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 بـر  داللـت  الـذکر وقفـ  یمیتنظ ياستناد نامهعیب حیصر مدلول و مفاد :اوالً

 یتعرضـ  هرگونه از مذکور مستند و داشته ییادعا آپارتمان به نسبت معامله انجام

  .است نشده وارد ياخدشه آن اصالت به و مانده مصون

 یرسـم  سـند  میتنظـ  ،يدعـو  مسـتند  نامـه  عهیمبا ظهر مندرجات در :اًیثان

 7 بنـد  مطابق و دهیگرد 30/11/1390 خیتار به دیمق معامله مورد آپارتمان انتقال

 سـند  میتنظـ  در ریتـأخ  صـورت  در دهیـ گرد مقـرر  موصـوف  قرارداد ضمن شروط

 داریـ خر بـه ) خوانـدگان ( فروشـندگان  يسو از الیر 000/000/300 مبلغ ،یرسم

  . گردد پرداخت التزام، وجه بابت از) خواهان(

 دفترخانـه  از صـادره  30/11/1390 مـورخ  حضـور  عدم یگواه مطابق :ثالثاً

 بـه  يا راجعـه م 30/11/1390 مـورخ  يادار وقـت  انیـ پا تا خواندگان تهران، 847

  .انداوردهین عملبه یرسم سند میتنظ جهت دفترخانه

 کـه  انـد داشـته  اقـرار  5/7/1391 مـورخ  یادرسد جلسه در خواندگان :رابعاً

  . اند نشده یاحداث يها انآپارتم کیتفک و يشهردار از کار انیپا خذأ به موفق تاکنون

 قـرارداد  .ج.ق و .م.ز انیـ آقا بـا  نکـه یا بـر  یمبنـ  خوانـدگان  دفـاع  :خامساً

 قصور هاآپارتمان لیتکم در شانیا و نموده منعقد آپارتمان احداث جهت مشارکت

 بـه  اسـت،  نمـوده  جلب یدادرس به را همایالمشار ،لیدل نیهم به و داشته ریتأخ و

 اشخاص به آن يتسرّ عدم و »قراردادها و عقود بودن ینسب اصل« تیحاکم لحاظ

 یدادرسـ  نیـی آ قـانون  139 مـاده  اسـتناد  بـه  لذا ،بوده یقانون وجاهت فاقد ثالث،

 نامبردگـان،  ثالـث  جلـب  درخواسـت  ،یمـدن  امور در انقالب و یعموم يها دادگاه

 از تعهـد  فـاء یا بـه  نظـر  و فوق مراتب به تیعنا اــب هذایعل. گردد یم اعالم مردود

 بابـت  الیـ ر 000/000/300 مبلـغ  پرداخـت  به يمساو صورت به خواندگان يسو

 و یدادرسـ  نهیهز بابت الیر 000/000/6 مبلغ و تعهد انجام عدم از یناش خسارت

 و صــادر ،حکــم ،خواهــان حــق در الوکالــه حــق بابــت الیــر 000/000/84 مبلــغ

 نظـر  ه،یـ دتأ ریتأخ خسارت مطالبه بر ریدا انخواه لیوک گرید خواسته درخصوص

 فاقـد  و بـوده  خسارت از خسارت مطالبه قیمصاد از يدعو از قسمت نیا کهنیا به

 صیتشـخ  ،رواردیـ غ قسمت نیا در خواهان لیوک يدعو لذا ،باشد یم یشرع مجوز
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 و یعمـوم  يهـا  دادگـاه  یدادرسـ  نییآ قانون 197 ماده به مستنداً و شودیم داده

  .  دینما یم اعالم و صادر ،آن رد بر حکم یمدن امور در انقالب

 دادگاه 37 شعبه. کنند یم اعتراض دنظریتجد دادگاه به يرأ نیا از خواندگان

 پرونده یررسب از پس 9109970223701208 دادنامه در انتهر استان دنظریتجد

  :کند یم اظهارنظر گونهنیا و دانسته وارد را هاندنظرخوایتجد اعتراض

 يآقا وکالت با .م. م و.ب دو هر .ش. م يآقا و هاخانم یرخواهـدنظـیدـتج«

ــه .ر. ا ــطرف بـ ــانم تیـ ــا .م.م خـ ــت بـ ــا وکالـ ــه از .م.م يآقـ ــماره دادنامـ  شـ

