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Abstract
The exception non adimpleti contractus is one of the general rules of
contract law in Romano-Germanic legal regime based on which in
simultaneous reciprocal obligations, in case of non-performance by one
party, the other party may suspend his obligation, and if being sued by other
party can defend himself by invoking the non-performance of the obligation.
The exception non adimpleti contractus differs from right of retention in
Romano-Germanic legal regime. This exception has been accepted in
countries following the Romano-Germanic legal regime and the 1980 United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods as well.
The present article, through a descriptive-analytic method and by means of a
comparative view, has attempted to prove that the legal concept of the non
adimpleti contractus also is recognized in Iranian legal system and
Imamiyah jurisprudence. In fact, some legal titles such as "refusing to pay
the price or deliver the goods" and "right of retention" reflect the legal
concept in question.
Keywords: Exception Non Adimpleti Contractus, Right of Retention,
Refusing to Deliver Goods, Refusing to Pay the Price.
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چکیده
ایراد عدم اجرا یکی از قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی رومی-ژرمنی
است که مطابق آن در تعهدات دوطرفه همزمان ،در صورت عدم انجام تعهد توسط
یک طرف قرارداد ،طرف دیگر میتواند تعهد خود را معلق سازد و در صورت اقامهی
دعوا از سوی طرف مقابل با استناد به عدم اجرای تعهد از خود دفاع نماید .ایراد عدم
اجرا متفاوت از حق حبس در نظام حقوقی رومی-ژرمنی می باشد .این ایراد در
کشورهایی که تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی هستند و نیز در کنوانسیون بیع
بین المللی مورد پذیرش قرارگرفته است .مقاله حاضر کوشیده است تا با روش
توصیفی تحلیلی و با نگاه تطبیقی اثبات نماید که مفهوم حقوقی ایراد عدم اجرا در
نظام حقوقی ایران و فقه امامیه نیز شناساییشده است و عناوین حقوقی همچون
«امتناع از تسلیم ثمن و مبیع» و «حق حبس» در حقیقت مبیّن همین مفهوم هستند.
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مطالعهی تطبیقی اریاد عدم اجرا رد نظام رومی-ژرمنی (فرانسه ،آلمان ،سوئیس) ،کنوانسیون بیع بینالمللی و اقبلیت پذریش آنرد

واژگان کلیدی :ایراد عدم اجرا ،حق حبس ،امتناع از تسلیم مبیع ،امتناع از تسلیم ثمن.

 .1استادیار گروه حقوق ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهر قدس.
 .2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشگاه امام صادق (ع).
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه امام صادق(ع) (نویسنده ی مسئول)؛ رایانامه:
mostafa.mostafai.isu@gmail.com
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مقدمه

در حوزه حقوق تعهدات همواره این امکان وجود دارد که یکی از طرفین تعهدات
خود را اجرا نکند و از آنجاییکه این مسئله باعث ضرر و زیان و تضییع حقوق طرف
مقابل میشود ،نظامهای حقوقی به ارائه راهحلی در این زمینه اندیشیدهاند .نظام حقوقی
رومی ژرمنی به عنوان یکی از اصیلترین نظامهای حقوقی دنیا  ،برای پاسخگویی به این
مسئله قاعدهای به نام «ایراد عدم اجرا» را وضع نموده است.
ایراد عدم اجرا یکی از قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی رومی-ژرمنی است.
مطابق این قاعده در تعهدات قراردادی ،درصورت عدم ایفای تعهد توسط یکی از طرفین،
طرف دیگر قرارداد می تواند تعهد خود را اجرا نکند و با استناد به آن ،در دعوا از خود
دفاع نماید.
این نهاد حقوقی که از قرن شانزدهم میالدی پدید آمده است ،در اکثر کشورهای مبتنی
بر نظام حقوقی رومی-ژرمنی و کشورهایی که سیستم حقوقی خود را از این نظام حقوقی
اقتباس کرده اند پذیرفتهشده است .امروزه عالوه بر کشورهای مبتنی بر نظام حقوقی
رومی-ژرمنی رد پای این نهاد را میتوان در برخی از اسناد حقوقی بین المللی ازجمله
کنوانسیون بیع نیز یافت.
باید متذکر شد که ایراد «عدم اجرا» با «حق حبس» یا «حق بازداشت» 1که یکی دیگر از
ضمانت اجراهای عدم اجرای قرارداد در نظام حقوقی رومی-ژرمنی است ،متفاوت
میباشد؛ بهطوریکه هرکدام از آنها دارای شرایط استناد و اعمال مختص به خود هستند.
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 .1برای آشنایی بیشتر در مورد این مسئله در حقوق فرانسه رک .مهدی شهیدی ،آثار قراردادها و تعهدات ،ج ،3ص
.160

درباره جایگاه ایراد عدم اجرا در نظام حقوقی ایران باید گفت که اگرچه برخی از
حقوقدانان ایرانی در پژوهشهای تطبیقی به آن توجه داشتهاند و مادهی ( )377قانون مدنی



را ،ایراد عدم اجرا در نظام حقوقی ایران دانستهاند( .صفایی و همکاران )339 :1384 ،و
(شهیدی )159 :1383 ،و برخی نیز در مقام بیان ایرادات ،مادهی ( )377قانون مدنی را یک
ایراد دانستهاند( .امیری قائممقامی ،1385،ج )123 :3ولی در نظام حقوقی ایران استعمال
اصطالح ایراد عدم اجرا در مورد مسائل حقوق داخلی چندان مسبوق به سابقه نیست و
درباره آن این سؤال قابل طرح است که آیا این قاعده قابلیت شناسایی و پذیرش در حقوق
ایران را دارد؟ و در فرض پذیرش این قاعده (ایراد عدم اجرا) آیا آن همان حق حبس است
یا خیر؟ و اگر ایراد عدم اجرا متفاوت با حق حبس است ،جایگاه هر کدام از این دو در
نظام حقوقی ایران کدام است؟
پژوهش حاضر درصدد برآمده تا ضمن تبیین جایگاه و مشخصات این قاعده در نظام
حقوقی رومی  -ژرمنی ،به شناسایی مفهوم آن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه اقدام نماید
و آن را بهعنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوقی قابلاستفاده در کنار حق حبس و به
عنوان نهادی متمایز از حق حبس در زمینهی حقوق تعهدات معرفی کند.
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برخی دیگر نیز مفهوم متناظر ایراد در نظام حقوقی ایران را همان حق حبس دانستهاند.

