
 

  

  
  

  یا تعدد داین و انتقال طلب: وحدت تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل

  

  *دکتر اکبر میرزانژاد جویباري

  

      

  مشخصات رأي  

  83/226:شماره دادنامه    

  دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح وزارت خواهان:    

  وزارت مسکن و شهرسازي -2بانک تجارت  -1خوانده:    

  بانکی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه نامه ضمانتوجه سه فقره  : مطالبهموضوع خواسته     

  دادگاه عمومی حقوقی تهران 20 : شعبهمرجع رسیدگی    

  1832:شماره دادنامه شعبه تجدیدنظر    

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 25شعبه مرجع رسیدگی:     

  

  متن رأي شعبه بدوي

شهرسـازي  وزارت مسکن و  -2بانک تجارت  -1راجع به دادخواست وزارت دفاع به طرفیت 

ریال بابت 400/355/173/2مجلوب ثالث) به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ (

و سـایر   هیـ تأد ریتـأخ بعـالوه خسـارت    ....هـاي  نامه به شـماره  وجوه ناشی از سه فقره ضمانت

لب خوانده ردیف دوم به عنوان مجلوب ثالث تلخیصا بدین توضـیح کـه   خسارات قانونی و ج

فنالندي قراردادي با شرکت  1355خواهان مدعی شده است وزارت مسکن و شهرسازي در سال 

آپارتمان براي افراد گارد منحله شاهنشاهی منعقد نموده و  3528فین ایران) با موضوع احداث (

..... بـه  . وهاي....به شماره پرداخت شیپنامه  فقره ضمانت در راستاي تضمین اجراي قرارداد دو

از  فقره 3 . جمعاًمبلغ.... . بهشماره.... کار بهحسن انجام  نامه ضمانتیک فقره  . و......و مبلغ.....

سوي بانک تجارت به نفـع وزارت مسـکن و شهرسـازي صـادر گردیـد کـه بـه موجـب ایـن          
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ید به محض دریافت اولین تقاضاي کتبی و بدون احتیاج بانک تجارت متعهد گرد ها نامه ضمانت

را بی قید و شرط در وجه یا به حواله کرد  ها نامه ضمانتبه هر گونه اقدام اداري یا قضایی وجوه 

تخلف شرکت فنالندي از انجـام تعهـدات و مکاتبـات     . متعاقبوزارت مسکن پرداخت نماید

بـه عنـوان    25/3/63ن بانک طـی نامـه مـورخ    میان وزارت مسکن و بانک تجارت ای شده انجام

به حساب مسدودي بنام وزارت مسکن و  ها نامه ضمانتوزارت مسکن اعالم می دارد که وجوه 

بـه وزارت   آن لیـ تحوانتزاع پروژه از وزارت مسکن و  لیبه دلي واریز گردیده است. شهرساز

االشعار به امضاي وزراي دو  ي فوقها نامه ضمانتصلح کلیه حقوق ناشی از سه فقره  ، سنددفاع

امتناع  شده ضبطولی بانک تجارت از هر گونه مذاکره راجع به پرداخت وجوه  رسد یموزارتخانه 

وزرد در حالی که روابط میان بانک تجارت و بانک کارگزار در فنالند ارتباطی به داین نداشته  می

رائه هر گونه دلیلی قابل پرداخت است نامه آمده است وجوه آن بدون ا و چنانچه در متن ضمانت

نامه و واریزي آن به حسـاب   به ضبط ضمانت 25/2/63کما اینکه بانک تجارت طی نامه مورخ 

مسدودي نزد آن بانک اقرار نموده است لذا طبق خواسـته معنونـه تقاضـاي محکومیـت بانـک      

بر تقدیم الیحـه   خوانده ردیف اول (بانک تجارت) عالوه محترمتجارت را نموده است وکیل 

که در  است نیادفاع که مخلص کالم  مشروحاًجلسه دادرسی از دعوي مطروحه  در شماره......

 شـود  یمبه موجب آن معلوم  که ي است به شماره......ا نامهزمره مستندات پیوست دادخواست 

ران را به مربوط به قرارداد تنظیمی با شرکت فین ای ها پروژهمسکن کلیه حقوق ناشی از  وزارت

دفاع واگذار نموده و وزارت دفاع نیز این واگذاري را در صفحه دوم دادخواست مـورد   وزارت

که راجع به اصل قرارداد بین وزارت دفاع از یک  شود یمقرار داده است بدین ترتیب معلوم  دییتأ

نات سو و وزارت مسکن از سوي دیگر تبدیل تعهد صورت گرفته است لذا در تبدیل تعهد تضمی

تعهد سابق به تعهد الحق تعلق نخواهد گرفت و به لحاظ تبدیل تعهد نیز وزارت دفاع استحقاق 

را ندارد و خوانده ردیف دوم طی الیحه شماره.... نیز اعالم داشته که طبـق   الضمان وجهمطالبه 

ي محترم مسکن و دفاع مصرح است که منـافع گذشـته و   وزراقرارداد صلح حقوق منعقده بین 

ي مذکور به وزارت دفاع صلح قطعی گردیده لذا این وزارتخانه از ها نامه ضمانتود و آتی موج

ي در طرح دعوي و مطالبه حقوق و منافع مـذکور  شهرسازوزارت مسکن و  مقام قائمهر حیث 

االشعار بانک خوانده متعهد شده  ي فوقها نامه ضمانتنظر به اینکه طبق مفاد  الوصف مع، باشند یم

وجه آنها را درحق این وزراتخانه کارسازي نماید و طـی   )قاضاي ذینفع (وزارت مسکنکه با ت

قرارداد صلح حقوق وزارت مسـکن کلیـه حقـوق متصـوره و فرضـیه و واقعـی ناشـی از ایـن         

ها را اعم از منافع گذشته و موجود و آتی به وزارت دفاع صلح نمـوده کـه بـا ایـن      نامه ضمانت

ق.م. تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین می باشد. زیرا بند مذکور  292 ماده 3وصف به استناد بند 

الذمه متهعد را به کسی دیگر منتقل نماید) کـه بـا    وقتی متعهد له مافیکه (دارد چنین اشعار می



 43/ تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین و انتقال طلب: وحدت یا تعدد 

 

توجه به اطالق آن بر عکس بند دوم ماده مذکور بدون رضایت متعهد حاصل می شود فلدا چون 

ق.م. یکی از آثار تبدیل تعهد، سقوط تضـمینات تعهـد سـابق مـی باشـد و       293به استناد ماده 

گیرد مگر اینکه طبق معامله صراحتا آن را شـرط   تضمینات تعهد سابق به تعهد الحق تعلق نمی

ق.آ.د.م. حکم  197باشد مستندا به ماده  فیه چنین امري ملحوظ نظر نمی که در مانحن کرده باشند

  ی گردد....به بی حقی خواهان صادر م

  متن راي شعبه تجدیدنظر

به اینکه در فـرض تبـدیل تعهـدات     . نظردر خصوص تجدیدنظرخواهی وزارت دفاع...............

