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Abstract 
Background and Aim: The transfer of contractual obligations is a necessity of today's society, However, the 

development of this institution in the law of other countries also confirms this. Each person has the right to 

decide on his / her property and its transfer and since the contract is part of the person's property, It must be 

possible for the contracting party to withdraw from the contract and transfer the resulting rights and 

obligations to another. Accordingly, the present study seeks to examine the transfer of commitment in the 

field of citizenship rights. 

Materials and Methods: The method used in this research is descriptive-analytical in terms of subject 

approach, In other words, by collecting the materials and organizing them in an analytical manner, the main 

purpose of the research, namely the conditions for the transfer of commitment in Iranian domestic law and its 

impact on citizenship rights has been considered. 

Findings: The conditions for the transfer of an obligation are not explicitly stated in Iranian domestic law. 

However, there are other institutions that apply in the field of civil rights in relation to contracts from this 

perspective, These include remittance, guarantee contract, employment contract and rent of persons, each of 

which has advantages and disadvantages. But the approach of renting persons with jurisprudential and legal 

support on the one hand and preventing the permanent domination of the mercenary over the pledged 

property on the other hand, is a suitable form of obligation to observe citizenship rights in the field of 

transactions and economic issues. 

Conclusion:  Terms of transfer of commitment in Iran are done according to rules such as remittance, 

guarantee contract, employment contract and rent of persons, due to the attention of the rental institution to 

financial and economic activities and services, as well as its proper efficiency in the field of ownership and 

transfer of commitment can be a useful approach in the field of citizens' obligations. In this way, by using the 

lease of individuals, both the benefits of the obligations and the domination of the hired person over the 

committed resources can be eliminated.  
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 چکیده 

اانتقال تعهدات قراردادی از ضرورت زمینه و هدف:    نیز  وق سایر کشورهاتوسعه این نهاد در حق  که اینگو  ،  مروزی استهای جامعه 

انتقال آن تصمیم بگیرد و چون قرارد  فردی ید این امر است. هر  مؤ از دارایی شخص مختار است در خصوص دارایی خود و  اد جزئی 

تعهدات ناشی از آن را به دیگری منتقل   تا طرف عقد بتواند از قرارداد کنار رفته و حقوق و   گردد، باید امکانی فراهم  شودمی  محسوب

 پژوهش حاضر درصدد است تا انتقال تعهد را در حیطه حقوق شهروندی مورد بررسی قرار دهد.    بر این مبنا،. نماید

با گردآوری مطالب  معنا که  بدین  ، است  تحلیلی ـ    توصیفی   ، حسب رویکرد موضوع   این پژوهش بر روش مورد استفاده در  ها:  مواد و روش

آن بر حقوق شهروندی  تأثیرحقوق داخلی ایران و  شرایط انتقال تعهد دریعنی   ،و سازماندهی آنان به شیوه تحلیلی، هدف اصلی پژوهش 

 توجه قرار گرفته است.  مورد

 ه در حیطهی دیگری وجود دارند کان نشده است. با این حال، نهادهاشرایط انتقال تعهد در حقوق داخلی ایران به صراحت بی:  هاهیافت

به عقد حواله، عقد ضمان، قرارداد کار    توانمیجمله  از    ،دارای کاربرد هستند  در رابطه با قراردادها از این منظر  حقوق شهروندی  تأمین

اشاره کرد که هر اجاره اشخاص  اما کدام دارای مزایا و معایبی است  و  اشخا  ،  اجاره  از یکرویکرد  پشتوانه فقهی و حقوقی  با  سو و  ص 

نعت از تسلط دائمی اجیر بر اموال متعهدله از سوی دیگر، قالب تعهدی مناسبی برای رعایت حقوق شهروندی در حیطه معامالت و مما

 مسائل اقتصادی است.  

که    شوندمی  حواله، عقد ضمان، قرارداد کار و اجاره اشخاص انجام  عهد در ایران برحسب قواعدی همچون شرایط انتقال ت  گیری:نتیجه

های مالکیت و انتقال وزهها و خدمات مالی و اقتصادی و همچنین کارآیی مناسب آن در حیل توجه نهاد اجاره اشخاص به فعالیتبه دل

از   توانمیترتیب با به کارگیری عقد اجاره اشخاص، هم  د رویکرد مفیدی در حیطه تعهدات شهروندان به حساب آید. بدینتوانمیتعهد  

 اجیر بر منابع متعهدله را از بین برد. سلطه هم و  برد بهره تعهدات منافع

 انتقال تعهد؛ حقوق شهروندی؛ اجاره اشخاص؛ عقد ضمانواژگان کلیدی:  

 



 39و همکاران/  مهدی عابدی بررسی شرایط انتقال تعهد در حقوق ایران و تأثیر آن بر حقوق شهروندی

 مقدمه 

پدیدهاهپدید را    هاهی حقوقی مانند سایر  عمر خاص خود 

زمانی  ، ممکن است  و آنچه زمانی محل رجوع مردم است  دارند

شود حذف  هستی  صفحه  از  همچنیندیگر  در ممکن    .  است 

حقوقی نهادهای  انبوه  مکنار  تازه  نهادی  مورد ،  و  شود  تولد 

منشأ گیرد.  قرار  نیازهای  اقبال  در  باید  را  امر  بشر   این  نوع 

به انسان  کرد.  اجتماعی  جستجو  موجودی  نیازمند  عنوان   ،

م این رابطه وظیفه  ارتباط با دنیای پیرامون خود است و تنظی

در بنابراین  است.  حقوق  فرایند  دانش  نهادهایی  این  همواره   ،

را   نیازهای مردم  بتوانند  بهتر  باالتری هستند که  اعتبار  دارای 

ای نهادی  اگر  و  کنند  بدهد.  رفع  دست  از  را  توانی  چنین  ن 

د و ای کهنه کنار گذاشته شوطبیعی است که به عنوان وسیله 

به همین ترتیب در فرایند  (.  1)  جای خود را به نهادی نو دهد

مزیت  انتقال بررسی  تعهد  تعهد،  انتقال  نهادهای  معایب  و  ها 

است اهمیت  حائز  زیرابسیار  پیشرفت    ،  با  و  و  امروزه  اقتصاد 

صورت  سازتحوالت  نیازمند  حوزه،  این  در  کارهای    و  گرفته 

از جنبه سرعت  از  حقوقی مدونی هستیم که هم  بخشی و هم 

برای   توجهی  قابل  امنیت  بتواند  ضمانت  و  اطمینان  جنبه 

نهادهای   وجود  که  است  این  استدالل  آورد.  پدید  شهروندان 

ی مختلف و از جمله در زمینه انتقال تعهد هاه حقوقی در زمین 

و   اقتصادی  رونق  باعث  توانست  خواهد  توجهی  قابل  شکل  به 

به همین سهولت در مبادالت و تعهدات میان شهروندان شود.  