ــورخ 9109970000400662 ــاه 112 شــعبه از صــادره 5/7/91 م ــوم دادگ  یعم

 خـواه رــدنظیتجد لیوک يبدو دادخواست آن موجببه که باشدیم تهران یحقوق

 بابـت  الیر ونیلیم صدیس مبلغ  مطالبه خواسته به خواندگاندنظریتجد تیطرف به

 حـال  در آپارتمان دستگاه کی دانگشش یرسم سند میتنظ در ریتأخ تزامال وجه

 شـروط  7 بنـد  موضـوع  تهـران  11 بخـش  2047/68 یثبت پالك ملک در احداث

 نیابمـ یف یمینظت يدعو مستند 7/9/89 مورخ يعاد نامه عهیمبا در مندرج معامله

 دادنامه طبق بر و د،یگرد حمطر الوکاله حق و یدادرس نهیهز احتساب با نییمتداع

مبلـغ  پرداخـت  بـه  ياومسـ  صـورت  هب خواندگان تیمحکوم بر حکم عنهمعترض 

 000/000/6 مبلـغ  و تعهـد  انجام عدم از یناش خسارت بابت الیر 000/000/300

 حـق  در الوکالـه  حـق  بابـت  الیـ ر 000/400/8 مبلـغ  و یدادرسـ  نهیهز بابت الیر

 يوکـال  حیلـوا  مفـاد  و پرونـده  اتیمحتو به توجه از .دیگرد اعالم و صادر ،خواهان

 در نیطـرف  حضـور  وقـت  ،يدعـو  نیطرف یاصل قرارداد به التفات با يدعو نیطرف

 حضـور  عـدم  دیـ گرد مقـرر  قرارداد 7 بند در و دیگرد نییتع 10/11/89 دفترخانه

 اوسـت  بـه  مربـوط  کـه  را معامله ثبت مقدمات از قسمت آن ای و مقرر وقت در نیطرف

 »تومـان  نویلیم یس معادل« الیر ونیلیم صدیس مبلغ پرداخت به مکلف نکند، فراهم

تـاریخ   ،ظهر قرارداد در که بپردازد، گرید طرف به موقعبه حضور عدم مهیجر بابت

تعیین گردید. قدر مسلم بر این اسـت کـه مطـابق     30/11/90 دفترخانهحضور در 

 و نیجانشـ  دیـ جد قـرارداد  و تـه گرف صـورت  تعهـد  لیتبد یمدن قانون 293 ماده

 ،اسـتثناء  عنوان به سابق ناتیتضم ياجرا یمنته است شده سابق قرارداد مقام قائم

پذیرفتـه نشـده و هـر زمـان      ،این شرط که به صورت صریح و بدون ابهام باشد به
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وجـود قـرارداد   این شرط بروز کرد، بر اصل کلـی کـه    شک و تردیدي به صراحت

، صـراحت  لذا در ظهـر قـرارداد   ،گردد میابق است رجوع جدید بدون تضمینات س

ــورد ــابق را ن   م ــمینات س ــود تض ــر وج ــذار ب ــینظر قانونگ ــاند م ــیرس ــذا . عل ه

