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به نام خداوند جان و خرد
سخن ناشر
توسعه ادبیات حقوقی در هر کشوور نقوم مه وی در ریشورظا نحوام حقووقی رن کشوور ایفوا
مین اید .اندیش ندان و رژوهشگران دنیای بیکران حقوق که شیفته نحو انود و سورباع اودا ا
رموعههای ال ی و تجربیات ا لی خویم را به جامعه حقووقی ارهوه میدارنود توا بتواننود در
تثبیا و تنویر نح اجت اای و استقرار ادا ا و اصالح و ریشرظا کشور سهی گردند.
قانونگذار ظهی و رگاه هیچگاه در مقام تهیه ریمنویس و مهیا شودن جهوا وهوا قوانون
خود را بینیاع اع ادبیات و دکترین حقوقی کشور و مشورت با خبرگان نخواهد یاظوا و هیچگواه
مصوبات قبلی خویم را دائ ی و مصون اع نقد و اصالح قل داد نخواهد ن ود .قضات متخصو و
ادا اریشه نیز نقد ال ی و منصفانه ررای خود را مایه تکامل و ریشرظا میدانند.
دانشکدههای حقوق که به مأموریا خطیر تربیا قضات وکال مشاوران حقوقی سردظتران
رژوهشگران و اساتید حقوق و ظقه ه ا میگ ارند االوه بر اینکه اع رموعههای ال ی و قضوایی
کشور بسیار بهره میبرند متقابال رسا ا مه ی در غنیساعی ادبیات و دکتورین حقووقی کشوور
براهده دارند.
کشور ایران به ویژه در دو دهه اخیر ریشرظا قابل توجهی در توسعه ک ّی ادبیوات حقووقی
کشور را شاهد بوده اسا .تعداد کتب و نشریات حقوقی منتشره در کشور طی بیسا سال اخیر
به نسبا گذشته به مراتب اظزایم یاظته اسا .این دستاورد را باید به ظال نیک گرظا و امیودوار
بود که این ریشرظا ک ّی به ه ین میزان با توسعهای کیفی در بوارور شودن دکتورین حقووقی
مورد نیاع کشور ه راه باشد و با احترام به حقوق ما کیا ظکری دیگران انتشار یابد.
انتشارات مؤسسه مطا عات و رژوهشهای حقوقی شهردانم که ه وواره سوعی داشوته اسوا
االوه بر انتشار رثار حاصل اع تحقیقات رژوهشکده حقوق به صورتی هدظ ند و با ارعیابی ال وی
به گزینم و چاپ و انتشار کتابهای حقوقی در حوعهها و موهواات موورد نیواع جامعوه حقووقی
کشور مبادرت ورعد عح ات رقای دکتر ابراهیم شعاریان در تأ یف کتواب انتقال قررارداد را
ارج نهاده امیدوار اسا این کتاب مورد استقبال جامعه حقوقی کشور و مورد اسوتفاده متو یوان
امر قرار گیرد.
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پیشگفتار چاپ دوم
مه ترین رسا ا دانم حقوق استقرار نح و ایجاد ادا ا در روابط اجت اای اسا .نیل
به این مقصود بدون تحول م کن نیسا و چنانچه در وظاداری به میراث گذشتگان اظراط
شود اع نیاعهای مردم ظاصله میگیرد و رسا ا اصلی ظراموش میشود .در قل ورو حقووق
قراردادها چنین تحو ی ه یشه وجود داشته اسا .یکی اع مفاهی جدیود حقووق مودنی
که طی سا های اخیر رشود و توسوعه یاظتوه اسوا نهواد انتقوال قورارداد اسوا .چنوین
ریشرظتی در حقیقا عاده نیاعهوای تجوار و اشوخار در قل ورو قراردادهوا بووده اسوا.
تحقیق حاهر االوه بر ارائه نحریه ا ومی انتقال اقد را در اقود معین نیز بررسی کرده
اسا .در بسط نحریه ا ومی انتقال اقد به سه نوع انتقال ارادی تبعی و قهری تفکیوک
شده و اال وه بر قوااد ا ومی و مشتر ،احکام اختصاصی هر یک اع اقسام انتقوال اقود
نیز مورد مطا عه قرارگرظته اسا.
او ین طراح موهوع در ادبیات حقوقی ایران استاد ظقید دکتر ناصور کاتوعیوان اسوا
که در جلد سوم کتاب قوااد ا ومی قراردادها به نهاد انتقال قرارداد اشاره ن ووده اسوا.
بی مناسبا ن یبین تا خاطره تأ یف اثر حاهر را که به انوان رسا ه دکتوری در اسوفند
یکهزار و سیصد و هشتاد و یک اع رن دظاع ن ودهام با مخاطبین خوود در میوان بگوذارم.
حدود سه سال ریم اع دظاع اع رسوا ه مزبوور و روس اع شوم مواه مطا عوه در خصوور
جوانب رن در صدد بررمدم تا برای مشاوره در خصور طرح نحر استادان را جویا شووم.
مالقات اول با استاد دکتر ناصرکاتوعیان اتفاق اظتاد و ایشان متذکر شدند که اگر مطا عوه
تطبیقی در خصور موهوع صورت رذیرد قابلیا رژوهشوی مسوتقل را دارد و بنوابراین
تشویق ایشان بدرقه راه شد .با این امید که استاد دیگرم نیز چنین رهن ودی خواهنود
داشا خدما دکتر مهدی شهیدی رسیدم .به محض طرح موهوع با ایشان با صوراحا
ت ام اع ادم ااتقاد خود به موهوع سخن گفتند .ا بته ریم اع این استادان دیگرم دکتور
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سید مصطفی محقق داماد و دکتر سید حسوین صوفایی هور دو بور امکوان تحقیوق روی
موهوع نحری مواظق داشتند .با اینکه مطا عه موهوع تحقیق اع توجیوه کواظی برخووردار
بود اما ه ان یک نحر مخا ف نیز مدتها ذهن را مشغول ساخته بود .به تودری کوه کوار
ریم میرظا و نحریات و دکترین حقوق خارجی مورد مطا عه قرار میگرظوا تردیودها
نیز منتفی میشد تا اینکه مودتی روس اع انجوام تحقیوق اصوول قراردادهوای باعرگوانی
بووینا للووی ( )UPICCاصووول حقوووق قراردادهووای ارورووا ( )PECLو ه چنووین طوورح
چارچوب مشتر ،مرجا (ریم نویس قانون مدنی رینده ارورا  ) DCFRبوه انووان سوه
سند بینا للی معتبر انتقال ارادی قرارداد را به رس یا شوناخا و مقرراتوی را در ایون
خصور ریمبینی ن ود .اکنون با گذشا عموان هیچگونوه ابهوام و تردیودی در اه یوا
موهوع وجود ندارد و تأکید مجدد بر هرورت طرح بحث انتقال اقد در حقوق مودنی موا
بیمورد به نحر ن یرسد .در مطا عات حقوق اسالم و رثار ظقهی نیز نشانههای متعددی اع
نحریه انتقال اقد مالححه میشود و هرورت قانونگذاری در نحام حقوقی ما را کوه اکثور
دادرسان رن ت ایل بیم اع انداعه در توسل به متن قانون دارند رشکار میساعد.
چند سا ی اسا که کتاب حاهر به انووان منبوا درح حقووق مودنی در دورههوای
کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی معرظی و مورد استقبال قورار گرظتوه اسوا و
اینک چاپ دوم رن را انتشاراتی شهر دانم اهودهدار گردیوده اسوا کوه شایسوته اسوا
مراتب امتنان خود را اع مدیران محترم و ظاهل رن ابراع دارم .ه چنوین ه کواری رقوای
ح ید بهرامی وکیل محترم دادگستری در باعخوانی اثر در خور قدردانی اسا.
ابراهی شعاریان
عمستان 3131
e_shoarian@tabrizu.ac.ir
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در عمانهاى که نوشتههاى چارى مصون اع تیغ نقد هستند ارائه رثار حقووقى مسولو یا
سنگینى به دنبال دارد .در چنین باعار مکارهاى نویسنده با دو احت ال روبورو اسوا یوا
رنکه در خیل کاسبان شهرت و نام قرار مىگیرد و یا رنکه به حک وظیفوه عکوات دانوم
خود اداء ن وده اسا و حل این مع اء جز به ظراسا و مطا عه نقادانه اثر م کن نیسا.
ارعیابى و نقد قانون مدنى که بر توار ،قووانین ایوران موىدرخشود و طوظوان هنووع
گربیان رن را نگرظته اسا به سبب ااتبار ویژهاى که دراد این مسولو یا را دو چنودان
مىساعد .وظیفه حقوقدان در ترج ه متون خارجى یا تکورار مطا وب گذشوتگان خالصوه
ن ىشود که این هردو با ریشرظا تکنو وژى بشر به یارى رایانه بوىروح نیوز در انود،
عمان م کن اسا .اوسا که باید جامه تاعه عمانه را بر قا بهواى سونتى تودار ،دیوده و
قوااد نو و ریشرظته حقوق خارجى را با ش ایلى دیگر در مذهب و ظرهنگ دیرین جامعه
خود جاى دهد و امکان استفاده اع تجربه و دانم نوع بشر را براى ملا خود بوه ارمغوان
رورد .مفاهی و قوااد مهجور و متروک را که نیاع اصر کنونى اسوا موورد مطا عوه قورار
دهد و در تک یل و تت ی نحام حقوقى متبووع بکوشود .بوا رنکوه حقووق مودنى اع رثوار
بىنحیر ال اى حقوق برخوردار اسوا ویکن بورخالن رنودار برخوى هنووع سرشوار اع
ناگفتههایى اسا که بایستى مورد بررسى و مطا عه قرار گیرد.
یکى اع این ناگفتهها انتقال اقد اسا و در اثر حاهر در حا ى به انوان مفهومى نوو
در ادبیات حقوقى ایران مورد مطا عه قرار گرظته اسا که حداکثر تالش براى تطبیوق رن
با قوااد و اصول ظقهى وحقوقى صورت گرظته اسا .اداوا و اثبوات شوده اسوا کوه ایون
مفهوم ریشهاى بس غنى در ظقه و حقوق ما دارد و نیاعى به ااریه اع حقوق غرب نیسا
هر چند توسعه و تکامل این نهاد در نحامهاى دیگور حقووقى موا را نواگزیر اع توسول بوه
تجربه و دانم رنان ساخته اسا.
قرارداد مخلوق اراده طرظین و موجد حق و تکلیف براى رنان اسا و در حق اشوخار
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ثا ثى که نسبا به رن بیگانهاند مؤثر ن ىباشد .به استناد اصل نسبى بودن قورارداد رثوار
اقد اا اع حقوق و تعهدات ناشى اع رن دامنگیر اشخاصوى موىشوود کوه بوا اراده رعاد
خود قرارداد را منعقد ن ودهاند و جز در موارد استثنائى ثا ث تحا توأثیر اقود دیگوران
قرار ن ىگیرد.
با این ه ه ظوت یکى اع طرظین اقد در مواردى سبب مىشود تا وارث او بوه انووان
قائ مقام اام به جاى او تکیه عند و جانشین مورث خوود در قوراردادى شوود کوه انعقواد
کننده رن نبوده اسا.
حقوق و تکا یفى که به وارث منتقل مىگردد در مج واهاى بنام اقود نهفتوه اسوا
که اصا ا دارد و هویتى مستقل محسووب موىشوود .روذیرش قوائ مقوامى وارث ا زاموا
مسبوق به رذیرش نحریه دارایى تلقى شدن اقد اسا و به ایون د یول اسوا کوه اقود
قابلیا انتقال قهرى را دارد چه اگر چنین حقوق و تعهداتى دارایوى  -ااو اع مثبوا و
منفى  -به حساب نیاید در قائ مقامى وارث باید تردید ن ود.
االوه بر انتقال قهرى اقد تحا شرایطى قانونگذار شخ ثا ث را قائ مقوام خوار
یکى اع طرظین قرارداد تلقى مىکند .چنین انتقا ى بوه حکو قوانون و بوه تبوا تحصویل
ما کیا مال رخ مىدهد و نتیجه رن انتقال حقوق و تعهودات ناشوى اع اقود اسوا .بوه
انوان مثال اگر شخصى منزل خود را در مقابل حوادث قهرى بی ه ن اید و سپس رن را
بفروشد اقد بی ه به تبا انتقال ما کیا منزل بوه خریودار منتقول میشوود و او در اقود
بی ه بی هگذار محسوب خواهد شد .به ه ین ترتیب در اقد اجاره خریدار ما ى که قبالً
به اجاره داده شده قائ مقام ظروشنده در اجاره ریشین اسا.
انتقال ارادى و مستقی اقد نوع دیگرى اع واگذارى حقوق و تعهدات قراردادى اسا
و به رغ اه یا ویژهاى که دارد در حقوق ما چندان مورد توجه قرار نگرظتوه اسوا .در
این نوع انتقال طرن اقد با رهایا طرن دیگر اع اقد و رابطه حقوقى کنوار موىرود و
شخ دیگرى را جایگزین خود مىساعد .توجیه چنوین انتقوا ى بوا شناسوایى اقود بوه
انوان یک دارایى مستقل چندان دشوار نیسا.
در جهان امروع حقوق و مطا بات و دیون بخشوى اع دارایوى انسوان اسوا و بایود بوه
سهو ا قابل نقل و انتقال باشد .قرارداد نیز به دنبال برخوردارى اع چنین امتیاعى اسوا
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تا ه انند اموال قابل واگذارى باشد .در انتقال ارادى اقد انتقال حوق و انتقوال دیون بوه
صورت توأم و داخل در یک مج واه اصیل  -اقد  -واقا مىشود .انتقوال گیرنوده اقود
مش ول حقوق و تعهدات اقدى قرار مىگیرد که قبالً توسط دیگرى منعقد گردیده و در
نی ه راه عمام امر به او سپرده شده اسا .جایگاه سنتى چنین انتقا ى اقد اجاره اسوا و
مستأجر با رهایا ما ک دیگرى را به جاى خود مىنشاند و موجر را با مستأجرى جدید
مواجه مىساعد.
انتقال ارادى اقد در تجارت بینا لل نیز اع اه یا ویژه برخوردار اسا .در بسویارى
اع قراردادهاى بینا للى نحیر قرارداد بینا للى باىبک و خرید متقابل شورایط انتقوال
ارادى قرارداد ورثار رن مورد تواظق قرار موىگیورد و نشوانگر اه یوا موهووع در ارصوه
تجارت بینا للى اسا .حتى در حقوق معاهدات بوینا للوى نیوز انتقوال معاهودات در
تجزیه یا اتحاد دول موهوایا دارد و مسلله جانشینى رنان نسبا به معاهودات قبلوى را
مطرح مىساعد.
با این وصف وقتى تغییر در مفواد قورارداد شورایط رن مودت اجورا و حتوى مبلوغ رن
هرورتى غیرقابل انکار اسا به ه ان د یل تغییر در طرن قرارداد نیوز موىتوانود بخشوى اع
نیاعهاى عمان کنونى تلقى شود .مه تورین مزیوا شناسوایى چنوین نهوادى بقواى رابطوه
حقوقى  -اقد  -اسوا و تغییور و جانشوینى طورن قورارداد ط وهاى بوه حیوات رن وارد
ن ىساعد .در این تحقیق انتقال قرارداد اا اع نوع ارادى تبعى و قهورى رن موورد بررسوى
واقا و حقوق انگلیس و رمریکا به انوان محور اصلى مطا عه تطبیقى در نحور گرظتوه شوده
اسا .د یل چنین انتخابى ه یتى اسا که موهوع تحقیق در حقوق کشورهاى یاد شوده
دارا مىباشد .االوهبر این رذیرش نهاد انتقوال دیون در حقووق ایوران اع یوک سوو و اودم
شناسایى نهاد مزبور در کامنال اع سوى دیگر سبب ت ایز میان مفهوم و رثار انتقال قورارداد
گردیده و هرورت مقایسه و عمینه انتخاب راهحل مناسبترى را ظراه ساخته اسا.
ه چنین در قووانین مودنى ایتا یوا و ررتغوال قوااود ویوژهاى بوراى انتقوال قورارداد
ریم بینى شده اسا که در نوع خود منحصر به ظورد و درخوور توجوه اسوا .در قووانین
کشورهاى اربى مانند مصر و سوریه انتقال برخى اع اقود معوین بوه رسو یا شوناخته
شده اسا .بنابراین به حاظ اه یا مطا عات تطبیقى احکوام و مقوررات برخوى دیگور اع
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کشورها نیز مورد توجه قرار گرظته اسا .اع رنجایى که بخوم ا ودهاى اع حقووق ایوران
متکى به نحام حقوقى اسالم اسا بررسى ابعاد ظقهى موهوع اع دیگر ویژگیهاى مطا عه
حاهر مىباشد.
در تحقیق حاهر تالش شده اسا تا در حود امکوان شورایط و رثوار و احکوام انتقوال
قرارداد در ت وامى اقسوام رن اع ج لوه انتقوال ارادى تبعوى و قهورى اع قوااود و احکوام
یکنواختى تبعیا ن اید و اع تنوع و ریچیودگى احکوام رن کاسوته شوود .گفتنوى اسوا
بضااا اند ،ال ى تحقیق حاهر را با کاستىهاى ظراوان ه راه ساخته اسا .رنچه مایه
خشنودى اسا تالشى اسا که در طرح موهوع به شیوهاى نو صورت گرظتوه اسوا بوا
وقون بر اینکه بدیا بودن رارهاى اع مسائل و موهواات تحقیق االوه بر ریچیدگى کوار
بر ایوب رن اظزوده اسا.
اساتید بزرگوارم رقایان دکتر سید مصطفی محقق داماد و دکترسوید حسوین صوفایی
که اع تذکرات و ریشنهادات ارعنده ایشان در این تحقیق بهوره منود گردیودهام در خوور
سپاح و تقدیرند .ه چنین اع جنواب رقوای یوسوف مووالئی دانشوجوی دکتوری حقووق
خصوصی و رقای جعفر شاکری وکیل محترم دادگستری که نگارنوده را در انتشوار کتواب
حاهر یاری ن ودند سپاسگزارم .بسی سعادت ند خواهی بود که اع تذکرات و ریشنهادات
صاحبنحران استفاده وبهرهبرداری ن ای .
ابراهی شعاریان
تابستان 3111

