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مقدمه 

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیس��ت، مثال خریدار پول 
کافی ندارد و یا فروش��نده باید نسبت به تهیه مفاصا )تصفیه( حساب های شهرداری و دارائی و غیره 
اق��دام نماید؛ در ای��ن حالت طرفین، قراردادی عادی )قولنامه ای( تنظی��م می نمایند و در آن متعهد 
می ش��وند در زمان و در مکان مش��خصی )دفتر اسناد رسمی( حضور یابند و با شرایط تعیین شده در 
قولنامه، معامله را واقع و به ثبت برس��انند. در اکثر مواقع فروش��نده به تعهدات خود که همان تنظیم 
سند رسمی انتقال مورد معامله به نام خریدار است اقدام می نماید اما در موارد دیگری فروشنده بجای 
عم��ل به تعهدات من��درج در ) قولنامه (، در تاریخ موخر همان ملک را ب��ا دیگری با تنظیم قولنامه 
ثان��وی به فروش می رس��اند؛ لذا در این هنگام اس��ت که بین این دو قولنام��ه و به عبارت بهتر بین 
تعهدات فروش��نده با خریدار اول و خریدار دوم تعارض ب��ه وجود می آید و اجتماع حقوق دو متعامل 
در آن واحد ممکن نمی باش��د. بنابراین علی رغم اینکه قولنامه یکی از معامالت رایج در امر خرید و 
فروش میباش��د و علی رغم این شیوع فراوان که ضروریات جامعه و توجیهات عرفی و عقلی نیز آن 
را تایید می نماید تنظیم کنندگان آن اطالعات کافی درباره مفهوم و ماهیت عمل حقوقی منعقد شده 
ندارند واین عدم اطالع موجب میشود تا در آینده اختالفات و دعاوی متعددی مطرح گردد که نتیجه 
ای جز تحمیل هزینه های گزاف به متداعیین و دس��تگاه قضایی ندارد. نکته دیگر اینکه گونه گونی 
قوانین که هریک با هدف مش��خصی و در برهه ی زمانی خاصی تصویب ش��ده اند و برداشت های 
متفاوت و بعضا س��لیقه ای قضات که منجر به صدور آراء وحدت رویه و اصراری قابل بحث در باب 
قولنامه های معارض گشته از یک سو و از سوی دیگر نظریات و برداشت های متفاوت حقوقدانان و 
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صاحبان قلم همگی دست به دست هم داده اند تا سرنوشت قولنامه و قولنامه های معارض و ماهیت 
حقوقی آنها در هاله ای از ابهام و بعضا بی عدالتی فرو رود. 

اش��خاص در زندگ��ی روزمره خود ب��ا یکدیگر قرار داده��ای گوناگونی را منعق��د می نمایند که 
حقوقدانان عقود و قراردادهای منعقده بین اش��خاص را از زاویه های گو ناگون تقس��یم بندی نموده 
اند. یکی از این دس��ته بندی ها تقس��یم بندی عقود به معین و غیر معین اس��ت که در تعریف عقود 
معین گفته ش��ده که قرار دادهایی هس��تند که قانون نام خاصی برای آنها گذاشته و شرایط و احکام 
ویژه ای برای آنها مقرر داش��ته اس��ت مانند : بیع، اجاره، ودیعه و غیره و در تعریف عقود غیر معین 
نیز گفته شده است که قرار دادهایی هستند که نام و شرایط خاصی در قانون برای آنها وجود ندارد، 
مانن��د: ق��رار دادهای راجع به چاپ و تالیف. اما علی رغم اختالف نظری که بین فقها در باره صحت 
این گونه قرار دادها وجود دارد حقوقدانان باالتفاق اینگونه قرار دادها را در صورتی که شرایط عمومی 
قرار دادها در آنها رعایت شده باشد و برخالف نظم عمومی هم نباشند معتبر و الزم االتباع می دانند. 
نهایتا مطابق نظر حقوقدانان الزم نیس��ت که توافقات اش��خاص حتما در قالب یکی از عقود معین و 
یا به صورت شرط در ضمن آن باشد و بنابراین توافقات اشخاص به هر شکلی که بروز و ظهور پیدا 
کند برای طرفین معتبر و الزام آور اس��ت. یکی از ای��ن قراردادهای الزام آور قولنامه یا وعده متقابل 
بیع اس��ت که براس��اس توافق دو اراده حاصل میشود و تعهداتی را برای طرفین عقد ) وعده متقابل 
( می آفریند و برای متعاملین الزم الوفاس��ت که به علت نیاز حرفه ای موضوع حاضر مورد بررس��ی 

نگارنده قرار گرفته است.