شرایط   بررسی  با  تا  است  درصدد  حاضر  پژوهش  انتقال دلیل 

تعهد در حقوق ایران، هم قوانین داخلی را در این زمینه مورد  

نوعی نسبت سنجی میان شرایط   کهاینتوجه قرار دهد و هم  

انتقال تعهد و حقوق شهروندی برقرار سازد. سؤالی که مطرح  

این است: انتقال تعهد چگونه بر حقوق شهروندی در    شود،می

میهاه حوز اثر  داخلی  قوانین  مناسب  رد؟گذای  تعهد  و  ترین 

برای انتقال تعهد در حیطه مسائل اقتصادی و مالی شهروندان  

پژوهش به گونه کدام است؟   ابتدا مفاهیم  ساختار  ای است که 

، سپس به مبانی انتقال تعهد در  شوند میمرتبط با بحث مطرح  

پرداخته نظام ایران  حقوقی  نظام  در  جمله  از  و  حقوقی  های 

آنان های انواع نهادهای انتقال تعهد و مزیت، پس از آن شودمی

 دهد. و تجزیه و تحلیلی از آنان به دست می شودمیبررسی 

 مفاهیم و اصطالحات  

 ـ انتقال 1

انتقال در اصل به معنای جابجایی شخص، جنس و یا شئ  

در  به طور مشخص  این موضوع  است.  دیگر  به جای  از جایی 

خود میاد به  معنای خاصی  مثال،  گیرد.  بیات حقوقی  به طور 

به   کسی  از  مال  قهری  ارث انتقال  در  چنانکه  دیده    دیگری 

بدون    شود،می مالی  دیگری   تأثیریعنی  به  آن  مالک  اراده 

مانند انتقال مال متوفی به ورثه    ،به حکم قانون  شودمیمنتقل  

ارث. قوانین  حکم  به  اهمچنین    او  مانند  ارادی  نتقال  انتقال 

منافع  یعنی نقل مالکیت اعیان یا    ،د بیعمبیع به خریدار در عق

کار  آن  به  قهری  انتقال  برابر  در  مالک که  رضای  و  اراده  به  ها 

ایقاعات استرود و  می در واژه »نقل و  .  کاربرد آن در عقود و 

دانتقال مورد«  دوگانگی  این  آغاز  بود  ر  بعداًنظر  صورت  .  به   

پ   ،آمدمترادف در را  نقل  انتقال هم همان معنی    یدا کردیعنی 

(2.)  « از:  است  عبارت  یا  نقل  مال  به  نسبت  مالک  یک  سلب 

  ، اموال معین و اعطای آن به دیگری، خواه به رضای مالک باشد 

قانون به حکم  و خواه  بیع  در  بایع  رضای  مانند فروش    ،مانند 

فروش یا  حاکم  حکم  به  محتکر  در   مال  علیه  محکوم  مال 

  (. 2)  « انتقال گویند  اًاز نقل را اصطالح  اثر حاصل اجرای احکام.  

انتقال  توانمیبنابراین   که  گفت  انتقال  تعریف  زوال در   ،

مالکیت مالک نسبت به مال یا اموال معین به نفع مالک جدید  

 .تاس

 تعهدـ  2

و    تعهد متعهدشدن  معنای  به  واقع  در  و  عربی  اصطالحی 

این تسلیم از  است.  عملی  یا  کار  انجام  برابر  در  نفس    شدن  رو 

م به  ازتعهد  غیر  اگر  و  است  امری  ایفاکردن  باشد،    عنای  ایفا 

ایفا و    توانمین آن را تعهد دانست. به عبارت دیگر، عملی که 

فعلی در آن صورت نگیرد، تعهد نیست و از اساس باطل است.  

عمل   ترک  است  شمار  همچنین  به  تعهد  مصداق  نیز  آن  که 

کسی    اول،  شود:میفاعل مستفاده    رود. از اصطالح تعهد سهمی

را فعلی  ترک  می  انجام  که  را  آن  یا  و    »متعهد«   کندمیدهد 

ت  شودمینامیده   که  کسی  انجام و  او  فرمان  راستای  در  عهد 

را »متعهدگیرد »می تعهد  خوانند.  می  به«متعهدله« و مصداق 

ارائه کرد که مطابق    توانمینهایت  در   تعهد  از  را  تعریف  این 
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است که به موجب آن   صتعهد رابطه حقوقی بین دو شخآن: »

یا  توانمیمتعهدله   پول  مبلغی  پرداخت  به  ملزم  را  متعهد  د 

 (. 3) «دادن عمل و یا ترک فعلی کندنجامانتقال چیزی و یا ا

 ـ حقوق شهروندی3

شناخته حقوق  معنای  به  شهروندی  در  حقوق  مردم  شده 

دولت   یک  زعامت  تحت  و  سرزمین  که    مشخصیک  است 

اقتص سیاسی،  ابعاد  فرهنگ  ـ    ادی دارای  و  مدنی  اجتماعی، 

طور مشخص    است و به  است. حقوق شهروندی مفهومی مدرن

دولت ظهور  شکله با  با  جمله  از  و  غرب  در  مدرن  گیری ای 

حقوق شهروندی  مطرح شده است.    1940دولت رفاه در دهه  

اساسی مدون قابل طرح است که  قانون  با وجود یک  در واقع 

و اجتماعی و همچنین حقوق های سیاسی  حقوق برابر، آزادی 

در واقع با وجود قانون است که  گیرد. ها را نیز در نظر میاقلیت

»در    :اندرو آلتمن  ریتعب  به.  کندمیحقوق شهروندی معنا پیدا  

مبتن حاکم  یحکومت  ه  تیبر  قانون    چ یقانون،  از  برتر  کس 

م  ندتوانمین  دولت  مقامات  نیتریعال  یحت  ،ستین خود   لیبه 

  ا ی  کندمی  بیتصوآنان    یو فقط به آنچه قانون برا  رفتار کنند

 ن ی گفت نخست  توانمی  نی. بنابراکنند یم  عمل  شمرد،یمجاز م

حاکم ا  تیاصل  نبا  نیقانون  دولت  که  قانون   دیاست  از  فراتر 

کند   دهد  یکار  ا ی عمل  قانون(.  4)   « انجام  در رویکرد  محوری 

شهروندی   ارتقایحقوق  و  آزادی  برابری،  ایجاد  زندگی    باعث 

 شود.میشهروندان در ابعاد مختلف 

 