 ،قانون آیین دادرسی مـدنی  348از ماده  (ه)منطبق است با بند  تجدیدنظرخواهی

با نقـض دادنامـه تجدیدنظرخواسـته،    قانون مرقوم  358لذا با استناد به صدر ماده 

  .گردد میحقی خواهان بدوي صادر و اعالم حکم بر بی

  نقد و بررسی: .2

  مقدمه نخست: تبدیل تعهد

 اسـت،  امـده ین عمـل به یروشن فیتعر یمدن قانون در »تعهد لیتبد« از

 تعهـدات  سـقوط  اسـباب  از یکـ ی عنـوان  بـه  تعهـد  لیتبد گفت توان یم یول

 عبـارت  بـه . دیـ جد قیوثا و ناتیتضم اوصاف، با يتعهد ینیگزیجا از است عبارت

 و شـده  یمنتفـ  موجـود  تعهـد  ،آن موجـب به که است يعقد تعهد، لیتبد گر،ید

 هـر  وضـع  در یدگرگـون  يبرا ،يریعبت به. شودیم آن نیگزیجا دیجد يتعهد

  :  دهدیم رخ جداگانه یحقوق عمل دو تعهد

  موجود تعهد سقوط) 1

  آن يجا به دیجد تعهد جادیا) 2

 گر،یکـد ی بـا  مـالزم  امـر  دو عنـوان  به تعهد جادیا و سقوط ،ينهاد نیچن در

  1.است يگرید سبب هرکدام و ردیگیم قرار یتراض موضوع

  مقدمه دوم: مفهوم تغییر تعهد

 يمعنا به دتعه رییتغ ،شود یم ستفادم »تعهد رییتغ« عنوان از کهگونههمان

 تعهـد  رییـ تغ نهـاد  در گـر، ید عبـارت  بـه . است تعهد طیشرا در رییتغ و یدگرگون

 آن نیگزیجـا  يدیـ جد تعهـد  تـا  رودینم نیب از سابق تعهد تعهد، لیتبد برخالف

 کنـد یم رییتغ آنچه ،نیبنابرا .ماندیم برجاپا کماکان سابق تعهد همان بلکه ،شود

  
 .198)، ص 1386، (تهران، نشر میزان، نظریه عمومی تعهداتکاتوزیان،  . ناصر1
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 تعهـد  لیتبـد  یژگیو نیهم اعتبار به دیشا. است نیشیپ تعهد همان طیشرا صرفاً

 نهـاد  در جـه، یدرنت. است آورده انیم به سخن ،تعهد استحاله از قانونگذار که بوده

  .میهست ورروب هیاول تعهد همان با کماکان »تعهد رییتغ«

  اقسام تغییر تعهد: 

  :نمود يبند میتقس دسته دو به توان یم را تعهد رییتغ

 رییتغ است، ياراد همواره که تعهد لیتبد برخالف :قهري تعهد تغییر) الف

 بدون تعهد رییتغ از تنوع نیا در ،گرید عبارت به. باشد يقهر ای ياراد دتوان یم تعهد

 يدیجد موضوع و کند رییتغ تعهد موضوع باشند، خواسته تعهد نیطرف نکهیا

 موضوع نیجانش يدیجد تعهد و کرده رییتغ تعهد موضوع گردد، سابق تعهد نیجانش

 عمالً ای و قانوناً آن میتسل و باشد یکل ،تعهد موضوع اگر ،مثال يبرا. شود تعهد یاصل

 آن بدل میتسل به ملتزم مزبور، مال يجا به متعهد ت،یوضع نیا در. گردد ممکنریغ

 قبض از قبل اتالف در موضوع نیا نیهمچن 1.بود خواهد لهمتعهد به متیق ای مثل از

 از قبل اگر است ینیمع نیع میتسل به ملتزم ،متعهد که یفرض در. است صادق زین

  .دینما یم رییتغ زین متعهد تعهد رود، نیب از مزبور مال میتسل

 و توافـق  با تعهد نیطرف تعهد، رییتغ از نوع نیا در :ياراد تعهد رییتغ) ب

 صـحت  یمعمـو  طیشـرا  یتمـام  ،نیبنـابرا . دهندیم رییتغ را تعهد گریکدی یتراض

ها نیز در این توافق باید وجود داشـته باشـد، زیـرا ایـن توافـق نیـز نـوعی        قرارداد

مبلغ یک میلیـون   10/10/96فرض کنید علی موظف است در تاریخ  قرارداد است.

اگر علی و پدرام با توافـق و تراضـی یکـدیگر     ،تومان به پدرام پرداخت نماید. حال

زمـان تأدیـه را    ،عکستغییر دهند و یا بال 10/12/96اریخ را به ت 10/10/96تاریخ 

)، در ایـن فـرض تبـدیل تعهـدي صـورت      10/10/94تر کنند (براي مثـال  نزدیک

 تغییر کرده است زیرا در این مثال نه جنس موضوع تعهد و منشأ آن ،نگرفته است

زمان اجراي تعهد از تاریخی به تاریخ دیگري تغییـر   صرفاًبلکه  ،و نه طرفین تعهد

  
 .160ص  )، 1392(تهران، مجد، چاپ هفتم،  ،تعهدات سقوط پنج، جلد یمدن حقوق ،يدیشه يمهد. 1
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 292 گانـه مـاده  یـک از بنـدهاي سـه   ، این مثال در قالب هیچه است. بنابراینیافت