اما اهمیت موضوع از آنجا ناش��ی می ش��ود که امروزه قس��مت عمده ای از دعاوی مطروحه در 
محاکم دادگس��تری ناشی از قولنامه ها می باش��د که می توان از دعاوی چون الزام به انتقال، ادعای 
بطالن یا فسخ یا انفساخ قولنامه، ابطال سند مالکیت، اثبات مالکیت، فروش مال غیر، کالهبرداری 
و دهها عنوان دیگر نام برد و اینکه هنگامی که پای قولنامه به میان می آید این امر یکی از مسایل 
بحث برانگیز در بین محاکم و حقوقدانان کشور و حتی عرف جامعه می شود و اسناد عادی )قولنامه 
هایی( که اش��خاص برای خرید و فروش امالک خود می نویس��ند یکی از دشواریهای جامعه ما شده 
به طوری که حتی دیدگاه قضات ما نسبت به حجیت این اسناد با شک و تردید می باشد برای همین 
رویه قضایی نیز درباره ماهیت و آثار قولنامه مش��خص نبوده و هر محکمه ای نیز تفس��یر جداگانه 
ای از قولنام��ه را ب��رای خود دارد و توجه کوتاه به آرای صادره در مورد قولنامه خود موید این اس��ت 
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که بیشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه و ماهیت قولنامه دچار تردید شده اند که آیا قولنامه بیع 
اس��ت یا تعهد به بیع. اما نکته مهم اینجاس��ت که این تفاوت برداشتها در ماهیت این عمل حقوقی، 
در نهای��ت در تصمیم گیری قضات دررفع تعارض بین دو قولنامه معارض و ترجیح و برتری یکی از 

آنها نیز موثر بوده است. 

علی رغم همه موارد ذکر ش��ده مس��ئله دیگری که به این مش��کالت دامن زده است مواد 46 و 
47 و 48 و22 قانون ثبت و چگونگی جمع این مواد با مقررات عام قانون مدنی است. لذا مشکالت 
و معظالت مزبور و انبوه دعاوی حقوقی و کیفری راجع به معامالت امالک در کشور و عدم کارایی 
مقررات ثبتی و رویه قضایی در تامین نظم و امنیت معامالت و کاهش دادن دعاوی مذکور انگیزه و 
هدف اصلی اینجانب از انتخاب موضوع حاضر شده است تا شاید قانونگزاران آینده در هنگام تصویب 
قوانین بعدی همه این مش��کالت را مد نظر قرار داده و قوانین را طوری تنظیم نمایند که در ضمن 

هماهنگی با یکدیگر، باب اعمال نظر و تفسیر های شخصی را در این زمینه ببندد.

در مورد موضوع حاضر کتب و مقاالت متعدد و البته مفیدی نیز وجود دارد که به بررسی و تحلیل 
قولنامه پرداخته اس��ت، لکن این کتب و مقاالت از دو جهت دارای ایراد می باش��ند : اول اینکه بعضا 
دارای اطال��ه کالم و پراکنده گویی هس��تند به طوری که به عل��ت حجیم بودن و وجود مطالب غیر 
مرتبط خواننده با یک س��ر درگمی مواجه می ش��ود که نتیجه گی��ری از موضوعات مطروحه برایش 
دش��وار می ش��ود و به عبارت بهتر همان ابهامات و اختالف نظرها یی که در رویه قضایی و دکترین 
وجود دارد به نحوی دیگر وارد کتب و مقاالت مذکور گردیده اس��ت دوم اینکه راهکارها و تفاسیری 
که در این کتب و مقاالت ارائه ش��ده بعضا نه تنها به حل این مشکالت و معظالت کمکی نمی کند 
بلکه باعث گس��ترش نظرات اختالف برانگیز شده و دامنه این اختالفات را گسترش می دهد اگرچه 
با اندک تعمق در این نگارشات ردپایی از نظریات استادان گرانقدر حقوق ) کاتوزیان و شهیدی ( به 

عنوان ریشه و اصل مشاهده می شود.
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بخش اول : 