پیشگفتار

تقدیم به تمامی آنانکه سهم بزرگی در این اثر ناچیز داشتهاند
به پدرم و به روان شاد مادرم
به همسرم ،پذیرای کاستیهای ایام تحقیق و
به گلهای باطراوت زندگیام ،مونا و الینا
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فصل اول
کلیات
در این ظصل مفهوم و سابقه تاریخى انتقال قرارداد و جایگاه رن اع جها ارتباطى کوه بوا
اصل نسبى بودن اقد دارد مورد مطا عه قرار گرظته اسا .ه چنین اقسام انتقال قورارداد
اا اع نوع ارادى تبعى و قهرى رن بخم دیگرى اع ظصل حاهور را بوه خوود اختصوار
داده اسا .اسباب انتقال اقد و بررسى مبناى ظقهوى و حقووقى انتقوال قورارداد اع دیگور
موهواات ظصل حاهر اسا.

مبحث اول :واژهشناسى و مفهوم انتقال قرارداد
شناخا دقیق اع اصطالحات و واژگان کلیدى بواالخ انووان بحوث سوه بسوزائى در
تبیین موهوع دارد .این هرورت هنگامى کوه نهواد نسوبتا جدیودى موورد بررسوى قورار
مىگیرد بیشتر احساح مىشود .اصطالح «انتقال قرارداد» در حقوق ما بوه نودرت موورد
استفاده واقا شده و تقریبا ناشناخته اسا و هورورى اسوا کوه معنوى و مفهووم رن در
حقوق ایران و کشورهاى مورد مطا عه بدرستى روشن شود.
ه چنین این اصطالح ارتباط نزدیکى با مفهوم «قائ مقام» دارد که بدیهى اسا این
واژه نیز باید مورد بررسى قرار گرظته و با مفهوم «انتقال قرارداد» مقایسه شود.
گفتار اول :حقوق ایران
انتقال قرارداد مرکب اع دو جزء «انتقال» و «قرارداد» مىباشد انتقال در غوا بوه معنوى
جابجا شدن نقل کردن واگذارى چیزى اع مال خود به دیگورى جابجوا شودگى و در،
رمده و قرارداد نیز مرادن اهد اتفاق دو یا چند تن در امرى و ری ان مىباشد.3
قرارداد در اصطالح حقوقى ه ان مفهوم غوى را دارد؛ به این توهیح که در دو معنى
اا و اخ بکار رظته که در معنى اا شامل اقود معین و غیرمعین و در معنوى اخو
ظقط شامل اقود غیرمعین مش ول ماده  31قوانون مودنى اسوا .در تعریوف اصوطالحى
قرارداد بیان شده که ه کارى متقابل اراده دو یا چند شخ در ایجواد ماهیوا حقووقى
 .0محمد معین ،فرهنگ فارسى معین ،ج  0و  ،2چاپ چهاردهم ،تهران ،نشر امیركبیـر ،0378 ،ص  315و 2152؛ حسـن
عمید ،فرهنگ فارسى عمید ،ج  0و  ،2چاپ هفتم ،تهران ،نشر امیركبیر ،0319 ،ص  239و .0572

