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 متعدد ونید از یکی انتخاب در ونیمد اریاخت 
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 دهیچک

 ، بپردازد نید یفایا جهت را  یمبلغ و باشد بدهکار متعدد، و مختلف اسباب با ی گرید به یشخص چنانچه
 وجود .است داده را  آن به پرداخت تعلق و ونید از یکی انتخاب اریاخت یو به یمدن قانون 282 مادۀ نص
 جمله از ؛دانست انتخاب در حقم   را  ونیمد بتوان تا است الزم دهشتأدیه مبلغ و منتخب نید در یطیشرا 

 تعارض  ۀشائب  که  است  مطرح  یفروض  راستا  نیا  در  ؛است  ونید  و  یپرداخت مبلغ  تیکم  ط،یشرا  نیا  ترینمهم
 یتیحما کردی رو به توجه با رسدمی نظر به که دارد وجود انون مدنیق 277 ۀماد با فروض نیا از یبرخ

 .دانست  فوق  ۀماد  مشمول   را ها  تیکم  یتمام  با  پرداخت  دیبا ،ونیمد  نفع به  ریتفس  و  282  ۀماد  در  گذارقانون
. است شده انیب یمتفاوت یکردهای رو ،دارد را  مذکور حق اعمال اریاخت ونیمد که یایزمان ۀ باز درخصوص

 ۀمسئل ی  فقه ۀنیشیپ هب توجه و فرانسه حقوق در منتخب ۀویش از عدول بر یمبن 282 ۀماد در یامارات وجود
 به فقها یاعتنا عدم و سو کی از  منازعه زمان در ونیمد حق بقاء ۀیپا بر یاتینظر وجود بر یمبن بحث مورد
 ونید از یکی انتخاب در ونیمد اریاخت که است آن روشنگر یهمگ گر،ید یسو از نید انتخاب در دائن حق

 .دعوا  ۀاقام زمان و تأدیه  زمان از است عما و است مطلق انون مدنیق 282 ۀماد در مصرح  متعدد
عیتوز ۀینظر ،یمدن قانون 277 ۀماد ،تأدیه زمان متعدد، ونید ،یمدن قانون 282 ۀماد واژگان کلیدی:

 
 نشگاه علوم قضایی و خدمات اداریاستاد گروه حقوق خصوصی دا                               Dr.qasemzadeh@yahoo.com 

 )یسندۀ مسئول  Fnouri67@yahoo.com دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری )نو
 2۴/۱۱/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  -  28/۰۴/۱۳۹۶تاریخ دریافت: 
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 مقدمه
. استاز طرق سقوط تعهد  یکیبه عهد  ی، وفایقانون مدن 2۶۴ ۀم بر اساس مادیدانیکه م همان طور

ل عقد و تعهد ین از تشکیکه طرف یاجهیق نتین طریرا از ایز ؛وط تعهد استسقۀ ن وسیلیتروه، معمولین شیا
باشد با  یعمل یا اجرا یم مال یا تسلیکه مورد تعهد انتقال  یآورند. در صورتیبه دست م ،اندانتظار داشته

 (.2۰: ۱۳88، یدیجه ساقط خواهد شد )شهین امور، تعهد اجرا و در نتیا انجام

ر قانون، یاند و معتقدند که تعبراد وارد ساختهیا ین نظام قانونیحقوق به ا ۀان عرصشمندیاند یالبته برخ
آن است  یاجرا ۀ لینخست وسۀ در مرحل ،دانجامیبه عهد به سقوط تعهد م ینکه وفایرا با ایز ؛ستیق نیدق

به عهد« به  ی»وفا ییاجرا  ۀ د. پس چهری آیتعهد به دست م یاجرا  ۀجیکه در نت ی است قهر یادهیو سقوط پد
شود یگفته م ی»سقوط« به حالت ۀ در زبان عرف واژ یتر از نقش آن در سقوط تعهد است. وانگهیمراتب قو

به عهد« هدف  یکه »وفا یدر حال ،رودین میراه از ب ۀرسد و نیمیخود نم ییبه هدف نها یا نهادیکه حق 
 (.2۰۴: ۱۳8۶ان، ی)کاتوزد ی»سقوط تعهد« نام ،دهدید آنچه رخ میهر التزام است و نبا

ط مربوط ین شرا یا  .ت گرددیرعا  است،  که قانون مقرر داشته  یطیبه عهد الزم است شرا   یتحقق وفا  یبرا 
تعهدات خود،   یفایدر مقام ا  ی. ممکن است شخصاستتعهد    یت اجرا یفیکیا  ن تعهد، موضوع اجرا  یبه طرف

به عهد  ین، وفاید یفایط مقرر در قانون، ایت شرا یبا رعا که در این صورت داشته باشد ی گرین واحد به دید
 ون اجرا شده است. یقت تعهد از جانب مدیتلقی شده و در حق

به  یداشته باشد و در مقام وفا ی گریون متعدد به دیا اسباب متنوع، دیبه سبب واحد  یاما چنانچه شخص
ن احتساب خواهد یابت کدام دشده ببخش پرداخت آن است که یاساسسؤال  کند،را پرداخت  یعهد، مبلغ

قت یون، در حقیاز د  یکیاب پرداخت به  ت است که با انتسیآن جهت حائز اهماز  شد؟ پاسخ به پرسش فوق  
که از  ین آثاریبنابرا  .گرددیم یشده تلقاو تعهد اجر است ن به عمل آمدهیآن د درخصوصبه عهد  یوفا

ون با یاز د یکیمثال ممکن است  عنوانبه ؛هد رفتن خوا یاز ب ،ممکن است بر متعهد بار شود نشدناجرا 
که  یدر حال کند؛میاضافه  یبه مبلغ اصل روزانه را یامهی، جرنکردنلذا پرداخت .همراه باشد تأخیر ۀمیجر
ون باشد که عدم پرداخت ییکی از د ۀقیوث عنوانبه یمالیا  شودنمیگر ین دیشامل حال د یامهین جریچن

 . شودمین موجب ضبط و فروش آ
 در یقانون مدن 282 ۀکند. مادیمدا یت پیون اهمین دیاز ا یکیتعلق پرداخت به  یطین شرا یدر چن

از  تأدیهنکه یص ایتشخ ،ون متعدده داشته باشدیک نفر دیبه  ی»اگر کسدارد: یممقرر  مطالب فوق خصوص
 .«استون ین است با مدیبابت کدام د

ماده ن یدر ا مسئلهن حال دو ین را خواهد داشت. با اییار تعیون اختیمدفوق،  ۀت به مادین با عنایبنابرا 
ست؟ یرا دارد چ هاآنان یون حق انتخاب میون متعدد« که مدیاواًل منظور از »د :است یقابل مناقشه و بررس

انصراف   ر مواد قانون ما را ناچار بهیا سایشود  یفروض ممکن را شامل م  یا عبارت مذکور اطالق دارد و تمامی آ
 ن اطالق خواهند ساخت؟یاز ا
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ن حق انتخاب یا ای آ  است.  ون داده شدهیون متعدد به مدیان دیار انتخاب از میتفوق، اخ  ۀًا بر اساس مادیثان
ا یچه شخص  ،است ی؟ چنانچه پاسخ منفاستدر هر زمان قابل استفاده  یعنی ؟ث زمان مطلق استیاز ح
 ن را خواهد داشت؟ ییار تعیحق خود، اختون از یمدنکردن پس از استفاده ینهاد

یکردهای موجود  یط دیتحت دو عنوان »شرا   شدهاشاره دو مطلب    یزمان  ۀ باز  درخصوصون متعدد« و »رو
 و کاوش قرار خواهد گرفت.  ین مقاله مورد بررسیحق انتخاب« در ا

 ون متعدد یط دی. شرا1
 ۀلکن از مجموع ؛ون متعدد«ی»د رده استکان یمطلق ب صورتبه یقانون مدن 282 ۀدر ماد گذارقانون

ن ماده یفوق گنجانده شده و ا ۀل مادیباشند تا ذ یطیشرا  ید دارا یون باین دیافت که ایتوان دریون ممواد قان
است  یطیشرا  ۀاول مجموع ۀ. دستکردم یتقس یکل ۀتوان به دو دستیط را مین شرا یگردد. ا هاآنمشمول 

 د. ینمایم یت بررسیکمون را از جهت ین دیدوم ا ۀمتعهد دارد و دست که یون مختلفیت دیفیک درخصوص

 ی فیط کی. شرا1-1
تعهد  یبه عهد و اجرا  ید واجد آن باشد تا مصداق وفایفا باین در مقام ایکه هر د یط کلیعالوه بر شرا 

ط یشرا ، داشته باشد ر را یت انتقال به غیون باشد، مال قانونًا قابلید ملک مدیمانند آنکه مال با، گردد یتلق
 282 ۀمصرح در مادۀ ط موجب خروج فرض مذکور از مقررین شرا یا نیافتنتحققز وجود دارد که ین یخاص

 :استل یبه شرح ذ یفیط خاص کین شرا یشود. ایم یقانون مدن
اب داده سار انتیون اختی( تا به مد۶7: ۱۳۹2ان، یجنس باشند )کاتوزون متعدد هم یاواًل ضرورت دارد د

ن یبر ا ؛در حقوق قراردادها، اصل مطابقت اجرا با قرارداد است درخور توجه یشود. قاعده و اصل اساس
 یو ثالثًا به جهت وصف کم یفیاوصاف ک لحاظبهًا یثان ،د اواًل از جهت جنسیشده بامیاساس موضوع تسل

بقت اجرا از جهت جنس اصل مطا .(۳۶2: ۱۳7۵، یاحمدیبا مورد تعهد و توافق مطابقت داشته باشد )عل
آنچه ر یبه غ یگریز دیتوان مجبور نمود که چیله را نم»متعهدح شده است: یتصر یانون مدنق 27۵ ۀدر ماد

