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چکیده
بعضی تصور می کنند انسان پس از وفات ،ديگر تعهدی ندارد ولی واقع چیز ديگری است .بايد
دانست که آدمی بعد از حیات خويش نسبت به مسائلی متعهد است که از ويژگیهای مهمی
برخوردار هستند .مسا ئلی مانند :قرض ،ديه ،عاريه و  ...که هر کدام در جای خود ،دارای مباحث
متنوع و متعددی است .تعهدات انسان پس از مرگ وی ،قابل تقاص و تأديه بوده و اين امر،
غیرممکن نیست! در حقوق ايران به اين مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به طور مستقیم و
غیرمستقیم پیرامون آن بحثهای گوناگونی صورت گرفته است.
کلیدواژهها :تعهد ،میت ،حقوق ايران ،ديون.

 .1تاريخ وصول1991/9/11:

تاريخ تصويب1991/4/11 :

 .2پست الکترونیک (مسؤول مکاتبات)sazsazi@yahoo.com :
 .9پست الکترونیکsoltani@um.ac.ir :
 .4پست الکترونیکsoltani@um.ac.ir :
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 .1مقدمه

دين مبین اسالم همواره بر انجام تعهدات انسان تأکید کرده و مردمان را به ايفای پیمان-
َ َ
َ ُ
هايشان فرا میخواند .قرآن کريم در آيه يک سور مائده میگويدَ « :يا أ ُي َها ال ِذ َين َآم ُنوا أوفوا
ُُ
ود» به معنای «ای کسانی که ايمان آوردهايد به قراردادها[ی خود] وفا کنید» .از نظر
ِبالعق ِ
اخالقی نیز افراد بايستی به قول و قرار خود پايبند باشند و در صورت بستن تعهد ،به آن عمل

کنند.
جامعهای که افرادش تعهدات و پیمانهايشان را محترم میشمارند ،جامعهای پويا و
سرشار از سالمت مادی و معنوی خواهد بود .اما بايد دانست که ادای تعهد مالی و غیرمالی
مختص زندگان نیست بلکه هستند کسانی که پس از مرگشان ،هنوز تعهدی بر ذمهی خويش
دارند که بايد تأديه شود .بعضی تصور میکنند انسان پس از وفات ،ديگر تعهدی ندارد ولی
واقع چیز ديگری است .بايد دانست که آدمی بعد از حیات خويش نسبت به مسائلی متعهد
است که از ويژگی های مهمی برخوردار هستند .مسائلی مانند :قرض ،ديه ،عاريه و ...که هر
کدام در جای خود ،دارای مباحث متنوع و متعددی است.
تعهدات انسان پس از مرگ وی ،قابل تقاص و تأديه بوده و اين امر ،غیرممکن نیست!
در حقوق ايران به اين مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم
پیرامون آن بحثهای گوناگونی صورت گرفته است.
اين که آيا امکان دارد ،میت تعهدی داشته باشد؟ و آيا تعهدات میت تنها مربوط به امور
مالی است يا امور غیرمالی را نیز در بر میگیرد؟ و اينکه آيا حقوقدانان ،تقاص و ادای
تعهدات بر ذمهی میت را ممکن میدانند؟ موجب گردآوری اين پژوهش شده است.
 .2مبحث اول :تعهدات غیرمالی میت
تعهد يک رابطهی حقوقی است که به موجب آن شخصی میتواند انجام امری يا خودداری
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ً
از انجام امری را از ديگری بخواهد 1.تعهد غالبا دارای جنبهی مادی است و حتی بعضی از

استادان حقوق آن را منحصر به امور مالی دانستهاند 2.لیکن در حقیقت ،تعهد اختصاص به

امور مالی ندارد ،چه بعضی از تعهدات مانند تعهدات غیرمالی بین زن و شوهر 9و تعهدات
اعضای انجمنهايی که برای مقاصد علمی و ادبی و فرهنگی تشکیل میشوند ،جنبهی مالی
ندارد :اعضای انجمن در مقابل يکديگر تعهد میکنند که برای رسیدن به هدفهای
غیرانتفاعی خود بکوشند.

4

تعهدات بر ذمهی میت نیز میتواند هم دارای جنبهی مالی باشد هم غیرمالی .تقاص و
ادای اين تعهدات ،بر اساس موادی که در قانون مدنی موجود است ،از نظر حقوقی نیز
امکان دارد منتها تعهدات غیرمالی میت ،در صورتی که توسط ورثهاش بجا آورده نشود ،بايد
به صورت خسارت و به شکل مالی ادا گردد .به طور مثال ماده  ۰2۷ق.م .میگويد« :کفیل
بايد مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نمايد و اال بايد از عهدهی حقی که
بر عهدهی مکفول ثابت میشود ،برآيد» .از اين ماده برمیآيد در صورتی که میت کفیل شده
بود ،چون از سوی او عقد الزم است ،ورثهاش موظف به آوردن مکفول هستند و گرنه بايد به
مکفولله از ترکهی میت ،خسارت بپردازند.
 .3مبحث دوم :دعوی بر میت
دعوی بر میت ،دعوايی است که به طرفیت وراث میت يا مديون او و يا امین و يا متصرف در

 .1صفايی ،سید حسین ،دوره مقدماتى حقوق مدنى ـ قواعد عمومى قراردادها ،تهران ،نشر میزان1931 ،ش ،ج،2
ص.12
 .2عدل ،مصطفی ،حقوق مدنى ،تهران ،امیرکبیر1942 ،ش ،ص.9۷1
ً
 .9مثال در عقد ازدواج میتوان شرط کرد که شوهر اقامتگاه مشترک را بدون موافقت زن تغییر ندهد يا بیش از مدت
معین غیبت نکند (مستفاد از مواد  1114و  1119قانون مدنى).
 .4صفايی ،دوره مقدماتى حقوق مدنى ـ قواعد عمومى قراردادها ،ج ،2ص.19
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مال میت به ادعای داشتن طلب يا عینی نزد میت اقامه میشود.

