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  ايران حقوق به نگرشي با انگليس حقوقي نظام در تهاتر

  
 اسفندياري احمد

 علوم واحد ،ياسيس علوم و حقوق ات،ياله دانشكدة ،يخصوص حقوق ةرشتي دكتري دانشجو
  .رانيا تهران، ،ياسالم آزاد دانشگاه قات،يتحق و

 زيناب سيفي غالمعلي

  يبهشت ديشه دانشگاهدانشكده حقوق  ،يخصوص حقوق گروه ارياستاد
  )6/10/1399:  تاريخ تصويب-28/5/1398: تاريخ دريافت(

 چكيده

 يها بينش و فراز از پس و شده پذيرفته نوشته حقوق نظام در ديرباز از كه-متقابل دين دو تهاتر     
 عنوان به صرفاً و ديرهنگام بسيار انگليس، حقوق در - است درآمده ماهوي امري عنوان به فراوان
 براي باشد، نقد وجه ،آن دو موضوع كه قرارداد از ناشي دين دو دربارة دادرسي نآيي قاعدة

 اناًياح ا يمعلوم مقدار دربارة متقابل، دعواي نوعي و شد واقع قبول مورد دعاوي، تكثر از جلوگيري
 فرا آن دو اجراي موعد كه شود يم محسوب خواهان مشابه دعواي برابر در نقد وجه نامعلومي
 وجود حال، اين با. گردد يم اصلي دعواي اجراي توقف موجب ورشكستگي، در جز و شدبا رسيده

 سه پيدايش موجب مذكور، حقوقي نظام در» انصاف «و» موضوعه قانون «،»ال كامن «حقوقي منبع سه
 را تهاتر نوع سه اين. دهستن اجرا قابل خود، خاص قلمرو در كدام هر كه شد متمايز كامالً تهاتر نوع
 توان يم ،اند افتهي رسميت دين، دو ميان ارتباط شكل براساس و ندارند ايران حقوق در معادلي كه
 از پس تهاتر اگرچه ايران حقوق در. كرد يگذار نام» مرتبط تهاتر «و »مستقل تهاتر «،»كپارچه يتهاتر«

 بدهكار، دو ذمة برائت موجب ماهوي، امري عنوان به متقابل، كلي دين دو اجراي موعد رسيدن فرا
 به استناد لزوم و حبس حق نهاد وجود ،شود يم آن دو سقوط و دين از معلومي مقدار به نسبت
 تر كينزد انگليس حقوق يها حل راه به را ايران حقوق در موجود حل راه دادرسي، در تهاتر

 و ها كيتكن تهاتر، مباني به نسبت مذكور، حقوقي نظام دو ديدگاه پژوهش، اين در. سازد يم
 . شود يم بررسي آن، متفاوت كاربردهاي

 
 
 

  كليدي واژگان
  .ال  كامن،موضوعه قانون متقابل، دعواي تهاتر، انصاف،       

 

                                                            
 نويسندة مسئول                                                                   Email: gh.Seifi.z@gmail.com   
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  مقدمه .1
 ضرورت و اهميت نوشته، حقوق نظام از بيش تاريخ شناخت انگليس، حقوقي نظام بررسي در

 تاريخي تداوم و گرفته قرار رومي حقوق نفوذ تأثير تحت محدود، بسيار طور به فقط زيرا ،دارد
 اسپينوزي، و داويد( است نكرده ايجاد آن در خللي انقالبي، هيچ كه است طوالني تكامل حاصل آن،

 در بلكه ،»انصاف «و» ال كامن «به حقوق علم اصلي تقسيم در تنها نه وضعيت اين. )150: 1389
 رسيدگي سيستم و ادعو اشكال كه اآنج از و شود يم ديده نيز حقوقي نهادهاي و فرعي عناوين

 كند، انكار را آن ديگر طرف و اصرار ،ادعو بر طرف ك يكه بود شده طراحي يا گونه به آن
 اين با جنبي دعاوي با اصلي دعواي دنكر ريدرگ زيرا ،است شده مواجه اندكي اشتياق با تهاتر
 تأثير تحت هفدهم، سدة رد جيتدر به تهاتر، حال، اين با. نمود يم متعارض مبنايي، فلسفة
 يا تازه هويت و افته يگسترش كشور اين حقوق در خود خاص انواع و مفهوم با رومي حقوق
 عنوان به دادرسي يها ضرورت به توجه بدون تهاتر فقهي، سوابق در برعكس. است دهكر پيدا
 نظر اتفاق آن، وقوع در اراده نقش و تهاتر منبع مورد در فقها اينكه با. دش مطرح ماهوي امري

 در» شرعي تهاتر «و» عقلي تهاتر «يها دگاهيد با را» قهري تهاتر« مدني قانون شارحان ندارند،
 ؛343: 1  ج،1372 امامي،( دادند تطبيق فرانسه حقوق در» قانوني تهاتر «و» خودي بهخود تهاتر «و فقه

 نقش اراده، براي تهاتر دفراين در تعارضات برخي از اجتناب براي اما ،)452: 1379 كاتوزيان،
 تهاتر آثار و مباني مفهوم، تفاوت وجود با كه دهد يم نشان حاضر پژوهش. شدند قائل ناچيزي

 .دارند مشابهي يها حل راه گاهي ايران، حقوق در مذكور نهاد با انگليس حقوق در
  

  تهاتر مفهوم. 2
 دربارة خوانده متقابل وايدع ،نخست: رفته است كار به معنا دو در تهاتر انگليس، حقوق در

 هر ها دادگاه عملي روية در. شود يم محسوب دفاع نوعي كه خواهان دعواي برابر در مبلغي
 حال، عين در و باشد نامعلوم ا يمعلوم آن مقدار خواه مبلغي، دربارة خوانده سوي از دعوايي
 اهميت. شود تلقي خواهان دعواي برابر در متقابل دعواي است ممكن د،شو محسوب دفاع

 شود، محسوب تهاتر خوانده، دفاع گاه، هر كه است آن در متقابل دعواي از تهاتر تفكيك
 دفاع گاه هر و دارد يم دريافت تهاتر موضوع مبلغ كسر با را خود ادعاي مورد مبلغ خواهان
 مبلغ خوانده، و اصلي دعواي در ادعا مورد مبلغ خواهان، شود، تلقي متقابل دعواي خوانده،
 تعريف با مفهوم اين. )Martin, 199: 426( دينما يم دريافت را متقابل دعواي در ادعا مورد
 آوردن دست به براي...دعوايي«: به فرانسه مدني دارسي آيين قانون 64 مادة در متقابل يادعو
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 دادرسي آيين قانون 143 تا 141 مواد مفاد و» 1...مقابل طرف دعواي سادة رد از غير منافعي
 به خوانده حق ،دوم ؛دارد تفاوت ،1379 مصوب مدني، امور در انقالب و عمومي يها گاهداد

 دستگاه ك يخريد ثمن از مبلغي تهاتر مانند مقابل طرف بدهي برابر در بدهي مبلغ از كاستن
 در. )Garner, 1379: 574( آن ترمز سيستم در عيب از ناشي خسارت بابت مبلغ، همين با خودرو
 در. است شده تعريف) 6280: 5  ج،1371 دهخدا،( ديگر كااليي با كااليي مبادلة به تهاتر فارسي، زبان
 و جنس لحاظ به گاه هر دين دو تهاتر مانند ،است شده اد يمقاصه عنوان با تهاتر از گاهي فقه،

 فقدان در. )99 :9  ج،1427ق اردبيلي،( نباشد ترجيحي ديگري بر را كي چيه و بوده مساوي وصف،
 شخص دو نبي متقابل طور به كه همجنس يند دو سقوط« به آن را برخي، قانوني، تعريف
   .)173: 1389 عدل،( ندا هدكر تعريف »دارد وجود
 

  ماهوي ا يدادرسي قاعدة تهاتر، .3
 طريق از تنها خواهان، دعواي به پاسخ كه  آنجا از روم، حقوق در 2واحد رسيدگي اصل مطابق
 فراهم وي براي امكان اين بود، طرح قابل خوانده، سوي از آن به نسبت كار،ان اي ادعو به اقرار
 براي زيرا كند، استناد تهاتر، به خواهان، دعواي برابر در مذكور مبناي دو از كي چيه به كه نبود
 ديگر صورت، اين در. كند اقرار خواهان دعواي حقانيت به ستيبا يم نخست او كاري، چنين

 به حكم دادگاه، ابتدا بنابراين،. دارد طلبي خواهان، ذمة بر نيز او كه كند ادعا توانست ينم
 مستقلي دعواي خود، طلب براي توانست يم او سپس و دكر يم صادر دعوا ةخواند محكوميت

 عقيده تراضي، بدون تهاتر انكار ضمن نيز اماميه فقهاي از يا عده. )342: تا يب سنهوري،( كند اقامه
 و جداگانه توان يم را دين هر متقابل، دين دو به طرف دو ذمة اشتغال رتصو در كه دارند
 نخواهد بستانكار طلب ياستيفا مانع بدهكار، طلب و دكر فاياست ديگري دين به توجه بدون
 غيرمرتبط مستقل قراردادهاي از ناشي ديون ژوستينين، عصر در اما) 99 :9 ج ،ق1417 اردبيلي،( بود
 اتخاذ و رسيدگي گاه هر و )Sepinuck, 1988: 51( شد اعالم تهاتر قابل دادگاه، صالحديد به

 دادگاه نبود، پيچيده اقدامات و بسيار زمان صرف مستلزم متقابل، دين مورد در تصميم
 روم حقوق مواجهة نحوة اگرچه ترتيب اين به. ندك اقدام تهاتر به حكم صدور به توانست يم
 يندافر در صرفاً مذكور، حقوقي نهاد اعمال و استوار سي،دادر آيين مالحظات بر 3تهاتر با

