مقایسه ابراء و هبه طلب به مدیون
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چکیده
در علم حقوق هر واژهای دارای مفهوم اصطالحی خاص خود بوده که با سایر مفاهیم متفاوت میباشد و هر کددام مدیبایسد

بده

صورت جداگانه و از جنبهها ی مختلف مورد بررسی قرار گیرد .ابراء و هبه طلب به مدیون از جمله این مفاهیم حقوقی هستند کده
هرچند شباه هایی با یکدیگر داشته ولیکن دو نهاد مجزای حقوقی میباشند .قدانون مددنی در مداده  982بده عرریدف ابدراء و در
ماده  527به عرریف هبه پرداخته اس

و همچنین هبه طلب به مدیون را در ماده  808پذیرفته اس

که هم ابراء و هم هبهی طلب به مدیون در نظام حقوقی ایران بده عبرید
حقوقدانان دو نهاد حقوقی کامال جداگانه با ماهی
نوشتار ضمن اشاره به ماهی

و همین امر بیدانگر ایدن اسد

از فقده پذیرفتده شدده اسد

و بدرخالی ادعدای برخدی

متفاوت هستند و هر کدام آثار حقوقی متفاوعی مدیعوانندد داشدته باشدند .ایدن

ابراء و هبه طلب به مدیون در پی بررسی شباه ها و عفاوتهای این دو نهاد حقوقی میباشد.

کلیدواژهها :ابراء ،هبه طلب به مدیون ،عملیک ،اسقاط
مقدمه
با وجود شباه هایی که بین ابراء و هبه طلب به مدیون وجود دارد این دو نهاد حقوقی کامال متمایز از یکدیگر میباشند .در مورد
اینکه هبه طلب عقد اس

و نیاز به قبول متهب دارد و در مورد اینکه ماهی

دیگری منتقل می کند ،هیچ شکی نیس

اما در مورد ماهی

ابراء اختالی نظر زیادی وجود دارد؛ آیا ماهی

عملیک؟ به عبارت دیگر آیا به به موجب ابراء ،فرد مالی به ملکی
اینکه مالی را به ملکی

آن عملیک اس

و با اسدتفاده از آن ،فدرد مدالی را بده

دیگری درمیآورد یا صرفا ملکی

دیگری درآورد؟ آیا ابراء همانند هبه طلب به مدیون عقد اس

ابراء اسدقاط اسد

یدا

خود را زائل مدیکندد بددون

یا ایقاع؟ هبه طلب به غیر مدیون در فقده و

حقوق ایران چه حکمی دارد؟ در این نوشتار سری در یافتن پاسخ سؤاالعی از این قبیل هستیم و بر همین اساس در ابتدا به برخدی
از شباه هایی که بین دو نهاد حقوقی ابراء و هبه طلب به مدیون وجود دارد اشاره میکنیم و پس از آن با بیان عفاوتهای بنیادین
آن دو قائل به عمایز و عفاوت این دو نهاد حقوقی خواهیم بود.
 .1شباهتهای ابراء و هبهی طلب به مدیون
 .1-1هر دو موجب سقوط تعهد میباشند
ابراء در ماده  982ق.م یکی از اسباب سقوط عرهد به حساب آمده اس  .پس اگر طلبکار ،مدیون را ابراء کند عرهد ساقط میشدود.
در هبه طلب به مدیون نیز نوعی مالکی
مالکی

ما فی الذمه ایجاد میشود و بدهکار مالک ما فدی الذمده خدود مدیشدود و مدیداندیم کده

ما فی الذمه نیز از اسباب سقوط عرهد به حساب می آید .بنابراین در هر دو (ابدراء و هبده طلدب بده مددیوند عرهدد سداقط

مددیشددودمنتها در ابددراء ،سددقوط عرهددد بدده طددور مسددتقیم شددکل مددیگیددرد و در هبدده طلددب بدده مدددیون بدده صددورت
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غیر مستقیم سقوط عرهد اعفاق میافتد به این صورت که ابتدا طلبکار طلب را به مدیون میبخشد و پس از آن در اثر مالکی

ما فی

الذمه سقوط عرهد (سقوط طلبد رخ میدهد.
 .2-1هر دو موجب انحالل تضمینهای طلب میشود
دانستیم که از آثار ابراء و هبه طلب به مدیون سقوط طلب میباشد ،طبیری اس
دنبال خواهد داش  .بنابراین اگر بدهکار وثیقهای نزد طلبکار باب

که سقوط طلب انحالل عضمینهای آن را هدم بده

دین خود داشته اس

و برد از آن طلبکار بدهکار را ابرا کند یدا

طلب را به او ببخشد رهن هم خود به خود فک میشود.
 .3-1هر دو قابلیت رجوع ندارند
در ماده  808ق.م مواردی که هبه قابل رجوع نمیباشد را مرین کرده اس
عین موهوبه باقی اس
عل

این اس

و به غیر از این موارد در بقیده حداالت در صدورعی کده

از هبه میعوان رجوع کرد .در ماده  808ق.م هبه طلب به مدیون غیرقابل رجوع دانسته شده اسد

