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 مقدمه
و همب و ضرورتاصل تعاون ميستگي اجتماعي، قواعد اخالقي كند هاي اجتماعي اقتضاء

و.كه، اشخاص بتوانند ديون يكديگر را ادا كنند حقوق نيز در راستاي اين نياز اخالقي

و آن و اجتماعي، پرداخت دين ديگري را مجاز را از اسباب سقوط تعهدات بشمار آورده است

كه كشورها تعهدات،تمامتقريبا در حقوق   متعهد در ايفاي تعهد شرط مباشرت جز در فرضي

و در اين مورد حتي نيازي به شده باشد، مي تواند بوسيله شخصي غير از مديون نيز ايفاء شوند

و چنين ايفايي نيز موجب سقوط دين مديون در مقابل دائن  و مديون نيست و رضاي دائن اذن

.) قانوني مدني فرانسه1237و 1236 قانوني مدني ايران، مواد268و267مواد(است 

ميگونه كه ضرورتاما، همان و اخالقي اقتضاء اشخاص بتوانند ديونكه كند هاي اجتماعي

كند كه عمل پرداخت كننده بدون اجرميبها نيز ايجادا كنند، همين ضرورتايكديگر را 

و مديون اصلي نيز بطور ناروا دارا نشود  هدف مطلوب، در حقوق در جهت تحقق اين. نمانده

كه قصد تبرع دارد، مي به مديون اكثر كشورها پرداخت كننده دين ديگري، جز در فرضي تواند

و اذن يا عدم اذن مديون در اصل حق رجوع(Planiol et Ripert, 1932,n˚1219) رجوع كند

و فقط در نوع رجوع يا دعوي .ك.ر(ر است موث) دعواي شخصي يا قائم مقامي(بي تاثير است

.) مقاله5بند

و موضع مغاير با گذار قانون مدني ظاهراًاما، در ايران قانون  راه مخالف پيموده

رجوع تاديه.م.ق267چون، قسمت اخير ماده. گذاران ديگر كشورها اتخاذ كرده استقانون

. كننده دين ديگري را فقط منوط به اذن مديون كرده است

ب و تبعاتربطو.م.ق267خش از ماده اجراي اين  مطلق در بسياري از موارد به نتايج

و اجتماعي منجر براي مثال؛ فرض شود مالك ملكي بدون اينكه. شودمي نامطلوب اخالقي

و ماليات ملك را بپردازد آن مي عوارض و مالك، را فروشد خريدار ناآگاه، بعنوان متصرف

و ناچار طرف مطالبه قرار مي راميگيرد كه بدهي مالياتي ملك كه در واقع دين فروشنده شود

مي، يا مالك)22ص، 1368زيان،و از كاتلمثا(است، بپردازد  فروشد بدون اينكه مال مرهونه خود را

به خريدار اعالن كند خريدار ناآگاه نيز جهت جلوگيري از مزايده مال خريداري. رهينه بودن را

كه در واقع دين فروشندههتشده ناچار به پرداخت طلب مر در اين. است، مي شود) راهن(ن،

كه گفته شود چون خريدار بدون اذن فرشنده  و معقول خواهد بود دو مثال آيا منصفانه

به حكم ماده) مديون( ؟حق رجوع به او را نخواهد داشت.م.ق267دين او را پرداخته است

و عقل و اين نتيجه غيراخالقي را هيچ وجدان پاك امنيز سليمي نپذيرفته و يتنبرخالف نظم

و ثبات معامالت است . اقتصادي
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به اداي دين ديگري از يك قانون و در سايه قواعد چنين رويكردي نسبت گذار متشرع

به نظر مي و فقهي چون قاعده احسان بسيار بعيد اال(رسد اخالقي هل جزاء االحسان

.)االحسان؟

سوبا دقت بيشتر در نظام حقوق و و مراجعه به قوانين مختلف وابي ايران ق فقهي بحث

كه قسمت اخير ماده بدين اطالق چهره.م.ق267رويه قضايي اين نتيجه حاصل خواهد شد

و اراده حقيقي قانون و واقعي نظام حقوقي ايران گذار ما در باب پرداخت دين ديگري نيست

آم.م.ق267آنچه در قسمت اخير ماده  و در عنوان قاعده ده است خود استثنايي بيش نيست

كه  نظام حقوقي ايران نيز به مانند حقوق كشورها ديگري، تاديه كننده دين ديگر، جز در فرضي

به مديون رجوع كند اگرچه قصد تبرع دارد، مي آنچه اين. ذون از سوي مديون نباشدمأتواند

نكته نيز ابتدا موادي از قوانين اثبات اينيبرا. مختصر بدنبال آنست اثبات همين نكته است

ا به پرداخت بدون و با تنقيذمختلف، كه  مالك آنهاحن دين ديگري مربوط است، بررسي

وم، سپس قاعده مزبور با نظريه مشهور فقهاء اماشودميقاعده عامي وضع و رويه قضايي يه

.دشدكترين تطبيق داده خواهد

در قوانين مختلف-1  پرداخت دين ديگري
كه بموجب همان گونه كه در مقدمه آمده است، در قوانين مختلف ايران موادي وجود دارد

ترين مواد برخي از مهم.به او رجوع كندتواندميآنها پرداخت كننده غيرماذون از سوي مديون

388،271،249 قانون مسئوليت مدني، مواد12 قانوني مدني، ماده 318مزبور عبارتند از؛ ماده 

 مكرر قانون33ماده قانون تامين اجتماعي،6 قانون بيمه، ماده30 قانون تجارت، ماده 411و

و مواد و تبصره يك آن و امالك . قانون اجراي احكام مدني است82و55،76ثبت اسناد

كه آنها در دو نقطه با به اين مواد مذكور بطور دقيق نگريسته شود مالحظه خواهد شد اگر