 دين دو قضايي، تهاتر وقوع از بعد ،)Jousselin, 1900: 27( بود طرح قابل قضايي، رسيدگي
 حقوق در قضايي تهاتر و قانوني تهاتر از تلقي با تهاتر از مفهوم اين. شدند يم زايل متقابل،

                                                            
1. Article 64: Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur 
originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son 
adversaire. 
2. Single Issue  
3. Compensatio 
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 دعواي نوعي عنوان به تهاتر تلقي بر انگليس حقوق اراصر حال، اين با. است متفاوت ،ايران
 خوانده اختيار در يا برنده برگ عنوان به آن را كه است حدي به دادرسي جبراني روش و متقابل
. كند اقامه مستقلي، دعواي يا دهكر استناد آن، به خواهان دعواي مقابل در تا دهد يم قرار

 صورت ماهوي لحاظ به تهاتر بررسي برايدي زيا كوششي كشور، اين حقوق در آنكه شگفت
 سو ك ياز رومي حقوق تحوالت تأثير تحت ايران حقوق كه است حالي در اين. است نگرفته

 ،است شده يزيانگ بحث تعارضات صحنة تهاتر، مورد در ديگر، سوي از فقهي يها دگاهيد و
 اين در را دادرسي واعدق نقش نتوانست ماهوي امري عنوان به آن تلقي وجود با كه يطور به

 در موجود خألهاي تا دندكر تالش مدني، حقوق متأخر نويسندگان چنانكه. بگيرد ناديده مورد
 دخالت طريق از و فرانسه مدني قانون در قانوني تهاتر مفهوم استمداد با را قهري تهاتر مفهوم
 و 18 مواد از. )464: 1379 يان،كاتوز( ندساز مرتفع دادرسي، يندافر در تهاتر به خوانده استناد دادن
 مواد مطابق اما ،است دفاعي طرق از تهاتر كه شود يم استنباط مدني، دادرسي آيين قانون 142
 اصلي خواهان از چيزي مطالبة متضمن دفاعي، جنبة بر عالوه متقابل دعواي بعد، به 141 و 17

 قالب در را خود ادعاي ه،خواند گاه هر نتيجه در. داردنياز  دادخواست تقديم به كه است
 دادگاه است، نكرده استناد تهاتر به دفاعي امر ك يعنوان به كه آنجا از سازد، مطرح تقابل دعواي

 معرض در اقتباس منشأ در ترديد دليل به» قهري تهاتر« مفهوم. دكن اعمال آن را رأساٌ تواند ينم
  .است گرفته قرار يضيضدونق تفسيرهاي

  
   عقلي تهاتر. 3.1

 دارد، طلب خود بستانكار از نيز آن را مثل و دارد ذمه بر ديني كه كسي مورد در فقها رخيب
 گروهي. )177: 1  ج،ق1410 حلي،( پذيرفتند حكمي چنين مبناي تبيين بدون را دين دو تساقط
 رشتي،( دادند نظر آنها بقاي امتناع به و ندكرد معرفي عقلي را متقابل دين دو ميان تهاتر ديگر،

 ةواسط يب حكم ا يطرفين از كي يارادة اينكه بدون، )481: 8  ج،ق1413 عاملي، جعبي ؛2021: ق1401
 طور به و گذارد مي صحه عقلي، حكم اين بر نيز شارع البته. باشد دخيل مورد اين در شارع

 اجتماع با كه است تصور قابل زماني وضعيت، اين. دهد يم حكم دين دو تهاتر به غيرمستقيم
 -است آن طرفين تعدد كه - دين اصلي ركن واحد، شخص در بستانكار و بدهكار نوانع دو

 از را خود عليه طلب اجراي شخصي، كه رديپذ ينم عقل زيرا شود، ساقط دين، و شده زايل
 بارز مثال بدهكار، و بستانكار ذمة اتحاد دليل به الذمه يف ما مالكيت نهاد. ندك مطالبه دادگاه
 از دور دارد، قرار ديگري ذمة بر متقابالً كه طلبي اجراي مطالبة ليكن ،ستا دين عقلي سقوط

                                                            
 اشتغال  عقلي الاذا ي الشخص مستحقاعليه كالواحد بالجنس اوالنوع، مستحقاله وامتناع كون الواحد  هو عقلي و انّ دليل التّهاتر. 1
 .ذمه الشخص اآلخر   الشخص بعين مااشتغلهذمه 
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 :9 ج،ق1417اردبيلي، (  شمردنداستيفا، هر طلب را جداگانه، قابل اي عدهبه همين دليل، . ذهن نيست
، ماهوي به مفهوم تهاتر قضايي به حقوق قديم فرانسه، اي قاعده عنوان بهپس از اينكه تهاتر . )99

 از 1»خودي تهاتر خودبه« به  Ipsojureدليل تفسير عبارت  به)886: 3  ج،1988سنهوري، (كرد يدا راه پ
، اين نوع تهاتر جاي خود را )Savatier, 1949, t2: 249( سوي نويسندگان كالسيك حقوق مدني

 دو دين متقابل، از لحظة كه طوري به ،)Nichet, 1934: 153(كرد در حقوق اين كشور تثبيت 
اين . )Van Deventer,2016: 11( ندشو مي، زايل نندك ميقي، به مقداري كه با يكديگر معادله تال

نخست اينكه تهاتر، عبارت از پرداخت دو دين متقابل است : نوع تهاتر بر چند مبنا استوار بود
 ميان دو بدهكار متقابل، صورت ها پرداخت و براي اجتناب از 2خودي به خودصورت بهكه 
 به يوفا يقمصاد تهاتر از ايران نيزدر حقوق . )Ripert et Boulanger , 1967, t2: 699( گيرد مي

 دو بدهكار ي دو پرداخت متقابل از سوي برااي وسيلهو  حقوقي يعوقا ةعهد و در زمر
و با وقوع آن، تعهد، اجرا و اسقاط  منبع اصلي آن، حكم قانون بوده محسوب شده است كه

دوم آنكه اين نوع تهاتر از اين فرض . )910: 2 ، ج1388 جعفري لنگرودي، ؛415 :1379كاتوزيان، ( شود مي
 كه قصد ضمني دو بدهكار متقابل، آن است كه دو دين كلي متقابل را شود ميقانوني ناشي 

 كه دو طرف، مايل به انجام آن بوده و براي آنها به شود ميبنابراين، آنچه فرض . نندكساقط 
خودي، واقع  به خودصورت بهو تهاتر است  معتبر ذاتاًي مطلوبيت است، يك اندازه، دارا

خودي براي  بهبا اين حال، پذيرش ارزش ذاتي تهاتر خود. )Larombier, 1885, t5: 115( شود مي
 متقابل ديون باشند مايل طرف، دو هر كه افتد يم اتفاق ندرت به زيرا ،دينما يم دشوار طرفين،

 عنوان به خواهان عليه آن را باشد مايل كه است مفيد يا خوانده براي فقط ر،تهات. شود تهاتر آنها
 تن آن، به خود ميل برخالف است مجبور كه خواهاني براي نه ،كند اعمال پرداخت، روش
 متقابل دين دو تساقط مورد در عقل حكم منكر يا عده اينكه با. )Belanger, 2003:136( دهد
 ديدگاه تأثير تحت را» قهري تهاتر« مدني قانون شارحان ،)1474: 2  ج،1381 لنگرودي، جعفري( شدند
 ديگر، سوي از فرانسه قديم حقوق در خودي خودبه به تهاتر و سو ك ياز فقه در عقلي تهاتر
  . دندكر تعبير

  
   شرعي تهاتر. 3.2

 -دارد ذمه بر او مقابل طرف آنرا مثل كه- ديني به را شخص ذمه همزمان اشتغال فقها، برخي
 شدند قائل تأسيسي جنبة تهاتر، به شارع حكم براي و نموده معرفي شرعي احكام برخالف

 نقشي چنين مورد، اين در عقل حكم ا يطرفين از كي يارادة براي اينكه بدون 3 )401 :تا يب حكيم،(
                                                            

1. Compensation Automatiques 
2. Automatiquement 

 ...  ليالمح ذمهغل  قهرا فيكون الحكم الشرعي انّه تشتالتهاتر قعي فحينئذ مشغوله...)ذمه المحال عليه(اما إذاكانت. 3
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 حد تا كه خودي خودبه تهاتر ديدگاه اعتبار سريع كاهش از پس نيز فرانسه حقوق در.. بپذيرند
 1290 مادة براساس و) Drakidis, 1955: 239( نمود يم زيآم تعارض و انهيگرا رواقعيغ زيادي
 به» قانون حكم به «متقابل دين دو تهاتر مفهوم به. 1قانوني تهاتر فرانسه، سابق مدني قانون
 در كه افت يغلبه قضايي، تهاتر و خودي خودبه تهاتر مفاهيم بر جيتدر به آن دو تالقي محض
 ها پرونده تكثر از جلوگيري براي قضايي نهادهاي درون از تمايالتي يريگ شكل آن، پذيرش

)Van Deventer,2016: 67 (ةقو برابر در گذاري قانون قوة استقالل حفظ انديشة و سو ك ياز 
 مؤثر ديگر، سوي از) Belanger,2003:139( ها دادگاه صالحديد قيد از تهاتر كردن رها و يهيقضا
 مجدداً ،2كشور اين مدني قانون 2017 اصالحي 1290 مادة در قانون حكم به تهاتر. است بوده
 تهاتري، چنين وقوع فرانسه، حقوقي دكترين مطابق اما. است شده واقع تأكيد مورد ناًيع و

