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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مبحث�اول:�مفاهيم�

گفتار اول: تعهد
تعهددرلغتبهمعنایعهدوپیماناست.تعهدمصدربابتفعلبهمعنای
برعهدهگرفتن،خودراموظفومدیونکردننیزآمدهاستتعهدکلمهعربیاز
ریشهعهدبهمعنیبستنوالتزاماستدرفقهلغتتعهداستعمالنشدهاست
وازلفظشرطبهجایتعهدوازلفظالتزامبهمعنیتعهدیکهبدونقرارداد
حاصلمیشودبهکاربردهشدهاست.تعهدیکرابطهحقوقییاوضعیتحقوقی
استکهیکطرفراملزمبهانجامفعلنفیاًیااثباتاًمیکند.تعهدرابطهحقوقی
استکهبهموجبآنشخصدربرابردیگریمکلفبهانتقال،تسلیممالویا
انجامدادنکاریمیشودخواهسببایجادآنرابطهعقلباشدیاایقاعیاالزام

قهری.

بند اول: اوصاف تعهد
درتحلیلحقوقیتعهدحقوقداناناوصافیرابرایآنبیاننمودند:

رابطهحقوقیبودنتعهد؛
الزامآوربودن؛درعقودجایزنیزتعهدالزامآوراستبهاینبیانکهتاموقعی

کهعقدپابرجاستالزامتعهدنیزهست.
اختصاصبهحقوقمالیودینداشتنتعهد؛بهامورغیرمالی،حقوقعینی
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وتکالیفقانونیتعهدگفتهنمیشودتعهداتازحقوقدینیودرمقابلحقوق
عینیقراردارد.

بند دوم: تعهد در قانون مدنی
کلمهتعهددرموادمختلفیازقانونمدنیآمدهاست.تعهدمعنایمصدری
واسممفعولیدارد.درماده۱8۳و۲۲۱قانونمدنیبهمعنایمصدریاست؛
کهعبارتاستاز:عهدهگرفتنبرایانجامیاترکعملیدربرابردیگری.در
ماده۲۲۲و۲۲6قانونمدنیبهمعنایاسممفعولیاستکهبهمعنای؛تکلیفو
وظیفهایکهقانوناًبرعهدهشخصمتعهدثابتاست،آمدهاست.تعهداختصاص
بهاشخاصحقیقیندارد،ممکناستدرتعهدیکیاهردوطرفشخصیت
خواه باشند. متعهدله یا متعهد نفر چند است ممکن بهعالوه باشند. حقوقی

مسؤولیتتضامنیباشدویاتعهدیکشخصدربرابرچندنفرباشد.

بند سوم: تعهد، عقد و قرارداد
رابطهبینتعهدوعقدعموموخصوصمطلقاست.بهاینمعنیکهعقد
اخصازتعهداست.هرعقدیتعهداستاماهرتعهدیعقدنیستتعهدرابطهی
حقوقیاستکه،یکیازمنابعآنعقداست.تعهدگاهدراثروقایعدیگریایجاد
میشودمانندعرف،عادتوحکمدادگاه،ازطرفدیگرتنهااثرعقدایجادتعهد
نیست.گاهیعقدباعثانتقالتعهدویاسقوطتعهدمیشودوممکناستاثر
ایجادشخصیتحقوقیباشد. یا اتحادوشرکت،زوجیتو عقد،تملیکمال،
درحقوق،تعهداتازمنابعدیگریچوناتالف،تسبیب،ایقاع،حکمدادگاهها
وحتیاقراربهوجودمیآید.دربعضیازعقودهیچاثریازتعهدنیستواثر
مستقیمعقد،تملیکمالاستوتملیکمال،تعهدنیستوهمینمبنایتمیز

عقودبهتملیکیوعهدیشدهاست.

