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A B S T R A C T 
Among the contracts or agreements in civil law, there are some in which an 
object is placed against the other (i.e. another obligation) and each of them is 
relied on the other. The significance of these contracts and their common 
feature, which is the reciprocity of exchanges, has forced the researcher to 
investigate this feature and its issues.The contract’s termination due to the 
insolvency option and also contractual termination based on the option of price 
delay in the sale contract as a obvious sample of exchange contracts and the 
obligation of the obligee to fulfill the obligation are also included. Execution of 
reciprocal obligations provide for execution of guarantees in the contract such 
as inserting the obligation in the contract or granting the termination right in 
the case of obligation non-fulfillment by the obligor.Predicting the termination 
right is useful since in Iranian law, following Imami jurisprudence, violating the 
contract is not a license to terminate the contract, however a guarantee of the 
initial implementation of the other party's obligation to fulfill the obligation, but 
this rule is not mandatory and the parties can the contract stipulates which non-
fulfillment of any obligation leads to a termination right for the other party. 
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 چکیده
 

 تعهد)شهی  مقابه  در شهییی آنهها در که  هستند بعضی مدنی قوانین در موجود قراردادهای یا عقود میان در

 معهو  عقهد ب  عقود این از مدنی قانون در ک  است دیگری ب  وابست  هرکدام و گیرد می قرار دیگر( دیگر

 را مها باشد، عوضین تقاب  ک  آنها مشترک خصوصیت و عقود این اهمیت. است شده یاد معو  غیر عقد و

 هه  به  و تقابه  معهو  عقهود جهوهره و مقتضهای است، واداشت  آن مباحث و خصوصیت این بررسی ب 

 انتفهای و گیرد می دیگری،قرار مقاب  در عو  دو از یک هر ک  معنا این ب  است قرارداد عوضین پیوستگی

 قابه  متنهوعی اجراههای ضهمانت تقابه  ایهن تضمین برای. شد خواهد دیگری شدن منتفی موجب ب  یکی

 حه  بینی پیش. داد جای قراردادی و قانونی اجراهای ضمانت دست  دو در را ها آن توان می ک  است اعمال

 عنهوان به  بیع عقد در ثمن تاخیر خیار استناد ب  قرارداد فسخ نیز و تفلیس خیار دلی  ب  قرلرداد ،فسخ حبس

 طهرفین ایهن بر عالوه.هستند جمل  این از تعهد ایفای ب  ل   متعهد الزام ح  نیز و معو  عقود بارز مصداق

 کننهد بینهی پهیش قرارداد در را اجراهایی ضمانت متقاب  تعهدات اجرای تضمین برای توانند می نیز قرارداد

 بینهی پیش. متعهدل  توسط تعهد اجرای عدم صورت در فسخ ح  اعطای یا قرارداد در التزام وج  درج مانند

 فسهخ مجوز ابتدائا قرارداد نقض امامی  فق  از تبعیت ب  ایران حقوق در ک  است مفید جهت آن از فسخ ح 

 نهدارد آمره جنب  قاعده این اما است تعهد ایفای ب  مقاب  طرف الزام اولی  اجرای ضمانت بلک  نیست قرارداد

 بهرای فسهخ ح  موجد تعهدات از یک هر اجرای عدم ک  کنند بینی پیش قرارداد ضمن توانند می طرفین و

 مخهت  عوضهین بهین تقابه  ک  است این کرد اشاره آن ب  باید ک  ای نکت  این بر عالوه است مقاب  طرف

 عقلهی قاعده یک قاعده این زیرا است تسری قاب  نیز قرارداد زوال مرحل  ب  و نیست قرارداد اجرای مرحل 

 .  است اعمال قاب  نیز قرارداد شدن منتفی موقع در ک  است منطقی و

 اطالعات مقاله 

 1399اسفند  29 تاریخ دریافت:

 1400اردیبهشت  3 تاریخ پذیرش:

 1400 اردیبهشت 3تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-1002: آی دی مقاله
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 در مختلفی هایراه قراردادی تخلف از ناشی ضرر جبران

 صریح تعیین هاآن ترینمه  ک  است شدهبینیپیش ایران حقوق

 ورود از پیش و اصلی عقد انعقاد هنگام در زیان و ضرر

 یا خسارت این پرداخت. است طرفین توسط خسارت،

 یاد التزام وج  شرطب  آن از ک  است زننده ضرر یوسیل ب 

 یاد بیم  ب  آن از ک  ثالث شخ  وسیل ب  یا و شودمی

 قرارداد یک طرفین توسط خسارت تعیین ح  مبنای. گرددمی

: 1390احمدی، بهرامی) است،. م.ق 230 ماده ایران حقوق در

53). 