 مبانی نظری؛ انتقال تعهد و ابعاد حقوقی آن 

  که هر   شود میهای حقوقی دنیا دیده  انتقال تعهد در نظام

بر آنان،  از  و    کدام  اقتصادی  اجتماعی،  حسب شرایط حقوقی، 

نی را  خاصی  معیارهای  خود،  نظر فرهنگی  در  آن  برای  ز 

راگیرند.  می همین  نظامدر  برخی  ستا،  مختلف،  حقوقی  های 

اند  نهادها را به عنوان پذیرش نوعی انتقال تعهد در نظر گرفته

که در نظام حقوقی ایران نیز ضمان و حواله از مصادیق آن به  

بشمار می تعهد  از  که  تعاریفی  با  هر صورت  دست  ه  روند. در 

است،   که    توانمیآمده  دوگفت  دارای  و    تعهد  مثبت  جنبه 

انتقال جنبه مثبت   منفی از  انتقال تعهد نیز عبارتست  است و 

اصل این است که تعهدات   یعنی دین یا طلب.  ، یا منفی تعهد

انتقال تعهد دو مصداق مهم    به  قابل انتقال هستند. طور کلی، 

  انتقال طلب  ـ2  (؛ Cession de Creance)   انتقال دینـ  1  : دارد 

(Cession de Dette.) 

، دین ناشی از عقدی است که مدیون  لانتقا،  کهاین توضیح  

انتقال طلب عقدی    کند، امامیدین خود را به دیگری منتقل  

موجب آن عقد به دیگری    است که بستانکاری طلب خود را به

می طلب  که اینبدون    ، دهد انتقال  آن  عقد  بدهکار  این  در   ،

باشد داشته  یا  دخالت  باشد  رایگان  است  ممکن  انتقال  این   .

به مدیون  تأثیرشد.  نبا نسبت  عقد  قبول  این  بر  است  موقوف   ،

،  الیه تقل انتقال طلب در رابطه ناقل و من   انتقال طلب از جانب او. 

اما نسبت به بدهکار که    ،شودمیاز زمان ایجاب و قبول، محقق  

جنبه تشریفاتی هم    ثالث این عقد است از زمان قبول وی )که

. نی فرانسه استبه حقوق مدها راجع  این .  شودمیدارد( محقق  

طلب به   بر پایه انتقال  1316/ 7/6قانون بیمه مصوب    26ماده  

 .(2) «همین معنی نهاده شده است

ناحیه  اما   از  چه  تعهد  که  است  این  تعهد  انتقال  مفهوم 

با توجه به حق شخصی خودمتعهدل ناحیه ه )دائن(  از  ، و چه 

)مدیون( تعهدی  متعهد  لحاظ  یافت  به  استقرار  او  ذمه  بر  ه که 

منتقلاست دیگری  افراد  یا  فرد  به  بدینشودمی  ،  که  .  گونه 

های خود  همان تعهد اصلی و پایه با تمام خصوصیات و ویژگی

انتقال طلب و    .انتقال یابد از جانب دائن را  انتقال  در اصطالح 

جا از  تعهد  میانتقال  دین  انتقال  را  مدیون    . ( 5)  «نامندنب 

مجمو  توانمی  ترتیببدین »به  انتقال گفت:  و  دین  انتقال  ع 

 .(2)  «شودمینتقال تعهد گفته ، اطلب

ن »انتقال طلب« و  از دیرباز دو عنوا  داخلی ایراندر حقوق  

نظری و  داشته  وجود  دین«  حقوقی  هاه »انتقال  و  ی  آثار  به 

اعمالی که سبب انتقال تعهد    حال، با این اند.احکام آن پرداخته 

احکام خعقود معیندر زمره    ،شدمی . حواله اص داشته است، 

وسیله انتقال دین و طلب و ضمان سبب انتقال ذمه مدیون به  

در حقوق جدید نیز که انتقال تعهد به قواعد    ضامن بوده است.

قال  ، وضع انتافته و وابسته به اسباب خاص نیستعمومی راه ی

که انتقال طلب در    در حالی  ،طلب و انتقال دین متفاوت است

است؛   ادهای با نام یا به تراضی پذیرفته شدهقالب یکی از قرارد
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با شرکت و رضای    ء، عقد ضمان و حواله است و جزانتقال دین

 . (6) طلبکاران امکان ندارد

حقوقی رابطه  تعهد،  انتقال  دائندر  که  به    ای  را  مدیون  و 

از ذمه   سازد، هم مرتبط می یا  از ذمه دائن به شخص دیگری 

ش به  بهمدیون  ملزم  که  ثالث  است  خص  دین  بقای  ادای  با   ،

ات و ممیزات و توابع آن منتقل اصل تعهد همراه با تمامی صف

گونه  شود،می جدیدبه  دائن  که  در  ای  اصلی  دائن  جانشین   ،

اصل طلب وی شود و یا مدیون جدید، جایگزین مدیون اصلی  

ائت ذمه مدیون اصلی از آن  در تعهد او نسبت به اصل دین یا بر

گفت که انتقال تعهد    توانمیر یک جمله  د(.  7)  شودمیدین  

عبارت است از جایگزینی فرد جدیدی به جای یکی از طرفین  

این هیچ  کهاینتعهد بدون   گونه تغییری در طبیعت و ماهیت 

ین باید این نکته را نیز مورد توجه نچهم  (.8)  تعهد ایجاد شود

انتقال تعهد وارد عرصه قراردادهای تجاری اصل   قرار دارد که 

است شده  که  بدین  ، نیز  تجاری معنا  قراردادهای  اصول  در 

انتقال تعهد این است که امکان ورود  بین از  المللی نیز منظور 

دارای از  را بخشی  جدید  متعهد  دارایی  به  ابتدایی  متعهد  ی 

ر خدمت مقاصد اقتصادی به  و به عنوان ابزاری د  کند میفراهم  

 . (9) «رودشمار می

با   این    برخیانتقال تعهد  مفاهیم و اصطالحات موجود در 

جمله   از  است.  متفاوت  تفاوت  توانمیزمینه  انتقال  به  های 

،  عقود و قراردادها ،  طور کلی   اشاره کرد. به   واگذاری حقوق تعهد  

برای ذی از خود   باشند که مستقیماًنفع آن میموجد حقوقی 

ناشی   بر شودمیعقد  کلی  .  قواعد  ذیاساس  حق ،  باید  نفع 

د باشتصرف  داشته  را  انتقال  جمله  از  و  حقوق  این  اصل   .در 

ن اسالمی  فقه  در  دیگری  به  خود  حق  توجه  انتقال  مورد  یز 

طوری  ،است قاعده    توانمیکه    به  عنوان گفت  به  »تسلیط« 

گرفته   نظر  در  آن  فقهی  برشودمیمبنای  قاعده    .  این  اساس 

دارند،   اختیار  در  خاصی  دارایی  یا  و  مال  که  کسانی  فقهی، 

ند در آن تصرف کنند و یا هر طور که مایل هستند، آن  توانیم

 را به دیگری انتقال دهند.  

