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Abstract 
One of the developments that was made in the French Civil Code in 2016 

as a result of obligation rights' reform was the prediction of independent 

models to cession commitments and expression of the criteria governing 

them including the explanation of the status of accessories and guarantees of 

the original obligation in case of cession to third parties. However, this 

subject has many ambiguities in Iranian law and there are no explicit and 

definite articles about it. The Iranian Civil Code with adaptation of former 

French Civil Code, mentions the methods of Cession of Commitment, but 

contrary to French law, do not specify their effects and rulings, including the 

status of Accessory Contracts. The descriptive-analytic study of the subject 

in the legal systems of France and Iran demonstrates that the new French law 

of obligations is very similar to the Iranian legal system in this regard and in 

both legal systems, by ceding the positive aspect of the obligation (cession of 

the claim), its accessory contracts are also ceded, but the cession of the 

negative aspect of the obligation (cession of the debt) causes the termination 

of its accessory obligations. 
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 فرانسه ریان واقوق ح  ردتأثیر انتقال تعهد اصلی رب عقود تبعی آن 
 1رضا سکوتی نسیمی
 2علی غریبه
 3علی جاوید

 
 چکیده

ت اصالح حقوق تعهدا جهیکشور فرانسه در نت یکه در قانون مدن یاز تحوالت یکی
مستقل  جهت  یحقوق یهابقال ینیبشیپ رفته،یصورت پذ یالدیم ۲۰۱۶در سال 

و  توابع یحقوق تیوضع نییضوابط حاکم بر آنها و از جمله تب انیعهدات و بانتقال ت
 نیکه ا یدر حال .باشدیثالث م شخاصدر صورت انتقال آن به ا هیتعهد پا نیتضام

در  یو مشخص حیمواجه بوده و مواد صر یادیبا ابهامات ز رانیمبحث در حقوق ا
،  نسهسابق فرا یقتباس از قانون مدنبا ا رانیا یرابطه با آن وجود ندارد. قانون مدن

له ز جماها طرق انتقال تعهد را نام برده لکن بر خالف قانون  فرانسه آثار و احکام آن
مطالعه موضوع  .تعهد موضوع قرارداد را مشخص نکرده است یعقود تبع تیوضع

انون دهد که قینشان م یلیتحل-یفیبا روش توص رانیفرانسه و ا یدر دو نظام حقوق
خصوص دارد  نیدر ا رانیا یبا نظام حقوق یادیحقوق تعهدات فرانسه قرابت ز دیجد

 ید تبعجنبه مثبت تعهد )انتقال طلب( عقو تقالبا ان یحقوق نظامکه در هر دو  یبه نحو
آن  وابع( موجب سقوط تنیتعهد )انتقال د یمنتقل شده اما انتقال جنبه منف زیآن تعهد ن

 . دیخواهد گرد

 
 .دین، انتقال طلب، انتقال تعهد اصلی، عقد تبعی، توابع تعهد یدی:واژگان کل

                                 
؛ نویسنده مسئول: مسئول( سندهی) نو زیتبر دانشگاه ،یحقوق و علوم اجتماع دانشکده ،یاستاد گروه حقوق خصوص. 1

r.sokuti@gmail.com 

 .زیواحد تبر ی،دانشگاه آزاد اسالم ،یاسیو علوم س اتیدانشکده حقوق، اله ،یگروه حقوق خصوص اریاستاد. 2

واحد  المی،دانشگاه آزاد اس ،یاسیس و علوم اتیدانشکده حقوق، اله ،یگروه حقوق خصوص یدکتر یدانشجو. 3

 .زیتبر

  13/10/99پذیرش تاریخ  -   23/03/99  دریافتتاریخ
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 مقدمه 

تعهد دارای دو جنبه مثبت و منفی است. از حیث انتساب به دائن، طلب )جنبه مثبت 

شود. به تعهد( نامیده شده و از حیث انتساب به مدیون، دین )جنبه منفی تعهد( گفته می

تقال طلب و به انتقال تعهد از ناحیه مدیون، انتقال دین اطالق انتقال تعهد از ناحیه دائن، ان

شود. بر گردد به عبارت دیگر به مجموع انتقال طلب و انتقال دین، انتقال تعهد گفته میمی

تواند شکل بگیرد که به عقود مبنای تعهدات ناشی از قرارداد یا غیرقرارداد، عقودی می

باشند. حال پس از تشکیل نفوذ تابع دین پایه میتبعی معروف هستند عقودی که از حیث 

این عقود تبعی ممکن است تعهد اصلی به اشخاص ثالث انتقال پیدا کند و این سؤال اساسی 

شود که تضمینات و عقود تبعی طلب و دین پس از انتقال آن به اشخاص دیگر، مطرح می

باشد، از حقوق روم میهمچنان باقی خواهد ماند یا خیر؟ در حقوق فرانسه که متأثر 

حقوقدانان تعهد را یک رابطه حقوقی شخصی بین متعهد و متعهدله  می دانسته و اعتقادی 

به انتقال تعهد نداشته و ایجاد هر گونه تغییر در ارکان تعهد از جمله تغییر متعهدله )انتقال 

هد و متعهدله طلب( یا متعهد )انتقال دین( را مستلزم از بین رفتن رابطه حقوقی بین متع

میالدی، قانونگذار فرانسه نهاد  201۶دانستند و تا قبل از اصالحات )سقوط تعهد( می

بینی نکرده و اساس انتقال دین نیز مورد قبول قانونگذار مستقلی به نام انتقال طلب را پیش

این  فرانسه قانونگذار به تمام اختالفات در 201۶قرار نگرفته بود اما در قانون جدید مصوب 

بینی قالبهای مستقل جهت انتقال تعهدات در مبحث اول حوزه خاتمه داده و با قبول و پیش

( و 1321و دوم از فصل دوم تحت عنوان) اعمال تغییرات در تعهدات(به موجب مواد )

( از کد مدنی آن کشور و بیان ضوابط حاکم بر آنها از جمله تبیین وضعیت توابع و 1327)

( و ماده 1321( ماده )3در صورت انتقال آن به اشخاص ثالث در بند ) تضامین تعهد پایه

قانون ( از کد مدنی فرانسه ، تحولی بزرگ در این حوزه را رقم زده است. اما در 1328)