بابت تضمین انجام و اجراي تعهدات  ها نامه ضمانتموضوع قرارداد اصلی به اعتبار متعهدله که 

بقاي تضمینات بـوده اسـت    مندرج در آن صادر شده است مجالی براي بحث در مورد زوال یا

حال آنکه آنچـه بـین وزارت دفـاع و وزارت مسـکن اتفـاق افتـاده اسـت بـا توجـه بـه نامـه            

اقامه دعوي علیه بانک تجارت موضوع توافـق دو وزارتخانـه بـوده     عمدتاًشماره...وزارت دفاع 

قـرارداد  با اعالم فسخ قبلی  خصوصاًاست و بر فرض انتقال تعهدات قراردادي به وزارت دفاع 

به عنوان طلب وزارت مسکن از بانک بـه   ها نامه ضمانت، وجوه ناشی از ها نامه ضمانتو ضبط 

انتقال طلب و نه تبدیل تعهد) و انتقال این طلب نیز با هـیچ مـانع قـانونی    منتقل (وزارت دفاع 

تصـویب  نظر به اینکه چنین انتقالی عنوان صلح دعاوي دولتی را ندارد تا عدم  باشد ینمروبرو 

در مقابل این  تواند ینمشدن آن شود نظر به اینکه بانک به هیچ وجه  بالاثروزیران سبب  ئتیه

و  هـا  نامـه  ضـمانت ایراداتی توسل جوید که مربوط به روابط قراردادي ذینفـع   ها به نامه ضمانت

را  ها پروندهطرف قراردادي آنهاست نظر به اینکه دادگاه تجدید نظر دسترسی به سایر اوراق و 

دادگاه تجدید نظر دادنامه تجدیـد نظـر خواسـته را     ندیب ینمدر فیصله دادن دعوي حاضر موثر 

ق.آ.د.م. آن را  358و به استناد مـاده   دهد یممخالف قانون و دالیل موجود در پرونده تشخیص 

را کـه   قانون اخیرالـذکر خواهـان بـدوي    522 و 520، 198،519موادو به استناد  دینما یمنقض 

براي مساعدت وزارت مسکن را به دادرسی جلـب نمـوده اسـت، در مطالبـه وجـه سـه فقـره        

و بانـک تجـارت را بـه پرداخـت مبلـغ       دهد یمبه مبلغ....... محق تشخیص  جمعاًنامه  ضمانت

  ي قطعی است.رأ. این دینما یم........ محکوم هیتأد ریتأخمذکور و نیز خسارت 
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  مقدمه

در بخش مربوط به قواعـد عمـومی    ژهیو بهدر تدوین قانون مدنی  رانیگذار ا قانونگمان بی

) به قانون مدنی فرانسه توجه کامل داشته و حتی از حیث شیوه 300تا  183قراردادها (مواد 

نگارش و نحوه عبارت پردازي به مرز اقتباس نزدیک شده است. بـا وجـود ایـن، ترکیـب     

هایی که در تدوین این بخش از انون مدنی و جرح و تعدیلکننده قاعضاي کمسیون تدوین

دهد که آنها در وضع ایـن مـواد از مبـانی حقـوقی و     اند آشکارا نشان میاحکام انجام داده

اند با اعمال برخی اصالحات و تغییرات متناسب بـا  فقهی موجود غافل نبوده و تالش کرده

  طه ترجمه محض اجتناب کنند.نیازها و اقتضائات حقوق اسالمی از ورود به حی

تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین یکی از این موضوعات و مسایل حقوقی است که بـه  

گذار مدنی وارد قانون مدنی شده ولی قانون 1قانون مدنی فرانسه 1271 ماده 3اقتباس از بند 

اي تنظـیم  عبارات خود را به گونـه  292ماده  3در مقام تعریف این تأسیس حقوقی در بند 

کرده است که گویی پذیرش نهاد مزبور را ضروري ندیده و تأسیس سنتی انتقـال طلـب را   

موارد کافی دانسـته اسـت. در ایـن بنـد بـه       گونه نیابراي تمامی اهداف طرفین قرارداد در 

وقتی که متعهدلـه مـا   «خوانیم عنوان یکی از مصادیق تبدیل تعهد در حقوق ایران چنین می

اي که به عنوان تفـاوت دو نهـاد   نکته نیتر مهم» تعهد را به کسی دیگر منتقل کندالذمه مفی

، ردیـ گ یقـرار مـ  در قریب به اتفاق کتب حقوقی و آراء قضایی مورد تاکید  ادشدهحقوقی ی

زوال وثایق و تضمینات دین مورد نظر در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دایـن و بقـاء آن در   

  انتقال طلب است.

دهد که در خصوص اصل این حکم یعنی زوال آراء قضایی متعدد هم نشان میبررسی 

و سقوط تضمینات در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین و بقاي آن در انتقال طلب اختالف 

ـ ، ااختالف و تشتت آراء شده منشأچندانی وجود ندارد. آنچه اغلب  کـه در چـه    اسـت  نی

به اعتبار تبدیل دایـن اسـت و در چـه شـرایطی     مواردي عمل حقوقی طرفین، تبدیل تعهد 

شود؟ شـاخص و معیـار تمییـز آن دو از یکـدیگر چیسـت؟ آیـا       انتقال طلب محسوب می

ق.م.  292ماده  3ی با توجه به تعریفی که از تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین در بند راست به

حکام براي تمییـز ایـن دو   به عمل آمده و عدم ارائه معیار مشخص و قابل اعتناء در سایر ا

حقـوق ایـران بـه عنـوان      مزبور درتوان مدعی پذیرش نهاد تأسیس حقوقی از یکدیگر می

 دهنده لیتشکتأسیسی مستقل و متفاوت از انتقال طلب شد؟ اگر چنین است عناصر و ارکان 

                                                                                                                   
1. Art.1271-3-lorsque,par l,effet d,un nouvel engagement, un nouveau creancier est 
substitute  a l,ancien envers  lequel  le debiteur se trouve decharge. 
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تر اینکه با فرض ؟ پرسش مهماند کدامهر یک در چارچوب موازین قانونی و حقوقی ایران 

توان از نظریه سقوط تضـمینات و وثـایق در تبـدیل    پذیرش نظریه تعدد هم تا چه حد می

تعهد به اعتبار تبدیل داین و بقاء آن در انتقال طلب دفاع کرد؟ مستند این تفکیک در حقوق 