 .1مختصات ایراد عدم اجرا در نظام رومی -ژرمنی

در این قسمت جهت شناخت کامل مختصات ایراد عدم اجرا ،نخست به بررسی مفهوم
آن میپردازیم ،سپس به تشریح نحوه استناد به ایراد عدم اجرا و شرایط اعمال آن اقدام
میکنیم و ریشه و مبنای آن را نیز مورد مداقه قرار داده و در آخر تمایزات آن با مفهوم
حق حبس را بر خواهیم شمرد.
 .1-1مفهوم ایراد عدم اجرا

اصطالح ایراد عدم اجرا که متخذ از اصطالح التینی Exceptio non adimpleti

) )contractusاست ،در زبان انگلیسی به ) (Exception of non-Performanceترجمهشده
است .در تعریف این نهاد آوردهاند که آن« ،مصداق ایراد یا دفاع در حقوق رومی است که
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بر اساس آن ،شخصی که علیه او اقامه دعوا شده است ،برای عدم اجرای تعهدات
قراردادیاش ،صرفاً با اثبات اینکه خود مدعی ،تعهدات قراردادیاش را اجرا نکرده است
میتواند از خودش دفاعکند».

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب– سال ششم – شماره اول – بهار 1398

http://www.duhaime.org/LegalDictionary/E/ExceptioNonAdimpletiContract
us.aspx.
برای مثال اگر  Aو  Bبا یکدیگر قراردادی منعقد کنند و در مقابل همدیگر متعهد

شوند ،چنانچه  Aدعوای عدم اجرای تعهد علیه  Bمطرح کند درحالیکه خود به تعهدش
عملنکرده است ،در این صورت  Bمیتواند با استناد به عدم اجرای تعهد قراردادی  Aبه
دفاع از خود بپردازد.
ایراد عدم اجرا بهعنوان یک نهاد حقوقی در نظام حقوقی رومی-ژرمنی دارای
مجموعهای از اوصاف و ویژگیها است که برای شناخت دقیق مفهوم آن باید به تبیین این
اوصاف پرداخت .ازجمله مهمترین این اوصاف عبارتاند از:
 .1-1-1دارای ماهیت ایراد

یکی از مهمترین ویژگی های ایراد عدم اجرا که در تعریف حقوقی آن نیز آمد و در
زمره ویژگی های ماهوی آن قرار دارد ،این است که این قاعده ماهیتاً یک ایراد یا دفاع
محسوب میشود و مطابق آن ،تنها حق دفاع به شخصی که تعهدات خود را معلق کرده
است ،داده می شود که در برابر طرف دیگر قرارداد که تعهدش را نقض کرده است به آن
استناد نماید و بر اساس آن هیچ حق دیگری برای فرد به وجود نمیآید(Nyer, 2006 : .
)46
 .2-1-1دارای اثر تعلیقی

ویژگی دیگر ا یراد عدم اجرا ،دارا بودن اثر تعلیقی است؛ به این نحو که بهطرفین
قرارداد ،حق تعلیق اجرای قرارداد را تا زمانی که طرف دیگر حاضر به اجرای تعهدات
قراردادیاش گردد ،میدهد (Nyer, 2006 : 46) .ولی درعینحال این نهاد حق خاتمه
قرارداد یا از بین بردن حقوقی را که طرفین از طریق آن به دست آوردهاند را نخواهد داد.
) (Cazanel,2014: 275بنابراین با استناد به این نهاد نمیتوان به قرارداد پایان داد یا حقوق
124

طرف مقابل را ساقط نمود ،چه اینکه برای خاتمه دادن به قراردادها اصوالً باید از

مکانیسمهای دیگر حقوقی مانند حق فسخ و خیارات استفاده کرد .پس با استناد به ایراد
عدم اجرا ،در حقیقت طرف قرارداد تعهدات خود در مقابل طرف دیگر را تا زمانی که او



حاضر به انجام تعهداتش شود تعلیق میکند یا به عبارت دقیقتر قرارداد را به حالت تعلیق
مرتبط با آن در قوانین کشورهای رومی-ژرمنی قابل استنباط است .بهعنوان نمونه در قانون
مدنی آلمان آمده است« :شخص ملتزم در قرارداد دوطرفه میتواند از ایفای تعهد
خودداری ورزد تا طرف دیگر تعهد مقابل را ایفا کند».
 .3-1-1قابل استناد بهصرف عدم انجام تعهد

از دیگر اوصاف ایراد عدم اجرا ،عدم لزوم نقض اساسی قرارداد به واسطهی عدم
اجراست تا به موجب نقض قرارداد امکان استناد به این قاعده فراهم گردد .بنابر این ،به-
منظور اعمال این قاعده ،الزم نیست عدم اجرای تعهد توسط یک طرف منجر به نقض
اساسی قرارداد شود تا بدین سبب ،طرف دیگر قادر به استناد به این نظریه باشد .همانگونه
که حقوقدانان نیز یادآور شدهاند در حقوق ،ضمانت اجراهای متفاوتی برای نقض تعهدات
قراردادی وجود دارد و اعمال برخی از این ضمانت اجراها به صرف عدم اجرای قرارداد
ممکن نیست ،بلکه اعمال آنها تابع شرایطی خاص مانند نقض اساسی قرارداد است .بعنوان
نمونه از مواد ( )71و ( )72کنوانسیون بیع بین المللی کاال استنباط میشود زمانی که نقض
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درمیآورد .این خصیصهی ایراد عدم اجرا که ازجمله عناصر اساسی آن است ،از مواد

قرارداد به حدی جدی باشد که منجر به عدم اجرای قسمت مهمی از تعهدات قراردادی
(نقض عمده) شود ضمانت اجرای حق تعلیق اعمال میگردد و زمانی که نقض قرارداد
منجر به نقض اساسی قرارداد شود ضمانت اجرای حق فسخ تجویز میگرددBennett, ( .