کسی که مدعی حقی (عین ـ دين) بر میت است .میتواند دعوی به طرفیت وراث يا
نمايندهی قانونی او طرح کند هرچند ترکه تحت تصرف وراث نباشد ،در اين صورت تا
وصول ترکه به دست وارث ،مسئولیتی در پرداخت ديون میت ندارد ولی میتوان وراث را

محکوم به پرداخت ديون متوفی کرد 2.در صورت نبودن وارث برای میت يا مجهول بودن
وارث دعوی مذکور به طرفیت مدير ترکه (اگر ترکه در دست او باشد) و اال به طرفیت
دادستان (اگر ترکه در دست او باشد) اقامه میشود .به شرط اينکه ده سال از تاريخ تحرير
ترکه نگذشته باشد.

3

قانون مدنی نیز بر تقاص و ادای تعهدات مالی میت ،و عدم سقوط آنها تأکید دارد:
مادۀ  161قانون مدنی میگويد:
«حقوق و ديونی که به ترکهی میت تعلق میگیرد و بايد قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار
ذيل است:
 -9قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن
است؛
 -2ديون و واجبات مالی متوفی؛
 -3وصايای میت تا ثلث ترکه بدون اجازهی ورثه و زياده بر ثلث با اجازهی آنها».
بر اساس بند  2اين قانون ،ديون و واجبات مالی متوفی بايد ادا شود که مبین تعهدات
مالی بر ذمهی میت است .لذا اگر قرض ،ديه ،غصب و هر نوع بدهکاری مالی ديگری بر
گردن میت باشد ،بايد ادا گردد.

 .1مواد  291 ،292و  293قانون امور حسبى.
 .2مواد  292و  272قانون امور حسبى.
 .9مواد  991 ،994و  991قانون امور حسبى.
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ماده  291قانون مدنی میگويد« :عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد ،بین
متعاملین و قائممقام آنها الزماالتباع است مگر اين که به رضای طرفین اقاله يا به علت
قانونی فسخ شود».
با توجه به ماده  1۵2قانون مدنی که میگويد« :کلیهی عقود جايزه به موت احد
طرفین منفسخ میشود» روشن میگردد اگر کسی عقد الزمی مانند :عقد اجاره ،بسته و از
دنیا رفته باشد آن تعهد از بین نرفته و ورثهی متوفی يا اشخاص ديگری از طرف میت ،بايد آن
را ادا کنند.
در ماده  229ق.م .آمده است« :اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند يا تعهد نمايد که
از انجام امری خودداری کند ،در صورت تخلف ،مسئول خسارت طرف مقابل است
ً
مشروط بر اين که جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد ،عرفا به منزلهی تصريح باشد و يا
برحسب قانون ،موجب ضمان باشد».
مفاد اين ماده بر اساس آنچه در بند  2ماده  319ق.م .آمده الزم الوفا است .البته
بديهی است که نسبت به آنچه میت تعهد کرده بود انجام ندهد ،موضوع پرداخت خسارت،
منتفی است چون ديگر میت وجود ندارد تا برخالف تعهدش عمل کند.
مادۀ  22۷ق.م .بیان میکند« :عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن
تصريح شده است ملزم مینمايد بلکه متعاملین به کلیهی نتايجی هم که به موجب عرف و
عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ،ملزم میباشند».
از اين ماده نیز روشن میگردد در صورتی که میت تعهدی کرده است به موجب قانون
آن تعهد ـ در صورت الزم بودن ـ از بین نمیرود و در صورت عدم انجام تعهد توسط
ورثهاش ،خسارت از ترکهاش ادا میشود.
بر اساس ماده  222ق.م .که مقرر میکند« :در صورت عدم ايفای تعهد  ،...حاکم
میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و
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متخلف را به تأديهی مخارج آن محکوم نمايد» .مشخص میشود که در صورت الزم بودن
عقد ،تعهد بايد ادا شود و اينگونه نیست که با مرگ فردی ،تعهدات الزم وی منتفی گردد.
ماده  226ق.م .میگويد« :در مورد عدم ايفای تعهدات از طرف يکی از متعاملین،
طرف ديگر نمیتواند ادعای خسارت نمايد مگر اينکه برای ايفای تعهد مدت معینی مقرر
شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ايفای تعهد ،مدتی مقرر نبوده ،طرف،
وقتی میتواند ادعای خسارت نمايد که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد که انجام
تعهد را مطالبه کرده است».
ً
از اين اين ماده نیز روشن میشود که تعهد با حصول شرايطی که فبال ذکر گرديد ،حتی
با مرگ متعهد ،قابل پیگیری است.
در ماده  212ق.م .آمده است« :تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل میشود:
 .9وقتی که متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلی به تعهد جديدی که قائممقام آن
میشود به سببی از اسباب ،تراضی نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری
میشود.
 .2وقتی که شخص ثالثی با رضايت متعهدله قبول کند که دين متعهد را ادا نمايد.
 .3وقتی که متعهدله مافیالذمة متعهد را به کسی ديگر منتقل نمايد».
به خوبی از مفاد اين ماده برمیآيد که تعهد بر ذمهی میت ممکن بوده و قابل پیگیری
است.
ماده  3۷۰ق.م .میگويد« :امور ذيل موجب ضمان قهری است .9 :غصب و آنچه که
در حکم غصب است؛  .2اتالف؛  .3تسبیب؛  .2استیفا»
مفاد اين ماده بر اساس بند  2ماده  319ق.م ،.جزء تعهدات بر ذمهی میت است و
بايد ادا گردد.
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ً
ماده  399ق.م .مقرر کرده است« :غاصب بايد مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد
نمايد و اگر عین ،تلف شده باشد بايد مثل يا قیمت آن را بدهد و اگر به علت ديگری رد عین
ممکن نباشد ،بايد بدل آن را بدهد».
اگر میت ،مالی را غصب کرده بر اساس اين ماده بايستی به طور حتم ذمهاش بری
گردد.
ماده  611میگويد« :بعد از اين که ضمان به طور صحیح واقع شد ،ذمهی مضمون
عنه بری و ذمهی ضامن به مضمونله مشغول میشود».
ً
از اين ماده آشکار میگردد که میتی که قبال ضامن شده بود ،تعهدش بايد ادا شود.
 .4مبحث سوم :سقوط تعهدات
برابر ماده  262ق.م .تعهدات به يکی از طرق ذيل ساقط میشود:
 .9به وسیله وفای به عهد
 .2به وسیله اقاله
 .3به وسیله ابراء
 .2به وسیله تبديل تعهد
 .۵به وسیله تهاتر
 .6به وسیله مالکیت ما فیالذمه
فسخ عقد به موجب يکی از خیارات پیشبینی شده در قانون (مانند :خیار عیب و
غبن) و نیز انفساخ عقد بدون ارادهی يکی از طرفین معامله ،در مواردی که قانون مقرر داشته
است (مانند موردی که موضوع معامله قبل از قبض تلف شود يا اجرای تعهد به علت قوه
9