ون یلذا چنانچه مد  شتر از موضوع تعهد باشد.«یا بیمتاً معادل  یق  ید اگر چه آن شیموضوع تعهد است قبول نما
ار انتساب پرداخت به یاشد، در صورت پرداخت، اختک شخص داشته بیالجنس نسبت به ن مختلفیدو د

به جز آنچه  یموضوع م  یتسل انون مدنیق 27۵ ۀرا بر اساس مادیز ؛را نخواهد داشت شدهمطرح ون یاز د یکی
شده از لحاظ مین اگر مال تسلی. بنابراستیر نیپذله امکان ت و موافقت متعهدیبدون رضا  ،موضوع تعهد است

مگر آنکه متعهدله موافقت   ؛پرداخت از جهت آن دین محسوب خواهد شد  ،منطبق باشدون  یاز د  یکیجنس با  
ن موضوع از محل بحث  یکه ا کندرمتجانس احتساب ین غیاز بابت تبدیل تعهد، پرداخت را نسبت به د کند

 ؛ون در انتساب پرداختیمدۀ جانبکینه حق انتخاب  ،ق توافق استیرا از مصادیز ؛استما خارج 
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ان، یون باشد )کاتوزیجل هستند، اجل به سود مدؤا چنانچه میحال باشند  یمتعدد همگون یدًا یثان
ون یر دیل به حال نموده و با سای را تبد مؤجل ن ی( تا با گذشت از اجل، د27: ۱۳88، یدیشه؛ ۶7: ۱۳۹2

 ؛ برابر سازد
؛ 2۳۹ :۱۳78، یلنگرودی ون متعدد، اسباب متعدد باشد، نه سبب واحد )جعفریء دمنشأ ثالثاً 

 xع، مقدار یبه سبب قرارداد ب یمثال شخص الف تحت عنوان مشتر عنوانبه( ۳۹۴: ۱۳7۵، یاحمدیعل
  ؛ ب سکونت دارد ۀن شخص الف در خانیگر همید یو از سو کندع( پرداخت ید به شخص ب )بایتومان با

ون یاسباب متعدد، د  موجببهن شخص  یجه ایدر نت  .است  ونیمد  تومان به ب  yلذا به سبب عقد اجاره مقدار  
 .متعدد به شخص ب دارد

تومان  xع مقدار یمثاًل ممکن است شخص الف به سبب قرارداد ب .ز قابل تصور استین ی گریفرض د
تومان، شرط  yانه یم به مبلغ ماهیدر تسل تأخیراز  ین قرارداد وجه التزام ناشیون ب باشد و در ضمن همیمد

 . کندد به ب پرداخت  یرا با  یع( مبالغ متعددیسبب واحد )قرارداد ب  موجببهن شخص  یجه ایشده باشد در نت
انون ق 282 ۀست؟ مادیون متعدد« چیاز عبارت »د گذارقانونآن است که منظور  انگیزمناقشه ۀمسئل

 کردهسکوت    ،ا متعددیسبب واحد باشد    آنکه  منشأ  درخصوصکه    یون متعدد سخن رانده در حالیاز د  دنیم
  کرد:ر یون متعدد« را تفسیتوان عبارت »دیق میبه سه طر یکل طوربهاست. 

شود و هم یون متعدد با سبب واحد میم عبارت فوق، اطالق دارد و هم شامل دیاول آنکه معتقد باش
ن با سبب یچند د درخصوص دنیمانون ق 282 ۀمادر، ین تفسیون متعدد با سبب متعدد. بر اساس ایشامل د
ون یون بوده با مدیکدام د ینکه پرداخت برا ین انتخاب این فرض همچنیلذا در ا .ابدییان میز جریواحد ن

  ؛است
است.  یاطالق، برداشت نادرست ۀیمقدمات حکمت، نظر نبودم به جهت ییر دوم آن است که بگویتفس

ن یاز ا یکی .شودیمر یتعباست که از آن به مقدمات حکمت  یطیازمند شرا ید اطالق نیدانیکه م همان طور
ون متعدد« به جهت کثرت یکه عبارت »د یدر حال ؛(۱۳2: ۱۳۹۰، یط عدم انصراف است )محمدیشرا 

ۀ ون با سبب واحد، از جملیر، اگر چه دین تفسیجه بر اساس ایاستعمال منصرف از سبب واحد است. در نت
  ؛ون استین دسته دیاز امنصرف  دنیمانون ق 282 ۀماد، استون متعدد ید

گر یبه عبارت د شود؛نمیون با سبب واحد را شامل یون متعدد، دیر دیکه تعب کندمیان یوم بر سیتفس
ون با سبب واحد، یقت دیدر حق .نه سبب واحد ،ون با سبب متعدد استیون متعدد« دیظاهر از عبارت »د

 دنیمانون ق 282 ۀمادون، تخصصًا از موضوع ین قسم از دیلذا ا .ون متعددینه د ،شودیم ین واحد تلقید
ن متعدد ین با سبب واحد، دیکه د یدر حال .ون متعدد استیفوق د ۀرا اساسًا موضوع مادیز هستند؛خارج 

بت به اطالقین تفسیبا ا .ن ماده باشدیست که مورد بحث این  رسد.یون متعدد« نمیاز عبارت »د ی ریگر، نو
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ون تابع ی: »تعدد داستر از ماده یتفسن یهم یای در کتابشان گو یرسد عبارت دکتر لنگرودیبه نظر م
: ۱۳78، یلنگرودی ن وجود دارد.« )جعفرین باشد، دو دید یاگر دو سبب برا  یعنی ؛ن استیاسباب بروز د

2۳۹.) 
رفع مشکل انطباق پرداخت  ۀمسئل، دنیمانون ق 282 ۀماداز حکم  شدهبحثن با خروج فرض یبنابرا 

خسارات  همۀر، اصل طلب با یاخ ۀیرش نظری، با پذدیگربارت به ع .شودین مطرح میاز د یا بخشی یجزئ
د که از مجموع ین پرداخت نماین دیرا بابت ا یون مبلغیلذا چنانچه مد ؛شود ین تلقیک دید یو فروعات، با

ر؟ یا خیح است یصح یقانون مدن 277 ۀبا توجه به ماد ین پرداختیاواًل چن ،فروعات آن کمتر باشدن و ید
 ا فروعات آن؟یشود ین منظور میشده بابت اصل دتأدیهمبلغ  ،ح باشدیه پرداخت صحًا چنانچیثان

وع تعهد از موض یتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتیمتعهد نم قانون مدنی 277 ۀبر اساس ماد
رداخت ن در صورت پیبا وجود ا  .کندزان کل طلب پرداخت  یکمتر از م  یتواند مبلغیون نمین مدید. بنابرا ینما

ت یحائز اهم ۀن حال نکتید. با ایزان طلب گردیاز م یتوان قائل به سقوط بخشیمبلغ کمتر، به استناد تهاتر م
نجاست که با سقوط اصل طلب، ین بحث در ایا یعملۀ . ثمرشودمین ساقط یآن است که کدام بخش از د

 یمثال  ،شدن بحثروشن  یجود ندارد. برا از آن و  یوجه التزام ناشیا ش بهره، خسارات  یافزا   یبرا   یگر موجبید
ون در مردادماه یو مد کرده استماه، طلب خود را مطالبه بهشتید که طلبکار در اردیریم: در نظر بگیآوریم

اصل طلب و  ۀوجه به خواست ۀماه دادخواست مطالبیو در د کنداز طلب  یبخش تأدیههمان سال اقدام به 
ه را بابت اصل طلب یباشد. چنانچه پرداخت اول رأی    تومان، معد صدور  xنه  ایو وجه التزام ماه  تأخیرخسارت  

و وجه التزام در مردادماه که پرداخت  یرتأخش مبالغ تحت عنوان خسارت ی، افزا کنیممنظور و محسوب 
ا وجه التزام احتساب یشده را بابت خسارات اما چنانچه مبلغ پرداخت ؛صورت گرفته، متوقف شده است

ده که مجددًا یبه سبب خسارات به اصل طلب افزوده گرد یدیاصل طلب، مبالغ جد یجهت بقابه  کنیم،
 د پرداخت شود. یبا

را فرض مذکور یز  د؛ون سپریار انتخاب را به مدیتوان اختیک سو نمیمشابه آن از    یهان مورد و مثالیدر ا
شود. یافت نمین باره یدر ا یحکم ر مواد قانونیگر در ساید یاز سو .ستقانون مدنی نی 282 مادۀمشمول 

 ،شدهمبالغ پرداختشان یده ایبه عق و کرده استن فرض اشاره یبه ا یدانان تنها دکتر لنگرودان حقوقیدر م
سپس ربح و منافع و پس از آن اصل طلب از آن برداشت  و شودیبرداشت م تأدیهمخارج  درخصوصابتدا 

 (.2۳۹: ۱۳78، یلنگرودی شود )جعفریم
ن ید ۀتأدید، به نظر نگارنده بهتر است یان گردیاحتساب پرداخت که با ذکر مثال ب یتوجه به آثار عمل با

. کندمی جاب یون، برداشت فوق را ایر به نفع مدیاواًل تفس ا،ریز کنیم؛را ابتدا به جهت اصل طلب محسوب 
ن بخش یحال اگر هم ؛دازدن خود را بپریاز د ی، بخشیتوانسته پس از مدت یوجوه یآورون با جمعیمد

ون مجبور یمجددًا مد  کنیم،ن تهاتر  و تنها سود و خسارات را با آ نکنیمز بابت اصل طلب منظور  یشده را نتأدیه
که از پرداخت کامل عاجز  ی، بدهکاریطین شرا یدر چن کند.د را پرداخت یاست اصل طلب و خسارات جد



 1398پاییز  / 10۷مارۀ / ش 83دورۀ  /                                                

 

۲3۲ 

گذارد.  یشده صحه مر ارائهیتقدم اصل بر فرع بر تفس  اً یثان ؛ابدی  ییتواند از بند طلب دائن رهایهرگز نم  ،است
بت به فرع نم ،که اصل وجود دارد یتا زمان ؛است یعقل ۀک قاعدین یا اصل است،  ۀدیرا فرع زائیز ؛رسدینو

د به جهت ین پرداخت بایوابسته به علت دارد؛ بنابرا  یو معلول وجوداست اصل علت است و فرع معلول آن  
بت به فروعات خواهد رساصل طل  ثالثًا ظاهر پرداخت  ؛دیب در نظر گرفته شود و پس از پرداخت آن، نو

ید نه خسارات و فروعات   ،ن داردی ا دیاصل طلب    ۀتأدیعرفًا ظهور در    یهر پرداختچراکه    ؛ر فوق استیتفس  مؤ
 آن. 