 )1987: 528پس بر اساس ایراد عدم اجرا ،هیچ ضرورتی بابت نقض اساسی قرارداد
احساس نمی شود و به صرف عدم انجام تعهدات توسط یک طرف ،طرف مقابل میتواند
به ضمانت اجرای مقرر متوسل شود و وظایف قراردادی خویش را معلق نماید
 (Beletskaya, 2014: 85).البته باید به این نکته توجه کرد که عدم اجرای طرف قراردادی
باید به اندازه ی کافی مهم باشد تا طرف مقابل به ایراد تمسک کند و در صورتی که طرف
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قراردادی بخشی از تعهد خود را انجام داده باشد ،اگ ر بخش انجام نشده اهمیت چندانی
نداشته باشد ،نمیتوان به ایراد عدم اجرا استناد کرد.

1

 .4-1-1نهادی موقتی
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ویژگی دیگر ایراد عدم اجرا عبارت است از اینکه قاعدهای موقتی محسوب میشود و
تا زمانی به تأخیر میافتد که طرف دیگر قرارداد حاضر به اجرای تعهد خود گردد؛ بنابراین
زمانی که طرف مقابل ،تعهدش را اجرا کرد و یا تضمینات کافی برای اجرای قرارداد داد،
طرفی که با استناد به این ماده از اجرای تعهد خودداری کرده است باید به تعهداتش بر
اساس قرارداد عمل کند (Beletskaya, 2014: 85) .این شرط از ماده ( )320قانون مدنی
آلمان قابل استنباط است .ماده مذکور مقرر میدارد-1« :جز در مواردی که قرارداد ،طرف
را ملزم میکند که اول ایفای تعهد کند ،شخص ملتزم در قرارداد دوطرفه میتواند از ایفای
تعهد خودداری ورزد تا طرف دیگر تعهد مقابل را ایفا کند ».بنابراین قانون تا زمانی به
شخص اجازه داده است که تعهد خود را تعلیق کند یا از ایفای آن خودداری نماید که
طرف مقابل حاضر به اجرای تعهد خود گردد.
 .5-1-1ابزاری برای الزام طرف مقابل

ایراد عدم اجرا یکی از ابزارهای الزام و اجبار طرف مقابل و تضمینی برای اجرای
قرارداد محسوب میشود؛ توضیح اینکه شخص برای رسیدن به هدفی که از قراداد داشته
است ،به اجرای قرارداد توسط طرف مقابل نیاز دارد و برای نیل به این مقصود خود مجبور
خواهد بود که تعهد خود را فوراً انجام دهد ،این خود ضمانتی برای اجرای قرارداد است؛
چه این که با عدم اجرای قرارداد ،شخص از رسیدن به منافعی که بر اساس قرارداد انتظار
آن را میکشیده است دور میشود(Cazanel,2014: 275).
 .6-1-1وسیلهای برای مصونیت از خطر عدم اجرای قرارداد

یکی دیگر از ویژگیهای ایراد عدم اجرا این است که وسیلهای برای مصونیت از خطر
عدم اجرای تعهدات قراردادی محسوب میشود .توضیح بیشتر اینکه در قراردادها ،هر
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 .1برای مطالعه ی بیشتر رک .مادهی  320قانون مدنی آلمان و مادهی  1219قانون مدنی فرانسه.

یک از طرفین تعهدی را بر عهده میگیرند ،حال اگر یکی از طرفین تعهد خود را انجام
ندهد ،طرف دیگر به این خاطر در معرض خطر قرار خواهد گرفت .اینجاست که قاعده



عدم ایراد اجرا به فرد حق می دهد که تعهدات خود را انجام ندهد و با این مکانیسم او را از
 .2-1ریشه و مبنای ایراد عدم اجرا

همانطور که پیشتر اشاره شد ایراد عدم اجرا ازجمله قواعد عمومی است که ریشه در
نظام حقوقی رومی-ژرمنی دارد ،البته این بدین معنا نیست که ایراد عدم اجرا از حقوق روم
سرچش مه گرفته است ،بلکه خاستگاه آن را باید در متون متعلق به قرن  16میالدی جستجو
کرد .زمانی که برای نخستین بار قضات مسیحی کاتولیک آن را پایهگذاری کردند.
) (Nyer, 2006 : 46درباره مبنای ایراد عدم اجرا هم باید خاطرنشان کرد که این قاعده از
نظریه سنتی جهت 1حاصلشده است .و مطابق آن ،تعهد هریک از طرفین ،سبب تعهد
طرف دیگر قرارداد است (O'Neill & Salam,1993:153).بنابراین اگر یکی از طرفین از
اجرای تعهدش خودداری کند ،طرف دیگر این حق را داراست که تعهد خود را اجرا
نکند.
 .3-1نحوه اعمال ایراد عدم اجرا

نحوهی اعمال ایراد عدم اجرا و بهرهمندی از مزایای این ضمانت اجرای حقوقی به
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خطر عدم اجرای قرارداد توسط طرف مقابل حفظ میکند)Munz,2015: 381) .