قاهره غیرممکن گردد) از علل سقوط تعهدات است که در ماده  262ذکر نشده است.

 .1صفايی ،دوره مقدماتى حقوق مدنى ـ قواعد عمومى قراردادها ،ج ،2ص.291
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 .1. 4گفتار اول :وفای به عهد
َ
ُ
ُ
ُ
ود» 2بیان
قبل از ورود به اين بحث شايسته است نکتهای از آياتاالحکام دربارۀ «أوفوا ِبالعق ِ

گردد :وفای به عهد به معنای اقدام به مقتضای آن است ،پس اگر عقد الزم باشد ،وفای به آن
به جهت الزم بودن عقد ،واجب است .عقد گاهی از دو طرف الزم است مانند :اجاره،

مزارعه ،صلح و ...و گاهی از هر دو طرف جايز است مانند :وديعه ،وکالت و ...و گاهی از
يک طرف الزم است و از طرف ديگر جايز مانند :رهن .صدور عقد بايد از سوی مالک آن
يا کسی که در حکم اوست مانند :پدر يا جد يا وکیل يا وصی يا حاکم يا امین يا قاضی يا
ناظر وقف و  ...صورت گیرد .در همه عقود اگر غیرمقتضای آن شرط شود ،عقد باطل
است.

9

وفای به عهد يکی از علل سقوط تعهد است :به محض اين که متعهد به عهد خود وفـا

کرد ،تعهد از بین میرود 2.حال اگر تعهدی بر ذمهی میتی باشد ،زمانی که به وسیله ورثهاش
يا از ترکهی او ادا شود ،ذمهی او بری میگردد.
وفای به عهد يا اجرا تعهد ،معمولیترين وسیله سقوط تعهد است زيرا از اين طريق
9

نتیجهای که طرفین از تشکیل عقد و تعهد انتظار داشتهاند ،به دست میآورند.

اصطالح وفای به عهد عام است و شامل پرداخت پول ،تسلیم مال ،انجام دادن کار يا
2

خودداری از آن و انتقال مال میشود.

 .1مائده ،آيه .1
 .2فاضل مقداد ،جمال الدين مقداد بن عبدالله ،کنزالعرفان فى فقه القرآن ،گردآوری عبدالرحیم عقیقی بخشايشی،
قم ،دفتر نشر نويد اسالم1423 ،ق ،ص.499
 .9صفايی ،دوره مقدماتى حقوق مدنى ـ قواعد عمومى قراردادها ،ج ،2ص.292
 .4شهیدی ،مهدی ،سقوط تعهدات ،تهران ،انتشارات مجد1931 ،ش ،ص.22
 .1قاسمزاده ،سید مرتضی ،اصول قراردادها و تعهدات ،تهران ،مؤسسه انتشارات دادگستر1937 ،ش ،ص.132
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 .2. 4گفتار دوم :اقاله
اقاله عبارت است از فسخ کردن خريد و فروش بلکه فسخ مطلق عقود مثل اجاره ،مضاربه،

شرکت و  ...لکن جريان آن در عقود جايز بیاشکال نیست 3.نويسندگان قانون مدنی اقاله را
تعريف نکردهاند با وجود اين مقصود قانونگذار از اقاله ،تراضی دو طرف عقد الزم برای
انحالل آن يا برهم زدن عقد الزم با توافق طرفین است .اقاله برای برهمزدن عقد الزم به کار
می رود و در عقد جايز راه ندارد زيرا هريک از دو طرف هر زمان که بخواهد میتواند عقد
جايز را فسخ کند (ماده 916ق.م ).و به موافقت طرف ديگر نیاز ندارد .اينک بايد گفت :اگر
میان شخصی که قصد ادای ذمهی میت را دارد و متعهدله ،اقاله رخ دهد ،تعهد از گردن
میت ساقط خواهد شد.
 .3. 4گفتار سوم :ابراء
ابراء به معنی بریءالذمه کردن بوده و بدينگونه است که طلبکار ،حقی را که بر گردن ديگری
دارد ،ساقط کند و از آن به اختیار ،صرف نظر نمايد 2.میرزای قمی میفرمايد :ابراء محتاج به

قبول نیست.

۵

در اصطالح حقوقی ،برابر ماده  211قانون مدنی «ابراء عبارت است از اين که داين از
حق خود به اختیار صرفنظر نمايد» .چنانکه از اين ماده برمیآيد ابراء يک عمل حقوقی
يک جانبه (ايقاع) است و احتیاج به رضايت مديون ندارد .همین که بستانکار قصد خود را

 .9يزدی ،سید محمدکاظم ،الغاية القصوى ،ترجمه شیخ عباس قمی ،تهران ،انتشارات کتابخانه مرتضوية إلحیاء
اآلثار جعفرية ،بیتا ،ج  ،9ص.313
 .2فیض ،علیرضا ،مبادى فقه و اصول ،تهران ،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران9312 ،ش ،ص.212
 .3میرزای قمی ،ابوالقاسم ،جامع الشتات ،ترجمه مرتضی رضوی ،تهران ،انتشارات کیهان93۰9 ،ش ،ج،2
ص.292
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بر صرفنظرکردن از دين به نحوی از انحا اعالم کند ،دين ساقط میشود اگرچه متعهد به آن
9

راضی نباشد.

