراردادها تابع اراده و قصد طرفین هستند.که این قاعده ای پذیرفته شده « العقود تابعة للقصود»قاعده پنجم:

نکرده باشند نمی توان به آنها نسبت داد، در فقه است که دو جنبه ایجابی و سلبی دارد؛همچنانکه اگر طرفین امری را قصد 

همچنان طرفین اگر ، قراردادی که شرایط اساسی در آن رعایت شده است را اراده کردند، عقد تبعیت می کند از اراده طرفین 

 و باید برای آن قصد و اراده طرفین ارزش قائل شد.
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قبول ننموده اند و قصد و اراده تنها را کافی نمی دانند  ( از جنبه ایجابی این قاعده را6/21 :6263انصاری، البته علما )

چون اراده طرفین، الزمه فرض صحت است و نه الزمه فرض عقد، و عقدی که اراده طرفین بر آن واقع شده است را ممکن 

 است شارع حکم به فساد آن بدهد.

بوده، بررسی منابع فقهی به خوبی بیانگر تحول و البته از دیرباز اراده متعاقدین از شرایط اصلی تکوین و انعقاد قرارداد 

: 6222)نجفی،تکامل فقه امامیه در خصوص قراردادها و شرایط آن است.سیر تاریخی فقه نشان می دهد که فقهاء سابق

صیغه و لفظ مخصوص را برای انعقاد عقد ضروری می دانستند و به مرور زمان این  (64/216؛حسینی عاملی، بی تا:44/429

انشای عقد و ابراز  عموماً (6/66؛ خویی،بی تا :6/33: 6246)موسوی خمینی،تفکر از کتب فقهی رخت بر بست وعلماء معاصر 

هم مشاهده می شود و امروزه نه فقط قصد را به هر شیوه عقالیی امکان پذیر می دانند.این تحول در خصوص عناوین عقود 

عقود معین و متداول در زمان شارع، بلکه عقود بی نام و نو ظهر و بطور کلی هر نوع عقد عرفی و عقالیی نافذ و معتبر شناخته 

ات عرفی و ار نگاه نمی کنند ؛ بلکه آن را از موضوعبه عنوان امری توقیفی و اختراع قانونگذ اء دیگر به عقدهمی شود.زیرا که فق

نهادی عقالیی می دانند که احکام و مقررات آن تابع اعتبارات عقالست و البته با عمومات و احکام کلی موجود در آیات و 

  (.6/93: 6261؛ نائینی،661: ش6631روایات مورد تایید و امضای شارع قرار گرفته است)طباطبایی یزدی،

 

 رویه قضایی :مشش

انتقال ارادی قرارداد را مورد تأیید قرارداده اند که بیشتر از احکام ناظر به انتقال ارادی عقد درموارد متعددی، محاکم 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، انتقال مورد اجاره  62/6/6633مورخ  9به موجب رای وحدت رویه شماره  اجاره می باشد.

جر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع رابطه حقوقی مستامدت به مستاجر جدید سبب می شود  پس از انقضای

 شود. شده و بین مستاجر جدید و مالک رابطه استیجاری برقرار

ل منتقل الیه قائم مقام ناق»شته که مقرر دا 62/1/6662مورخ  334-3296دیوان عالی تمییز به موجب حکم شماره 

)بروجردی «م مقام نیستاستعمال کلمه قائ محسوب است و فرقی بین منتقل الیه قهری و اختیاری در اطالق و

 (321:ش6661،عبده

که  6631قانون روابط موجر و مستاجر  69ماده رواج بیشتری برخوردار است و آنجایی که انتقال قرارداد اجاره از  از

به اجاره می  راء صادره در زمینه انتقال عقد، ناظربرآن صحه گذارده است، لذا اکثر آ مختص اماکن کسب و پیشه می باشد

دادگاه  611شعبه  32/16و  32/6392صادره در پرونده کالسه  63/3/6633مورخ  136-132باشد از جمله در رای شماره 
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عمومی تهران، قائم مقامی خواهان نسبت به مورد اجاره به استناد رای وحدت رویه اخیر الذکر تایید و خوانده )مالک( ملزم به 

 (4، ش 2/6: نسخه 6631)مکرم،ق خواهان)منتقل الیه( گردیده است.تنظیم سند رسمی اجاره در ح

لسر طی پرونده کالسه اه عمومی بابدادگ 6صادره از شعبه  61/9/6632مورخ  6446همین نظر در رای شماره

مستاجر ال منافع، مستاجر جدید نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام پس از انتق»چنین بیان گردیده که: ، تایید و32/662

 (6)همان:ش«سابق خواهد بود.