کلیات 

در این بخش ابتدا در فصل نخس��ت به بررس��ی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه می پردازیم تا 
تصور درستی از این عمل حقوقی داشته باشیم  و بدانیم دقیقا منظور ما از این عمل حقوقی چیست 
لذا مفهوم قولنامه را از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و سپس ماهیت آن 
را تبیین می نماییم ؛ چرا که حقوقدانان بعضا برداشتهای متفاوتی از چیستی این عمل حقوقی دارند. 
در فصل دوم به مس��ئله اعتبار و آثار حقوقی قولنامه پرداخته ش��ده است بدین صورت که با در نظر 
گرفتن ماهیت حقوقی قولنامه اعتبار هر یک از صور آن بررس��ی س��پس به آثار آن اشاره شده است. 

در فصل سوم نیز به مسئله توصیف و تفسیر قولنامه پرداخته شده است. 

فصل اول : مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه 

در این فصل طی دو مبحث به بررس��ی مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه پرداخته ش��ده است در 
ذیل مبحث مفهوم قولنامه، این عمل حقوقی از سه زاویه لغوی و فقهی و حقوقی مورد تعریف قرار 
گرفته است سپس در مبحث ماهیت حقوقی قولنامه اهم برداشتهای حقوقدانان از ماهیت این عمل 

حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. 
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گفتار اول : مفهوم قولنامه 

برای شناخت دقیق از این عمل حقوقی ابتدا الزم است درک درستی از آن داشته باشیم بنابراین 
به تبیین مهم ترین تعاریفی که در باب قولنامه در کتب حقوقی وجود دارد می پردازیم ؛ لذا این عمل 

حقوقی از سه زاویه لغوی، فقهی، و حقوقی، مورد تعریف قرار می گیرد. 

الف : تعریف لغوی قولنامه 

از نظر لغوی قولنامه چنین تعریف شده است :

» عهد و پیمان نوش��ته، س��ندي که فروش��نده و خریدار به دالل دهند که مبیع را به فالن مبلغ 
بیع و شري خواهند. «1 

در جای دیگری گفته ش��ده اس��ت که قولنامه از دو واژه قول و نامه تش��کیل شده است قول در 
لغت مصدرعربی اس��ت و به معنای س��خن گفتن و در معنای عرفی آن به معنی پیمان بستن و قرار 
گذاش��تن امده اس��ت و نامه، کلمه ای اس��ت که از زبان پهلوی و واژه نامک به معنی کاغذ و نوشته 

وکتاب به کار رفته است. 2

ب : تعریف فقهی قولنامه 

از نظر فقهی قولنامه چنین تعریف شده است :

)قولنامه( اس��می است غیر عربی که به گفته مؤلف المعجم الوسیط عبارت است از » مقداری از 
بها که پیشتر پرداخت می شود تا اگر معامله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد و گر نه از آن 
فروش��نده باش��د.« ابن اثیر نیز قولنامه را چنین ش��رح کرده است »کاالیی را خریده و به صاحب آن 
چیزی پرداخت کرده باش��د تا اگر معامله انجام یابد بخش��ی از بها به حساب آید وگرنه از آن صاحب 

کاال باشد و خریدار حق بازگرداندن آنرا ندارد. «

1. معین  دکتر محمد و شهیدی  دکتر سید جعفر، لغت نامه دهخدا، جلد دواز دهم، چاپ دوم از دوره جدید، انتشارات دانشگاه 
تهران، سال 1377، ص 17815.

2. شاکری، محمد رضا، » قولنامه و اثار ان در معامالت«، مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، شماره مسلسل 173 دوره جدید 
شماره 4، تیر ماه 82، ص 144.
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با بررسی این تعاریف است که اهل شریعت در ماهیت قولنامه قائل شده اند که » قولنامه همانند 
فروختن با حق خیارمشروط است. «1

بدین ترتیب که دو طرف به ش��رط پرداخت مبلغی معی��ن، به خریدار حق خیار می دهند؛ به این 
معن��ی که به هن��گام بر هم زدن معامله فروش با حق خیار مش��روط به تملی��ک درآوردن آنچه به 
فروش��نده پرداخته اس��ت می باش��د ؛ و اگر آن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب 

می آید.