صوت مستقیم و بدون مراجعه به دادگاه است .طرفین قرارداد ایراد عدم اجرا را به صورت
مستقیم در بین خود و بدون مراجعه به دادگاه اعمال میکنند؛ به این نحو که هریک از
طرفین تا زمانی که طرف دیگر حاضر به ایفای تعهدش گردد از ایفای تعهد خود
خودداری میکند و به مقابلهبهمثل میپردازد (Calafous, 2017: 27) .حال اگر یکی از
طرفین دعوای نقض قراردادی را مطرح کند طرف دیگر با استناد به عدم اجرای طرف
دیگر از خود دفاع می کند .گفتنی است که در فرض اعمال ایراد عدم اجرا توسط طرفین،
مطابق قوانین مدنی آلمان و سوئیس ،برای اعمال این ایراد ،طرفین ملزم به رعایت تشریفات
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خاصی نیستند .توضیح این که در این قوانین برای اعمال ایراد عدم اجرا تشریفات خاصی
پیشبینینشده است و طرفین قرارداد میتوانند بهمحض اینکه طرف دیگر تعهد خود را
انجام نداد یا نشانههای امتناع او آشکار شد از انجام تعهدات خود خودداری ورزند؛ با توجه
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به این که اعمال ضمانت اجرای حقوقی ایراد عدم اجرا نیاز به مداخله دادگاه ندارد و توسط
طرفین قرارداد اجرا میشود ،لذا میتوان آن را نمادی از اجرای عدالت خصوصی دانست.
) (Beletskaya, 2014: 85باید یادآور شد که تنها در صورتی میتوان به ایراد عدم اجرا
استناد نمود که شرایط قانونی پیشبینیشده برای اعمال آن موجود باشد .دو شرط اساسی
که در نظام حقوقی رومی-ژرمنی در این باره پیشبینی شده به شرح زیر میباشند:
شرط نخست اینکه باید تعهدات دوطرفه یا چند طرفه ،ناشی از قراردادی واحد باشد .
)(Cazanel, 2017 :2بنابراین در سایر مواردی که دو یا چند نفر در مقابل یکدیگر متعهد
هستند ولی منشأ تعهد آنان یک قرارداد نیست و نیز در مواردی که منشأ تعهد طرفین اصالً
از نوع قراردادی نیست ،امکان استناد به این قاعده وجود نخواهد داشت؛ لذا درصورتیکه
 Aو  Bدر مقابل یکدیگر متعهد باشند ولی منشأ تعهد یکی ضمان قهری و منشأ تعهد
دیگری قرارداد باشد ،آنها نمی توانند به ایراد عدم اجرا برای عدم ایفای تعهد خود متوسل
شوند.
شرط دوم این که باید زمان انجام تعهدات طرفین همزمان باشد؛ بنابراین درصورتیکه
شخص متعهد به وجه ملزمی پذیرفته است که تعهد خودرا زودتر انجام دهد امکان استناد به
این قاعده برای او وجود ندارد (Cazanel, 2017:287) .یا در صورتی که اساساً بهموجب
قرارداد فی ما بین ،زمان اجرای تعهدات طرفین قرارداد همزمان است ولی طرفین توافق
نموده اند که تعهد یک طرف حال وطرف دیگر موجل باشد در این صورت نیز نهاد ایراد
عدم اجرا قابل اعمال نیست .
 .4-1تمایز ایراد عدم اجرا با حق حبس

نزدیکترین مفهوم به ایراد عدم اجرا در نظام رومی-ژرمنی حق حبس است .حق
حبس و ایراد عدم اجرا هر دو از ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد میباشند ،اما در نظام
128

رومی-ژرمنی این دو از هم متمایز اند؛ نهتنها در نظام رومی –ژرمنی ایراد عدم اجرا و حق

حبس از یکدیگر تفکیک شدهاند بلکه در برخی کشورهای تابع این نظام از جمله مصر نیز
این تمایز را می توان یافت .برای شناخت بهتر ایراد عدم اجرا و تمایز آن از حق حبس،



ناگزیر از تبیین مختصر حق حبس در نظام حقوقی رومی-ژرمنی هستیم.
اموالی را که بهعنوان دارنده آنها محسوب میشود تا زمانی که دین مربوط به آنها از
سوی بدهکاران پرداختنشده است ،نزد خود نگاه دارد(National report, 2011: 330) .

بنابراین حق حبس را باید حقی ویژه برای طلبکار در جهت وصول طلبش دانست .با توجه
به تعریف حق حبس در نظام رومی-ژرمنی این نهاد تضمینی برای طلبکار در راستای
دستیابی به طلبش است ،زیرا تا بدهکار طلب خود را نپردازد اموال او که در دست طلبکار
میباشد به وی بازگردانده نمیشود.
گفتنی است که در نظام حقوقی فرانسه در موادی همچون (،)1948( ، )862( ، )861
( ) 1673قانون مدنی به حق حبس پرداخته شده است .برای مثال قانون مدنی فرانسه در ماده
( )861به وارثی که مستحق ارث بری از مورث است ،حق نگهداشتن مالی که از مورث
قبل از تقسیم ارث در نزد اوست را تا زمان تقسیم ارث میدهد .قانونگذار در مادهی
( )1948نیز به مستودع حق نگهداری ودیعه تا زمانی که هزینههای نگهداری و خسارت
ناشی از ودیعه را دریافت نکرده را داده است .همچنین اگر بایعی که برای خود در قرارداد

مطالعهی تطبیقی اریاد عدم اجرا رد نظام رومی-ژرمنی (فرانسه ،آلمان ،سوئیس) ،کنوانسیون بیع بینالمللی و اقبلیت پذریش آن رد حقوق اریان