دادگاه  22شعبه  43/66/34مورخ  3-944تهران، شماره  4دادگاه حقوقی  33شعبه  69/66/36مورخ  336آراء شماره 

م دادگاه تجدیدنظر شعبه دو43/66/6636مورخ  33همان دادگاه و شماره  1/9/34مورخ  363-34تهران، شماره  4حقوقی 

مقامی ارادی مستاجر جدید را به جای مستاجر اول و در مقابل مالک تایید نموده قائم  استان کردستان،

 (66و9،64)همان:شاست.

در انتقال ارادی قولنامه ای که متضمن تعهد به بیع می باشد، مرسوم است که انتقال گیرنده،)در زبان عرفی خریدار( 

را تایید نموده است ازجمله در  این خصوص انتقال ارادی قولنامهر قرارداد یادشده را به دیگری منتقل می سازد، آراء متعددی د

دادگاه حقوقی تهران، انتقال ارادی قرارداد تایید و خوانده )مالک رسمی(  43شعبه  64/9/6612مورخ  323و  322رای شماره 

 (.94: 6632)لطیفیان،در مقابل انتقال گیرنده ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال شده است.

 

 عرف :مهفت

انتقال ارادی قراردادهای بیع، اجاره، وکالت و قولنامه در عرف رایج بوده اما در سایر قراردادها، جایگزینی ثالث به جای 

 طرف قرارداد کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

اوست، از معامله  در عقد بیع، گاهی خریدار مبیع)اعم از معین و کلی( با اخذ مبلغی که معموالً بیش از بیعانه پرداختی

کنار می رود وجای خود را به ثالث می دهد. این نوع انتقال بیع به ثالث نباید با دو بیع مکرر اشتباه شود، اگر خریدار، مبیع را 

خریدار اول و خریدار دوم خواهد بود و  ،دو عقد بیع، حاکم بر روابط میان فروشنده ثی بفروشد دو رابطه حقوقی ناشی ازبه ثال

نده با خریدار دوم رابطه حقوقی مستقیمی پیدا نمی کند، اما چنانچه، خریدار با اخذ مبلغی از ثالث)خریدار الحق( کنار فروش

قل الیه قائم مقام خریدار اول در عقد بیع محسوب و مستقیماً در مقابل ترفته و او را در قرارداد جایگزین خود سازد، من

این قضیه اغلب در معامالت عادی و وسایل نقلیه اتفاق می افتد و  د بیع خواهد بود.فروشنده، طرف رابطه حقوقی ناشی از عق

منتقل الیه، در برابر مالک، متعهد به اجرای تعهدات ناشی از عقد بیع می گردد و از حقوق آن نیز بهره می برد. چنین اقدامی 

که کلیه حقوق و تعهدات  ،راتی کوتاه اعالم می داردار طی عباخریدگیرد و  معامله صورت می معموالً از طریق ظهرنویسی سند
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ناشی از قرارداد را به انتقال گیرنده منتقل ساخته است. براین اساس است که این نوع انتقال با رضای طرف دیگر عقد)یعنی 

بودن او ندارد  فروشنده(صورت می پذیرد و امضای او نیز در ذیل انتقال قید می شود، البته امضای مالک داللت بر طرف عقد

بلکه صرفاً رضایت خود را بدین وسیله ابراز می نماید، بدیهی است که اگرقصد خریدار فروش مالی باشد که قبالً خریداری 

نموده، نیازی به اخذ رضایت از مالک نخواهد بود در مواردی قولنامه های امالک نیز حاوی شرطی است که به موجب آن انتقال 

 اً با رضایت انتقال دهنده می تواند قولنامه را به دیگری منتقل سازد.گیرنده قولنامه، صرف

به تصویب 6619قانون پیش فروش ساختمان جهت نظم بخشیدن به این معامالت عادی بود که در سال  61و 63مواد

 می باشد. امالکمعامالت رسید و نشانگر استفاده زیاد مردم از انتقال ارادی قرارداد در 

نکه قرارداد انتقال عقد محسوب آگفتنی است تشخیص اینکه قرارداد میان خریدار و انتقال گیرنده، بیع دوم بوده یا 

است در مواردی مشکل است و دادرس بایستی تکلیف قضیه را با بررسی الفاظ و عبارت بکار رفته در قرارداد و شرایط و اوضاع 

رابطه حقوقی مستقل در قضیه حاکم است یا یک رابطه حقوقی بیع  میدارد که دوآن، روشن ساخته و اعالم  و احوال حاکم بر

 و جانشینی خریدار دوم به جای خریدار اول مطرح می باشد.