 اين از و )Terre, Simler et Lequette, 1996: 1043( است طرفين از كي يحداقل ارادة به منوط
 آن شارحان نخستين آثار در و مدني قانون در حال اين با. دارد تفاوت شرعي هاترت با لحاظ

 و است نشده يا اشاره نيز قانوني تهاتر به مانده، مغفول شرعي تهاتر آثار و مباني تبيين تنها نه
 به خود تهاتر با و دش كشور حقوقي ادبيات وارد فرانسه، حقوق طريق از ظاهراً اصطالح، اين

 نيز يا عده. )164: 1389 شهيدي، ؛182: 1372 لنگرودي، جعفري(  شديتلق مترادف عقلي، تهاتر و خودي
 تفاوت، وجود درك با گاهي اما ،درآميختند را آن دو آثار برخي ،يگذار نام اين از تيتبع به

. )454: 1379 كاتوزيان،( دادند قرار توجه مورد قهري تهاتر ةشد ليتعد مفهوم عنوان به را قانوني تهاتر
 بر اصرار ضمن ،كردند نفي را عقلي تهاتر تلويحي، طور به كه حقوقي نويسندگان حال، اين با

: 2 ج ،1382 لنگرودي، جعفري( فرانسه مدني قانون 1289 مادة از مدني قانون 294 مادة شدن ترجمه
 و عيشر تهاتر مفهوم به قانون، حكم فقدان صورت در ذمه دو تساقط عدم اعالم با و) 909

 حقوق در قانوني تهاتر ديدگاه. )1474: 2  ج،1381 لنگرودي، جعفري( شدند نزديك يتهاتر قانون
 واسطة با و عام ارادة از كه- تهاتر انواع برخالف آنكه نخست: است استوار زير مباني بر فرانسه
 ا يدو هر ا يطرفين از كي يارادة به تهاتر دادن ارتباط طريق از و رنديگ يم نشأت گذار قانون
 و خاص ارادة از بلكه ،خودي بهخود كامالً طور به نه قانوني تهاتر - ندشو يم اعمال قاضي، حكم

 شود، فراهم خاصي، شرايط اينكه محض به بهتر، عبارت به. شود يم ناشي گذار قانون ةواسط يب
 عبارت البته .ندشو يم ساقط و  شدهواقع تهاتر مورد قانون، حكم به متقابل دين دو

 امري، تهاتر، كه است آن از حاكي ضمني، طور به اگرچه رومي حقوق در  Ipsojureمعروف
 كه سازد ينم مشخص قطع، طور به اما ،نيست قضايي كلمه، دقيق معناي به ديگر و بوده ماهوي

                                                            
1. Compensation Legale 
2. Art. 1290 C.C: La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi,même à 
l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se 
trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.  
 



  
 25        تهاتر در نظام حقوقي انگليس با نگرشي به حقوق ايران                                                  

 نويسندگان برخي. )Belanger, 2003: 138( دكن يم عمل واسطه يب ا يباواسطه گذار، قانون ارادة
 سقوط و دين دو خودي خودبه پرداخت معناي به قهري تهاتر نارسايي درك با نيز راناي حقوق
 مادة در مندرج قانوني تهاتر و دهكر مترادف عقلي، تهاتر و قانون حكم به تهاتر با را آن ،آن دو
 .)165: 1377 شهيدي، ؛453: 1379 كاتوزيان،( كردند حمل قهري، تهاتر بر را فرانسه مدني قانون 1290
. باشد مدنظر تهاتر بر گذار قانون باواسطة و عام حكم كه است پذيرفته صورتي در ديدگاه اين
 حكم به «قيد فاقد و دهكر اكتفا ،»...است قهري تهاتر،« عبارت به كه-مدني قانون 295 مادة از

 اديقرارد تهاتر همانند قهري تهاتر كه شود يم استنباط مذكور، قانون مواد ساير و است» قانون
 بر قاًيدق را قهري تهاتر توان ينم بنابراين. شود يم ناشي گذار، قانون ارادة از باواسطه طور به... و

 براي غيرمستقيم كاربرد با تضمين ابزار عنوان به تهاتر، آنكه دوم ؛دكر منطبق قانوني تهاتر
 :Belanger, 2003( شود يم محسوب بستانكار همزمان، طور به كه است بدهكاري از حمايت

 محل از تواند يم بستانكار واست  دين پرداخت براي مطمئني وثيقة تهاتر، اساس، اين بر. )137

 ساير بر مقدم مرتهن، بستانكار يك مانند و دارد مسترد را خويش طلب بدهكار، ذمة اشتغال

 اتمقرر سكوت دليل به. )874: 3  ج،1998 سنهوري،( كند خود،اقدام طلب وصول به بستانكاران
 دو تسهيل و متقابل دين دو پرداخت وسيلة تهاتر، اينكه به اذعان وجود با برخي مدني،

 اجراي پنهاني ةوثيق تهاتر، كه معنا اين به ،اند دهكر معرفي تضمين نوعي را آن ،است پرداخت
 مقابل در و بگيرد دارد، ديگري از كه را طلبي بدهكار، كه شود يم آن از مانع و  استتعهد دو
 ممكن اگرچه تعبيري، چنين. )910 :1388،2  جلنگرودي، جعفري( دكن استناد خود اعسار به او البةمط

 بيشتر را نظريه اين در موجود تعارضات بكاهد، را قهري تهاتر مفهوم اشكاالت از بخشي است
 اجتماع با صورت اين در ،شود فرض متقابل دين دو پرداخت ةليوس تهاتر، گاه هر زيرا ،كند يم

 از كي يبراي فرصتي و شوند يم ساقط خود خودبه دين، دو و دگير يم انجام پرداخت شرايط،
 ابزار تهاتر، آنكه سوم كند؛ استفاده آن از تضمين ابزار عنوان به تا ماند ينم باقي بدهكار دو

 كه گذارد ينم باقي ترديدي نظري، لحاظ به فرانسه مدني قانون 1290مادة اگرچه. است دفاعي
 سقوط بودن قاعده خالف دليل به كشور اين يها دادگاه ،شود يم واقع قانون حكم به ترتها

 Van( دندكر اعالم غيرعملي، قضايي يها يدگيرس در را آن دقيق اجراي دين، دو خودي بهخود

Deventer,2016: 66( .،حالت از خوانده استناد با كه است آن به منوط تهاتر، وقوع بنابراين 
 دعواي اجراي مانع تا شود مطرح دادگاه، در دفاعي امر ك يعنوان به و شود خارج سكون،

 هر كه دارد اقتضا قاضي، يطرف يب. است بدهكار خود، بدهكار به همزمان كه شود بستانكاري
 ،كند اثبات را خواهان از خود طلب تهاتر، به استناد بدون تقابل، دعواي عنوان به خوانده گاه

 بدون نيز ايران حقوق در تهاتر. كند صادر تهاتر، به حكم و اعمال أساًر را او حقوق نتواند
 يكي ارادة به موكول و حقوقي عملي گيرد، قرار توجه مورد دادگاه در آن به استناد لزوم اينكه
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 قاعدة قانون، حكم به تهاتر وقوع آنكه چهارم ؛)167: 1389 شهيدي،( است شده معرفي طرفين از
 وجود آن اسقاط امكان بلكه ،)Belanger, 2003: 139( شود ينم حسوبم عمومي نظم و آمره
 خصوص در طرفين توافق ،1880 مي 11 مورخ رأي در كشور اين عالي ديوان چنانكه. دارد
 .است دهكر معرفي آن وقوع مانع و معتبر را شرايط اجتماع از پس و پيش تهاتر، وقوع عدم

 سقوط منظور به ارادي و آگاهانه اقدامي، كه - اعراض انامك نيز ادعو خواندة براي اين بر عالوه
 قانوني تهاتر به نسبت - بود شده ايجاد تهاتر، شرايط شدن فراهم لحظة از قبل كه است ديني
 خود دين تهاتر، وقوع امكان از اطالع با بدهكار كه است آن اعراض موارد از كيي. دارد وجود

 كند مي اعراض تهاتر، به نسبت خود، حق از شخصي چنين كه است اين بر فرض. پردازد يم را
 تهاتر، گاه هر كه است حالي در اين. شود يم دين دو سقوط متأخر شرط تحقق مانع او اقدام و

 :1379كاتوزيان، ( دينما يم غيرممكن امري، چنين پذيرش شود، تلقي مؤثر طرفين ارادة از مستقل

 انجام تواند يم تهاتر كه دانست ينم خوانده كه يتوق خصوص به توجيهي، چنين قبول البته،. )459
 هر ،پردازد يم را تهاتر قابل دين كه بدهكاري. سازد يم تحريف را اعراض و  استدشوار ،دگير
 مدني قانون 1299 مادة مطابق ، استنبوده مطلع تهاتر، امكان از كه بياورد معتبري داليل گاه

 از پيش آن، از جلوگيري بر توافق ا يتهاتر از اعراض امكان. شود يم پذيرفته او دفاع فرانسه،
 تهاتر، بودن قهري زيرا ،است شده توجيه قراردادها يآزاد اصل استناد به قانوني شرايط اجتماع
 امر، اين و نيست طرفين توافق به نيازي قهري، تهاتر وقوع براي كه دينما ينم افاده اين از بيش
 جلوگيري آن وقوع از تهاتر شرايط اجتماع از پيش كديگر،ي توافق با آنها كه شود ينم مانع
 از پس و شده ساقط دين، دو شرايط، اجتماع از پس لحظة اولين در صورت اين غير در. نندك
 از ديدگاهي چنين. )174 :1377 شهيدي،( شود توافق آن، بقاي مورد در تا ندارد وجود ديني آن