ابراء به طور الزم ،سبب سقوط تعهد و آزادی ذمهی مديون در برابر داين میشود.
مطابق ماده  219ق.م .ابراء ذمهی میت از دين نیز صحیح است و سبب سقوط تعهد
می شود زيرا هرچند میت از جهت حقوقی فاقد شخصیت است ولی از جهت معنوی و بر
اساس اعتقادات جامعهی ما بر بقای روح و مسئولیت اخروی ،دارای شخصیت است و به
2

اين اعتبار ،تعهد برای او قابل تصور است و ابراء میتواند آن را اسقاط کند.
 .4.4گفتار چهارم :تبدیل تعهد

تبديل تعهد که يکی از علل سقوط تعهد به شمار آمده است عبارت است از اينکه تعهدی
در نتیجهی تغییر يکی از ارکان آن به تعهدی ديگر تبديل گردد .در اين صورت ،تعهد اول
ساقط و تعهد ديگری جايگزين آن میشود .تبديل تعهد يک عمل حقوقی و دارای ماهیت
قراردادی است و از اينرو قصد و رضا و اهلیت از شرايط آن محسوب میشود .تبديل تعهد
يک عمل حقوقی رضايی (غیرتشريفاتی) است که با هر لفظ يا عمل که بر آن داللت کند
واقع میشود؛ لیکن بايد توافق طرفین بر تبديل تعهد محرز و مسلم باشد .صرف صدور
چک که وسیلهی پرداخت دين میباشد ،تبديل تعهد به شمار نمیآيد.

3

تعهد دارای چهار رکن است :موضوع ،منشأ يا سبب ،متعهد و متعهدله که با تغییر هر
يک از اين ارکان چهارگانه تعهد میتواند تبديل يابد .اينک توضیح هر مورد بیان میشود:
أ .تبديل تعهد از طريق تبديل موضوع تعهد :ماده  212ق.م .مقرر میدارد« :تبديل
ً
تعهد در موارد ذيل حاصل میشود -9 :وقتی که متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلی به
 .1صفايی ،دوره مقدماتى حقوق مدنى ـ قواعد عمومى قراردادها ،ص.212
 .2شهیدی ،سقوط تعهدات ،ص.191
 .9صفايی ،دوره مقدماتى حقوق مدنى ـ قواعد عمومى قراردادها ،ص.211
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تعهد جديدی که قائممقام آن میشود به سببی از اسباب ،تراضی نمايند در اين صورت
متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میشود.»...
هنگامی که طرفین توافق کنند که به جای تعهد اصلی ،تعهد جديدی با موضوع جديد
به وجود آيد ،تبديل تعهد به وسیلهی تغییر موضوع تعهد واقع میگردد .مانند اينکه موضوع
تعهد اصلی تسلیم يک تن برنج باشد و داين و مديون توافق کنند که اين تعهد از بین برود و
1

به جای آن مديون ،متعهد شود شش میلیون ريال به داين بپردازد.

اگر میان متعهدله و آن که قصد ادای ذمهی میت را دارد ،به جای تعهد اصلی ،تعهد
جديدی با موضوع جديد به وجود آيد ،تعهد میت ،ساقط و تعهد ديگری جايگزين آن
میشود.
ب .تبديل تعهد از طريق تبديل منشأ تعهد :ممکن است طرفین ،منشأ تعهد را به توافق
تغییر دهند .در اين صورت تعهد موجود از بین میرود و تعهد جديد با سبب جديد به وجود
خواهد آمد که احکام آن تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود مانند اينکه شخصی خانه-
ای را به ديگری اجاره داده و سپس مالاالجارة مورد تعهد مستأجر را برای مدتی به خود او
قرض دهد .در اين مثال ،تعهد مستأجر به پردخت مالاالجارة که از عقد اجاره ناشی شده
است از بین رفته و به جای آن تعهد جديدی که منشأ آن عقد قرض میباشد به وجود خواهد
آمد .همین وضع در صورتی که شخصی مال متعلق به ديگری را غصب کند سپس مالک با
رضايت خود همان مال را نزد غاصب به وديعه بگذارد ،رخ میدهد .در اين فرض ،تعهد
غاصب به رد مال مغصوب و منافع آن به مالک مال که از عمل غصب ناشی شده است به
تعهد مستودع به رد عین و منافع به مودع که از عقد وديعه ناشی میشود ،تبديل يافته است.
همانطور که مالحظه میشود در اين مثال ،تعهد قانونی جای خود را به تعهد قراردادی

 .1شهیدی ،سقوط تعهدات ،ص.143
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سپرده است که از جهت آثار و احکام و از جمله میزان مسئولیت متصرف ،نسبت به مال
1

غیر ،با غصب تفاوت دارد.