حق حبس 1در نظام رومی-ژرمنی حقی است که به طلبکار داده میشود تا بهوسیله آن،

خیار شرط درج نموده است این خیار را اعمال نماید ،چون چنین بایعی عالوه بر پرداخت
اصل ثمن باید هزینه های مربوط به بیع و سایر مخارج رسمی و ضروری را نیز به مشتری
بپردازد و بایع تا قبل از پرداختن هزینه های فوق و انجام تعهدات مذکور نمیتواند مبیع را
پس بگیرد ،پس میتوان از این امر برداشت کرد که مشتری تا قبل از پرداختن هزینههای
فوق حق حبس خواهد داشت.
اگرچه در قانون مدنی فرانسه تنها در چند ماده به موضوع حق حبس پرداخته شده
است ،اما نگاه حقوقدانان و رویهی حقوقی فرانسه بر آن است که موارد تجویز اعمال حق
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حبس که در قانون مدنی فرانسه آمده ،تنها مثالهایی از یک قاعدهی عمومی هستند که این
حق را به هر طلبکاری میدهد تا اموال متعلق به مدیون را بهعنوان ضمانت پرداخت بدهی
نزد خود نگه دارد .بنابراین در نظام حقوقی فرانسه حق حبس قاعدهای عمومی است و
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عالوه بر موا ردی که درقانون آمده در سایر مواردی که شرایط الزم برای اعمال حق حبس
موجود باشد ،می توان به این حق تمسک جست(National report, 2011: 166).

تمایز ایراد عدم اجرا و حق حبس عالوه بر قانونگذاری کشورها ،در کنوانسیون بیع
بینالمللی مشهود است .چنان که ما ایراد عدم اجرا را در مواد ( )58و () 71کنوانسیون ،و
حق حبس را در مواد ( )85و ( )86کنوانسیون مشاهده میکنیم .مادهی ( )85دراینباره بیان
میکند« :هرگاه مشتری نسبت به قبض کاال تأخیر نماید یا در موردی که تأدیه ثمن و
تحویل کاال میباید بهصورت همزمان صورت گیرد ،مشتری در تأدیه ثمن قصور ورزد و
کاال در ید بایع بوده و یا به نحو دیگری بر کاال استیال داشته باشد ،بایع مکلف است حسب
اوضاع واحوال ،اقدامات متعارف را برای حفاظت کاال معمول دارد .و تا زمانی که مشتری
هزینههای متعارف انجامشده را تأدیه ننماید ،بایع حق دارد کاال را حبس نماید ».مادهی
( )86نیز مقرر میدارد .1« :چنانچه مشتری کاال را دریافت نموده و قصد اعمال هریک از
حقوق خود را در چارچوب قرارداد و این کنوانسیون دایر بر رد آن را داشته باشد مکلف
است حسب اوضاع واحوال اقدامات متعارف را برای حفاظت کاال معمول دارد .و تا زمانی
که بایع هزینههای انجام شده را تأدیه ننماید ،مشتری حق دارد کاال را حبس کند»...
اگرچه میان نهاد حقوقی حق حبس و ایراد عدم اجرا برخی نقاط اشتراک وجود دارد
از جمله این که هر دو به عنوان وسیلهای برای فشار بر متعهد محسوب میگردند(Karton, .

) 2015: 9امّا این دو از جهات متعددی متفاوت میباشند که اهم این تفاوتها به شرح
زیر است:
-1ایراد عدم اجرا دارای ماهیت ایراد است ،ولی حق حبس فاقد چنین ماهیتی میباشد و
شاید بتوان ماهیت آن را تضمین دانست؛ به این نحو که ایفای تعهد از سوی بدهکار را
تضمین میکند و برای طلبکار امنیت حقیقی را فراهم میآورد(O'Neill & Salam, .
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)1993:153

-2ایراد عدم اجرا را باید ناظر به عقود معاوضی دانست (Flour , Aubert et Savaux,

) 2015: 263در حالی که حق حبس در غیر این مورد نیز قابلیت استناد دارد .یعنی اگرچه



محل استناد به ایراد عدم اجرا عقود معاوضی مانند بیع و اجاره است ،امّا محل اجرای حق
ایجاد آن اهمیتی داشته باشد .از همین رو در مادهی ( )861قانون مدنی فرانسه به وارثی که
مستحق ارثبری از مورث است ،حق نگهداری مالی که از مورث قبل از تقسیم ارث در
نزد اوست تا زمان تقسیم ارث داده شده است.
-3ایراد عدم اجرا مربوط به قراردادهای طرفینی همزمان است)Lecourt, 2016: 236( .
یعنی در مواردی که دو تعهد باید همزمان اجرا شود و هریک از طرفین اجرای تعهد خود
را منوط به انجام تعهد طرف دیگر میکند ،ایراد عدم اجرا قابلیت استناد خواهد داشت.
درحالی که حق حبس ناظر به تمامی مواردی است که طلبکار اموالی از مدیون را به نحوی
از انحاء در دست دارد )Crawford & Olleson, 2000) .برای نمونه دلّالی که پس از
انعقاد معامله مستحق اجرت مقرر در قرارداد شده است و در عینحال کاالهایی را که به
وی سپرده شده را در دست دارد ،میتواند در صورتی که فروشنده اجرت او را نپردازد ،با
استناد به حق حبس تا زمانی که اجرت خود را نگرفته است از تحویل کاالهای مورد نظر
امتناع ورزد.
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حبس میتواند هر موضعی باشد که دین یا حقی مالی ایجاد شده است ،بدون این که منشأ