با توجه به مطالب فوق الذکر در قواعد شریعت فروش قولنامه ای همان فروختن با شرط حق خیار 
مشروط به نظر آمده و جایز می باشد ؛ زیرا شرط مذکور ذاتا جایز و رضایتمندانه درخود قرارداد آمده 
اس��ت.2   براي بررس��ي جایگاه قولنامه در فقه، باید در منابعي در خصوص احترام به قول و پیمان و 
لزوم پایبندي به تعهدات، جس��تجو کرد زیرا که قولنامه نیز متضمن تعهد و پیمان مي باشد. در منابع 
فقه در زمینه تعهدات، س��خن بسیار آورده شده و سفارشات بس��یار براي پایبندي به پیمان ها آورده 

شده است، از آن جمله مي توان به موارد زیر اشاره کرد :

الف - آیات قرآن : 3

1- آیه 1 س��وره مائده : » یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. « اي کس��اني که ایمان آورده اید به 
عقود پیمان هاي خود وفادار باشید. 

2- آیه 91 س��وره انعام : » و اوفوا بعهد اهلل اذا عاهدتم و التنقضوا االیمان بعد توکیدها و ...« و 
هنگامي که عهد مي بندید به عهد خود وفا کنید و پیماني که محکم و اس��توار کردید نقض نکنید و 

. ...

3- آیه 34 سوره بني اسراییل : » ... و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئوال. « به عهد خود وفا کنید 
که به راستي در قیامت از عهد و پیمان سوال خواهد شد. 

1.  کیانی زاده، سعید، نقدو بررسی معامالت معارض، استاد راهنما دکتر محمود مالمیر، دانشگاه ازاد اسالمی واحد خوراسگان، 
پاییز  1390، ص 4.

2.  منبع پیشین، ص 5 .
3.  خاکباز، مهدی، »جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه «، مجله قضاوت، شماره مسلسل 66، مهر و ابان، 89، ص4.
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آیه 10 سوره فتح : » و من اوفي بما عاهد علیه اهلل فسیوتیه اجرا عظیما. « و هرکس به عهدي 
که با خدا بسته وفا کند به زودي خدا او را پاداش بزرگ عطا خواهد کرد. 

5- آیه 40 سوره بقره : » ... و اوفوا بعهدي اوف بعهدکم و ایاي فارهبون. « و ) اي بني اسراییل( 
به عهدیکه با من بس��تید وفا کنید تا من نیز به عهد خودم با ش��ما وفا کنم و از شکس��تن پیمان من 

بر حذر باشید. 

6- آی��ات 2 و3 س��وره صف:» یا ایها الذی��ن آمنوا لم تقولون م��ا التفعلون.کبر مقتا عند اهلل ان 
تقولوماالتفعلون. « اي کساني که ایمان آورده اید چرا چیزهایي مي گویید که به آن عمل نمي کنید . 

بسیار سخت خدا را به خشم و غضب آورد که سخني بگویید و خالف آن عمل کنید.

7- آی��ه 76 س��وره آل عمران : » بلي م��ن اوفي بعهده و اتقي فان اهلل یح��ب المتقین. « آري 
 هرکس به عهد خود وفا کند و تقوا پیشه کند، پس خدا نیز به راستي تقواپیشه کنندگان را دوست دارد. 
) یعني وفاي به عهد را جزیي از تقوا دانس��ته و در کنار آن آورده اس��ت که باعث خشنودي و رضاي 

پروردگار مي گردد. (

8- آی��ه 177 س��وره بق��ره : » و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا. « اگر عه��د کنند به عهد خود وفا 
مي کنند. 

9- آیه 27 سوره بقره : » الذین ینقضون عهداهلل من بعد میثاقه و یقطعون ما امراهلل به ان یوصل 
به ویفس��دون في االرض اولئک هم الخاس��رون.« کسانیکه عهد خدا را بعد از محکم و استوار شدن 
آن نقض مي کنند رش��ته اي که خدا آنان را به پیوند آن امر کرده اس��ت مي گس��لند و در زمین فساد 

مي کنند آنها همان زیانکارانند. 

10- آیه 56 سوره انفال» والدین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم في کل مره و هم الیتقون.« 
و کس��انیکه چند بار با تو )پیامبر( عهد مس��المت بس��تند آنگاه عهد تو را در هر بار شکستند و در راه 

حفظ عهد، تقوي نکردند. 
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ب- احادیث و روایات :1

1- قال رس��ول اهلل )صلي اهلل علیه و آله و س��لم( : » من کان یومن باهلل و الیوم االخر فلیف اذا 
وعده. « هر که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید هرگاه وعده مي دهد به آن وفا کند. 