بند چهارم: قلمرو موضوع تعهد
برعهدهشخصاست،میتواند یاعقد قانون بهحکم وظیفهوتعهدیکه
مالی)تعهدزوجبهپرداختنفقه(ویاغیرمالی)حضانتازطفل(باشد.همچنین
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موضوعتعهدممکناستانتقال،تسلیممالویاانجامترکعملیباشد.بعضی
ازنویسندگانحقوقتعهدراشاملدیون،تکالیفخانوادگیوامورغیرمالیهم
میدانند.درطرفدیگرگروهیازحقوقدانانتعهدرااختصاصبهامورمالیو

دیونمیدانند.

بند پنجم: اسباب تعهدات
برعهدهاشخاصاست،میتواندمختلف اسبابوصنایعتعهداتیکهگاهاً
باشد.منابعتعهداترابهاعمالحقوقیووقایعحقوقیتقسیمنمودهاند.منابع

تعهددرقانونمدنیدوچیزاست:
ناشی قرارداد و عقد از که تعهداتی بعد ماده۱8۳به از مدنی قانون عقود:

میشودرابیاننمودهاست.
خارجازعقود)ضمانقهری(کهقانونبهچهارعنوانتقسیمنمودهاست:

۱ غصب.
۲ اتالف.
۳ تسبیب.
۴ استیفاء.

کهازماده۳00تا۳۳7بیانکردهاستالبتهحقوقدانانمنابعواسبابیبرای
تعهدبیانمیکنندکهقانونمدنیبهآنهاهیچاشارهایننمودهاست.

گفتار دوم: اجرای تعهد قراردادی
قرار موشکافی مورد را قراردادی تعهد اجرای مفهوم بتوانیم اینکه برای
دهیم،الزماستابتدااجزایآن؛یعنیمفهوماجرایتعهدوسپسمعنیاجبار
تعریف به را اول اینفصلمبحث لذادر نماییم. راتحلیل اجباری اجرای در
اجرایتعهداختصاصمیدهیم.ازآنجاکهدرموردماهیتاجرایتعهدقراردادی
اختالفنظروجودداردوبعضیازحقوقدانانآنرایکعملحقوقیونیازمند
ارادهحقوقیطرفینقراردادوبعضیدیگرآنرابینیازازآنمیدانند،ودرادامه
بهبحثدرموردماهیتاجرایتعهدمیپردازیم.درنهایتبهبحثدرخصوص
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اجرایاجباریپرداختهوتفاوتاجرایاجباریرابااجرایداوطلبانهواختیاری
موردبررسیقرارخواهیمداد.

بند اول: تعریف اجرای تعهد
برخیازحقوقداناناجرارااینگونهتعریفکردهاند:»اجرابهمفهومکاربرد
قانونیاحکمدادگاهیادستوروتصمیممراجعادارییاکاربردسندرسمیوبه
کاربستنتعهداتبهکارمیرود.بهعنوانمثالمیگوینداجرایحکم،اجرای

دستورواجرایتعهد«.
درمورداجرایتعهداتقراردادیباوجوداینکهقانونمدنیاحکامآنرامورد
توجهقراردادهوبهعنوانیکازطرقسقوطتعهداتبهشمارآوردهتعریفیاز
آنارائهندادهاست.باوجوداینحقوقداناندرتعریفاجرایتعهداتقراردادی
گفتهاند:»اجرایتعهدقراردادیایناستکهمتعهدآنچهراکهبهموجبعقدبر
عهدهاوقرارداردبجایآورد؛مثاًلاگرانتقالمالیراتعهدکردمالرابهطرف
تسلیمکندواگرتعهدبرفعلکرد،آنراباتمامویژگیهایشبهجایآوردواگر

برترکفعلیتعهدکردآنفعلموردنظرراترکنماید«.
تعهدات اجرای اوالً: که است این میشود استنباط فوق تعریف از آنچه
این تعهد اجرای از زیرامنظور تعهداست. اجرای ازاصطالح قراردادیاخص
التزام این منشأ انجامدهدخواه دارد برعهده راکه التزامی متعهد استکه
یاتعهد،عقدباشدیاایقاعیایکواقعهیاجرمیاقانون.بنابرایناجرایتعهد
قراردادیشاملاجرایالتزاماتخارجازقراردادوایقاعنمیشود.ثانیاً:اجرای

تعهدقراردادیاعمازاجرایاختیاریواجرایاجباریاست.