ماده   بیناص  9-1-1طبق  تجاری  قراردادهای    : المللیول 

معنای انتقال توافقی یک حق از سوی    به«  »واگذاری یک حق

دیگری  »واگذارندهیک شخص   به شخص  واگذاری«  « »طرف 

نیز   موردی  شامل  که  به   شودمیاست  واگذارنده  حق  که 

از  دیگری  نوع  اجرای  یا  ثالث  شخص  یک  از  مبلغی  دریافت 

ثالث   شخص  توسط  سوی   به«  »متعهدتعهد  از  وثیقه  عنوان 

 . (10) یابد واگذارنده، به طرف واگذاری انتقال می

انتقال یا واگذاری حقوق به    گفت که  توانمیبا این اوصاف  

واگذارن دارایی  از  جزئی  که  معناست  دارایی  این  از  بخشی  ده 

واگذاری   به  شودمیطرف  مذکور  تعریف  دیگر،  سوی  از   .

ن مبلغ محدود  دریافت یک  تعریف،  شودمیواگذاری حق  این   .

هد مانند انجام خدمات، را  حقوق ناشی از سایر انواع اجرای تع

ماهیت بر مینیز در به حقوقی که  واگذاری  قابل  گیرد. حقوق 

از ادعاهای غیر  .شودمیقراردادی نیز محدود ن  مطالبات ناشی 

مبتنی   یا  نمونه  بر  قراردادی  برای  نیز  دادگاه  توانند میحکم 

 توانمیرا نیز    همچنین حقوق موجل   مفاد این ماده باشند. تابع  

اصول قراردادهای تجاری   1-9-5تحت شروط مندرج در ماده  

المللی )با این شرط که به هنگام تحقق آن در حقوق آتیه، بین

ن حقوق مزبور را به عنوان حقوقی که واگذاری در ارتباط  بتوا

 (. 10) ها صورت پذیرفته است مشخص کرد( انتقال داد«با آن

 

 لیل؛ انتقال تعهد و حقوق شهروندیتجزیه و تح

به  تعهد  به  انتقال  حقوقی  عمل  یک  مشخص    عنوان  طور 

که  است  جامعه  یک  در  شهروندان  حقوقی  وضعیت  بر  ناظر 

آثار   و  تحت  ابعاد  نیز  را  شهروندان  حقوق  قرار    تأثیرآن،  خود 

ایران، شرایط خاصی  می دهد. در این زمینه نیز حقوق داخلی 

به   تعهد  انتقال  آن،  موجب  به  که  است  کرده  معین  مثابه  را 

زمین در  شهروندان  حقوق  از  اقتصادی  هاه دفاع  و  اجتماعی  ی 

این زمینه،عمل می قانون داخلی در   مد  راعقود معین    نماید. 

تنها  خورند.  نظر قرار داده است که در قانون مدنی به چشم می

بر مبتنی  که  مدنی  قانون  در  مذکور  معین  انتقال    عقود  نوعی 

  و اجاره اشخاص   ، قرارداد کارضمانباشند، عقد حواله، تعهد می

ها به  شناساندن آن، به معرفی و بازاست که در اینجا به اختصار

اختی و  ارادی  اسباب  ایران اعنوان  حقوق  در  تعهد  انتقال  ری 

 ردازیم. پ می
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 ـ عقد حواله 1

مورد   تعهد،  انتقال  مصادیق  از  یکی  عنوان  به  حواله  عقد 

ته است. این بخش از حقوق مدنی  توجه حقوق مدنی قرار گرف

تلقی  توانمی شهروندی  حقوق  قبال  در  رویکردی  عنوان  به  د 

زمینه،   این  در  می  724اده  مشود.  »ق.م  عقدی حوالگوید:  ه 

ب که  ذمه  موجب    هاست  به  مدیون  ذمه  از  شخصی  طلب  آن 

می منتقل  ثالثی  محیلشخص  را  مدیون  را    ،گردد.  طلبکار 

 .« گویندعلیه میشخص ثالث را محال ،محتال

ماهیت   اسالمی  مختلف  مذاهب  فقهای  عظیم  اکثریت 

عقیده    دانند و عموماًحواله را مبتنی بر انتقال دین میحقوقی  

علیه منتقل  محیل به محال  ه موجب عقد حواله دیندارند که ب

انیم این عقد دارای دو چهره  دبا این حال، چنانچه می.  شودمی

انتقال دین    ـ 2؛  انتقال طلب در حواله بر مدیون  ـ 1  یعنی  ،است

محال  بر  حواله  بریدر  انتقال    .الذمهعلیه  مدیون  بر  حواله  در 

دارد وجود  محتال  ،طلب  طلب  که  جهت  این  به    از  محیل  از 

شخص اخیر به  علیه منتقل گردیده و ایفای دین از جانب محال

است طلب  انتقال  فقهای بدین  .معنی  گروه  از  بعضی  جهت 

  ، (11)  اندت الزم ندانستهرا در این صور  علیهمحالامامیه قبول  

در روابط میان   باید به این نکته نیز اشاره نمود که کهاینضمن 

و   حواله  دشهروندان  بریر  نداردالذمهبر  وجود  انتقال طلب   ، ،  

از طریق احاله به   علیه  محالچون محیل طلبی ندارد تا آن را 

از   گذارد تا می علیهمحالدین خود را بر عهده  لیکن  ، دیه کندتأ 

این نتیجه حاصل   علیهمحالجانب وی آن را بپردازد و با قبول  

شهروندیشودمی حقوق  منظر  از  رویکرد  این  ج   .  ز چیزی 

 انتقال دین نیست.  