 و تکالیف منشأ سویک از( معو ) دوجانب  قرارداد هر تحق 

 طرفین برای اختیاراتی و حقوق موجد سو دیگر از و تعهدات

 معو  عقود در منحصر ک  تعهدی ترینمه . بود خواهد آن

 از یک هر ک  معنا این ب  است «معو  و عو  تسلی  است

 موجبب  ک  را آنچ  گرددمی ملزم عقد انعقاد محضب  طرفین

 نزد در و است گردیده منتق  مقاب  طرفب  آن مالکیت عقد

 هر اقتضای چراک . نماید تسلی  او ب  است، موجود خود

 نباید عقد سرنوشت. است جابجایی و مبادل  ایمعاوض 

 قرار طرف دو از یکی کیس  در عو  دو هر ک  برسد جاییب 

 بر برابر در را آنچ  و بگیرد است طلبکار ک  را آنچ  یعنی گیرد

 بره  دادوستدی چنین در معاوضی عدالت. نپردازد دارد عهده

. است مخالف طرف دو مقصود با دهدمی رخ آنچ  و خوردمی

 طرفین تعهدات ک  است آن معو  عقود اطالق اقتضای لذا

 حقوق علمای از برخی عقیده ب . پذیرد انجام همزمان طورب 

 طرف دو. نیست تراضی زمان ب  محدود عو  دو همبستگی

 مقدم  را پیمان انعقاد و اندیشندمی خویش تعهدات اجرای ب 

 اصلی، انگیزه بیع، عقد در مثال برای. دانندمی نهایی مقصود

 و است متقاب  عو  گرفتن اختیار در و شدن دارا تصور

 هدف این ب  رسیدن سبب و مقدم  تملیک، ب  مربوط پیمان

 عادی اسناد صرفاً تا کندنمی تأدی  را ثمن خریدار. است نهایی

 مبیع مالک اندیش  عال  در یا باشد داشت  را معامل  رسمی یا

 مندبهره آن منافع از و کند پیدا سلط  آن در خواهدمی او شود،

 معو  عقد هر یا بیع عقد ک  گفت تواننمی روازاین. گردد

 بلک  رسدمی پایان ب  و شودمی تمام تشکی  و انعقاد با دیگری

 ب  زمانی طرفین ولی گردد،می واقع زمان آن از عقد گرچ 

 .درآید اجرا ب  درستیب  عقد ک  رسندمی خود نهایی مقصود

 نظری مبانی -1

 عقد -

 نوعیب  یکدیگر ب  است چیز دو بستن معنای ب  لغت در عقد

 گره مث . باشد دشوار و سخت دیگری از یکی شدن جدا ک 

 منفک ه  از ک  دیگری نخ و ریسمان ب  نخ و ریسمان زدن

 روازاین. کنند پیدا پیوستگی و تالزم یکدیگر با و نگردند

 معنای ب  ح  مقاب  را عقد لغوی تعریف در لغت عل  علمای

 کنای  بستن و گشودن یعنی عقد و ح  و اندبرده بکار گشودن

 بستن معنای ب  عقد همچنین و است امور دادن انجام از

 مدنی قانون 183 ماده با مطاب . است عهد و بیع و ریسمان

 یا یک مقاب  در نفر چند یا یک اینک  از است عبارت عقد»

 «باشد هاآن موردقبول و نمایند امری بر تعهد دیگر نفر چند

 عقد ک درحالی است عهدی عقد شام  فقط مزبور تعریف

. است عقود جزء نیز گرددمی مال انتقال موجب ک  تملیکی

 لحاظ با. گرددمی ایجاد طرفین بین حقوقی رابط  عقد درنتیج 

 معین عقود در فقط عقد کلم  موارد از بسیاری در ک  امر این

 مترادف «قرارداد» با کلم  این ک  دانست باید شودمی استعمال

 از اع  عقود کلی  دربرگیرنده اخیر کلم  یا اصطالح و است

 مدنی قانون 10 ماده مفاد لحاظ بدین. است معین غیر یا معین

 را آن ک  کسانی ب  نسبت خصوصی قراردادهای اینک  بر مبنی

 نافذ نباشد قانون صریح مخالف ک درصورتی اندنموده منعقد

 متعهد طرف دو تعهد هر در. گرددمی عقود کلی  شام  «است

 تعهد چند است ممکن قرارداد یک در. دارد وجود ل  متعهد و

 عبارت تعهد ک  دانست باید. باشد طرفین یا طرفیک عهده بر

. نیست مترادف عقد با و است عقد از ناشی مسیولیت و الزام از

 ک درصورتی تملیکی عقد در تملیک یا عهدی عقد در تعهد

 تعهد موضوع. شودمی واقع عقد وقوع مجردب  نباشد مشروط

 از خودداری یا معین امر انجام یا وج  پرداخت است ممکن

 .(43: 1385احمدی، بهرامی) باشد، آن انجام
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 مشروط و مطلق عقد -