، انتقال اجاره را در اماکن کسب و پیشه به 6631در عقد اجاره  نیز هر چند قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 

کونی در قانون مدنی و سایر مقررات مشاهده نمی شود، با مسصوص انتقال اجاره اماکن تی در خرسمیت شناخته و چنین مقررا

وجود این، در اجاره محل های مسکونی نیز انتقال عقد رواج دارد، در بسیاری از مواقع، مستأجر بی نیاز از عین مستأجره می 

ق فسخی دارد و نه مالک با او در اقاله همداستان می آید از آنجایی نه ح انحالل عقد بر دشود و قبل از انقضای مدت، درصد

می شود، آخرین راه چاره را در یافتن جانشینی برای خود می بیند و با موافقت مالک، مستاجر دیگر را به جای خود می نشاند، 

 عقد نمی سازد.با وی قرارداد مستقلی من کانتقال گیرنده در چنین حالتی فقط ادامه دهنده رابطه حقوقی پیشین است و مال

 

 دکترین :تمشه

حقوقی  رریب به اتفاق آثاقانتقال قهری و تبعی عقد هرچند به اختصار مورد نظر حقوقدانان واقع شده، اما در اکثر 

 اشاره چندانی به انتقال ارادی عقد نشده است.

قراردادها، انتقال ارادی عقد را با متعاقب بحث قائم مقام عام و خاص در (6/494: 6611کاتوزیان،) برخی از حقوقدانان

ته و قولنامه، وکالت و اجاره را از جمله عقود قابل انتقال معرفی نموده اند و معتقدند خعنوان انتقال موقعیت قرادادی مطرح سا

 که در چنین حالتی، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از عقد به منتقل الیه، تسری می یابد.
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طرف »از اصطالح انتقال عقد براثر عقد دیگر بهره جسته و نوشته است که( 36: 6632بی،)کاتیکی دیگر از حقوقدانان 

قرار داد می تواند حقوق ناشی از معامله را به دیگری واگذار نماید که در این صورت منتقل الیه قائم مقام انتقال دهنده می 

یا تعهداتی بر اثر قرارداد به دیگری  درتی که تعهشود و کلیه حقوقی را که وی داشته بدست می آورد و همچنین است در صو

انتقال یابد مثل اینکه مقاطعه کار انجام ساختمانی را برعهده گرفته این تعهد را به دیگری واگذار نماید در اینصورت منتقل الیه 

ستاجر به دیگری را تایید نموده برخی نیز بطور ضمنی امکان انتقال قرارداد اجاره از ناحیه م .«در برابر کارفرما متعهد می گردد

 .(116: 6639و برخی دیگر از عدم تصریح در قانون مدنی انتقاد نموده اند) جعفری لنگرودی،(416: 6636)عدل،اند

مورد توجه  اما کمتر است امکان انتقال ارادی مضاربه، مساقات و مزارعه هرچند، در قانون مدنی پیش بینی شده

مرحوم دکتر سیدحسن امامی در انتقال ارادی مزارعه، اظهار داشته اند که چنانچه عامل از طریق صلح حقوقدانان قرارگرفته و 

 .(4/39: 6611)امامی،معامله را انتقال دهد، منتقل الیه درحققیت مانند عامل، طرف عقد مزارعه با مزارع خواهد بود

ارتباط با انتقال ارادی عقد اجاره، مستاجر دوم ، در 46/4/16مورخ  366/3اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 

را پس از انقضای مدت، از هرحیث قائم مقام مستاجر اول شناخته و او را در مقابل مالک مسئول پرداخت اجاره بها دانسته 

صدور  به اتفاق آراء، اظهار عقیده نموده اند که پس از  46/64/6616تهران، طی نظریه مورخ 4قضات محاکم حقوقی  است.

حکم به تجویز انتقال منافع، مستاجر حق دارد به هر طریق و به هر عنوان منافع مورد اجاره و سرقفلی آن را به دیگری واگذار 

کند. اعم از اینکه سند واگذاری به عنوان اجاره یا صلح یا وکالت یا عنوان دیگر باشد. ولی در هرحال، منصرف الحق  یعنی 

به ته خواهد شد و پس از انتقال، ناقل یعنی مستاجر اول دیگر سمتی نخواهد داشت و معموالً انتقال خمنتقل الیه، مستاجر شنا

 (.466: 6632صورت سند اجاره و در مورد سرقفلی به صورت صلح واقع می شود )نوبخت،

بررسی موضوع خللی ارادی قرارداد از مبنای حقوقی کافی در حقوق ایران برخوردار است. عدم تحلیل و بنابراین انتقال 

ن را به رسمیت شناخته آبه اعتبار و ارزش مقرراتی که انتقال عقد را تجویز نموده وارد نمی کند و رویه قضایی و عرف نیز 

 است.