ی ایران مواد صریح و مشخصی در رابطه با وضعیت تضمینات و عقود تبعی پس از مدن
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( قانون مدنی سابق 1271با اقتباس از ماده )انتقال تعهد وجود ندارد. قانون مدنی ایران 

( خود به اختصار از این نهادها نام برده اما احکام و 292در ماده ) 1804فرانسه مصوب 

ضوابط آنها را مشخص نکرده و تردیدهایی را درباره انتقال توابع طلب و دین به وجود 

قوق تعهدات فرانسه همواره دانیم حآورده و با ابهاماتی مواجه کرده است. همانطور که می

ها در تفاسیر خود، توجه ما داشته و حقوقدانانتأثیر غیرقابل انکاری بر حقوق تعهدات 

ای به قانون مدنی و دکترین حقوقی فرانسه دارند. مقاله حاضر به بررسی تطبیقی ویژه

دو نظام وضعیت عقود تبعی در صورت انتقال تعهد پایه اختصاص یافته و این موضوع را در 

حقوقی فرانسه و ایران در دو نهاد انتقال طلب و انتقال دین مورد تحلیل قرار خواهیم داد و 

میالدی( و مقایسه  201۶و  1804های به ارزیابی مواد قانون مدنی فرانسه )مصوب سال

قواعد حاکم بر آنها در حقوق ایران خواهیم پرداخت. به منظور غنای هر چه بیشتر مطالعه، 

ث با ذکر مستندات قانونی و رویه محاکم و دکترین ارائه خواهد گردید. در این راستا مباح

ضمن رعایت ترتیب منطقی مطالب، در بخش اول به تحلیل موضوع در نهاد انتقال طلب 

 خواهم پرداخت و بخش دوم را اختصاص به بررسی تطبیقی آن در انتقال دین خواهیم داد.

 

 قال طلبوضعیت عقود تبعی در انت .1

ی لب مدر قسمت اول مقاله به بررسی وضعیت حقوقی عقود تبعی در نهاد انتقال ط

ر حقوق لب دپردازیم برای این منظور ابتدا جایگاه و وضعیت حقوقی خود نهاد انتقال ط

ر صورت دبعی تفرانسه و ایران را بررسی خواهیم نمود و سپس به بحث بقاء یا سقوط عقود 

 رداخت.انتقال طلب خواهیم پ

 جایگاه قرارداد انتقال طلب در حقوق فرانسه و ایران. 1 -1

انتقال طلب قراردادی است که به موجب آن بستانکار طلب خود را به دیگری منتقل 

انتقال  نیحال ا نماید بدون آنکه بدهکار آن طلب، در قرارداد دخالت داشته باشد.می

)جعفری بل عوض انجام شود  در مقا ایو بدون عوض باشد و  گانیممکن است را

-می Cession de créance) (( انتقال طلب ترجمه اصطالح فرانسوی89: 1372لنگرودی،

انتقال طلب قراردادی است »اند: باشد. حقوقدانان فرانسوی در تعریف انتقال طلب آورده
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  که به موجب آن، طلبکار تمام یا بخشی از طلب خود را به صورت معوض یا  غیر معوض

قانون مدنی سابق فرانسه مواد  (Mainguy,2016:256)«. نمایدشخص ثالث منتقل می به

انتقال طلب »مربوط به انتقال طلب و احکام آن را در باب بیع و در فصل هشتم تحت عنوان 

( بیان کرده بود که حقوقدانان فرانسوی 1۶9۵( الی )1۶89و در مواد )« و سایر حقوق مادی

ر، عقیده داشتند که انتقال طلب به غیر از بیع با نهادهای حقوقی ضمن انتقاد به این ام

-علی  ),N.1985Mazeauds et chabas,1257(ممکن است.2یا معاوضه1دیگری مثل هبه

رغم اینکه در قانون سابق فرانسه، انتقال طلب در باب بیع بیان شده بوده و قالب مستقلی 

بسیاری از قوانین خاص کشور فرانسه،  برای انتقال طلب در قانون وجود نداشت اما در

انتقال طلب مورد پذیرش قانونگذار بوده و در صحت و اعتبار آن تردیدی وجود نداشت. 

که حق انتقال طلب  2007دسامبر  17( کد بیمه فرانسه اصالحی 13۵-1۵از جمله ماده )

خشی از حقوق بینی نموده بود اما پس از اصالح بگذار به اشخاص ثالث را پیشتوسط بیمه

ای برای نهاد انتقال طلب حده، قانونگذار فرانسه، باب علی201۶تعهدات فرانسه در سال 

انتقال طلب، قراردادی است که به »دارد:( آن مقرر می1321بینی نموده و در ماده )پیش

موجب آن، طلبکار به صورت مجانی یا معوض تمام یا قسمتی از طلب خود از مدیون را به 

در قانون جدید که حاوی شش ماده مربوط به 3«دهد.الثی به نام منتقل الیه انتقال میشخص ث

بینی شده و شرایط اساسی و رسمی باشد، رژیم قانونی خاصی برای آن پیشانتقال طلب می

انتقال طلب دستخوش تغییرات اساسی گردیده است. در قرارداد انتقال طلب اصوالً طلبکار 

ات خاصی و بدون رضایت بدهکار، طلب خود را به دیگری منتقل تواند بدون تشریفمی

نماید مگر اینکه انتقال طلب به موجب قرارداد، منع شده باشد. در این نوع قرارداد، تعهدات 

 (Chantepie, 2016: 740)شود موجود، از طلبکار اصلی به طلبکار جدید منتقل می

                                 
1  Donation 

2  Échange 

3  Article: 1321: (La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, 

à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers 

appelé le cessionnaire) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/ 

LEGIARTI000032042026/2016-10-01 
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ب را ل طلین کشور، قرارداد انتقاقبل از تصویب قانون جدید فرانسه، حقوقدانان ا

که بوده بلنق عقد دانستند نه عقد و اعتقاد داشتند که انتقال طلب از مصادینامه میتوافق

را به  فاء حقتواند هم موجب انتقال حق شود و هم تعدیل و ایباشد. توافق میتوافق می

د که در مقابل ( هر چن447: 2000شود )السنهوری،دنبال داشته باشد و اعم از عقد تلقی می