که پس از هبه طلب به مدیون ،دین از جه

مالکی

و شداید

ما فی الذمه ساقط میشود چه آنکه سقوط دین از ذمه مدیون پدس

از عقد در حکم علف مال موهوب میباشد که پس از آن واهب حق رجوع ندارد( .شهیدی188 ،1888 ،د پس هبه طلب به مددیون غیدر
قابل رجوع اس  .ابراء نیز قابلی

رجوع ندارد؛ زیرا ابراء اسقاط اس

و امر ساقط شده به مردوم میماند و بازنمی گردد« ،السداقط

ال یرود» و همچنین انگار مالک با ابراء ،مال کلی خود را علف میکند و وقتی مال علف شد دیگر حق رجوع باقی نمیماند.
 .4-1هر دو میتوانند معلق به مُنشأ شوند
عرلیق در ابراء در صورعی که مربوط به مُنشأ باشد خدشهای بر اعتبار ابراء وارد نمیکند و ابراء مرلق مانند هر ایقاع مرلدق دیگدری
جز در مواردی که قانون آن را باطل اعالم کرده اس
عحقق اس

(مانند ماده 1187ق.مد صحیح اس  ،زیدرا عرلیدق بدا اراده یدک طدری قابدل

و بر خالی شرط فرل یا نتیجه نیاز به اراده دو طری ندارد .هبه طلب به مدیون هدم مانندد هدر عقدد دیگدری جدز در

مواردی که قانون منع کرده اس

میعواند مرلق باشد (عرلیق در منشأد.

 .5-1در هر دو طلب باید قابلیت تعیین را داشته باشد
در ابراء و هبه طلب به مدیون ،طلب باید قابلی

عریین را داشته باشد و نمیعواند مردّد بین دو یا چند طلب باشد .بنابراین طلبکدار

نمی عواند بگوید یکی از چند دینی که بدهکار به من دارد به او میبخشم یا نمیعواند بگوید بدهکار را از یکی از چند دینی که بده
من دارد بری میکنم.
در مورد ابراء یکی از چند دین ،خواه بر ذمه یک بدهکار خواه چند بدهکار باشد ،ممکن اس
قابلی

ادعا شدود کده موضدوع اسدقاط

عریین را دارد .زیرا همان گونه که موضوع عأدیه برای یکی از چند دین را مدیون مرین کند (ماده  989قدانون مددنید ،ابدراء

کننده نیز می عواند موضوع ابراء را مرین کند .ولی باید دانس
که قطع نظر از انشاء پرداخ

که قیاس این دو فرض درس

کننده سبب اسقاط طلب میشود و در زمره وقایع حقوقی اس

نیس  ،پرداخ

دین رویدادی اسد

و سهم مدیون عنها در عریین موضوع

اس  .در حالی که ابراء باید مورد قصد انشاء قرار گیرد و عمل حقوقی به مجهول عرلق نمیگیرد .وانگهی اختیار مدیون نیدز ندا ر
به انتخاب دین به هنگام پرداختن اس

نه رفع ابهام از پرداخ

مجهول.

 .6-1هر دو میتواند شامل قسمتی از طلب یا همهی آن باشد
ابدددراء و هبددده طلدددب بددده مددددیون هدددردو مدددیعوانندددد شدددامل همدددهی طلدددب باشدددند یدددا اینکددده قسدددمتی از آن را
در بر بگیرند و از این جه
حال

با مشکلی روبرو نخواهند بود .مثال فرض کنید فردی دو میلیون ریال از دیگری طلبکار اسد

در ایدن

او می عواند ذمه بدهکار را از یک میلیون ریال آن بری کند یا اینکه یک میلیون ریال آن را به او هبه کند و یک میلیدون ریدال

باقی مانده را از او مطالبه کند.
به دلیل وجود چنین شباه هایی بین این دو نهاد حقوقی بسیاری از حقوقدانان عصور کدردهاندد کده ایدن دو نهداد حقدوقی در
واقری

یکی هستند و مرتقدند هبه طلب به مدیون همان ابراء اس  .همان طور که در متون فقهی ،بحث از ابراء در ذیل هبه طلدب

به مدیون قرار میگیرد؛ همین نشان دهندهی این اس
جرفری لنگرودی22 ،1875 ،9د اما واقری

که هبهی طلب به مددیون همدان ابدراء اسد ( .ابدن حدزم-115 ،8 ،1879 ،

امر این گونه نیس ؛ در عحریرالوسیله (موسوی خمینی70 ،9 ،1212 ،د آمده اس « :هبه

الدین لمن علیه الحق صحّ بالاشکال و افادت فائده االبراء و لیس
اسقاط لما فی الذمه» «هبه دین به کسی که حق بر اوس
هبه عملیکی اس

به فانّها عملیک یحتاج الی القبول و یترعب علیها السدقوط و هدو

بدون اشکال صحیح اس

و فایده ابراء را میدهد ولی ابراء نمیباشد زیرا

که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که هبه شده مترعب بر آن اس

میباشد ».پس میبینیم درس

اس

ولی ابراء اسقاط آنچده کده در ذمده اسد

که امام فرمودند هبه طلب به مدیون فائده ابراء را دارد ولی بالفاصله میگویند ابراء نمیباشدد؛