ایران چیست؟ آیا ممکن است شهرت نظریه بقاء تضامین و وثایق در انتقال طلب متـاثر از  

 در فقـه و این راه حل چندان با مبانی و پیشینه فقهی و حقوقی موضوع حقوق فرانسه بوده 

  اسالمی و حقوق موضوعه ایران سازگار نباشد؟

به نقد و بررسی یکـی از آراء شـعبه    میبر آنهاي فوق در این مقاله با محوریت پرسش 

دادگاه تجدیدنظر استان تهـران کـه در    25بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأي شعبه 

هاي متفاوت اقدام به نقـض آن کـرده   ارائه استدالل مزبور بامقام تجدیدنظرخواهی از رأي 

تأسـیس   است، بپردازیم و ببینیم که این دو دادگـاه در خصـوص چگـونگی تشـخیص دو    

حقوقی مذکور از یکدیگر و آثار آن از جهت سقوط یا بقاء تضمینات و وثایق دین بر چـه  

  اند.مبانی و مستنداتی تکیه کرده

شود: در قسمت الف خالصه موضـوع بیـان   مباحث این مقاله در چهار قسمت ارائه می

جـه دو  شود. در قسمت ب هم به مبانی حقوقی و مسـتندات آراء صـادره کـه مـورد تو    می

شود. نقد و بررسی مبانی و مستندات آراء صـادره هـم   قرار گرفته، اشاره می ادشدهدادگاه ی

محور بحث ما در قسمت ج خواهد بود و سرانجام در قسـمت د نظـر و تحلیـل نویسـنده     

 شود.گیري ارائه میبندي و نتیجهضمن جمع

  الف) خالصه موضوع 

مسکن و شهرسازي دعوایی به خواسته مطالبه  وزارت دفاع به طرفیت بانک تجارت و وزارت

نامـه در  شود چون این سه فقره ضمانتنامه بانکی اقامه کرده و مدعی می سه فقره ضمانت

بنا به 1355آپارتمان براي افراد گارد منحله شاهنشاهی در سال  3528اجراي قرارداد احداث 

ل به نفع خوانده ردیف دوم تقاضاي شرکت فنالندي (فین ایران) از سوي خوانده ردیف او

صادر شده و خوانده ردیف دوم متعاقب تخلف شرکت مزبور از انجام تعهـدات، از بانـک   

ي مزبور را کرده و سپس کلیه حقوق ناشی ها نامه ضمانتتجارت تقاضاي ضبط و پرداخت 

جـب  از آن را با توجه به انتزاع پروژه مزبور از وزارت مسکن و انتقال آن به خواهان به مو

قانون، مطابق یک فقره سند صلح به خواهان منتقل کرده است لذا دادگاه باید بانک تجارت را 

  ها به نفع خواهان به عنوان ذینفع قانونی آن محکوم نماید. نامهبه پرداخت وجه این ضمانت
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  ب) مبانی حقوقی و مستندات آراء صادره

  عمومی حقوقی تهراني شعبه بیستم دادگاه رأ. مبانی حقوقی و مستندات 1

ي بـدوي بـراي رد دعـوي خواهـان،     رأ صـادرکننده تنها مستند ماهوي مهـم دادگـاه    .1-1

توصیف و تحلیل قرارداد تنظیمی صلح حقوق میان وزارت دفاع و وزارت مسکن به تبدیل 

ق.م. است. زیرا به موجب این قـرارداد   292ماده  3تعهد به اعتبار تبدیل داین موضوع بند 

-نامهالذمه متعهد (بانک تجارت) بابت ضمانت(وزارت مسکن و شهرسازي) ما فی متعهدله

 خواهان) منتقل کرده است.دیگر (ها را به شخصی 

مستند دیگر دادگاه بدوي براي رد دعوي خواهان که در واقع نتیجه استدالل نخست  .1-2

ق.م.  293و تحلیل قرارداد به عنوان تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین است، استناد به ماده 

در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد الحق تعلق نخواهد : «دارداست که مقرر می

  »فین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشندگرفت مگر اینکه طر

از سـوي   شـده  اعـالم  حاتیو توضـ ي، مطالـب  رأسایر مطالب و نکات مندرج در مـتن   .3- 1

طرفین دعوي بوده و دادگاه راجع به اینکه معیار تمییز تبدیل تعهـد بـه اعتبـار تبـدیل دایـن از      

ل طلب مستقل از تبدیل تعهـد دارد  انتقال طلب چیست و آیا اساساً اعتقادي به وجود نهاد انتقا

هـایی بـا تبـدیل تعهـد بـه      و چه تفاوت اند کدامو در صورت اعتقاد عناصر و ارکان آن  ریخ ای

اعتبار تبدیل داین دارد و وضعیت تضمینات و وثایق در انتقال طلـب از حیـث سـقوط و بقـاء     

تحت چه شرایطی  چیست و سرانجام اینکه قرارداد صلح حقوق میان خواهان و وزارت مسکن

 توانست انتقال طلب توصیف شود، سخنی نگفته است.می

  دادگاه تجدید نظر استان تهران  25ي شعبهرأ. مبانی حقوقی و مستندات 2

ي دادگاه بدوي رأدادگاه تجدیدنظر استان تهران با تکیه بر مبانی و مستندات ذیل 25شعبه 

  و آن را نقض کرده است:را منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص نداده 

که بحث از زوال یـا بقـاء تضـمینات     است نیاترین استدالل دادگاه تجدید نظر مهم .2-1

-هنگامی موضوعیت دارد که تعهدات موضوع قرارداد اصلی به اعتبار متعهدله که ضـمانت 

آنچـه بـین    که یحالنامه بابت تضمین انجام و اجراي آن صادر شده است تبدیل گردد در 

وزارت دفاع و وزارت مسکن اتفاق افتاده است صرفاً انتقال حق اقامه دعوي علیه بانک در 

ارتباط با این تضمینات بوده نه تبدیل تعهد لذا بحث از سقوط یا زوال تضـامین محلـی از   

  اعراب ندارد.
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کـه قـرارداد   با فرض قبول انتقال تعهدات قراردادي به وزارت دفاع نیز با توجه به این .2-2

وزارت مسکن و شرکت فنالندي قبل از امضـاي قـرارداد صـلح، از سـوي      نیماب یفاصلی 

ها ضبط گردیده و آنچه منتقل شده است نامهوزارت مسکن فسخ و وجوه ناشی از ضمانت

ها به عنوان طلب وزارت مسکن از بانک به خواهـان  نامهفقط وجوه ناشی از خود ضمانت

بابت تضـمین   ها نامه ضمانتو تعهدات ناشی از قرارداد اصلی که این  بوده نه انتقال حقوق

باشد نه تبدیل تعهـد بـه اعتبـار    انتقال طلب می شده انجامآنها سپرده شده لذا عمل حقوقی 

  تبدیل داین.