 .2ایراد عدم اجرا در نظام رومی-ژرمنی و کنوانسیون بیع

ایراد عدم اجرا در غالب کشورهای تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی و نیز برخی از
کنوانسیونهای بینالمللی ،بهعنوان یکی از قواعد عمومی مسلّم پذیرفتهشده است ،که از
جمله آن کشورها میتوان به فرانسه ،سوئیس ،آلمان ،مصر ،لبنان و ایالت کبک کانادا
اشاره کرد و از میان کنوانسیونها ،میتوان کنوانسیون بیع بینالمللی را نام برد .این در حالی
است که در کشورهای پیرو نظام حقوقی کامن ال این قاعده شناسایی نشده و ایراد عدم
اجرا بهعنوان یکی از مختصات نظام حقوقی رومی-ژرمنی شناخته میشود .البته باید متذکر
شد که در قرن هجدهم میالدی با تصمیم  Lord Mansfieldدر پروندهی Kingston v.
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 ، Prestonوابستگی تعهدات در قراردادهای دوطرفه و این امر که اجرای تعهد از سوی
هریک از طرفین پیش شرط اجرای تعهد از سوی طرف دیگر میباشد ،در نظام حقوقی
انگلستان موردپذیرش قرار گرفته است(Crawford & Olleson, 2000) .
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در ادامه به منظور شناخت بیشتر ایراد عدم اجرا و کاربرد آن ،به بررسی این قاعده در
نظام حقوقی کشورهای شاخص در سیستم رومی-ژرمنی (یعنی فرانسه ،آلمان و سوئیس) و
همچنین کنوانسیون بیع بینالمللی میپردازیم.
 .1-2ایراد عدم اجرا در حقوق فرانسه

درباره ایراد عدم اجرا -که در حقوق فرانسه از آن با اصطالح ( Exception

 )d'inexécutionیاد میشود -در قانون مدنی مصوب  1804میالدی مادهای وجود نداشت،
اما در قانون مدنی مصوب  2016میالدی در ذیل مبحث آثار قراردادها ،دو ماده به این
موضوع اختصاص داده شد.
در ماده ( )1219قانون مدنی جدید فرانسه درباره ایراد عدم اجرا آمده است« :طرف
قرارداد می تواند تعهدات خود را ایفا نکند ،اگر طرف دیگر تعهدات خود را اجرا ننماید و
این عدم اجرای تعهد به اندازه کافی اساسی و مهم باشد ».در مادهی ( )1220نیز قانونگذار
مقرر داشته است« :طرف قرارداد میتواند اجرای تعهد خود را معلق سازد .وقتی که
مشخص است طرف مقابلش تعهد خود را به صورت مطلوب ایفا نخواهد کرد و نتایج آن
برای وی بهاندازه کافی اساسی است .این تعلیق باید در زمان مناسب اعالم گردد».
به نظر میرسد که ماده ( )1220قانون مدنی فرانسه ،همانند ماده ( )71کنوانسیون بیع
بینالمللی ،بیانگر نظریهی نقض قابل پیشبینی قرارداد است؛ لذا با توجه به وجود این ماده
در قانون مدنی فرانسه ،می توان مدعی شد که در نظام حقوقی فرانسه ایراد عدم اجرا نه تنها
درباره قراردادهایی که باید به طور همزمان اجرا شوند پذیرفتهشده ،بلکه حتّی پیرامون
قراردادهای مؤجل نیز مورد قبول قرارگرفته است.
 .2-2ایراد عدم اجرا در حقوق آلمان

از میان مواد قانون مدنی آلمان ،میتوان نهاد ایراد عدم اجرا را در موادی همچون ماده
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( )320و ( )322این قانون مشاهده کرد .قانونگذار آلمانی در ماده ( )320درباره شرایط

استناد به ایراد عدم اجرا مقرر داشته است-1« :جز در مواردی که قرارداد ،طرف را ملزم
می کند که اول تعهد خود را ایفا نماید ،شخص ملتزم در قرارداد دوطرفه میتواند از ایفای



تعهدش خودداری ورزد تا طرف دیگر تعهد مقابل را ایفا کند-2 ...چنانچه یکطرف،
که ایفا نشده ایفا نکند بهویژه در شرایطی که به خاطر کماهمیتی جزء اجرا نشده ،این امتناع
متضمن سوءنیت باشد».
افزون بر این ،در ماده ( )322قانون مدنی آلمان آمده است« :چنانچه شخصی بهموجب
قرارداد دو تعهدی ،ایفای تعهد را از دادگاه مطالبه کند و طرف مقابل ،ایفای تعهد خود را
موکول به اجرای تعهد متقابل نماید ،اثر منحصر این اظهار ،این است که طرف دیگر
محکوم به اجرای تعهد همزمان گردد»...
 .3-2ایراد عدم اجرا در حقوق سوئیس

در حقوق سوئیس نیز مفهوم ایراد عدم اجرا شناسایی شده است .برای نمونه از مفهوم
مخالف ماده ( )82قانون تعهدات سوئیس که بیان میدارد« :طرف قرارداد دوجانبه ،در
صورتی میتواند اجرای قرارداد را تقاضا نماید که تعهد خود را ایفا کرده باشد یا پیشنهاد
اجرای تعهدات خود را داده باشد .مگر این که شرایط یا ماهیت قرارداد به او اجازه دهد تا
تعهد خود را بعد از تاریخ تقاضا اجرا نماید» میتوان قابلیت استناد به ایراد عدم اجرا در این
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جزئی از تعهد خود را ایفا کرده باشد ،طرف دیگر نمیتواند تعهد خود را نسبت به مقداری

نظام حقوقی را استنباط کرد.
 .4-2ایراد عدم اجرا در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال

در کنوانسیون بیع بینالمللی -که در سال  1967با هدف ایجاد قواعد یکسان درزمینهی
بیع کاال در عرصه بینالملل تصویب شده و تا به امروز بسیاری از کشورهای جهان به آن
پیوستهاند -نیز میتوان ردپای ایراد عدم اجرا را مالحظه کرد.
ال ماده ( )58این کنوانسیون مقرر میدارد-1« :هرگاه مشتری ملزم به تأدیه ثمن در
مث ً
زمان معین دیگری نباشد ،وی مکلف است درزمانی که بایع ،کاال یا اسناد استیال بر آن را
طبق قرارداد و این کنوانسیون در اختیار او قرار میدهد ،ثمن را تأدیه کند .ولی بایع
میتواند تسلیم کاال یا اسناد مربوطه را مشروط به تأدیه ثمن نماید »...قسمت مذکور از ماده
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فوق ،به لزوم همزمانی تسلیم مبیع و ثمن اشاره داشته و دو نکته اساسی را متذکر گردیده
است :نخست اینکه تا زمانی که فروشنده کاالها را به مشتری تسلیم نکند ،خریدار متعهد
به پرداخت ثمن نیست؛ دوم این که تا وقتی که خریدار ثمن را نپردازد ،فروشنده متعهد به
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تسلیم کاال نمیباشد ) (Honnold, 1999: 363-369به نظر میرسد که بتوان این ماده را
بیانگر مفهوم ایراد عدم اجرا دانست؛ چنانکه برخی از نویسندگان نیز مقررات مادهی ()58
را یک اعمال خاص از ایراد عدم اجرا از منظر نظام رومی_ژرمنی در نظر گرفتهاند.
) (Nyer, 2006 : 29-81البته باید این نکته را افزود که از ظاهر ماده مزبور بر میآید که
مطابق آن ،حق استناد به ایراد عدم اجرا تنها در صورتی وجود خواهد داشت که قرارداد
ساکت بوده و توافقی صورت نگرفته است.
همچنین در ماده ( )71کنوانسیون -که به نقض قابل پیشبینی قرارداد و تعلیق آن تا
زمان ارائه تضمین مناسب توسط طرف مقابل اشارهشده -آمده است -1« :چنانچه پس از
انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل زیر ،بخش اساسی تعهدات خود را ایفا
نخواهد کرد ،طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلق نماید :الف-
نقصان فاحش در توانایی متعهد به انجام تعهد یا در اعتبار او ب-نحوه رفتار او در مقدمه
اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد؛  -2چنانچه بایع پیش از ظهور جهات موصوف دربند
پیشین ،کاال را ارسال نموده باشد ،میتواند از تسلیم آن به مشتری جلوگیری کند هرچند
مشتری دارای سندی باشد که او را نسبت به وضع ید بر کاال محق مینماید -3 .طرفی که
اجرای تعهدات خود را ،خواه قبل از ارسال کاال یا بعد ازآن معلق مینماید مکلف است
فوراً اخطار تعلیق را بهطرف دیگر ارسال کند و درصورتیکه طرف مزبور درزمینهی ایفای
تعهد خود اطمینان کافی فراهم سازد اجرای تعهد خود را از سر گیرد».
مطابق شرایط بند ( )1ماده فوق ،حق تعلیق اجرای قرارداد بهطرفین (اعم از خریدار و
فروشنده) دادهشده است و این تعلیق تا زمانی ادامه دارد که تضمین کافی از طرف مقابل
برای اجرای قرارداد دریافت شود؛ درست همانند ایراد عدم اجرا که مطابق آن انجام تعهد،
معلق به اجرای تعهد طرف مقابل میگردد.
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حق تعلیق مقرر در ماده ( ) 71به هریک از طرفین حق میدهد بر اساس قانون و یا توافق
و به دلیل پیشبینی نقض احتمال قرارداد که در آینده رخ خواهد داد و بهنوعی حاکی از



امکان عدم اجرای تعهد است ،اجرای تعهدات خود را بهطور موقت به تعویق اندازد .ایراد
حاضر به انجام تعهد خویش نگردد  ،وی نیز از انجام تعهدش امتناع ورزد .لذا هر دو حق
مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه متقابل بین تعهدات
ایشان است .البته در مواردی که تعلیق قرارداد بر اساس اعالم امتناع متعهد از اجرای قرارداد
صورت پذیرد این دو نهاد بیشتر به هم شبیه میشوند .بنابراین شاید بتوان مدعی شد که
منشأ تأسیس این دو نهاد حقوقی نیز واحد است .زیرا طرفین هر قرارداد با انتظار نیل به
هدف نهایی از تنظیم قرارداد تعهدات متقابل خویش را ایفا میکنند و تمام تالش آنان با
هدف مذکور صورت میگیرد ،لذا چنانچه این انتظار قانونی و مشروع برآورده نشود
هریک از طرفین عقد با احساس خطر ،در راستای انجام اقدامات الزم برای حفظ حقوق
قانونی و قراردادی خویش خواهند کوشید .و طرفی که مواجه با چنین وضعی شده است،
حق دارد الاقل از ایفای تعهداتش به لحاظ امتناع طرف قابل از انجام تعهدات متقابل،
بهصورت موقت خودداری نماید ،تا آنکه نهایتاً وضعیت انجام تعهدات متقابل روشن گردد
یا تضمین کافی و الزم برای ادامه انجام تعهدات ارائه شود .پس همین توجیه میتواند دو
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عدم اجرا هم ،به هریک از طرفین قرارداد این حق را میدهد که تا وقتی طرف مقابل