2- االمام علي )علیه السالم( : » الوفاء حصن السود. « وفاداري دژ سروري است. 

3- االمام علي )علیه الس��الم( :» الوفاء عنوان وفورالدین و قوه المانه.« وفاداري نشانه دین داري 
زیادو امانت داري قوي است. 

4- االم��ام علي )علیه الس��الم( : » افضل االمانه الوفاء بالعه��د. « برترین امانت داري، وفاي به 
عهد است. 

5- االم��ام علي )علیه الس��الم( : » افض��ل الصدق الوفاء بالعه��ود. « باالترین صداقت، وفاي به 
پیمان هاست. 

6- االمام علي )علیه السالم( : » التعتمد علي موده من الیوفي بعهده. « به دوستي کسي که به 
عهد خودوفادار نیست، اعتماد نکن. 

7- امام زین العابدین )علیه الس��الم( : » لما س��ئل عن جمیع شرایط الدین : قول الحق و الحکم 
بالعدل و الوفاء بالعهد. « در پاس��خ به این س��وال که چکیده شرایط دین چیست ؟ حق گویي، داوري 

عادالنه و وفاي به عهد. 

8- االمام الصادق )علیه الس��الم( :» ثالثه العذر الحد فیها : اداء الي البر و الفاجر و الوفاء بالعهد 
للب��ر و الفاج��ر و بر الو الدین کانا او فاجرین.« س��ه چیز اس��ت که هیچ کس در آنها معذور نیس��ت : 
برگردان��دن امان��ت به نیکوکار و تبهکار، وفاي به عهد با نیک��وکار و تبهکار و خوش رفتاري با پدر و 

مادر، نکوکار باشند یا تبهکار.        

ج : تعریف حقوقی قولنامه  

درباره تاریخچه پیدایش قولنامه در ایران اطالعات جامعی وجود ندارد ولی آنچه مس��لم اس��ت 

1.  منبع پیشین، ص 5.
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این اس��ت که قولنامه به معنای قرارداد تش��کیل بیع در فقه تحت این عنوان س��ابقه ای ندارد ولی 
بنظر می رس��د که مبنای پیدایش قولنامه تصویب مقررات ثبتی س��ال 1310بوده است که به موجب 
آن مقررات ثبت معامالت امالک اجباری گردید و به دلیل اینکه معموال تهیه مقدمات تنظیم س��ند 
رس��می بطور همزمان ممک��ن نبود لذا عموم مردم قراردادهای خود را تح��ت عنوان قولنامه تنظیم 
می نمودند تا در زمان مناسب که لوازم و مقدمات تنظیم سند رسمی فراهم گردید مبادرت به تنظیم 

و ثبت سند معامله نمایند.

دکت��ر کاتوزیان قولنامه را از جمله موارد وعده متقابل بیع دانس��ته و نوش��ته اند » وعده متقابل 
بیع که قولنامه مصداق بارز آن اس��ت و ضمن آن می توان از آثار تعهد به فروش به اش��خاص معین 
یا خودداری از فروش و همچنین اس��قاط حق فروش س��خن گفت « و در طبیعت حقوقی این قرار 
داد می افزایند» در مواردي که خریدار و فروش��نده قصد انج��ام معامله اي را دارند که هنوز مقدمات 
آن فراهم نش��ده اس��ت قراردادي مي بندند و تعهد مي کنند که معامله را با ش��رایط معین در مهلت 
خاص انجام دهند. سندي را که در این باب تنظیم مي شود را وعده بیع و در زبان عرف » قولنامه « 
مي نامند. بدین ترتیب هدف از تنظیم قولنامه اینست که برای دو طرف دینی بوجود آید که موضوع 
آن انش��ا عقد بیع اس��ت. به همین جهت، اگر یکی از ان دو طرف از اجرای تعهد خود س��ر باز زند، 
دیگری می تواند الزام او را به بیع از دادگاه بخواهد. «1 همچنین ایشان در جای دیگری پس از بیان 
این مقدمه که گاهی گفتگوهای مقدماتی درباره بس��تن پیمانی به توافق می انجامد، ولی مش��کل و 
یا مش��کالتی در میان اس��ت که مانع انعقاد قرارداد نهایی میشود و یا گاهی یکی از دو طرف معامله 
تصمی��م قاطع خویش را گرفته باش��د ولی دیگری هنوز در تردید اس��ت می خواهد آن را برای خود 
ذخیره و حفظ نماید تا هر گاه مایل باشد بدان بپیوندد و اضافه می نماید که در این گونه موارد است 
که طرفین پیمان مقدماتی یا پیش قراردادی درباره انعقاد قرارداد نهایی می بندند و بر مبنای آن خود 
را ملزم به بس��تن پیمان می کنند ایش��ان در ادامه بیان می نمایند که در این نوع قرار دادها یا طرفین 
میل ندارند که در همان زمان، مفاد عقد اصلی در خارج تحقق یابد و یا مانعی برای انعقاد عقد اصلی 
وجود دارد. قصد مشترک آنها این است که ملتزم به انجام آن شوند و تحقق عقد مورد نظر را به وقت 
دیگری موکول کنند مثال ش��خصی که قصد خرید زمینی را دارد و پول به اندازه کافی در آن موقع 
ندارد و نیز مالک باید مقدمات انتقال را فراهم نماید با انجام مذاکره ابتدایی در باره ش��رایط معامله 