پس ماهیتا با هم متفاوت هستند .در جواهرالکالم (نجفی187 ،98 ،1218 ،د مشابه همین مطلب ذکر شده اس « :هبده الددین لمدن
علیه الحق صحّ و صرف

الی االبراء علی من اعحادها مره فی المفاد ال آن المراد بلفظ الهبه االبراء فان ذلک خرج عن المقدام الدذی

هو هبه ما فی الذمه و من المرلوم انّها من اسباب التملیک کالبیع و نحوه ال السقط و لکنّها عفید مفاد البراء بالطریق الذی عرف »
بنابراین با وجود شباهتی که اثر خارجی ابراء و هبه طلب به مدیون دارد بیگمان این دو عمل حقوقی از نظر ساختار و ماهید
یکی نیس

و باید از نظر فقیهانی که هبه طلب به مدیون را (ابراء به لفظ هبهد عوصیف کردهاند دس

ابراء و هبه طلب به مدیون دو ماهی

کشید .حال که متوجه شددیم

جداگانه هستند به بررسی عفاوتهای این دو نهاد میپردازیم.

 .2تفاوتهای ابراء و هبهی طلب به مدیون
 .1-2تفاوت در ماهیت
در اینجا برای اینکه با ماهی

ابراء و هبهی طلب به مدیون آشنا شویم باید به عرریف اصطالحاعی چون اسقاط و عملیک بپردازیم.

اسددددقاط :از بددددین بددددردن حددددق یددددا ملکیدد د

عوسددددط صدددداحب آن را در اصددددطال  ،اسددددقاط مددددیگوینددددد؛

مانند اینکه صاحب خیار ،حق فسخ را که در ضمن عقد برای او به وجود آمده اس  ،ساقط کند یا اینکه ولیّ دم حق قصاص خدود
را ساقط کند.
عملیک :در عملیک متصری آنچه را که در عصری اوس

به ملکی

فرد دیگری در میآورد اما در اسقاط ،شخص حق عصدری

خود را از بین میبرد بدون اینکه آن را به دیگری منتقل سازد .به عبارت دیگر عملیک انتقال حق اس  ،مانند بیع کده فروشدنده بده
 -9در این صورت عملیک طلب از جانب بستانکار به بدهکار و دادن عنوان هبه دین به مدیون که در ماده  808میبینیم ،از نظر ما خیدالی بدین نیسد
اصالحات بردی قانون مدنی باید ماده  808را به کلی حذی کرد و از این اختالی عاریخی حقوق بیرون جس .

و در

موجب آن ،مورد مرامله بهخریدار منتقل میسازد در حالی که در عتق ،مالک بنده را آزاد میسازد بدون اینکه او را در ملک دیگری
داخدددل کندددد .از ایدددن روسددد
از بین بردن حقی اس

کددده گویندددد نتیجددده بیدددع انتقدددال ملکیددد

و اثدددر عتدددق ،آزاد سددداختن بندددده و

که مالک بر او داشته اس .

در اسقاط ایجاب کننده قصد خود را مبنی بر زایل ساختن ملکی

یا حق خوین انشاء می کند ولی در عملیک ،موجِدب،

قصد خود را در خصوص انتقال مال به دیگری ابراز می کند .به بیان دیگر در اسقاط ،هدی نخستین ازاله اثر حقدوقی اسد
ولی در ع ملیک ،هدی اولی و اصلی انتقال ملکی
همین جه
اس

نه ازاله ی ملکی  .یرنی عملیک ،ایجاد حق می کند نه اسقاط حق ،به

اس

نمی عوان بیع را مصداق اسقاط دانس  .هرچند که نتیجه نهایی بیع ،زوال ملکی

اما قصد نخستین بایع ازاله ملکی

خود از مبی ع نبوده اس

بایع از مبیع و مشتری از ثمدن

و هدی اولی خریدار ازاله ملکی

اسقاط و عملیک رابطه عموم و خصوص وجود دارد ،برخی امور ،اسقاط محض اس

خود از ثمن نیس  .میان

مثل طالق ،عتق و عفدو و برخدی نیدز

عملیک محض اس  ،مانند ارث( .باقری85 ،1852 ،د
حال که مرانی اصطالحات اسقاط و عملیک را متوجه شدیم باید ببینیم ابراء و هبهی طلب به مدیون چه ماهیتی دارند؟ اسدقاط
هستند یا عملیک؟
در مدددورد اینکددده هبددده طلدددب بددده مددددیون ماهیتددد یا عملیدددک اسددد
کددده مدددیداندددیم هبددده عقددددی عملیکدددی اسددد

و هبدددهی طلدددب بددده مددددیون از ایدددن قاعدددده مسدددتثنی نیسددد .

همانند عقد بیع که عملیکی اس ؛ هبه نیز عقد عملیکی اس
بنابراین همهی عصرفاعی که به انتقال ملکی
اما در مورد ماهی

کسدددی عردیددددی نددددارد و همدددان طدددور

با این عفاوت که بیع عملیک در برابر عوض اس

و هبه مجانی اسد .

منجر میشوند مشمول اصطال عملیک واقع میگردند مثل بیع ،هبه ،اجاره ،قرض و...