 در شرطی و قید گون هیچ ک  شودمی گفت  عقدی ب  مطل  عقد

 .شودنمی دیده آن

 قیمت ب  فروش می شما ب  را اتومبی  دستگاه یک من مثالً

 است؛ مطل  عقدی عقد این کنید؛می قبول ه  شما معینی،

 در مالی. ندارد وجود عقد این در شرطی و قید هیچ یعنی

 عقدی مشروط عقد اما. است شدهفروخت  معینی مبلغ مقاب 

 ضمن در شرطی قبول و ایجاب و عوضین بر عالوه ک  است

 مال دادن شرط تواندمی شرط این. است شدهگنجانده عقد

 تواندمی شرط باشد؛ مالی امر یک ب  مربوط شرط باشد؛ اضاف 

. باشد کاری ندادن انجام تواندمی یا و باشد کاری دادن انجام

 گوی می معینی، قیمت ب  فروش می شما ب  را اتومبیل  من مثالً

 ب  تومان میلیون پنج قیمت ب  فروخت  شما ب  را اتومبیل  این

 مشروط عقدی عقد، این. کنید نقاشی مرا خان  شما ک  شرطی

 ب  میلیون پنج قیمت ب  فروش می شما ب  را اتومبی  من. است

 ک  شرطی ب  یا باشد من دست دیگر هفت  یک تا ک  شرطی

. اندمشروط عقود این تمایی. باشد من مال ه  تاندوچرخ 

 مشروط عقد بلک  کرد اشتباه نباید معل  عقد با را مشروط عقد

 عقد، تکمی  اساساً  معل  عقد در دارد؛ تفاوت معل  عقد با

. علی  معل  تحق  ب  است منوط خود کام  شک  ب  عقد ایجاد

 جریان ب  و عقد تکمی  یا ایجاد ک  است عقدی معل  عقد

 چیزی آن یعنی علی  معل  تحق  ب  است منوط عقد آثار افتادن

 .(73: 1382شهیدی،) است، شده وابست  آن ب  ک 

 شما ک درصورتی فروخت  شما ب  را ماشین  گوی می من مثالً

 باید است، معل  عقدی عقد این. شود الف تان ترمپایان معدل

. شودمی کام  عقد شد الف معدلتان اگر ترمپایان تا کنی  صبر

 خود در و عقد خود ب  علی  معل  معل  عقد در اساساً  پس

 لحظ  همان در عقد مشروط عقد در اما است مؤثر عقد تشکی 

 ب  فروش می شما ب  را اتومبیل  من مثالً. آیدمی وجود ب 

 قیمت ب  فروخت  شما ب  را اتومبیل  این گوی می معینی، قیمت

. کنید نقاشی مرا خان  شما ک  شرطی ب  تومان میلیون پنج

 عقد. ندارد عقد صحت و آمدن وجود ب  در تأثیری بِ  مشروط

 اضافی قید یک و اضافی عم  یک ولی شدهانجام اآلن همین

 عقدی مشروط عقد درواقع. است شدهگنجانده عقد ضمن در

 شرط آن در ک  است منجزی عقد. نیست معل  است، منجر

 ایجادش و تشکی  در اساساً معل  عقد ولی. باشد داشت  وجود

 یا شودمی حاص  علی  معل  ک  ببینی  باید. کرد صبر باید

 .(79: 1387کاتوزیان،. )شودنمی حاص 

 الزم عقد -

 اراده ب  بنا توانندنمی طرفین از یک هر ک  است عقدی

 قانون ک  خاصی موارد در مگر نمایند منح  را آن شخصی

 هر سف  و جنون و فوت با عقد این و باشد داده را آن اجازه

 پس ک  اجاره و بیع عقد همانند. رودنمی بین از طرفین از یک

 ندارند را آن انحالل ح  طرفین از یکهیچ معامل  انعقاد از

 تدلیس و غبن قبی  از خیارات اعمال امکان ک  مواردی در مگر

 بااراده الزم عقد ک  است ذکر ب  الزم و باشد داشت  وجود... و

. گویندمی اقال  آن ب  اصطالحاً ک  رفت خواهد بین از طرفین

 از یک هر سف  و جنون و فوت معامل  انعقاد از پس الوصفمع

 و گرددنمی بیع عقد انحالل موجب معامل  طرف دو یا طرفین

 اجراقاب  قانونی مقامقائ  و وراث برای عقد این تبعات و آثار

 .بود خواهد

 جایز عقد -

 شخصی اراده ب  بنا توانندمی طرفین از یک هر ک  است عقدی

 طرف با تواف  ب  نیازی خصوص این در و نمایند منح  را آن

 از یک هر سف  و جنون و فوت با عقد این و نبوده مقاب 

 هر تواندمی وکی  ک  وکالت عقد همانند رودمی بین از طرفین

 وقت هر تواندمی نیز موک  و نماید استعفا نمود اراده ک  موقع

 و فوت با جایز عقود و کند عزل را خود وکی  داشت تمای 

 وکی  آنک  مانند روندمی بین از طرفین از یک هر سف  و جنون

 داندمی ذکر ب  الزم خاتم  در نمایند، فوت دو هر یا موک  یا

 ب  نسبت است ممکن عقد: »مدنی قانون 187 ماده برابر

 عقد همانند «جایز دیگر طرفب  نسبت و باشد الزم طرفیک

 ب  نسبت رهن عقد: »قانون همان 787 ماده موجبب  ک  رهن

 مرتهن بنابراین و است الزم راهن ب  نسبت و جایز مرتهن
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 راهن ولی بزند ه  بر را آن بخواهد وقت هر تواندمی