ب: ترك هستنديكديگر مش وميديگريه نخست آنكه؛ در همه آنها ابتدا شخصي مالي پردازد

به شخص ديگر رجوع مي دوم آنكه؛ در همه اين. كندسپس جهت استرداد آنچه پرداخته است

و در مقابل دائن مواجه هست"مسئول"و"مديون"موارد ما با دو دسته اشخاص   به همين يم

ر،دليل به مديون شد اگر دائن و همه برئ خواهند به. جوع كرد دين ساقط ولي؛ اگر دائن

تواند به مديون يا مسئولين ديگر رجوع كند تا مسئول رجوع كند او نيز پس از پرداخت مي

به مديون شود ميدر نتيجه، با توجه به دو نكته فوق. منتهي كه مبناي رجوع الذكر، توان گفت

با تحليل مختصر از مواد مزبور اين. دين ديگري استتاديه كننده در موارد مزبور، پرداخت

. مدعا اثبات خواهد شد
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 رجوع غاصب پرداخت كننده به غاصب متلف
به غاصبي غير از غاصبي.م.ق318مطابق ماده ، در فرض تعاقب ايادي غاصبين، اگر مالك

كه مالكه مال در يد او تلف شده است رجوع كند او نيز مي به غاصبي در يد او تلف تواند

به نظر. شده است يا غاصبين الحق رجوع كند تا به همين ترتيب به غاصب متلف منتهي گردد

كه مال در يد او تلف مي به غاصبي رسد مبناي رجوع غاصبين جبران كننده خسارت مالك

در.)كاتوزيان،منبع پيشين(شده است، پرداخت دين غاصب اخير از سوي آنهاست كه بدين تحليل

و غاصبان"مديون"ض تعاقب ايادي غاصبان، غاصبي كه مال در يد او تلف شده است فر

ن،1326 جواهر الكالم، نجفي،( جبران خسارت هستند"مسئول" ديگر صرفاً ش. 1379، از كاتوزيانقل به

و اركان ضمان،)481 و رابطه بسببيتفعل(چون مال در يد او تلف شده است او) زيانبار در

 قانون جهت تضمين حقوق، ليكن. او بايد خسارت مالك را جبران سازدو طبيعتاًجمع است 

به حكم قاعده و ني"دعلي الي"مالك  آنچه،پس. مسئول قرار داده استز غاصبان ديگر را

به همين. پردازند در واقع دين غاصبي است كه مال در يد او تلف شده استغاصبان ديگر مي

كه غاصب مزبور اين معنا بويژه با قسمت. حق رجوع به غاصبان ديگر را ندارددليل است

ميئتا.م.ق 318اخير ماده  كه مقرر شده است؛يد و بطور كلي ضمان بر عهده كسي ...."گردد

 يعني ضمان بر عهده غاصبان ديگر".مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است

و اين معنايي جز مسئول بودن و مديون واقعي بودن غاصب متلف استقرار ندارد  غاصبان ديگر

1.ندارد

 رجوع كارفرما به كارگر مسئول
مش12موجب مادههب ول قانون كار مسئول جبرانم قانون مسئوليت مدني؛ كارفرمايان

كه از طرف كاركنان اداري يا كاركنان آنان در حين اجراي انجام كار  بهو خساراتي هستند يا

مي.ه استمناسبت آن وارد شد تواند پس از ليكن مطابق قسمت اخير ماده مزبور، كارفرما نيز

كه كارگر عامل زيان بموجب قانون مسئول شناخته شود،  جبران خسارت زيانديده در صورتي

اين رجوع نيز به عقيده ما مبتني بر پرداخت دين كارگر عامل زيان از سوي. مراجعه نمايد

كه. كارفرماست ميكارگر عامل زيان بموجب قانون زيرا، در فرضي  يعني شودمسئول شناخته

و اركان مسئوليت"مديون"در واقع او ميمدني واقعي زيانديده است .باشد در عمل او جمع

در.11 هاي تضامني وضع بدين منوال مسئوليتتماميبه نظر نگارنده، اين تحليل اختصاص به مسئوليت غاصبان ندارد بلكه،

ر جوع مسئولين متضامن به يكديگر نسبت به تمام يا بخشي از خسارت جبران شده مبتني بر پرداخت دين ساير است يعني

و علوم سياسي، جنيدي،( باشدمسئولين از سوي احد از مسئولين مي ، كاتوزيان، منبع4ص. 1375سال مجله دانشكده حقوق

ص695پيشين،ش ،21(.



 161م حقوقي ايران پرداخت دين ديگري در نظا

در قانون،ليكن و مواجه نساختن آنها با كارگران ناتوان گذار جهت حمايت از زيانديدگان

ك كه كارفرمايان از خدمات ميمقابل انتفاعي  جبران"مسئول"برند كارفرمايان را نيز ارگران

صص1378كاتوزيان،(خسارات ناشي از عمل كارگران قرار داده است  ليكن جهت.)549و 547.،

وتابه كارفرما نيز حق داده است،استقرار ضمان برعهده مديون واقعي به كارگر عامل زيان

. مديون واقعي رجوع كند

و تأديه كننده ثالث به صادركننده سند تجاريرجوع ظهرنويس، ضامن،  قبول كننده
به معناي اخص، قانون تجارت249مطابق ماده و( اگر وجه اسناد تجاري برات، سفته