ابراء اختالی نظر وجود دارد و حاصل این اختالی در سه نظریه ذیل خالصه میشود:

الفد برخی ابراء را اسقاط حق می دانند به این مرنی که داین با ابدرای مددیون حدق مطالبده دیدن را از خدود سداقط مدیکندد.
(شهیدثانی -17 ،8 ،1210 ،شهیدثانی128 ،8 ،1210 ،د
بد گروهی ابراء را مانند هبه ،انتقال ملکی

دانسته و جانب عملیک را در آن عرجیح میدهند و بر اسداس آن ابدراء مجهدول را

باطل میدانند( .الزحیلی898 ،1887 ،د این نظریه در شیره طرفداری ندارد.
جد شهید در قواعد ،ابراء را مردّد بین اسقاط و عملیک می داند با این بیان که ابراء در خارج ،زمانی عحقق مییابد که داین طلب
خود را به مدیون عملیک کند ،سپس ذمهی او را اسقاط نماید یرنی عحقق ابراء متوقف بر عملیک و اسدقاط اسد

کده اگدر

عملیک نباشد ،سقوط عرهد حاصل نمیشود و اگر دین ساقط نشود ابرا واقع نمیگردد( .شهیداول921 ،1 ،582 ،د
حدددال بایدددد دیدددد از بدددین سددده نظریددده کددددام را بهتدددر اسددد
در مییابیم که ابراء اسقاط اس
از حق خود نسب

بپدددذیریم؟ بدددا مراجرددده بددده وجددددان و عدددری،

نه عملیک ،چون وقتی طلبکار میخواهد طلب خود را از بدهکار نگیرد ،سادهعرین راه آن اس

به مدیون درگذرد و براین عفاوعی ندارد که از چه لفظی استفاده کند .مهم این اس

کند .در این راه هرگز به فکر او خطور هم نمیکند که ابتدا حق خود را به ملکی
نیز مرتقدند که (کاعوزیان878 ،1855 ،د در اثر ابراء بدهکار هیچ چیز به دس

که

که طلدب خدود را اسدقاط

او در بیاورد و آن گاه اسقاط کند .دکتر کاعوزیان

نمیآورد ،بلکه رها میشود .طلبکار نیز بدون عوض

(ازحق خود به اختیار صری نظر میکندد .کاری که به این گونه حق را به رایگان از صاحب آن میگیرد و به دیگری هم نمدیدهدد

در اصطال «اسقاط حق» می گویند که اثری همانند فکّ ملک در حقوق عینی دارد (مانند وقف و اعراضد و نباید آن را با عملیدک
رایگان حق یکی دانس

هرچند که طری عملیک مدیون باشد.

همان طور که در مورد اینکه ابراء اسقاط اس

یا عملیک بین حقوقدانان اختالی نظر وجود دارد در مورد اینکه ابراء عقد اس
میگذارد پس بده

یا ایقاع نیز بین آنان اختالی نظر اس  .برخی آن را عقد دانستهاند و گفتهاند چون با ابراء طلبکار بر بدهکار من

قبول مدیون نیاز دارد (طوسی812 ،8 ،1885 ،د اما مشهور فقیهان ابراء را ایقاع میدانند و میگویند نیازی بده قبدول مددیون نددارد
(حلّی958 ،8 ،1218 ،د و در واقع مرتقدند طلبکار می عواند در حق خود به اختیار عصری کند همان گونه که در سایر اموال چندین
اختیاری دارد .قانون مدنی نیز در ماده  982نظریه ایقاع بودن را عقوی
در این میان نظری میانه شکل گرفته اس

که طبق آن ابراء ایقاع اس

میکند.
و طلبکار میعواند حدق خدود را بددون نیداز بده رضدای

بدهکار ساقط کند ولی بدهکار نیز حق دارد در صورعی که مایل به نفوذ این ایقاع در دارایی خود نباشد آن را رد کند .امکدان رد از
سوی مدیون با ایقاع بودن ابراء منافاعی ندارد؛ زیرا همین که ابراء بتواند بدون نیاز به عراضی واقع شود کافی اس
شود هرچند که بدهکار بتواند نفوذ آن را رد کند .مانند وصی

عهدی که ایقاع اس

که ایقداع نامیدده

و به ارادهی موصی واقع مدیشدود و در عدین

حال وصی می عواند در زمان حیات موصی آن را رد کند و به بیان دیگر سکوت (عدم ردد مدیون و وصی برای اعتبار و نفوذ ابدراء
کافی اس ؛ مفهومی که بیگمان اعم از قبول اس .