28

انتقال قرارداد

اسا 3که ه ان مفهوم اقد را در رى دارد و نحر غا وب ایون اسوا کوه قورارداد بوا اقود
مفهومى یکسان دارد.2
انتقال قرارداد در اصطالح حقوقى داراى مفهوم ویژهاى اسا که در حقووق موا ک تور
مورد بررسى قرار گرظته اسا.
در قوانین هر چند موارد و مصادیقى اع انتقال قرارداد مالححه مىشود با وجوود ایون
تعریفى اع رن به ا ل نیامده اسا ماده  233ق.م .العماالتباع بوودن اقوود را نسوبا بوه
قائ مقام متعاملین رذیرظته اما مفهوم دقیقى اع سرایا اقد به قائ مقام ارائوه نن ووده و
اشخار قائ مقام را تعیین و احصاء نکرده اسا .مواده  213ه وان قوانون نیوز در بیوان
تأثیر اقود مقرر داشته که معامله االوه بر طرظین قرارداد در حق قائ مقام قانونى رنهوا
مؤثر مىباشد.
به نحر برخى 1طرن قرارداد مىتواند شخ ثا ثى را قائ مقوام خوود سواعد و وهوا
حقوقى خود ااو اع حقووق و تعهودات ناشوى اع قورارداد را بوه دیگورى انتقوال دهود و
اظزودهاند که «در انتقال قرارداد هدن این نیسا که دین یا طلب ناشى اع اقد به دیگرى
واگذار شود مقصود این اسا که انتقال گیرنده جانشوین طورن قورارداد شوود و اع ت وام
ویژگىهاى موقعیا قراردادى بهرهمند باشد و ه انند طرن اقد بتواند رن را ظسخ کند و
اجبار طرن را بخواهد و اع حق حبس سود ببرد» و بنوابراین اصوطالح دیگورى را تحوا
انوان «انتقال موقعیا قراردادى» مطرح و رن را مترادن «انتقال قرارداد» دانستهاند.
 .0مهدى شهیدى ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،ج  ،0چاپ اول ،تهران ،نشر حقوقدان ،0377 ،ص .41
 .2هر چند حقوقدانان در تعریف عقد و قرارداد اتفاق نظر ندارند با وجود این ،نظریه برابرى مفهـوم عقـد و قـرارداد در
حقوق ما پذیرفته شده است لذا در تحقیق حاضر واژه قرارداد و عقد هر دو به یك مفهوم و در معنى اعـم خـود كـه
شامل عقود معین و غیرمعین مىباشد بکار رفته است .جهت مطالعه بیشـتر در خصـوص معـانى عقـد و قـرارداد رك:
مهدى شهیدى ،همان ،ص  31به بعد ،سیدحسن امامى ،حقـوق مـدنى ،ج  ،0چـاپ ششـم ،تهـران ،نشـر كتابفروشـى
اسالمیه ،0311 ،ص  058و 059؛ ناصر كاتوزیان ،قواعد عمومى قراردادهـا ،ج  ،0چـاپ ششـم ،تهـران ،نشـر انتشـار،
 0383ص  04به بعد؛ سیدحسین صفایى ،مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مـدنى ،تهـران ،مركـز تحقیقـات،0355 ،
ص  074و در خصوص معانى عقد در فقه اسالم رجوع كنید به :جلیل قنـواتى و سـایرین ،حقـوق قراردادهـا در فقـه
امامیه ،زیر نظر سید مصطفى محقق داماد ،ج  ،0چاپ اول ،تهران ،نشر سمت ،0379 ،ص  10به بعد.
 .3ناصر كاتوزیان ،قواعد عمومى قراردادها ،ج  ،3پیشین ،ص  293و .294
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ه چنین بیان شده که انتقال اقد رن اسا که شخ روس اع انعقواد یوک قورارداد
موقعیا خود را اع حاظ طرن ری ان بودن به دیگرى منتقل ساعد.3
بنابراین در مفهومى که براى انتقال قرارداد ارائه شوده انتقوال ارادى رن مودنحر قورار
گرظته اسا.
در موردى که حقوق و تعهودات ناشوى اع قورارداد بوه طوور قهورى بوه وراث منتقول
مىگردد اع مفهوم قائ مقام اام استفاده شده اسا.2
قائ مقام در غا به معناى جانشین و نائب رمده اسا و یکن در هیچیک اع قووانین
تعریفى اع رن بع ل نیامده اسا.
به موجب تعریفى قائ مقام «کسى اسا که بهطور مستقی یوا بوه وسویله ن اینوده
خود در تراهى شرکا نداشته و ى در نتیجه انتقال ت ام یا بخشى اع دارایوى یکوى اع دو
طرن به او جانشین طرن قرارداد و اهدهدار و بهرهمند اع اجراى رن شده اسا».1
در تعریف دیگرى بیان شده که «اشخاصى که در تشکیل قرارداد دخا ا نداشوته اموا
اثر اقد اع طرظین به رنها سرایا مىکند قائ مقام تلقى مىشوند».4
ه چنین اظهار شده که «قائ مقام کسى اسا کوه مسوتقی ا در اقود و یوا قورارداد
مداخله نداشته و ى رثار رن به جهتى اع جهوات اع متعواملین بوه او سورایا موىن ایود و
شامل وراث منتقلا یه و طلبکار مىباشد» .5بعضى دیگر قائ مقام را شخصى دانستهانود
که بهطور قهرى یا طبق قرارداد اقد به وى منتقل مىشود و اهاظه ن ودهانود کوه «ایون
اظراد گرچه قبالً در اقد مداخله و شرکا نداشتهاند و وى بعودا در اثور تووارث یوا انتقوال
صاحب کلیه حقوق و متح ل ه ه تعهداتى مىشوند که مورث یا انتقال دهنده داشته یا
ملزم به انجام رن بوده اسا و بنابراین قااده انتقال اقد به جانشین شخ در ماده 233
 .0مجید غمامی ،آزادی گزینش طرف قرارداد ،مجلـه تحصـیالت تکمیلـی دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه
تهران ،ش  ،0377 ،0ص.05
 .2ناصر كاتوزیان ،قواعد عمومى قراردادها ،ج  ،3پیشین ،ص .297
 .3همان ،ص .279
 .4مهدى شهیدى ،حقوق مدنى ،اصول قراردادها و تعهدات ،ج  ،2چاپ سوم ،تهران ،نشرمجد ،0383 ،ص .28
 .5حسن امامى ،حقوق مدنى ،ج  ،0پیشین ،ص  234و .235
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ق.م .تصریح شده اسا».3
تعدادى اع نویسندگان نیز بدون اشاره به معنى و مفهوم قوائ مقوام رن را شوامل دو
قس قائ مقام اام و قائ مقام خار دانسته و قوائ مقوام موذکور در مواده  233ق.م .را
ناظر به مفهوم اام دانستهاند2.
باید توجه داشا مقصود اع قائ مقام طرظین اقد در ماده  233ق.م .ن اینده یا وکیل
رنان نیسا و برخالن رنچه اظهار شده و رن دو را یکى رنداشتهاند 1بین اشخار مذکور
تفاوت اساسى وجود دارد .قائ مقام جانشین طرن اقود موىباشود و رثوار اقود ااو اع
حقوق و تعهدات به وى تسرى مىیابد و او در جایگاهى قرار مىگیرد که قبالً طرن اقود
قرار داشته اسا اما ن اینده (مانند و ى قهرى یا قی ) و وکیل ظقوط ن اینودگى و اختیوار
دارند تا اقدى را براى مو ى الیه و یا موکل منعقد ساعند و اثر این اقد به هیچ وجه بوه
وکیل یا ن اینده سرایا ن ىن اید تا رنان قائ مقام طرن اقد محسوب شووند و الیورغ
انعقاد اقد اع ناحیه ن اینده و وکیل اصیل و موکل طرن اقد به حساب مىریند .اع اینرو
هر چند که م کن اسا اقد توسط وکیل یا ن اینده تشکیل شود با وجود ایون بوه ظووت
موکل یا اصیل (مانند محجور) وراث وى قائ مقام او محسوب خواهند شد.
ذکر این نکته هرورى اسا که اغلب نویسندگان حقوقى قائ مقام را شامل دو قسو
اام و خار دانستهاند و به وراث قائ مقام اام و منتقلا یه مال یا حق که رثار اقد بوه
او تسرى مىیابد (مانند خریدار این مستأجره که جانشین موجر [ظروشونده موىشوود)
قائ مقام خار گفتهاند .بنابراین با توجوه بوه تعواریف ارائوه شوده اع اصوطالح «انتقوال
قرارداد» م کن اسا این سلوال مطرح شود که ریا انتقال قرارداد ظقط شامل نووع ارادى
رن بوده یا رنکه ه ه انواع انتقال (اا اع ارادى تبعى و قهرى) را شامل مىشود و مرادن
 .0حسینقلى كاتبى ،حقوق مدنى ،عقود و تعهدات و الزامات ،چاپ اول ،تهـران ،نشـر مدرسـه عـالى بازرگـانى،0352 ،
ص  71و .70
 .2مصطفى عدل ،حقوق مدنى ،به كوشش محمدرضا بندرچى ،چـاپ اول ،قـزوین ،نشـر بحرالعلـوم ،0373 ،ص  038و
039؛ محمد بروجردى عبده ،حقوق مدنى ،چاپ اول ،تهران ،نشر علمى ،0329 ،ص 043؛ سیدعلى شایگان ،حقـوق
مدنى ،به كوشش محمدرضا بندرچى ،چاپ اول ،قزوین ،نشر طه ،0375 ،ص .97
 .3سیدعلى حائرى شاهباغ ،شرح قانون مدنى ،ج  ،0چاپ اول ،تهران ،نشر گنج دانش ،0371 ،ص .098
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قائ مقامى در قراردادها مىباشد؟
اکثر حقوقدانان قائ مقام خار را شامل منتقلا یه ما ى دانستهاند که رثار قوراردادى
که سابقا نسبا به مال مزبور منعقد گردیده به او تسرى مىیابود ماننود رنکوه شخصوى
خانهاى را که قبالً به اجاره داده شده خریدارى ن اید که در ایون صوورت خریودار قوائ
مقام موجر در اقد اجاره سابق خواهد بود.3
اما برخى انتقال ارادى و مستقی قرارداد را نیوز اع مووارد قوائ مقوامى خوار تلقوى
کرده اند .مثل رنکه مستأجرى با انتقال اقد اجاره شخ دیگرى را جایگزین خود ساعد
و مستأجر جدید مستقی ا با ما ک رابطه حقوقى ریشین را ادامه دهد.2
ه چنین ادهاى قائ مقامى خار را اع مصادیق انتقال اقد دانستهاند و در خصوور
قائ مقامى اام نیز مانند ظوت بی هگذار در اقود بی وه قائول بوه انتقوال اقود بوه وارث
مىباشند.1
در مج وع بهنحر مىرسد که قائ مقامى وراث و منتقلا یه مال ه ان مفهوم انتقوال
اقد را در رى دارد و انتقال ارادى و مستقی اقد به شخ دیگور نیوز اع مصوادیق قوائ
مقامى خار به ش ار مىرود و بنابراین واژه «قائ مقوام» موذکور در موواد  233و 213
ق.م .ناظر به هر سه شخ قائ مقوام یعنوى وراث منتقولا یوه موال و انتقوال گیرنوده
مستقی اقد مىباشد که مىتوان اع اصطالح اام انتقال اقد در هر سه مورد بهره گرظا.
ه چنین واژه قائ مقامى که در مواد  233و  213ق.م .بکار رظته اسا و شوامل هور
دو قس قائ مقام اام و قائ مقام خار مىباشد ارتباط بسیار نزدیکى با مفهووم انتقوال
قرارداد دارد .هیچ د یلى وجود ندارد تا انتقال قورارداد منحصور بوه نووع ارادى رن باشود.
بلکه در صورتى ه که حقوق و تعهدات قراردادى به طوور غیورارادى (ماننود ظووت) بوه
 .0مهدى شهیدى ،حقوق مدنى(  )3تعهدات ،چاپ هفتم ،تهران ،نشـر مجـد ،0384 ،ص 11؛ محمـد بروجـردى عبـده،
حقوق مدنى ،پیشین ،ص 043؛ سیدحسن امامى ،حقوق مدنى ،ج  ،0پیشین ،ج  ،0ص  231؛ مصطفى عـدل ،پیشـین،
ص .038
 .2ناصر كاتوزیـان ،دوره مقـدماتى حقـوق مـدنى( اعمـال حقـوقى) ،چـاپ اول ،تهـران ،نشـر انتشـار ،0371 ،ص 075؛
حسینقلى كاتبى ،پیشین ،ص .70
 .3ناصر كاتوزیان ،قواعد عمومى قراردادها ،ج  ،3پیشین ،ص  294و .297
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وراث منتقل شود انتقال قرارداد مصداق مىیابد این نکته اع دید برخى مخفى ن انوده و
ماده  233ق.م .را ه ان قااده انتقال اقد بوه جانشوین دانسوته و هور دو قسو ارادى و
قهرى قائ مقامى را داخل در انوان انتقال اقد تلقى ن ودهاند.3
برخى اع اساتید حقوق ارب میان اسوتخالن (قوائ مقوامى) و انتقوال تفواوت قائول
گردیدهاند اما در مقابل استدالل شده اسا که منحور اع واژه انتقال حقووق یوا تعهودات
ه ان استخالن و قائ مقامى اسوا و بکوارگیرى واژه انتقوال جهوا سوهو ا در تعبیور
اسا.2
برخى اع حقوقدانان ظرانسوى 1نیز این میزان اع دقا و ت ایز میان دو مفهوم یاد شده
را مورد انتقاد قرار دادهاند.
گفتنى اسا که قائ مقام خود داراى اقسام متعددى اسا که م کن اسا در بعضوى
موارد مناسبتى با موهوع بحث نداشته باشد .به انوان ن ونه قوائ مقوامى دادرح قوائ
مقامى در ه ان قهرى قائ مقوامى در اجوراى ثبوا و قوائ مقوامى در ا لیوات ثبتوى
ارتباطى با بحث انتقال قرارداد ندارد و ظقط نواى اع قائ مقامى که به تعبیر برخى قوائ
مقامى در اقود 4اسا با موهوع بحث تناسب خواهد داشا .ا بته گفتنوى اسوا کوه در
قل رو بحث قائ مقامى در اقود نیز در برخى اع مقررات مانند ماده  135قوانون تجوارت
اصطالح قائ مقامى به مفهوم ن ایندگى بوده و قوائ مقوام تجوارتى اع اقسوام ن اینودگى
مىباشد .5اما در ماده  233و  213قانون مدنى مفهوم «جانشینى» رن مورد نحر بوده که
مناسبتى با بحث ن ایندگى ندارد.
موهوع دیگرى که ذکر رن اه یا دارد این اسا که انتقال قرارداد را نباید با انتقوال
ت ام یا بخشى اع حقوق ناشى اع قرارداد یوا تعهود ناشوى اع رن اشوتباه گرظوا در انتقوال
 .0حسینقلى كاتبى ،پیشین ،ص .70
 .2عبدالرزاق احمد السنهورى ،الوسیط ،ج  ،3پیشین ،ص .421
 .3پالنیول ،ریپر و بوالنژه ،ج  ،0ش  ،2859به نقل از :همان ،ص  ،409پاورقى .3
 .4محمد جعفر جعفرى لنگرودى ،دانشنامه حقوقى ،ج  ،5چاپ دوم ،تهران ،نشر امیركبیر ،0372 ،ص .7
 .5ماده  395ق .ت .مقرر داشته است« :قائم مقام تجارتى كسى است كه رئیس تجارتخانه او را بـراى انجـام كلیـه امـور
مربوطه به تجارتخانه یا یکى از شعب آن نایب خود قرار داده است» . . .
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قرارداد طرن قرارداد اع رابطه حقوقى کنار مىرود و شخ دیگرى جانشین و جوایگزین
او مىشود و اع رن رس طرن اقد به حساب مىرید و مىتوانود حقووق ناشوى اع اقود را
مطا به ن اید و در مقابل تعهدات ناشى اع اقد نیز مسلول اسوا اموا هنگوامى کوه یوک
طرن اقد حقى را که به موجب قرارداد کسب ن وده بوه دیگورى منتقول ن ایود انتقوال
قرارداد تحقق ن ىیابد مانند رنکه کارگرى وصوول دسوت زدى را کوه اسوتحقاق دارد بوه
دیگرى منتقل ن اید .بدیهى اسا که در چنین حا تى طرظین قرارداد (کارظرموا و کوارگر
یا اجیر و مستأجر) تغییر نکردهاند بلکه به موجب تواظقى الیحده شخ ثا ث مىتوانود
دست زد کارگر را مطا به ن اید بدون رنکه طرن اقد محسوب شود.
ه ین وهعیا در انتقال تعهد ناشى اع قرارداد نیز مشاهده مىشود اگر چنانچه تعهد
ناشى اع اقد به دیگرى منتقل شود 3مانند رنکه ری انکارى که در مقابل کارظرموا متعهود
به احداث ساخت انى براى اوسا بخشى اع تعهد خود را مانند رىکنى به شوخ دیگور
منتقل ن اید یا رنکه هامنى دین مستأجر را در مقابل موجر اع بابا اجوارهبهوا بوه اهوده
گیرد 2در چنین ظروهى نه ری انکار جزء 1طرن قرارداد با کارظرموا تلقوى موىشوود و نوه
هامن طرن اقد اجاره به ش ار مىرود با وجود این تعهدى که ناشى اع قورارداد اسوا و
به ابارت دیگر مبناى قراردادى دارد به رنان منتقل شده اسا.
گفتار دوم -حقوق مقایسه
معوووادل انگلیسوووى واژه «انتقوووال» Conveyance Transfer Assignment Assign
 Alienation Transmissionو  Cessionمىباشد که در معناى کلى شامل ه وه اقسوام
انتقال اع ج له مال ما کیا حق تعهد دین و حق اقامه داوى مىباشد.4
 .0انتقال تعهد ناشى از عقد از ناحیه متعهد به دیگـرى نیازمنـد رضـایت طـرف دیگـر عقـد اسـت در ایـن خصـوص در
بحثهاى آتى به تفصیل سخن خواهیم گفت.
 .2ماده  495ق .م .مقرر مىدارد« :اگر براى تأدیه مالاالجاره ضامنى داده شده باشد ضامن مسئول اجـرۀ المثـل مـذكور
در ماده فوق نخواهد بود».
3. Subcontractor
4. John. S. James, Stroud's Judicial Dictionery, Vol. 1, 4th ed, London, Sweet & Maxwell,
1971, p. 203, 204.
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 به انوان3در حقوق این کشور اغلب نویسندگان رس اع طرح اصل نسبیا قراردادها
یکى اعاستثنائات قااده مذکور موهوع انتقال حقوق و تعهدات ناشى اع قرارداد را مطورح
ساخته و در تحلیل قضیه به دو نووع ارادى و غیورارادى رن اشواره ن وودهانود و در ایون
2. مورد استفاده رنان بوده اساAssignment خصور بیشتر اصطالح
 نیز در روارهاى اعAssignment of Contractual Rights and liabilities اع اصطالح
.1رثار این کشور استفاده شده اسا
Transfer of  و یوا4) (انتقال قراردادAssignment of Contract ه چنین برخى واژه
. را بکار بردهاند5) (انتقال حقوق و تعهداتRights and Duties
 در موواردى6 نیز که به معنى نیابا جانشینى و قائ مقامى اساSubrogation واژه
براى معرظى انتقال قهرى قرارداد (بواسطه موت یا ورشکستگى یکى اع طرظین اقد) بکوار
.7رظته اسا
برخى اع نویسندگان اع ج له تریتل حقوقودان مشوهور انگلیسوى انتقوال اقود را بوه
 تلقى کردهاند و تصریح ن وودهانود1صورت مطلق به مفهوم انتقال حقوق ناشى اع قرارداد