 از نحوی ب  یا و نماید ادا را خود دین ک این از قب  تواندنمی

 جعفری) ؛«دارد مسترد را رهن شود بری آن از قانونی انحاء

 .(642: 1381لنگرودی،

 (معامالت بر حاکم عمومی قواعد و اصول) معامالت اثر -2

 عرف تأثیر» و «صحت» ،«خسارت جبران» ،«عقد لزوم» اصول 

 و عقود بر حاک  قواعد و اصول ترینمه  از «معاهدات در

 .شودمی محسوب معامالت

 عقد لزوم اصل -

 از یکی. است آن لزوم بر اص  شد، واقع عقدی اگر

 جایز عقد و الزم عقد ب  آن بندیتقسی  عقود، هایبندیتقسی 

 مواج  عقدی هر با اگر ک  است این لزوم اص  از منظور. است

 بر. است الزم عقد این ک  بگذاری  این بر را اص  باید شدی ،

 اثبات آن خالف مگر است؛ عقد لزوم بر اص  اساس، این

 ماده. است جایز عقد این ک  بگوید گذارقانون خود یعنی شود؛

 بین باشد، شدهواقع قانون طب  بر ک  عقودی. » م.ق 219

 رضای ب  اینک  مگر است؛ االتباعالزم هاآن مقامقائ  و متعاملین

 ماده از ک  طورهمان.« شود فسخ قانونی علت ب  یا اقال  طرفین

 هایراه از یکی. است فسخقاب  الزم عقد آید،برمی فوق

 نکت . است خیار اعمال دیگر، راه و آن اقال  الزم، عقد انحالل

 تنهان  عقد طرفین ک  است این دارد، وجود ک  مهمی

 و باشند پایبند عقد ب  باید بلک  بزنند ه  ب  را عقد توانندنمی

 شام  تنهان  تعهدات این. کنند عم  عقد از ناشی تعهدات ب 

 شام  بلک  است شدهتصریح عقد در ک  شودمی تعهداتی

 وجود ب  عرف حک ب  یا قانون حک ب  ک  شودمی تعهداتی

 صریحاً عقود از ناشی تعهدات اوقات، گاهی یعنی آید؛می

 تعهدات عرف یا قانون اما گیردنمی قرار طرفین موردتوج 

 تعهدات شام  لزوم اص  همچنین. گیردمی نظر در را دیگری

 طرفین مصرح تعهدات از غیر ه عقد از ناشی قانونی و عرفی

 فقطن  عقود» مدنی، قانون 220 ماده اساس بر. شودمی ه عقد

 ملزم است، شدهتصریح آن در ک  چیزی اجرای ب  را متعاملین

 و عرف موجبب  ک  ه  نتایجی تمامیب  متعاملین بلک  کندمی

 «.هستند ملزم شود،می حاص  عقد از قانون موجبب  یا عادت

 خسارت جبران اصل -

 طرفین از یک هر اگر ک  است معنا بدین خسارت جبران اص 

 خسارتی وسیل بدین و نکنند عم  عقد از ناشی تعهدات ب 

 یعنی هستند؛ خسارت جبران مسیول کنند، وارد مقاب  طرفب 

 جبران تعهد انجام عدم از ناشی خسارت ک  است این بر اص 

 اساس بر. است کرده مشخ  قانون ک  شرایطی با اما شود

 یا کند تعهد را امری ب  اقدام کسی، اگر» مدنی، قانون 221 ماده

 تخلف صورت در کند، خودداری امری انجام از ک  دهد تعهد

 جبران اینک  بر مشروط است؛ مقاب  طرف خسارت مسیول

 یا باشد تصریح منزل ب  عرفا تعهد، یا شدهتصریح خسارت

 .(53: 1373کاتوزیان،) ،«باشد ضمان موجب قانون، برحسب

 تعهد انجام عدم یا تأخیر از ناشی خسارت مطالبه شرایط -3

 گاهی یعنی است؛ مؤثر نیز خسارت جبران تعیین در عرف

 عرف وسیل ب  عهد، انجام عدم از ناشی خسارت جبران اوقات

 منتهی است؛ عقد و تعهد آثار از یکی خسارت جبران. است

 شرایطی وجود باشد، مطالب  قاب  عقد از خسارتی اینک  برای

 :است الزم

 قرارداد وجود لزوم -

 انجام از ک  نماید تعهد یا بکند را امری ب  اقدام تعهد کسی اگر

 خسارت مسیول ،تخلف صورت در کند، خودداری امری

 خسارت جبران ک این بر مشروط است مقاب  طرف

 برحسب یا و باشد تصریح منزل ب  عرفا تعهد، یا و شدهتصریح

 شرط نخستین(.  م.ق 221 ماده.)باشد ضمان موجب ،قانون

 دیدهزیان میان آورالزام و نافذ پیمانی وجود قراردادی مسیولیت

 را مسیولیت بنیان آن فسخ یا عقد بطالن است، دعوا خوانده و

 کرده امتناع تعهد اجرای از بایستی خوانده چراک  بردمی بین از

 .(760: 1376کاتوزیان،. )باشد

 کسی ب  تعهد اراده آزادی سای  در کسی ک  زمانی تا بنابراین 

 قراردادی مسیولیت و آیدنمی حسابب  متعهد باشد نسپرده

 .دارد آن اجرای عدم و تعهدپذیری در ریش 
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 تعهد انجام از متعهد خودداری -

 یا تأخیر از ناشی خسارت جبران ب  توانمی را متعهد وقتی

 و باشد نگرفت  انجام تعهد ک  نمود ملزم تعهد اجرای عدم

 انجام از خودداری باشد، نموده خودداری آن انجام از متعهد

 سبب و است شکنیپیمان معنای ب  عهد ب  وفای و تعهد

 ک  کندنمی فرقی مورد این در و است دادی فرار مسیولیت

 درنتیج  یا باشد تقلب از ناشی و عمدی متعهد خودداری

 و عمدی) مورد هردو در اشتباه یا مباالتیبی و اهمال

: 1376کاتوزیان،) است، خسارت ضامن متعهد( غیرعمدی

762). 