و وصای

که بین ابراء و هبهی طلب به مدیون وجود دارد آثار متفاوعی ممکن اس

به دلیل وجود عفاوت در ماهی

جمله اینکه می دانیم که ابراء سقوط طلب پرداخ
چرا که ابراء نوعی اسقاط دین اس

نشده اس

و نباید آن را در حکم پرداخ

بدر آن بدار شدود از

دین شمرد (کاعوزیدان258 ،1820 ،د

و انتقال ملکیتی با ابراء رخ نمیدهد در واقع انگار طلبکار مال کلی خود را اعدالی مدیکندد و

به کسی چیزی عملیک نمیکند که در حکم وفای به عهد از جانب مترهد باشد .بنابراین اگر زن ذمهی شوهر خدود را از مهدر ابدراء
کند سپس شوهر پین از نزدیکی او را طالق دهد ،حق ندارد نیمی از مهر را از او دریاف

کند ،زیدرا بدا ابدرای زن مدالی بده مدرد

عملیک نمیشود عا در صورت طالق مرد محق به استرداد نصف آن باشد( .حسینی88 ،1888 ،د از ماده  891ق.م نیز میعوان فهمید
که ابراء در حکم وفای به عهد و پرداخ
را نسب

به مثل یا قیم

دین از جانب مترهد نیس  .در این ماده میخوانیم« :هرگاه ،مالک ذمهی یکی از غاصبین

مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داش  »...اگر ابدراء ذمده در حکدم پرداخد

دین بود غاصب ابراء شده حق داش

که به دیگران رجوع کند .مثال دیگر که نشان میدهد ابراء در حکم وفای به عهد نیس

ماده

 512ق.م میباشد .طبق این ماده« :هرگاه مضمون له ،ضامن را ابراء کند یا دیگری مجانای دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون
عنه ندارد ».اگر ابراء در حکم وفای به عهد بود ضامن پس از اینکه عوسط مضمون له ابرا شد میعوانس
کند .پس دیدیم که ابراء ذمه در حکم پرداخ
مدیون دین از جه
مترهدله اس

مالکی

به مضدمون عنده رجدوع

دین نمیباشد اما وقتی هبهی طلب به مدیون واقع میشود پس از انتقدال طلدب بده

مافی الذمه ساقط میشود و نوعی عملیک صورت میگیرد بنابراین در حکم دریافد

طلدب از ناحیده

پس اگر زن مهریه خود را (که مال کلی فی الذمه اس د به مرد ببخشد سپس شوهر پین از نزدیکی او را طالق دهد

زن باید نیمی از مهر را پرداخ

کند.

از دیگر آثار متفاوعی که بر ابراء و هبهی طلب به مدیون به دلیل عفاوت در ماهی
اشتراک ،مسؤولی

پرداخ

یک طلب را دارند .به عبارت دیگر دارای مسدؤولی

بار میشود؛ فرضی اسد

کده چندد عدن بده

عضدامنی هسدتند( .کاعوزیدان881 ،1855 ،د اگدر

طلبکار یکی از مسؤوالن را ابرا کند نه عنها اختیار رجوع به دیگران را از دس

میدهد (چون از حق خود گذشته اسد د ،مسدؤول

ابراء شده نیز امکان رجوع به آنان را پیدا نمیکند چون طلبکار با ابراء مال خود را علف میکند و نوعی اسقاط اسد

و چیدزی بده

فرد ابراء شده عملیک نمیشود که او بتواند به دیگران رجوع کند .ولی اگر در همین فرض طلبکار حق خود را به یکی از مسؤوالن
ببخشد او از جمع مسؤوالن بیرون می رود لیکن چون مالک طلب شده اس

به قائم مقامی طلبکار اصلی حق رجوع بده مسدؤوالن

دیگر را دارد .چنانکه ماده  891ق.م در مورد غصب همین قاعده را اعمال کرده اس  .در این ماده میخوانیم« :هرگاه مالدک ذمدهی
یکی از غاصبین را نسب

مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داش

به مثل یا قیم

ولی اگر حق خدود را

به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود کده مالدک دارا بدوده
اس  ».در این انتقال نیز ذمه انتقال گیرنده ار آنچه برعهده داشته بری میشود و از شمار مسؤوالن دین بیرون مدیرود؛ ولدی چدون
آنچه به او انتقال یافته (حق مالکد بین از مسؤولی
از این قاعده در عضامن قراردادی و مسؤولی

اوس  ،نسب

به رجوع به دیگران قائم مقام مالک میشود.

بازرگانی نیز میعوان استفاده کرد .پس اگر دارنده سفتهای مترهد یا یکی از هدر

نویسها و ضامنان را ابراء کند حق او ساقط میشود و مترهد یا ضامن و هرنویس ابراء شده نیز حق رجوع بده دیگدران را نددارد.
در حالی که اگر طلب خود را به یکی از مسؤوالن ببخشد او دارنده جدید سفته اس

و میعواند از عمدام عضدمینهدای طلدب نیدز

استفاده کند.
 .2-2تفاوت در انواع
برد از اینکه متوجه شدیم ماهی

ابراء از نظر مشهور فقها و حقوقدانان اسقاط و ایقاع اس

اس ؛ حال میخواهیم ببینیم هبهی طلب به چند حال
هبدددده طلددددب ممکددددن اسددد

ممکن اس

و ماهید

هبده طلدب عقدد و عملیدک

صورت بگیرد و کدام یک صحیح و کدام فاقد اعتبار اس ؟

بدددده مدددددیون صددددورت بگیددددرد یددددا غیددددر مدددددیون؛ همچنددددین ممکددددن اسددد

غیر مروض باشد یا همراه با شرط عوض که در ادامه به بررسی هریک میپردازیم:
 .1-2-2انواع هبهی طلب
هبه طلب اگر به مدیون باشد طبق م  808ق.م صحیح اس
اس « :هبه الدین فَاِن کان