 ی ط کمی. شرا1-۲
 ،حال و با اسباب متعدد هستند  و  متجانسنکه  یخارج از ا  ،ون داردیکه مد  یون مختلف، متنوع و متعددید

 ۵ون و یلیم ۱۰ا یلو برنج یک ۵لو برنج و یک ۱۰مثاًل  ؛باشندگر متفاوت یکدیبا  یممکن است در جهت کم
موجود را  یهاتیتمام کمانون مدنی ق 282 مادۀا حکم ی که آ کنیم یم بررسین مبحث بر آنیدر ا ون.یلیم

ا ین وجود دارد یزان دیولو کمتر از م یهر نوع پرداخت خصوص درتساب ون در انیار مدیرد و اختیگیدربرم
 .اندکردهشمول آن را محدود ۀ رید ساخته و دا ین جهت مقیفوق را از ا مادۀر مواد قانون، اطالق یبالعکس سا

ون متعدد متجانس امروزه  ی د یاول آنکه مصداق عمل .می شویقبل از ورود به بحث دو نکته را متذکر م
ها ق و مثالیلذا در مصاد  ؛تاسون موظف به پرداخت آن  یمتفاوت، مد  یهار وجوه نقد است که به سببشتیب

 یم تمامیادهیمناسب د ،تریو عمل قیل دقیم. دوم آنکه به جهت تحلیاون متمرکز شدهین نوع از دیا یبر رو
ن راستا به نگارش دو یدر ا. میزبپردا هاآن  یک به بررسیبهکیو  کردهان یمجزا ب صورتبهفروض ممکن را 

 .2 ؛برابر( ۀتأدیون برابر است )یاز د یکیون با یشده توسط مدکه مبلغ پرداخت یفرض .۱ :میافرض پرداخته
ن فرض، خود دو حالت را ینابرابر( که ا ۀتأدیکند )ینم یون برابریاز د یکهیچبا  یکه مبلغ پرداخت یفرض

ون از یک از دیکه مبالغ هر  ییدوم جا و ون باشدیشده کمتر از مبالغ دتأدیهکه مبلغ  یاول زمان .ردیگیدربرم
 کمتر باشد. یمبلغ پرداخت

 برابر ۀتأدی. 1-۲-1
ت ین وضعیدر ا .ن برابر باشدیا چند دیک یبا  شود،میون پرداخت یکه توسط مد یممکن است مبلغ

ار انتخاب یون اختیو مد یابدجریان میر در فرض مذکو انون مدنیق 282 مادۀا ی آن است که آ یاساسسؤال 
 یبرخ .ن برابر بودید یفاید قائل به ایون، بایاز د یکیبا  یمبلغ پرداخت ی ا به جهت برابریون را دارد یاز د یکی

پرداخت به جهت آن  ،ون باشدیاز د یکیبا  ینه، معتقدند که چنانچه مبلغ مساوین زمینظران در اصاحب
 .(2۳۰: ۱۳7۹، ینگرودلی شود )جعفریمحسوب م

 کنیم:ان یب تفکیکبهتر، بهتر است صور مختلف را با ذکر مثال قیدق ییگوپاسخ یرسد برا ینظر مبه 
  2ون یمثال مد عنوانبه ؛گر باشدین دیون و کمتر از د یاز د یکیشده برابر با چنانچه مبلغ پرداخت (الف

 ون است. یلیم ۵۰توسط او،  یرداختون دارد و مبلغ پیلیم ۶۰ون و یلیم ۵۰ن به مبالغ ید
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ظاهر  را اوالً یز ؛ستین انون مدنیق 282 مادۀان یمحل جر ین فرضیممکن است گفته شود که چن
شتر ین با مبلغ بیون در انتخاب دیرش حق مدیپذ اً یثان .ن برابر استیون به دیتعلق قصد مد نشانگرپرداخت 

، کرده استاز موضوع تعهد را ممنوع اعالم  یه قبول بخشله بکه اجبار متعهد انون مدنیق 277 مادۀبا نص 
 منافات دارد.

ن با مبلغ باالتر، فروعات و یماند که چنانچه دیجواب میبسؤال ن یا گانن حال به نظر نگارندیبا ا
با  کرد.ن احتساب ین دیرا بابت ا یبه چه علت نتوان مبلغ پرداخت کند،ون تحمیل یرا به مد یشتریخسارات ب

دارد، با نگاه  یعمل ۀ فروض عالوه بر آنکه ثمر گونهاینون در یحق انتخاب به مد یم اعطایدانید آنکه موجو
م پرداخت یدر مثال فوق چنانچه اجازه ده .ز سازگارتر استین انون مدنیق 282 مادۀدر  گذارقانون یارفاق
کامل از بند  طوربهاو را  ماً بدهکار مسل یشود، پرداخت بعد احتساب یونیلیم ۶۰ون بابت طلب یلیم ۵۰

ن ید یکه اگر ابتدا پرداخت را برا  یدر حال ؛سازدیم یشتر را منتفیل خسارات بیده و تحمیطلب مذکور رهان
ن خود را یون خواهد توانست دی ، مدی شتریبا خسارت ب و لزوماً  ی دورترۀ در فاصل کنیم،ن منظور ییبا مبلغ پا

 کند؛ تأدیهکامل  طوربه
و  ۴۰ ترتیببهون یمبالغ د مثالً  .استگر ین دیشتر از دیون و بیاز د یکیشده برابر با رداختمبلغ پ (ب

با  یونیلیم ۴۰ن ید که دیرین فرض در نظر بگیاست )در ا کرده تأدیهون یلیم ۵۰ون یو مد استون یلیم ۵۰
 .است( یونیلیم ۵۰ن یت به دبنس ی شتریا خسارات بیقه یوث

چراکه  ؛را خواهد داشت ین پرداختیار و حق انتخاب دیون اختیرسد، مدیم ز به نظریت نین وضعیدر ا
 یلذا شامل فرض ،ون متعدد اطالق داردید ون دو فرض  یحق انتخاب مد انون مدنیق 282 مادۀبر طبق  اوالً 

ن یچند داز    یکیون در انتخاب  یار مدیاخت  اً یثان  .شودیز مین استون برابر  یاز د  یکیبا مبلغ    یکه مبلغ پرداخت
راستا با نگاه قانون شتر است، همیم با خسارات بأ تر تونیین با مبلغ پایکه د  ییدر جا  در فرض مذکور خصوصاً 

 انون مدنیق 277 مادۀراد تعارض با یا ثالثاً  .ون استیبه مد یتیحما یبر نگاه یاست که مبتن 282 مادۀدر 
 دهد.ین را پوشش میده، تمام دشتأدیهمبلغ چراکه  ؛ت نخواهد داشتین فرض موضوعیدر ا

که پرداخت بابت کدام  نکردهن یسکوت کرده و مع تأدیه ۀون در لحظیچنانچه مد یالزم به ذکر است حت
ر اوضاع و احوال و قرائن یو از سا کردن اکتفا یبودن مبلغ با دظاهر پرداخت و برابرد به یباز هم نبا ،ن استید

باشد  یااست تا اماره  یکاف ،ون باشدیتر، انفع به حال مدنییبا مبلغ پا نید یفاین که سقوط و ایهم .بازماند
زان یبا م یمبلغ پرداخت یبرابر 1ین مذکور و باید قائل به حدوث اتفاقیون بر تعلق پرداخت به دیبر قصد مد

 د؛گردیگر تهاتر مین دیشود و مابقی با دیساقط م تر کامالً نیین پایلذا د ؛ون بودیاز د یکی
 ۱۰۰و  ۵۰، ۵۰ن به مبالغ ی ون سه دیمثال مد عنوانبه .کندیم ین برابریشده با چند دمبلغ پرداخت (ج 

 است. کردهون پرداخت یلیم ۵۰ دارد وون یلیم

 
 مطالبات یکسان شده است. اراده، مبلغ پرداختی با یکی از  و نه از روی قصد و اقاً اتفبدین معنا که  .1
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. در کندرا انتخاب  یکی، یون با مبالغ مساویان دیون حق خواهد داشت از میفروض مسلمًا مدن یدر ا
تر ت او مطلوبیکه با توجه به وضع ینیتوان قصد او را به سقوط دیم ،ون ساکت باشدیز چنانچه مدینجا نیا

 ر نمود.یباشد تعب
ا یک  یون با  یشده توسط مدتأدیهمبلغ    یبرابرتوان گفت که صرف  یشده مانیاز سه فرض ب  یریگجهیدر نت

واهد شد. نخ انون مدنیق 282 مادۀون در انتخاب و خروج از شمول یموجب سلب حق مد ن اوالً یچند د
ط و قرائن نخواهد یر شرا یت به سای، بدون توجه و عناین با مبلغ پرداختید یه به ظاهر تساویموجب تک اً یثان

 شد.