 :3  ج،1998 سنهوري، ؛222: 2  جق،1308 عاملي، جعبي( است هشد اعالم باطل، و جب يمالم ابراء مصاديق
 لنگرودي، جعفري( نپذيرفتند را تهاتر از بدهكار اعراض امكان يا عده دليل، همين به شايد. )915

 شده محسوب دين بودن كلي موارد در حبس حق فروعات از تهاتر اين، بر عالوه. )239: 1391
. )898: 3  ج،1998 سنهوري،( دكرن اعمال را آن توان ينم دين شدن االجرا الزم موعد از قبل كه است

: 1379 كاتوزيان،( است شده پذيرفته ،يا عده سوي از نيز شرايط اجتماع از پس تهاتر، از اعراض
 شخص است ممكن اگرچه عقلي، لحاظ به زيرا ،نيست تكلف از خالي نيز امر اين اما ،)459

 بر توافق طريق از نيست، آن واجد كه را حقي تواند ينم شود، آينده در حقي تحقق مانع بتواند
 طور به ،است هگرفت انجام قبالً كه را ديني سقوط ا يكند اسقاط آن، از اعراض ا يجلوگيري
 . )Belanger, 2003: 140( دساز مرتفع قهقرايي،
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   اختياري تهاتر. 3.3
 امكان و متقابل دين دو تهاتر يينتب در شرعي تهاتر و عقلي تهاتر يها دگاهيد كه آنجا از

 در طرفين از كي يارادة مداخلة لزوم نياورد، فراهم جامعي حل راه آن، از اعراض ا يجلوگيري
 الزم طرفين ارادة توافق ديگران، اموال تملك براي اگرچه. شد واقع توجه مورد فرايند، اين

 جمله از و شفعه به اخذ حيا،ا مباحات، حيازت مانند استثنايي موارد در حال اين با ،است
. )235: 5  ج،تا يب العالمي، موسوي ؛340: 1  ج،تا يب مقداد،( است كافي و الزم شرط طرف، ك يقصد مقاصه،

 شده استفاده تهاتر و احتساب كنار در مقاصه ةواژ از متقابل ذمة دو سقوط تبيين براي فقه در
 و مساوات حساب، تسوية...كردن وتاهك كردن، قطع معني به» قص« ريشة از لغت در كه است
 شرايط در بستانكار اينكه از است عبارت فقهي، لحاظ به و) 190: 11  ج،تا يب منظور، ابن( آمده مماثله
 نمايد فاياست مديون، دسترس در اموال از را خود حق قاضي، به مراجعه به نياز بدون و خاص

 ما بمثل فعاقبوا عاقبتم وان «جمله از قرآن از اتيآي به مورد اين در. )69 : 6  ج،1355 خوانساري،(
 ئَةٍيس وجزَاء ،)277 :بقره( عليكم اعتدي ما بمثل عليه فاعتدوا عليكم اعتدي فَمن ،)136: نحل( عوقبتُم

ا ئَةٌيسثْلُهم ...نِ ورَ لَمانْتَص دعب هظُلْم لَ ما كفَأُولئيعنْ هِمبِ مو گرديده استناد )40- 41: شوري( لٍيس 
 براي. )130: 5  ج،ق1226 عاملي، حسيني( است شده ذكر الضرر و الحرج قاعده دو نيز تهاتر مبناي
 آنكه نخست: است شده ينيب شيپ نيز رگدي شرط دو تقابل، وجود بر عالوه دين، دو تهاتر

 بدهكار آنكه دوم ؛)315 :4  ج،تا يب الغطا، كاشف( باشد كرده امتناع بدهي پرداخت از ديگر بدهكار
 ايرادات برخي اگرچه قانوني تهاتر نيز رومي حقوق در. )304: 2  ج،تا يب سبزواري،( باشد دارا ديگر،
. ندك ينم توجيه كامل طور به را قانون حكم به تهاتر وقوع ،سازد يم مرتفع را خودي خودبه تهاتر

 وجود با و دكر جدا رومي حقوق از را خود راه جيتدر به تهاتر زمينة در ژرمني حقوق بنابراين،
 صورت در آلمان مدني حقوق براساس. كرد پيدا مستقل هويتي، مشترك، اصول برخي حفظ
 اعالمية طريق از داوطلبانه بدهكار كه است كافي شخص، دو ميان متقابل دين دو وجود

 انجام به هدادگا در استناد به نياز بدون ضمني ا يصريح صورت به دادگاه از خارج يررسميغ
 و كرده پرداخت تهاتر، طريق از را خود دين كه كند اعالم خود بستانكار به خاصي تشريفات

 تهاتر موارد، اين تمام در. )Van Deventer, 2016: 69( است شده ساقط دين، وسيله، اين به
 به» قهري «و كردن غلبه و شدن چيره به» قهر«. است دهش محسوب اختياري امري، قهري،
 مواردي رب ناظر» قهري تهاتر« عبارت و )15710: 11  ج،1371 دهخدا،( است شده معني...و يجبر
 تهاتر وقوع براي طرفين تراضي به نيازي دين، دو ميان تقابل وجود دليل به اگرچه كه است

نيز  تأكيد بر آن بلكه ،نشده نفي تنها نه آن وقوع در بدهكار دو از كي يارادة وجود لزوم نيست،
 باشد مشغول چيزي به شخصي ذمة گاه هر كه ندك يم حكم شرع، و عقل بنابراين،. است شده
 خويي، ؛125: 1  ج،1355 خوانساري،( كند تهاتر را آن تواند يم او است، مشغول آن به ديگري ذمة كه
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 لزوم آن، شايع مصدق. است ييامضا صرفاً مورد، اين در شرع و عقل حكم البته. )404 :38  ج،تا يب
 ابن( است بودن دارا صورت در خود همسر از او طلب با نفقه بابت دين تهاتر براي شوهر ارادة
 دين تهاتر مورد در فقها برخي. )573: 2  ج،ق1403 حلي، ؛346: 31ج  ،1379 نجفي، ؛248 :5  جا،ت يب قدامه،
 1)441 :3  ج،ق1427 عاملي، حر( متعدد روايات به استناد ضمن مستحق، از او طلب با دهنده زكات
 اينكه به پاسخ در چنانكه. )363: 15  ج،1379 نجفي،( شدند قائل را تهاتر اختيار دهنده، زكات براي
 وما يپس...بلي« :نوشت هييفق كند، حساب خود طلب عوض به را زن نفقة تواند يم شوهر آيا

 است محتمل باشد، كي يجنس در نفقه با دارد طلب آنچه هرگاه بلكه. كند يم حساب فيوما
 ديون شخصي، گاه هر مدني قانون 282 مادة مطابق. )280: 1376 زدي، يطباطبايي(» ...قهري تهاتر

 طرف دين با متعدد ديون از كيهر تهاتر به حكم كه آنجا از باشد، داشته ديگري به متعددي
 خواهد عواق دارد، متعدد ديون كه بدهكاري تعيين به تهاتر بود، خواهد بالمرجح ترجيح ديگر،
 ،پردازد يم بيشتري سود دين، دو از كي يمورد در كه بدهكاري نفع زيرا ،)177: 1377 شهيدي،( شد

 تعيين ديگر، مورد. )326: 1ج  ،1372 امامي،( دهد قرار تهاتر مورد را دين همين كه كند يم ايجاب
 افراد از كيهر تواند يم بدهكار و بوده خارج در عديده افراد داراي كه است كلي دين مصداق

 از تبعيت به .)37: 4  ج،1376 كاتوزيان، ؛318: 1  ج،1372 امامي،( دكن انتخاب دين، ايفاي منظور به را كلي
 پرداخت ديگري طريق از ا يتهاتر ةليوس به را خود دين تواند يم نيز بدهكار كلي، قاعدة اين
 منوط را دين پرداخت از هكاربد خودداري به تهاتر وقوع اشكالي، چنين از اجتناب براي. كند
 اينكه بدون...« قيد اغلب حقوقي، نويسندگان حال، اين با .)264: 39  ج،1379 نجفي،( است شده

 اعالم ديدگاهي در از حاكي را مدني قانون 295 مادة در» نمايند تراضي موضوع اين در طرفين
 تهاتر اشكاالت از جتنابا براي و دانسته طرف دو تراضي به منوط را تهاتر وقوع كه دندكر

 دندكر معرفي قهري، تهاتر حركت كليد و رخمتأ شرط را خوانده استناد نيز خودي بهخود
 . )457: 1379 كاتوزيان،(

  
  دين دو منشأ ميان ارتباط. 4
 قانون و انصاف ،ال كامن منبع سه از مردم ميان روابط بر حاكم مقررات انگليس، حقوقي نظام در

 نوع سه اساس، اين بر. دكن تبيين تواند يم تاريخ فقط را آن علت كه است تهگرف الهام موضوعه
 درجات با متقابل دعواي و اصلي دعواي ميان ارتباط لحاظ به كه است گرفته شكل تهاتر،

 تهاتر «و» قانوني تهاتر «،»ال كامن بر مبتني تهاتر«: دارند فاصله رومي، قضايي تهاتر از متفاوتي

                                                            
عن دين لي علي قوم طال حبسه عندهم اليقدرون علي قضائه و هم مستوجبون  للزكاه هل لي أن ) ع(سئلت ابا الحسن . 1

 .نعم: أدعه و أحسب به عليهم الزكاه؟ قال
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 مذكور، دعواي دو به توأمان رسيدگي موارد تمام در تواند ينم ييتنها به كدام چيه كه» انصافي
  : ندك تضمين را عدالت
 

   2كپارچه يتهاتر يا 1ال كامن بر مبتني تهاتر. 4.1
 تابع كشورهاي حقوق منبع ،نيتر مهم و گرفته شكل دادرسي، مالحظات براساس كه -  ال كامن
 حقوقي مشترك قواعد محلي، يها عرف كنار در ابتدا در و شود يم محسوب حقوقي، نظام اين
 ميان از شاهي، يها دادگاه در ميالدي 1066 از -دش يم محسوب انگلستان سراسر براي