مي) چك به صادركننده سند يا به بوسيله ظهرنويسان پرداخت گردد آنها نيز  توانند

بامضاء به.ه صادركننده منتهي گرددكنندگان پيش از خود رجوع كنند تا مبناي اين رجوع

چون،.صادركننده سند را نيز بايد پرداخت دين صادركننده بوسيله ظهرنويسان دانست

كه با صدور سند  Delebcque et( دين موضوع آن را بوجود آورده است،صادركننده است

Gemain,1990, P.195(.
يا به آنها انتقال) ظهرنويس نخست(ه است ظهرنويسان فقط طلبي كه به نفع آنها ايجاد شد

در) ظهرنويسان بعدي(داده شده است  و مطابق قواعد عمومي نبايد به ديگران منتقل مي كند

به منظور ليكن قانون.1مقابل دارنده مسئول باشند گذار جهت تقويت اعتبار اسناد تجاري

د ظهرنويسان را نيز در مقابل تشويق اشخاص در بكارگيري اين اسناد در روابط معامالتي خو

مي. دارنده مسئول قرار داده است كه آنچه ظهرنويسان پردازند پس، با اين تحليل روشن است

و به همين دليل نيز آنها پس از پرداخت مي به دارنده است به صادركننده دين صادركننده توانند

. رجوع كنند

و تاديه كنن وضع در مورد ضامن، از. ده ثالث نيز چنين استقبول كننده ثالث آنها نيز پس

به صادركننده يا امضاء كنندگاني كه تضمين، قبولي يا تاديه به نفع آنها پرداخت مي توانند

به صادركننده گردد و امضاء كنندگان پيش از آنها رجوع كنند تا منتهي . صورت گرفته است

كه بوسيله صادركننده،اندضوع سند را تضمين يا تاديه كردهموچون آنها نيز فقط دين  ديني

مي به او رجوع كنند ايجاد شده است، به همين دليل هم ..)ت.ق271ماده(توانند

و پرداخت مديون مطابق قواعد عام، در انتقال طلب،.1 كاتوزيـان،(انتقال دهنده فقط ضامن وجود طلب است نه ضامن مالئت

ص 1374سال  ،271(.
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و نقل و نقل به مأمور حمل  رجوع متصدي حمل
او،گذار قانون تجارت قانون388در ماده و نقل را حتي در فرضي كه  متصدي حمل

م و شخص ديگر را به حمل نكرده ،امور حمل كرده است در مقابل صاحب كاالمباشرت

به متصدي حمل.مسئول تلف يا ضايع شدن كاال قرار داده است اما در قسمت اخير ماده مزبور

بدين عبارت؛.به مامور رجوع كند،حق داده است پس از جبران خسارت صاحب كاال

م..." كه و نقلي امور شده است بديهي است در صورت اخير، حق رجوع او به متصدي حمل

.محفوظ است

به نظر مي رسد پرداخت دين مامور حمل از سوي متصدي حمل مبناي اين رجوع نيز

او.است و تسبيب نيز، و مطابق قواعد عام اتالف  چون او عامل تلف يا ضايع شدن كاالست

گذار جهت تضمين بيشتر حقوق زيانديده، متصدي قانون، ليكن.ضامن جبران خسارت است

ر و نهايي اما.ا نيز در كنار مامور مسئول شناخته استحمل كه مديون واقعي  بديهي است

و آنچه او مي و متصدي صرفا مسئول جبران خسارت است پردازد دين مامور عامل تلف است

كه مي به همين دليل است به او رجوع كندمامور در مقابل صاحب كاالست .تواند

 رجوع بيمه گر به عامل زيان
ب و اجتماعي، اگر خسارت جبران شده از سوي شركتيمهدر هاي بيمه ها، اعم از بازرگاني

توانند به عاملو سازمان تامين اجتماعي ناشي از عمل زيانبار شخص ديگري باشد آنها مي

اين رجوع) قانون تامين اجتماعي66و ماده1316 قانون بيمه سال30ماده(زيان رجوع كنند

چون، مديون واقعي، عامل زيان است. زيان بوسيله بيمه گر استل دين عاممبتني بر پرداخت

و برابر قواعد ضمانلكه با عم  زيانبار خود موجب زيان بيمه گذار با بيمه شده گشته است

و سريعتر خسارت زيان قانونن،ليك. كند بايد جبران خسارت قهري گذار جهت جبران بهتر

ك به آنها حق داده است كنديدگان .دنه به بيمه گر نيز رجوع

مي پردازد دين عام، پس به همين سبب نيزلآنچه بيمه گر در اين فرض و  زيان است

به او رجوع كندمي . تواند

 رجوع بستانكار پرداخت كنندة طلب بستانكار داراي وثيقه، به مديون
و امالك نيز به مواردي برخورد مي كدر قانون ثبت اسناد به رجوع تاديه كننده دين شود ه

و آن قسمت اخير ماده و تبصره يك آن است34ديگري مربوط است . مكرر

ق34مطابق قسمت اخير ماده وي،، در فرضي كه شخص.ث. مكرر  بستانكاران متعدد داشته

 از بدهكار در وثيقه يكي از بستانكاران باشد، بستانكار ديگر، كه طلبش بدون تضمينيمال
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به نفع خود است، مي و حقوق دولت، مورد وثيقه را تواند با پرداخت دين بستانكار داراي وثيقه

به بستانكار داراي وثيقه  و آنچه را كه از طرف مديون و از محل فروش آن طلب خود بازداشت

كه حق درخواست بازداشت اموال...": بدين عبارت. پرداخته است وصول كند هر بستانكاري

ميبدهكار را دار و حقوق دولت را تماميتواندد نيز  بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر

كه اداره ثبت تعيين مي و يا هر مرجع ديگري و يا در صندوق ثبت و پرداخت نمايد توديع

 حق بايدهر گاه مدت سند باقي باشد. تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد

ش مي".ودبستانكار تا آخر مدت رعايت شود كه، بستانكار بدون وثيقه ابتدا دين مالحظه

راابستانكار دار طلب اصلي(ي وثيقه را پرداخته سپس از محل مال مورد وثيقه تمام طلب خود

مي)و آنچه از طرف مديون پرداخته است و اين همان رجوع بستانكار تاديه كننده وصول كند

كه.به مديون است مبتني بر تاديه دين مديون از سوي بستانكار است اين رجوع، بديهي است

ص 1368،كاتوزيان( به بستانكار داراي وثيقه نداشته چون)20ش، 695، پرداخت كننده ديني نسبت

مي. است وزپرداپس، آنچه او كه او جهت حفظ حقوق خويش،اقع دين مديون بودهاد در ست

به پرداخت آن نموده استيعني وصول طلب خود از محل مال مورد وثيقه، اقدا .م

موجب تبصره مزبور،هب. مكرر قانون ثبت نيز مرتبط با اين بحث است34تبصره يك ماده

و انتقال قهري  به وراث مال موضوع حق استرداد در معامالت با حق استرداد با فوت مالك

كه اين،يعني. شودمالك، حق وثيقه صاحب حق استرداد تجزيه نمي اي هر ورثهگونه نيست

. حصه خود از مال مورد حق استرداد را فك كند،بتواند با پرداخت سهم خود از دين مورث

و تمام مال مورد وثيقه در مقابل تمام طلب بلكه حق صاحب حق استرداد يك حق بسيط است

 ممكن،به اين ترتيب.)م.ق783ماده(وي وثيقه است نه اجزاي مال در مقابل اجزاي طلب 

به پرداخت سهم خود از دين مورث نباشند در نتيجهاست بر  ممكن است،خي از وراث حاضر

كه شايد به نفع برخي وراث نباشد يا به مزايده بگذارد بستانكار مال موضوع حق استرداد را

به عين مال نيازمند باشند و قانون. برخي از وراث گذار جهت حمايت از حقوق چنين وراثي

كه تمام دين مورث نسبت به بستانكار را آنها به آنهاجلوگيري از ضرر   اجازه داده است

و مال مزبور هم جهت تضمين طلب پرداخته به حصه ديگر وراث به آنها رجوع كند و نسبت

به ديگر وراث در وثيقه او باقي بهكهاي هر ورثه. ماندبوي نسبت  سهم خود از دين مورث را

شدمزبور ان سهم االرث وي از مال ورثه پرداخت كننده بپردازد به ميز با اين. فك خواهد

. انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهكار موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود":عبارت

و تمامهر گاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرايي و خسارت قانوني  بدهي

ا ز وراث مديون در صندوق ثبت يا مرجع حق اجرا در صورت صدور اجرائيه از ناحيه او

كه اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقه وراث مزبور قرار  ديگري
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بدمي به نسبت سهم االرث به وراثهيگيرد در اين مورد هرگاه هر يك از وراث  خود را

به نفع او آزاد خوا به همان نسبت از مورد وثيقه شدمزبور بپردازد ."هد
ه از وراث تمام مال مورد وثيقه در وثيقاحداينكه با پرداخت تمام دين مورث از سوي

به ساير وراث استپرداخت كننده قرار مي به، چون.گيرد اين همان رجوع تاديه كننده  او فقط

را،ميزان سهم االرث خود و وقتي تمام طلب بستانكار پرداخت نيز مديون دين مورث است

ميكندمي هم در واقع سهم االرث ساير وراث از دين مورث را و به همين دليل  پردازد

به آنها رجوع كندمي . تواند

بدين. مكرر قانون ثبت دارد34 قانون اجراي احكام مدني نيز حكمي نظير ماده55ماده

، محكوم له مضمون كه؛ اگر مالي از محكوم عليه در وثيقه يا توقيف بستانكار ديگر وي باشد

ممي و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب ياوتواند تمام ديون رد در صندوق ثبت

و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد و تقاضاي توقيف مال در اين صورت. دادگستري توديع

و توقيف و مجموع وجه توديع شده بالفاصله توقيف وثيقه و مال بابت طلب او هاي سابق فك

ميشودمي له نشد او تواند با فروش مالو اگر محكوم عليه حاضر به پرداخت حقوق محكوم

به بستانكار  كه از طرف مديون و آنچه توقيف شده تمام طلب خود را اعم از طلب اصلي

مي. فروش وصول نمايدمحلديگري پرداخته است، از  كه پس، در اينجا نيز مشاهده گردد

و  له به تجويز قانون ميمحكوم به بستانكار ديگري و از بدون اذن مديون دين او را پردازد

وصول دين پرداخت شده از محل مال مديون. كندمي محل مورد وثيقه يا توقيف شده وصول

به ديني است كه او بدون اذن محكوم عليه  همان رجوع محكوم له به محكوم عليه نسبت

.)كاتوزيان، منبع پيشين(پرداخته است 

 كوم له پرداخت كنندة حق الزحمه ارزياب به محكوم عليه رجوع مح
به بحث پرداخت بدون اذن ديگري مربوط82و76مواد  قانون اجراي احكام مدني نيز