1.  کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی  عقود معین، جلد اول، چاپ دهم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1386، ص25. 
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به توافق رس��یده اند، لیکن آماده تحقق عقد اصلی نیس��تند.  پس خریدار تعهد می کند که زمین را با 
قیمت معین خریداری نمایدو قسمتی از ثمن را نیز می پردازد و فروشنده نیز در مقابل، ملزم به انتقال 
و تحقق عقد اصلی می ش��ود. از این توافق گاهی حق عینی به وجود نمی اید ؛ بلکه نتیجه آن ایجاد 
حق دینی اس��ت. طرفین مبلغی را نیز به عنوان وجه التزام قرار می دهند بدین ترتیب که اگرخریدار 
نقض عهد کند، حقی به وجه پرداختی نداش��ته باش��د و اگر فروشنده امتناع ورزد، بیعانه را به عالوه 
معادل آن به خریدار بدهد سندی که حاوی این قرارداد است در عرف دادوستد قولنامه می نامند. آثار 
این قرارداد و معنی قید وجه التزام همه تابع قصد مقدماتی طرفین است از ظاهر این پیمان چنین بر 
نمی آید که طرفین در به هم زدن آن آزاد باشند، مگر اینکه در قولنامه تصریح شود ؛ پس اگر یکی 

از طرفین از انجام تعهد خودداری نماید، طرف دیگر حق دارد الزام او را از دادگاه بخواهد.1

دکتر جعفری لنگرودی قولنامه را چنین تعریف کرده اس��ت : » قولنامه نوش��ته ای اس��ت که به 
موج��ب آن ی��ک طرف تعهد می کند که در آینده عمل حقوقی معینی را انجام دهد و یا عقدی را در 

آینده منعقد کند و آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا از دواج باشد. « 2

 و نیز ایش��ان گفته اند :» قولنامه س��ندی اس��ت که در آن بایع تعهد فروش عین معینی را که 
مالک آن است در آینده معلوم و در برابر ثمن معینی می کند و در حین قولنامه نقل مالکیت صورت 
نمی گیرد و یا قولنامه نوش��ته ای اس��ت غالبا عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد 
معینی که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبلغی است. این توافق مشمول ماده 10 قانون مدنی 

است. «3

برخی گفته اند در قولنامه، طرفین حس��ب مورد متعهد و متعهدله نامیده مي شوند. گاه در شرطي 
بای��ع متعه��د و طرف مقابل او متعهدله و در ش��رطي دیگر طرف مقابل یعنی مش��تري متعهد به پر 
داخ��ت ثم��ن یا عوض و طرف دیگر او ) بایع، متعهدله تلقي مي گ��ردد مثال : در معامله زمین، مورد 
معامله بدون اینکه در طرح هاي عمراني یا شهرداري و ... بوده باشد، فروشنده » متعهد « و خریدار 
» متعهدله « نامیده مي شود و در مقابل او خریدار که پرداخت ما بقی ثمن در دفتر خانه را به هنگام 

1.  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، تهران، انتشارات بهنشر، سال 1369، ص390.
2.  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد پنجم، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1352، ص 101.

3.  منبع پیشین، ص101.