0. Privity of Contract.
2. P. S. Atiyah, an Introduction to the Law of Contract, 4th ed , London, Clarendon Press,
1989, p. 379; G. H. Treitel, Law of Contract, 9th ed, London, Sweet & Maxwell, 1997, p.
590; E. A. Lichtenstein & P. A. Read, Contract Law Textbook, Great Britain, HLT
Publications, 1994, p. 381.
3. GC. Cheshire & C. H. S. Fiffot & M. P. Furmston, Cheshire and Fifoot's Law of Contract,
8th ed, London, Butterworths, 1972, p. 489.

4. Paul Dobson, Charlesworth's Business Law, 16th ed, London, Sweet & Maxwell, 1997, p.
207; Leslie Rutherford & Sheila Bone, Osborn's Concise Law Dictionery, 8th ed, London,
Sweet & Maxwell, 1993, p. 33.
5. F. R. Davies, Contract, Third ed, London, Sweet & Maxwell, 1977, p. 162, p. 170.

، نشـر نظـر، تهـران، چـاپ اول،2  ج، فرهنگ واژگان و اصطالحات حقوقى ـ اقتصـادى ـ ادارى، جواد بنى یعقوب.1
.0751  ص،0379
7. A. M. Tettenborn, An Introduction to the law of Obligations, London, Butterwoths, 1984,
p. 208.

8. Assignment of the benefit of a Contract (G. H. Treitel, Law of Contract, op. cit. , p. 590).

مبحث اول :واژهشناسى و مفهوم انتقال قرارداد

35

که استفاده اع واژه انتقال) (Assignmentبراى واگوذارى تعهودات ناشوى اع اقود 3گ وراه
کننده بوده و باید اع رن اجتناب شود و براى بیان انتقال تعهدات ناشى اع اقود اع ابوارت
 Transfer of Liabilitiesبهووره جسووتهانوود 2کووه ترج ووه ظارسووی رن ه ووان انتقووال
مسلو یتهاى ناشى اع اقد اسا .اما اکثر حقوقدانان این کشوور اصوطالح  Assignmentرا
ه شامل انتقال حقوق ناشى اع اقد و ه انتقال تعهدات ناشى اع اقد دانستهاند و بوراى
طرح موهوع انتقال حقوق یا تعهدات اع ه ان اصطالح استفاده ن ودهاند.1
در مواردى اصطالح  Transmissionبراى انتقال قهرى قرارداد اع طریق مرگ یکوى اع
طرظین در نحر گرظته شده اسا.4
ه چنووین بووراى بیووان انتقووال حقوووق دینووى ناشووى اع قوورارداد اع اصووطالح مشووهور
 Assignment of Choses in actionاستفاده شده اسا.5
اع رنجایى که در حقوق انگلیس انتقال دین به رس یا شناخته نشده اسوا وذا در
انتقال قرارداد تعهدات به شکل واقعى قابل انتقوال نیسوا و بوراى حول ایون نقیصوه اع
راهحلهاى مختلفى نحیر اجراى نیابتى اقد 6و یا اصل محض سود و بار و یا تبدیل تعهود
استفاده مىشود.7
در حقوق این کشور انتقال حقوق ناشى اع قرارداد به طور مع ول مسولو یتى بوراى
انتقال گیرنده ایجاد ن ىکند مگر اینکه صریحا اجراى تعهدات را بپذیرد.1
ه چنین تحا شرایطى شرط بهرهمند شدن اع حقوق ناشى اع قرارداد تح ل بوار و

0. Assignment of Liability
2. G. H. Treitel, Law of Contract, op. cit. , p. 617.
3. Lord Hailsham, Halsbury's Laws of England, Vol. 9, 4th ed, London, Butterworths, 1974,
p. 212. (Assignment by act of the Parties may be an assignment either of rights or of
liabilities under a contract).
4. A. M. Tettenborn, op. cit. , p. 207

5. Halsbury's Laws of England, op. cit. p. 210.
1. Vicarious Performance
7. J. Beatson, Anson's Law of Contract, 27th ed, London, Oxford press, 1998, p. 461-2.
8. G. H. Treitel, Law of Contract, op. cit. , p. 618.
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مسلو یا ناشى اع رن مىباشد عیرا در مواردى مسلو یا قراردادى چنان متصل و ملحوق
به حقوق قراردادى اسا یا رنکه با موهوع قرارداد اتصال دارد کوه انتقوال حوق مسوتلزم
انتقال تعهد نیز هسا .در چنین مواردى انتقال حقوق ناشى اع قورارداد (سوود و منفعوا
رن) 3اگر چه مسلو یا انتقال گیرنده را برای اجراى تعهودات قوراردادى (بوار قورارداد)2
سبب مىشود یکن اثر رن انتقال واقعى مسلو یا نیسوا عیراناقول ه چنوان مسولول
اجراى قرارداد باقى مىماند و این قااده اصل محض سود و بار (بوار مسولو یا) نامیوده
شده 1و ارتباط حقوق و تعهدات قرارداد را نشان مىدهد.4
در حقوق این کشور انتقال قهرى حقوق و تعهدات ناشى اع قرارداد نیز در کنوار انتقوال
ارادى رن مورد بحث قرار گرظته اسا .دو نوع انتقوال قهورى حقووق و تعهودات قوراردادى
موت یا ورشکستگى طرن قرارداد مىباشد که سبب موىشوود وراث یوا تراسوتى جوایگزین
طرن قرارداد شود .بدیهى اسا که چنانچه مهارت و شخصیا طرن اقد و به ابارت دیگر
مدنحر باشد رس اع موت وى قورارداد بوه وراث وى منتقول ن وىگوردد5.
مباشرت شخ
رنچه در این خصور مورد اتفاق نویسندگان حقوق انگلویس موىباشود ایون اسوا کوه در
انتقال به حک قانون 6حقوق و تعهدات هر دو به وراث انتقال مىیابد 7اع اینرو مفهوم قوائ
مقامى در این نوع انتقال روشنتر و رشکارتر اع نوع ارادى انتقال مىباشد.
در حقووق امریکوا اصووطالح  Assignment of Contractبخشووى اع مباحوث حقوووق

0. Benefit
2. Burden
 .3اصل محض سود و بار مسئولیت ) (Pure Principle of Benefit and Burdenبا قاعده فقهى «من لـه النـنم فعلیـه
النرم» قابل مقایسه مىباشد.
4. G. H. Treitel, Law of Contract, op. cit. , p. 618-9.
5. G. Tolhaust. , The Assignment of Contractual Rights, Hart pub, 2006, Us and Canada, p.
212.

1. Assignment by Operation of Law
7. Halsvury's Laws of England, op. cit. , p. 213; F. R. Davies, op. cit. , p. 170; A. M. Tettenborn,
op. cit. , p. 207; P. Dobson, op. cit. , p. 212; E. A. Lichtenstein, op. cit. , p386; G. H. Treitel,
Law of Contract, op. cit. , p. 620; G. C. Cheshire, op. cit. , p. 512-3
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قراردادها را به خود اختصار داده اسا .در قانون یکنواخا تجارت امریکا 3احکوامى در
خصور انتقال حقوق و تعهدات قرارداد بیا و اجاره ذکر شده اسا.
ماده  2-231قانون مذکو ر در خصور قرارداد بیا بحث انتقال حقوق و تفوویض
تعهودات ناشوى اع بیوا را مطورح ن ووده و اع اصوطالح  Assignment of Rightsو
 Delegarion of Performanceاستفاده ن وده اسا.
به موجب بند  4ماده  2-231قانون مذکور انتقال قورارداد 2یوا انتقوال کلیوه حقووق
ناشى اع قرارداد1به مفهوم انتقال توأم حقوق ناشى اع قرارداد و تفوویض اجوراى تعهودات
مىباشد مگر اینکه ابارات به کار رظته و اوهاع و احوال حواک بور قضویه بورخالن رن را
مد ل ساخته و نشان دهد که منحور طرظین صرظا واگذارى حقوق ناشى اع قورارداد بووده
اسا.4
ماده ا ف  2-111قانون یاد شده نیز در خصور قابلیا انتقال اقد اجاره احکوامى را
مقرر داشته و اع اصطالح  Transfer of Rightsو  Delegation of Performanceاستفاده
کرده اسا .بند  6ماده مذکور مقرر داشوته انتقوال اجواره ) (Transfer of the Leaseبوه
مفهوم انتقال حقوق ناشى اع تفویض تعهدات در نحر گرظته مىشود مگر رنکه عبوان بکوار
رظته در قرارداد یا اوهاع و احوال برخالن رن دال ا ن اید.5
به انوان قااده کلى اع مواد یاد شده چنین استنباط مىشود کوه بوا انتقوال قورارداد
انتقال گیرنده مسلو یا اجراى رن را به اهده مىگیرد در حا ى کوه در حقووق انگلویس
اکس قااده مزبور صادق اسا و انتقال قرارداد به معناى قبول اجراى تعهدات اع ناحیوه
 .(Uniform Commercial Code) U. C. C .1قانون تجارت متحد آمریکا كه اولین بار در سال  0952انتشار یافـت
یکی از قوانین یکنواختی است كه تالش نموده است حقوق مربوط به قراردادهای وی و سایر معامالت بازرگـانی را
در تمامی  51ایالت آمریکا یکنواخت نماید .برخی از ایاالتها تنییرات شکلی در قانون مزبور صورت دادهانـد .قـانون
یاد شده هر چند مربوط به حقوق داخلی ایاالت متحده است اما به جهت پذیرش آن در تمامی ایاالتهـای آمریکـا از
اهمیت خاصی در مطالعات تطبیقی برخوردار است.
2. Assignment of Contract
3. Assignment of all my rights under the contract
)4. http:// www. law. cornell. edu/ucc/ucc. table. html (18. 2. 2002
5. Ibid
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انتقال گیرنده تلقى ن ىشود.
به نحر برخى اصطالح  Assignment of Contractهر چنود کوه در اورن مع وول و
رای مى باشد اما حدود و ثغوور رن بایود روشون گوردد و مشوخ گوردد کوه منحوور اع
اصطالح مذکور چیسا؟ اگر منحور اع انتقال قرارداد این اسا که اجزاى تشکیل دهنوده
رن مانند ایجاب قبول و اوض و نحائر رن و وقوایعى کوه رابطوه حقووقى ا وزامرور ایجواد
ن وده منتقل گردد چنین استدال ى بىمعنى خواهد بود چرا که حادثوهاى کوه در عموان
گذشته اتفاق اظتاده اسا قابل انتقال ن ىباشد.3
هنگامى که طرظین قرارداد اع واژه انتقال قرارداد استفاده مىن ایند به درستى روشون
نیسا که منحور رنان چیسا و ریا غیر اع انتقال حقوق انتقال تعهدات نیز مودنحر رنوان
بوده اسا یا نه؟ در این خصور انستیتوى حقوق رمریکا بیان داشته که براساح قااوده
تفسیر محت ل (ظرهى) 2چنوین در نحرگرظتوه موىشوود کوه انتقوال دهنوده اوالوه بور
واگذارى حقوق تعهدات قراردادى را نیز تفویض ن وده و انتقال گیرنوده نیوز اجوراى رن
تعهدات را تقبل ن وده اسا .چنین استدال ى معقول تصور شده و رراى بسویارى اع ایون
ظرض ح ایا ن وده اسا هر چنود کوه دادگواه اسوتینان نیویوور ،بوا ح ایوا اع رراى
قدی ى ااتقاد دارد که چنین ظرهى ابداً وجود ندارد .بهطور کلى مفهووم انتقوال قورارداد
بیشتر متکى به نوع رابطه حقوقى اسا که میان ناقل و منتقلا یوه وجوود دارد و در هور
مورد باید جداگانه مورد تجزیه و تحلیول قورار گیورد در موواردى ظقوط حقووق ناشوى اع
قرارداد منتقل مىگردد هر چند که اع واژه انتقال قرارداد استفاده شده باشد با وجود این
تحا شرایطى دیگر انتقال گیرنده هنگامى حقوق ناشى اع قرارداد را کسب خواهد ن وود
که متقابالً اجراى تعهدات قراردادى را تقبل ن وده باشد.1
در خصور قراردادهاى در حال اجرا 4انتقال قرارداد به مفهوم انتقوال تووأم حقووق و
0. Arthur. L. Corbin, Corbin on Contracts, One Vol. ed, U. S. A. , West Publishing Co, p. 797.
2. Rule of Presumptive Interpretation
3. A. L. Corbin, op. cit. , p. 856-7.
 .4منظور از قرارداد در حال اجرا ) ،(Executory Contractقراردادى است كه بطور كامل بـه مرحلـه اجـرا درنیامـده
است.
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تعهدات تلقى شده و قبول چنین انتقا ى اع ناحیه انتقال گیرنده به معنى کسوب حقووق
قراردادى اع ناحیه او و ه چنین تقبل اجراى تعهدات ناقل در نحر گرظته شده اسا.3
ادهاى 2در استفاده اع واژههاى مربوطه سخاگیرى بیشوترى نشوان داده و معتقدنود
کووه براىواگووذارى حقوووق بایسووتى اع واژه  Assignmentو واگووذارى تعهوودات اع واژه
 Delegationبهووره جسووا و چنانچووه حقوووق و تعهوودات بصووورت توووأم منتقوول گووردد
مناسبترین واژه  Transfer of Contractمىباشد.
واژه  Delegationبه معنى ن ایندگى نیابا وکا وا تفوویض مسولو یا و تفوویض
اختیار به شخ دیگر اسا 1و در اصطالح حقوقى به معنى ااطواى اجواعه و اختیوار بوه
دیگرى براى اجراى رنچه که تفویض گردیده مىباشد .4باید اظزود که اسوتفاده اع دو واژه
 Assignmentبراى انتقال حقوق و Delegationبراى واگذارى تعهدات بیانگر ایون اسوا
که اصطالحات یاد شده داراى شرایط و احکام جداگانهاى اسا که در مباحث رتى موورد
بررسى قرار خواهد گرظا.
ماده  3737قانون مدنى ظرانسه انتقال اجاره اع ناحیه مستأجر را به رس یا شوناخته
و رن را اع اجاره ظراى مت ایز دانسته اسا.5
در این کشور انتقال قرارداد تحوا انووان  Cession de contratموورد مطا عوه قورار
گرظته و حقوقدانان این کشور در خصور ماهیا و امکان انتقال واقعى قرارداد اخوتالن
نحر دارند عیرا انتقال قرارداد متض ن انتقال دیون اسوا و انتقوال دیون هو در حقووق
ظرانسه به رس یا شناخته نشده اسا.6
0. Paul R. Conwey, outline of the Law of Contracts, 2d ed, U. S. A. , Harmon Pub, 1939, p.
137.