حق)76ماده( حق الزحمه ارزياب در ارزيابي مال توقيف شده،مطابق مواد فوق.است و

 اگر محكوم عليه از اما،.)82ادهم(الزحمه حافظ مال توقيف شده به عهده محكوم عليه است

له مي آنپرداخت آن امتناع كند محكوم دا تواند و ازد مسندرا پرداخته  ضمن اجراي حكم

و يا از حاصل فروش اشياء توقيف شده له خواهد داد و به محكوم و صول محكوم عليه

ك. استيفاء خواهد شد بهنبديهي است كه، مواد فوق نيز مصدق بارز رجوع تاديه نده غير ذون

. مديون است
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 تبيين قاعده عام-2
در حقوق بسيار از كشورها، در باب پرداخت بدون اذن دين ديگري، قاعده عامي وجود

ميادارد بدين صورت كه؛  به گر شخصي در پرداخت دين ديگري ملزم يا ذينفع باشد تواند

به مديون رجوع كند   141 ماده1نون مدني فرانسه، بندقا1251 ماده3بند(قائم مقامي دائن

 ,Anson, 1975, P.699; Treite, 1999, P. 699; Birk, 2000(انگليسق در حقو.رقانوني مدني مص

PP.606-607; Chity, 1968, PP. 1929-1936(.
كه در بند قبل آمده است،  اكنون از مجموع مواد قانوني مربوط به پرداخت دين ديگري

حمي كه در ميتوان گفت به اين ترتيب.توان قاعده مزبور را بدست آوردقوق ايران نيز

گذار به تاديه كننده غير ماذون حق رجوع به مديون را داده اگر در مواد مزبور، كه قانون كه؛

 تاديه كننده يا به حكم قانون به پرداخت دين مديون،است، دقت شود مالحظه خواهد شد كه

و ماده.ب.ق30ت، ماده.ق249،388، مواد.م.م.ق12، ماده.م.ق318ادمو(ملتزم بوده است

ق34ماده(و يا در پرداخت دين مديون ذينفع بوده است.)ر.ت.ق66 يك.ث. مكرر و تبصره

، مواد كه،.م.ق318 براي مثال؛ از مواد دسته نخست در ماده.)م.ا.ا.ق82و55،76آن  غاصبي

ن كه مال در يد مال در يد او تلف شده است به حكم قانون ملزم به پرداخت دين غاصبي است

كه بستانكار بدون وثيقه در تاديه طلب بستانكار. او تلف شده است از مواد دسته دوم نفعي

ق34ماده(داراي وثيقه مديون مشترك دارد  مي.)ث. مكرر تواند از اين است كه؛ بسهولت

كه ممكن محل مال مورد وثيقه طلب خود را  و جلوي فروش مال مورد وثيقه را، وصول كند

كه مال مزبور قيمت مناسبي ندارد بگيرد نفع. است تنها دارايي مديون باشد، در يك زماني

34در تبصره يك ماده. قانون اجراي احكام مدني نيز چنين است55تاديه كننده در مورد ماده

ق بس.ث.مكرر  مانع از فروش تركه،تانكار صاحب حق استردادنيز ورثه تاديه كننده تمام طلب

حق(مورث  قانون اجراي احكام مدني نيز82و76در مواد. گرددمي) استرداد مال موضوع

. شودمحكوم عليه باعث تسريع اجراي حكم قطعي مي

و و وحدت مالك آنها منطقي حال، سئوال اين است كه از جمع اين مواد مختلف متعدد

كه گفته  در يا شود، هر جا شخصي بموجب قانون ملزم به پرداخت دين ديگري بوده نيست

به مديون رجوع كند پرداخت دين ديگري ذينفع بوده مي  گرچه ماذون نباشد؟اتواند

و مسكوت وجود آيا خصوصيتي در اين موارد مذكور وجود دارد كه در موارد مشابه

 نخواهد داشت؟

به نظر منفي است ق.پاسخ و خوشبختانه اعده ذكر شده با نظر فقهاي اماميه، رويه قضايي

. نويسندگان حقوق مدني نيز منطبق است

:انددر بين فقيهان صاحب مفتاح الكرام در باب پرداخت دين ديگري چنين مقرر نموده

من..." ، شيخ طوسي به 378ص،1326عاملي نجفي("دي دين غيره من غير ضمان وال اذن لم يرجعأو
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باشد بپردازد) ملزم(اينكه ضامن يعني، كسي كه دين ديگري را بدون)237ص 1993 مرواريد، نقل از

ست كه، اگرامفهوم مخالف عبارت مزبور اين.و ماذون نباشد، حق رجوع نخواهد داشت

به مديون رجوعمي پرداخت كننده ضامن پرداخت باشد حتي در صورت ماذون نبودن، تواند

آن. كند كاجالب ميست كاش نويسندگان. دانده اين فقيه بزرگ نظر مزبور را بين فقهاء اجماع

را گونه قانون مدني ايرانبه اين اجماع توجه داشته تا اين.م.ق267قانون مدني در وضع ماده 

. دادر اين مورد در مقابل حقوق دنيا قرار نمي

ن راي اصراري وجود دارد كه چندي. استسير رويه قضايي ايران نيز در راستاي اين قاعده

 از آنها اشاره برخيبيانگر آن است كه ديوان كشور قاعده مزبور را پذيرفته است كه در اينجا به

:)95،ص1379حسيني،(شود مي

ما-1 ش : هيئت عمومي ديوانعالي كشور28/10/1325-1861هدراي اصراري

(م.ق267ماده« مد. كه) يونراجع به اجازه تاديه دين از طرف به مواردي است  ناظر

و دائن وجود نداشته باشد .»..... هيچگونه رابطه معنوي بين ادا كننده دين

: هيئت عمومي ديوانعالي كشور5/8/69-25راي اصراري شماره-2

ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر اجبار در پرداخت وجود داشته باشد«