مومی صحت عقرارداد تلقی و مشمول قواعد  ای دیگر از نویسندگان، انتقال طلب راعده

الوه بر ذکر اما با تصویب قانون جدید، قانونگذار ع (Marty, 1987:353))دانستند عقد می

لی مالی و ن پوعنوان قرارداد برای این نهاد حقوقی، قرارداد انتقال طلب موجود در قانو

ی را یط دیگرشرا فرانسه را که در عملیات بانکداری و امور مالی وجود دارد، تغییر داده و

 (Conte, 2018:7)بینی و ابهاماتی را در این خصوص به وجود آورده است. پیش

برخالف حقوق فرانسه، در حقوق ایران احکام و شرایط انتقال طلب به صراحت بیان 

توان وانین خاص، قانونگذار نهاد انتقال طلب را پذیرفته و مینگردیده است. در بعضی از ق

( 2۶از وحدت مالک آنها، صحت این نوع قراردادها را استخراج نمود برای مثال ماده )

گر را به تواند طلب خود از بیمهگذار میکه به موجب آن بیمه 131۶قانون بیمه مصوب 

-نظر از اینگونه قوانین خاص، میصرفاما  1شخص یا اشخاص مورد نظر خود انتقال دهد

( قانون مدنی را مستند قانونی پذیرش نهاد انتقال طلب توسط 292توان بند سوم ماده )

( انتقال 292قانونگذار دانست. بعضی از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار در بند سوم ماده )

( 292ایند که ماده )نم( و چنین بیان می14۵: 1390طلب را انشاء ننموده است )شهیدی،

قانون  1329)ماده  1804( قانون مدنی سابق فرانسه مصوب 1271قانون مدنی، ترجمه ماده )

باشد ( بوده که در مقام تبیین احکام مربوط به تبدیل تعهد می201۶جدید فرانسه مصوب 

 لذا باید در تفسیر و توضیح آن، بر اساس قانون خارجی عمل نمود و معتقدند که هر چند

نماید اما در ترجمه بند سوم طوری انجام گرفته که در ظاهر افاده انتقال طللب را می

                                 
اخت شود مگر اینکه وجه بیمه عمر باید بعد از فوت به ورثه قانونی متوفی پرد: »131۶قانون بیمه مصوب  2۶. ماده  1

در موقع عقد بیمه یا بعد از ان، در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی 

 «. خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است
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 ( در مقام 292حقیقت، این امر یک اشتباه در ترجمه توسط قانونگذار بوده و بند سوم ماده )

باشد نه انتقال تعهد. اما به نظر بیان احکام مربوط به تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهدله می

رسد که این استدالل منطبق با اراده قانونگذار حکیم نبوده و نسبت دادن عمل اشتباه به می

( قانون مدنی 292قانونگذار، توجیه منطقی ندارد چرا که قانونگذار در وضع بند سوم ماده )

تعمد داشته و با خروج از قالب تبدیل تعهد موجود در قانون فرانسه، اراده را حاکم بر نحوه 

( و ظاهر قانون مدنی و عبارات و ادبیات بکار 319: 1374دانسته است )کاتوزیان، انتقال 

رسد که انشاء بند مذکور و باشد. بنابراین به نظر میرفته در بند مذکور نیز مؤید این امر می

صراحت آن در انتقال تعهد، حکایت از ایجاد تأسیس حقوقی انتقال طلب توسط قانونگذار 

 باشد.

 عقود تبعی با انتقال طلب وضعیت .2-1

در حقوق فرانسه همین که قرارداد انتقال طلب منعقد گردید همه تضامین و وثائق تابع 

کند. همانطور که گفتیم قبل از انجام اصالحات در الیه انتقال پیدا میطلب نیز به منتقل

قانون مدنی ( 1۶92گرفت. ماده )حقوق تعهدات فرانسه، انتقال طلب در قالب بیع انجام می

بیع یا انتقال طلب شامل توابع طلب از قبیل »داشت: سابق فرانسه در این خصوص مقرر می

 .1«شودضمان و رهن و امتیازات در طلب ممتاز نیز می

حقوق تعهدات فرانسه، این ماده قانونی جای خود را به  201۶اما بعد از اصالحات سال 

انتقال »دارد: سه داده است. بند مذکور مقرر می( قانون تعهدات فران1321( ماده )3بند )

 .2«شودطلب موجب ابقای حقوق تبعی طلب نیز می

لب، نتقال طهاد انظر دارند که برخالف نهاد تبدیل تعهد، در نحقوقدانان فرانسوی اتفاق

 د اما درشومیکنند و انتقال طلب موجب سقوط آن نتوابع و وثائق از اصل تعهد تبعیت می

ت عتبر اسمر ماوافق طرفین بر زوال عقد تبعی، بر طبق اصل آزادی قراردادها، این صورت ت
(Terre, Simler , Lequette et Chenede, 2019: 1712) 

                                 
1  Article 1692:(( La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, 

tels que caution, privilège et hypothèque.)) 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442495/1804-03-16 

2  Article 1321((… Elle s’etend aux accessoires de la creance)) 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042026/2016-10-01 
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ها و رویه قضائی کشور موضوع تبعیت حقوق تبعی طلب از اصل طلب در آراء دادگاه

دادگاه تجدیدنظر که از  2017مارس  31گردد. در رأی مورخ فرانسه نیز مالحظه می

ای، ضمانت پاریس صادر شده است مقرر گردیده که در صورت فروش ساختمان اجاره

بها به طور خودکار به عنوان حقوق تبعی طلب به صاحبان جدید تضمین پرداخت اجاره

شود مگر در مواردی که خالف آن تصریح شده باشد و اهمیت چندانی ندارد که منتقل می

که  2018و یا در رأی مورخ پنج دسامبر  1یا نه رارداد تصریح شده باشدانتقال تضمین در ق

از شعبه تجاری دیوان تمییز فرانسه صادر شده، چنین بیان گردیده است که در اوراق قرضه 

با وثیقه، انتقال ورقه قرضه به حقوق تبعی آن یعنی وثائق و تضامین گسترش پیدا کرده و 

تواند اصل و سود ورقه را از محل آنها انتقال گیرنده می شود وموجب انتقال آنها نیز می

در قوانین  فرانسه یعالوه بر قانون مدناصل تبعیت عقود تبعی از طلب پایه  2تأمین نماید.