2. Randy E. Barnett, Contracts, Cases & Doctrine, 2d ed, New York, Aspen Law & Business,
1999,p. 549 et. seq.

 .3جواد بنى یعقوب ،پیشین ،ص .114
4. Ibid
5. G. Goubeaux & P. bihr & X. Henry, Megacode, code civil, 3e ed, Paris, Dalloz, 1999, p.
1490; Marcel Planiol & George Ripert, Treatise on the Civil Law, Vol 2, Part 2, translated
by the Louisiana State Law Institute, U. S. A. , 11th ed, 1939, p. 65.
1. J. Mestre & E. Putman & M. Billiau, Traité de droit civil, Paris, L. G. D. J. , 1996, p. 335-6.
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موهوع انتقال اقد اجاره تحا انوان  Assignment of Leaseدر قانون مدنى ایا وا
کبک کانادا در مواد  3171تا  3176بیان شده و اع اجاره ظراوى  subleaseمت وایز شوده
اسا .با انتقال اجاره مسوتأجر جانشوین تعهودات اقود اجواره را اهودهدار موىشوود و
مستأجر اول برىا ذمه مىگردد مگر رنکه طرظین به نحو دیگرى تواظق ن وده باشند.3
در حقوووق هلنوود بووراى انتقووال اقوود اجوواره توسووط مسووتأجر بووه دیگوورى اع واژه
 Replacementاستفاده شده و تصریح گردیده که مستأجر مىتواند شخ دیگرى را در
ه ان وهعیتى قرار دهد که قبالً خود داشته اسا.2
قانون مدنى ایتا یا به انوان ن ونهاى نادر موواد  3416توا  3431را بوه انتقوال ارادى
قوورارداد تحووا انوووان  Assignment of Contractاختصووار داده و احکووامى در ایوون
خصور مقرر ن وده اسا .به موجب ماده  3416قانون مدنى این کشور هر طرن قرارداد
مى تواند شخ ثا ثى را در رابطه حقوقى ناشى اع قرارداد براى اجراى متقابول تعهودات
در صورتى که هنوع اجرا نگردیده جایگزین خود سواعد مشوروط بور اینکوه طورن دیگور
قرارداد رهایا دهد .1در ماده  424ق.م .ررتغال ه ان مفهوم اع انتقال قرارداد ارائه شده
اسا.4
در قراردادهاى بینا للى خرید متقابل 5که رواج ظراوانى در باعرگانى بینا للوى دارد
انتقال قرارداد مورد توجه قرار گرظته اسا .در قرارداد ن ونه خریود متقابول کوه بوسویله
ک یسیون اقتصادى ملل متحد براى ارورا تهیه شده چنین شورطى رویمبینوى شوده و
تصریح گردیده که اثر حقوقى انتقال قرارداد بینا للى خرید متقابل این اسا که ت امى
)0. www. urbino. lexcum. umontreal. ca/ccq/en (26. 5. 2002
2. Arthur S. Hartkamp & Marianne M. M. Tillema, Contract Law in the Netherlands, 1st ed,
Netherlands, Kluwer, 1995, p. 195.

 .3متن ماده  0411قانون مدنى ایتالیا به این شرح است:
Art, 1406. "Notion. Each party can substitute for himself a third person in the relationships
arising from a contract for mutual Counter-Performances, if these have not yet taken place,
provided that the other party Consent there to. (see: The talian Civil Code, Translated by
" M. B. Giovanni & others, U. S. A. , 1969, p. 359.
4. http: // Cr3. cea. ucp. pt / leiciv/civil/cr0424. htm.
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حقوق و تعهدات خریدار متقابل در خصور بخم واگذار شده خات ه یاظته و به انتقوال
گیرنده منتقل مىشود و اصطالح  Assignmentرا در این خصور بکار بردهاند.3
در قراردادهاى بینا للى باىبک 2نیز انتقال حقوق و تعهدات قورارداد تحوا انووان
Assignmentبه مفهوم جایگزینى انتقال گیرنده به جاى انتقوال دهنوده موىباشود و اثور
حقوقى رن مانند قراردادهاى بینا للى خرید متقابل اسا.1
در حقوق کشورهاى اربى نیز انتقال قرارداد مورد نحر واقا شوده و بودون اشواره بوه
قرارداد خاصى «احا ة ا عقد» 4یا «حوا ة ا عقد» 5نامیده شده اسا.
در انتقال اقد بی ه نیز اع اصطالح «انتقال اقد ا تأمین» استفاده شده اسا.
حقوقدانان ارب متعاقب تشریح نحریه نسبیا قرارداد موواردى را کوه اثور اقود بوه
اشخار ثا ث تسرى مىیابد به دو دسته کلى تقسی کردهاند که شامل قائ مقام اوام 6و
قائ مقام خار 7مىباشد.
انتقال اقد اجاره اع ناحیه موجر به مفهوم انتقال ج یا حقوق و تعهدات ناشوى اع رن
با ظروش این مستأجره به خریدار در ماده  537قانون تعهدات و اقود بنان به رسو یا
شناخته شده اسا.1
در حقوق مصر و سایر کشورهاى اربى انتقال اقود اجواره اع ناحیوه مسوتأجر تحوا
انوان «ا تناعل ان االیجار» مورد بحث واقا شده و با اجاره ظراى «االیجار من ا بواطن»
 .0كمیسیون اقتصادى اروپا ،قراردادهاى بینالمللى خریـد متقابـل ،ترجمـه حمیدرضـا اشـرفزاده ،چـاپ دوم ،تهـران،
موسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى ،0370 ،ص .05
2. International Buy-Back Contracts
 .3كمیسیون اقتصادى اروپا ،قراردادهاى بینالمللى باىبك ،ترجمه حمیدرضا اشـرفزاده ،چـاپ اول ،تهـران ،مؤسسـه
مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى ،0372 ،ص  08و .09
4. Harith suleiman Faruqi, Farugi's Law Dictionery, English-Arabic, third ed, libraire Du
liban, Beirut, 1997, p. 58.

 .5عبدالرزاق احمدالسنهوى ،الوسیط فىشرح القانون المدنى الجدید ،ج  ،3داراحیاءالتراث العربى ،ص .454
 .1الخلف العام
 .7الخلف الخاص
 .8همان ،ص  534و .541
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گیرنوده3

مت ایز شده اسا .با انتقال اقد اجاره حقووق و تعهودات مسوتأجر بوه انتقوال
تسرى مىیابد و ماده  531قانون مدنى مصر که ه انند ماده  561قوانون مودنى سووریه
ماده  532قانون مدنى یبى و ماده  775قانون مدنى اراق و بند  3و  5ماده  514قوانون
تعهدات و اقود بنان اسا 2مقرر داشته اسا که مستأجر حق انتقوال اجواره یوا اجواره
ظراى را نسبا به کل یا بخشى اع رنچه اجاره کرده مادامى که برخالن رن تواظوق نشوده
باشد دارا مىباشد.1
براى انتقال قرارداد ری انکارى نیز اع اصطالح «ا تناعل اون ا قاو وة» اسوتفاده شوده
اسا.4
رنچه که در خصور مفهوم انتقال قرارداد در حقوق کشوورهاى موورد مطا عوه ارائوه
شده اسا ناظر به جانشینى ارادى تبعى و یا قهرى شخ ثا ث به جاى طورن قورارداد
در حقوق و تعهدات ناشى اع قرارداد مىباشد که ه وان معنوى قوائ مقوامى (بوه معنوى
جانشینى) در اقد را متبادر به ذهن مىساعد که با این وصف هر چنود «قوائ مقوامى در
اقود» نیز مىتواند انوان کتاب را به خود اختصار دهود ویکن اع رن جهوا کوه قوائ
مقامى به معنى نیابا و ن ایندگى (مانند قائ مقامى وکیل یا و ى یا قی ) نیز بکوار رظتوه
اسا 5ذا انوان «انتقال قرارداد» 6ترجیح داده شده اسا.