م به .»ديون را داردشخص ثالث حق مراجعه

: هيئت عمومي ديوانعالي كشور4/3/1378-3راي اصراري شماره-3

و به منظور امكان استيفاي« و اضطراري اگر پرداخت دين از طرف شخص ثالث غيرتبرعي

م به كيفيت به حكم قاعده الضرر تاديه دين .م.ق267ور انطباقي با مادهزبحق بوده باشد

.»ندارد

: هاي حقوقي دو تهران قضات دادگاه22/8/65نظريه مورخه-4

و: سوال" كه هنگام تنظيم هزينههاي ديگر اجرايي مثالًيا هزينه اگر نيم عشر اجرايي هايي

ميهسند انتقال يا اجاره نام به رسمي تعلق كه در اصل گيرد، توسط محكوم له پرداخت شود

له حق مراجعه به محكوم عليه آيا پس از پرداخت محكوم"عهده محكوم عليه بوده است

به دادگاه را دارد يا نه؟  مديون در صورت استنكاف حق مراجعه

به مجاز.م.ق267اگرچه مطابق ماده": جواب به مديون مشروط مراجعه پرداخت كننده

و در ما نحن فيه ظاهراً  اجازه تحصيل نشده است، ليكن چون پرداخت بودن در تاديه است

و اذن در شيئي اذن در لوازم آن است كه از مذكور در واقع به و اذن وي بوده حكم حاكم

به مواد.هاي ياد شده استلوازم اجراي راي دادگاه، پرداخت  قانون82و76لذا با توجه

و مطالبه وجوههاجراي احكام مدني تاديه كننده حق مراجع و محكوم عليه مديون به مكلف

".پرداختي را دارد
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به فرضي15/8/1369-21و28/10/1325-1861كه آراء شماره شودمالحظه مي  مربوط

به پرداخت دين مديون بودكه است و راي شمارههتاديه كننده مجبور  نيز 4/3/1378-3 است

كه تاديه كننده در پرداخت دين مديون ذينفع بوده دوامربوط به فرضي است و در هر ست

ع به تاديه كننده ثالث رغم اينكه ماذون نبوده است، حق رجوع به مديونليفرض، ديوان كشور

ميهاي قاعده موصوف مستحكم با وجود چنين آرايي از ديوان كشور پايه.داده است و تر شود

. گذارداره اساس آن باقي نميبجاي ترديدي در

مينيز تا اندازه) دكترين(نويسندگان حقوق مدني  كاتوزيان،(دنباشاي موافق قاعده مزبور

.)،ص1382؛ صفايي،22ص،1368

.م.ق267تعارض قاعده تبيين شده با ماده-3
كه قاعده بدست آمده با نص ماده چون. در تعارض است.م.ق267ممكن است ايراد شود

و ظاهراً حق بطور مطلق مقرر كرده است كه، پرداخت كننده غير ماذون ماده مزبور بصراحت

به مديون را نخواهد داش برطرف.م.ق267اما ايراد مزبور با مراجعه به مبناي ماده.ترجوع

. خواهد شد

اي چنين تاديه كننده»تبرعقصد«فقهاء سبب منع رجوع تاديه كننده غيرماذون به مديون را

 به عقيده آنها صرف عمل پرداخت از سوي غيرمديون غير ماذون داللت بر تبرع دارد.انددانسته

آنكه اصطالحاً ضيالبته، در فرض. گويندمي"متبرع فعلي" به  پرداخت امنكه تاديه كننده

ص نجفي،(دانند او را متبرع نمي باشد .)387منبع پيشين،

به نظر نويسندگان حقوق مدني نيز، علت ممنوعيت رجوع ادا كننده غير ماذون دين مديون

و منع مداخل"فرض"به مديون را  انددانستهدر امور ديگران فضوليه قصد تبرع تاديه كننده

به مباني مزبور.)239ص، صفايي، منبع پيشين،23كاتوزيان، منبع پيشين،ص( وي تعارض، با توجه  بين قاعده

كه پرداخت كننده، در پرداخت دين ديگري. ماندباقي نمي.م.ق267ماده زيرا، در فرضي

دقانوناً و نه در امور ديگري ملزم يا ذينفع است، نه احتمال قصد تبرع وجود ) مديون(ارد

.در اين دو حالت نبايد اجرا شود.م.ق267 حكم اخير ماده، لذا.دخالت فضولي كرده است

كه حكم قسمت اخير مادهمي،پس كه پرداختلاماعيبايد در جاي.م.ق267توان گفت  شود

و دائن كننده كامالً و هيچ رابطه حقوقي بين او و مديون در ارتباط با دين بيگانه از دين بوده

و زماني تاديه كننده دين كامالًوجود به پرداخت نداشته است كه نه ملزم  بيگانه از دين است

نه نفعي در پرداخت داشته است چنين پرداخت كننده و اي را بايد متبرع محسوب بوده است

. كرد
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عم28/10/1325-1861 در راي اصراري شماره اين نكته صريحاً ومي ديوانعالي هيئت

كه هيچ.م.ق267ماده«بدين عبارت. كشور نيز آمده است گونه رابطه ناظر به مواردي است

و دائن وجود نداشته باشد .»معنوي بين ادا كننده دين

 رجوعي مبنا-4
 حقوق كشورهاي ديگر،دتا اينجا اين نكته اثبات شد كه، در نظام حقوق ايران نيز به مانن

راكسي كه دين ديگ ميجزپردازد،مي ري تواند به مديون رجوع در فرضي كه قصد تبرع دارد،

مي اما سوالي كه در اين.كند اگرچه از سوي مديون ماذون در پرداخت نباشد شود باره مطرح