 تبدیل تعهد -2

تبدیل تعهد نیز میراثی از حقوق رومیان است که در حقوق بسیاری از کشورها به یادگار مانده است . در دورانی که 

به دیگران نبود، هرگاه ، به تغییر یا انتقال تعهد رابطه ی حقوقی بین دو شخص )طلبکار و بدهکار ( تلقی می شد و قابل انتقال 

کنند و تعهد  طعهد ، همراه با سایر اشخاص ذینفع ، ناچار بودند که تعهد را ساقتعهد ، نیازی احساس می شد ، دو طرف ت

(سقوط 6دلخواه را به جای آن بنشانند؛ بنابر این برای دگرگونی در وضع موجود تعهد به دو عمل حقوقی جداگانه نیاز بود:

 (ایجاد تعهد جدید به جای آن.4تعهد موجود 
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سقوط تعهد در عملی عمل حقوقی و ایجاد ارتباط بین آنها ایجاد شد و به جای  به منظور ادغام این دوتبدیل تعهد 

 (691: 6611،تاسیس حقوقی تبدیل تعهد به وجود آمد ) کاتوزیان جداگانه و ایجاد تعهدی دیگر 

جعفری لنگرودی، ؛  666: 6636)شهیدی،  است تبدیل تعهد تعاریف مختلفی از سوی حقوقدانان مطرح شده برای

کامل ترین تعریف  ولی (6/166: 6939سنهوری، ؛ 4/663: 6631جعفری لنگرودی،  ؛4/616: 6636صفایی،  ؛ 349: 6611

عملی حقوقی است که طرفین آن توافق می کنند بر اینکه تعهد موجود ، اسقاط شود تا تعهد تبدیل تعهد  اینست که بگوییم :

ز ارکان اصلی تعهد این تعریف، لزوم تبدیل یکی ا نکته اساسی تعهد شود.دیگری در یکی از ارکان قرارداد انشاء و جایگزین آن 

که اگر یکی از ارکان اصلی تعهد قبلی تغییر پیدا نکند، تبدیل تعهد حاصل نشده، و اساساً تعهد جدید به  چراباشد ، سابق می

گردند، که تبدیل یا تغییر عهد محسوب میوجود نیامده است. منشاء دِین، دائن و مدیون، خود دِین از ارکان اساسی و اصلی ت

 گردد.هر کدام باعث ایجاد تعهد جدید می

 قانون مدنی چهار حالت برای تبدیل تعهد قائل شده است: 494 ماده

مثال تبدیل تعهد پرداخت عسل به جای وجه نقد که موضوع تعهد  :تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد تبدیل اول:

 تبدیل گردیده است.

، وجه نقد موضوع عقد اجاره را به عنوان قرض، در اختیار مثال مستاجر  :تعهد)سبب(  منشاء اعتبار به تعهد تبدیل دوم:

 تاجر از عقد اجاره ، به عقد قرض تبدیل می شود .مسداشته باشد که مبنای تعهد 

 ا او از طلب خود بر مدیون بگذرد.شود تکه ثالثی عهده دار دین در برابر طلبکار می  تبدیل تعهد به اعتبار متعهدسوم: 

متعهد در برابر طلبکار جدید  که دو طرف و طلبکار جدید توافق می کنند که تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائنچهارم: 

 .عهده دار دین شود تا ذمه اش در برابر طلبکار قدیمی بریء گردد

ان شناسایی نشده است. برخی عبارت بهتر تحت این عنوای در حقوق و فقه اسالمی نداشته و به این نهاد سابقه

را از برخی توان آنکنند، که اگر چه این نهاد صریحاً در حقوق اسالمی بیان نگردیده است، ولی میچنین عنوان می حقوقدانان

بدیل تعهد به اعتبار معامالت و نهادهای حقوقی اسالم استنباط نمود. به عنوان مثال تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دِین و ت

چه مدیون به جای پرداخت پولی که بر ذمه دارد، با توافق توان از عقد صلح استنباط نمود. چنانتبدیل سبب یا منشأ را می

جا تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دِین صورت پذیرفته، که در حقوق اسالم دائن کاالیی مساوی با همان قیمت بپردازد. در این

 :6611لنگرودی، ( در قالب عقد صلح شناخته شده است.)جعفری2/236ا: تعاملی، بیفا به غیرجنس)حسینیتحت عنوان و

استبدال در فقه اعم از تبدیل تعهد)به حسب تبدیل دین( است و آن عبارت  ،( بر اساس نظر این دسته از اساتید حقوق9/163
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قصد سقوط آن تعهد را داشته باشند،)مثل وفاء به  تاًاضی اصالاست، از تراضی مقرون به ابدال تعهد مالی، خواه طرفین تر

 .(421 /6: 6611غیرجنس مورد تعهد( یا اصالتاً چنین قصدی نداشته باشند.)جعفری لنگرودی، 

توان نهادهای مشابه به نهاد تبدیل تعهد در متون آن توجه داشت این است، که اگر چه میای که باید بهلکن نکته

که این نهاد حقوقی این معنی نیست، که نهاد خاص تبدیل تعهد پذیرفته شده باشد. حال آنبه ولی اسالمی یافتحقوقی و فقه 

به عبارت خورد.ای از این نهاد در متون حقوقی اسالم به چشم نمیباشد و سابقهیک نهاد خاص ایفاء تعهد با آثار خاص خود می