 نابرابر ۀتأدی. 1-۲-۲
ون به یاز د یکهیچکه با  کندمی تأدیهرا  یون مبلغیوجود دارد که در آن، مد ی گریت قابل تصور دیوضع
 یاست و گاه مبلغ پرداخت بیشترون ید همۀزان یشده از من مبلغ پرداختیحال گاه ا .ستیبرابر ن یجهت کم

ان یجر انون مدنیق 282 مادۀفوق،  یهاتیکه در وضع کرد ید بررسیبا .است کمترون یتک مبالغ داز تک
 .ریا خیون وجود خواهد داشت یمد یابد و حق انتخاب برا ییم

 ۶۰و  ۵۰، ۴۰ن به مبالغ یون سه دیمثال مد عنوانه بون. یدهر یک از از  بیشتر یپرداخت مبلغ (الف
ون یان دیتواند میم انون مدنیق 282 مادۀن فرض مستند به یاو در ا .کندمی تأدیهون یلیم 7۰دارد و  یونیلیم

 .کند هاآن از  یکیو پرداخت را منتسب به  کردهمتعدد انتخاب 
 ؛ن فرض استیهم انون مدنیق 282 مادۀان یجر یبه اتفاق معتقدند که محل اصل یدانان همگحقوق

ان، یکاتوز؛ 28: ۱۳88، یدید )شهباش بیشتر دیون تکتک ون از یتوسط مد یکه مبلغ پرداخت ییجا یعنی
 انون مدنیق 277 مادۀامکان تعارض با  اً یثان .ون متعدد استید ت اوالً ین وضعیدر اچراکه (؛ ۶8: ۱۳۹2

از طلب  یلذا طلبکار مجبور به قبول بخش .دهدین را پوشش مید کی، تمام یرا مبلغ پرداختیز ؛وجود ندارد
 ست.یخود ن

ن تعارض رخ دهد یرا مطرح ساخت که ا یز فرضین حالت نیتوان در همیرسد مین حال به نظر میبا ا
گر ید یکامل پوشش دهد و از سو طوربهن را یشده دو دانجام ک سو پرداخت یاست که از  یین در جایو ا

 کردهن منظور یرا بابت کدام د یند که مبلغ پرداختکن نیز معیون نیقه باشد و مدیدر وث یمال ،سوم  نیدبابت 
مثال پرداخت   عنوانبهر؟  یا خیون خواهد شد یر به نفع مدیمانع از تفس  انون مدنیق 277  مادۀا وجود  ی است. آ

 قه بوده است.یر با وثین اخیه دکته کن نیون باتوجه به ایلیم  ۵۰و    ۴۰،  ۳۰ن به مبالغ  یدر قبال سه د  یونیلیم  7۰
ن حق یوجود ا  رغمبهاما چنانچه    ؛ون متعدد را خواهد داشتیان دیانتخاب مون حق  یمد  ین حالتیدر چن

 ر خواهد شد؟یقصد او چگونه تفس نکند،از آن استفاده 
 277 ۀماددن به نص یبخشون و قرائن موجود، در جهت تحققیممکن است بدون درنظرگرفتن حال مد

ن صورت طلبکار دو مورد از طلب یدر اچراکه  ؛میباش یونیلیم ۴۰و  ۳۰ن یقائل به سقوط دو د ،قانون مدنی
گر که مخالفت با یاز طلب د یک طلب و بخشیافت تمام یو مجبور به در کردهافت یکامل در طوربهخود را 
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که  انون مدنیق 282 مادۀداد که با روح  ز ارائهین ی گریر دیتوان تفسیمذکور دارد، نخواهد بود. لکن م مادۀ
اعالم که م شد ینده متذکر خواهی ون گام برداشته است، سازگارتر باشد. در مباحث آیت از مدیدر جهت حما

 یحت  .ار استیون در آن لحظه مالک و معیبلکه قصد مد ؛ستیفوق ن مادۀشرط تحقق   تأدیه  ۀون در لحظیمد
د به ینبا کرد،ر یتفس یون را به نفع ویکه بتوان قصد مد ییرسد تا جایظر مم و به نی از آن مطلع شو اگر بعداً 

ن یقه )دین با وثی د ۀتأدیون به یدر فرض مذکور قصد مد گانلذا به نظر نگارند .گر رفتید یهاسراغ برداشت
 .کند ی برابر یگر با مبلغ پرداختیون دیاگر مجموع د یحت ؛افته استیون( تعلق یلیم ۵۰با مبلغ 
ون یشده توسط مداست که مبلغ پرداخت  ییبحث جا یمحل اصل: ونیتر از دزل نا یپرداخت مبلغ (ب
 ۶۰و  ۵۰، ۴۰لغ ابه مب یونیون در قبال دیلیم ۳۰مثال پرداخت  عنوانبه .ون را ندهدیاز د یکهیچکفاف 

 .یونیلیم
در  کرد؛از موضوع تعهد  یسمتتوان مجبور به قبول قیله را نم، متعهدانون مدنیق 277 مادۀبا توجه به 

کامل  طوربه کدامهیچتر است و با نییها پاطلب یشده از تمامتأدیهکه در فرض مورد بحث مبلغ  یحال
از طلب  یرش بخشیمصداق اجبار طلبکار به پذ ،هاآن  ازلذا تعلق پرداخت به هر کدام  ؛ندارد یپوشانهم

ن یهم 277 مادۀبا نص  انون مدنیق 282 مادۀمشمول  ۀ ریدا  ن، محققان معتقدند محدوده ویبنابرا  .شودیم
ار انتساب پرداخت یون اختیمد 282  مادۀشود. بر اساس  یو فرض مذکور را شامل نم  است  ق شدهیقانون مض

لذا تا  .به اصل پرداخت است یار وین حق، فرع بر اجازه و اختیلکن ا ؛ون را خواهد داشتیاز د یکیبه 
 انتخاب دانست؟ توان او را محق دریچگونه م است، اجازه پرداخت داده نشده ونیکه به مد یزمان

ل ی امروز قابل تعدۀ جامع یو کاربرد یعمل یل در فضاین برداشت و تحلیرسد این به نظر میبا وجود ا
 همرتفع شد 277 مادۀراد یا و دائن آن را قبول کرد. مسلماً  کردون پرداخت یلیم ۳۰ون ید مدیفرض کن باشد.
رفته یار مبلغ را پذیاختو به وجود نداردافت وجه یبر در یدائن مبن نسبت به ین فرض، اجباریرا در ایز است؛
 ون خواهد بود.یحق انتخاب با مد جه مجدداً یبرداشته شده و در نت 282 مادۀان یلذا مانع از جر ؛است

دهد آن است که بدهکار یعمل رخ م  که در  یاتفاق  ،نکندرا قبول    یکه طلبکار وجوه پرداخت  یصورتاما در  
که  همان طورم. ی شویتهاتر م ۀن عمل، وارد مقول یبا ا .کندیز میخود را به حساب دائن وارۀ شدره یمبلغ ذخ

مطابقت اجرا با قرارداد است  شده در حقوق قراردادها، اصل رفتهیاز اصول پذ یکید ین اشاره گردیسابق بر ا
ن یا ۀدربردارندقت یدر حق انون مدنیق 277 مادۀو  استت یث کمیقت از حآن، مطاب یهااز جنبه یکیکه 

آن  تبعبهگرداند که اصل فوق و یروشن م یتب حقوق کن حال تفحص در یبخش از اصل مذکور است. با ا
ان، یکاتوز؛ ۳۶۶: ۱۳7۵، یاحمد یمواجه شده است )عل یادیز یی، با احکام استثناانون مدنیق 277 مادۀ

 .استتهاتر  ۀن استثنائات، مقول یاز ا یکی (؛۵۵: ۱۳۹2
ن ین در اینکه طرفیاست و بدون ا  ی »تهاتر قهر:  کندمیان  یآثار تهاتر ب  درخصوص  یقانون مدن  2۹۵  مادۀ

ون یگر در آن واحد مدیکدینکه دو نفر در مقابل ین به محض ایگردد بنابرا یند حاصل مینما یموضوع تراض
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ن به مقدار آن در  یتهاتر برطرف شده و طرف طوربهند ینمایه با هم معادله مک یان تا اندازه یشدند هر دو د
 شوند.«یم یگر بریکدیمقابل 

ا طلب ین یزان دو دیم ی دهد که در تهاتر، برابرینشان م ند«ینمایکه با هم معادله م یا»تا اندازه عبارت 
، طلب ی جه تهاتر قهریدر نت ،باشد او یون کمتر از بدهیلذا هرگاه طلب مد؛ ستیشرط و مالک صحت آن ن

: ۱۳۹2ان، یت دهد )کاتوزینکه طلبکار به آن رضایبدون ا ؛ماندیم یاز آن باق یشود و بخشیه می شتر تجزیب
 یرنقدیدادن اموال غتر از به تصرفدله به مراتب سهل امروز که انتقال وجه نقد به حساب متعه  یایدر دن  (.۵7

نخواهد داشت و  یکاربرد با توسل به تهاتر، عمالً  یوجوه نقدبر  277 ۀمادرسد شمول یبه نظر م ،است
به دستان دائن  ست شخصاً یبایم یرنقدیز مانند اموال غیاز اعصار گذشته است که وجه نقد ن یوردتادس

 . ورزد، حق داشت در گرفتن آن امتناع کردنمیقبول  یشد و چنانچه ویسپرده م
 ،تواند داشته باشدیون می، آن هم در فرض تعدد دیمول آن به وجوه نقدو ش 277 مادۀکه  یاتنها ثمره 

ون یلیم ۳۰د یرض کنون متعدد است. فیان دین از میک دیبه  یتعلق و انتساب مبلغ پرداخت ۀاخالل در پروس
ال  سؤاما    .ون کسر شودین مبلغ از مجموع دید ایبر حسب قواعد تهاتر، با  .شودیز میتومان به حساب دائن وار

 شود؟ین کسر میآن است که از کدام د
قه همراه باشند و تعلق یا وثیون با بهره یاز د یشود که برخیمشخص م یزمانسؤال ن یت پاسخ به ایاهم

د. ی آوارد  یبه و ی ون زودتر از بند تعهدات رها شود و خسارات کمتریشود مدیموجب م هاآنپرداخت به 
 یبرا  یک سو حق انتخابیاز  ،میباش 277 مادۀبه جهت تعارض با  282 مادۀان یچنانچه قائل به عدم جر