لِمن علیه الحق صحّ

قانون مدنی در ماده  801پذیرفته اس

و دیگر واهب یا طلبکار حق رجوع ندارد .در عحریر الوسیله نیدز آمدده

بالاشکال و یرتبر فیها القبول علی االقوی( ».موسوی خمینی ،پیشین70 ،د

که هبه میعواند همراه با شرط عوض واقع شود و به نظر میرسد هبه طلب بده مددیون

از این قاعده مستثنی نیس  .پس هبه طلب به مدیون ممکن اس
صحیح اس  .اما بحثی که در این قسم

پین میآید آن اس

غیر مروض باشد یا همراه بدا شدرط عدوض و هدر دوحالد

آن

که بر اساس بند  9ماده  808اگر هبه مردوض باشدد و عدوض هدم

داده شده باشد دیگر قابل رجوع نمیباشد؛ از طری دیگر ماده  808در مورد هبه طلب به مدیون از جه

مردوض و غیدر مردوض

بودن اطالق دارد و آن را در هر صورت قابل رجوع میداند .حال باید دید اگر هبه طلب به مددیون بده صدورت مردوض صدورت
بگیرد و عوض داده نشود آیا هبه براساس مفهوم مخالف بند 9ماده  808قابل رجوع اس ؟ یا براسداس اطدالق مداده  808غیرقابدل
رجوع میباشد؟ به عنوان مثال فرض کنید خانمی  700سکه مهریه خود را در قبال یک دستگاه خودروی پراید به همسر خود هبده
میکند بدون اینکه خودروی پراید و سوئیچ آن به قبض خانم درآمده باشد .در این مثال آیا خانم میعواند از هبه خود رجوع کندد؟

در پاسخ به این سؤال باید گف

صدر ماده  808برای اینکه هبه قابل رجوع باشد دو شرط را بیان نمدوده اسد ؛ اوال مدال موهوبده

باید به قبض متهب درآمده باشد ثانیا عین موهوبه باقی باشد .از اهر صدر ماده  808و شرط اول آن چنین بر میآید که ایدن مداده
به اعیان خارجی اختصاص دارد و به همین دلیل در مورد هبه طلب به مدیون از آنجا که طلب عین کلی اسد

مداده  808و بندد 9

آن صدق نمیکند و بر همین اساس باید براساس اطالق ماده  808عمل کرد و لذا هبه طلب به مدیون چه مروض باشد و چه غیدر
مروض و در صورت مروض بودن چه عوض داده شده یاشد و چه داده نشده باشد قابل رجوع نیس .
به غیر مدیون نیز صورت بگیرد که حقوقدانان و فقها در صح

هبه طلب ممکن اس

آن عردید دارند و برخدی آن را صدحیح

(طوسی ،پیشین -812 ،ابن ادریس -158 ،8 ،1210 ،حلّی955 ،8 ،1218 ،د و برخی باطل میدانند (محقدق ثدانی-182 ،2 ،1211 ،
حلّی211 ،9 ،1885 ،د .این عردید از آنجا نشأت میگیرد که قبض در هبه شرط صح

اس

و مال کلی را نمیعوان به قبض داد عا

هبه طلب به غیر مدیون صحیح باشد( .محقق حلی-275 ،1208 ،محقق ثانی-182 ،1211 ،حلّی ،پیشین211 ،د در واقع هبده طلدب
اگر به مدیون باشد به دلیل اینکه «ما فی الذمه مقبوضه» اس  ،صحیح میباشد؛ اما اگر به غیر مدیون باشد قبض آن امکان ندارد؛ از
سوی دیگر مخالفان صح

این نوع از هبه ،میگویند اگر فردی مال کلی از دیگری طلبکار باشد پس از عریین مصداقی از مال کلی

عوسط مدیون و عسلیم آن به طلبکار ،او مالک آن مال میگردد و اگر قبل از اینکه مال به طلبکار عسلیم شدود هبده صدورت بگیدرد
درواقع هبه ی آن چیزی صورت گرفته که هنوز واهب مالک آن نگردیده چون مالی به او عسلیم نشده اس
در مورد مال کلی مالکی

(عاملی172 ،2،1212 ،د در حالی که باید گف

مشتری طلبکار باشد به محض انرقاد عقد بیع ،بایع مالک ثمن اس
با این عفاوت که در هبه قبض شرط صح

اس

و در نتیجه باطل اس .