تی با فقه ندارد ولی در حقوق رم این نهاد ضروری به نظر می رسید زیرا که قرارداد دیگر؛ با وجود اینکه نهاد تبدیل تعهد مخالف

را امری شخصی می دانستند و فقط تعهد را در قالب چنین تاسیسی قابل انتقال به ثالث می شمردند ولی در فقه و حقوق ما 

د و االن نیز کاربرد خاصی ندارد ، برخالف که عقود و نهادهای با ساختار مطلوبتر وجود دارد نیازی به چنین تاسیسی نبو

 که مورد نیاز و استفاده قرار می گیرد و نیاز است که قانونگذار به این تاسیس توجه کند.« انتقال ارادی قرارداد»تاسیس 

باشد و با این وصف تبدیل تعهد یک قرارداد معوض است، که عوضین آن سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید می

یکی از عوضین علت عوض دیگر است. لذا اگر بعد از قرارداد تبدیل تعهد معلوم شود، که تعهدی وجود نداشته یا باطل بوده 

 باطل خواهد بود. تعهدعقد موجود نبوده است، لذا تبدیل است، مثل این است، که یکی از عوضین معامله در حین 

( برخی از 4/416: 6636گردد.)صفایی، تبدیل تعهد یک عمل حقوقی است، و قصد و رضا از شرایط آن محسوب می

دانند، چراکه تعهد سابق موجب اساتید حقوق رابطه میان سقوط تعهد قدیم و ایجاد تعهد جدید را یک رابطة علّی و معلولی می

این خاطر است، که ایجاد تبدیل تعهد با اراده یک طرف امکان پذیر ( و به6/663: 6611گردد.)امامی، پیدایش تعهد جدید می

که باشد. لذا تبدیل تعهد در میان اعمال حقوقی، ماهیت قراردادی دارد و با توجه به اینده دو طرف مینیست و نیازمند ارا

شود باید پذیرفت که تبدیل تعهد نوعی قرارداد معوض است. با عنایت به تفاصیل فوق تعهد جدید جانشین تعهد سابق می

شته و برای تحقق آن تمام شرایط الزم برای تحقق یک قرارداد توان نتیجه گرفت که تبدیل تعهد ماهیت قراردادی داچنین می

 حقوقی باید وجود داشته باشد.

 تفاوت انتقال قرارداد با تبدیل تعهد -3

توجه به مثالهای که در نوشته های حقوقدانان آمده و تبدیل تعهد تلقی نموده اند این نکته را مشخص می نماید که 

موجب اشتباه خواهد شد ، مگر اینکه ما به تفاوتهای این دو نهاد دقت کافی « تبدیل تعهد»و « انتقال قرارداد»نزدیکی دو نهاد 

چنانچه مستاجر خانه ای ،اجاره خود را در تمامی مدت » ( اعالم نموده که 6/663: 6611)امامی،بنماییم.مثال یکی از حقوقدانان

ل مالک خانه تعهد کند که مال االجاره را مستقیما به او بدهد و به دیگری واگذار نماید و با مستاجر جدید قرار دهد در مقاب
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تعهد مزبور انجام گیرد در این فرض ، تعهد مستاجر اول در مقابل مالک خانه تبدیل به تعهد مستاجر دوم شده و تعهد او به 

 دیون دانسته اند.و رابطه حقوقی مذکور را تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل م« پرداخت مال االجاره ساقط می گردد

اگر مولفی با ناشری قرارداد چاپ » ( آورده است که6/196: 6633و یا یکی دیگر از اساتید حقوق)جعفری لنگرودی، 

کتابی را داشته باشند و در حالی که کتاب زیر چاپ است ،ناشر ،حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به ثالث واگذارد که ثالث 

کرده ، هم تعهدات را کار بندد و هم از عوض آن بهره گیرد مثال مذکور تبدیل تعهد به اعتبار مدیون طبق آن قرارداد عمل 

 «.قانون مدنی جلب رضای متعهد له را الزم دارد 494ماده 4است که مطابق بند

قائم مقامی تام  و با اینکه این دو مثال از موارد انتقال قرارداد است که هم حقوق و هم تعهدات به ثالث منتقل می شود

لذا جهت جلوگیری از این  ولی نزدیکی این دو نهاد باعث طرح مثالهای اشتباه گردیده است در قرارداد تحقق پیدا می کند

 .توجه به تفاوت این دو نهاد ضروری به نظر می رسد طاختال

بدیل تعهد ذکر شد مطابقت نمی انتقال قرارداد با توجه به تعریفی که از آن شد با هیچ یک از اقسام فوق که برای ت

 :کند زیرا 

در تبدیل تعهد ابتدا تعهد سابق ساقط می گردد و تعهد جدیدی به جای آن ایجاد می گردد ، در حالی که در : اول

 انتقال قرارداد هدف اینست که تعهدات ناشی از عقد عیناً منتقل گردد .