لکن  ؛مطرح نشده است یحلز سکوت شده و راهیقانون نر مواد یگر در ساید یاز سو و ماندینم یون باقیمد
بت به یباش 277 مادۀون از شمول یدر فرض تعدد د ینقد یهاچنانچه قائل به خروج حداقل پرداخت م، نو

 کند ینیون حق خواهد داشت پرداخت خود را منتسب به دین اساس اواًل مدیده و بر ایرس 282 مادۀان یجر
سته یشا ی ریتفس ۀون با توجه به قرائن و امارات و ارائیًا در صورت سکوت مدیثان ،تر به حال اوستکه مناسب

 احراز خواهد شد. تأدیه، قصد او در زمان ینسبت به احوال و

 زمانی حق انتخاب ۀباز  خصوصدر . رویکردهای موجود ۲
 با پرداخت به آن،ون متعدد و انتساب یحق انتخاب یکی از د قانون مدنی اختیار و 282 مادۀ بر اساس
مشخص نشده که مدیون  و کردهاین اختیار را مطلق بیان  گذارقانون ست که اجآن مسئلهلکن  ؛مدیون است

این کردن را خواهد داشت. لذا مسائل و مباحثی در مقیداعمال این حق  زمانی اختیار استفاده و ۀ در چه باز
 مطرح شده است.  تأدیه ۀانصراف آن به لحظ اطالق و

تصور مبه سه شکل زیر  ،زمانی که مدیون در آن حق انتخاب دارد  ۀ کلی باز طوربهکه  گفتباید  تدا اب
 است:  
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 ۀحق انتخاب مدیون در لحظ .2 ؛ابراز قصد در صورت اعالم و تأدیه ۀحق انتخاب مدیون در لحظ. ۱
در صورت اقرار   تأدیهحق انتخاب مدیون پس از زمان    .۳  ؛تأدیهحتی در صورت کشف قصد وی پس از    تأدیه

 نظر. وی به عدم تعلق قصد به دیون مد
مشروط بر   ؛است  تأدیهاز تمامی فروض مذکور، تعلق حق انتخاب مدیون در زمان    282  مادۀقدر متیقن  

ود هر گونه . بدون وجکندا مبنی بر انتساب پرداخت به یکی از دیون در همان زمان اعالم آنکه قصد خود ر
را جهت ایفای  تأدیهکه  کندفوق، چنانچه مدیون در زمان پرداخت اعالم  مادۀشبهه و اختالف نظری بر طبق 

 گردد. می ساقط دهد، پرداخت به همان دین منتسب شده و نهایتاً می انجامکدام دین 
ند کلکن قصد خود را ابراز ن  ،که مدیون در زمان پرداخت به دین خاصی توجه داشته باشددر صورتی   حال
یا با وجود قرائنی همچون با وثیقه بودن یکی از دیون و امثال آن، کشف گردد،   کردهاین قصد را اعالم    و متعاقباً 

 آیا امکان انتساب پرداخت به دین مقصود و منظور وجود دارد؟
انتخاب مدیون تنها در  خورد؛ برخی معتقدند که حقمی متفاوت به چشمرأی  فوق دوسؤال خ به در پاس

رسد دکتر می . به نظرشودمی است و پس از آن این حق به دائن منتقل تأدیهصورت اعالم وی در زمان 
 ۀاز قائلین به عقید، یکی تأدیهکاتوزیان با توجه به ذکر توالی فاسد تعلق حق انتخاب به مدیون پس از زمان 

ماند می  اند: »مدیونی که حسن نیت ندارد به انتظاردر این خصوص سخنی نرانده  اگر چه صراحتاً   .فوق باشند
راهه یکی از دیون اقامه دعوا کند و او پرداخت را متوجه همان دین سازد و دادرسی را به بی ۀ تا طلبکار دربار

یچیده و طوالنی ابط تجاری و دادوستدهای خود را که گاه بسیار پاست که یا تمام رو کشد پس طلبکار ناچار
باره اقام دعوا کند و این هر دو تکلیف  ۀاست با مدیون در دادگاه مطرح کند یا برای وصول طلب خود دو

 (.۶۹-7۰: ۱۳۹2دارد.« )کاتوزیان، نمی سخت است که عدالت و حقوق روا 
عم جمیع فقها در حق انتخاب مدیون اسازد؛ می روشنفوق را رأی  تفحص در متون فقهی نظری مقابل

تردیدی  ،اعالم شود یا پس از آن و در زمان منازعه و اختالف کشف گردد تأدیهپرداخت و  ۀاز آنکه در لحظ
خود مبنی بر تعلق پرداخت   ۀموردی است که مدیون بر عدم اراد  درخصوصندارند و اختالف آرای ایشان تنها  

 .کندمی به دین خاصی، اقرار
 :کنندمی خود را مبنی بر مطالب فوق بیان ۀن ذیل ارادبرخی از فقها با عبارتی قریب به مضمو

مالی در رهن داشته و دیگری بدون آن باشد و سپس مدیون   هاآن »اگر کسی دو دین داشته باشد که یکی از  
 ،)مدیون( مقدم است ، قول دافعشده بابت کدام دین استتأدیهنماید و اختالف شود که وجه  تأدیهمالی را 

گاه لکن چنانچه دافع اعتراف و اقرار نماید که قصد و نیتی در تعلق مال به دین  ،تر استزیرا او به نیت خود آ
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 :۱۴2۶/۳بهجت گیالنی،  ؛  27۴:  2۵/تا)نجفی، بی  «.  گوناگونی متصور است...های  الحتمخاصی نداشته ا
 1(8۱: ۱۳۴۱/۴ثانی(، )شهید عاملی؛ ۹۵۶: ۱/تای، بیسبزوارمحقق؛ ۳۹: 2۱۴۱/۴مغنیه، ؛ 77

این واژه در لغت عرب  .اندکرده»نوی« استفاده  ۀواژه و کلم ، از حاضر ۀمسئلفرض  در نیز برخی دیگر
حسینی ؛ ۱۱۰: ۶۱۴۱/2گلپایگانی، )صافی 2گرفتن« آمده استکردن و تصمیمبه معنای »قصدکردن، نیت

خمینی، موسوی ؛ ۱۱۰: ۱۴۱۳/2۱سبزواری، ؛ 2۶۶: ۱۴2۵لنکرانی، دیموح  ؛۳۳2: 2/تاسیستانی، بی
۵2۴۱/۳ :۱۹)3 . 

 ؛ستین تأدیهدر زمان  یسازد، تنها اعالم قصد ومی ون را محق در انتخابیان فقها، آنچه مدیلذا در ب
اگر   یحت ؛ز مورد توجه قرار خواهد گرفتین سازندمی رهنمون ن قصدیه ما را به اک یه اوضاع و احوالکبل

اخیر )نظر منتسب به فقها(، به صواب  ۀ، نظریگانبه نظر نگارند صورت نگرفته باشد. یاصراحتًا اعالم اراده
 چراکه: ؛تر استنزدیک

باطنی  ۀزیرا برطبق مسلمات حقوقی، اراد ؛سازگاری بیشتری با روح و مبانی قوانین کشورمان دارد اوالً  
یت و ترجیح  ظاهری   ۀبر اراد ییم چنانچه ارادهمی  عقود  درخصوصلذا    ؛دارداولو ای در ظاهر ابراز و اعالم گو

 باطنی بر امر دیگری تعلق گرفته است، قصد باطنی مالک و معیار است ۀکشف گردد که اراد شود و متعاقباً 
ی ااراده  بنابراین به طریق اولی زمانی که اساساً  .(۵۴-۵۵: ۱۳8۶کاتوزیان، ؛ 2۹۴-2۹۵ :۱۳88)شهیدی، 

عهد از جمله عقود نیست که برای بهض با اراده و قصد باطنی شخص اعالم نشده و از سوی دیگر وفایمعار
تر مدیون ضرورت داشته باشد، توجه و عنایت به اراده و قصد باطنی صحیح ۀتعلق ایفا، اطالع دائن از اراد

 ؛رسدمی نظربه
که   کردیمفقها است و در این خصوص مشاهده قانون مدنی ایران برگرفته از مبانی فقهی و نظرات  ثانیاً 

باشد اعالم نشده  تأدیهحتی اگر این قصد و اراده در زمان  ؛اتفاق، نظر به قصد مدیون داشتندفقهای امامیه به
 . شودکشف یا و پس از آن ابراز، اعالم 

یکردهای ند که جای بحث و بررسی بیشتری دارد و الزم است رومامی بنابراین تنها یک فرض باقی
جداگانه تحلیل شوند و آن فرضی است که به اقرار مدیون یا امارات دیگر معلوم گردد که   طوربهمختص به آن 

بدون آنکه توجه و عنایت به ایفای دین خاصی داشته  کرده است،صرفًا مبلغی را پرداخت  تأدیهاو در زمان 

 
. لوکان له دینان احدهما برهن واآلخر بال رهن فدفع الراهن الیه ماال واختلفا فی انه عن ذی الرهن او عن فاقده فالقول قول الدافع  1

 .(27۴: 2۵/تاانه لم ینو احدهما حال الدفع فقد یحتمل... )نجفی، بی بالخالف والاشکال النه ابصر بنّیۀ .... اذا اعترف الدافع ب

   .( 8۱: ۱۴۱۳/۴)شهید ثانی،  الشبهه فی تقدیم قول الدافع الن النیه من االمور الخفیه التی ال تعلم اال من قبله ... 
2. www.almaany.com 

ذی الرهن  دفع الیه دینارا بنیه االداء و الوفاء فان نوی کونه عن لو اقترض من شخص دینارا مثال برهن و دینارا آخر منه بال رهن ثم . 3
 . (۱۱۰:  ۱۴۱۳/2۱سقط و انفک رهنه و ان نوی کونه عن اآلخر لم ینفک الرهن... )سبزواری، 
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یا  کنداز میان دیون متعدد یکی را انتخاب  که ر چنین وضعیتی آیا مدیون همچنان حق خواهد داشتباشد. د
 است؟ تأدیهحق انتخاب وی محدود به زمان 