 الينفك و اصلي بخش و )160: 1389 اسپينوزي، و داويد(كرد  تراوش دادرسي يها نييآ از يا مجموعه
 برابر در 3متقابل دعواي نوع هر نفي بر ابتدا در ال كامن. شود يم محسوب كشور اين حقوق
 در كه داد اجازه او به جيتدر به اما ،داشت اصرار خوانده، سوي از رسيدگي حال در دعواي
 خواهان دعواي موضوع از كه -  قانوني الزام نقض دليل به كه دكن ادعا خواهان دعوي مقابل
 4كسر را خسارات تا افت يازهاج خوانده، بنابراين،. است شده خسارت متحمل -شود يم ناشي
 :Sepinuck, 1988( باشد خواهان سوي از قانوني الزام ا يقرارداد نقض  ازناشي دعوا خواه، ،كند

52; Lyod, 1916: 563( .ناميد، كپارچه يتهاتر ا ي5كاهشي تهاتر را آن توان يم كه – تهاتر نوع اين 
 و شده ناشي اصلي، دعواي حوالا و اوضاع همان از كه دارد سروكار متقابلي دعواي با

 صورت، اين در. سازد يم اثر يب ،ندك يم معادله آن با كه ميزاني به را اصلي دعواي بالواسطه،
 مادة 1 بند در كه –ال كامن بر مبتني دفاع اين. ابدي يم كاهش نسبت همان به خواهان خواستة

 مربوط خدمات ارائة و كاال فروش قراردادهاي به است، شده منعكس كاال بيع قانون 59
 زوال ا يقيمت كسر به نسبت خوانده، فروشنده، سوي از تضمين نقض صورت در و شود يم

 است نشده پذيرفته بيع، قرارداد به دفاع اين نساخت منحصر حال، اين با. ندك يم پيدا حق آن،
)Grant, 1965: 76( .است يرندگانيگ وام برابر در تهاتر از ها بانك استفادة پركاربردترين از يكي 

 استفاده اعتباري كارت از بانك و گذار سپرده گاه هر. شوند يم محسوب بانك گذار سپرده كه
 مقداري به قبلي، اخطار بدون را او حساب دارد حق بانك ،ژهيو روابط وجود صورت در د،كنن
 را خود موافقت قبالً بدهكار، اينكه ولو سازد، بدهكار ،ندنك يم معادله كديگر يبا دين دو كه

 انجام بدون بدهكار كه است رمنصفانهيغ زيرا ،)Silverman, 1994: 441( باشد نكرده اعالم
 انگليس، حقوق. )Dobyns, 1972: 1611( شود مند بهره معامله از حاصل منافع از خود تعهدات

                                                            
1. Common Law Set-off  
2. Integrated Set-off  
3. Cross-Action 
4. Recoupment 
5. Abatement Set-off 
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. ناسدش يم رسميت به -دارد نام 2جاري حساب تهاتر ا ي1ها حساب ادغام كه -  را تهاتر نوعي
 ديگر حساب در موجود وجوه با را حساب ك يبدهي كه دهد يم اجازه بانك، به نهاد اين

 نگهداري مورد در مشتري و بانك ميان قرارداد ةواسط به اينكه مگر كند، تهاتر شخص، همان
 قانون 296 مادة اگرچه. )Van Deventer, 2016: 129( باشد شده توافق جداگانه طور به حساب دو

 قيد است، نكرده اشاره تهاتر، منشأ دين دو، سبب اتحاد امكان به صريح طور به ايران مدني
 اينكه با. است گذاشته باز را استنباطي چنين راه مذكور، مادة در» سبب اختالف به ولو...«

 تهاتر قابل باشد، واحد سبب داراي كه را متقابل دين دو حقوقي، نويسندگان از بسياري
 با ،)239: 1391 لنگرودي، جعفري ؛173 : 1377 شهيدي، ؛ 420: 1379 كاتوزيان، ؛ 345: 1  ج،1372 امامي،( شمردند

 جعفري( دش اعالم تهاتر غيرقابل باشد، شده ناشي معوض عقد ك ياز كه ديني دو حال، اين
 چنين در تهاتر از استفاده اوالً كه است آن ديدگاهي چنين مبناي ظاهراً. )224 :2  ج،1388 لنگرودي،
 دو مورد در اًيثان ؛سازد يم بيهوده - است عهد به وفاي كه - را قرارداد انعقاد از هدف مواردي،

: 1379 كاتوزيان،( است شده ينيب شيپ» حبس حق «سازوكار معوض، قراردادهاي از ناشي دين
 نباشد، معوض عقود از ناشي واحد، دين دو سبب كه مواردي در تهاتر وقوع اينكه نتيجه. )420
  .دينما يم ترديد غيرقابل نيز ايران حقوق در

 
   4مستقل تهاتر يا 3قانوني تهاتر. 4.2
 نظام در موضوعه حقوق ،دهد يم تشكيل ال كامن را انگليس حقوق از چشمگيري بخش اينكه با

 هنگام گذاري، قانون مجلس. است يا ژهيو اهميت و وسيع حجم داراي كشور، اين حقوقي
 مقررات مجموعة صورت به قوانين كه مواردي بجز و ندك يم لحاظ را ال كامن قانون، تصويب

 محسوب ال كامن ةنام غلط ا يالحاقيه مصوب، قوانين ،نديآ يدرم حقوق از يا شاخه عنوان به
 آن دو ميان كه زماني حال، اين با ،شوند ينم شناخته فهم قابل آن، به مراجعه بدون و ندشو يم

 موضوعه حقوق با اولويت گذاري، قانون قوة نامحدود اختيارات دليل به شود، ايجاد تعارض
 بنابر 1735 و1729 قوانين در مستقل ا يقانوني تهاتر. )19: 1389 كاونديش، پژوهشگران هيأت( است

 ك ياز تهاتر نوع اين. شد پذيرفته 5دعاوي كثرت از جلوگيري هدف با و دادرسي مالحظات
 معسر بدهكاران قانون ،1705ورشكستگي موقتي قانون ازير ،شود يم ناميده» قانوني «سو،

 ناميده» مستقل «ديگر، سوي از و شود يم محسوب آن، منبع 1873دادرسي قانون و1729
 ,Pinsler( اند شده ناشي كديگر، يبه ارتباط يب كامالً احوال و اوضاع از متقابل ديون زيرا شود يم

                                                            
1. Combination of Accounts 
2. Current Account Set-off 
3. Legal Set-off  
4. Independent Set-off 
5. Circuity of Action 
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 كامالً فرانسه، مدني قانون 1290 مادة در مندرج انونيق تهاتر با تهاتر از مفهوم اين. )520 :2011
 از غير را خود دين يكديگر، توافق با توانند يم قانوني تهاتر طرفين اينكه با .است متفاوت
 ميان يا هيتصف هر در انگليس 1986 اعسار قانون مطابق حال، اين با كنند، پرداخت تهاتر طريق
 توافق با را آن توانند ينم طرفين و است آمره متقابل، يوند تهاتر او، بستانكاران و معسر شركت
 با و مدني قانون 296 مادة در» سبب اختالف به ولو...« قيد استناد به يا عده اگرچه. نندك سلب
 دين دو اسباب تعدد امكان ،شود ينم مسبب اختالف موجب سبب، اختالف كه استدالل اين

 ك يناشي دين دو برخي، اما .)345: 1  ج،1372 امامي،( اند داده قرار پذيرش مورد را تهاتر موضوع
 جعفري( كردند اعالم تهاتر قابل غير انگليس، حقوق در مستقل تهاتر همانند را معوض عقد

 چنين در تهاتر از استفاده اوالً كه است آن ديدگاهي چنين مبناي. )224 :2  ج،1388 لنگرودي،
 دو مورد در اًيثان ،سازد يم بيهوده - است عهد به وفاي هك - را قرارداد انعقاد از هدف مواردي،

. )420: 1379 كاتوزيان،( است شده ينيب شيپ» حبس حق« سازوكار معوض، قراردادهاي از ناشي دين
 باشد، شده ناشي متعددي اسباب از ا يبوده واحد سبب داراي خواه متقابل، دين دو حال، اين با

 بنابراين،. )173 :1377 شهيدي، ؛420: 1379 كاتوزيان، ؛345: 1  ج،1372 ،امامي( است شده اعالم تهاتر قابل
  . دينما يم ترديد غيرقابل نباشد، معوض عقود از ناشي دين دو سبب كه مواردي در تهاتر وقوع
  

   2مرتبط تهاتر ا ي1انصاف بر مبتني تهاتر .4.3
 قرار موضوعه، قحقو و ال كامن از پس اهميت لحاظ به انگليس حقوق در كه - انصاف

 كاربرد برخالف دادرسي، ادارة زمينة در كه شود يم اطالق ها دادگاه يها عرف به -رديگ يم
 مذكور، بخش دو كه ييها تيوضع در و ندك يم ارائه ييها حل راه حقوقي، قواعد مكانيكي
 شمار به قانوني اينكه با ،ينيب شيپ صورت در ا يباشند نكرده ينيب شيپ مناسبي، يها جبران

 فراهم ييها جبران ند،ك صادر ،آن دو برخالف حكمي اينكه بدون باشند، رمنصفانهيغ ،رود يم
 تهاتر ها جبران اين از كيي. )Encyclopedia Britanica Incorporation, 2005, v4: 534( آورد يم

 ظاهراً و شود ينم محدود خاصي، تيموقع به ديگر نوع دو برخالف كه است انصاف بر مبتني
 مستقل متقابل دعواي لغو معناي به 3طبيعي عدالت نظرية تأثير تحت 1677 سال در بار اولين