ً
ممکن است کسی که قصد ادای ذمهی میت را دارد با متعهدله ،منشأ تعهد را به توافق

تغییر دهند .در اين صورت تعهد موجود از بین میرود و تعهد جديد با سبب جديد به وجود
خواهد آمد.
ج .تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد :تعهد ممکن است در مواردی از طريق تغییر
متعهد تبديل يابد .در اين وضعیت نیز تعهد متعهد اصلی از بین میرود و ذمهی او در برابر
متعهدله آزاد میشود و به جای آن تعهد مشابه ديگری بر عهدهی متعهد جديد اسقرار پیدا
میکند.
ممکن است میان کسی که قصد ادای ذمهی میت را دارد و متعهدله ،تعهد از طريق
تغییر متعهد تبديل يابد .در اين وضعیت نیز تعهد میت متعهد از بین میرود و ذمهی او در
ً
برابر متعهدله آزاد میشود و به جای آن تعهد مشابه ديگری بر عهدهی متعهد جديد استقرار
پیدا میکند.
د .تبديل تعهد از طريق تبديل متعهدله :يکی از موارد تبديل تعهد ،تبديل از طريق
تغییر متعهدله است .بدين ترتیب مديون و متعهدله توافق میکنند که تعهد مديون در برابر
متعهدله به تعهد او در برابر ثالث تبديل يابد که در صورت قبول ثالث ،تعهد اول ساقط می-
شود و به جای آن تعهد جديد در برابر ثالث به وجود میآيد مانند اينکه عمده فروش قماش
با کارخانهی پارچه بافی که متعهد است ده هزار متر از منسوجات معین خود را بافته و به او
تحويل دهد ،توافق کنند که تعهد کارخانه در برابر او ساقط شود و به جای آن کارخانه متعهد
گردد پارچه های مزبور را به پنج نفر مشخص از خرده فروشان قماش تحويل نمايد که با
قبول اين اشخاص ،تعهد کارخانه در برابر عمده فروش ساقط میشود و به جای آن تعهد او
در برابر اشخاص مذکور به وجود خواهد آمد .بنابراين برای تحقق اين تبديل تعهد رضايت و
 .1قاسم زاده ،اصول قراردادها و تعهدات ،ص.292
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انشای هر سه طرف يعنی متعهد و متعهدله اول و متعهدله جديد ضروری است .ارادهی
متعهد از جهت تعهد او در برابر ثالث و ارادة متعهدله اول از جهت سقوط طلب او و ارادۀ
ثالث برای قبول تعهد جديد الزم است.

9

اگر کسی که قصد ادای ذمهی میت را دارد و متعهدله توافق کنند که تعهد میت در
برابر متعهدله به تعهد او در برابر ثالث تبديل يابد ،در صورت قبول ثالث ،تعهد اول ساقط
میشود و به جای آن تعهد جديد در برابر ثالث به وجود میآيد.
 .5.4گفتار پنجم :تهاتر

2

«تهاتر عبارت است از موضوع شدن دو دين از يکديگر ،تا حدی که با هم معادله نمايند».

مقررات مربوط به تهاتر به ترتیبی که در قانون مدنی ايران مشاهده میشود ،در کتب فقهی

مبحث و يا فصل مستقلی به خود اختصاص نداده است 3.از تهاتر به عنوان سبب سقوط
ديون و شرايط آن در ابواب مختلف فقهی ياد شده و از آن به کلمهی تقاص و در مواردی به
2

تهاتر و يا تهاتر قهری تعبیر گرديده است.

مادۀ  21۵ق.م .میگويد« :تهاتر قهری است و بدون اينکه طرفین در اين موضوع
تراضی نمايند حاصل میگردد .بنابراين به محض اينکه دو نفر در مقابل يکديگر در آن
واحد مديون شدند ،هر دو دين ،تا اندازهای که با هم معادله مینمايند به طور تهاتر برطرف
شده و طرفین به مقدار آن در مقابل يکديگر بریء میشوند».

 .1صفايی ،دوره مقدماتى حقوق مدنى ـ قواعد عمومى قراردادها ،ص.219
 .2عدل ،حقوق مدنى ،ص.91۵
 .9شهیدی ،سقوط تعهدات ،ص.172
 .2محقق حلی ،جعفر ،شرائع االسالم ،تهران ،انتشارات استقالل92۷1 ،ق ،ج ،2ص6۰6؛ صاحب جواهر،
محمدحسن ،جواهر الکالم ،علی آخوندی ،تهران ،دارالکتب االسالمیة9312 ،ق ،ج  ،26ص.9۵6
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حال امکان دارد میت متعهد ،از يکسو بدهکار باشد و از سوی ديگر طلبکار ،که با
تهاتر ذمهاش بری میشود و ورثهی او در مقابل طلبکار ،چیزی را ادا نمیکنند و در مقابل
نیز طلبکار چیزی را به ورثهی میت ادا نخواهد کرد.
ّ
 .6.4گفتار ششم :مالکیت "ما فیالذ ّمه"
در قانون مدنی ايران ،مالکیت ما فیالذمه به عنوان يکی از اسباب سقوط تعهدات ،يک ماده را
به خود اختصاص داده است .ماده  922قانون مدنی مقرر میدارد« :اگر مديون مالک ما فی-
الذمهی خود گردد ،ذمهی او بری میشود ،مثل اينکه اگر کسی به مورث خود مديون باشد،
پس از فوت مورث ،دين او به نسبت سهماالرث ساقط میشود».
با توجه به اين ماده میتوان گفت که مالکیت ما فیالذمه عبارت است از :مالکیت
شخص نسبت به دين موجود در ذمهی خويش .به اين ترتیب در مالکیت ما فیالذمه دو عنوان
داين و مديون نسبت به يک دين در شخص واحد جمع میشود و سبب میگردد که ذمهی
ً
مديون نسبت به دين آزاد شود .مثال :هرگاه شخصی به پدر خود مديون باشد ،پس از فوت پدر،
مالک ما فیالذمهی خود خواهد شد زيرا اموال و از جمله طلب پدر ،به مديون منتقل میشود
و در نتیجه شخص واحد نسبت به يک دين هم داين و هم مديون میگردد.

1

قانون مدنی در ماده  922موردی را به عنوان مثال ذکر میکند که کسی به مورث خود
بدهکار باشد و بستانکار فوت کند .اما مسألهی قابل بحث فرضی است که وارث ،بستانکار
مورث متوفی باشد .آيا در اين فرض نیز مالکیت مافی الذمه حاصل میشود؟ پاسخ سؤال
مثبت است زيرا در اين فرض نیز ،با انتقال ترکه به وارث ،اجتماع وصف داين و مديون در
ً
شخص وارث تحقق میيابد؛ و منطقا تفاوتی بین مواردی که وارث بدهکار يا بستانکار باشد
نیست؛ ماده  243قانون امور حسبی نیز در اين خصوص قابل استناد است .در صدر اين ماده
آمده است« :در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمايند ،هريک مسئول ادای تمام ديون به نسبت
 .1شهیدی ،سقوط تعهدات ،ص.192
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سهم خود خواهند بود…» .از اين عبارت چنین برمیآيد که ورثه ،در صورتی که ترکه را قبول
کرده باشند ،قائم مقام مورث در ديون او هستند ،پس وارثی که از مورث طلبکار است ،پس از
فوت مورث ،به علت انتقال ترکه و ديون متوفی به وی ،در حقیقت عنوان داين و مديون نسبت
به يك دين پیدا میکند که موجب سقوط دين است.