اند که مجموعًا در سه متعارضی ایجاد شده حقوقی متفاوت و بعضاً های در پاسخ به پرسش فوق نظام
یکرد قابل بررسی و تحلیل   ایم.پرداخته هاآنه در ذیل به کاند رو

 ای قانونی جایگزیناختیار دائن و راهکاره. ۲-1
و پس از آن، دائن   کردهرا به زمان پرداخت محدود    تأدیهقانونی، اختیار مدیون در انتساب  های  برخی نظام

 .کنندمی راهکارهای قانونی جایگزین اعمالیا را مختار در انتخاب دانسته 
محق در  ،تأدیه ۀحظدر ل سوئیس و لبنان مدیون یا متعهد را صرفاً  و همچون فرانسهبرخی از کشورها 

بت به دائن نظرصرفچنانچه مدیون از حق خود  کنند.می انتخاب و انتساب معرفی  رسد؛ ویمی کند، نو
اما در صورتی که دائن  ؛گرفته را بابت کدام طلب منظور داشته استپرداخت صورت  کند کهتواند تعیین می

مثال  عنوانبه ؛نمایدمی مل شده و ترتیباتی را اعمالطرفین وارد ع ۀقانون در مقام تفسیر اراد ،نیز سکوت کند
 فرانسه، ترتیب زیر جهت انتساب پرداخت رعایت ۱8۰۴قانون مدنی مصوب  ۱2۵۳-۱2۵۶مواد  بر اساس

 :شودمی
؛ مؤجل تقدم تعهد حال بر تعهد    .۳؛  متعهدله در هنگام دادن رسید  ۀاراد  .2؛  تأدیهمتعهد در لحظه    ۀاراد.  ۱

مساوی  طوربهتوزیع پرداخت  .۶؛ بیشتر ۀتقدم تعهد با سابق ۵؛ بیشتر ۀ دارای تضمین یا بهرتقدم تعهد  .۴
 (۹8: ۱۳۹۰، ی)نور تعهدات ۀبرای هم

 العقود لبنان، انتساب پرداخت به طرق زیر صورت قانون الموجبات و ۳۰7-۳۰۹مواد  موجببه
 گیرد:می

متعهدله در هنگام صدور  ۀاراد .2 ؛صریح شودمتعهد در هنگام پرداخت دین به شرط آنکه ت ۀاراد. ۱
عهدی که تقدم ت. ۴ ؛االداء بر غیر آنتقدم تعهد مستحق .۳ ؛رسید پرداخت به شرط عدم اعتراض متعهد

تقسیم پرداخت   .۶  ؛است  ترسنگین  ۀتقدم تعهدی که دارای وثیق  .۵  ؛تر آن به نفع متعهد استپرداخت سریع
 . (7۶۵: ۱۹۵8، ی)السنهور ساویم طوربهبه نسبت مبالغ تعهدات 

 شود:می حائز اهمیت آشکار ۀبا تدقیق در موارد فوق دو نکت
لذا حق او نیز مطلق نیست و محدود به  .زمانی تعریف شده است ۀ اواًل برای اعمال حق متعهدله نیز باز 

 ؛ آن به مدیون است ۀزمان صدور رسید پرداخت و ارائ
آنان خواهد بود که توجه به راهکارهای قانونی جایگزین   ۀمفسر اراد  ثانیًا در صورت سکوت طرفین، قانون

 شوند.می حمایت از وی طراحی شده و اعمال ۀ که همگی به سود مدیون و به انگیز کندمی وضوح روشنبه
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یت، لیبیهای برخی نظام و غالب کشورهای عربی در ترتیب  1حقوقی مانند مصر، سوریه، عراق، کو
 اند.دائن را حاکم دانسته ۀمدیون، سپس راهکارهای قانونی و در نهایت اراد ۀ، ابتدا اراداعمال حق انتخاب

گاه از سوی مدیون معین نشود که دین پرداختی بابت  »هرخوانیم: می قانون مدنی مصر ۳۴۵ مادۀدر 
ند از حساب شود و اگر دیون حال، متعدد باشمی کدامین دیون است از دینی که سررسید آن فرا رسیده کسر

آید. هر گاه دیون از نظر سنگینی می کند به حسابمی دوش مدیون تحمیل  نی که بیشترین سنگینی را بردی
: ۱۹۵8 ،ی)السنهور شود.«می کند گذاردهمی یکسان باشند، مبلغ پرداختی به حساب دینی که دائن معین

7۶۳) 
یه پیروی  یدقت مواد قانون کشورها که بهانین سایر کند؟ برخالف قومی سیستم حقوقی ایران از کدام رو

قانون مدنی را به این موضوع  282 مادۀاند، حقوق ایران تنها ه، در کنار هم چیده شدتأدیهدر موضوع انتساب 
است و  کردهاختصاص داده که صرفًا با عباراتی مبهم، حق انتخاب یکی از دیون متعدد را به مدیون واگذار 

 .ن چه راهکاری جایگزین خواهد شدسکوت مدیو معلوم نیست که در صورت
باشند. می فوق از مفهوم مواد قانون مدنی فرانسه مادۀیت تبع بهحقوق قائل  ۀنظران عرصبرخی صاحب

فرانسه اقتباس شده است.  انون مدنیق ۱2۵۳ مادۀاز  انون مدنیق 282 مادۀاند: »ایشان در این زمینه نوشته
دهد که اختیار مدیون باید در آن زمان اعالم شود. در فقه نیز می ننشا ۱2۵۳ ۀماددر  قید »هنگام پرداخت«

ل ابتکار یا تمایل به سوی حکم فقهی را فزونی بخشد. بنابراین حتماشود که انمی ای خالف آن دیدهقاعده
یسندگان قانون مدنی به همان حکم می ظن قوی ف در اند و اختالفرانسه نظر داشته ۱2۵۳ مادۀرود که نو

یی است« )کاتوزیانشتاب ۀحکم، نتیجه ترجم  .(۶۹: ۱۳۹2 ،زده و گرایش به اختصارگو
اند که بررسی برداشت از این قانون دچار تناقض و انحراف گردیده رسد ایشان درمی با این حال به نظر

 .کنیممی موکول  ،این مقاله در تحلیل نظر برگزیدههای بعدی آن را به قسمت

 میان دیون متعدد. توزیع ۲-۲
یکرد جدیدی دست یابیم. راهکاری که توسط برخی از فقها جهت رفع می  با تفحص در آرای فقهی به رو

خود بر دینی خاصی را نموده ۀ در فرضی که مدیون اقرار به عدم تعلق قصد و اراد ،معضل انتساب پرداخت
 ده به نسبت، میان تمام دیون توزیعشبدین توضیح که مبلغ پرداخت ؛توزیع است ۀمطرح شده، نظری ،است

که با  کنندمی از جمله قائلین اصلی به این نظر، محقق کرکی است. ایشان در توجیه نظر خود بیان .شودمی
موجود و مانع   ،پرداخت مبلغ توسط مدیون مقتضی که عبارت است از استحقاق دائن به تملک وجه پرداختی

 او، ساقط ۀک آن شده و در مقابل این پرداخت، بخشی از دین در ذملذا قابض )دائن( مال ؛نیز مفقود است
باید مرجحی وجود داشته باشد که یکی را به دیگری  ،اینکه کدام دین ساقط شده است درخصوصگردد. می

 
ن قانو  ۴۰۹و    ۴۰8مواد  ،  عراق  قانون مدنی  ۳۹۳  مادۀ  ،لیبی  قانون مدنی  ۳۳2و    ۳۳۱مواد    ،قانون مدنی سوریه  ۳۴۳و    ۳۴2واد  . م1

یت مقرارتی مشابه با قانون مدنی مصر دارند )السنهوری،  مدنی  . (7۶۵: ۱۹۵8کو
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تر نظر قوی ،اال ترجیح بالمرجح خواهد بود و چون مرجحی در این خصوص وجود ندارد ترجیح دهیم و
ند اهایشان، برخی فقها نیز متمایل به این نظر گشت  تبعبه  .(۱۵7:  ۱۴۱۴/۵یون است )عاملی،  تمام دتوزیع میان  

 (. 77: ۱۴2۶/۳گیالنی، بهجت ؛ ۱۱۱: ۱۴۱۳/2۱سبزواری، ؛ ۳۹: ۱۴22 ،الغطاء)کاشف
ع امامیه و فقدان مرجح قانونی، قائل به توزیع موضو ییت از فقهاتبع بهدانان نیز ای از حقوقدسته

 (.7۵: ]الف[ ۱۳88شهیدی،  ؛2۳۰: ۱۳7۹لنگرودی، اند )جعفری خت میان تمامی دیون شدهپردا
، قریب به مضمون بیانات محقق کرکی است: از یک هتوزیع مطرح شد ۀتوجیهاتی که در دفاع از نظری

از  بالفاصله پس ،پردازدمی آنچه متعهد طرفین در تملیک و تملک موضوع پرداخت   ۀطرف با توجه به اراد
افتد، از  تأخیربه  تأدیهنه اینکه این انتقال تا تعیین دین مربوط به  ،شودمی تسلیم، داخل در ملکیت متعهدله

مدیون  ۀاز ذم بلکه در برابر سقوط معادل آن ؛گیردنمی طرف دیگر انتقال مزبور بالعوض و مجانی صورت
 ،بر دیگری مبنای قانونی ندارد تأدیهتباط با از دیون در جهت ار  یکهیچیابد. باالخره چون ترجیح می تحقق

هایی از هر یک از دیون قرار بین دیون توزیع شده و به تناسب در برابر قسمت تأدیهباید پذیرفت که موضوع 
 (.7۵: }الف{ ۱۳88 ،)شهیدی ها شده استگرفته و سبب سقوط آن قسمت

 ؛ زیرا:ستیو توجیه ن توزیع قابل دفاع ۀبه نظر نگارنده بنا به دالیل ذیل، نظری
و این موضوع با توجه به ممنوعیت الزام  استدیون  همۀفوق، مستلزم پرداخت جزئی  ۀتبعیت از نظری .۱