حالی که در انتقال قرارداد هدف جانشینی کامل شخص ثالث موضوع تبدیل تعهد ، تعهدات ناشی از عقد است در : دوم

آورده اند که : در موضوع تبدیل تعهد ( 11:  6636)شهیدی، به جای یکی از طرفین عقد است بر این مبنا بعضی از حقوقدانان

د و آنچه در چنین نتیجه گیری می شود که در تبدیل تعهد با سقوط تعهد یا سقوط عقدی که منشاء آن است مالزمه ندار

تبدیل تعهد مورد مبادله می باشد نفس تعهد است و نه عقدی که منشاء آن بوده تا نتیجه گیری شود که عقد مولد تعهد نیز 

 جای خود را به عقد دیگری داده و خود عقد اول همراه با حق فسخ و شرایط مندج در آن ساقط گردیده است.

لی که انتقال قرارداد عالوه بر ماهیت عقدی ،به صورت قهری یعنی با :تبدیل تعهد همیشه قراردادی است در حاسوم

 مرگ یکی از طرفین عقد در عقود الزم نیز محقق می گردد.

از  اد یک عقد می باشد؛ که تعهد اخص:موضوع تبدیل تعهد ، صرف وجود تعهد است ولی موضوع انتقال قراردچهارم

د نباشد مثل تعهد پرداخت دیه در یک حادثه رانندگی که تبدیل به عقد می باشد و ممکن است تعهد مسبوق به یک عق

 پرداخت طال یا انجام کاری شود.

قانون مدنی بر عدم انتقال به تعهد الحق است ولی در  496:اصل در انتقال تضمینات تعهد با توجه به مادهپنجم

 ی باشد مگر شرط خالف کنند.به منتقل الیه ثالث م تضمینات انتقال ، اصل برتضمینات انتقال قرارداد
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در تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع تعهد یا تبدیل منشاء تعهد ، متعهد و  طرفین قراردادها متفاوت هستند ؛:ششم

با یکدیگر توافق می کنند و در تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد له ،رضایت و انشای هرسه طرف یعنی ثالث نیز متعهدله 

منعقد می گردد گرچه رضایت طرف اصلی قرارداد شرط  طرف عقد و ثالثالزم است ولی در انتقال ارادی قرارداد ، عقد بین 

 می باشد ولی وی طرف عقد دوم نیست.

 

 نتیجه

قرارداد به مفهوم قائم مقامی و جانشینی ثالث در موقعیت طرف عقد است و این معنی در هر سه قسم انتقال انتقال 

دو  انتقال تبعی و قهری در فقه بیش از انتقال ارادی مورد توجه قرار گرفته است.ارادی، تبعی و قهری عقد صادق است، گرچه 

  اثر مهم انتقال قرارداد، انتقال حقوق و انتقال تعهدات می باشد. پس از انتقال عقد، ناقل، دیگر طرف عقد محسوب نمی شود.

در فقه امامیه و قانون مدنی قاعده عمومی برای انتقال ارادی عقد، مقرر نشده است اما در برخی از عقود معین مانند اجاره، ولی 

ینی شده است، که نمی توان انتقال ارادی عقد را منحصر در این موارد دانست بلکه می برای آن پیش بمضاربه و مزارعه احکا

عمومی استنتاج می شود.باید توجه  هپذیرش در این عقود مستلزم پذیرش انتقال عقد در سایر عقود نیز می باشد و یک قاعد

زیرا قراردادی که تعهدات مندرج در آن ایفاء گردیده،  است،اجرا قابل انتقال معرفی شده  فقط قراردادهای در حالکرد که 

شرط انتقال قرارداد، وجود قرارداد صحیح است. قرارداد باطل و . و سالبه به انتفاع موضوع می شود قابلیت انتقال نخواهد داشت

اردادی که قائم به شخص قراردادهای شخصی یعنی قر و قراردادی که منحل شده است، هویت ندارد و غیر قابل انتقال است.

مهمترین شرط اختصاصی انتقال ارادی عقد، رضایت طرف دیگر عقد است. به عبارت دیگر، می باشد، غیرقابل انتقال است.

در موارد خاصی اگر طرف اصلی قرارداد را به دیگری انتقال دهد.طرف قرارداد بدون رضایت طرف مقابل خود، نمی تواند 

 69به انتقال خودداری نماید، اجازه انتقال عقد از طرف دادگاه صادر می شود. این موضوع در ماده قرارداد از اعالم رضایت 

پیش بینی شده است. دالیل موجه مالک نیز نمی تواند مانع صدور اجازه انتقال  6631قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

 توسط دادگاه گردد.

تقال عقد، شرط ضمن عقد نیز منتقل می گردد، مگر شروطی که شروط ضمن عقد، وابسته به عقد است، پس با ان

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  216ماده و یا منع قانونی آمده باشد مثلجنبه شخصی داشته و غیر قابل انتقال باشد.