 متعهد تقصیر -

 یا کرده کوتاهی تعهد، انجام در متعهد شخ  اینک  یعنی

 ب  تقصیر بدون شخ  اگر بنابراین باشد؛ کرده تفریط و تعدی

. نیست خسارت جبران مسیول باشد، نکردهعم  خود تعهد

 ک  است این بر اص  یعنی است؛ او تقصیر بر اص  منتهی

 اینک  مگر است؛ مقصر نکرده،عم  خودش تعهد ب  ک  کسی

 ثابت زمانیه  تقصیر عدم. کند ثابت را خود تقصیر عدم

 علت یک از ناشی تعهد انجام عدم کند ثابت متعهد ک  شودمی

 تعهد فرد مثالً. است بوده او اراده از خارج ک  بوده خارجی

 کوه ریزش براثر اما برساند؛ تهران ب  را باری ک  است کرده

 توج  نیز نکت  این با باید حالدرعین. برود تهران ب  تواندنمی

 ثابت باید است، نکردهعم  خود تعهد ب  ک  شخصی ک  کرد

 بینیپیش قاب  او، تعهد ب  انجام برابر در ایجادشده مانع ک  کند

 ک  شخصی بوده، بینیپیش قاب  مانع اگر بنابراین است؛ نبوده

. شودمی محسوب مقصر کند، عم  خود تعهد ب  است نتوانست 

 ب  را بار همین زمستان در ک  کند تعهد فرد اگر مثال،عنوانب 

 تعهد ب  نتواند چرخ زنجیر نداشتن علت ب  اما برساند تهران

 مانع باید آن بر عالوه. شودمی محسوب مقصر کند، عم  خود

 یعنی باشد؛ فرد اراده از خارج آن دفع ک  باشد موانعی ازجمل 

 کند دفع را آن تواندمی فرد ک  باشد موانعی ازجمل  مانع اگر

 بر. شودمی محسوب مقصر بازه  ندهد، انجام را کار این اما

 ک  ایحادث  واسط ب  متعهد اگر» مدنی، قانون 229 ماده اساس

 تعهد عهده از نتواند است، او اقتدار حیط  از خارج آن دفع

 ،«بود نخواهد خسارت تأدی  ب محکوم برآید، خود

 .(64: 1392شعاریان،)

 تعهد اجرای از تخلف قراردادی اجراهای ضمانت -4

 این. دارد وجود قرارداد طرف هر سوی از شکنیپیمان احتمال

 احتمال اگر. ندارد اهمیتی باشد، متعارف اگر اندک احتمال

 موجود آینده در آن رخداد برای دالیلی و بگیرد قوت مزبور

 اگر. بماند تفاوتبی آن ب  نسبت تواندنمی حقوق باشد،

 خیار موجب باشد، غالب ظن حد در قرارداد نقض احتمال

 نماید آشکار کامالً ک  نباشد ایگون ب  اوضاع اگر اما است؛

 نخواهد پایبند خود آینده قراردادی تعهدات ب  نسبت متعهد،

 نقض بودن قطعی نتواند ل  متعهد ک  باشد ایگون ب  یا بود

 درج  کند، اثبات آن موعد فرارسیدن از پیش را تعهدات

 نیست، کافی قرارداد فسخ برای آینده شکنیپیمان از اطمینان

 دارد، وجود دیگر طرفب  زیان ورود بی  اینک  ب  نظر ولی

 بینیپیش مناسب تضمین مطالب  و متقاب  تعهدات انجام تعلی 

 .(174: 1394احمدی، طالب) شود،می

 یا قانون بستن کار ب  برای ک  است قدرتی اجرا ضمانت اوالً

 ضمانت دیگر تعبیری ب  شود،می استفاده آن از دادگاه حک 

 الزامات دادن انجام برای غیرمستقی  یا مستقی  یوسیل  اجرا

 ک  است دیدهزیان زیان و ضرر جبران یا و قراردادی یا قانونی

 قانون در یا حقوقی هایسیست  اغلب در اجرا ضمانت این

 ضمانت اما ل ؛ متعهد و متعهد قرارداد و تواف  در یا دارد ریش 

 اجرای ب  اجبار ح » مث  دارد ریش  قانون در ک  اجراهایی

 476 ،،534  ،579  ،376  ،238  ،237 مواد از ک  «تعهد عین

 گذارقانون ک  است تضمینی. است استنباط قاب  مدنی قانون

 را تعهد از متخلف و است گرفت  نظر در تعهد ایفای منظورب 

 مواقع در ک  خیاراتی یا کرد وادار تعهد ایفای ب  توانمی

 آن استناد ب  ک  است قائ  ذوالخیار برای گذارقانون مختلف،

 افزایش یا خسارت از جلوگیری برای تواندمی ل  متعهد

. کند فسخ را معامل  تعهد، نقض اثر در واردشده خسارت

 از استفاده با ک  است حبس ح  مث  دیگر اجرای ضمانت
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 در توانمی  مدنی قانون 377 ماده و  تجارت قانون 371 مواد