 عقد ضمان   ـ2

زمینه  در  و  شهروندی  حقوق  منظر  از  که  دیگری  مصداق 

دیده   تعهد  است.  شودمیانتقال  ضمان  عقد  خصوص ،  در 

عق عدهماهیت  دارد.  وجود  متفاوتی  نظریات  ضمان  ای  د 

باشد )ضم ذمه معتقدند ضمان نوعی وثیقه برای دین اصلی می

اروبه ذمه نزد فقهای اه(؛ در حقوق کشورهای  ل سنت  پایی و 

است شده  متابعت  نظر  این  راز  ضمان  دیگر  گروهی  وسیله .  ا 

)نبرائت ذمه مدیون اصلی می ( این گروه  قل ذمه به ذمهدانند 

معنی که با  بدین  ، دانندضمان را مبتنی بر انتقال دین می  عقد

عقد   مضموقوع  ذمه  منتقل  ونضمان  ضامن  ذمه  به  عنه 

معتشودمی عده  این  عبارت  .  تحلیلی عمل ضامن  نظر  از  قدند 

عهده از  داست  مضمون گرفتن  ذمه  بر  که  میینی    . باشدعنه 

بنابراین انعقاد عقد بین دائن و مدیون جدید حقیقت این امر را  

مه مدیون جدید است که انتقال دین از ذمه مدیون اصلی به ذ

نمی نتیجه  تغییر  است  کهایندهد.  دین  انتقال  ضمان   .چون 

تضمینبناب کلیه  ساقط راین  ضمان  از  پس  سابق  دین  ات 

 . (12) شودمین

که  ترمهم انتقادی  نمود  توانمیین  وارد  نظر  این  آن    ، بر 

  ضمان را نوعی انتقال دین دانسته  کهایناست که با اعتقاد بر  

و    شودمی، مضمون عنه از تعهد خارج  و به موجب عقد ضمان

پر قبال  در  که  پذیرفتتعهداتی  دین  بین داخت  از  است،  ه 

از آنان نیست. بنابراین آنچه درباره عقد  می اثری  روند و دیگر 

، با رویکرد عدم سقوط وثایق و تضمینات شودمی  ضمان گفته

گفت مفهوم ضمان مبتنی بر   توانمیدر پاسخ  ناسازگار است.  

)ارو خارجی  حقوق  در  دین  اسالمی  انتقال  حقوق  با  پایی( 

  ، زیرازمند نوشتار دیگری استکه بررسی آن نیا  متفاوت است

مزیت بررسی  و  تعهد  انتقال  شرایط  ابعاد  به  حاضر  های  بحث 

 قواعد مرتبط با انتقال تعهد است.  

ضماند عقد  نر  پیروی  دین  انتقال  آثار  همه  از  از    ،شده، 

مینات بر  ، تعهد با تمام توابع و تضدر انتقال دین  کهاینجمله  

دین    که ضمان سبب انتقال  ، در حالی گیردعهده ثالث قرار می

می بین  از  آن  تضمینات  و  بنابراین  است  نتیجه   توانمیرود. 

ک میگرفت  صورت  زمانی  کامل  دین  انتقال  ذمه ه  که  گیرد 

 .از هر حیث ثالث به جای او نشیند  مدیون به کلی برئ شود و

و  ابنابراین   شهروندی  حقوق  حیث  باید  ز  ضمان  تحلیل  در 

دی انتقال  نوعی  ضمان  شده گفت  اصالح  به    ( 13)  است  ن  یا 

نوعی انتقال دین خاص  »  شود کهمیدیگر چنین گفته    تعبیری

یک    شدنترتیب با قائلاست با احکام و آثار ویژه خود و بدین

، تضمینات و وثائق دین مزبور  چنین مفهومی برای انتقال دین

روند و این قول تقال و تحقیق عقد ضمان از بین میپس از ان

 . (14) «ای امامیه و حقوقدانان ماستر فقهمشهو
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 قرارداد کار   ـ3

نیز از جمله عقود و تعهداتی است که در حیطه قرارداد کار  

می  مالی  و  اقتصادی  مسائل  و  کار  معامالت  به  شهروندان  ان 

کاربرد    شودمیگرفته   نیز  اروپایی  کشورهای  از  برخی  در  و 

کار،    بردارد.   قرارداد  تعاهدی اساس  عقود  ادر  یکی  ز طرفین ، 

مقاتوانمیعقد   در  را  خود  تعهدات  و  حقوق  به د  دیگری  بل 

کند منتقل  ثالثی  واگذاری این    .شخص  به  معروف  معامله 

ل حقوقی بین اشخاص زنده محسوب است که یک عم  قرارداد

قرارداد   .گیردواسطه آن انتقال تعهد صورت می  بهکه    شودمی

موارد   از  برخی  در  عقود  از  یکی  عنوان  به  حامی  توانمیکار  د 

زیرا شود،  تلقی  نیز  شهروندان  آزاد بر  حقوق  تصمیمات  اساس 

دنبال   حقوق  شود،  میآنان  و  تعهدات  که  پیمانکاری  مانند 

یطی به پیمانکار ثالثی  ناشی از قرارداد پیمانکار را با حصول شرا

می میانتقال  قرارداد  آن  از  را  خود  و  واگذاری  رهاند دهد   .