باشد. به تعبیر ها با هیچ مانع قانونی روبرو نمینامهضمانت ضبطانتقال طلب ناشی از  .2-3

توان طلب تلقی و نسبت به انتقـال آن ماننـد   ها را مینامهاز ضبط ضمانت دیگر وجه ناشی

  هر طلب دیگر اقدام کرد و این امر از لحاظ حقوقی مجاز و قابل دفاع است.

ها از سوي خواهان به ایراداتی متوسل نامهبانک حق ندارد در مقابل ارائه این ضمانت .2-4

  ها و طرف قرارداد آنهاست.نامهمیان ذینفع ضمانتشود که مربوط به روابط قرارداد اصلی 

هـا عنـوان صـلح دعـاوي دولتـی را نـدارد تـا عـدم         نامهانتقال وجه ناشی از ضمانت .2-5

شدن آن گـردد. بـه بیـان دیگـر قـرارداد صـلح حقـوق         بالاثروزیران سبب  ئتیهتصویب 

اساسـی بـه    قـانون  139منعقده بین خواهان و وزارت مسکن، صلح دعاوي موضوع اصـل  

  وزیران براي انجام این نقل و انتقال الزم باشد. ئتیهرود تا اخذ مصوبه شمار نمی

  ج) نقد مبانی و مستندات آراء صادره

رسد بین دو دادگاه در مورد آن اختالفی وجود ندارد، اعتقاد به اي که به نظر میاولین نکته. 1

بقاء تضمینات و وثایق دین در انتقال طلب و زوال آن در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین 

است. زیرا دادگاه بدوي با این استدالل که آنچه رخ داده تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین و 

ق.م. حکـم بـه زوال و سـقوط     293اسـت مسـتندا بـه مـاده     ق.م.  292ماده  3مشمول بند 

نامه موضوع دعوي داده است و دادگاه تجدیدنظر هم عمل  تضمینات دین از جمله ضمانت

را انتقال طلب توصیف و با رد تحقق تبدیل تعهد به طور ضمنی سـقوط   شده انجامحقوقی 

که بـه تفصـیل بیشـتر     طور هماناین نتیجه  که یحالمورد دانسته است. در تضمینات را بی

که در حواله بر  اند بر آن 1و حقوقدانان نبوده و برخی از آنان فقهاخواهد آمد، مورد قبول همه 

                                                                                                                   
ق.م.،  292، حاشیه ذیل ماده مجموعه محشی قانون مدنیاز میان حقوقدانان: جعفري لنگرودي، محمد جعفر،  .1

هاي دین، وثیقه - عقود اذنی، 3، جعقود معینکاتوزیان، ناصر،  -126، ص156وحقوق مدنی، عقد کفالت، ش 238ص

، جواهرالکالمنجفی،  در باب ضمان: شیخ محمدحسن واز میان فقهاء 414ص 262وش  335- 331، صص194ش
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مصادیق انتقال طلب و دین نیـز بایـد قائـل بـه سـقوط       نیبارزترمدیون و ضمان به عنوان 

  تضمینات و وثایق بود.

ي هیچ یک از دو دادگاه بدوي و تجدید نظر معیار و شاخصی براي تمییز انتقال طلـب  رأدر  .2

از تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین ارائه نشده، در حالی که الزم بود هر یک از دو دادگاه بـراي  

با استناد به چـه اوضـاع و احـوال و قراینـی عمـل       داد یمادعاي خود دلیل ارائه کرده و توضیح 

ـ کند. را انتقال طلب یا تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین توصیف می شده انجامحقوقی   گمـان  یب

ق.  293به صرف بیان این مطلب که توافق طرفین تبدیل تعهد بوده و بنابراین مسـتندا بـه مـاده    

یا اینکه آنچه رخ داده انتقال طلب  ردیگ ینمم. تضمینات و وثایق دین سابق به دین الحق تعلق 

مدعی شد که دو دادگاه محترم در صـدور   توان ینم، شود ینمساقط  ناتیتضمو در نتیجه  است

قانون اساسـی مبنـی بـر لـزوم مسـتند و مسـتدل بـودن آراء را رعایـت          166ي خویش اصلرأ

  اند. کرده

و مطالب مهمی است که مورد توجه دادگاه بـدوي قـرار نگرفتـه ولـی      نکات ریزموارد  .3

  دادگاه تجدید نظر به درستی و با دقت تالش کرده که این ایرادات را جبران کند:

آنچه از سوي وزارت مسکن و شهرسازي به وزارت دفاع منتقل شده حقـوق و تعهـدات    .3-1

ي نبوده تـا تصـور شـود    شهرسازسکن و شرکت فنالندي و وزارت م نیماب یفناشی از قرارداد 

    ي مربوط به ایـن قـرارداد کـه در زمـره وثـایق و تضـمینات آن بـه شـمار         ها نامه ضمانتکه آیا 

فسـخ و   قـبالً با توجه اینکه قرارداد  ژهیو بهرود، ساقط شده است یا خیر بلکه موضوع توافق می

به وزارت دفـاع بـه عنـوان     شده ضبط نامه انتقال وجوه ضمانت ،ضبط گردیده بود ها نامه ضمانت

 هـا  نامـه  ضمانتطلب قطعی وزارت مسکن از بانک تجارت بوده است بنابراین مطالبه وجه این 

اساساً مطالبه تضمینات تعهد نبوده تا بحث از زوال آن به تبع انتقال تعهد موضوعیت داشته 

فسـخ قـرارداد و   سکن(منامه) در اثر اقـدامات خـاص وزارت    ضمانتتضمین (بلکه وجه باشد 

. و این طلب قطعی مورد انتقال قرار گرفتـه اسـت   شده لیتبدنامه) به طلب قطعی ضبط ضمانت

تـوان آن را  مـی ی عبارات آن به آسـانی از برخصریح در رأي نیامده اما  طور بهنکته هر چند  نیا

  دریافت.  

                                                                                                                   
- حاشیه بر عروهمیرزا نائینی، -230، صالشتاتجامعمیرزاي قمی،-257، ص1شهیدثانی، مسالک، ج - 150ص ،26ج

الدین محمد رملی، و در باب حواله: شمس 393، ص5، جامهالکرمفتاحسید محمد جواد عاملی،  -325، ص2، جالوثقی

 همگی به نقل از دکتر کاتوزیان ,پیشین. 408، ص3، جالمحتاجنهایه
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آن به غیر منتقـل کنـد و    منشأنظر از تواند هرگونه طلب خود را صرفهر شخص می .2- 3

مطالبات بوده و انتقال آن در هـیچ   گونه نیاها هم در زمره نامهضمانت از ضبططلب ناشی 

  یک از قوانین و مقررات منع نشده است. 