 .0المتنازل له
 .2متن ماده  593قانون مدنى مصر بقرار ذیل است« :للمستأجر حق التنازل عن االیجار أو ایجار من الباطن ،و ذلـك عـن
كل ما استأجره أو بعضه ،مالم یقض االتفاق بنیر ذلك» .
 .3عبدالرزاق احمد السنهورى ،الوسیط فى شرح القانون المدنى ،ج  ،1مجلد اول ،بیروت ،داراحیاء التـراث العربـى ،ص
 110و.111
 .4عبدالرزاق احمد السنهورى ،الوسیط ،ج  ،7مجلد اول ،پیشین ،ص .211
 .5مواد  0083و  0235ق .م .ولى قهرى و قیم را نماینده قانونى محجور خطـاب كـرده اسـت امـا در مـاده  01آیـیننامـه
اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  ،0378/2/09نماینده قانونى موجر یا مستأجر محجور ،قائم مقـام قـانونى
نامیده شده است ،كه در حقیقت معنى نیابت و نمایندگى را در پى دارد ( .مجموعه قوانین سال  ،0378ص .)084
1. Assignment of Contract

مبحث دوم -سوابق تاریخى و قانونگذاری انتقال قرارداد
انتقال قرارداد اا اع ارادى تبعى و قهورى بواب مسوتقلى را در هویچ یوک اع قووانین و
مقررات به خود اختصار نداده اسا اما با مداقه در قوانین مصادیقى اع انتقال قورارداد را
مىتوان یاظا که حتى در مواردى سابقهاى با نسبه طوالنى دارد.
انتقال قرارداد در برخى اع متون قانونى صریحاً مورد استع ال واقا شوده و در مووارد
دیگرى بهطور ه نى اع مقررات مستفاد مىشود.
در ظقه قائ مقامى وراث نسبا به اقود العم سابقهاى طووالنى دارد مضواظا بور رنکوه
قرائن و شواهدى اع انتقال ارادى اقد نیز در حقوق اسالم مشاهده مىشود.
در حقوق انگلیس و امریکا نیز سابقه تاریخى موهوع اع اه یا خاصى برخوردار بوده
چرا که اساسا کامنال که بخشى اع حقوق انگلیس و امریکا را تحا تأثیر خود قورار داده
قبالً نه تنها انتقال تعهد ناشى اع اقد بلکه انتقال حق ناشى اع قورارداد را بوه نحووى کوه
انتقال گیرنده به نام خود امکان مطا به داشته باشد به رس یا ن ىشناخته اسا.
در این ب خم سابقه موهووع در قووانین و مقوررات داخلوى حقووق اسوالم و حقووق
انگلیس و امریکا مورد بررسى قرار مىگیرد.

صفحات اصلی کتاب در فایل موجود نیست
برای مالحظه متن کامل به کتاب چاپ شده
توسط انتشارات شهر دانش مراجعه فرمایید
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533

قرارداد فرعی
مفهوم

033

مقایسه با انتقال قرارداد

033

مزارعه
انتقال ارادی از ناحیه عامل

333

انتقال تبعی از ناحیه مالک

333

انتقال قهری

333

مساقات
انتقال عقد

333

مضاربه
انتقال عقد

331

فهرست الفبایی مطالب
موانع انتقال قرارداد

49

موقعیت قراردادی

تمیز شرط مباشرت از شرط منع انتقال232
توافق طرفین

253

حقوق مقایسه

235

سوء استفاده از حق

234

شخصی بودن قرارداد

234

شرط مباشرت

251

شرط منع انتقال

233

ضمانت اجرا

213

قانون

233

نظم عمومی

212

مفهوم

023

مبنای فقهی
انتقال عقد

333

مبنای حقوقی
انتقال عقد

333

ودیعه
انتقال عقد

345

وکالت
انتقال عقد

310

50

فهرست قوانین مورد استناد

فهرست قوانین مورد استناد
الف – قوانین داخلی

015-013-010-012-013-013

 -1قررانون آیررین دادرسرری دادگاههررای
عمومی و انقالب در امور مدنی ()1731
ماده 353

040

ماده 313

043-045

 -2قانون اجرای احکام مدنی
ماده 330

331

ماده 333

331

 -7قانون اساسی
اصل 3

333

اصل 34

234

اصل 333

333

 -4قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسرللیت
مدنی دارندگان وسیله نقلیه زمینی در مقابل
شخص ثالث (مصوب )1733
333-013-232-233-233-31
ماده 0
055-331
 -5قانون اعسار (مصوب )1717
ماده 03

300-324-321-323

ماده 01

333-330

 -6قانون امور حسبی

ماده 202

041-010

ماده 200

335

ماده 205

300-324-321-323

ماده 203

300-323

ماده 233

010

ماده 231

013-335

ماده 255

010

ماده 033

323

 -3قانون بودجه ()1767
332

تبصره 01
 -3قانون بودجه ()1766

330

تبصره 21
 -1قانون بودجه ()1763

330

تبصره 30
 -11قانون بیمه ()1716
ماده 3

343

ماده 3

343

ماده 33

233-333-353-44-43-33

003-023-033-243-243-214-232-253
343-303-323-331-010-033-033-053

ماده 223

010

ماده 221

014-010

 -11قانون بیمره اجبراری مسرللیت مردنی

ماده 203

033-035-030-032-003

دارندگان وسیله نقلیه موتروری زمینری

031-033-033-035-031

در مقابل اشخاص ثالث (مصوب )1743

انتقال قرارداد

52

343-44

232-201-203-224-223-220

ماده 0

 -11قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری

042-055-023-023-213-213

()0531

525-350-353-323-333-334
341-055-023-235-34

ماده 53
 -17قانون تجارت

022

ماده 03

 -13قانون روابط موجر ومست جر ()1771

ماده 033

530-533

ماده 31

ماده 031

532-533

 -13قانون کار

31

ماده 012

353032-533

ماده 32

532-533-533-323-035-333-33

ماده 010

533

ماده 25

533

ماده 013

534

 -11قانون مجازات متخلفین در امر حمرل و

ماده 043

530

ماده 045

03

ماده 331

321-323

ماده 323

013-034

 -14قانون ثبت
ماده 22

531

ماده 33

531

 -15قانون راجع به اجازه مبادله قرارداد نفت
و گاز و طرز اداره عملیات آن ()1777
ماده 31

325-055-023-235

ماده 04

325-055-53

 -16قرررانون روابرررط مررروجر و مسرررت جر
(مصوب)1756
ماده 3

233-233

ماده 33

202-203

ماده 33

230-232

ماده 35

044

ماده 34

222-234-235-333-333-31

نقل کاال (مصوب )1763
533

ماده 3
 -11قانون مدنی
ماده 33

301-303-333-43-35-33-30-24
203-203-202-203-344-343-304
353-352-333-043- 045- 032-255
534-531-533-535-532

ماده 02

350

ماده 33

313

ماده 33

313

ماده 35

335

ماده 50

233-333-333-333-333-33
333-243-253-230-232
503-343-311-333-331

ماده 33

33

ماده 35

234

ماده 34

335

فهرست قوانین مورد استناد
ماده 43

53

314-41

ماده 202

040

ماده 333

314

ماده 200

043

ماده 333

344-235

ماده 233

315-313-310

ماده 332

233-350-333-41-33

ماده 231

233

343-343-230-232

ماده 250

315-313

ماده 333

332-223

ماده 233

033-213-313-12

ماده 335

314-41

ماده 233

033

ماده 333

314-41

ماده 233

033

ماده 333

314-41

ماده 231

033-251

ماده 302

234

ماده 233

332

ماده 333

035-350-302

ماده 232

332

ماده 310

234

ماده 210

050-053-053

ماده 315

043

ماده 213

053-030-333

ماده 343

233-341-343

ماده 213

353

ماده 343

343

ماده 214

033

ماده 343

322-024-035-340

ماده 243

033

ماده 234

310

ماده 243

033

ماده 235

232

ماده 242

032-244-241-214-211-213

ماده 233

344

ماده 233

233

ماده 234

33-03-00-02-03-03

333-335-333-330-332-241-242-213

334-33

ماده 001

334-304

ماده 223

345

ماده 033

343

ماده 223

033-313

ماده 053

253

ماده 203

313

ماده 051

343-343

ماده 333-323-333-10-33-03-00-03 203

ماده 032

335

314-333-043 -042-013-023-313

ماده 030

353

333-335-333-330-332-033
ماده 240

54

انتقال قرارداد

ماده 033

353

ماده 035

343

ماده 033

033

233-333-333-353-355

ماده 034

012

214-233-253-230-232

ماده 013

343

015-055-031-030-243

533-333-333-335
ماده 341

350-333-335-333-43-33

ماده 012

343

ماده 535

010-033-035

ماده 013

351

ماده 531

333

ماده 303

333

ماده 522

332

ماده 333

024

ماده 524

254-251-342-333-33

ماده 335

013-053-035-033-030-253

ماده 333

040-035

ماده 333

035

233-203-223-232-233

ماده 353

033

333-055-035-033-033

ماده 353

353-040-353-355-353-335

334-333 – 335-330-332

533-333-335-230
ماده 533

333-303-305-43-33-33

ماده 355

353

ماده 532

333

ماده 353

003

ماده 535

233-332-333-303-43-33

ماده 354

350

032-233-203-222-232

ماده 333

350-53

333-055

ماده 333

53

ماده 533

331

ماده 333

333-002-233-203-343

ماده 553

331

ماده 310

033

ماده 553

331

ماده 313

033

ماده 553

233-333-333-303-43-33-35

ماده 343

330-031-033-035-005

313-334-055-233-203-232

ماده 345

333

ماده 555

032

ماده 343

033

ماده 533

320

ماده 343

343-334-333-33-52-33

ماده 535

320

035-233-230-254-251-343

ماده 533

223

فهرست قوانین مورد استناد

55

ماده 333

013

ماده 351

350

ماده 334

232

ماده 353

333

ماده 333

345-031

ماده 333

32

ماده 333

232

ماده 333

233

ماده 322

335

ماده 333

232

ماده 303

343-340

ماده 333

33

ماده 301

343

ماده 311

012

ماده 333

342

ماده 345

304

ماده 353

313-045-50

ماده 341

304

ماده 332

50

ماده 131

331-332

ماده 333

223

ماده 133

353-333-335-333-330
352-353

ماده 313-025-233-232-345-333-50 332
ماده 335

333

ماده 134

333

ماده 331

31

ماده 123

352-353-331

ماده 334

333-31

ماده 123

354

ماده 310

313

ماده 132

003

ماده 313

321-320

ماده 131

325

ماده 315

333

ماده 133

334-253

ماده 343

001-313

ماده 131

334-014

ماده 342

030-003

ماده 134

323

ماده 343

233

ماده 133

323

ماده 341

033

ماده 453

233-255-333-31-33-33

ماده 335

035-035

ماده 454

253

ماده 333

333

ماده 435

210

ماده 333

333

ماده 3333

253

ماده 352

232-301-303

ماده 3332

232

ماده 353

203

ماده 3233

302

انتقال قرارداد

51
ماده 3232

233-341

ماده 3233

233

(مصوب )1736

 -11قانون مسللیت مدنی

 -17قانون نفت (مصوب )1757
ماده 1

 -11قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 23

ماده 32

ماده 23
532

033
325-53
53

57

فهرست قوانین مورد استناد

ب -قوانین خارجی
-1اصول قراردادهای تجاری بینالمللی

))PICC

ماده 4-3-3

303

ماده 4-3-30

301

ماده 4-3-33

304

ماده 4-2-0

303

ماده 4-2-3

304

ماده 4-2-1

304

ماده 4-0-3

305

ماده 4-0-0

303

ماده 4-0-3

303

ماده 4-0-5

303

ماده 4-0-3

301-304

ماده 4-0-3

304

 -2اصول حقوق قراردادهای اروپا ()PECL

ماده 33-333

332

ماده 32-233

332-333

 -7قانون حقوق اموال انگلیس ()1115
ماده 303

332

 -4قانون آیین دادرسی مدنی آلمان
ماده 3323

رک :قانون یکنواخت تجارت امریکا
 -3قانون تعهدات سلیس
ماده 331

331

ماده 000

533

 -1قانون تعهدات وعقود لبنان
ماده 222

323

ماده 513

30

ماده 543

331-333-30

ماده 330

340

 -11قانون داوری هلند
ماده 3350

045

 -11قانون کار فرانسه
ماده 322-32

332

 -11قانون مدنی آرژانتین
ماده 3343

204-205

ماده 333-3

 -3قانون تجارت یکنواخت امریکا

045

 -5قانون تجارت کویت
ماده 332

334

 -6قانون تجارت ماکا ئو
ماده 332

025

333-025

 -17قانون مدنی آلمان
ماده 333

051

ماده 331

321

 -14قانون مدنی ایتالیا
ماده 3333

333

ماده 3203

241

ماده 3333

023-241-233-313-45-12-33

ماده 3331

353-321-033

انتقال قرارداد

58
ماده 3334

303-333-051

ماده 3213

213

ماده 3333

313-33

ماده 3343

335

ماده 3543

200

ماده 3340

313

ماده 3333

353-034-202

ماده 3330

332

 -15قانون مدنی پرتغال
ماده 323

333-022-233-45-32

ماده 323

313

ماده 323

303-333-054-241

ماده 153

241

ماده 3353

025

ماده 3354

025

 -16قانون مدنی روسیه
ماده 335

334-321

-13قانون مدنی سودان
ماده 303

334

ماده 302

330

 -13قانون مدنی سوریه

 -11قانون مدنی کالیفرنیا (امریکا)
233

ماده 3333
 -11قانون مدنی کبک (کانادا)
ماده 3133

331-33

ماده 3133

331

ماده 3132

334

ماده 3130

353-334-323

ماده 3133

33

ماده 2332

533-042

 -17قانون مدنی لوییزیانا (امریکا)
403-235

ماده 3413

ماده 333

334

ماده 333

330

 -14قانون مدنی لیبی

ماده 524

533

ماده 335

334

ماده 533

30

ماده 542

30

ماده 540

333

 -15قانون مدنی مصر

ماده 313

345

ماده 335

334

ماده 333

331-250-252-233-330

353-334

ماده 031

331

30

ماده 540

202-30

ماده 545

324

ماده 333

331-250-252-234-233-233-333

 -11قانون مدنی عراق
ماده 332
ماده 335
 -11قانون مدنی فرانسه
ماده 3233

242

59

فهرست قوانین مورد استناد
ماده 325

335

 -13قانون یکنواخت تجارت امریکا

ماده 323

333

ماده 2-330

43

ماده 304

340

ماده 2-233

220-233-43-04-01

ماده 333

033

234-231-233-235-233

ماده 323

334

323-053-034-243-212

ماده 435

353

334-302

 -16قانون مدنی هلند
ماده 3 -354

022

ماده 2-030

302-053-43-04

ماده 2-333

43

ماده 3-532

531

10

فهرست منابع

فهرست منابع
منابع فارسى
الف) کتب
 .3اجتهادى اباح و سایر قضوات گزیده آراء دادگاههاى حقروق