پذیرف نهاد  یک  تجاری  شتهقرارداد  قراردادهای  اصول  در  ده 

میالمللی  بین نیز  قراردادها  اروپایی  اصول  همین    . اشدب و  در 

در   داخلی  قوانین  مقرر    قانون  12ماده  زمینه  نیز  ایران  کار 

»می از دارد:  کارگاه  مالکیت  وضع  در  حقوقی  تغییر  نوع  هر 

ادغام در   تولید،  انتقال به هر شکل، تغییر نوع  یا  قبیل فروش 

ها، در  کارگاه، فوت مالک و امثال این  شدنسسه دیگر، ملیمؤ

است یافته  قطعیت  قراردادشان  که  کارگرانی  قراردادی    ،رابطه 

مقام تعهدات ومؤثر نمی قائم  حقوق    باشد و کارفرمای جدید، 

 « .دکارفرمای سابق خواهد بو

است که این  غالب  رویکرد  نیز  زمینه  این  در  قائم  در  مقام 

و قرارداد هیچ نقشی ندارد و تنها پس از جانشینی  انعقاد عقد  

گردد. به گفته برخی از  اوست که آثار قرارداد بر او تحمیل می

قائم نه  حقوقدانان،  و  است  عقد  متعاقدین  از  یکی  نه  مقام 

ای است که به دلیل بلکه در واقع شخص بیگانه  ،نماینده آنان

ه او، جانشین  انتقال حق یا تعهدی از سوی یکی از متعاقدین ب

عقد   اصلی  عهده  شودمیطرف  است و  عقد  مفاد  مجرای    دار 

واژه(15) محقق  و  استاد  می.  حقوقی  عنصر گوید:  شناسی 

مقام این است که کثرت حقوق  ص و ممیز نماینده و قائممشخ

به همین جهت   ،مقام بیش از نماینده استت تکالیف قائمو قل

قائم قیمیوب  مقام محسایشان معتقدند که وصی،  اما  م،  شود، 

 (. 2) صرفاً نماینده است

قانون کار ایران و   12حکم مندرج در ماده در همین راستا، 

قانون   جمله  از  خارجی  مشابه  بر فرا  1928قوانین  مبنی  نسه 

قائم مقام حقوکارفرمای جدید   کهاین ق و تعهدات کارفرمای  ، 

است   باشد.  توانمیسابق  فراوانی  مصادیق  دارای  عنود  ان به 

ت مالی کارگاه  مثال ممکن است کارفرمای اول به سبب مشکال

کند  واگذار  را  که  .  (2)  خود  گفت  باید  ماده  این  خصوص  در 

تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه، هر نوع انتقال اعم از  

بر  یا کلی، معوض یا غیر معوض را در  قهری یا قراردادی، جزئی

حقوقی  می تغییر  دیگر  عبارت  به  موسع گیرد.  تفسیر  باید  را 

مثال،   برای  که کاکرد.  انتقال  کارفرمایی  ثالث  به  را  رگاه خود 

بیندهد کار  قرارداد  اعتبار  به  او  عمل  خدشه    ،  کارگران  و  او 

ن منتقلکندمیوارد  مقام؛  قائم  می  الیه  به  گردناقل  ملزم  و  د 

است مذکور  عقد  انتقارعایت  اساس  کارگاه.  انتقال طلبل  و    ، 

 .(2)  است نه تبدیل تعهد انتقال دین 

انتصابی  ترتیب است که اگر حقوق کار بدینانتقال تعهد در 

سابق   مقام  قائم  جایگزین  جدیدی،  مقام  قائم  و  گیرد  صورت 

این   از  است.  مترتب  وی  برای  تعهدات  و  حقوق  همان  گردد، 

اختیار  این  از  سابق  کارفرمای  همانند  جدید  کارفرمای  حیث، 

در اداره امور خویش از جمله تعدیل و   برخوردار است که بتواند 

در  آنچه  هر  یا  و  مزایا  و  حقوق  آنان،  اخراج  کارگران،  تغییر 

است بوده  پیشین  شخص  اختیارات  تصرف  حیطه  و  دخل   ،

قانون کار نیز قابل استناد    12نماید. این رویکرد از طریق ماده  

به تفاوت قائم مقامی و نمایندگی اشاره    توانمیدر اینجا  است.  

قائم مقام، شخصی است که به جانشینی دیگری  در واقع  نمود.  

مقامی    قائم  مصداق   چندینگردد.  دارای حقوق و تکالیف او می

از  توانمی که  برد  پیش  نام  موارد  به  اشاره    توانمیرو    جمله 

  مقام   قائم :  الیهمنتقل  ـ2  ؛است  مورث  مقام  قائم :  وارث  ـ 1  کرد:

، است  ورشکسته  مقام   قائم:  تصفیه  مدیر  ـ 3  ؛است  دهندهانتقال

 به   اقدام  شخص  آن،  مبنای  بر  که  است  عنوانی  ولی نمایندگی،

دیگر ا شخص  نام  به  حقوقی  عمل  حساب    و   نجام  به  به  و  او 

نمایندگی اصوالً به سه دسته نماید.  اهداف او می  تأمینمنظور  

نمایندگی    . شخص درشودمی ی تقسیم  قانونی و قضای قراردادی،  
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مو  به  نام و حساب قراردادی  به  را  عملی حقوقی  قرارداد،  جب 

می واقع  دیگر  حکم  شخصی  به  قانونی،  نمایندگی  در  سازد. 

می دیگر  برخی  نماینده  برخی  نمایندگی    ، گردندقانون  مانند 

ولی قهری از جانب فرزند خویش )در مورد والیت قانونی(. در  

ه  انتخاب نماینده بر عهده دادگاه قرار دارد ک  قضایی نمایندگی  

نمایندگی   را  آن  دلیل  این  مثال،  انامیده  قضاییبه  برای  ند. 

غایب مفقوداالثر  نماینده فرد  به عنوان  را  امین  دادگاه شخص 

چنین    توانمیدر این زمینه    (.15)  نمایدانتخاب و معرفی می

که   کرد  واردکننده    تأمینانون  ق بیان  که  فرضی  در  اجتماعی 

 گربیمه ق رجوع به  یت است، حمسؤولپوشش بیمه  زیان تحت  

اجتماعی به رسمیت شناخته است.   تأمینوی را برای سازمان  

  گربیمه ،  یتمسؤولگفت به موجب بیمه    توانمیبه عبارت بهتر  

صورت بروز حادثه    تا در  شودمیدر مقابل شخص ثالث متعهد  

کند  و پرداخت  را  وارده  خسارت  شخص ورود  که  فرضی  در   .