ي صادره عنـوان صـلح   ها نامه ضمانتصلح و انتقال حقوق و مطالبات ناشی از ضبط  .3-3

وزیـران   ئـت یهقانون اساسی شده و عدم تصـویب   139دعاوي دولتی را ندارد تا مشمول 

  شدن آن گردد. بالاثرسبب 

مستند و استداللی ارائه نکرده و مشخص نساخته که به  باره  نیدراهر چند دادگاه تجدیدنظر 

ساسی خارج است ولی به قانون ا 139چه دلیل معتقدند عقد صلح مورد نظر از شمول اصل 

در مواردي باید صلح دعاوي راجع  صرفاًکه  آن استرسد مبناي این قسمت از رأي نظر می

اموال دولتی و عمومی را مشمول اصل مزبور دانست که یکی از دو طرف دعوي و صلح  به

دهد که زیرا پیشینه اصل مزبور همینطور فلسفه وضع آن  نشان می شخص غیردولتی باشد.

هـا و تبـانی احتمـالی بـا بخـش      ف، حفظ اموال عمومی و دولتی در برابر سوء اسـتفاده هد

غیردولتی به هنگام صلح و سازش یا ارجاع امر به داوري بوده و روشن است که در ارتباط با 

مورد است. البته این امـر بـه معنـاي جـواز     هاي اجرایی این نگرانی بیدعاوي میان دستگاه

هاي دولتی در ارتباط بـا  دعاوي یا ارجاع آن به داوري) توسط دستگاهاقدامات مزبور(صلح 

یکدیگر نیست بلکه فقط حاکی از آنست که اصل مذکور اثباتاً یا نفیاً داللتی بـر جـواز یـا    

هاي دولتی با یکدیگر ندارد و احکام مربوط به ممنوعیت صلح یا ارجاع دعاوي میان دستگاه

  نظیر قانون محاسبات عمومی یا قوانین بودجه جستجو کرد.آنها را باید در قوانین دیگر 

دلیل دیگري که دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض دادنامه بدوي و محکومیـت بانـک    .3-4

-ها ارائه کرده، اصل عدم توجه ایـرادات در ضـمانت  نامهتجارت به پرداخت وجه ضمانت

ــه ــی     نام ــارت نم ــک تج ــل بان ــن اص ــابق ای ــت. مط ــانکی اس ــاي ب ــل ه ــد در مقاب   توان

نامه و طرف قـراردادي  نفع ضمانتنفع به ایراداتی متوسل شود که مربوط به قرارداد ذيذي

  اوست.

هـا و  هـاي بـانکی مطـابق رویـه    نامههر چند این اصل یکی از اصول مهم و بنیادین ضمانت

- نامـه المللی و کنوانسیون مقررات متحدالشکل در مورد ضمانتعرف مسلم حقوق تجارت بین

رسد این مطلب هم هنگامی صحیح و قابـل دفـاع اسـت کـه     هاي بانکی است لیکن به نظر می

نفـع بـه   نامه از سوي ذيضمانت انتقالنامه به نحو غیر قابل انتقال صادر نشده و امکان ضمانت

غیر مستند به اصول و موازین حقوقی موجود پذیرفته شود. بنابراین رأي دادگـاه تجدیـدنظر از   
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به این موضوع نپرداخته و بـدون توجـه بـه قابـل انتقـال بـودن یـا نبـودن          اساساًجهت که این 

ها یا اصول و قواعد کلی حقـوق، ایـن اصـل را    نامههاي صادره مطابق مفاد ضمانتنامهضمانت

  قابل اجرا دانسته محل اشکال است.

 کننده ارائه برابردر نامه ایراد بانک  بدیهی است در صورت غیر قابل انتقال بودن ضمانت

  موجه باشد. توانست یمیعنی وزارت دفاع  ها نامه ضمانتاین 
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  نتیجه  

ترین دالیل بروز اختالف نظر در این پرونده و موارد مشابه وضـعیتی اسـت کـه    یکی از مهم. 1

ایران دارد. به این معنا که آیا تبـدیل   داین در حقوق لیتبدتأسیس حقوقی تبدیل تعهد به اعتبار 

تعهد به اعتبار تبدیل داین اساساً در حقوق ایـران پذیرفتـه شـده اسـت یـا خیـر؟ مسـتندات و        

 دهنده لیتشکهاي پذیرش این تأسیس حقوقی در نظام حقوقی ایران چیست و عناصر ضرورت

  و معیار تمییز آن از انتقال طلب در عمل چیست؟ اند کدامآن 

پاسخ قاطعی داده نشود حـل ایـن دسـته از    ها رسد تا وقتی که به این پرسشبه نظر می

اختالفات قضایی ممکن نیست. با توجه به وجود اختالف نظر فراوان در این حوزه به نظر 

عمومی دیوان عالی کشـور تفسـیر رسـمی     ئتیهرسد الزم است یا مقنن ورود کرده یا می

  خود را در این باره اعالم کند.

دانسـتن   ، قطعـی ورد توجه قرار نگرفتـه اسـت  مطلب مهم دیگري که در این دو رأي م .2

  نظریه بقاء تضمینات و وثایق دین در انتقال طلب است. 

و همینطـور برخـی از حقـوق دانـان     1بر خالف آنچه شهرت یافته است، نظر مشهور فقهاء

که در ضمان همچنین حواله بر مدیون (در صورتی که به عنـوان یکـی از مصـادیق     2آنست

شود) تضمینات و وثایق دین مورد انتقـال سـاقط مـی شـود. بنـابراین       انتقال طلب پذیرفته

نظر از اینکه عمل حقوقی انجام شده در رأي مورد بررسی را تبدیل تعهد بـدانیم یـا   صرف

توان از زوال و سقوط تضمینات دفاع کرد. هر چند رأي دادگاه تجدیدنظر انتقال طلب، می

ها به عنوان طلب منتقل شـده و بنـابراین   ضمانتنامهنتیجتاً از این جهت که اعالم کرده وجه 

  دیگر تضمینی وجود نداشته تا از زوال یا بقاء آن سخن گفته شود، متین و قابل دفاع است.