چواپ اول تهوران نشور

میزان 3174
 .2اح دى نع ا آئین دادرس مدن

چاپ سوم تهران نشر اطلس 3177

 .1اخالقی بهروع و امام ظرهاد اصول قراردادهرای تجراری بینالمللری چواپ دوم تهوران
موسسه مطا عات و رژوهشهای باعرگانی .3115
 .4اراکى مح دالى توضیح المسائل ق نشر دظتر تبلیغات اسالمى 3173
 .5اسکینى ربیعا حقوق تجارت جلد چهارم چاپ سوم تهران نشر س ا 3171
 .6اش یتون کالیوام حقوق تجارت بینالملل ترج ه بهوروع اخالقوى و سوایرین جلود دوم
چاپ اول تهران نشر س ا 3171
 .7اظتخارى جواد حقوق تجارت ( )7چاپ اول تهران نشر ققنوح 3111
 .1امامى سیدحسن حقوق مدن

دوره شم جلدى چاپ ششو تهوران نشور کتابفروشوى

اسالمیه 3166
 .3امیرى قائ مقامى ابدا جید حقوق تعهدات جلد اول چواپ اول تهوران نشور میوزان
3171
 .31انصارى و ىاهلل کلیات حقوق قراردادهاى ادارى چاپ اول تهران نشر حقوقدان 3177
 .33بروجردى ابده مح د کلیات حقوق اسالم

چاپ اول تهران نشر رهام 3113

12

انتقال قرارداد

 .32ووووووووووووووووووووووووو حقوق مدن

چاپ اول تهران نشر ال ى 3123

 .31بنىیعقوب جوواد فرهنگ واژگان و اصطالحات حقروق  ،اقتصرادى و ادارى جلود اول و
دوم چاپ اول تهران نشر نحر 3173
 .34بهرامىاح دى ح ید سوءاستفاده از حق چواپ اول تهوران نشور موسسوه اطالاوات
3166
 .35تنک رندره حقوق ایاالت متحده امریکا ترج ه سیدحسین صوفایى چواپ دوم تهوران
نشر موسسه حقوق تطبیقى 3151
 .36جبارى منصور حقوق بینالملل هوای

چاپ اول تبریز نشر ظروعش 3113

 .37جعفرى نگرودى مح دجعفر ارث جلد اول چاپ اول تهران نشر گن دانم 3161
 .31ووووووووووووووووووووووووووووووووو ترمینولوژى حقوق تهران نشر گن دانم 3161
 .33ووووووووووووووووووووووووووووووووو حقوق اموال چاپ اول تهران نشر مشعل 3156
 .21ووووووووووووووووووووووووووووووووو حقوق تعهدات جلد اول تهران نشر دانشگاه تهران 3161
 .23ووووووووووووووووووووووووووووووووو حقوق مدن (رهن و صلح) چاپ اول تهران نشر ابنسوینا
3143
 .22جعفرى نگرودى مح دجعفر دائرهالمعارف حقوق مدن و تجارت جلود اول چواپ اول
تهران نشر بنیاد راستاد 3157
 .21ووووووووووووووووووووووووووووووووو دانشرنامه حقروق

جلود رونج چواپ دوم تهوران نشور

امیرکبیر 3172
 .24ووووووووووووووووووووووووووووووووو مبسوط در ترمینولوژى حقوق دوره رن جلدى چواپ اول
تهران نشر گن دانم 3171
 .25ووووووووووووووووووووووووووووووووو مجموعه محش قانون مدن

دانم 3173

چاپ اول تهوران نشور گون

فهرست منابع
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 .26ووووووووووووووووووووووووووووووووو وصیت چاپ دوم تهران نشر گن دانم 3171
 .27حائرى شاهباغ سویدالى شرح قانون مدن

جلود اول و دوم تهوران نشور گون دانوم

3176
 .21حسنى حسن حقوق تجارت چاپ اول تهران نشر میزان 3171
 .23حسینى تفرشى مهدى بدایعاالحکام ف فقهاالسالم چاپ سنگى کربال 3124
 .11خویى سیدابوا قاس توضیحالمسائل ق نشر مهر 3432؛ چاپ هشت نشر طفى 3131
 .13دظتر مطا عات و تحقیقات دیوان اا ى کشور مذاکرات و آراء هیأت عموم دیروان عرالی

کشور ( )1733جلد چهارم چاپ اول تهران نشر اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت
ا ومى دیوان اا ى کشور 3111
 .12راستین منصور حقوق بازرگان

چاپ سوم تهران نشر دانشگاه تهران 3151

 .11ستوده تهرانى حسن حقوق تجارت جلد چهارم چاپ اول تهران نشر دادگستر 3175
 .14سلجوقى مح وود و امینوى یوداهلل مجموعره نظرهراى مشرورت اداره حقروق وزارت

(تا تاریخ  )3155/1/36تهران نشر دظتور تحقیقوات و

دادگسترى در زمینه مسائل مدن

مطا عات وعارت دادگسترى
 .15شایگان سیدالى حقوق مدن

به کوشم مح درها بندرچى چاپ اول قزوین نشر طه

3175
 .16شعاریان ابراهی و ترابی ابراهی  ،حقوق تعهدات :مطالعره تطبیقری طررح اصرالحی حقروق

تعهدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بینالمللی چاپ اول تهران  3131نشر شهر دانم.
 .17ش س ابداهلل آیین دادرس مدن

جلد اول چاپ هشت تهران نشر درا3114 ،

 .11شهرى غالمرها و حسینربادى امیر مجموعه نظرهاى مشورت اداره حقوق دادگسترى
در مسائل مدن

اع سال  3151به بعد تهران روعنامه رس ى

 .13شهرى غالمرها و خراعى مح ود مجموعه نظرهاى مشورت اداره کل حقوق و تردوین
قوه قضائیه در مسائل مدن

رس ى 3111

اع سوال  3161توا  3111چواپ اول تهوران نشور روعناموه

انتقال قرارداد
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 .41شهیدى موسى موازین قضای محکمه عال انتظام

چاپ سوم تهران چارخانه ال وى

3141
 .43شهیدى مهدى ارث چاپ اول تهران نشر س ا 3174
 .42وووووووووووووووو تشکیل قراردادها و تعهدات جلد اول چاپ اول تهوران نشور حقوقودان
3177
 .41وووووووووووووووو حقوق مدن  -اصول قراردادها و تعهدات جلد دوم چواپ سووم تهوران
نشر مجد 3111
 .44شهیدى مهدى حقوق مدن ( )7تعهدات چاپ هفت تهران نشر مجد 3114
 .45وووووووووووووووو سقوط تعهدات چاپ شش تهران نشر مجد 3111
 .46وووووووووووووووو مجموعه مقاالت حقوق

چاپ دوم تهران نشر حقوقدان 3171

 .47صا ح الى راشا فرهنگنامه صالح عیرنحر دکتر ررویز صانعى جلد سوم چاپ اول تهران
نشر دانشگاه تهران 3176
 .41صفایى سیدحسین دوره مقدمات حقوق مدن  ،اشخاص و امروال جلود اول چواپ اول
تهران نشر میزان 3173
 .43ووووووووووووووووووووو مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدن

تهران مرکز تحقیقات 3155

 .51ووووووووووووووووووووو مقاالت درباره حقوق مدن و حقوق تطبیق

چاپ اول تهوران نشور

میزان 3175
 .53صفایى سیدحسین و قاس عاده سیدمرتضى حقوق مدن  ،اشرخاص و محجرورین چواپ
اول تهران نشر س ا 3175
 .52ابادى مح دالى حقوق تجارت چاپ رنج تهران نشر گن دانم 3161
 .51ادل مصوطفى حقوق مدن

بحرا علوم 3171

بوه کوشوم مح درهوا بنودرچى چواپ اول قوزوین نشور

15

فهرست منابع

 .54ا ید حسن فرهنگ فارس عمید جلد اول و دوم چاپ هفت تهوران نشور امیرکبیور
3163
 .55ایسئ تفرشى مح د مباحث تحلیل از حقوق شرکتهاى تجارى جلود اول چواپ اول
تهران نشر دانشگاه تربیا مدرح 3171
 .56ظصیحىعاده الیرها اذن و آثار حقوق آن چاپ اول تهران نشر دظتر تبلیغات اسوالمى
3177
 .57قائ مقام ظراهانى مح دحسین حقوق تجارت چواپ اول تهوران نشور دانشوگاه تهوران
3167
 .51ق ى میرعا ابوا قاس جامعالشتات جلد سوم چاپ اول تهران نشر کیهان 3173
 .53قنواتى جلیل و وحدتى شبیرى حسن و ابدىرور ابوراهی حقروق قراردادهرا در فقره

امامیه عیرنحر سیدمصطفى محقق داماد جلد اول چاپ اول تهران نشر س ا 3173
 .61کاتبى حسینقلى حقوق تجارت چاپ رنج تهران نشر گن دانم 3171
 .63وووووووووووووووووو حقوق مدن  -عقود و تعهدات و الزامات چاپ اول تهران نشر مدرسوه
اا ى باعرگانى 3152
 .62کاتوعیان ناصر ارث چاپ اول تهران نشر دادگستر 3176
 .61وووووووووووووووو اعتبار امر قضاوت شده در دعواى مدن

چاپ سووم تهوران نشور کوانون

وکالى دادگسترى مرکز 3161
 .64وووووووووووووووو حقوق مدن  -ایقاع چاپ اول تهران نشر یلدا 3171
 .65وووووووووووووووو حقوق مدن  ،مشارکتها  -صلح  -عطایا چاپ اول تهران نشر اقبال 3161
 .66وووووووووووووووو دوره مقدمات حقوق مدن  -اعمال حقوق

چاپ اول تهران نشور انتشوار

3171
 .67وووووووووووووووو دوره مقدمات حقوق مدن  -اموال و مالکیرت چواپ اول تهوران نشور یلودا
3174

انتقال قرارداد
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 .61وووووووووووووووو دوره مقدمات حقوق مدن

جلد اول چواپ سووم تهوران نشور دانشوگاه

تهران 3141
 .63وووووووووووووووو عقود معین جلد اول چاپ نه تهران نشر شرکا انتشار 3114
 .71وووووووووووووووو عقود معین جلد سوم چاپ اول تهران نشر بهنشر 3164
 .73وووووووووووووووو قواعد عموم قراردادها جلد اول و دوم چاپ شش تهران نشر بهنشور
3161
 .72وووووووووووووووو قواعد عموم قراردادها جلد سوم و چهوارم و رونج چواپ اول تهوران
نشر بهنشر 3161
 .71وووووووووووووووو مسئولیت مدن ناش از حوادث رانندگ

چاپ اول تهران نشر دانشوگاه

تهران 3111
 .74وووووووووووووووو مقدمه علم حقوق چاپ سى و یک تهران نشر انتشار 3113
 .75وووووووووووووووو نظریه عموم تعهدات چاپ اول تهران نشر میزان 3111
 .76کاشانى سیدمح ود نظریه تقلب نسربت بره قرانون چواپ دوم تهوران نشور دانشوگاه
شهیدبهشتى 3154
 .77کامیار مح درها گزیده آراى دادگاههاى حقوق

مج واه دوم چواپ اول تهوران نشور

حقوقدان 3175
 .71کشاورع به ن سرقفل و حق کسب و پیشه و تجارت چاپ اول تهران نشر کیهان 3163
 .73کالنتریان مرتضى داورى چاپ اول تهران نشر دظتر خدمات حقوقى بینا للى 3174
 .11ک یسیون اقتصادى اروروا قراردادهاى بینالملل باىبک ترج وه ح یدرهوا اشورنعاده
چاپ اول تهران موسسه مطا عات و رژوهشهاى باعرگانى 3172
 .13وووووووووووووووووووووووووووو قراردادهرراى بررینالمللر خریررد متقابررل ترج ووه ح یدرهووا
اشرنعاده چاپ دوم تهران موسسه مطا عات و رژوهشهاى باعرگانى 3173

17

فهرست منابع
 .12کیایى ابداهلل التزامات بایع و مشترى چاپ اول تهران نشر ققنوح 3176
 .11طفیان حسین قولنامه چاپ اول تهران نشر شرکا سهامى روعنامه رس ى 3171
 .14متین دظترى اح د آئین دادرس مدن و بازرگان