بند دوم: ماهیت اجرای تعهد
سؤالیکهدراینگفتارمطرحمیشودایناستکهآیااجرایتعهدقراردادی،
یکواقعهحقوقیاستیایکعملحقوقی.دراینمورددونظرعمدهوجود

داردکهدرعنوانزیربهآنخواهیمپرداخت:
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نظریه واقعه حقوقی بودن اجرای تعهد
برخیازحقوقدانانبراینعقیدهاندکهدراجرایتعهداتقراردادیرضایت
واقعهحقوقی رایک قراردادی تعهد اجرای بنابراین و نمیباشد طرفینشرط
میدانند.بهنظراینگروهدراجرایتعهدتوافقالزمنیستبلکهایفاءازباب
حکموتکلیفمقرردرقانوناستولذاباتهاترقهرییاپرداختثالثبدون
اطالعمدیونوحتیباتقاص،تعهدممکناستاجراشودویادرصورتامتناع
ازقبض،باقبضحاکممتعهدازتعهدبریمیشود.پساجرایتعهدقراردادی
یکواقعهحقوقیاستولیبرایاجرایتعهدگاهییکقراردادمقدماتیبسته

میشود.
عمل یکی را قراردادی تعهد اجرای که نظر این با مخالفت در همچنین
به الزاممدیون حقوقیمیدانند،چنیناستداللمیکنندکههرچندطلبکار،
وفایبهعهدراازدادگاهمیخواهدواجباربهدرخواستاوصورتمیگیردولی
برایاینکهدرخواستطلبکارعملحقوقیبهشمارآیدایناندازهدخالتاراده
کافینیست.زیراعملحقوقیمحصولانشاءتوافقاست،درصورتیکهاجبار
مدیوناثرمستقیمحکمدادگاهاست.ارادهطلبکارتنهابهوجودآورندهانگیزهو
تکلیفدادرسدررسیدگیاستوازطرفدیگرمحکومعلیهبادخالتدادگاه
وبهقهروتعهدراانجاممیدهدوبعضاًهیچگونهدخالتیدرآنندارد،مانند
موردیکهدردادگاهبافروشاموالمدیونهزینهیاجرایتعهدتوسطدیگری
فراهممیشودیامدیونچنانتحتفشاراستکهآنچهرخمیدهدمربوطبه
ارادهیآزاداونیستوهرچندحاکم،نمایندهممتنعدراجرایحقاستولی
درواقعدادگاهبهنمایندگیطلبکارتصمیمنمیگیرد.درموردیهمکهوفای
بهعهدبهارادهواختیارمتعهدصورتمیگیرداینسوالمطرحمیگرددکه
آیااجرایتعهدناشیازتوافقمتعهدومتعهدلهاستیاایقاعیاستکهبهاراده
متعهدصورتمیگیرد.بایدگفتوفایبهعهدیکعملحقوقیاستدرجائی
کهاجرایتعهدبهاختیارصورتمیگیردویکواقعهحقوقیاست،آنجاکه
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متعهدبااجباروقوهقهریهعمومیتعهدرااجرامیکند.

نظریه  ی عمل حقوقی بودن اجرای تعهد
درنقطهمقابلنظریهواقعهحقوقی،عملحقوقیقرارداردکهارادهفاعلدر
آننقشداردوبرخیازحقوقداناناجرایتعهداتقراردادیراعملحقوقیبه

شمارآوردهاند.طرفدارانایننظریهبهدودستهتقسیممیشوند:
-گروهیکهماهیتاجرایتعهدقراردادیراازبابایقاعتوجیهمینمایند،

یعنیایناندرهرصورتارادهانشائیراالزمهتحققآنمیدانند.
برای و میدانند قراردادی ماهیتی را تعهد اجرای حقوقدانان از برخی -
ازبابقراردادتوجیه ارادهیطرفینراالزممیدانندوآنرا تحققپرداخت،
میکنندولیآنرانهبیعونهمعاوضهونهتبدیلتعهدمیدانندبلکهنوعیعقد

غیرمعینوتابعماده۱0قانونمدنیقلمدادمیکنند.
ازجمعنظراتفوقدالیلکسانیکهاجرایاجباریتعهدقراردادیرایک
در شد ذکر که همانطور و میرسد نظر به میدانندصحیحتر حقوقی واقعه
اجرایاجباریکهمدیونباقهرواجباربهاجرایتعهدمیپردازدووفایبهعهد

میکند،ارادههیچدخالتیندارد.