                                                                                                                   
میرزاي  -257، ص1، جمسالکشهید ثانی،  -150، ص26، ججواهرالکالمدر باب ضمان: شیخ محمدحسن نجفی،  .1

 الکرامه،مفتاحسیدمحمدجواد عاملی،  -325، ص2، جالوثقیحاشیه بر عروهمیرزا نائینی، -230، صالشتاتجامعقمی، 

همگی به نقل از دکتـر کاتوزیـان،    408،ص3، جالمحتاجنهایه الدین محمد رملی،ودر باب حواله: شمس 393، ص5ج

 414ص262و ش 335-331، صص194، ش3دوره عقود معین  هاي دین،عقود اذنی و وثیقه، حقوق مدنی
وحقوق مـدنی،   238ق.م.، ص 292، حاشیه ذیل ماده مجموعه محشی قانون مدنی. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، 2

در کتاب اخیر که بسیار صریح و جالب است، چنـین اسـت: در حقـوق     . عبارت ایشان126، ص156، شعقد کفالت

شود و وثایق (عینی و شخصی) میاي وجود دارد که انتقال ارادي طلب موجب سقوط اسالم و در قانون مدنی قاعده

هـاي دیـن،   وثیقـه  -، عقـود اذنـی  3، جعقـود معـین  کاتوزیـان، ناصـر،   -ق.م. دلیل این قاعده اسـت   746ماده  5بند 

بـراي مالحظـه نظـر برخـی دیگـر از       -270-268، صـص 182، شنظریه عمومی تعهداتو  335-331،صص194ش

حقـوق  نکرده یا به سرعت از آن گذشتند ر.ك.به:  امامی، حسن، حقوقدانان که البته یا در این خصوص صراحتاً اظهار

قواعـد عمـومی   ، دوره مقدماتی حقوق مدنیصفایی، سید حسین،  -270به بعد و ج دوم، ص 342، ج اول، صمدنی

حقـوق  عدل، مصطفی،  -149و 148صص حقوق مدنی،بروجردي عبده، محمد،  -261و260، ج دوم، صصقراردادها

 277و  276، صصشرح قانون مدنیاه باغ، سید علی، حائري ش-167، صمدنی
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عالوه بر شهرت نظریه سقوط تضمینات و وثایق در حواله و ضمان در فقه، مقـنن نیـز    .3

به عهد دانسته که نتیجه منطقی  فاوحواله را نوعی پرداخت و  1ق.م. 710و  408مطابق مواد

و عرفی آن سقوط تضمینات و وثایق دین موضوع حوالـه اسـت. زیـرا معنـا نـدارد دینـی       

  فرض شود و در عین حال تضمینات آن باقی بماند. شده پرداخت

-بدون تصریح به شیوه و قالب انتقال حق و طلـب کـه علـی    2ق.م. 746ماده  5در بند  .4

ق.م. باشـد،   10له، بیع یا صلح یا هبه یا حتـی قـرارداد موضـوع مـاده     تواند حواالقاعده می

له منتقـل شـود کفالـت کفیـل بـه عنـوان یکـی از        تصریح شده است چنانچه طلب مکفول

 شود.یابد و کفیل بري میتضمینات دین مزبور پایان می

ر آن زوال ضمان وحواله (بویژه حواله بر مدیون )ویژگی خاصی ندارد تا بتوان به اعتبا .5

تضمینات در آنها را به این عقوداختصاص داد و از اجراي آن در سایر موارد انتقال طلب از 

گیرد، خودداري کرد و از طرفی در میان ق.م. صورت می 10جمله مواردي که مطابق ماده 

تضمینات دین یا طلب مورد انتقال کفالت کفیل خصوصیتی نسبت به سایر تضمینات مثل 

را خاص کفالت دانست و از 746ماده  5ن ندارد تا بتوان حکم مندرج در بند رهن یا ضما

تسري آن به سایر تضمینات مثل رهن و ضمان اجتناب کرد بنابراین نظري که معتقد به 

  سقوط وثایق  در انتقال طلب است بر نظریه بقاء آن ترجیح دارد.

همراه با انتقال طلب متعلق قصد  در موارد تردید در اینکه آیا تضامین و وثایق دین نیز. 6

انشاء انتقال دهنده قرار گرفته است یا خیر، چون میان انتقال اصل طلب و انتقال تضامین و 

وثایق آن عقال و عرفا مالزمه وجود ندارد زمانی باید حکم به انتقال این وثایق داد که قطعا 

رت باید مطابق اصل عدم به متعلق قصد انشاء ناقل طلب قرار گرفته باشد. در غیر این صو

عنوان یکی از اصول عملیه  حکم به عدم انتقال تضمینات و در نتیجه سقوط آن هنگام 

  .3انتقال اصل طلب داد

                                                                                                                   
اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهـد بعـد از تحقیـق حوالـه     « خوانیمق.م. می 408ماده  در .1

له حواله کند بکسی که دین را  مضمون اگر ضامن با رضایت« ق.م. هم مقرر میدارد: 710ماده » خیارتأخیر ساقط میشود.

عنه دارد و همچنین اسـت   مضمونه رجوع ب  بدهد و آنشخص قبول نماید مثل آنست که دین را ادا کرده است و حق

 »له بعهده ضامن. حواله مضمون
  :در موارد ذیل کفیل بري میشود «ق.م.  746ماده . 2

 .....-6له بنحوي از انحاء بدیگري منتقل شود در صورتیکه حق مکفول -5.....-4......-3.......-2....-1
رسد چون شک در بقاء تضامین و وثایق به لحاظ تردید در اصل تعلق قصد انشاء بر آن، به نحوي شـک  به نظر می .3

اصـل   درمقتضی است بنابراین نوبت به اجراي اصل استصحاب نخواهد رسید و بحث از تعارض احتمالی این اصل با

 عدم موضوعیتی نخواهد داشت.
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هاي نهاد تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین زوال و ترین ویژگینظر به اینکه یکی از مهم .7

ق.م. آمـده اسـت و ایـن خصوصـیت      293سقوط تضمینات دین است که صراحتاً در ماده 

که گفته شد، در حواله به عنوان یکی از بارزترین مصادیق انتقال دیـن و طلـب    همان طور

و از طرفی براي تحقق  هم چنین انتقال دینی که براي آن کفیل اخذ شده است، وجود دارد

رسد این عقیـده  اثر واحد وجود دو تأسیس حقوقی ضرورت و منطقی ندارد لذا به نظر می

 سیتأسـ تعهد به اعتبار تبدیل داین را به عنوان یک  لیتبد 292ماده  3در بند گذار قانونکه 

و 1 ق.م. 806حقوقی مستقل نپذیرفته و آن را به نحوي به نهاد سنتی انتقال طلب که در ماده

، برگردانده تا حد زیادي صحیح بینی شدههم پیش1313مصوب سال  2قانون اعسار 38ماده 

  و قابل دفاع است.

. تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین تاسیس حقوقی رومی است که نظام حقوقی فرانسـه   8

تعهد آن را به ارث برده و بر اساس مالحظات و ضرورت هاي آن نظام که جدایی دین از م

دانست و معتقد بود باید دین سابق زائل و دین جدیـد جـایگزین آن شـود،    را متصور نمی

طراحی شده که این مالحظات، پیشینه و اقتضائات در حقوق ایران و فقه اسالمی هیچگـاه  

وجود نداشته است. حقوق اسالم و حقوق موضوعه ایران در این حـوزه بـا هـیچ خالیـی     

ا تاسیس حقوقی تبدیل تعهد به اعتبار تبـدیل دایـن آن را جبـران    مواجه نبوده تا بخواهد ب

نماید. زیرا هم نهاد حواله و هم تاسیس حقوقی انتقال طلب در قالب صلح طلـب یـا بیـع    

هاي عقود معین پذیرفته شده بود و طلبکار طلب و امثال آن و یا حتی بدون استفاده از قالب

و یا بدون آن به دیگري منتقل کند. بنابراین از  توانسته طلب خود را با رضایت بدهکارمی

 این جهت هم نظریه وحدت این دو نهاد خالی از قوت و اتقان نیست.

دهـد کـه   نشـان مـی   بـاره   نیـ در امردم و مطالعه آراء متعدد صـادره   معامالتدقت در  .9

چنـدانی  اشخاص با تأسیس حقوقی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین انس ذهنی و عملـی  

گیرد. عمده توافقات اشخاص متضمن انتقال طلب نداشته و بسیار کم مورد استفاده قرار می

قـانون   10یا دین در قالب حواله، ضمان یا بیع، صلح و هبه طلب یا انتقال آن مطابق مـاده  

نفع در سقوط و زوال تضمینات و وثـایق طلـب یـا    مدنی است ولی یکی از طرفین که ذي

ق.م. مبنـی بـر    293کند جهت استفاده از حکم مقـرر در مـاده   است تالش میدین انتقالی 

                                                                                                                   
 مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.ه هر گاه داین طلب خود را ب قانون مدنی: 806ماده . 1
کسیکه طلب خود را بغیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقـال آن را از مـدیون سـابق خـود      «1313قانون اعسار سال  38ماده . 2

هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال بداین سابق تادیـه   کالهبردار محسوب میشود دریافت کرده و یا بدیگري انتقال دهد 

انتقال را به اطالع مدیون رسانیده و  الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تأدیه دین نماید منتقل

 .»یا این که مدیون به وسیله دیگري از انتقال مستحضر بوده است
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سقوط تضمینات، به نحوي آن را به نهاد تبدیل تعهـد بـه اعتبـار تبـدیل مـدیون یـا دایـن        

  برگرداند. 

تبدیل تعهد بیشتر در موضوع قابل تصور است و هنگامی که صرفاً طلبکار یا بدهکار  .10

یابد و لذا ادعاي تحقق چنین تبـدیلی مـا را بـه    هد هیچ تغییري نمییابد حقیقتاً تعتغییر می

سازد. ضمن اینکه اگر نهاد تبدیل تعهد را نهاد پذیرش نوعی تصنع و امر غیرواقعی وادار می

متفاوتی از انتقال طلب بدانیم واقعاً چه معیاري براي تمییز این دو از یکدیگر وجـود دارد.  

تد جابجایی طلبکار در همه موارد است چگونه و با تکیه بر چه افهنگامی که آنچه اتفاق می

منطقی باید برخی مصادیق آن را تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین و برخی دیگر را انتقـال  

  که هیچ معیار قابل اعتنایی وجود ندارد. است نیاطلب بدانیم. واقعیت 

ال قـرارداد از جملـه تصـریح    البته ممکن است گفته شود از توجه به سایر اوضـاع و احـو  

طرفین به بقاء یا سقوط تضمینات و وثایق یا اعالم موافقت ودخالت مدیون درانجام عمـل  

توان پی برد آنچه اتفاق افتاده انتقال طلب است یا تبدیل تعهد. در حالیکه حقوقی مزبور می

بی به آثار و ها و عناوین خاص از سوي مقنن اینست که دستیاهدف از طراحی قالب -اوالً

احکام ویژه هر یک از آنها آسان شود نه اینکه از توجه به برخی آثار و احکامی که طـرفین  

اند بخواهیم عنوان و قالب مورد نظر را آنها شناسایی نمـاییم.  در قرداد خود مدنظر قرارداده

ـ    -ثانیاً وان زوال و سقوط  تضمینات دین جزء مقتضاي ذات نهاد تبدیل تعهد نیست تـا بت

اند تبدیل تعهد اند پس آنچه انجام دادهمدعی شد همین که طرفین تضمینات را ساقط کرده

 و بقاءتضـمینات  بـه  هـم  تعهد توانند در تبدیلق.م. طرفین می 293است. زیرا مطابق ماده 

 و باشـد  طلـب  انتقال طرفین نظر مورد حقوقی عمل است ممکن بنابراین. دهند راي وثایق

تضمینات برابر قصد مشترك آنها ساقط گردد و یا تبدیل تعهد باشد و طرفین حال  عین در

ق.م. تضمینات و وثایق دیـن را نگـه دارنـد. در نتیجـه بـه       293بخواهند مطابق جواز ماده 

توان مدعی شـد کـه عمـل حقـوقی     صرف تصریح بقاء یا سقوط تضمینات در قرارداد نمی

صرف دخالـت مـدیون در    -ثالثاًل تعهد است. انجام شده حسب مورد انتقال طلب یا تبدی

عمل حقوقی انجام شده یا اعالم موافقت او با این عمل نیز لزوما به معنـاي تحقـق تبـدیل    

تعهد نیست؛ زیرا ممکن است در انتقال طلب هم طرفین به هر دلیل موافقت مدیون را بـه  

  انجام آن جلب کرده و با دخالت وي به این امر اقدام کنند.  

ق.م. از عبـارات متفـاوتی    292مـاده   3ایران در تدوین بند  گذار قانونعالوه بر اینکه  .11

ق.م. فرانسه آمده، استفاده کـرده و در تعریـف تبـدیل     1271ماده  3نسبت به آنچه در بند 

و از بیـان و اختصـاص بخـش     قرار دادهتعهد، ماهیت حقوقی انتقال طلب را مورد تصریح 

  فرانسـه اجتنـاب کـرده کـه نشـان       گذار قانونانتقال طلب هم برخالف مستقلی از قانون به 
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ما احکام انتقال طلب را در همان تبدیل تعهـد بـه اعتبـار تبـدیل دایـن       گذار قانوندهد می

خالصه کرده و اختصاص احکام جدید به این نهاد را ضروري ندیده است. توضیح اینکـه  

مـاده   3در بنـد   1تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دایـن بینی نهاد فرانسه پس از پیش گذار قانون

کند وثایق و تضامین طلـب سـابق بـه طلـب     تصریح می 1278قانون مدنی، در ماده  1271

بینی کنند. ولـی در بـاب   مگر اینکه طرفین خالف آن را صراحتاً پیش ردیگ ینمجدید تعلق 

قـانون   1692ماده  و درده بیع فصلی را به انتقال طلب و سایر حقوق غیرمادي اختصاص دا

-، وثایق و تضامین طلب مورد انتقال باقی می3کند که در بیع یا انتقال طلبمقرر می 2مدنی

  ماند.