توابع و تضمینات  ده است.یک استثناء بیان نمو شرط داوری، به وراث منتقل نمی شود و که اعالم نمودهانقالب در امور مدنی،

 .مگر با شرط مخالف موجود در قرارداد، به انتقال گیرنده منتقل می شود و ساقط نمی گردد
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با ادله  با توجه به پذیرش انتقال طلب و انتقال دین در حقوق ما، تأیید نهاد انتقال قرارداد نه تنها مانعی ندارد بلکه

دیگر مبانی صحت آن مورد تایید قرار گرفته است . مثل آیات و روایات که داللت بر مجاز بودن هر عقدی که شرایط عمومی 

عقود،مثل اهلیت طرفین، را داشته باشد دارد و الزم نیست که عقد معین باشد.وپذیرش این عقد بی نام با توجه به استفاده آن 

که نظر فقها در امثال عقود مضاربه و مزارعه و اجاره و انتقال قهری و  مانعی شرعی ندارد مخصوصاً در جامعه و نظر حقوقدانان

 تبعی بر پذیرش است و مهمترین دلیل بر امری وقوع آن امر می باشد.

ی نهاد تبدیل تعهد که میراثی از حقوق رومیان که معتقد به شخصی بودن قراردادها بودند می باشد و نسبت به مقدار

از یک قرارداد سابق ، استفاده می شود که آن قرارداد ساقط و یک قرارداد جدید جایگزین آن می گردد و با رضایت سه طرف 

 494هرچند سابقه قانونگذاری دارد و دو ماده معامله انجام می گیرد و تضمینات به ثالث منتقل نمی شود ؛نهاد تبدیل تعهد 

تاسیس چنین تفاوتهایی اساسی با نهاد انتقال قرارداد دارد و ضرورت ا کرده است ولی قانون مدنی به آن اختصاص پید 496و

ساختاری مطلوب و برتر از  وجود عقود و نهادهای مشابه در فقه ما که زیرا ،، کمتر از نهاد انتقال قرارداد می باشدنهادی

قانونگذار می  ه از این نهاد را کمتر می کند و بلکهنیاز به استفاد ،تاسیس تبدیل تعهد دارند مثل عقود ضمان و کفالت و صلح

تواند با جایگزینی نهاد انتقال ارادی قرارداد و بیان شرایط آن از این اختالف نظرها و بیان شرایط این نهاد در قوانین مختلف 

ر عقود در یک قانون مثل قانون بیمه و قانون پیش فروش ساختمان جلوگیری کند و تمام قواعد چنین قراردادی را مثل سای

 مرجع و کلی مثل قانون مدنی بیان دارد.

 

  منابع

 ابن حزم،علی بن احمد،المحلی،بیروت،نشردار الفکر،بی تا.

.6611امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، چاپ ششم، تهران، نشر کتاب فروشی اسالمیه،  

.6263انصاری،مرتضی،المکاسب،قم،چاپ گنگره،   

.6633حقوق قراردادهای اداری ،چاپ اول، تهران، نشر حوقدانان ،انصاری، ولی اهلل ،کلیات   

ایزانلو،محسن و دیگران، انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه، آموزه های فقه مدنی ،دانشگاه علوم اسالمی 

.6696، 3رضوی،شماره  

.6269بجنوردی، سید محمد حسن، القواعد الفقهیه، چاپ اول، قم، نشر هادی،   



 24-41، ص   9911 دی،  9، جلد 91علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

91 
 

.6241محمد، فقه المصارف و النقود، قم، مکتبة فدک، بحرانی،   

 بحرانی،شیخ یوسف، حدائق الناضره، قم،نشر جامعه مدرسین، بی تا.

، تهران، شرکت کانون کتاب، 6662الی  6494حقوقی دیوانعالی تمیز، از تاریخ-بروجردی عبده، محمد، اصول قضایی

6661.  

.6242سه العالمة المجدد الوحید البهبهانی، بهبهانی، محمدباقر، مصابیح الظالم، قم، موس  

.6243ترحینی عاملی، سید محمدحسین، الزبدة الفقهیه، چاپ چهارم، دارالفقه للطباعة و النشر،  

.6261حسینی سیتانی، سید علی، الفتاوی المیسره،قم، دفتر آیت اهلل سیستانی،   

 بی، بی تا.الالکرامه، قم، مؤسسه آلعاملی، سیدمحمدجواد، مفتاححسینی

.6222حکیم،سید محسن، مستمسک العروة،نشر مکتب سید مرعشی،  

.6262حلی، ابن ادریس، السرائر، چاپ دوم، قم نشر جامعه مدرسین،   

.6242حلی،حسن بن یوسف بن مطهر)عالمه حلی(،تحریر االحکام، قم، موسسه امام صادق،  

.6264می، مختلف الشیعه، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسال -------------  