و در باب انتقال 3گردد. در قانون پولی و مالی فرانسهخاص آن کشور نیز مالحظه می

شود. قانونگذار در ( شروع می313 -23اد )که از مو4ای به مؤسسات اعتباری مطالبات حرفه

نماید که تمامی حقوق مربوط به مطالبات و نیز توابع و بیان آثار انتقال مطالبات اعالم می

 -23شود. ماده )کننده مطالبات به انتقال گیرنده منتقل میملحقات آن به ویژه وثائق تضمین

ری به شخص حقیقی یا شخص حقوقی اعتباراتی که یک مؤسسه اعتبا»دارد: ( مقرر می313

تواند فقط با نماید، میای او اعطاء میحقوق خصوصی یا عمومی در راستای فعالیت حرفه

تسلیم یک برگه به سود مؤسسه توثیق یا انتقال مطالبات وی از دیگران را توسط ذینفع این 

نتقال طلب، وثائق، با ا»دارد: ( همین قانون اشعار می313-27و ماده )« اعتبار تحقق بخشد

تضامین و لواحق منضم به طلب از جمله حقوق مربوط به اعیان مرهونه و قابلیت اجرای آن 

 «.شودعلیه اشخاص ثالث نیز منتقل می

                                 
1  Cour d appel de paris, 31 mars 2017, 15/11032. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/ 

JURITEXT000034348873  

2  Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 decembre 2018, 17-20.564 17-23.045. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037819511/ 

3  Code monétaire et financier 

4  Sous-section 1: Cession et nantissement des créances professionnelle  Error! Hyperlink 

reference not valid. codes/id/ LEGIARTI000027643250/2014-01-01/ 
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  همچنین در دفتر پنجم از قانون تجارت فرانسه، قانونگذار در مقام بیان احکام و مقررات

تضمین پرداخت بهای خرید ابزار و مربوط به انواع تضامین طلب، ضمن قبول امکان 

ای به وسیله توثیق همان ابزار و تجهیزات از طریق تنظیم سند تجاری، در تجهیزات حرفه

( صریحاً همان اصول حاکم بر انتقال طلب مندرج در قانون مدنی فرانسه در ۵2۵-۶ماده )

با اشاره به  خصوص بقاء عقود تبعی طلب در صورت انتقال آن به ثالث را اعمال نموده و

( قانون مدنی جدید، همان قواعد را در مورد انتقال سند موضوع این 1321بند سوم ماده )

قانون  201۶فوریه  10( اصالحی مورخ ۵2۵ -۶ماده)  -االجرا دانسته استنوع تضمین الزم

( 1321استفاده از وثیقه مطابق بند سوم از ماده )»دارد: تجارت فرانسه در این زمینه مقرر می

 .1«شوددرپی آن اسناد بازرگانی منتقل میقانون مدنی، خود به خود به دارندگان پی

توان گفت که اصل عدم انفکاک عقود تبعی از طلب در با توجه به مراتب فوق می

باشد. همچنین این اصل در قوانین اکثر حقوق فرانسه امری روشن و غیرقابل تردید می

بینی شده است در اصول حقوق المللی اروپایی پیشبین کشورهای اروپایی و نیز اسناد

( این مجموعه به این مهم اختصاص یافته و 201:11ماده ))PECL(2قراردادهای اروپا 

( از کتاب سوم طرح چارچوب مشترک مرجع برای حقوق خصوصی ۵:11۵همچنین ماده )

 2007ه و در سال نویس قانون مدنی آینده اروپا بودکه در حقیقت پیش )DCFR(3اروپا 

جهت طی مراحل تصویب به کمیسیون اروپا در بروکسل ارائه شده است، به لزوم تبعیت 

 تضامین و توابع از اصل طلب در صورت انتقال آن اشاره دارد.

در حقوق ایران در مورد بقاء یا سقوط عقود تبعی در صورت انتقال طلب اصلی، حکم 

دانیم شود. همانطور که مینیز مشاهده نمی صریحی وجود ندارد و رویۀ قضائی مشخصی

انتقال طلب با تبدیل تعهد به اعتبار دائن متفاوت است. در تبدیل تعهد به اعتبار دائن، با 

سقوط یک تعهد و ایجاد تعهد جدید مواجه هستیم اما در انتقال طلب، بحث متفاوت است 

                                 
1  Article 525-6: ((Le benefice du nantissement est transmis de plein droit conformement a 

l’alinea 3 de l’article 1321 du code civil aux porteurs successifs des effets qu’il garantit.)) 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042750/2017-12-29 

2  Principles of European contract Law. 

3  Draft-common Frame of Reference for a European private law. 
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شود. بعضی از نتقل مییعنی یک طلب وجود دارد که از ذمه نفر اول به ذمه دومی م

( قانون مدنی بیانگر انتقال 292( ماده )3نویسندگان با وجود اینکه اعتقاد دارند که بند )

( قانون مدنی در مورد سقوط تضمینات را شامل انتقال طلب 293طلب است اما حکم ماده )

ر قائل بر این باشد زیرا اگ( اما تأیید این نظر مشکل می2۶9: 137۶دانند )کاتوزیان، نیز می

باشیم که قانونگذار نهاد انتقال طلب را از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ایران وارد نموده 

است، باید همان وضعیت حقوقی حاکم در حقوق فرانسه نسبت به انتقال طلب در مورد 

رد تضمینات آن را نیز بپذیریم و دلیلی بر اینکه قانونگذار انتقال طلب را از حقوق فرانسه وا

نموده اما بقاء تضمینات را استثناء کرده و نهاد انتقال طلب را با سقوط تضمینات قبول کرده 

( قانون مدنی تحت عنوان 292( ماده )3است، وجود ندارد لذا باید گفت هر چند که بند )

باشد و چون در ماده تبدیل تعهد آمده است اما به واقع در مقام بیان نهاد انتقال طلب می

گذار ، حکم سقوط تضمینات طلب در نهاد تبدیل تعهد را بیان انون مدنی قانونق 293

 نموده لذا شامل نهاد انتقال طلب نخواهد بود و از بحث انتقال طلب خروج موضوعی دارد.