بند سوم: اقسام اجرای تعهد
دراینمبحثطیدوگفتاراقساماجرایتعهدقراردادیراموردمداقهقرار
خواهیمداد.زیراشناختدقیقمفهوماجرایاجباریواختیاریوخصوصیات
آنها،مارادرطرحمباحثاصلیاینپژوهشدرفصولبعدییاریخواهدکرد.

1- اجرای اختیاری تعهدات
بدونتردیدهدفازانعقادهرقراردادیاجرایمفادآنقرارداداست.حالاگر
متعهدبهاختیارخودوبدونتعقیبمتعهدله،بهتعهدناشیازعقدعملکند
اینعملرااجرایاختیاریعقدمینامندوآیه»اوفوابالعقود«درفقهنیزهمین

معنارادارد.یعنیمتعهدبایدبهاختیارخودتعهدرااجرانماید.
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مقرراتقانونمدنیایرانازماده۲6۵تاماده۲8۲مربوطبهاجرایاختیاری
یابهاصطالحقانونمدنیوفایبهعهداست.اکثراینموادنیزبهطورتکمیلی
هستندودرصورتیکهطرفینتصمیمدیگرینگرفتهباشندویاعرفوعادت
مسلمدیگریوجودنداشتهباشدبرآنهاتحمیلمیشود.وفایبهعهداصطالح
عامیاستکهشاملپرداختپول،تسلیممال،انجامیاخودداریازانجامکار
وانتقالمیگردد.البتهمنظورازعهددراینعبارتپیمانوقرارداداستنه
دین؛زیراضمانیراکهدراثرمسئولیتمدنییاغصبیااستیفاءنامشروعبر
ذمهشخصقرارمیگیردوفایبهعهدنمینامندوایناصطالحویژهاجرایتعهد

قراردادیاست.
درهرحالدراجرایاختیاریتعهدبایدبهنکاتزیرتوجهداشت:

متعهددراجرایتعهدحسننیترارعایتنماید.بدینمعناکهتعهدرابر
طبققصدمشترکطرفینانجامدهدونهبارأیوتفسیرخود.

نماید. برایمتعهددشوار را تعهد اجرای نبایدکاریکندکه نیز متعهدله
بدینمعناکهاگرمتعهدحاضربهاجرایتعهدباشد،نبایدازتحویلگرفتنآن

خودداریکند.

2- اجرای اجباری تعهد
اجرایاجباریتعهدنقطهمقابلاجرایاختیاریتعهدوازلحاظزمانیمتاخر
اجرا را تعهدش اختیار، به اگرمتعهدخود معنااستکه بدین و برآناست
نکند،قانونبهمتعهدلهحقمیدهدکهبابهرهگیریازمراجعرسمی)اعماز
مراجعقضایییادوایرثبت(الزاممتعهدبهاجرایتعهدرابخواهد.بنابرایناگر
متعهدبهمیلواختیارخودتعهدشراانجامندهدمتعهدلهمیتواندبامراجعه
بهمراجعذیصالحاجبارویرابخواهد؛اینحقبهموجباصللزومواجباری
ایران ازجمله ازکشورهایجهان بودنقراردادهااستکهدرحقوقبسیاری
تفصیلسخن به بعدی مباحث در اصل این درخصوص است. پذیرفتهشده

خواهیمگفت.


	قابليت جمع تضامين درحقوق (تطبيقی)- چاپ 1 (خانم ایزدی)
	تبلیغات رقعی 970829
	تبلیغات رقعی 970829
	9