و مبنايي استوار است؟ اين سوال از اين جهت مطرح  اين است كه؛ اين رجوع بر چه اساس

بمي  اشخاص حقي يا ديني،كهبر اين استموجب اصل برائت، اصل شود كه، در امور حقوقي

و اثبات حق يا دين نيز.).م.د.ا.ق197ماده(بر ديگري ندارند مگر اينكه خالف آن اثبات شود

ونيز در اينجا.مستلزم اثبات منبع حق يا دين است كه منبع مصدر حق تاديه سوال اين است

به مديون بفرض در پرداخت بدون اذن دين چيست؟ چون بناكننده غير ماذون دين مديون

ا و مديون رادديگري تا قبل از پرداخت هيچ رابطه حقوقي اعم از ي يا قهري، بين تاديه كننده

ا. وجود ندارد كه پيش از پرداخت در نتيجه اذن مديون،نذبرخالف فرض پرداخت همراه با

ت از سوي هر كسي انجام شود از اسباب پرداخ، وانگهي.شودرابطه حقوقي بين آنها ايجاد مي

حال چگونه از يك طرف.)م.ق267و قسمت نخست ماده 264 ماده1بند(سقوط تعهد است

مي،با پرداخت مي دين مديون ساقط و از طرف ديگر او مديون تاديه كننده گردد؟ پس، شود

ت كه رجوع ادا كننده غيرماذون به مديون را  وجيه كند؟بايد بدنبال مبنايي بود

و مصر اداكننده دين ديگر  به دو صورتيدر حقوق كشورهايي چون فرانسه، انگليس

به مديون رجوع كنندمي و رجوع يا دعواي(action personele)رجوع يا دعواي شخصي: تواند

.(action subrogatoire) قائم مقامي

ا دايمقصود از دعوا يا رجوع شخصي  پس از پرداخت از سوي غيرنئن است كه، طلب

ميلمديون با تمام و پرداخت كننده شخصاًواحق آن ساقط دري حق يا طلب جديدشود

ميم عليه،نتيجه عمل پرداخت بديون بدست و ميرآورد . تواند به او رجوع كند اساس آن

،نخست: تواند عليه مديون رجوع شخصي داشته باشدپرداخت كننده در چند فرض مي

كه او در تاديه دين مديون ماذون است  فرضي كه شرايط اداره امور غير فراهم، دوم.فرضي

كه،سوم. تاديه كننده از باب اداره امور مديون اقدام به تاديه نموده باشديعني،.باشد  وقتي

. تاديه سبب دارا شدن ناعادالنه مديون گردد
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و اداره امور غيراداذن در تاديه از اسباب ار  تعهديو دارا شدن ناعادالنه از اسباب قهري

كه.هستند مي وقتي مديون، بدين تحليل اوبه ديگري اذن در تاديه به دهد در واقع بطور ضمني

ميوكالت در پرداخت مي تاديه كننده هم سپس. كنددهد يا مبلغ پرداخت شده را از او قرض

. تواند به او رجوع كندمي.)م.ق650ماده(يا قرض.)م.ق675ماده(از باب وكالت 

و دارا شدن ناعادالنه نيز، به اداره امور غير و و حكمقهرا  مستقيم قانون موجب تعهد است

(آيداز اسباب ضمان قهري بشمار مي يك.)ت.ق219و ماده.م.ق306ماده. وجه اشتراك هر

سه طريق رجوع فوق اينست كه، دين قبلي مديون با تمام  سلاز و مديون در مقاواحقش بلاقط

برحسب مورد، جديد با يكي از اين اسباب سه گانه تعهد،يشود، ليكن دينميبرئ الذمهدائن

. آوردنسبت به تاديه كننده بدست مي

مقصود از دعوا يا رجوع قائم مقامي اين است كه، بدنبال تاديه دين از سوي غيرمديون،

و امتيازات تحت شرايطي برخالف اثر طبيعي پرداخت، طلب دائن با  تمام اوصاف، تضمينات

به تاديه كننده منتقل مي و تاديه كننده قائم مقام حقوق دائن عليه مديونبه حكم قانون  شود

ميمي و بر اين اساس  قائمبه اين نوع قائم مقامي اصطالحاً.به مديون رجوع كند تواندگردد

قائم مقامي با پرداخت در كنار قائم. گويند مي(subroyation avec payment) مقامي با پرداخت

 cession de(و قائم مقامي ناشي از انتقال قرارداد (ayant cause)مقامي ناشي از انتقال مال 
contrat(با. از اقسام قائم مقامي شخصي هستند و يعني قائم مقامي كه ناشي از پرداخت است

.Savaut, 2002,pp.2-3; Planiol et Ripere,1949,n.آيدپرداخت دين ديگري بدست مي 1219;) 

Aubray et Rau, par.Bartin,P.263; Baudry-Lacantinerie et  Barde,1907, n. 1516)(.