 را اجحاف اين - رديگ يم الهام وجدان از كه -انصاف زيرا ،گرفت قرار توجه مورد مرتبط،
. ندك مجبور خود، بدهي معادل بدهي پرداخت به را خود بدهكار بدهكار، كه تابد يبرنم

 مالي منابع با اشخاص برابر در تهاتر انكار دانستن ناعادالنه ضمن مهرداري، يةاول يها دادگاه
 پيوستگي همچنين آنها. شدند قائل موضوع به رسيدگي در انصافي صالحيت خود، براي اندك،

                                                            
1. Equitable Set-off  
2. Dependent Set-off 
3. Natural Justice 
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 كه -ال كامن بر مبتني تهاتر ميان در. شناختند رسميت به را دعاوي تكثر از اجتناب و منافع
 دعواي دو كه -قانوني تهاتر و -شده ناشي كپارچه يمعاملة از متقابل يدعوا و اصلي دعواي
 چشم به ييها تيموقع - شوند يم مربوط كديگر يبه ارتباط يب كامالً مستقل معاملة دو به مذكور

 كديگر يبا تنگاتنگي ارتباط اما ،اند شده ناشي يا جداگانه معاملة دو از هرچند كه خورد يم
 اثباتاً موضوعه، حقوق در نه و ال كامن در نه كه يطور به ،شوند يم حسوبم دهيتن درهم و رنددا
 چنين براي دنك يم سعي انصاف. ندارد وجود حكمي آنها ميان تهاتر امكان مورد در نفياً اي

 انصاف بر مبتني تهاتر برجستة نقطة. كند پيدا ييها جبران وجدان، از استمداد با ييها تيوضع
 به حكم صدور براي را متقابل دعواي و اصلي يادعو ميان ارتباط ودوج صرف كه است آن در

 كه باشد معنادار و مهم يا اندازه به بايد آن دو ميان ارتباط بلكه ،داند ينم كافي آنها ميان تهاتر
 تهاتر. كند جلوه عدالت با مغاير آشكارا متقابل، دعواي نظر گرفتندر بدون حكم صدور

 احساس براساس حقوقي فني يها فرمول از فارغ كه است ييرپذ انعطاف نظرية انصافي،
 همان مورد در معامالتي ةشد تيتثب و مستمر روابط طرفين، اينكه. كند يم عمل دادگاه، عدالت

 كه باشند مرتبط كديگر يبه يا اندازه به بايد دعوا دو. كند ينم كفايت ييتنها به داشتند، كاال
 را اشخاص يخواه عدالت و انصاف حس ديگري، هب توجه بدون و دآن از كي ياجراي
 .Abdul Salam Asanaru Pillai v دعواي در چنانكه. )Pinsler, 2011: 530( ندك تحريك

Nomanbhoy & Sons Pete Ltd چند حمل به متقابل دعواي و اصلي دعواي كه تيواقع اين 
 دو ميان معامالت تايراس در بود، مرتبط كشتي، ك يطريق از و محصول ك يمورد در محموله
 الزم، ارتباط نبود دليل به داشتند، كديگر يبا يمدت يطوالن و نزديك تجاري روابط كه طرفي
 نزديكي از درجه آن به آنها ميان ارتباط چراكه شد،ن محسوب كافي انصافي، تهاتر اثبات براي
 Bim Kemiپروندة در حال اين با. نرسيد شوند، گرفته درنظر 1دهيتن درهم و نشدني تفكيك كه

ABv. Blackburn Chemicals Ltd  فني يها كمك مورد در خواهان با قراردادي 1984 در خوانده 
 توليد براي جديدي قرارداد آنها 1994 سال در. بود كرده منعقد شيميايي محصوالت توليد در
 وايي،دع 1994 قرارداد براساس خواهان مدتي، از پس. نوشتند محصول همان از ديگري نوع
 دادگاه و دكر استناد تهاتر، به 1984 قرارداد براساس نيز خوانده و دكر اقامه خوانده عليه

 ولو دعوا، دو ميان كه مبنا اين بر مذكور معاملة دو ميان سال، ده زماني فاصلة وجود با پژوهش
 و اردد وجود ينشدن تفكيك و نزديك ارتباط باشند، شده ناشي جداگانه قراردادهاي از اينكه
 ،رسد يم نظر به غيرعادالنه آشكارا ديگر، دعواي به توجه بدون دعوا ك ياجراي به حكم صدور
  . كرد تأييد را انصافي تهاتر به خوانده حق

  
                                                            

1. Interwoven 



  
 33        تهاتر در نظام حقوقي انگليس با نگرشي به حقوق ايران                                                  

  دين مطالبة قابليت. 5
 ،باشد رسيده فرا تهاتر موضوع دين دو سررسيد نيست الزم انصاف و ال كامن براساس اگرچه
 صورت تهاتر متقابل، دعواي و اصلي دعواي ميان زماني موضوعه، قحقو بر مبتني تهاتر ادر
 120 مادة 1 بند اگرچه. )Adams, 1994: 270( باشد رسيده فرا دين دو هر سررسيد كه رديگ يم

 كافي عمل، در دارد، تصريح دين دو هر سررسيد رسيدن فرا لزوم بر سويس تعهدات قانون
 نيز هلند و آلمان حقوق در. باشد اجرا قابل و رسيده فرا تهاتر، ةكنند اعالم طلب موعد كه است
 296 مادة. )Van Deventer, 2016: 71( است كافي متقابل دعواي موضوع طلب بودن مطالبه قابل
 چنين مبناي. است دهذكر كر قهري تهاتر شرايط از را دين دو يةتأد زمان اتحاد مدني، قانون

 بلكه ،نيست كسان يباشد، متفاوت آنها پرداخت وعدم كه ديني دو ارزش كه است آن ديدگاهي
 ديدگاه مطابق حال، اين با. )343: 1  ج،1372 امامي،( است مؤثر طلب، ارزش در پرداخت موعد
 موعد رسيدن فرا مذكور، مادة در پرداخت زمان وحدت از منظور مدني، قانون شارحان ربيشت

 ؛439 :1379 كاتوزيان،( باشد كي يآن دو پرداخت زمان لزوماً اينكه نه است متقابل دين دو پرداخت
 بلكه ،رديگ ينم صورت تهاتر متقابل، دين دو تالقي محض به اين بر عالوه. )263 :1382 صفايي،
 او دين كه كسي بنابراين. )343: 1  ج،1372 امامي،( باشد رسيده فرا نيز دين دو پرداخت موعد بايد
 با اينكه مگر ،بكشد انتظار خود طلب موعد رسيدن تا و بپردازد را آن بايد ،است شده حال

 جعفري ؛263 :1382 صفايي، ؛13 :1381 شهيدي،( گردد فراهم تهاتر شرايط موعد، نفع ذي دنكرنظر  صرف
 اداي وجوب توابع و فروعات از تهاتر كه است آن ديدگاهي چنين مبناي. )241 :1391 لنگرودي،

 دين و شود يم محسوب دين پرداخت ابزار تهاتر، كه آنجا از. )304 :2  ج،تا يب سبزواري،( است دين
 .شود ينم واقع نيز تهاتر موعد، رسيدن فرا از پيش ،گردد ينم واجب آن اداي نشود، حال تا
  
  دين به تفصيلي يا اجمالي علم. 6

 با نظر اين از و داده نشان انعطاف تهاتر، موضوع دين مقدار به علم دربارة انگليس حقوق
  :است متفاوت ايران وقحق

  
  معلوم دين برابر در معلوم دين تهاتر .6.1
 موضوعة حقوق در اما ،ندارد خاصي حكم معلوم، دين با معلوم دين تهاتر امكان دربارة ال كامن

 از تواند يم دين دو صورت، اين در. است شده واقع پذيرش مورد و مطرح فرض اين انگليس،
 مشخصي مبلغ بيانگر حال، عين در و بوده تنيدگي درهم و گيپيوست فاقد كه - مستقل قرارداد
 مبلغ ميزان به خواهان كه شود مدعي خوانده، گاه هر چنانكه .باشد شده ايجاد -باشند نقد وجه
 تهاتر قانون، موجب به دعوا دو صورت، نيدر ا است، بدهكار وي به نقد وجه ادعا مورد
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 .Teeters v پروندة در. )Grant, 1965: 85( بود خواهدن انصافي تهاتر به نيازي ديگر و شوند يم

city Nat. Bank of Auburn(1938) قرارداد براساس هركدام كه شخص دو ميان حق «به تهاتر 
 ,Jelison( است شده تعريف »است بدهكار ديگري، به نامعلومي مبلغ مستقلي، ضمناً ا يحاًيصر

  . است پذيرفته نيز ايران حقوق در تهاتر شرايط وجود صورت در ديدگاه اين .)84 :1945

  نامعلوم دين برابر در نامعلوم دين تهاتر .6.2 
آنجا  از و است دهكر برگزار سكوت به نامعلوم دين برابر در نامعلوم دين تهاتر مورد در ال كامن 

 بوده) هردو اي(نامعلوم خوانده، دعواي ا يخواهان دعواي گاه هر موضوعه حقوق مطابق كه
 كه - انصاف قواعد براساس ،)Pinsler, 2011: 528( ستين استفاده قابل قانوني، تهاتر د،باش
 نامعلوم، دين برابر در نامعلوم دين تهاتر دربارة ترديد ،-ندك تعيين را فرض اين حكم تواند يم
 نامعلوم دين Hanak v. Green (1958( پروندة مطابق بنابراين،. )Grant, 1965: 85( استمعن يب
 دعواي و اصلي دعواي نكهيبر ا مشروط ،گيرد قرار تهاتر مورد نامعلوم دين برابر در تواند يم