1

 .7.4گفتار هفتم :فسخ (خیارات)
يکی از علل سقوط تعهدات که در ماده  214ق.م .به آن اشاره نشده ،فسخ قرارداد به وسیله
يکی از طرفین يا شخص ثالث به موجب يکی از خیارات پیشبینی شده در قانون است.
ً
معامالت جايز مانند :وديعه و وکالت ،ذاتا قابل فسخ نیستند ولی اگر میان میت و فرد ديگری
عقد الزمی بسته شده بود ،با حصول شـرايطی حق فسخ معامله برای وارث میت نسبت به آن
2

عقد موجود خواهد بود که در نتیجه تعهد میت ساقط میگردد.

طرفین قرارداد میتوانند در ضمن عقد يا خارج از آن برای هريک از طرفین و يا شخص
ثالث حق فسخ قرار دهند .مانند اينکه شخصی يک قطعه باغ به ديگری میفروشد و طرفین
عقد شرط میکنند که خريدار يا فروشنده يا هر دو يا شخص ثالث ،هرگاه مايل باشند بتوانند

ظرف يک ماه عقد را فسخ کنند .اين حق را در اصطالح ،خیار شرط میگويند 9.اگر میان میت
و طرف مقابل او نیز چنین عقدی با چنین شرايطی بسته شده باشد ،برای وارث يا هر کسی که
قصد ادای تعهد میت را دارد ،حق فسخ و در نتیجه سقوط تعهد بر ذمهی میت وجود خواهد
داشت.

 .1صفايی ،دوره مقدماتى حقوق مدنى ـ قواعد عمومى قراردادها ،ج ،2صص.271 - 272
 .2همان ،ص.272
 .9شهیدی ،سقوط تعهدات ،صص.229 - 222
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در میان فقها عالمه حلی میفرمايد :در هر بیع و معاملهی ديگر میتوان شرط خیار کرد
تا مدتی معین و مضبوط ،بسته به قرارداد فروشنده و خريدار و مدت غیرمضبوط صحیح
نیست.

2

شهید ثانی نیز میفرمايد :خیار شرط برای هرکدام از خريدار يا فروشنده يا برای هر دوی
آنها و يا برای شخص ثالث غیرآن دو ،جايز است.

9

البته الزم به ذکر است که خیار شرط در نکاح ،وقف ،ابراء و طالق ،جاری نمیشود.

2

اکنون به بیان تعداد ديگری از خیارات که موجب فسخ قرارداد و سقوط تعهد میشوند،
میپردازيم:
 .1.7.4خیار غبن
منظور فروش يا خريد کاال به غیرقیمت آن است و اين خیار برای فروشنده و خريدار به شرط

جهل به قیمت وجود دارد 9.کمی و فزونی قیمت ،بايد بیش از اندازۀ عادت باشد.

2

خیار غبن در اصطالح حقوقی ،اختیاری است برای فسخ قرارداد که قانونگذار در
صورت عدم تعادل عوضین به طرفی که مغبون و متضرر گرديده ،داده است .ماده  411ق.م.
در اين باره میگويد« :هريک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد ،بعد از علم به
غبن ،میتواند معامله را فسخ کند».

 .1عالمه حلی ،يوسف بن علی ،تبصرة المتعلمین ،ترجمه عالمه ابوالحسن شعرانی ،تهران ،انتشارات اسالمیه،
1977ش ،ص.212
 .2شهید ثانی ،زينالدين بن علی ،الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة ،قم ،مؤسسه بوستان کتاب1931 ،ش،
ص.911
 .9فیض ،مبادى فقه و اصول ،ص.929
 .4شهید ثانی ،الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة ،ص.917
 .1عالمه حلی ،تبصرة المتعلمین ،ص.219
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شايان ذکر است با حصول شرايط و مطالبی که گفته شد ،میان وارث میت و طرف
مقابلی که با میت عقد بسته بود ،خیار غبن وجود خواهد داشت و موجب سقوط تعهد خواهد
گرديد.
 .2. 7.4خیار عیب
مقصود هر آن چیزی است که زائد بر وجود اصلی موضوع معامله باشد يا نقص و ايرادی که
در عین باشد يا در صفت آن که در اين وضعیت مشتری با جهل نسبت به اين مورد ،حق فسخ
خواهد داشت .البته مشتری هم حق رد کاال را دارد و هم حق پذيرفتن با دريافت ارش که در

اين صورت ،مبیع يکبار در حالت سالمبودن و يکبار در حالت معیوب قیمتگذاری می-
9

شود و نسبت آن توسط بايع به مشتری پرداخت میگردد.

هرگاه مشتری در يک معامله دو چیز با هم خريد و يکی معیوب بود ،بايد هر دو را پس
بدهد يا هر دو را نگاه دارد و تفاوت بگیرد و نمیتواند معیوب تنها را پس بدهد .اگر دو نفر با
شراکت يک متاع خريدند و معیوب درآمد ،نمیتواند يکی از آنها معامله را فسخ کند و ديگری
نگاه دارد بلکه میتواند ارش بگیرد و اگر هر دو مشتری راضی به فسخ باشند میتوانند ،پس
بدهند.

2

هرگاه بعد از معامله آشکار شود که مال مورد معامله معیوب بوده است ،طرفی که آن را
دريافت داشته میتواند معامله را فسخ کند.
قانون مدنی عیب را تعريف نکرده و تشخیص آن را به عرف واگذار نموده است .ماده
 226قانون مدنی در اين باره میگويد« :تشخیص عیب برحسب عرف و عادت میشود و بنا
بر اين ممکن است برحسب ازمنه و امکنه ،مختلف شود».