، در قـانون  1692ایران در بیان حکمی مشـابه مـاده    گذار قانونرسد سکوت به نظر می

آمـده اسـت،    برخی تغییرات اساسی از اعمالق.م. پس  292مدنی و اکتفا به آنچه در ماده 

عمدي بوده و با توجه به پیشینه بحث در فقه مبنی بر سقوط تضمینات و وثایق در حواله و 

ضمان به عنوان بارزترین مصادیق انتقال طلب و دین شاید بتوان گفت موضع نظام حقوقی 

ایران در باب انتقال طلب با هر نام و در هر قالب حقوقی اعم از بیع، صلح و هبه یا مطابق 

ق.م. و حتی تبدیل تعهد از طریق تبدیل داین بـه عنـوان یـک اصـل اینسـت کـه        10ده ما

مانند مگر اینکه طرفین خالف آن تصریح کنند یا عرف عام یـا  تضمینات و وثایق باقی نمی

داللت بر بقاء تضمینات و وثایق بنماید. بـه عنـوان مثـال     4ق.م. 225خاص حسب ماده 

قلمرو معامالت تجاري با توجه به اوضاع و احـوال و   شاید بتوان از بقاء تضمینات در

رسد در هاي مسلم موجود در این حوزه دفاع کرد. کما اینکه به نظر میها و عرفرویه

در قلمرو انتقال دیـن موضـوع عقـد     گذار قانونتبعیت از همین رویه و منطق است که 

سخن بـه   5قانون تجارت 411ضمان در حوزه تجارت از بقاء تضامین و وثایق در ماده

   آورد. میان می

                                                                                                                   
1. Novation par changement de creancier 
2. Art.1692-la vente ou cession d,une creance comprend les accessories de la creance , 
tel que caution, privilege et hypotheque. 
3. Cession de creance 

منزله ذکر ه بدون تصریح هم منصرف آن باشد بمتعارف بودن امري در عرف و عادت بطوریکه عقد « ق.م.: 225ماده . 4

  »در عقد است.
له باید تمام اسناد و مدارکی را که براي  پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون «قانون تجارت:  411ماده . 5

 -سلیم نمایـد  ضامن ته او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آنرا به ب  عنه الزم و مفید است مضمونه رجوع ضامن ب

ـ   عنه مکلف بانجام تشریفاتی است اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون ضـامن الزم  ه که براي انتقال وثیقه ب

 »است.
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و عدم اصـالت نهـاد    ادشدهترین مانع پذیرش نظریه وحدت دو تأسیس حقوقی یمهم .12

ق.م. و عنـوان  292تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین در حقوق ایران، ظهـور عبـارت مـاده    

منتخب مقنن براي مبحث چهارم فصل سقوط تعهدات اسـت. ولـی در مقابـل ایـن ظهـور      

دالیل و مبانی متعددي وجود دارد که به برخی از آنها اشاره شـد. مبـانی و دالیلـی کـه از     

پوشی از آنها آسان نیست. در هر حال اگر نظریه وحدت پذیرفته لحاظ منطق حقوقی چشم

که هنگام جابجایی طلبکار به  است نیابر این باشد که در حقوق ایران اصل  و اعتقادشده 

هر عنوان اعم از تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین، حواله بر مدیون، انتقال طلـب موضـوع   

رسـد  شود، به نظر مـی و امثال آن، تضمینات و وثایق ساقط می طلب صلحیا بیع و  10ماده 

  عاوي مربوط به این حوزه خواهیم بود.شاهد کاهش قابل توجهی از د

براي پذیرش نظریه وحـدت و عـدم اصـالت تبـدیل      شده ارائهظرفیت مبانی و دالیل  .13

تعهد به اعتبار تبدیل داین به لحاظ همسویی با پیشینه و شهرت موضوع در فقـه همچنـین   

عمـومی دیـوان عـالی کشـور      ئتیهاي احکام در قانون مدنی به حدي است که وجود پاره

و ایجـاد رویـه واحـد     مسئلهبتواند در قالب رأي وحدت رویه ورود کرده و براي حل این 

  لزومی به اصالح قانون و دخالت مجلس نباشد. 

جداي از نکاتی که گفته شد و نقدهایی که نسبت به مبـانی و مسـتندات آراء صـادره     .14

که رأي دادگاه تجدیدنظر از دقت و اتقان بسیار  صورت گرفت، باید بر این نکته تأکید کرد

قابل دفاع است.  کامالًاز حیث نتیجه  ژهیو بهبیشتري نسبت به رأي بدوي برخوردار بوده و 

ها، وجه آن را به عنوان طلـب  نامهزیرا وزارت مسکن پس از فسخ قرارداد و ضبط ضمانت

-این پرونده مطالبه وجه ضـمانت  قطعی خود به وزارت دفاع منتقل کرده است. بنابراین در

ها اساساً مطالبه وثایق و تضمینات طلب نبوده تا بحث از سقوط یا بقاء آن قابلیت طرح نامه

هـا در حـق   نامـه داشته باشد. لذا محکومیت بانک تجارت به پرداخت وجـه ایـن ضـمانت   

ادگـاه  وزارت دفاع کامالً صحیح و منطبق بـا مـوازین حقـوقی بـوده اسـت. بعـالوه رأي د      

تجدیدنظر نقطه قوت دیگري هم دارد و آن تالش در جهت پاسخگویی به اغلب ایراداتـی  

است که در جلسه دادرسی یا لوایح تقدیمی از سوي طرفین مطرح شده است. روشـی کـه   

ها عموماً ارائه گیرد. زیرا دغدغه اساسی قضات در پروندهکمتر مورد استفاده قضات قرار می

دات صرفاً در جهت تبیین و توجیه نظر منتخب خـود بـوده و ضـرورتی    ها و مستناستدالل

براي پاسخ به موارد و دالیل مطروحه از سوي طرفین دعوي که به هر علت مورد پـذیرش  

  بینند. آنها قرار نگرفته است، نمی
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