جلد اول چواپ سووم تهوران نشور

مجد 3171
 .15محقق داماد سید مصطفى اخذ به شفعه چاپ اول تهران نشر الوم اسالمى 3165
 .16وووووووووووووووووووووووووووووو قواعد فقه  -بخش مدن  1چواپ اول تهوران نشور سو ا
3174
 .17ووووووووووووووووووووووووووووو وصیت چاپ اول تهران نشر اندیشههاى نو در الووم اسوالمى
3161
 .11ووووووووووووووووووووووووووووو قواعد فقه ( )7بخش قضای

چاپ اول تهران مرکز نشر الووم

اسالمى 3177
 .13مح صانى صبحى النظریۀ العامۀ للموجبات والعقود ترج ه ج والا ودین ج وا ى جلود
اول چاپ اول تهران نشر موسوى 3113
 .31مح ود صا حی جانعلی فرهنگ اصطالحات بیمه و بازرگانی چاپ اول تهران نشرشرکا
صادراتی ساعمان صنایا ملی ایران.
 .33مدنی سید جالل آیین دادرسی مدنی جلد دوم چواپ دوم تهوران نشور گون دانوم
3161
 .32مسعود جبران فرهنگ الفایی الرائد (عربی-فارسی) ترج ه رها انزابی نوژاد جلود اول
چاپ اول مشهد نشر رستان قدح رهوی 3172
 .31مشایخی ه وایون مبانی و اصول حقوقی بیمره چواپ اول تهوران نشور موسسوه اوا ی
حسابداری 3143
 .34معین مح د فرهنرگ فارسری معرین جلود اول و دوم چواپ چهوارده تهوران نشور
امیرکبیر 3171

انتقال قرارداد
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 .35منتحری حسینعلی توضیح المسائل جاپ شانزده تهران نشر تفکر 3177
 .36نوبخا یوسف اندیشههای قضایی چاپ سوم تهران نشر کیهان 3171
 .37واحدی جواد قانون تعهدات سوئیس ترج وه ظارسوی چواپ اول تهوران نشور میوزان
3171
 .31واحدی قدرت اهلل آیین دادرسی مدنی جلد سوم چاپ اول تهران نشر میزان 3177

ب) مقاالت
 .33ریا ا لهی مح دصوادق بحثی پیرامون حرق توکیرل غیرر در وکالرت ماهناموه کوانون
سردظتران و دظتریاران ش اره اول 3176
 .311اخالقی بهروع بحثی پیرامون قراردادهای حمل و نقل از دیدگاه حقروق تجرارت مجلوه
کانون وکالی دادگستری مرکز ش اره 3173-72 356-353
 .313جعفری نگرودی مح دجعفر لزوم و جواز در عقود و ایقاعات تحوالت حقوق خصوصوی
(مج واه مقاالت) عیر نحر ناصر کاتوعیان چاپ دوم ت دن نشر دانشگاه تهران 3173
 .312ره ریک اجازۀ وارث معامله فضولی در قانون مدنی ایران ظصلنامه دیودگاههای حقووقی
نشریه دانشکده الوم قضایی و خدمات اداری ش اره  6 5؛ 3176
 .311اراقی ازت اهلل تغییر کارفرما و آثار آن در رابطۀ کارگری و کارفرمایی مجلوه دانشوکد
حقوق و الوم سیاسی دانشگاه تهران ش اره 3173 21
 .314غ امی مجید آزادی گزینش طرف قرارداد مطا عات حقوقی و سیاسی مجله تحصویالت
تک یلی دانشکده حقوق و الوم سیاسی دانشگاه تهران ش اره 3177 3
 .315قضات دادگسترى استان تهران اندیشههاى قضای

ماهنامه دادگستر ش اره دوم مورداد

و شهریور 3173
 .316کاتوعیان ناصر ماهیت و آثار قولنامه مجله کانون وکالى دادگسترى مرکز شو اره -353
3163 351

فهرست منابع
 .317گرجى ابوا قاسو تعهدات ناش از قرارداد در حقروق اسرالم

19
نشوریه موسسوه حقووق

تطبیقى دانشگاه تهران ش اره اول 3155
 .311گرجى ابوا قاس مناسبات حقوق و تکلیف از دیدگاه اسالم مجله مجت ا رمووعش اوا ى
ق سال اول ش اره دوم .3171
 .313محقق داماد سیدمصطفى تحلیرل مراده  454قرانون مردن

مجلوه قضوایى و حقووقى

دادگسترى سال سوم ش اره نه 3172
 .331محقق داماد سیدمصطفى ضمانت در تعهدات نشریه دانشوکده حقووق و الووم سیاسوى
دانشگاه تهران ش اره 3161 22
 .333مح دى ابوا حسن ارث خیار تحوالت حقوق خصوصى (مج واه مقاالت) عیرنحر ناصور
کاتوعیان چاپ دوم تهران نشر دانشگاه تهران 3173
 .332موسوى بجنوردى سیدمح د نگرش جدید بر ضمان عقدى و احکام آن مجله قضایى و
حقوقى دادگسترى ش اره چهارم 3173
 .331نیکبخا ح یدرها استقالل شرط داورى مجله تحقیقات حقوقى دانشگاه شهیدبهشتى
ش اره 3176 33-21

ج) پایاننامهها
 .334اح دى طباطبایى جواد اخذ به شفعه در حقوق مدن ایرران و فقره اسرالم رایوانناموه
دکترى دانشگاه تهران 3144
 .335صادقى مح ود مبان و آثار حقوق تعهد به نفع ثالرث در حقروق فرانسره ،انگلریس و

ایران رسا ه دکترى حقوق خصوصى دانشگاه تربیا مدرح 3173

د) نرمافزارها
 .336الى مکرم بانک اطالعات موازین قضائ

نسخه 3171 1/4

 .337مرکز ا عج ا فقهى برنامه نرمافزارى ا عج نسخه سوم 3423

71

انتقال قرارداد

دوم  -منابع عربى
 .331رخوند خراسانى مح د کاظ حاشیهالمکاسب چاپ اول تهران نشر ارشاد 3416
 .333ابن بابویه ق ى مح دبن الى (شیخ صدوق) المقنع ق نشر مؤسسه امام هادى 3435
 .321ابن براج ابدا عزیز المهذب ق نشر جامعه مدرسین 3416
 .323ابن حزم الىبن اح د المحل

جلد هشت بیروت نشر دارا فکر بىتا

 .322ابن ح زه ابوجعفر بن مح دبن الى الوسیلۀ ال نیل الفضیلۀ چاپ اول ق نشر خیوام
3411
 .321ابن رشد قوطبى مح دبن اح د بدایۀ المجتهد و نهایۀ المقتصد جلود دوم قواهره نشور
استقامه بىتا
 .324ابن عهره ح ز بن الى غنیۀ النزوع چاپ اول ق نشر مؤسسه امام صادق 3437
 .325ابن قدامه ابداهللبن اح د المغن

جلدشش بیروت نشر دارا کتاب ا عربى بىتا

 .326ابراهی سغد نبیل النظریۀ العامۀ لاللتزام فی القانون المصری و القانون البنانی جلد دوم
چاپ دوم بیروت نشر دارا نهضا ا عربیه 3331
 .327ابوحبیب سعدى القاموس الفقه

چاپ دوم دمشق نشر دارا فکر 3411

 .321ا فاروقى حارث سلی ان المعجم القانون

(اربى  -انگلیسى) بنان 3337

 .323انصارى مرتضى مکاسب جلد سوم چاپ اول ق نشر دهاقانى 3171
 .311بجنوردى سید مح د حسن القواعد الفقهیه جلود هفوت چواپ اول قو نشور هوادى
3433
 .313بحرانى شیخ یوسف حدائق الناضره جلد بیسا و بیسا و دوم ق نشر جامعه مدرسین
بىتا
 .312جزیرى ابدا رح ن ،الفقه عل المذاهب االربعه جلد دوم چاپ چهارم مصر شرکا ظن
ا طبااه بىتا
 .311حر ااملى مح دبن حسن وسائل الشیعه جلود هشوت چواپ دوم قو نشرموسسوه رل
بیا 3434

فهرست منابع
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 .314حصفکى االءا دین الدر المختار جلد هشت بیروت نشردارا فکر 3435
 .315حکی سید محسن مستمسک العروۀ جلد دواعده نشر مکتب سید مراشى 3414
 .316حلى ابنادریس السرائر جلد دوم و سوم چاپ دوم ق نشر جامعه مدرسین 3431
 .317حلى حسنبن یوسف (االمه حلى) مختلف الشیعه جلد رنج و شش چواپ اول قو
مؤسسه نشر اسالمى 3432
 .311ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تحریر االحکام جلد اول ط.ق مشهد نشر مؤسسه رل
بیا بىتا
 .313ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تحریر االحکام جلد سوم ط.ج ق نشر مؤسسه اموام
صادق 3421
 .341ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ،تذكرة الفقهاء جلد دوم ط.ق نشر مکتب رهوى بىتا
 .343حلى نج ا دین ابوا قاس شرایعاالسالم جلود دوم چواپ دوم تهوران نشور اسوتقالل
3413
 .342حلى یحیى بن سعید ،الجامع للشرایع ق نشر سید ا شهداء 3415
 .341خویى سیدابوا قاس مستندالعروة الوثق

کتاب االجاره ق نشر ال یه 3165

 .344ووووووووووووووووووووووو مبان العروة الوثق کتاب ا ضاربه چاپ اول ق نشر طفى 3411
 .345سرخسى ش س ا دین مبسوط بیروت دارا عرظة 3416
 .346سنهورى ابدا رعاق اح د الوسیط ف شرح القانون المدن الجدیرد بیوروت دار احیواء
ا تراث ا عربى  3351و 3316 3364
 .347سیستانى سیدالى الفتاوى المیسره چاپ سوم نشر مکتب ا س احة ریااهلل سیستانى 3437
 .341سیوظى جورج النظریه العامه للموجبات و العقود جلد اول بیروت 3334
 .343شربینى خطیب مح دبن ،مغن المحتاج جلد دوم داراحیاء ا تراث ا عربى 3351

انتقال قرارداد
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 .351طباطبایى یزدى سیدمح د کاظ سئوال و جواب به اهت ام سید مصطفى دامواد چواپ
اول تهران نشر مرکز الوم اسالمى 3176
 .353ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عروة الوثق

(ط.ج) جلد سیزده چاپ اول ق نشر

مؤسسه اسالمى 3421
 .352طوسى ابوجعفر مح دبن حسن النهایه بیروت اظسا منشورات قدح ق بىتا
 .351ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو المبسوط جلد دوم تهران نشر مکتب مرتضوى 3117
 .354ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ا خالن جلد سوم چواپ اول قو نشور مؤسسوه نشور
اسالمى 3437
 .355ااملى عینا دین بن الى (شهید ثانى) شورح عوه جلود چهوارم چواپ اول قو نشور
داورى 3431
 .356وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مسالکاالفهام چاپ سنگى بىتا
 .357ااملى ش سا دین مح د (شهید اول) الدروس جلد دوم چاپ اول قو موسسوه نشور
اسالمى 3434
 .351ظتح اهلل اح د ،معجم الفاظ الفقه الجعفرى چاپ اول 3435
 .353ظرج ا صده ابودا نع نظریۀ العقد ف قوانین البالد العربیه بیوروت دارا نهضوها عربیوه
3374
 .361ق ى الى بن مح د جامع الخالف و الوفاق چاپ اول نشرراسدار اسالم 3173
 .363کاشانى ابوبکر االءا دین بدائع الصنائع جلد چهارم چواپ اول راکسوتان نشور مکتوب
حبیبیه 3413
 .362کرکى الىبن حسین جامعالمقاصد جلد هفت و نه چاپ اول ق نشر رل بیا 3411
 .361ما ک امام المدونۀ الکبرى جلدرنج مصر نشر سعادت بىتا
 .364مجلس اا ى شولون اسوالمى موسروعۀ الفقره االسرالم موسووم بوه موسوواه ج وال
ابدا ناصر جلد دوم و چهارم و شانزده و بیست مصر 3431
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3431  مصرى ابن نجی البحرالرائق جلدهفت چاپ اول بیروت دارا کتب ال یه.365

 موسوووى اصووفهانى سیدابوا حسوون وسرریلۀ النجرراۀ بووا تعلیووق سیدمح درهووا موسوووى.366
3137 گلپایگانى جلد اول چاپ دوم بیروت دارا تعارن
3431  موسوى گلپایگانى مح درها هدایۀ العباد چاپ اول ق نشر دارا قررن.367
3431  نائینى میرعا حسن منیهالطالب چاپ اول ق مؤسسه نشر اسالمى.361
 نجفى مح د حسن جواهر الکالم جلد بیسا و رن و بیسا و شش و بیسوا و هفوت.363
3167 چاپ سوم تهران دارا کتب اسالمیه
 نووى محى ا دین المجموع جلد سیزده و رانزده بیروت نشر داراظکر بىتا.371
3337  القانون المدن السورى دمشق نشر مؤسسه نورى، اطرى م دوح.373
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