 .1شهید ثانی ،الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة ،ص.919
 .2عالمه حلی ،تبصرة المتعلمین ،ص.217
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با حصول شرايط ذکرشده ،میان متعهدله و کسی که قصد ادای ذمهی میت را دارد ،خیار
عیب وجود خواهد داشت و تعهد ساقط میگردد.
ً
ضمنا حق فسخ ناشی از عیب راه منحصر به فرد برای جبران ضرر نیست .راه ديگری نیز
برای مشتی وجود دارد و آن اين است که وی میتواند عقد را قبول و ارش ،يعنی تفاوت قیمت
مال سالم و معیوب را مطالبه کند.
 .3. 7.4خیار تدلیس
و آن چنان است که فروشنده در مال خود کاری کند که آن را بهتر نماياند پس در اين صورت
هرگاه مشتری عالم به آن نبوده بعد از آن که عالم شود ،اختیار دارد که فسخ کند يا امضاء نمايد
بدون ارش.

3

در اصطالح حقوقی« :تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فريب طرف معامله
بشود»(.ماده  231ق.م ).بر مبنای اين تعريف قانونی ،تدلیس با سه رکن .9 :وقوع عملیات .2
فريب طرف معامله  .3برقراری رابطۀ سببیت بین عملیات مذکور و فريب طرف معامله،
9

محقق میشود.

حال اگر میان میتی و فردی ديگر عقدی بسته شده بود که در آن تدلیس وجود داشت،
برای وارث میت و طرف مقابل خیار تدلیس موجود است و موجب سقوط تعهد خواهد شد.
 .4.7.4خیار تبعض صفقه
تعريف :خیار تبعض صفقه مانند اينکه خريدار دو کاال بخرد در حالی که مستحق يکی از
2

آنها باشد.

 .9يزدی ،الغاية القصوى ،ج ،1ص.971
 .2قاسم زاده ،اصول قراردادها و تعهدات ،ص.271
 .9شهید ثانی ،الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة ،ص.974
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در اصطالح حقوقی حق فسخ ناشی از تجزيه و پارهپارهشدن معامله را خیار تبعض
صفقه گويند و طرفی که معامله به ضرر او تجزيه شده است خیار فسخ دارد .علت تجزيه
ممکن است بطالن ،فسخ يا انفساخ بخشی از معامله باشد.

3

اگر میت با کسی عقدی بسته بود که در هنگام ادای تعهد میت توسط وارثش ،خیار
تبعض صفقه وجود داشته باشد ،حق فسخ وجود خواهد داشت.
 .5.7.4خیار تعذر تسلیم ،تعذر اجرای تعهد و شرط
اگر فروشنده يا خريدار برای تحويلدادن يا تحويلگرفتن کاال توانايی داشته باشند ولی هنگام
2

ادای معامله دچار ناتوانی و عجز بشوند ،برای مشتری ،خیار تعذر تسلیم وجود دارد.

اگر وارث میت قدرت تسلیم يا قدرت اجرای تعهد را نسبت به فردی که با میت قراردادی
بسته بود ،نداشته باشد و يا برعکس ،فرد مقابل که با میت تعهد بسته بود ،قدرت تسلیم يا
قدرت اجرای تعهد را نداشت ،خیار تعذر تسلیم ،تعذر اجرای تعهد و شرط وجود دارد و پس
از ايجاد آن ،تعهد ساقط میشود.
 .6.7.4خیار تخلف شرط

شرطکردن هر امر جايزی ،در عقد صحیح است 1.لذا هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع يکی از
متعاملین شده باشد ،در صورت تخلف شرط ،مشروطله ،میتواند معامله را فسخ کند .به اين
2

خیار« ،خیار اشتراط» هم گفته میشود.

 .1قاسم زاده ،اصول قراردادها و تعهدات ،ص.277
 .2خويی ،مصباح الفقاهة ،ص.111
 .9فیض ،مبادى فقه و اصول ،ص.927
 .4صفايی ،دوره مقدماتى حقوق مدنى ـ قواعد عمومى قراردادها ،ج ،2ص.297
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انتفای شرط مشروع ،منشأ ثبوت خیار میشود در اصل معامله که آن را خیار اشتراط
میگويند.

3

اگر میت در زمان حیاتش با فرد ديگری ضمن عقد شرطی کرده بود يا آن فرد شرطی
گذاشته بود ،در صورت تخلف از شرط ،برای وارث میت يا طرف ديگر خیار وجود خواهد
داشت.
 .7.7.4خیار تفلیس
آن چنان است که شخصی متاعی را به مفلسی بفروشد و بعد از آن حاکم شرع او را از مالش
منع کند جهت قیمتکردن مال او بر قرض خواهان چه در اين صورت صاحب متاع مخیر
است در فسخ کردن بیع و گرفتن متاع خود و میان امضا و شريک بودن با قرض خواهان در مال
ّ
2
آن مفلس.
تفلیس عبارت است از صدور حکم دادگاه به اينکه اموال شخص کمتر از ديون اوست.
به ديگر سخن ،تفلیس عبارت است از منع شخص مديون از تصرف در اموال خود به حکم
دادگاه برای حفظ حقوق بستانکاران است .شخصی که دادگاه چنین حکمی درباره او صادر
ّ
کرده و بدين ترتیب عدم قدرت او را به پرداخت ديونش احراز نموده ،مفلس نامیده میشود .به
ّ
عبارت ديگر مفلس کسی است که دادگاه حالت افالس(بیچیزی و کمتر بودن اموال از ديون)

او را احراز کرده باشد 9.ماده  31۷ق.م .خیار تفلیس را در مورد بیع بدين شرح بیان کرده است:
«در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را
دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند».