اصل انتقال توابع طلب همراه با خود طلب، بر مبنای اصول عقلی نیز قابل استنتاج است 

، وجود مستقلی از تعهد اصلی ندارند و در وجود و عدم تابع چرا که توابع و تضمینات طلب

باشند و تا زمانی که تعهد اصلی وجود داشته باشد، توابع آن نیز موجود تعهد اصلی می

اند که انتقال طلب به حکم منطق خواهد بود و بعضی از حقوقدانان به حق اذعان نموده

گفت که طلب  دیبا گریاز طرف د (1۵3: 1374شود )کاتوزیان، شامل توابع آن نیز می

 ردیگ یآن بوده و همه آنها را در بر م ناتیو تضم ازاتیها و امت تیاز محدود یمجموعه ا

حقوق دانان اتفاق نظر وجود دارد   نیطلب به ثالث ب یها تیدر خصوص انتقال محدود .

و  ازاتیامت دیشود ، با یخود به ثالث منتقل م یها تیمحدود یهمانطور که طلب با تمام

 یگریو با مجموعه کامل خود به د اتیدر بر گرفته و با همه خصوص زیخود را ن ناتیتضم

باشد چرا که گذار نیز پذیرش این نظریه مقبول و منطقی میاز منظر وثیقه. دینما دایانتقال پ

راهن یا ضامن، تعهد به پرداخت دین اصلی در صورت عدم ایفاء آن توسط مدیون را 

نماید که این تعهد در مقابل طلبکار اول باشد یا در مقابل طلبکار و هیچ فرقی نمیدارند 

دیگر که جایگزین وی شده است و با پذیرش این امر احتمال تضرر به اشخاص ثالث نیز 
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  .وجود نخواهد داشت. این اصل با دقت در بعضی از قواعد عمومی نیز قابل استخراج است

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که »دارد: می ( قانون مدنی مقرر32ماده )

با توجه به « مالک اموال مزبوره است طبعاً یا درنتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال

باشد لذا متعلقات آن یعنی تضمینات و توابع مربوط به اینکه طلب در زمره اموال منقول می

گردد. عالوه بر آنها جریان مالک اصل طلب می طلب در مالکیت شخصی خواهد بود که

اصل استصحاب در موضوع نیز مؤید بقای تضمینات طلب خواهد بود. در انتقال طلب 

شود لذا در موضوع انتقال، امر واحد بوده که از ذمه نفر اول به ذمه دیگری منتقل می

حاب کرد . توان یقیین سابق را استصصورت شک در بقاء تضمینات همان موضوع، می

توان تمایل مراجع قضائی را در پذیرش نظریه همچنین با مشاهده بعضی از آراء قضائی می

دادگاه  20صادره از شعبه  83/22۶بقاء تضمینات طلب مالحظه نمود. در دادنامه شماره 

حقوقی تهران، دادگاه با بررسی روابط حقوقی بین طرفین پرونده )بانک تجارت و وزارت 

یبانی نیروهای مسلح( و توصیف آن روابط به عنوان انتقال طلب، حکم به بقاء دفاع و پشت

تضمینات و توابع طلب انتقال یافته صادر نموده و انتقال گیرنده را به عنوان مالک فعلی 

یا در  (41:1392طلب، مالک توابع و تضمینات آن نیز دانسته است )میرزانژاد جویباری،

دگاه حقوقی تهران ، دادگاه پس از قبول انتقال طلب ناشی از دا 9دادنامه صادره از شعبه 

چهار برگ حواله ، در بیان آثار انتقال طلب واقعه بین طرفین تصریح نموده است که )) 

طلبکار نمی تواند بیش از آنچه که خود دارد به دیگری انتقال دهد و اگر طلب همراه با 

لذا باید گفت که طلب 1ت انتقال می یابد (( قیود و محدودیتی باشد با همان قید و محدودی

با همه خصوصیات و مجموعه کامل خود اعم از محدودیت ها و قیود و امتیازات به ثالث 

 منتقل می شود.

رسد که در حقوق ایران باید از نظریه بقاء بنابراین با توجه به مراتب فوق به نظر می

اع نمود و قائل بر تبعیت توابع طلب از عقود تبعی در صورت انتقال آن به اشخاص ثالث دف

المللی نیز این امر جزء اصول پذیرفته شده در حقوق قراردادها اصل آن شد. در اسناد بین

                                 
 ( http://raay.ijri.ir/Judge/Text/4320سامانه ملی آراء قضایی ) - 1
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که  )UPICC(1« المللیاصول قراردادهای تجاری بین»باشد برای مثال در آخرین نسخه می

-1-9وم ماده) المللی وحدت حقوق خصوصی منتشر شده است، بند دتوسط مؤسسه بین

(آن به این مهم اختصاص یافته و به لزوم تبعیت توابع و تضامین طلب از اصل آن اشاره 14

الیحه الحاق دولت ایران به مؤسسه »کند که کشور ایران به موجب ماده واحده قانونی می

به مؤسسه مذکور الحاق و یکی  19/12/1342مصوب « یکنواخت کردن حقوق خصوصی

 باشد.از اعضاء آن می

 

 وضعیت عقود تبعی در انتقال دین .2

واهیم ین خدر قسمت دوم مقاله به بررسی وضعیت حقوقی عقود تبعی در نهاد انتقال د

حقوق  ن درپرداخت برای این منظور ابتدا جایگاه و وضعیت حقوقی خود نهاد انتقال دی

ت در صور بعیقود تفرانسه و ایران را بررسی خواهیم نمود و سپس به بحث بقاء یا سقوط ع

 انتقال دین خواهیم پرداخت.