اگر    ،یت استمسؤولو بیمه    اجتماعی  تأمین تحت پوشش بیمه  

ب  تأمین بیمه   را  خسارت  زیاناجتماعی  کرده  ه  پرداخت  دیده 

عامل زیان    گربیمه نوان قائم مقام وی حق رجوع به  ع   باشد، به

اجتماعی دین    تأمین . به این معنا که سازمان  را خواهد داشت

  پردازدشده زیاندیده( می را به طلبکار )بیمه (  مدیون )عامل زیان 

د  توانمیو    شودمیطلبکار به سازمان منتقل  ، طلب  نتیجهو در  

او   گربیمهل زیان یا  دیده به عامشده زیانبه قائم مقامی از بیمه

 .مراجعه کند

این  در  با  پوشش    حال،  تحت  زیان  عامل  که  هم  فرضی 

نباشدمسؤولبیمه   برای سازمان    ، یت  اجتماعی    تأمیناین حق 

م زیان  عامل  خود  به  که  دارد  کندوجود  وقتی چرا  ،راجعه  که 

به  توانمیاجتماعی    تأمینسازمان   رجوع   گربیمه د  زیان  عامل 

 .(16)  پس به طریق اولی به خود وی نیز حق رجوع دارد  کند،

یت مدنی،  مسؤوله استناد قواعد عام  اجتماعی ب  تأمینسازمان  

زیان هر  دیگرهمانند  دلیل  دیده  به  فعل    کهاین،  نتیجه  در 

  ، شده  خدمات و پرداخت خسارتمکلف به ارائه  دیگری    بارزیان

خسارتتوانمی جبران  خواستار  بیمه وارد  د  از  خود  به  شده 

شودمسؤول بریت  سازمان    .  اساس،  نهتوانمیاین  مبلغ  د  تنها 

طور    شده نقدی و هزینه خدمات غیر نقدی، بلکه بهپرداخت  

 ر گبیمهبه خود را از عامل زیان یا    شدهکلی تمام خسارات وارد

قائم    هایکند و سایر محدودیت  وی مطالبه بر مبنای  مراجعه 

گفت مبنای    توانمیبنابراین    وجود نخواهد داشت.  مقامی نیز

ثر پرداخت  عامل زیان قائم مقامی در ا گربیمهرجوع سازمان به  

 .  دیده استخسارت به زیان

 اجاره اشخاص   ـ4

راه  اجاره اشخاص به از  از دیگر  انتقال  کارهای  عنوان یکی 

متعددی   از حیث  ایران،  تحقق توانمیتعهد در حقوق  باعث  د 

اشخاص  اجاره  قرارداد  درباره  گردد.  تلقی  شهروندی  حقوق 

که هاه ادل  توانمی نمود  بیان  را  متعددی  حقوقی  و  فقهی  ی 

از   ،مشخص آن بر حقوق شهروندی دارد  تأثیرهمگی حاکی از  

:  د یفرمایم   اجاره  عقد   فیتعر  در(  ره)  یثان   دیشه  کهاین جمله  

ه» و  تمّلكِ    یاإلجارة  على  العقُد 

معلومٍ  بعوٍض  المعلومِة  ؛  الَمنفعِة 

  «مشخص  عوض  مقابل  در  است  منفعت  کیتمل  اجاره،   عقد

»دیفرما یم   زین(  ره)  جواهر  صاحب  همچنین(.  17)   أّنها: 

  ِمن   بعوضٍ   الَمنفعة  ِلَنقلِ   شََرعت  ما

  ی گرید  به  منفعت  انتقال  یبرا  که  است  یزیچ  اجاره،  «.آخرٍ 

این،  (.  18)  است  شده  عیتشر  ن، یّمع  عوض  مقابل  در بر  عالوه 

  اشخاص   اجاره  عقد   تیمشروع   بر  یهمگ   ه، یامام  و  عامه   یفقها

.  ندارد  وجود  نهیزم  نیا  در  یاختالف   گونهچیه  و  دارند  نظر  اتفاق 

  ن یب  الخالف: »سدینویم   الفقهاۀتذکر  صاحب

 جارِ یاست  وازجَ   یف  لماءالعُ 

 چ یه  انسان  اجاره  جواز  مورد  در  اسالم  یعلما  نیب؛  یدماأل

  سنت  اهل  یفقها  از  رشدابن  نیهمچن(.  19)  «ستین  یاختالف

  هانیفق  همه  نیب  در  زیجا  یعقد   اجاره: »سدینویم  بارهنیا  در

 (. 20) است« بوده اسالم  صدر در و اعصار

متعددی   بر  توانمیدالیل  که  کرد  اجاره   بیان  اساس 

تع انتقال  محدودیتاشخاص،  شهروندی  هد،  حقوق  برای  هایی 

نمی میزان   کهاین از جمله    ، آوردپدید  و  اجرت  اجاره،  عقد  در 

ط و  باشد.کار  معین  و  معلوم  باید  ایجاب  مثال    رف  عنوان  به 

محموله  از  معین  درصدی  جعاله،  عقد  در  اجرت  است  ممکن 

که میزان تناسب برنج و گندم و    در حالی   ، برنج و گندم باشد

همچنین در عقد اجاره    (.11)   ها معلوم نباشد موع آن وزن مج

»اجیر«  است،  حقوقی  رابطه  یک  تعهد،  که  آنجا  از   اشخاص 
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ن شناخته  مال  قرار  شودمیصاحب  طرف  نوان  به  تنها  داد،  و 

د خود را  توانمیرو ن  از این  . دهدخدماتی را برای وی انجام می

این نوع  مزایای  به عبارتی دیگر  صاحب مال وی معرفی نماید.  

مالکانه است که سلطه  این  برای حقوق شهروندی  بر تعهد  ای 

 آید.  وجود نمیه اموال فرد ب

اجاره   قالب  در  تعهد  انتقال  فقهی  مشروعیت  بر  عالوه 

که    شودمیاشخاص، مشروعیت قانونی نیز در این زمینه دیده  

گر  در قالب حقوق انتقال تعهد به عنوان یک نهاد حقوقی جلوه

  ، اجاره»  : یمدن   قانون  466  ماده   موجب  بهنانچه  چ  شود،می

  ن یع   منافع  مالک  مستأجر،  آن  موجب  به  که  است  یعقد

  را  کنندهاجاره  و  مؤجر  را  دهنده اجاره.  شودمی  مستأجره

  حقوقدانان،   «.ندیگو  مستأجره  نیع   را  اجاره   مورد  و  مستأجر

  ی موقت  و  ییرضا   معوض،  ، یکیتمل  الزم،   یعقد  را  اجاره

.  م .ق   490  ماده  3  بند  به  استناد   با   یبرخ  و  (21)  دانندیم

 اجاره  بودنمعوض  به  466  ماده  در  هرچند  که  معتقدند

 زین  مستأجر  و   است  معوض  عقد  اجاره   اما  ،است  نشده   یااشاره

  (. 22)  بپردازد  االجارهمال  که   است  متعهد   موجر  برابر  در

که  بنابراین   دیگری  مزایای  اشخاص    توانمیاز  اجاره  در 

ه نمود و بر اثر آن، حقوق شهروندی را استخراج نمود، مشاهد 

رضایی موقتیخاصیت  و  تسلط  بودن  هم  که  است  آن  بودن 

به عنوان تعهدی   کهاینبرد و هم  را از بین می  مالکانه »اجیر«

محسو مشخصی    شودمیب  موقتی  زمان  در  به میکه  تواند 

 پایان برسد. 