حین عقد ایجاد میشود و مدثالی اگدر بدایع ،ثمدن کلدی از

و همان طور که میعواند آن را بفروشد میعواند هبه هم بکندد

و قبض مال کلی هم با قبض مصداق آن امکان دارد .یرندی در مثدال گفتده شدده

بایع میعواند طلب خود از مشتری را به دیگری هبه کند اما این هبه هنگامی به طور صحیح منرقد میشود که مشدتری مصدداقی از
ثمن کلی به بایع عسلیم کند و واهب آن را به متهب عسلیم کند و میدانیم که قبض در هبه الزم نیس
اصل عدم فوری
اس

اس

فدورای صدورت بگیدرد چدون

پس همان طور که در عحریرالوسیله آمده اس

(موسوی خمینی70 ،9 ،1212 ،د این نوع از هبه نیز صحیح

و با قبض مصداق آن واقع میشود .ایشان میفرمایند« :و آن کان

لغیر من علیه الحق فاالقوی صدحتها ایضدا و یکدون قدبض

الموهوب بقبض مصداقه» حدیثی از امام صادق نیز ذکر شده اس

که براساس آن هبه طلب بده غیدر مددیون را مدیعدوان صدحیح

قلمداد کرد( .طوسی -178 ،2 ،1205 ،عاملی980 ،17 ،1202 ،د در این حدیث آمده اس « :سأل

الرضا عن الرجل کدان لده علدی

رجل مال فوهبه لولده فذکرله الرجل المال الذی له علیه ،فقال له :لیس علیک فیه شیء فی الدنیا و االخرة ،یطیب ذلدک لده؟ و قدد
کان وهبه لولد له؟ قال نرم وهبه له ثمّ نزعه فجرله لهذا من صحة هبته و انّما جاز له نزعه منه لردم حصول القدبض و اطدالق لفدظ
النزع باعتبار ایجاد عقد الهبة الذی هو جزءالسبب المملک».
بندددابراین بندددابر اقدددوی هبددده طلدددب بددده غیدددر مددددیون نیدددز صدددحیح اسددد
اس

و ایدددن ندددوع از هبددده نیدددز ممکدددن

غیر مروض یا همراه با شرط عوض باشد .اگر به صورت مروض باشد و عوض هم داده شده باشد طبدق بندد دوم مداده 808

ق.م غیر قابل رجوع اس
 .2-2-2انواع ابراء

ولی اگر به صورت غیر مروض باشد قابل رجوع میباشد.

مدددی داندددیم کددده ابدددراء بددده ایدددن مرندددی اسددد
همیشددده یدددک طدددری بددددهکار اسددد

کددده طلبکدددار ذمدددهی بددددهکار را بدددری کندددد .بندددابراین در ابدددراء

و طدددری مقابدددل طلبکدددار؛ بددده همدددین دلیدددل بدددرخالی هبددده کددده امکدددان

دارد بددده مددددیون یدددا غیرمددددیون صدددورت بگیدددرد ابدددراء فقدددط در مقابدددل بددددهکار امکدددان دارد امدددا در مدددورد
اینکددده ابدددراء همدددراه بدددا شدددرط عدددوض صدددحیح اسددد

یدددا نددده دیددددگاههدددای مختلفدددی وجدددود دارد کددده

در سه نظریه خالصه میشود:
الفد ابراء مروض نیز امکان دارد و نمونههایی از آن در حقوق ما دیده میشود :مانند عبددیل عرهدد و ابدراء شدوهر از مهدر در
طالق خلع .منتها در این فرض ابراء ماهی

قراردادی دارد و عنها به اراده طلبکار واقع نمیشود.

بد ابراء رایگان اس  ،ولی می عوان ضمن آن بر مدیون شرط عوض کرد .این شدرط بدا رایگدان بدودن ابدراء (مقتضدای ابدراءد
منافات ندارد ،همچنان که شرط عوض در هبه با ماهی
«ابراء» قرار گیرد آنچه رخ میدهد «عبدیل عرهد» اس
جد ابراء رایگان اس

آندر عرارض نیس

اما هرگاه عدوض بده طدور مسدتقیم در برابدر

نه ابراء.

و شرط عوض در آن نیاز به قبول بدهکار دارد و این امر با ماهی

ابراء که ایقاع اس

منافات دارد.

به نظر میرسد که از بین سه نظر ارائه شده دیدگاه آخر بهترین دیدگاه اس  ،زیرا عردید داریدم کده ابدراء بدا شدرط عدوض را
بپذیریم یا نه و اصل عدم پذیرش چنین ابرایی اس  .و در نگاهی وسیععر باید گف

که عقد هبده طلدب بده مددیون مدیعواندد بده

صورت مشروط عحقق پیدا کند اما ابرای مشروط صحیح نمیباشد زیرا هر شرطی دو طری مشروط لده و مشدروط علیده دارد کده
طلبکار واقع میشود.

رضایتهر دو الزم میباشد در حالی که ابراء عنها با رضای
 .3تفاوت از جهت لزوم شرایط ماده  191قانون مدنی
 .1-3قصد و رضای طرفین

برای عحقق هبه طلب به مدیون قصد و رضای هر دو طری الزم اس
و اگر طلبکار مکرَه باشد عقد غیر نافذ اس

و با عنفیذ بردی طلبکار پس از رفع کُره عقد به طور صحیح واقع مدیشدود؛ در مدورد

ابراء اگر طلبکار فاقد قصد انشاء باشد ابراء باطل اس
دلیل اس

که قانونگذار در ماده  921ابراء ذمه می

مکرَه باشد ابراء باطل اس

اما اگر بدهکار فاقد قصد انشاء باشد هیچ مشکلی پین نمیآیدد بده همدین
را صحیح دانسته اس