تذکرة الفقها، نشر مکتب رضوی، بی تا. --------------  

.6223حلی،یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، قم،نشر سید الشهداء،  

.6229حلی،نجم الدین ابو القاسم)محقق حلی(،شرایع االسالم،چاپ دوم،تهران،نشر استقالل،  

.6221اپ اول،قم، نشر لطفی،خویی،سید ابوالقاسم،مبانی العروة الوثقی،کتاب المضاربه،چ  

.6262منهاج الصالحین، قم، مدینه العلم،----------------  

 مصباح الفقاهه،قم،موسسه انصاریان،بی تا.--------------

 .6633جعفری لنگرودی، جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، چاپ اول، تهران، نشر بنیاد راستاد،
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.6639قانون مدنی، چاپ اول، تهران، نشر گنج دانش، مجموعه محشای  ---------------  

.6611الفارق، تهران، گنج دانش،  --------------  

 .6611مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش،  --------------

رة جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، موسسه دائ

.6241المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت،   

 .6939سهنوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، دار االحیاء، 

.6243ی، سیفی مازندرانی، علی اکبر، دلیل تحریر الوسیله، المضاربه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمین  

.6636تهران، مجد،  شهیدی، سیدمهدی، سقوط تعهدات،  

 .6636صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، 

.6242صمیری، مفلح بن حسن، غایة المرام فی شرح الشرایع السالم، قم، دار الهادی،   

.6242طباطبایی یزدی،سید محمدکاظم،عروة الوثقی،چاپ اول،قم،نشر موسسه اسالمی،  

سئوال و جواب، به اهتمام سید مصطفی محقق داماد، چاپ اول، تهران، نشر مرکز علوم اسالمی، ---------------

6631.  

. 6244طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،   

.6613طوسی،ابوجعفر محمد بن حسن،المبسوط فی فقه االمامیه،چاپ سوم،تهران،نشر مکتب مرتضوی،  

.6262عاملی،زین الدین بن علی)شهید ثانی(، شرح لمعه،چاپ اول،قم،نشر داوری،  

.6262عاملی، شمس الدین محمد، )شهید اول(، الدروس، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسالمی،   

.6636عدل، مصطفی، حقوق مدنی، به کوشش محمد رضا بندرچی، چاپ اول، قزوین، نشر بحر العلوم،   

.6639جامع الخالف و الوفاق، چاپ اول، نشرپاسداران اسالمی،قمی، علی بن محمد،   

.6632کاتبی، حسینقلی، حقوق تجارت، چاپ پنجم، تهران، نشر گنج دانش،   
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. 6611کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی ،قواعد عمومی قراردادها،چاپ دوم، تهران،شرکت سهامی انتشار،  

.6612انتشار، عقود معین، چاپ نهم، تهران، نشر شرکت----------  

.6221کرکی،علی بن حسین،جامع المقاصد،چاپ اول،قم، نشر آل بیت،   

.6229کمپانی اصفهانی، محمد حسین، االجاره، چاپ دوم، قم،دفتر انتشارات اسالمی،   

.6261حاشیة المکاسب،قم،دارالمصطفی الحیاء التراث،--------------  

.6632شرکت سهامی روزنامه رسمی، لطیفیان، حسین، قولنامه، چاپ اول، تهران، نشر   

.6632مامقانی، مال عبداهلل بن محمد حسن، نهایة المقال فی تکملة غایة اآلمال، قم، مجمع الذخائر االسالمیه،   

.6611محقق داماد،سید مصطفی، وصیت، چاپ اول، تهران، نشر اندیشه های نو در  علوم اسالمی،   

.6261ب فی شرح المکاسب، قم، دارالکتاب، مروج جزائری، سید محمد جعفر، هدی الطال  

.6246مصطفوی، سید محمد کاظم، مائة قاعدة فقهیه، چاپ چهارم، قم، دفتر انتشارات اسالمی،   

.6631، 2/6مکرم، علی، نرم افزار بانک اطالعاتی موازین قضایی، نسخه  

 .6611،زمستان 2،شماره 63مقدم،عیسی ،انتقال قرارداد،فصلنامه حقوق ،دوره

.6246مغنیه،محمد جواد، فقه االمام صادق، چاپ دوم، قم،انصاریان،  

.6266منتظری،حسینعلی، توضیح المسائل، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،   

.6222موسوی خمینی، سید روح اهلل، زبدة االحکام، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی،  

.6246ینی، کتاب البیع، تهران، موسسه نشر آثار امام خم---------  

.6613نجفی،محمد حسن،جواهر الکالم،چاپ سوم،تهران،دارالکتب االسالمیه،  

.6263نراقی، احمد، عوائد االیام، قم، دفتر تبلیغات اسالمی،   

6632نوبخت، یوسف، اندیشه های قضایی، چاپ سوم، تهران، نشر کیان،  