 ،باشند مرتبط كديگر يبا معناداري صورت به حال عين در -بوده نامعلوم مبلغ شامل كه -متقابل
 در. )Pinsler, 2011: 521( باشد عدالت برخالف آشكارا متقابل، دعواي گرفتن ناديده كه يطور به

 و دهشن تجويز تهاتر، اعمال براي متقابل، دعواي مقدار بودن معلوم آلمان، و سيسوئ حقوق
 فقه در. )Van Deventer, 2016: 70( سازد يم مشخص را متقابل دعواي مقدار بعداً قاضي،
 مقدار گاه هر بنابراين،. شود يم محسوب معامله صحت شرط عوضين، مقدار به علم اسالمي

 غرر، وجود دليل به نباشد، معلوم وصف و جنس مقدار، لحاظ به دو، هر ا يعوضين از كيي
 شرط را دين مقدار به علم نيز فقها برخي. )314 :2، ج 1417 ،يا مراغه( شود يم محسوب باطل معامله
 از الجزاير مدني قانون 297 مادة شارحان. )147 :2 ج ،تا يب سبزواري،( دندكر معرفي تهاتر صحت
 تصريح تهاتر، موضوع دين دو مقدار بودن معلوم لزوم بر عهد به وفاي با تهاتر قياس طريق

 نويسندگان ندارد، وجود نصي باره نيدر ا مدني قانون در اينكه با. )142: 2012 قادري،( دندكر
 را دين دو مقدار بودن معلوم ،)345 :1  ج،1372 امامي،( دين دو اصل ثبوت لزوم بر عالوه حقوقي،

  . )178: 1377 ،شهيدي( شمردند الزم ،تهاتر در
 

  عكسرب ا ينامعلوم دين برابر در معلوم دين تهاتر .6.3
 حقوق در آن پذيرش عدم و نامعلوم دين برابر در معلوم دين تهاتر مورد در ال كامن سكوت با 

 دين براي خواهان گاه هر نيز انصاف قواعد مطابق ،)Pinsler, 2011: 528( انگليس موضوعة
  كندتهاتر تقاضاي نامعلوم، دين استناد به او برابر در تواند ينم خوانده ،دكن دعوا اقامة وميمعل
 به او برابر در تواند ينم خوانده ،دكن دعوا اقامة نامعلومي دين براي خواهان گاه هر برعكس اي
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 بهتر، رتعبا به. )McDonell and Eeast Ltd v.McGregor( كند تهاتر تقاضاي معلوم، دين استناد
 دو هر متقابل، دعواي و اصلي دعواي موضوع كه رود يم كار به موردي در صرفاً انصافي، تهاتر
 اين در مسئلة بااهميت. )Grant,1965:76( دارد وجود ياستثنائات حال، اين با. باشند معلوم

 گاه هر اينكه با. است كرده شروع را دعوا به رسيدگي كسي، چه كه است اين خصوص
 به او برابر در تواند ينم خوانده باشد، دهكر ادعو اقامة طلب، وصول براي معلوم دين كاربستان
 تهاتر درخواست و استناد - است دهكر ادعو اقامة آن، وصول براي كه -خود نامعلوم طلب

 تواند يم خوانده باشد، دهكر ادعو اقامة طلب، وصول براي نامعلوم دين بستانكار گاه هر ،دكنن
 در كه آنجا از .)Grant, 1965: 85( ندك تهاتر درخواست و استناد معلوم، طلب به او برابر در

 در معلوم دين نيست، كافي تهاتر، وقوع براي متقابل، دين دو به اجمالي علم ايران، حقوق
 دادگاه، سوي از نامعلوم دين دو از كي يمقدار كه شود يم تهاتر نامعلوم دين با صورتي
 .)178: 1377 هيدي،ش( باشد شده مشخص

  
  نامعلوم كامالً دين برابر در معلوم جزئاً دين تهاتر. 6.4

 برابر در معلوم جزئاً دين باشد، نامعلوم كامالً ديگري، و معلوم جزئاً دين، دو از يكي گاه هر 
 خواهانHanak v.Green (1958)  ۀپروند در چنانكه. رديگ يم قرار تهاتر مورد نامعلوم كامالً دين
 همان براساسگرفته  انجام كار ارزش به نسبت را خود خوانده، و شد قرارداد نقض يمدع

 برابر در معلوم جزئاً دين تهاتر به نيز دادگاه. دانست مستحق آن، از ناشي خسارات و قرارداد
 حقوق در كه دندكر استنباط Ipsojure عبارت از برخي حال، اين با. داد رأي نامعلوم، كامالً دين
 ,Van Deventer( ندك ينم كفايت دين، دو موضوع به اجمالي علم تهاتر، وقوع براي هفرانس

 تهاتر وقوع شرط متقابل، دين دو به تفصيلي علم نيز ايران حقوق در كه آنجا از. )67 :2016
  .شود ينم تهاتر نامعلوم كامالً دين با معلوم جزئا دين ،است

  
  متقابل دين دو سقوط ا ياصلي دعواي توقف دستور صدور. 7
 بستانكار به نسبت خود، بدهي مبلغ از كاستن به بدهكار حق به تهاتر اگرچه انگليس حقوق در
 توصيف متقابلي دعواي را آن نيز برخي و )Martin, 1997: 427( است دهش تعبير طلب ميزان به
 تصور در و شود يم محسوب دفاع خواهان، ادعاي از بخشي ا يتمام برابر در كه دندكر

 حال، اين با ،)Pinsler, 2011: 517( شود خوانده دعواي از بخشي ا يتمام زوال موجب پذيرش،
 جبراني اصل ك ينه رنديگ يم درنظر وثيقه عنوان به را تهاتر اساساً ها دادگاه از بسياري

)Sepinuck, 1988: 517( .توقف به حكم دادگاه تهاتر، ادعاي قبول صورت در دليل همين به 
 بر آن اثر كه )Pinsler, 2011: 517( ندك يم صادر را متقابل دعواي مقدار به اصلي يادعو
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 در تهاتر فرانسه، مدني حقوق در. است اصلي دعواي استماع عدم قرار صدور معادل دادرسي،
 در چنانكه و شود يم محسوب تضمين نوعي، عيني، حقوق در حبس حق همانند ديني حقوق
 تسليم است، گرفته عهده بر را آنچه ديگر، طرف كه مادام ندتوا يم طرف هر معوض، عقود
 از را عقد بطالن اعالم ا يآن تسليم به او الزام و داري خود دارد، عهده بر آنچه تسليم از نكند،
 دارد، ذمه بر را آنچه ديگر، بدهكار كه زماني تا تواند يم نيز بدهكار ند،ك درخواست دادگاه

 در البته. )875: 3  ج،1988 سنهوري،( ورزد خودداري دارد، ذمه بر آنچه پرداخت از ننمايد، پرداخت
 دادگاه، از عوض تسليم از ديگر طرف خودداري صورت در تواند ينم طرف ك يايران، حقوق
 اگر و بخواهد را آن تسليم به او الزام تواند يم فقط بلكه ،كند درخواست را قرارداد انحالل
 كاتوزيان، (نمايد امتناع معوض، تسليم از تواند يم و دارد حبس حق نشود، ممكن الزامي چنين
 چنين تعهد، انجام از متقابل دين دو بدهكاران از كي يامتناع مورد در اگرچه. )83: 1  ج،1388

 آن زمينة اما ،است نشده مطرح ،صراحت به ايران موضوعة حقوق و فقهي مقررات در ديدگاهي
 را تهاتر اثر حنفي، فقهاي بلكه ،دارد وجود حبس حق به بوطمر مقررات به توجه با تنها نه

 هر كه يطور به. )384: 5  ج،1985 زحيلي،( ندنك يم معرفي دين مطالبة حق سقوط به محدود صرفاً
 به تواند ينم ،دكن پرداخت را خود دين ميل روي از تهاتر، شرايط اجتماع از پس بدهكار گاه

 در اينكه با. كند مطالبه است، پرداخته كه را آنچه استرداد ست،ا شده ساقط او دين اينكه استناد
 محسوب آن سقوط و دين پرداخت ةمنزل به دادگاه سوي از تهاتر قبول انگليس، حقوق

 معناي به تهاتر انگليس، 1883 يورشكستگ قانون حال، اين با ،)Lyod, 1916: 548( شود ينم
. است پذيرفته را آن دو سقوط و متقابل دين دو تالقي محض به بدهكار دو ذمة برائت

 آن، تبع به و ذمه دو برائت را تهاتر اثر حنفي، فقهاي ياستثنا  به فقها انگليس، حقوق برخالف
 و شده محسوب دفاعي امري، تهاتر، اگرچه ايران حقوق در ،دانند يم متقابل دين دو سقوط
 ماهوي كامالً اثري، داراي حال، اين با .ستين تصور قابل دادگاه، در خوانده استناد بدون عمالً
 .است متقابل دين دو سقوط و بدهكار دو ذمة برائت موجب دادگاه سوي از تهاتر قبول و بوده

  
   يريگ جهينت. 8
 كه قرارداد از ناشي دين دو دربارة دادرسي، آيين قاعدة ك يعنوان به تهاتر انگليس، حقوق در

 اين با .شد پذيرفته قضايي يها پرونده تكثر از وگيريجل منظور به ،باشد نقد وجه آن موضوع
 موجب مذكور، حقوقي نظام در انصاف و موضوعه قانون ،ال كامن حقوقي منبع سه وجود حال،

 اين. ندهست اجرا قابل خود خاص قلمرو در كدام هر كه دش متمايز كامالً تهاتر نوع سه پيدايش
 دين دو ميان ارتباط شكل براساس و ندارند ايران حقوق در معادلي كه را تهاتر نوع سه