 جایگاه قرارداد انتقال دین در حقوق فرانسه و ایران .1-2

قراردادی است که از طریق آن، مدیون بدهی خود را به 2در حقوق فرانسه انتقال دین

نماید به نحوی که انتقال گیرنده جایگزین او می شود. در این شخص ثالث منتقل می

نماید. این نهاد مدیون ذمه خود را با رضایت طلبکار به شخص دیگری واگذار میقرارداد، 

( بین سه نفر و حاصل تراضی آنها   accord triangulaireحقوقی در واقع توافقی مثلثی )

در این نوع قرارداد  (Terre, Simler , Lequette et Chenede, 2019: 1730)باشد. می

شود و توافقی است و اصل تعهد و شخص طلبکار ایجاد نمیهیچگونه تغییری در استحکام 

گردد و طلبکار انجام می(cessionnaire)و بدهکار جدید (cedent)که بین بدهکار اصلی

شود و پس از انجام این قرارداد، ذمه بدهکار اصلی در مقابل طرف قرارداد محسوب نمی

تا قبل از  (Malaurie,Aynes et Stoffel-Munck,2018:813)گردد طلبکار بری می

عنوان و باب خاصی برای نهاد انتقال دین  201۶اصالحات قانون تعهدات فرانسه در سال 

                                 
1  Principles of International commericial contract 

2  La cession de dette 
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 بینی نشده و قراردادی به نام قرارداد انتقال دین وجود در قانون مدنی این کشور پیش

 1«ثالث اشتراط به نفع»های غیرمستقیمی مانند نداشت و انتقال دین در حقوق فرانسه با شیوه

اما  ) ,1976:493Carbonnier(شد. انجام می 3«تبدیل تعهد»یا  2«نیابت در ایفاء تعهد»یا 

بسیاری از حقوقدانان فرانسوی منتقد این وضعیت بوده و اعتقاد داشتند که هیچ تفاوتی بین 

جنبه مثبت تعهد و جنبه منفی آن وجود ندارد و همانطور که امکان انتقال طلب به تنهایی 

 (Gaudement,1956:476)جود دارد باید امکان انتقال مستقیم دین نیز وجود داشته باشد و

فرانسه، قانونگذار با هدف استاندارد کردن قانون تعهدات  201۶تا اینکه در اصالحات سال 

فرانسه با مقیاس اروپایی، عنوان مستقلی در قواعد عمومی تعهدات و هم ردیف با نهاد 

-قانون مدنی مقرر می 1327بینی نموده و در ماده رارداد انتقال دین پیشانتقال طلب برای ق

) بزرگمهر  4«تواند دین خود را منتقل نمایدمدیون با رضایت طلبکار، می»دارد: 

( 1328( الی )1327(مطابق مقررات حاکم بر انتقال دین که در مواد )83:139۵ومهرانی،

ر وقت طلبکار به انتقال دین رضایت بدهد از قانون تعهدات فرانسه اعالم گردیده است ه

شود در غیر این صورت مدیون اصلی همراه با مدیون آن زمان ذمه بدهکار اصلی مبری می

جدید متضامناً مسئول پرداخت دین خواهند بود. مطابق قانون جدید فرانسه، انتقال دین 

ن دخالتی ندارد بلکه عملیاتی سه جانبه است اما طلبکار در تشکیل قرارداد انتقال دی

قراردادی دو طرفه است که موافقت طلبکار شرط تأثیر آن است لذا مطابق مقررات جدید 

توان گفت که انتقال دین بدون موافقت طلبکار، انتقال دین به معنای واقعی نخواهد بود می

-شود بلکه منجر به اضافه شدن بدهکار جدید به بدهکار قبلی میزیرا بدهی منتقل نمی

گردد و در روابط محقق می ۶و بدهکار جایگزین۵گردد. انتقال بدهی با توافق بدهکار اصلی

                                 
1  La Stipilation pour autrui  

2  La délégation 

3  La novation 

4  Article 1327:” Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette ” 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042045/2018-06-05 

5  Le débiteur originaire 

6  Le debiteur substitue 
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بین آنها مؤثر است اما در مقابل طلبکار غیرقابل استناد خواهد بود و نسبت به او قابل اجرا 

 (Mekki,2016:18)نیست مگر وقتی که طلبکار صریحاً موافقت خود را به آن اعالم نماید 

بق تعهد ساب آن مباشد که به موجای از انتقال تعهد مییران انتقال دین شاخهدر حقوق ا

ری دد )جعفگرالذمه میشود و کسی که دین به او منتقل شده است، مشغولالذمه میبری

 داد باوده و قرار( در این نوع قرارداد، طلبکار جزء طرفین قرارداد نب312: 1378لنگرودی، 

( در 139 :13۵3گردد )جعفری لنگرودی، هکار جدید منعقد میاراده بدهکار اصلی و بد

ل دین نتقانظام حقوقی اسالم به لحاظ قابل تصور بودن جدایی دین از شخصیت مدیون، ا

ه است ع شددر قالب عقود معینی از قبیل حواله، ضمان و وصیت مورد بررسی و قبول واق

که  یران همنی اندارد. در قانون مد اما کتاب مستقلی تحت عنوان انتقال دین در فقه وجود

دم عه دلیل باما  بینی نشده استملهم از فقه امامیه است نهادی تحت عنوان انتقال دین پیش

تواند در قالب عقد ( قانون مدنی، انتقال دین می10مخالفت قانونی با آن، با توجه به ماده )

 نامعین صورت پذیرد.

اده د دوم مر بندی از حقوقدانان، تعریف ارائه شده عالوه بر مراتب مذکور به نظر بسیار

به  یل تعهدیف تبدگذار در مقام تعر( قانون مدنی حکایت از انتقال دین داشته و قانون292)

 در بند دین اعتبار تبدیل مدیون، مرتکب اشتباه در ترجمه شده و با ذکر تعریف انتقال

( 292دوم ماده ) ( بند3۶۶: 1373ت )عدل، مذکور، عمالً به نهاد انتقال دین رسمیت داده اس

ند که وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول ک»دارد: در این خصوص مقرر می

ار یکی ن، طلبکر مدیوهمانطور که می دانیم در تبدیل تعهد به اعتبا«  دین متعهد را ادا نماید

د این معنی مذکور مفی ( ماده2از طرفین قرارداد است در حالی که تعریف مقید در بند )

که  نمایدییان مای نیز وجود دارد که بنبوده و بیشتر با انتقال دین سازگار است. عقیده

صورت عمدی از  ( تعمد داشته و با آگاهی کامل و به292( ماده )2قانونگذار در وضع بند )