ه نقش اراده و  ، توجه بشودمیآنچه در اجاره اشخاص دیده 

بین از  یا  و  ایجاد  در  است که  اختیار  میان طرفین  تعهد  بردن 

از این رو در راستای    .خود نیز مؤید اراده آزاد شهروندان است

تلقی   شهروندی  بدینشودمیحقوق  نظم  غترتیب  .  ایت 

خدمت به افراد جامعه است و با توجه به   ،اجتماعی و هدف آن

ف  کهاین هر  شخصیت  کمال  ای  ، ردظهور  به  که  بسته  است  ن 

باشد. داشته  اراده  نیز   آزادی  حقوقی  حوزه  در  رویکرد  این 

روابط  توانمی و  مؤثر در حوزه حقوق شهروندی  نقشی  واجد  د 

باشد شهروندان  برای    ،میان  انسانی   کهاینپس  شخصیت  به 

شود گذاشته  گذ  ،احترام  احترام  او  اراده  به  قانون باید  و  اشت 

. حاکمیت اراده به عنوان  جلوگیری نماید  هاهباید از تصادم اراد

ح مقررات  اقتباس  اساس  که  اسالمی  فقه  در  اصل  قوقی یک 

است »  و  ایران  معروف  عبارت  تابعه با  العقود 

استللقصود شده  شناخته  با  «  نیز  ایران  حقوق  در   .

اراده در قانون مدنی ب از فقه امامیه حاکمیت  ه عنوان متابعت 

است یافته  انعکاس  اصل  کشورها  یک  همه  حقوق  در  امروزه   .

البته برخی در    ،ی اراده مورد پذیرش واقع شده استاصل آزاد

. به طوری که گفته شده  اندتوجیه مبانی آن راه افراط پیموده

یت مدنی  مسؤولهمه تعهدات و قوانین است.    أاراده منش  است

بدون وجود اراده وجود ندارد و الاقل باید خطا یا تقصیر وجود 

تا    داشته استمسؤولباشد  تعهد  نوعی  که  گردد   ،یت    . محقق 

شبه و  میجرجرم  سرچشمه  اراده  از  نیز  مورد  گیرندم  در   .

متعهد  که  است  این  مقنن  فرض  هم  قانون  از  ناشی  تعهدات 

تنها تعهدات هگفت که ن  توانمیآن را قبول کرده است و    قبال

  شودمی  از اراده ناشی  حقوق نیز  ، بلکه سایرناشی از اراده است

(23.) 

 

 گیری نتیجه

به صورت مالی قابل داد و   «عهدت»اقتصاد کنونی   ستد    را 

ارکان دارایی می از  را  این دلیل  شمرد.  درآورده است و آن  به 

شدن روابط اقتصادی و همچنین سرعت باالی نقل  که پیچیده

ساز نیازمند  انتقاالت  که    و   و  است  مدونی  حقوقی  کارهای 

اقتصاد سهولت  هم  بتواند  و  نماید  تضمین  را  حقوق    کهاینی 

تنظیم  را  متعهدله  و  به  متعهد  متعهدبه،  از  اعم  شهروندان، 

نماید. انتقال تعهد از این جهت دارای جایگاه مهمی است، زیرا  

  های پدیدآمده در تعهدات را های معین، مسؤولیت با ایجاد رویه

تعهد می طرفین  از  و  انجام  می  شناسد  به  نسبت  که  خواهد 

،  ها نیز عمل نمایندعهدات و تکالیف خود آگاه باشند و به آنت

همان آن  زیرا  در  عملی  و  ایفا  که  تعهدی  شد،  گفته  که  طور 

در  خوبی  به  موضوع  این  است.  باطل  اساس  از  نگیرد،  صورت 

گرفته  قرار  توجه  مورد  نیز  ایران  داخلی  حقوق  و  اسالمی  فقه 

انتقال تعهد به    است که عمل به انجام تعهدات به عنوان مبنای 

منظر    که اینضمن    ، رودمی  شمار از  تعهد  انتقال  بررسی  در 

د با تبدیل تعهد متفاوت است،  انتقال تعهحقوقی باید گفت که  

که در تبدیل تعهد، تعهد سابق از بین رفته و تعهدی جدید چرا
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در    شود،میو تضمینات تعهد نیز ساقط    شودمیجایگزین آن  

تعهد  حالی انتقال  در  که    که  است  این  اصل  نیست.  چنین 

تعهدی به حکم قانون    کهاینمگر    ،تعهدات قابل انتقال هستند

دارد که  ماهیتی  دلیل  به  یا  و  طرفین  توافق  انتقال    ، یا  قابل 

نباشد. تعهد ممکن است به صورت قهری و در اثر مرگ، انتقال 

یا   و  ندارد  انتقال  این  در  نقشی  اراده  حالت  این  در  که  یابد 

عقود    کهاین یا  عقود معین  انعقاد  از طریق  و  ارادی  به صورت 

 غیر معین انجام شود. 

شد  به  توجه  با بیان  توجه  ،آنچه  مورد   پژوهش  رویکرد 

  قالب   نیترمناسب  اشخاص«،  اجاره  عقد»  که  است  نیا  حاضر

  ستم یس  در  عهد ت  انتقال  یقراردادها  یبرا  یحقوق  و   یفقه

زیرادی آیم  حساب   به  ران یا  یاسالم  یجمهور  یحقوق   با   ، 

  عقد   یماهو  یبررس  و  یحقوق  و  یفقه  معتبر  منابع  مطالعه

  و   اعتبار  یدارا  کسوی  از  عقد،  ن یا  که  م یافتیدر  اشخاص  اجاره

و  ینیتقن  و  یفقه  تیمشروع  ین  ترمهم  گر،ید  یسو  از  است 

  چ یه  بر  »اجیر«  که  است  نیا  عقد اجاره اشخاص  یحقوقفایده  

م  از  کدام موضوعات  و  متعهدمسائل  واقعالی  تسلط  له  شده 

موارد   خالف سایرفایده این نوع تعهد بر  عالوه بر این،   یابد.نمی

« ها، خدمات و وظایف خاص »اجیر به فعالیت آن است که تنها  

شهروندان می حقوق  از حفظ  حاکی  نیز  موضوع  این  و  پردازد 

است.   مالی  و  اقتصادی  تعهدات  نیز  نیادر   مطلوب  رویکرد 

و همچنین   یاقتصاد  یهاه نیزم  در  نونقا  انیمجر  و  قانونگذار

  بهره  تعهدات  منافع  از  بتوانهم    که  باشد یمحقوق شهروندان  

همچنین از بین برد.    متعهدلهع  اجیر را بر مناب  سلطه  هم   و  برد

اهمیت  و  ارزش  از  تعهد  انتقال  حقوقی  نهاد  که  آنجایی  از 

اقتصادی اشخاص   روابط حقوقی و  واالیی در تنظیم و تنسیق 

است  حقیقی برخوردار  حقوقی  که    ،و  است  شایسته  لذا 

قانونگذار در اصالح قانون مدنی فصل مستقلی را نیز به انتقال  

تعهد همانند تبدیل تعهد اختصاص داده و زوایای آن را مورد 

 توجه قرار دهد.
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