 ؛ قانونی ندارد ۀ، وجهقانون مدنی 277 مادۀو اجبار متعهدله به دریافت بخشی از موضوع تعهد مصرح در 
قانون  282 مادۀاز  گذارقانوننتیجه ای را که توزیع هیچ ثمره ای را در پی نخواهد داشت و  ۀ. نظری2
 شدکه مالحظه   گونهنا. همشدحاصل نخواهد   ،چه بیشتر از مدیون استو آن، حمایت هر   کردهدنبال    مدنی

شده و اگرچه در برخی اتخاذ  حمایتی از وی،ۀ مدیون، جنب ۀحتی در قوانین سایر کشورها هم در تفسیر اراد
آخرین راه چاره و پس از انواع مختلف راهکارهای حمایتی  عنوانبه است، رفته شدهتوزیع پذی ۀنظریها نظام

به همین جهت است که ایفای دین ابتدا منتسب به دیونی است که سنگینی بیشتری را بر دوش مدیون   1؛ است
 ن ایجادتوزیع در حقیقت هیچ تغییری در جهت بهبود وضع مدیو  ۀ. در حالی که دفاع از نظریاندکردهتحمیل  

مال خود را از قید وثیقه یا تواند از خسارات و فروعات دین خالصی یابد می مدیون زمانی زیرا  کند؛نمی
 تأدیه ،تمامیبه ،دیون یک ازتوزیع هیچ ۀدرحالیکه برطبق نظری 2باشد؛ کردهبرهاند که تمام دین را پرداخت 

 گردند.نمی

 
 این مقاله توضیح داده شد.  ۱۵ فحۀمثال نظام حقوقی فرانسه که در ص عنوانبه  .1

م آن را  ند تماتوا»اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می قانون مدنی: 78۳ مادۀ
 .« تا تأدیه کامل دین نگاه دارد...
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 اختیار مطلق مدیون در انتخاب .۲-3
، تاکنون دو تأدیه ۀاز دیون متعدد در فرض انصراف مدیون در لحظ انتساب پرداخت به یکی خصوص در

یکرد و رهیافت ذکر گردید که یکی اختیار و انتخاب را به دائن یا قانون واگذار و تدبیر دوم، توزیع  کردمی رو
یکرد توسط برخی از علمای امامیه و هممی دیون را ترجیح همۀمیان  آخرین  عنوانبهچنین داد که این رو

یکرد دیگری   ،هااستراتژی در برخی سیستم مثل فرانسه یا لبنان شناخته شده بود. در کنار دو راهکار فوق، رو
در زمان  حق انتخاب دین تنهانهبدین توضیح که  1.مطرح ساخت بر اختیار مطلق مدیون یتوان مبنمی زیرا ن

، قصد او بر تعلق تأدیهپس از یا اعالم گشته  در آن زمان صراحتاً  ویۀ اعم از آنکه اراد ،استبا مدیون  تأدیه
پرداخت نیز مانع از بقای اختیار   ۀبلکه حتی اقرار مدیون به عدم وجود قصد در لحظ  ،یکی از دیون آشکار شود

 گردد.نمی انتخاب او در زمان منازعه و اختالف
یکرد منتخب از نگاه  دالیل ذیل برداشت اصح  هافت اخیر بوده و بنا ب، رهیگذارقانونبه نظر نگارنده رو

یت 282 مادۀاز  یکرد را تقو  :کندمی قانون مدنی نیز این رو
بدون آنکه  است؛ مخیر دانسته تأدیهاطالق دارد و مطلقًا مدیون را در انتساب  قانون مدنی 282 مادۀ. ۱

 د.زمانی خاصی نمای ۀ عمال این حق را منوط و محدود به بازاستفاده و ا
یسندگان معتقدند که اطالق مذکور با نگاهی به پیشین  تأدیهفوق، مقید به زمان  مادۀتاریخی ۀ برخی نو

این قانون  موجببه؛ است فرانسه گرفته شده ۱8۰7قانون مدنی  ۱2۵۳ مادۀاز  282 مادۀخواهد شد؛ زیرا 
گیرند که می این تبعیت نتیجه ن است. ایشان ازیو پرداخت، محق به انتخاب د تأدیه ۀحظدر ل مدیون صرفاً 

واگذاری آن به  ۀمنزل ثانیًا عدم اعمال حق توسط وی، به ،اواًل اختیار مدیون منصرف به زمان پرداخت است
زمانی خاصی برای اعمال حق توسط دائن تعریف نشده  ۀدر این نظر، باز تنهانهبا این حال  .دائن خواهد بود

کیدبا  بلکه حق انتخاب توسط وی مطلق وحتی  اختالف، درنظرگرفته شده است زمان منازعه و بر تأ
 :زیرا  ؛ستیمبین چنین تفسیری ن قانون مدنی 282 مادۀبا وجود این، . (۶8-۶۹ :۱۳۹2)کاتوزیان، 

در  2است. کردهاستفاده  تأدیه ۀ« به معنای لحظlorsqu'il paye»اواًل قانون فرانسه صراحتًا از عبارت 
تنها یک ماده در موضوع انتساب کردن این عبارت و بازگو ۀحذف عالمانه و عامدانبا  282 مادۀحالی که 

و نظر خود را مبنی بر عدول رأی    ،کردهای که قانون فرانسه در این خصوص بیان  پرداخت در مقابل چهار ماده
این  موجببه ،اشیمیت از قانون فرانسه بتبع بهثانیًا حتی اگر قائل  ؛احکام حقوق فرانسه اعالم نموده استاز 

رسید است و با سکوت دائن، راهکارهای  ۀبلکه محدود به زمان ارائ ؛ستیحصر نوحدقانون، حق دائن بی
شود، می طرفینۀ که قانون مفسر اراد ثالثًا در حقوق فرانسه، در فرضی ؛گرددمی قانونی، جانشین قصد آنان

 ۀشوند؛ در حالی که با پذیرش نظریمی  دیون وارد عمل با نگاهی حمایتی برشخص م  راهکارهای قانونی تماماً 

 
یکرمرحوم صاحب  .1  (27۴- 27۵: 2۵ا/ت: نجفی، بی )نک ،بیشتر ۀ. جهت مطالعاست د جواهر از معتقدین به این رو

1253: Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il 

entend acquitter.     
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کردن مهیا ۀبلکه به منزل  ،شودنمی حمایتی از مدیون در نظر گرفتهۀ جنب تنهانه ، تأدیهاختیار مطلق دائن پس از 
 زیرا مسلمًا دائن در اعمال حق انتخاب، تنها به سود خود ؛اضرار به حال مدیون خواهد بود شرایطی مفید  

 کند؛می احتساب ،و پرداخت را بابت طلبی که تضمین کمتر یا بدون وثیقه است نگردمی
عامدًا   و  بلکه عالماً  ،تبعیت از قانون فرانسه نبوده  گذارقانونبنای    تنهانهتوان گفت  می  کالم پیشین  پیرو  .2

 فقه امامیه است.  حقوق فرانسه دست شسته و به مبانی دیگری روی آورده است و آن پیروی از  در  از نظر مخیر
مخیر به  تأدیه ۀدر لحظ تنهانهاواًل مدیون  :گرددمی وضوح روشنبه مسئلهبا تفحص در کتب فقهی چند 

 ۀیز خود اوست که بهترین منبع در یافتن ارادبلکه در زمان منازعه و اختالف ن ،انتخاب یکی از دیون است
ثانیًا در فرضی که مسلم گردد مدیون در زمان  ؛بود لذا کالم مدیون مالک و معیار خواهد ؛است تأدیهزمان 
بت به اجرای قواعدی چون »توزیع« و »بقاء تخییر« ۀقصد و اراد ،تأدیه  ایفای دین خاصی را نداشته، نو

اعم از  ؛شودنمی خصوص اختیار دائن در انتخاب دیده فقیهان بحثی در از یکهیچلذا در سخن  ؛رسدمی
توزیع و بقاء تخییر که هر دو توسط ۀ  ثالثًا در امکان استناد و اعمال دو نظری  ؛منازعهزمان صدور رسید یا زمان  

قانون  282  مادۀنگارش  ۀ راستا با شیوبقاء تخییر است که محل اعتنا و هم  ۀاند، صرفًا نظریفقها مطرح گردیده
معتبر ناای مردود و نظریه ،ذکر گردید ترپیشتوزیع با توجه به معایب و توالی فاسدی که  ۀاست و نظری مدنی
 . است

یسید: »حتی در صورت اقرار می در این زمینه ،بقاء تخییر ۀاز جمله معتقدین به نظری ،صاحب جواهر نو
مدیون  ۀزیرا اصل بر بقاء مال در ملک دافع و بقا بر اشتغال ذم ؛وی باقی است مدیون به عدم قصد، اقرار

ع مسلم نگردد که مال پرداختی در مقابل کدام طلب یا دین قرار گرفته، قط طوربهبنابراین تا زمانی که  ؛است
ماند تا زمانی که می  وی بر تمام مبالغ مطالبات دائن مشغول   ۀو ذم  مانده  باقیمال همچنان در ملکیت مدیون  

فی، خود مدیون، معین نماید مالش را در مقابل کدامین دین پرداخت نموده و قصد اسقاط کدام را دارد )نج
 ؛(27۴ -27۵: 2۵/بی تا

 یافتفاقد مفهوم مخالف است و تنها موضوعی که از آن درقانون مدنی  282 مادۀاصولی  لحاظبه .۳
اساسی آن است که اختیار دائن از کدام سؤال لذا  ؛شود اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون است می

 ؛قسمت این ماده قابل برداشت است
و پرداخت  تأدیه ۀاختیار مدیون در لحظقانون مدنی  282 مادۀقابل استنباط از  چنانچه تنها موضوع  .۴

به ذکر امری  ای به این درجه از اهمیت را صرفاً نص ماده گذارونقانچرا  این اشکال مطرح است که ،باشد
که  میان حق مدیون و دائن تعارضی وجود ندارد تأدیه ۀتوضیح اینکه در لحظ. بدیهی اختصاص داده است