نتقال وه اقالب تبدیل تعهد موجود در حقوق فرانسه خارج شده و اراده را حاکم بر نح

 ه قانونگذار درک( اما قدر متیقن هر دو نظریه این است 319: 1374دانسته است )کاتوزیان، 

 ست.ا پذیرفته ا( قانون مدنی نهاد انتقال دین را تعبیه نموده و آن ر292بند دوم ماده )
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 2-2. وضعیت عقود تبعی با انتقال دین 

ین کشور غالباً معتقد بودند حقوقدانان ا 201۶در حقوق فرانسه قبل از اصالحات سال 

تواند بعد از انتقال شود و طلبکار میکه در انتقال دین، تضمینات و وثائق دین ساقط نمی

دین از وثائق آن استفاده کند. عقیده بر این بود که چون در انتقال دین فقط شخص مدیون 

بعی وثائق و آید لذا به طور تکند و هیچ تغییری در خود دین به وجود نمیتغییر می

حقوقدانان فرانسوی اعتقاد داشتند  (Planiol,1930:1147)ماند.تضمینات دین نیز باقی می

گردد، در انتقال که برخالف تبدیل تعهد به اعتبار مدیون که تضامین تبعی آن نیز ساقط می

گیرد و دین اصلی همچنان باقی دین به دلیل اینکه تغییر فقط در ناحیه مدیون صورت می

باشد لذا انتقال دین هیچ تأثیری بر وثائق و تضمینات تبعی آن نخواهد داشت یم

(Mazeads,1985:1278)  اما این نوع دکترین حقوقی در فرانسه با قواعد حاکم بر حقوق

فرانسه،  201۶تعهدات اکثر کشورهای اروپایی در تعارض بوده تا اینکه در اصالحات سال 

تأثیر حقوق اروپایی با گوئی به نیازهای روز حقوق و تحتقانونگذار این کشور برای جواب

( 1328-1بینی نهاد انتقال دین و در مقام بیان ضوابط و مقررات حاکم بر آن در ماده )پیش

در صورتی که طلبکار، ذمه بدهکار اصلی را از تعهد بری نکرده باشد، »دارد: مقرر می

الف، تضامینی که توسط اشخاص ثالث تضامین)بدهی( باقی خواهند ماند. در موارد مخ

اند پس از انتقال دین باقی نخواهند ماند مگر اینکه رضایت اشخاص ثالث بر بقاء داده شده

آوریل  20مورخ  2018-287که بعداً به موجب قانون شماره  1«تضامین جلب شده باشد

که در حال  2دبه متن اصلی ماده اضافه و اصالح گردی« بدهکار اصلی یا توسط»کلمه  2018

حاضر هر نوع تضامین چه متعلق به خود بدهکار اصلی باشد و چه توسط اشخاص ثالث 

تودیع شده باشد، با انتقال دین ساقط خواهند شد مگر اینکه صاحب وثیقه رضایت بر بقاء 

                                 
1  Article 1328-1) )  Lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les 

sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent 

qu’avec leur accord)) 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000032005160 

2  Article 1328-1 (Lorsque le debiteur originaire n’est pas decharge par le creancier, les 

suretes subsistent. Dans le cas contraire, les suretes consenties par le debiteur originaire ou 

par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.) 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829866/2019-03-06 
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حقوقدانان فرانسوی معتقدند که حتی در .آن و انتقال وثیقه به همراه اصل بدهی داشته باشد

ایت بر بقاء تضامین ، این عمل حقوقی ، یک توافق و تعهد جدیدی بوده که صورت رض

برای بدهکار جدید به وجود می آید لذا این تعهد جدید جدا از تعهدات و تضامین سابق از 

لحاظ اصولی باید همه شرایط ماهوی و شکلی تضمین در زمان ایجاد را داشته 

 (Terre,2019:1734)باشد

داد ال قرارانتق نگذار فرانسه از همان قواعد حاکم بر تضامن در فرضرسد قانوبه نظر می

ه دنی در باب نهاد تازه تأسیس انتقال دین نیز استفادم( قانون 121۶-3مندرج در ماده )

 ست.بینی کرده انموده و همان مقررات را در رابطه حقوقی انتقال دین نیز پیش

های قبل مواد قانونی ای اروپایی، از دههبرخالف قانون فرانسه، در قوانین اکثر کشوره

بینی شده است. صریحی در خصوص سقوط تضامین تبعی دین در صورت انتقال آن پیش

در اثر انتقال »دارد: مقرر می 189۶مصوب  (BGB)( قانون مدنی آلمان 418بند اول ماده )

 1«رود...بین میدین، تضامین و حقوق ناشی از رهن که برای تضمین دین داده شده است از 

در کلیه مواردی که »دارد : مقرر می 1942( قانون مدنی ایتالیا مصوب سال 127۵و یا ماده )

شوند در نماید، تضامین تابع دین نیز ساقط میطلبکار، ذمه بدهکار اصلی را بری می

و بعضی دیگر از کشورهای 2«گذار رضایت بر بقاء آنها نداشته باشدصورتی که وثیقه

 (Lando, 1999:132)ایی نیز وضعیت مشابهی دارند اروپ

در حقوق ایران در خصوص بقاء یا سقوط عقود تبعی در فرض انتقال دین اصلی، حکم 

صریحی وجود ندارد. در فقه امامیه این بحث صرفاً در باب عقود معین مربوط به انتقال دین 

مختلفی در این خصوص بین از قبیل ضمان و حواله مورد بررسی قرار گرفته است و نظرات 

ترین مصداق عقد معین برای انتقال دین فقها وجود دارد. در مورد عقد ضمان که اصلی

                                 
1  418-1: ) ) Infolge der Schuldubernahme erloschen die fur die Forderung bestellten 

Burgschaften und Pfandrechte.( (  

2  1275: ) )  In tutti I casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le 

garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressament a 

mantenerle. )) 
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 ماند است برخی از فقها معتقدند که تضمینات دین پس از انتقال به قوت خود باقی می

( اما مشهور فقها و نظر قاطبه فقهای بزرگ این است که پس 1399:32۵)طباطبائی یزدی، 

شهید  / 1981:1۵0رود )نجفی، ز انتقال دین، تضمینات و وثائق مربوط به آن از بین میا

( در بین حقوقدانان نیز اکثریت اعتقاد دارندبه دلیل اینکه در عقد ضمان 2۵7: 1399ثانی، 