 اما کرد، استفاده آن از نکاح و بیع مث  معاوضی عقود تمامی

 ل  متعهد و متعهد بین قرارداد و تواف  در ک  اجراهایی ضمانت

 معامل ، طرفین ک  است اجراهایی ضمان از دست  آن دارد ریش 

 نظر در خودشان اصلی قرارداد یا عقد ضمن در را هاآن

 در ک  است مؤثر زمانی اجرا هایضمانت گون این گیرندمی

 متضرر طرف ک  ایگون ب  باشد داشت  قرار قانون حمایت

 وادار منظورب  عمومی قاهره قوای از خاص مواقع در بتواند

 استفاده آن از خسارت جبران یا تعهد ایفای ب  متخلف کردن

 «التزام وج » قراردادی اجراهای ضمانت این از یکی ک  کند

 .است قرارداد در مندرج

 تعهد اجرای از تخلف قانونی اجراهای ضمانت -5

 و شودمی نامیده بیع حقوقی اصطالح در خریدوفروش قرارداد

 در. دارد نام ثمن نیز بپردازد فروشنده ب  باید مشتری ک  پولی

 در تأخیر برای فروشنده اجرای ضمانت ب  مختصر این

 پرداخت  امالک درفروش باشد نقد وج  ک  ثمن پرداخت

 ب  بیع، قرارداد از فروشنده هدف ک  است بدیهی. شودمی

 در شده تواف  مواعد در ه آن است معامل  ثمن آوردن دست

 :اجراها ضمانت اما قرارداد

 مقابل طرف الزام و دادگاه به مراجعه -

 مندرج هایتاریخ در خریدار توسط ثمن نپرداختن صورت در

 دادخواست دادگاه ب  مراجع  با تواندمی فروشنده قرارداد، در

 پول، اص  بر عالوه تواندمی ک  بدهد را قرارداد ثمن مطالب 

 زمان از را مرکزی بانک شاخ  نرخ ب  تأدی  تأخیر خسارت

 هزین ) دادرسی خسارت بر عالوه نیز پرداخت زمان تا مطالب 

 خود، ذات در قرارداد. کند مطالب ( وکی  الوکال ح  و دادرسی

 یا انجام ب  متعهد را طرف دو ک  شودمی تنظی  دلی  این ب 

 از شده منتج قانونی وظیف  تعهد، ایفای لذا،. نماید فعلی ترک

 رو همین از. شود قرارگرفت  مدنظر باید ک  است قرارداد عقد

 تعهدی دو و تعهدی یک عقود ب  قراردادها حقوق، عل  در

 ب  ملزم طرف دو از یکی تعهدی، یک عقد در. شوندمی تقسی 

 دو عقد در و است مقاب  طرفب  نسبت تعهداتی انجام

 ک  گیرندمی عهده بر را تعهداتی قرارداد، طرف دو هر تعهدی،

 .(38: 1382ایزانلو،) نمایند، عم  آن ب  باید

 ک  عقودی: »کندمی عنوان مدنی قانون 219 ماده در گذارقانون

 هاآن مقامقائ  و متعاملین بین باشد، شدهواقع قانون طب  بر

 علت ب  یا اقال  طرفین رضای اینک  مگر است، االتباع الزم

 را تعهدات انجام لزوم صراحتاً ماده، همین. «شود فسخ قانون

 الزام، این ک  است ذکر ب  الزم. کندمی عنوان قانونی لحاظ ب 

 از پس نیز را وی وراث بلک  نیست متعهد با ارتباط در تنها

 وراث تعهد البت . نمایدمی تعهدات اجرای ادام  ب  ملزم فوت،

 مواردی در. است رسیده ارث ب  اموال حد در تعهد ایفای ب 

 نیز تعهد وی، فوت با باشد، متعهد مباشرت درزمین  تعهد ک 

 تعهد انجام ب  الزام حک  اجرای و رسیدگی. شد خواهد منح 

 دعوی خوانده اقامت مح  دادگاه ب  طورکلیب  مدنی قانون در

 تعهد ب  بنا دادرسی، هزین  و دادگاه نوع اما است شدهسپرده

 .(53: 1378مقامی،قائ  امیری) شود،می تعیین مابینفی

 تعهّد عین انجام به الزام -

 قراردادها قالب در تعهدات ایجاد از افراد اراده و نیت غر ،

 وضع مدنی قانون 10 ماده طب  بر ک  عقودی و معین عقود و

 و بنایی شرط پای  بر المجلسفی ک  است این ن  کنند،می

 طرفین اراده بلک  بماند؛ حد همین در و منعقد را قرارداد تبانی،

 و رنگ ک  را خود توافقات ک  است آن قرارداد این وضع از

. درآورند اجرا ب  و ظهور مرحل  ب  گرفت  خود ب  حقوقی بوی

 عهد ب  متعهّد اگر اّما است طرفین اراده از برگرفت  امر این

 را آن تا باشد نیرویی باید نداد انجام را آن و نکرده وفا خویش

 اجتماع از برگرفت  ک  آورالزام نیروی این. نماید انجام ب  وادار

 قرارداد در ک  نمایدمی تعهّداتی اجرای ب  ملزم را متعهّد است،

 .(82: 1391اکبری،) است، گرفت  ذم  بر

 یا کار انجام یا مال تعهد موضوع اینک  برحسب متعهد اجبار 

 انجام مختلف هایشیوه ب  باشد کار انجام از خودداری

 :شودمی

 