. دكر يگذار نام» مرتبط تهاتر «و» مستقل تهاتر «،»كپارچه يتهاتر «توان يم ،اند افتهي رسميت
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 متقابل، دين دو اجراي موعد فرارسيدن به توجه بدون تهاتر آن، در كه ايران حقوق برخالف
 آن دو سقوط نهايت، در و دين زا معلومي مقدار به نسبت بدهكار، دو ذمة برائت موجب

 وجه نامعلومي، اناًياح و معلوم مقدار دربارة متقابل دعواي نوعي انگليس، حقوق در ،شود يم
 و باشد رسيده فرا آن دو اجراي موعد كه شود يم محسوب خواهان مشابه دعواي برابر در نقد
 متقابل دعواي مقدار به خواهان دعواي اجراي توقف دستور صدور موجب اصل، ك يعنوان به
- رومي حقوق در و» اختياري «و» شرعي «،»عقلي «تهاتر ايران، حقوقي نظام در. گردد يم

 تهاتر مباني تحقيق، اين در. است شده مطرح» اعالمي «و» قانوني «،»خودي بهخود «تهاتر ژرمني،
 نظام دو اين در آن متفاوت كاربرد و ايران حقوق نگرش با مقايسه در انگليس حقوقي نظام در

   .شود مي مطالعه حقوقي
 

  منابع
  و عربيفارسي) الف

  .دارالفكر: بيروت ،5ج ،المغني ).تا يب (احمد بن عبداهللا محمد ابي الدين موفق قدامه، ابن .1
   .صادر دار: بيروت ،11ج ،العرب لسان ).ا1997 (مكرم بن محمد الدين جمال ابولفضل منظور، ابن. 2
  .النشراالسالمي ةمؤسس: قم ،9ج ،االذهان ارشاد شرح في والبرهان الفايده مجمع ).ق1427 (حمدا مولي اردبيلي،. 3
  .اسالميه كتابفروشي: تهران ،1ج ،مدني حقوق ).1372( حسن سيد امامي، 4
  .دانش گنجكتابخانة : تهران ،حقوق ترمينولوژي ).1372(، محمدجعفر لنگرودي جعفري. 5
  .دانش گنج كتابخانة: تهران ،2ج ،تجارت و مدني حقوق المعارف دايره ).1388( ---------------------- . 6
  .دانش گنج كتابخانة: تهران ،2ج ،ترمينولوژي در مبسوط ).1381 (---------------------- . 7
  .دانش گنج ةكتابخان: تهران ،مدني قانون محشاي ).1379( ----------------------- . 8
 ياالعلم ة مؤسس: جا يب، 3ج ،عهيالشر ليمسا ليتحص يال عهيالش ليوسا ).ق1427( يعل بن حسنال محمدبن حرعاملي،. 9

  .للمطبوعات
  .العربي التراث االحياء دار: جا يب ،5ج ،العالمه قواعد شرح في الكرامه مفتاح ).ق1226 (عاملي حسيني. 10
  . استقالل: تهران ،2ج ،والحرام الحالل يف ماالسال عيشرا ).ق1403( الحسن جعفربن نيالد نجم ابوالقاسم حلي،. 11
  .الصدوق مكتبه: تهران ،6ج ،النافع المختصر شرح في المدارك جامع ).1355 (احمد سيد خوانساري،. 12
 تلخيص و ترجمه ،معاصر حقوقي بزرگ نظام دو و تطبيقي حقوق بر درآمدي ).1389 (كامي اسپينوزي، ژوفره ؛رنه داويد،. 13

  .ميزان: تهران يي،صفاحسين  سيد
  .تهران دانشگاه انتشارات و چاپ ةمؤسس: تهران ،11 و 5ج ،نامه لغت ).1371 (اكبر علي دهخدا،. 14
  . نا يب: جا يب ،القضاء كتاب ).تا يب (اهللا حبيب ميرزا رشتي،. 15
  .دارالفكر: دمشق ،5ج ،ادلته و االسالمي الفقه ).1985( وهبه زحيلي،. 16
  .االسالمي النشر دار: قم ،2ج ،االحكام كفايه ).تا يب (مؤمن محمد بن باقر محمد سبزواري،. 17
 اميني،منصور  و كيا، دانشمحمدحسين  اميني،عليرضا  ترجمة ،تعهدات سقوط و انتقال ).تا يب (احمد عبدالرزاق سنهوري،. 18

  .كتاب نشر و ترجمه مركز: تهران
  .الحقوقيه الحلبي منشورات: بيروت ،3ج ،المدني القانون شرح في الوسيط ).1988 (احمد عبدالرزاق سنهوري،. .19
 .مجد فرهنگي و علمي مجمع: تهران ،تعهدات ،3مدني حقوق ).1389 (مهدي شهيدي،. 20
  .حقوقدان: تهران تعهدات، سقوط ).1377 (----------- . 21
  ميزان: تهران ،2ج ،مدني حقوق مقدماتي دورة ).1382 (حسين سيد صفايي،. 22



  
   1400 بهار ،1شمارة ، 51، دوره  خصوصيحقوقمطالعات                                         فصلنامه  38 

  .خرسندي: تهران ،مدني حقوق ).1389 (منصور عدل،. 23
 الحقوق كليه االجتماعيه، و االنسانيه العلوم في التواصل مجله ،»للمقاصه القانونيه الطبيعه «).2012 (عبدالمجيد قادري،. 24

  .141-152 ص ،1 العدد ،18 المجلد ،عنابه -مختار باجي جامعه ،السياسيه والعلوم
  .دانش گنج كتابخانة: تهران ،1ج ،معين عقود از هايي درس مدني، حقوق ).1388 (صرنا كاتوزيان،. 25
 .ميزان: تهران ،تعهدات عمومي ةنظري ).1379 (----------- . 26
 . نا يب: جا بي ،4ج ،االسالم شرايع شرح في االنام مورد ).تا يب (جعفر الغطا، كاشف. 27

  .ميزان: تهران نسرين، مهرا، ترجمة ،انگلستان حقوقي نظام ).1389 (كاونديش پژوهشگران هيأت. 28
  .اسالمي انتشارات دفتر: قم ،2ج ،العناوين ).ق1417 (ميرفتاح اي، مراغه. 29
  .اينجف يمرعش اهللا ةيآ ةتابخانك انتشارات: قم ،1ج ،االماميه مذهب علي الفقهيه القواعد نضيد ).ق1403 (فاضل مقداد،. 30
  .)ع (البيت آل مؤسسة: قم ،5ج ،االحكام مدارك ).تا يب( علي سيد العالمي، موسوي. 31
 .االسالميه دارالكتب: تهران ،39 و 31 ،15 ج ،االسالم شرايع شرح في الكالم جواهر ).1379 (محمدحسن نجفي،. 32
  
 خارجي )ب

33. Adams,J.N.,(1994). "No Deduction of Set –off clouses”, Modern Law Rewiev, Vol.51, pp. 
960-963 

34.Bélanger, A.(2003). "La compensation légale, son automatisme et ses conditions 
d’application: entre mythes et réalités". Les Cahiers de droit,44(2), pp.133-181. 

35. Dobyns, T. G.,(1972). "Banking Set-off; A Study in Commercial Obsolencece", Hasting 
Law Journal,Vol. 23, No 5, pp.1586-1611. 

36. Drakidis, P. (1995). Des effets à l’égard des tiers de la renonciation à la compensation 
acquise ,R.T.D.Civ.  

37.Encyclopedia Britanica inc.(2005). Encyclopedia Britanica : Encyclopedia Britanica inc. 
38. Garner, B. A.(1979). Black's Law Dictionary,Tehran: Dadgostar Pulication 
39.Grant S. B,(1965). "The Doctrine of Eqiutable Set-off", Melbourne University Law 

Review, Vol.5, No. 5, pp. 76-87. 
40.Jelison, Dean,(1945), "Collateral Defenses to Negotiable Instruments", Montana Law 

Review, Vol. 15, No.1.pp.83-93 
41. Larombiere,M. (1885). Théorie et pratique des obligations ou commentaire des, Titres III 

et IV,,t.5,Paris: A. Durand.  
42. Loyd. William.H,(1916). "Development of Set-off", University of Pennsylvania Law 

Review and American Law Register,Vol.46, No. 6. Pp.541-569 
43. Martin, A.Elizabeth,(1977), Oxford Dictionary of law, Oxford: Oxford University Press. 
44. Nichet, H. (1934), Du jeu de la compensation dans les rapports des créanciers et des 

débi- teurs, Thèse de doctorat, Montpellier: Université de Montpellier  
45. Pinsler Jeffrey,(2011), "The Court 's Response to Counterclaims in Procedings for 

Summaray Judiciary Judgment", Singapoore Academy OF law Journal, Vol. 23.pp.517-537 
46. Ripert, G. et Boulanger, J. (1967). Traité de droit civil d’après le Traité de Planiol, t.2, 

Paris: L.G.D.J. 
47.Savatier, R.(1949). Cours de droit civil, t. 2, Paris: L.G.D.J. 
48. Sepinuck S. L.(1988). "The Problem with Set-off: A Propossed Legislative Solution", 

William & Mary Law Review, Vol. 30, No.1, pp.51-130. 
49.Silverman,S.T."The Administrative Freeze & The Automatic Stay" ,Washington 

University law Review,Vol.72, No 1, pp.441-474. 
50.Terre, F. Simler P. ct Leauete Y. (1996), Droit Civil: Les Obligation, Paris, Dalloz. 
51.Van Deventer, S.M.(2016). Set-off in South African Law:Challenges and Opportunities, 

Faculty of Law: Stellenbosh University.  