  توان آن را تبدیل تعهد محسوب کرد.گیرد و درنتیجه نمیقانون مدنی جاي نمی

  تغییر تعهد مقدمه سوم: معیار شناسایی تبدیل تعهد و

 ،آثار ثیح از ،تعهد رییتغ و تعهد لیتبد انیم شد انیب کهگونههمان

 ياریمع شناخت ضرورت ،آثار در هاتفاوت نیهم. دارد وجود ياریبس يها تفاوت

 نگاه در دیشا. کند یم چندان دو را گریکدی از نهاد دو نیا ییشناسا جهت مناسب

 ،لیتبد و است يقهر همواره تعهد رییتغ که شود متبادر ذهن به گونهنیا نخست

 لیتبد همان رییتغ نیا باشد داده رییتغ را تعهد اشخاص، اراده هرجا ،نیبنابرا. ياراد

 رییتغ نیا در افراد اراده که مورد هر در و بود خواهد یمدن قانون در مذکور تعهد

 نیا با. شود یم یتلق خاص يمعنا به تعهد رییتغ همان باشد نداشته ینقش چیه

 ،باشد انتقاد قابل تواندیم یراحت به دقت، و تأمل یکم با اشاره مورد استدالل حال،

 ،است يقرارداد تیماه يدارا زین و ياراد همواره ،تعهد لیتبد که است درست رایز

 وجود رانیا حقوق در زین ياراد تعهد رییتغ بلکه ستین يقهر تعهد، رییتغ لزوماً اما

 عنوان به تعهد لیتبد و رییتغ بودن ياراد و يقهر از گفتن سخن ،نیبنابرا. دارد

 عبارت به. باشد یمتقن استدالل تواندینم گریکدی از نهاد دو نیا کیتفک اریمع تنها

 هرگاه پس، .ستین يقهر و است قرارداد ،تعهد لیتبد که داشت انیب توانیم گر،ید

 سخن نیا عکس اما دانست تعهد رییتغ را آن دیبا کند رییتغ يقهر صورت به تعهد

 ياراد تعهد رییتغ شد انیب که گونههمان رایز باشد، حیصح مطلق طوربه تواندینم

 یراحت به بتوان آن لهیوسبه تا بود يگرید اریمع یپ در دیبا ،نیبنابرا. دارد وجود زین

  .بازشناخت گریکدی از را تعهد لیتبد و رییتغ انیم مرز

 توجه کنار در تعهد لیتبد و تعهد رییتغ شمول دامنه به توجه رسدیم نظر به

 جهت یمناسب اریمع تواندیم تعهد، لیتبد و رییتغ بودن ياریاخت و يقهر به

 لیتبد در شد، انیب ترشیپ که گونههمان .باشد گریکدی از نهاد دو نیا ییشناسا

 لیتبد و نیدا لیتبد اعتبار به تعهد لیتبد( کنندیم رییتغ تعهد نِیطرف ای ،تعهد

 نه تعهد رییتغ در کهآن حال تعهد؛ منشأ و موضوع ای و) ونیمد لیتبد اعتبار به تعهد

 تیفیک و مکان ،زمان بلکه تعهد، منشأ و موضوع نه و کنند یم رییتغ تعهد نِیطرف
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 قهراً تعهد هرجا که کرد انیب گونهنیا توانیم ،گرید عبارت به. ابندییم رییتغ اجرا