 



 

 
 

35 

 

1400 بهار ، 1شماره  ،1دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

 است مال تسلیم یا انتقال تعهد مورد (الف

 خواهد تعهد ایفاء ب  حک  دادگاه باشد، مال تعهد مورد اگر

 اختیار و می  ب  را دادگاه حک  مدیون ک درصورتی و کرد

 اجباری اجرای ب  اقدام اجرا، مأمورین وسیل ب  نکند، اجرا خود

 هرگاه: آیدمی پیش صورت چند اینجا در و شد خواهد حک 

 باشد، نقد وج  تعهد مورد چنانک  نباشد، معین عین تعهد مورد

 اگر. شد خواهد تأدی  وی اموال توقیف طری  از متعهد دین

 خود اموال معرفی از مدیون و نیاید دست ب  مدیون از مالی

 ب  باشد نشده احراز دادگاه حک ب  او اعسار و کند امتناع

 انتقال تعهد مورد هرگاه. شد خواهد بازداشت مدیون تقاضای

 مال ک  باشد کرده تعهد شخصی ک  چنان باشد، معینی عین

 این در بفروشد دیگری ب  معین مدت انقضاء از پس را معینی

 تنظی  اگر و شد خواهد انجام دادگاه حک ب  انتقال صورت،

 متعهد جایب  را سند دادگاه ینماینده باشد الزم رسمی سند

 مأمورین وسیل ب  انتقال مورد مال و کرد خواهد امضاء ممتنع

 هرگاه. شد خواهد داده الی  منتق  تصرف ب ( دادورزها) اجرا

 آن اجرا مأمورین( انتقال ن ) باشد معینی مال تسلی  تعهد مورد

 تصرف ب  و خارج ممتنع متعهد تصرف از دادگاه حک ب  را

 مال ک  باشد کرده تعهد بایع اگر مثالً. داد خواهند ل  متعهد

 عهد ب  وفای از و نماید تسلی  معین تاریخ در را شدهفروخت 

 ودیع  یمطالب  باوجود گیرنده ودیع  اگر یا کند، خودداری

 دادگاه حک ب  نماید امتناع ودیع  مورد مال تسلس  از دهنده،

 خواهد تسلی  ل  متعهد ب  و خارج وی تصرف از مزبور مال

 مراجع  باشد، آمده رسمی سند در معین مال تسلی  هرگاه. شد

 ب  را مال سند مفاد طب  بر ثبت اجرای و نیست الزم دادگاه ب 

 .(82: 1391اکبری،. )داد خواهد ل  متعهد تصرف

 است کار انجام تعهد مورد (ب

 حاضر متعهد و باشد کاری انجام تعهد مورد ک درصورتی

 وسیل ب  عم  انجام اگر دهد، انجام خود می  ب  را آن نشود

 ل  متعهد تقاضای ب  دادگاه باشد ممکن دیگری شخ 

 هزین  ب  ثالثی شخ  یا ل ، متعهد خود ک  دهد اجازه تواندمی

 صورت در.( »م.ق 222 ماده) دهد انجام را عم  آن متعهد،

 کسی ب  تواندمی حاک  فوق، ماده رعایت با تعهد ایفای عدم

 را عم  او خود ک  دهد اجازه است شده او نفع ب  تعهد ک 

.« نماید محکوم آن مخارج تأدی  ب  را متخلف و دهد انجام

 .(82: پیشین اکبری،)

 است کار انجام از خودداری تعهد مورد (ج

 کار آن متعهد و باشد کار انجام از خودداری تعهد مورد هرگاه

 آثار رفع ب  تواندمی ل  متعهد تقاضای ب  دادگاه دهد، انجام را

 موقعب  اجرا مأمورین وسیل ب  مزبور حک  و کند حک  کار آن

 باشد کرده تعهد معامل  طرف اگر مثالً  شد، خواهد گذارده اجرا

 تعهد برخالف لیکن نبرد، باالتر معینی حد از را خود دیوار ک 

 حک  مجاز حد تا دیوار کردن خراب ب  دادگاه نماید، عم 

 .کرد خواهد

 گیرینتیجه 

 نتایج ب  توانمی پژوهش این در شدهمطرح مباحث مجموع از

 .یافت زیردست

 ک  معنی بدین است، معو  عقود ذات جزء عوضین تقاب 

 ب  دیگری ب  مالی دردادن عقد طرفین از هرکدام اصلی انگیزه

 ماده در گذارقانون ک  است آن معو  یا عو  آوردن دست

 تعهدات: است دانست  بیع آثار از را نتیج  این حصول م.ق 362

 تعهدات ب  نباید اساس این بر و بوده متقاب  بیع عقود طرفین

 تعهدات معو  عقود در زیرا کرد، نگاه مستق  طورب  طرفین

 دوجانب  تعهدات این از ناشی حقوق مبنای بر. است دوجانب 

 تعهدات انجام ب  نیت حسن با دارند تکلیف هاآن از هرکدام

 اجرای شد امری ب  متعهد فردی ک  زمانی یعنی. بپردازند خود

 شودمی محسوب او دینی حتی و اخالقی و قانونی وظیف  آن

 ب  لزوم ب  را ما کری  قرآن در ک  ایآی  مشهورترین شاید ک 

 سوی  از اول آی  همانا کندمی تشوی  و تحریض عهد ب  وفای

 در پیام نخستین عنوانب  متعال خداوند ک  است مائده مبارک

 آمنو الذین ایها یا: فرمایدمی هامسلمان ب  خطاب سوره این

 وفا هاپیمان ب  ایدآورده ایمان ک  کسانی ای... بالعقود اوفو

 تعهدات یا تعهد ب  طرف اگر ک  است این سؤال حال. کنید

 انجام ب  را مقاب  طرف الزام توانمی آیا باشد نکردهعم  خود
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 استناد ب  توانمی آیا دیگرعبارتب  بخواهد؟ دادگاه از تعهد