ای که حقوقیهای . حتی در سیستمکنیمضرورت داشته باشد برای رفع این تعارض، تصریح به حق مدیون 
پرداخت؛  ۀنه لحظ  ،اختیار به دائن نیز داده شده، اعمال این حق و اختیار، منصرف به زمان صدور رسید است

کند، می صد ایفای کدام دین پرداختدر تعیین اینکه وجه ارسالی را به ق تأدیهزیرا اختیار مدیون در زمان 
 است. تاهیامری مسلم واز بدی
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دهد و اختالف و تشتت آرا در موضوع انتساب می تعارض اصلی حق مدیون و دائن در زمان منازعه رخ 
در زمان  مسئلهبررسی  ،فقهیهای کتب و نوشته همۀبه همین علت در  ؛مربوط به این زمان است تأدیه

ورود به بحث و تحلیل موضوع  ۀی که شیوهمان طورفرض در نظر گرفته شده است. شپی عنوانبهاختالف 
 ۱۳88)شهیدی،  استفرض در ذهنشان دانان کشورمان نیز نشانگر وجود این پیشتوسط برخی حقوق

در  ،باشیم تأدیهلذا اگر قائل به انصراف اختیار مدیون به زمان  1.(۵۳2: ۱ /۶۱۳8() امامی، ۶7: }الف{
به تصریح امری بدیهی  صرفاً  282 مادۀزیرا با وجود این تفسیر و برداشت،  ؛ایمنقض غرض نموده حقیقت

فوق در قانون،  مادۀرسد گنجاندن رده است. در حالی که به نظر میکپرداخته و مشکل و معضلی را حل ن
ل تعارض و تزاحم نیت رفع تکلیف و ح لت مواد مشابه آن در قوانین سایر کشورها، به هدف وهمانند رسا

حمایت هر چه بیشتر از وی بوده است و این مهم قابل وصول   میان منافع مدیون و دائن، ترجیح منافع مدیون و
ت ابهام واجمال قانون، در صوریا  کنداعالم  جایگزین را صراحتاً های حل راه  گذارقانونمگرآنکه یا  ستین

 برداشت شود.  ،تفسیری که به نفع مدیون است

 جهنتی
مخیر است میان  ،چنانچه شخصی به دیگری دیون متعدد داشته باشد قانون مدنی 282 مادۀبر اساس 

. ضرورت دارد دیون متعدد مدیون واجد کندو پرداخت خود را به آن منتسب  کردهیکی را انتخاب  هاآن 
ذکور، بحث کمیت مبالغ کالم در بیان شرایط م ۀفوق گردید؛ تکی مادۀشرایطی باشد تا بتوان قائل به اعمال 

و مشخص گردید که اواًل صرف است هایی ارائه شده بندی. در این خصوص دستهاستپرداختی و دیون 
و انتساب پرداخت  282 مادۀتواند موجب خروج از نمی نشده با یک یا چند دیتأدیهتساوی مبالغ 

قرائن و امارات لحاظ  جملۀزم است  بلکه در جهت تفسیر قصد مدیون ال  ؛گرفته به مبلغ مساوی باشدصورت
فروضی که مبلغ پرداختی   درخصوصبابت دینی احتساب شود که به حال مدیون انفع باشد. ثانیًا    تأدیهگردد و  

را در این فروض متعارض با  قانون مدنی 282 مادۀون است و برخی به همین علت، اعمال کمتر از مبالغ دی
اخیر  مادۀاند، بیان گردید. داده 282 مادۀلذا حکم به خروج آن از نص اند و ن قانون دانستهیهم 277 مادۀ

رسد محل اصلی جریان این ماده در این می  دعوا نیز جاری است و اصواًل به نظر  ۀو در زمان اقام  تأدیهپس از  
منازعه  یعنی منازعه و اختالف است و در چنین فرضی اساسًا تعارضی میان دو ماده متصور نیست؛ زیرا    ،زمان

ائن مبلغ چراکه تا د ؛گیردمی شده قراربعدی از قبول مبلغ پرداخت ۀتعلق پرداخت در قدم و رتب درخصوص
بت به اختالف بر سر تعلق به کدام دین نخواهد رسید. عالوه بر این حتی در  ،شده را نپذیرفته باشدتأدیه نو

 
توزیع   ۀکه نظری مسئلهاند یا دکتر شهیدی علت این پس از زمان اختالف پرداخته   مسئلهبه تبیین  مثال دکتر امامی صرفاً  عنوانبه . 1

وجوه پرداختی به رضایت از مدیون    دانند؛ در این زمان مسلماً می   پس از منازعه  282  مادۀرا بروز وظهور    یستن  277  مادۀمخالف  
بت به منازعه بر سر انتساب ،حتی اگر جزئی از طلب باشد؛ زیرا اگر دریافت به توافق صورت نگرفته باشد ،شود می دریافت    نو

 رسد. نمی 
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موردی که این  یگانهعملی  لحاظبهزیرا  دارد؛جریان  282 مادۀنیز  کندنمی فرضی که دائن پرداخت را قبول 
مدیون بدون توجه به رضایت دائن مبلغی را به جایی است که  ،دو ماده در یک وضعیت باهم تالقی دارند

و به حساب  نکردهتوان در وضعیتی که دائن وجوه پرداختی را قبول نمی است و اساساً  کردهحساب وی واریز 
زیرا وقتی هنوز وجهی پرداخت نشده  ؛حق انتخاب مدیون سخن گفت خصوصدر است، او نیز واریز نشده

یعنی جایی   ،پرداخت، محلی از اعراب نخواهد داشت. اما در فرض فوقانتساب    اختیاردیگر سخن از  است،  
نقدی همین شیوه های رسد مورد غالب در پرداخت می شود که به نظرمی واریز که مبلغی به حساب دائن

هیچ راهکاری برای تعیین دین خاص از میان دیون   عمالً   ،باشیم  282  مادۀقائل به عدم اجرای   چنانچه،  است
 مادۀلذا بیان گردید که مورد اخیر نیز داخل در نص  ؛نخواهیم داشت ،متعدد که با مبلغ پرداختی تهاتر گردد

 است. قانون مدنی 282
زمانی اعمال حق انتخاب مدیون است. ۀ  ، بازدیگر  برانگیزمناقشه  ۀمسئلاز شرایط مورد بحث،    نظرصرف

یکرد در این خصوص وجود دارد؛ از جمله اینکه اختیار در زمان  با مدیون است و پس  تأدیهگفته شد چند رو
شود. نظر دیگری که توسط برخی از فقها و شماری از می  آنان  ۀقانونی جایگزین ارادهای  راهکاریا  از آن دائن  

یکرد فوق به  ۀظریآخرین راه چاره اعالم گردید، ن عنوانبهه حقوقی البتهای سیستم توزیع بود که هر دو رو
. به نظر نگارندگان شدسیستم حقوقی ایران مردود اعالم    در  282  مادۀعلت عدم مطابقت و هماهنگی با نص  

یکرد سوم  حت عنوان فقهی ت ۀمبنی بر اختیار مطلق مدیون در انتساب است که دارای سابق دیدگاه اقوی رو
نظریات فقهی بنا نهاده ۀ بر پای 282 مادۀکه  شدشده مشخص ارائههای تحلیل  بر اساس. است»بقاء تخییر« 

اعم از آنکه این  ؛با مدیون است مسلماً  تأدیه ۀموجود در فقه حق انتخاب در لحظهای بر دیدگاه شده و بنا
اقرار فرضی که مدیون  . و اما درکندبه آن اذعان یا مدیون در زمان منازعه  شودپرداخت اعالم  ۀقصد در لحظ

یکرد را تبیین   کند،می  تأدیه  ۀبه عدم وجود اراده و قصد در لحظ دسته ای قائل به توزیع اند   اند:کردهفقها دو رو
کالم فقها آن است که اواًل اختیار مطلق مدیون سابقه و  حائز اهمیت در ۀای دیگر بقاء تخییر. نکتو دسته

اند، قائل به یًا حتی علمایی که بر بقاء تخییر توجهی نداشته. ثانستیفقهی دارد و نظری بدون پشتوانه ن ۀپیشین
به این  قانون مدنی 282 مادۀدر نگارش  گذارقانونرسد می اند. لذا به نظرحق دائن در انتخاب نیز نشده

دعوا  ۀپرداخت و زمان اختالف و اقام ۀاعم از لحظ آن مدیون را مطلقاً  بر اساسو  کردهفقهی عنایت  ۀسابق
 مخیر در انتخاب و انتساب پرداخت شمرده است.

 شده مستخرج است:بندی مطالب ارائهنتایج ذیل در جمع
 ؛، حق مدیون استتأدیهمسلم انتخاب یکی از دیون متعدد در زمان  طوربهاواًل 

که   کندچنانچه او اعالم    ؛یون مقدم استدمنازعه واختالف، قول م  ۀثانیًا پس از زمان پرداخت و در لحظ
 ؛شودمی از بابت همان دین احتساب تأدیه، است به دین خاصی نظر داشته تأدیهدر زمان 
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را به نفع مدیون  هاآنثالثًا در صورت سکوت مدیون در اعالم قصد، از قرائن وامارات استمداد جسته و
ارات بیشتر همراه باشد، قصد مدیون به تعلق پرداخت به سربح وخیا . لذا اگر دینی با وثیقه کنیممی تفسیر

 .شودمگر خالف آن ثابت  ؛شودمی دیون مفروض دانستهاز این قسم 
بقاء تخییر ترجیح   ۀرابعًا در صورت اقرار مدیون به عدم وجود قصد و اراده مبنی بر ایفای دین خاص، نظری

 ۀمنزل حق مدیون به نکردننکه مسلم شود که اعمالمگر آ ؛استلذا همچنان مدیون مخیر در انتخاب  ؛دارد
 واگذاری این حق به دائن بوده است.
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