 .1میرزای قمی ،جامع الشتات ،ج ،2صص 91۷و .919
 .2شیخ بهايی ،محمد ،جامع عباسى ،تهران ،مؤسسه انتشارات فراهانی ،بیتا ،صص 211و .211
 .9صفايی ،دوره مقدماتى حقوق مدنى ـ قواعد عمومى قراردادها ،ج ،2ص.293

واکاوی تعهدات بر ذمهی میت در حقوق ايران 241/

حال اگر میت با کسی قراردادی بسته بود که شرايط خیار تفلیس در آن برقرار بود ،وارث
میت يا طرف مقابل ،حق خیار تفلیس خواهد داشت.
 .8. 4گفتار هشتم :ناممکن شدن عمل مورد تعهد
ناممکن شدن عمل مورد تعهد نیز يکی از اسباب سقوط تعهد و آزادشدن ذمهی متعهد به
انجام آن عمل در برابر متعهدله است.
منشأ ناممکن شدن عمل مورد تعهد ممکن است وضعیت مربوط به نفس عمل باشد
مانند اينکه مورد تعهد حمل کااليی از نقطهای به نقطهی ديگر باشد و پس از پیدايش تعهد،
به موجب قانون جابهجايی آن کاال ممنوع گردد .همچنین ممکن است منتفی شدن شیءای
مورد عمل باشد مانند اينکه مورد تعهد انجام تعمیرات در ساختمانی باشد که پس از تعهد بر
اثر زلزله به کلی خراب شود و از بین برود .ممکن است منشأ ناممکن شدن عمل مورد تعهد
نیز فوت متعهد و يا عجز او از انجام عمل باشد که در اين وضعیت ،در صورتی تعهد ساقط
میشود که انجام عمل مقید به مباشرت شخص متعهد باشد مانند اينکه مورد تعهد نوشتن
کتابی به وسیله خطاط ممتازی باشد .در غیر اين صورت ناتوانی و يا فوت متعهد سبب سقوط
تعهد نخواهد شد زيرا ممکن است عمل به وسیلۀ ديگری انجام گردد و هزينهی آن از اموال او
يا ترکهی او پس از فوتش پرداخت شود مثل اينکه مورد تعهد احداث ساختمان يا آسفالت-
کردن راه باشد که انجام آن همواره به وسیلهی غیرمتعهد ممکن خواهد بود.
در صورتی که ناممکن شدن انجام تعهد مستند به عمل متعهد باشد ،متعهد نسبت به
جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهد مسئولیت خواهد داشت همچنانکه اگر موانعی در
راه اجرای تعهد پیش آيد که دفع يا رفع آن در توان متعهد باشد ،مسئولیت او منتفی نخواهد
9

شد.

 .1شهیدی ،سقوط تعهدات ،صص.222 - 221
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اگر میت در زمان حیاتش انجام عملی را برای فرد ديگری تعهد کرده بود و عمل مزبور
ناممکن گشت ،تعهد ساقط میشود .بديهی است که منشأ ناممکن شدن عمل مورد تعهد،
بايد وضعیت مربوط به نفس عمل يا منتفی شدن شیء مورد عمل يا فوت متعهد و يا عجز او از
انجام عمل باشد آن هم در صورتی که انجام عمل مقید به مباشرت شخص متعهد باشد .ولی
اگر عمل به وسیلهی ديگری قابل انجامشدن باشد ،هزينهی آن از اموال میت يا ترکۀ او پس از
فوتش پرداخت میشود.
 .9. 4گفتار نهم :شرط فاسخ
شرط انفساخ احتمالی عقد در آينده را شرط فاسخ گويند .برای مثال موجر با مستأجر شرط
میکند که در صورت ازدواج فرزندش عقد اجاره منحل شود يا در عقد وکالت ،تجاوز از
حدود اذن موکل ،شرط انعزال وکیل قرار میگیرد يا در اجاره به شرط تملیک شرط میشود که
تأخیر در پرداخت هريک از اقسام اجارهبها ،قرارداد را منحل (منفسخ) کند و نیز ممکن است
2

انقضای مدت معینی شرط انحالل قرارداد باشد.

اگر میان میت و فرد ديگری شرط فاسخ (انفساخ احتمالی عقد) بسته شده بود ،با
حصول شرايط آن ،تعهد ساقط خواهد گرديد.
 .5فرجام سخن
تعهد يک رابطهی حقوقی است که به موجب آن شخصی میتواند انجام امری يا خودداری
از انجام امری را از ديگری بخواهد و جامعهای که افرادش تعهدات و پیمانهايشان را محترم
میشمارند ،جامعهای پويا و سرشار از سالمت مادی و معنوی خواهد بود .تعهد نیز
اختصاص به امور مالی ندارد و شامل تعهدات غیرمالی هم میشود.

 .1قاسم زاده ،اصول قراردادها و تعهدات ،ص.234
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ادای تعهد مالی و غیرمالی مختص زندگان نیست بلکه هستند کسانی که پس از
مرگشان ،هنوز تعهدی بر ذمهی خويش دارند که بايد تأديه شود .تقاص و ادای اين تعهدات،
بر اساس موادی که در قانون مدنی موجود است ،از نظر حقوقی نیز امکان دارد منتها
تعهدات غیرمالی میت ،در صورتی که توسط ورثهاش بجا آورده نشود ،بايد به صورت
خسارت و به شکل مالی ادا گردد .به طور مثال ماده  ۰2۷ق.م .میگويد« :کفیل بايد
مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نمايد و اال بايد از عهدة حقی که بر
عهدۀ مکفول ثابت میشود ،برآيد» .از اين ماده برمیآيد در صورتی که میت کفیل شده بود،
چون از سوی او عقد الزم است ،ورثهاش موظف به آوردن مکفول هستند و گرنه بايد به
مکفولله از ترکهی میت ،خسارت بپردازند.
از نظر حقوقدانان ،تعهدات بر ذمهی میت چه در امور مالی و چه در امور غیرمالی،
قابل تقاص و ادا بوده و با مرگ وی منتفی نمیشود.
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