كه بدون اذن مديون دين او را  قائم مقامي با پرداخت مبنايي است براي رجوع كسي

ف1252اين نكته از ماده. پردازدمي مي قانون مدني ميرانسه بدست كه مقرر دارد؛ قائم آيد

: گيردمقامي قهري صورت مي

به دليل-1 و طلب دائن ديگري را كه، كه خودش دائن است به نفع كسي

(امتيازات يا وثائقش ترجيح دارد و34ماده. )امالك ايران مكرر قانون ثبت اسناد

خت جهت پردارابه نفع خريدار يك مال غيرمنقول كه قيمت خريد-2

كه اين مال نزد آنها رهن مي ميطلبكارهايي . گيردباشد، بكار

در-3 كه با ديگران يا براي ديگران ملزم به پرداخت است، به نفع كسي

. پرداخت دين ذينفع است

و با پول خود ديون تصرفي-4 كه بطور مشروط تركه را پذيرفته به نفع وارثي

.)و امالك ايران ثبت اسناد34تبصره يك ماده( را پرداخته است
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در حقوق ايران نيز بايد رجوع تاديه كننده غير ماذون به مديون را، بر قائم مقامي با

و چهار ماده.پرداخت مبتني ساخت 34 قانون مدني فرانسه در ماده 1252 چون بندهاي يك

و بند سوم آن نيز، همان و امالك آمده است ويهر،كه گفته شدهه گونمكرر قانون ثبت اسناد

وانگهي، مبناي قائم مقامي براي رجوع تاديه كننده. قضايي بعنوان يك قاعده عام پذيرفته است

 پيش از اين گفته شد كه، يكي از مصاديق رجوع.شودغيرماذون در آراء فقهاء نيز ديده مي

و در فرض تعاقب ايادي غاصبان است كه  اگر،تاديه كننده غيرماذون به مديون، در غصب

ب ميمالك كه مال در يد او تلف نشده است او نيز تواند به غاصبي كه ماله غاصبي رجوع كند

مرحوم صاحب جواهر در جواهر الكالم.)م.ق318ماده(در يد او تلف شده است رجوع كند 

؛ آنچه را كه غاصب پرداخت كننده به مالك مال  كه در مورد مبناي اين رجوع چنين گفته است

و شرعي پردازدمغصوبه مي كه مالك در ذمه غاصب تلف كننده دارد بطور قهري و آنچه

في ذمته بالمعاوضهامفيملك حينئذ من ادي بادائه...": بدين عبارت. شودمعاوضه مي للمالك

ص 1367،نجفي("...الشرعيه القهريه ،32(.

كه مال در يد  او پس، مطابق فرض مزبور، بدنبال جبران خسارت مالك از طرف غاصبي

كه بر ذمه است، تلف نشده كه در واقع همان تاديه دين غاصب متلف است، طلب مالك،

و به غاصب جبران كننده خسارت در نتيجه معاوضه شرعي غاصب تلف كننده مستقر است،

و اين همان مفهوم قائم مقامي با پرداخت استقهري منتقل مي  در اين نوع قائم، چون.شود

كه طلب ميمقامي گفته شد و او را قائم مقام دائن دائن بجاي سقوط به تاديه كننده منتقل شود

.با وجود چنين نظري در فقه ديگر نبايد در اين مبنا ترديد كرد. دهدقرار مي

و رجوع شخصي از حيث در پايان؛ ذكر اين نكته ضروري است كه، بين رجوع قائم مقامي

د. آثار تفاوت مهم وجود دارد با،ر رجوع قائم مقاميبدين معنا كه،  تمامي همان طلب دائن

به تاديه كننده غير مديون منتقل مي و امتيازات و او به اوصاف، تضمينات، وثائق، دعاوي شود

و امتيازات وثائق در جهت وصول طلب خود قائم مقامي دائن مي تواند از تمام دين اوصاف

ه كه گفته شد، طلب دائن بدنبال گوندر حالي كه، در رجوع شخصي همان. استفاده نمايد

ميلپرداخت از سوي ثالث با تمام و متفرعاتش ساقط و تاديه كننده در نتيجه واحق شود

مي آورد و. پرداخت دين مديون، طلب جديد عليه مديون بدست طلب مزبور يك طلب ساده

و تضميني خواهد بودبدون هيچ . گونه امتياز

 گيري نتيجه-5
مياز مجموع مطا كه نميلب گذشته اين نتيجه حاصل بشود ه توان بطور مطلق گفت كه،

وجه هر كس دين ديگري را بدون اذن او پرداخت به هيچ.م.ق267موجب قسمت اخير ماده
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به مديون را نخواهد داشت (م.ق267بلكه با توجه به مبناي ماده.حق رجوع فرض قصد.

و رويه قضايي،و قوانين) تبرع پرداخت كننده غير ماذون و نيز آراء فقهاء و مختلف  متعدد

كه پرداخت كننده كامالً.م.ق267حكم ماده به فرضي است ود بيگانه از مربوط هيچ ين باشد

كه. التزام قانوني يا نفعي در پرداخت دين مديون ندارد توانمي،فقط در چنين فرضي است

ط در غير اين.براي او قصد تبرع فرض نمود وتماملب دائن با صورت و تضمينات وثائق

ب ميهامتيازات به قائم مقامي دائن و او در تاديه كننده انتقال يافته و تواند به مديون رجوع كند

و وثائق طلب دائن نيز استفاده كندتماميتواند از اين رجوع مي و تضمنات پس آنچه. امتيازات

ب.م.ق267در قسمت اخير ماده  و نوان قاعده مشهور شده است خود استثناييعه آمده است

به فرضي است.م.ق267گونه كه گفته شد، اين بخش از ماده چون همان. بيش نيست مربوط

و در دو حالت مي توان به او قصد تبرع نسبت داد؛ نخست آنكه،كه تاديه كننده قصد تبرع دارد

و ديگر آنكه، او كامالًاو اين قصد را اعالم مي در، يعني.انه از دين است بيگكند نه الزامي

نه در اين تاديه ذي و  اشخاص بطور استثنايي با توجه به اينكه معموالً.نفع است پرداخت دارد

مياحسانبه قصد به تاديه ديون او به مديون اقدام مينكنو كمك كهشودد اين نتيجه حاصل

.م نيز استثناء است.ق267حكم قسمت اخير ماده

و مأخذ منابع
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