 اما ندارد وجود يقهر تعهد لیتبد رایز پنداشت، تعهد رییتغ را آن دیبا کند، رییتغ

 محقق یموضوع چه در رییتغ نیا که کرد مالحظه دیبا باشد ياراد ،رییتغ نیا اگر

 تیفیک و مکان زمان،( باشد تعهد ياجرا مرحله به مربوط رییتغ اگر. است شده

 ای و تعهد نیطرف به مربوط اگر کنیول آورد، شماربه تعهد رییتغ را آن دیبا) اجرا

 ترستهیشا عبارت به. دانست تعهد لیتبد را آن دیبا باشد تعهد موضوع ای و منشأ

 التزام به اقرار ،امر نیا باشد نداشته نیشیپ تعهد با یرتیامغ د،یجد التزام اگر«

 التزام بر يجوهرریغ لیتعد ادخال ن،یهمچن. ستین تعهد لیتبد و است نیشیپ

 ای ن،یشیپ تعهد به »جلأ« افزودن پس. شود یمن محسوب تعهد لیتبد ن،یشیپ

 دالّ یهمگ آن نقض و ادتیز به نید مقدار رییتغ و آن الغاء ای و موجود جلأ دیتمد

 جهت به باشد تعهد ارکان به مربوط ،رییتغ اگر ،نیبنابرا 1.»ستین يجوهر لیتعد بر

 ،رییتغ اگر اما دانست، دتعه لیتبد را آن دیبا است يجوهر لیتعد ر،ییتغ نیا نکهیا

 لیتعد و باشد آن مانند و اجرا یچگونگ به مربوط بلکه نباشد تعهد ارکان به مربوط

 که است يرییتغ بلکه دانست، تعهد لیتبد را رییتغ نیا نواــتینم نباشد، يجوهر

  .گنجدینم تعهد لیتبد چارچوب در طیشرا نبود لیدل به

  میان آثار تغییر تعهد و تبدیل تعهدمقدمه چهارم: تفاوت 

 تعهد ناتیتضم بحث دارد وجود نهاد دو نیا نیب که یمهم يها تفاوت از یکی

 رودیم نیب از سابق تعهد ناتیتضم .م.ق 293 ماده استناد به تعهد لیتبد در رایز ،است

 داریپا کماکان تعهد ناتیتضم تعهد، رییتغ در هآنک حال شود یمن ملحق دیجد تعهد به و

  .است مهم اریبس تعهد رییتغ و لیتبد مرز و تعهد رییتغ شناخت فلذا .ماندیم

، طرفین قصد ندارند تعهد را به تعهد دیگري تبدیل نمایند ،در تغییر تعهد

در فرضی که طرفین  ،خواهند همان تعهد را کمی تغییر دهند. براي مثالبلکه می

تعهد موجود را ساقط  تعهد را تغییر دهند نیازي نیست قصد دارند زمان اجراي

  
، مجله فقه و مبانی حقوق اسالمی، »جایگاه تبدیل تعهد در فقه«و سایرین،  عزیزيبیژن حاجی. 1

 .38ص ):1390بهار و تابستان ، (1شسال چهل و چهارم، 
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بلکه کافی است زمان اجراي تعهد را  تعهد جدیدي به جاي آن قرار دهند، کنند و

یک از این موضوع، در قالب هیچ آنچه روشن و مبرهن است اینکهتغییر دهند. 

وع آن ، زیرا توافقی است که موضگیرد میجاي ن .ق.م 292گانه ماده هاي سهبند

  تغییر و جابجایی تعهد پیشین است. صرفاً

دهد و از این منظر هرچند در تبدیل تعهد نیز نوعی تغییر رخ می ،بنابراین

اما مقصود ما از تغییر تعهد، این  نیز باید نوعی تغییر تعهد دانست، تبدیل تعهد را

معناي عام نیست. قلمرو و دامنه شمول تغییر و تبدیل تعهد به کلی با یکدیگر 

قلمرو و دامنه شمول تبدیل تعهد مربوط به اصل  ،متفاوت هستند. به عبارت دیگر

که دامنه شمول تغییر تعهد مربوط به کیفیت، زمان و مکان درحالی باشد میتعهد 

می است که باید به آن توجه عهد است. این تفاوت در قلمرو، نکته مهاجراي ت

تبدیل تعهد با  ممکن استزیرا اگر به این نکته اساسی و مهم توجه نشود نمود، 

  در برخی آراء این اتفاق افتاده است.  چنانکه تغییر تعهد خلط گردد
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  : نتیجه

» تغییـر تعهـد  «متفاوت بـا نهـاد    »تبدیل تعهد«نهاد ، گذشتکه گونههمان

، مصـداق بـارز تغییـر    الـذکر دادگاه تجدیدنظر با خلط دو نهاد فوقسفانه أاست. مت

نمـوده  خوانـده صـادر   حقـی تجدیدنظر تعهد را تبدیل تعهد دانسته و حکم به بـی 

ه، امـا در  کـرد چنـد حکـم بـه نفـع خواهـان صـادر       است. دادگاه نخستین نیـز هر 

اشـاره  » تغییـر تعهـد  «تاریخ تعهد به عنوان مصـداق نهـاد    استدالل خود به تغییر

دادگـاه   رأيدادگاه تجدیدنظر از نظر منطـوق و   رأيبه همین دلیل  ،ننموده است

  .باشد میبدوي از نظر استدالل مورد مناقشه 

 