گردد لذا با بقاء تعهد، تضمینات آن نیز تعهد از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می

( 29۶: 1389عبده بروجردی،  / 2۶1: 1389صفایی،  / 127:1390د )شهیدی،باقی خواهد بو

ای دیگر از حقوقدانان برخالف گروه اول معتقد هستند که در عقد ضمان با انتقال اما دسته

رسد با توجه به می( به نظر 33۵: 137۶رود )کاتوزیان، دین تضمینات و وثائق آن از بین می

مبنی بر سقوط تضمینات در عقود ضمان و حواله که از مصادیق سابقه بحث در فقه امامیه 

توان گفت سکوت باشند و شهرت این نظریه در بین فقها، میشاخص انتقال دین می

بینی حکم مخالف با آن نشان از موضع قانونگذار قانونگذار در این خصوص و عدم پیش

بر انتقال دین با هر قالبی، اصواًل باشد لذا در هر رابطه حقوقی مبتنی در تأیید این نظر می

کند مگر اینکه طرفین تضمینات دین ساقط شده و همراه دین به دیگری انتقال پیدا نمی

 خالف آن را شرط کنند یا عرف اقتضای آن را داشته باشد.

از لحاظ منطقی هم پذیرش سقوط عقود تبعی در صورت انتقال دین اصلی به شخص 

سد چرا که اشخاص در زمینه اجرای تعهدات و قدرت و ضعف رثالث، مقبول به نظر می

ایفاء دین خود، با یکدیگر یکسان نیستند و چه بسا راهن یا ضامن راضی نباشند که دین از 

 ییضامن با در نظر گرفتن تواناذمه مدیون اصلی به ذمه شخص ثالث ناشناس منتقل شود .  

پس از  نکهیو ا ونیمد یا فرض تمکن مالاو را ضمانت نموده است و ب ی، بده ونیمد یمال

، حاضر به انجام  دیاخذ نما یرا از و یبتواند به او مراجعه و مبلغ پرداخت نیپرداخت د

تواند به ضرر شخص و بدیهی است که عقد واقعه بین دو شخص نمیضمانت شده است 

سقوط  موجب نیاستدالل ، انتقال د نیهم یمصر بر مبنا یدر قانون مدن ثالث باشد.
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 گریکدیمصر دو حالت را از  یقانون مدن 318آن اعالم شده است البته ماده  ناتیتضم

 نیداده شده باشد  ، انتقال د ونیمد یاز سو نیکه تضام ینموده است در صورت کیتفک

 یشخص ثالث یمذکور از سو نیتضامکه  یدر صورت یباعث سقوط آنها نخواهد شد ول

ساقط  ناتیتضم نیا نیضمانت کرده باشد ، با انتقال د ونیمداز  یثالث ایسپرده شده باشد 

    ( ۵14: 2000) السنهوری ، دهد . تیرضا نیثالث به انتقال د نکهیگردد مگر ا یم

با  »دارد یخصوص مقرر م نیدر ا زین سیقانون تعهدات سوئ (178)بند دوم ماده  نیهمچن

، در مقابل  نیضامن د زیاده اند و  ند نید نیتضم یبرا قهیکه وث یحال ، اشخاص ثالث نیا

پذیرش این   1 «داده باشند تیرضا نیبه انتقال د نکهیطلبکار متعهد نخواهند بود مگر ا

نظریه در حقوق ایران با هیچگونه مانع قانونی مواجه نبوده و عالوه بر اینکه مؤید قول 

اصول حقوق اروپا  مشهور فقها که قائل بر تفکیک تضمینات دین هستند، خواهد بود، با

 مخصوصاً حقوق تعهدات جدید فرانسه همخوانی خواهد داشت.

 

 گیرینتیجه

بوده و  3تعهد یمتفاوت از انتقال جنبه منف ،مختلف یاز جنبه ها2انتقال جنبه مثبت تعهد

دو نوع انتقال تعهد در آثار و احکام آنها به خصوص در  نیتوان انتظار مطابقت کامل ا ینم

در حقوق فرانسه ، اصل عدم انفکاک آنها را داشت.  یسقوط عقود تبع ایموضوع بقاء 

 201۶عقود تبعی از طلب چه در قانون سابق و چه در قانون تعهدات فعلی فرانسه مصوب 

میالدی ، از اصول مسلم و غیر قابل تردید در حقوق تعهدات بوده و در آراء دادگاه های 

وق ایران این امر با تردید هایی مواجه هست . اصل فرانسه نیز مالحظه می گردد اما در حق

نهاد انتقال طلب با اقتباس از قانون فرانسه به حقوق ایران وارد شده است اما مهمترین اثر آن 

                                 
1  Art178-2:(( Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et la caution 

ne restent obligés envers le créancier que s’ils ont consenti à la reprise de dette.)) 

2  Cession de créance 

3  La cession de dette 
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  یعنی وضعیت عقود تبعی طلب در صورت انتقال اصل آن ، در حقوق ایران مسکوت مانده

به قواعد عمومی  و نظر به رویه دادگاه است اما بر مبنای اصول عقلی و حقوقی و با اتکاء 

ها در این خصوص ، باید در حقوق ایران از نظریه تبعیت توابع طلب از اصل آن دفاع نمود. 

با   2018 لیو  آور 201۶قانونگذار فرانسه در اصالحات  ، نیاما در خصوص انتقال د

نموده  اشارهانتقال آن در زمان  نیبه سقوط توابع دتاسیس نهاد انتقال دین، به طور صریح 

مورد وجود ندارد اما  نیدر ا یحیحکم صر رانیدر حقوق ادهد بررسی ها نشان میاست. 

در عقود ضمان و حواله و شهرت نظر فقها در خصوص  هیبا توجه به سابقه بحث در فقه امام

طرف موافق قول مشهور فقها  کیاز  رانینظر در حقوق ا نیا رشیپذ ن،یسقوط توابع د

فرانسه  دیبا اصول حقوق اروپا مخصوصاً حقوق تعهدات جد گریاهد بود و از طرف دخو

 خواهد داشت. یهمخوان
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