 یا تعهد اجرای از و گرفت ایراد متقاب ، تعهد نشدن انجام

 برای خریدار اگر مثالعنوانب  زد؟ باز خودسر تعهدات

 علت ب  چک وج  سپس و نماید صادر چک ثمن پرداخت

 استناد ب  تواندمی فروشنده آیا نشود پرداخت آن بودن بالمح 

 خریدار ب  مبیع تسلی  از مقاب  طرف تعهد نشدن انجام

 این فرانس  ازجمل  کشورها سایر حقوق در. نماید خودداری

 تخلف ب  تواندمی ل  متعهد یعنی است شدهتصریح موضوع

 معاف متقاب  تعهد انجام از را خود و کند استناد مقاب  طرف

 در تجاری اسناد صدور پس کند مطرح فسخ دعوای یا بداند

. آوردنمی وجود ب  واحوالاوضاع در دگرگونی هیچ موارد این

 تعهدات قانون 83 ماده و آلمان مدنی قانون 320 ماده در نیز و

. است شدهشناخت  رسمیت ب  تعهد انجام عدم ایراد سوئیس

 هیچ ک  است آن شودمی استناد ایران حقوق در ک  طورهمان

 عقلی قاعده آن مستند ک  بماند باقی جبران بدون نباید زیانی

 مردم ب  نباید عقالً ک  معنی بدین است «اضرار و ضرر ال»

 نباید ضرری هیچ حد تا این راستای در ک . کرد وارد ضرری

 ادعای تواندمی هنگامی ل  متعهد البت  بماند، باقی جبران بدون

 در تأخیر یا تعهد اجرای عدم درنتیج  اثبات ک  نماید خسارت

 قانون در ایران، حقوق در اما است؛ رسیده وی ب  ضرری آن

 وجود تعهد انجام عدم ایراد خصوص در نصی گون هیچ مدنی

 شدهبینیپیش م.ق 377 ماده موضوع حبس ح  صرفاً و ندارد

 و حبس ح  غربی، کشورهای حقوق در ک درحالی است

 ح ب  زیرا دانندمی متفاوت ح  دو را «تعهد انجام عدم ایراد»

 را مبیع فروشنده اوالً کرد استناد تواندمی موقعی تا حبس

 باشند، حال دو هر ثمن و مبیع تسلی  ثانیاً  باشد نکرده تسلی 

 پذیرامکان نیز مبیع تسلی  از بعد حتی تعهد انجام عدم ایراد اما

. کرد خودداری رسمی سند تنظی  قبول از تواندمی یعنی است

 ماده اما کرد؛ استناد ایراد این ب  م.ق 377 ماده ب  تواننمی پس

 ح  م.ق 380 ماده شودمی مطرح زمین  این در ک  دیگری

 مشتری، اگر ک  صورتبدین است تفلیس خیار استناد ب  فسخ

 را آن استرداد ح  بایع باشد موجود او نزد عین و شود مفلس

 آن تسلی  از توانمی باشد نشده تسلی  هنوز مبیع اگر و دارد

 گشامشک  تواندنمی گوناگون دالی  ب  ه  ماده این. کند امتناع

 ایران مدنی حقوق در حاضر حال در افالس پدیده زیرا باشد،

 را افالس 1313 مصوب اعسار قانون 39 ماده ندارد وجود

 این بر ناظر فقط و آورده آن جایب  را اعسار و کرده فسخ

 را استردادش تواندمی باشد کرده تسلی  را مبیع اگر ک  است

 است بهتر اما نکند؛ تسلی  تواندمی نکرد تسلی  اگر و بخواهد

 روح از و کنی  استناد مدنی قانون 219 ماده ب  زمین  این در

 در ماده این شوی  متوس  تعهد انجام عدم ایراد ب  ماده، این

 .کندمی بیان یکدیگر ب  را تعهدات وابستگی حقیقت

 و ثمن تأدی  ب  اجبار و الزام جهت دیگر قانونی تدبیر یک و 

 در تأخیر صورت در یعنی است دادگاه ب  الزام طری  از مبیع

 این در شودمی تسلی  ب  اجبار ممتنع ثمن، یا مبیع یا تسلی 

 نیز و ثمن پرداخت از مشتری ک  حالتی در گذارقانون حال

 حفظ خواهان مقاب  طرف و کند امتناع مبیع تحوی  از بایع

 ثمن پرداخت ب  را خریدار الزام تواندمی باشد قراردادی روابط

 .بخواهد دادگاه از مبیع تحوی  ب  را بایع و

 منابع و مآخذ

 منابع فارسی (الف
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