و ابرای مکرَه را نمیعوان غیر نافذ دانس

زیرا اهر از شرطی

رضا برای ابراء این اس

حکمی استثنایی اس

که قانون برای عقود در نظر گرفته اس

هبه ی طلب به مدیون چون عقد اس

و اگر طلبکار یا بدهکار قصد نداشته باشند عقد باطل اسد

در حالی که می

قصد انشا ندارد .در ابراء اگر بددهکار

به طوری که با فراهم آمدن رضای بردی نافذ و مرتبدر شدود

که بدون آن ابراء کأن لم یکن می باشد و حکدم عددم نفدوذ بده علد
و نمیعوان آن را به ایقاعات سرای

فقددان رضدا

داد .بنابراین بده صدورت کلدی

هر دو طری باید قصد و رضا داشته باشند و در صورت فقدان رضا ،چون حکم عددم نفدوذ

مخصوص عقود میباشد عقد غیر نافذ خواهد بود اما در مورد ابراء چون ایقاع میباشد فقط قصد و رضای طلبکار الزم اس

و در

صورت فقدان رضا ،ابراء باطل اس .
 .2-3اهلیت طرفین
بدددرای عحقدددق عقدددد هبددده طلدددب بددده مددددیون ،اهلیددد
غیدددر ممیدددز باشدددند ،عقدددد بددده واسدددطهی فقددددان اهلید د

طدددرفین الزم اسددد
باطدددل اسد د

و اگدددر طدددرفین مجندددون یدددا صدددغیر

و اگدددر صدددغیر ممیدددز و سدددفیه باشدددند عقدددد

غیر نافذ اس

و با عنفیذ ولیّ یا قیم طرفین ،عقد به طور صحیح واقع میشود اما در ابراء اگر طلبکار صغیر ممیز و سفیه باشد مثدل

زمانی که مجنون یا صغیر غیر ممیز اس
اهلی

ابراء باطل اس

باشد همان طور که قانون ابراء ذمهی می

چون حکم عدم نفوذ در ایقاعات وجود ندارد .اما مدیون میعواندد فاقدد

را صحیح دانسته اس .

 .3-3موضوع معین
از دیگر عفاوتهای ابراء و هبه طلب به مدیون این اس

که هبهی طلب به مدیون چون عقد اس

پس باید به مانندد عقدود دیگدر

موضوع عقد کامال مرلوم باشد و نمیعواند مجهول باشد (بند سوم ماده 120ق.مد .اما ابراء چون نوعی گذش
از آن مرامله و سودجویی نیس

بلکه گذش

و ارفاق اس

و مدارا اس

پس در لزوم آگاهی از موضوع ابراء سختگیری روا نیس

هددی

و باید آن را

در زمرهی مواردی آورد که علم اجمالی به موضوع کافی میباشد (ماده  918ق.مد بنابراین اگر طلبکار همدین انددازه بداندد کده بدر
دیگری حقی دارد میعواند او را ابراء کند هرچند نداند میزان آن چقدر اس .
نتیجهگیری
چندددان کددده گفتددده شدددد مفهدددوم ابدددراء بدددا هبددده طلدددب بددده مددددیون شدددباه هدددای زیدددادی دارندددد ،از جملددده اینکددده
هر دو سبب سقوط عرهد و انحالل عضمینهای آن میشوند یا اینکه هر دو قابلی
و .. .اما دیدیم که دو نهاد حقوقی جداگانه هستند و در ماهی
انشاکننده ابراء را انشا کند آثاری خواهد داش
طلب به مدیون در ماهی
اس

و آثار اختالفاعی دارند که غیر قابل انکار میباشد به گونهای که اگدر

که در صورت انشای هبه آن آثار را نخواهد داش  .عفاوت بنیدادین ابدراء و هبدهی

آنهاس ؛ چراکه ماهی

عربیر قانون مدنی بدهکار حتی اگر می

رجوع ندارند و یا میعوانند مرلق به مُنشا شدوند

ابراء اسقاط اس

و همچنین ایقاع اس

هم باشد ابرای ذمهی او صحیح اس ؛ درحالی که ماهی

و در زمرهی عقود قرار دارد و متهب همانند واهب باید دارای قصد و رضا و اهلی

طلب این اس

و با ارادهی طلبکار واقع مدیشدود و بده
هبهی طلب بده مددیون عملیدک

باشد .از دیگر عفاوتهای ابراء و هبدهی

که ابراء عنها از سوی طلبکار در مقابل بدهکار صورت میگیرد چون مرنای ابراء همین میباشد اما هبه طلدب بندابر

قول اقوی می عواند به مدیون یا غیر مدیون صورت گیرد همچنین هبه طلب میعواند غیر مروض و یا همراه با شرط عدوض باشدد
درحالی که ابرای مروض چون نیاز به ارادهی بدهکار دارد به دلیل ایقاع بودن ابراء امکان پذیر نیس  .قانون مدنی نیز در مداده 808
بخشن طلب به مدیون را از اقسام هبه دانسته اس

و اگر مقصود او همان ابراء گفته شده در ماده  982میبود الزم به ذکدر مجددد

آن نبود .بنابراین عردیدی باقی نمیماند که ابراء و هبهی طلب به مدیون دو نهاد حقوقی متمایز با آثار حقوقی متفاوت میباشند.
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