نهاد مزبور را بسیار به هم نزدیک سازد( .رک .الفت)1386 ،
با وجود این باید خاطرنشان کرد که حق تعلیق مقرر در ماده ( )71از جهاتی با ایراد
عدم اجرا متفاوت است و علیرغم تمام شباهتهای موجود ،به جهت این وجوه تفاوت،
نمیتوان این دو نهاد را کامالً یکسان دانست .بهطور خالصه در مقام تمایز دو نهاد مزبور
میتوان گفت:
اوالً-تعلیق در ایراد عدم اجرا به خاطر عدم انجام تعهد توسط طرف قراردادی که
تعهدش حال میباشد ،است اما تعلیق مادهی ( )71کنوانسیون جهت رفع تهدید احتمالی
مبنی بر عدم اجرای تعهد از سوی طرف دیگر قرارداد میباشد ،بنابراین در صورت استناد
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به ایراد عدم اجرا ،طرف دیگر لزوماً باید تعهدات متقابلش را اجرا کند ،ولی در صورت
اعمال تعلیق ،طرف مقابل باید تضمینی بدهد که رافع تهدید احتمالی باشد.
ثانیاً-ایراد عدم اجرا در مورد تعهدات دوطرفه حال و همزمان است یعنی در حالتی که
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موعد اجرای تعهد هر دو طرف قرارداد فرارسیده است ،در حالی که حق تعلیق مذکور در
مادهی ( )71در موردی است که تعهدات ناظر به آینده است و پیشبینی میشود که متعهد
در موعد اجرای تعهد ،به تعهدش عمل نخواهد کرد.
 .3امکان شناسایی ایراد عدم اجرا در حقوق ایران

در این قسمت ،میکوشیم تا مفهوم ایراد عدم اجرا را در نظام حقوقی ایران شناسایی
نماییم ،اما ازآنجاییکه حقوق مدنی ایران بهطورجدی متأثر از فقه امامیه است؛ ابتدا مفهوم
ایراد عدم اجرا را در فقه امامیه مورد مطالعه قرار میدهیم و سپس در حقوق ایران به بررسی
این مفهوم میپردازیم.
 .1-3شناسایی ایراد عدم اجرا در فقه امامیه

مفهوم ایراد عدم اجرا را میتوان در مباحث مربوط به عقود نکاح و بیع در فقه امامیه
جستجو کرد ،توضیح بیشتر این که فقیهان امامیه بر اساس چنین مفهومی ،برای زوجه در
عقد نکاح حق امتناع از تمکین تا زمانی که مهر را قبض نکرده است و برای بایع و مشتری
حق امتناع از تسلیم مبیع یا ثمن تا زمانی که عوض قراردادی خود را دریافت نکردهاند
پیشبینی نمودهاند .البته به نظر میرسد با وجود این که فقهای امامیه این دو مسئله را در دو
باب مختلف مورد بحث قرار دادهاند ،امّا مبنای پذیرش این حق در فقه امامیه واحد است و
حتّی این مبنا قابل تسری به سایر عقود معاوضی نیز میباشد.
دربارهی مبنای ح ق مذکور در فقه امامیه ،نظرات گوناگونی مطرحشده است؛ چنانکه
برخی از فقیهان مبنای آن را سیره عقال دانسته و این حق را امری عقالیی که بر معاوضه
مترتب میشود خواندهاند( .امام خمینی )562 :1421 ،و برخی دیگر ،مبنای آن را مقتضای
معاوضه دانستهاند (نجفی ،1404 ،ج 41 : 31؛ نجفی ،1404 ،ج  )146 :23با این توضیح که
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معاوضه اقتضا دارد درصورتی که یکی از طرفین عوض را به دیگری تسلیم نکند دیگری

هم محق شود که از تسلیم عوض قراردادی امتناع ورزد .عدهای دیگر هم مبنای این حق را
شرط ضمنی در قرارداد دانسته و استدالل کردهاند که طرفین قرارداد در زمان انعقاد آن،



عالوه بر ایجاد قرارداد ،بهطور ضمنی شرط میکنند در صورتیکه یکی از طرفین عوض
دیگر بر این باورند که قاعده ال ضرر مبنای این حق است( .تبریزی )617 :1375 ،همان طور
که صاحب جواهر نیز در بحث امتناع زوجه از تمکین تا زمان وصول مهر ،تصریح کرده
که قاعده ال ضرر یکی از مبانی اثبات این حق برای زوجه است( .نجفی ،1404 ،ج)41 :31
مشهور فقهای امامیه در عقد نکاح ،حق امتناع از مواقعه را برای زوجه ،تا زمانی که وی
مهر را دریافت نکرده است پذیرفتهاند و حتّی برخی بر این نظر ادعای اجماع کردهاند.
(بحرانی )460 :1405 ،البته اگرچه در این مسئله اکثر فقها تنها به وجود این حق برای زن
اذعان داشته اند ،ولی با توجه به مبنای این حق ،شاید بتوان گفت که این حق در فقه امامیه
برای زوج نیز قابل پذیرش است و او هم در صورتیکه زوجه از انجام وظایف خود سرباز
بزند ،میتواند به این حق استناد نماید.
درباره عقد بیع نیز ،مسئله امتناع از تسلیم درصورتیکه طرف مقابل به تعهد خود
عملنکرده ،مطرح گردیده و از آن با عنوان حق حبس یاد شده است .برخی فقها در این
مسئله قائل به عدم خالف شدهاند (عاملی حسینی ،بیتا ،)720 :درحالیکه محقق اردبیلی با
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خود را تسلیم نکند طرف دیگر دارای چنین حقی باشد( .خوانساری )197 :1405 ،گروهی

این نظر مخالفت کرده و بر دیدگاه خود اینگونه استدالل کرده است که پس از بیع
هریک از طرفین قرارداد مالک ثمن و مبیع میشوند و اقتضای مالکیت طرفین عقد ،وجوب
ایفای تعهد توسط متعاملین و منع حبس تا زمانی که طرف مقابل به تعهد خود عمل کند،
میباشد و اگرچه عدم ایفای تعهدات توسط طرف مقابل ظلم محسوب میشود ،ولی این
امر نمی تواند مجوزی برای عدم انجام تعهدات قراردادی و استفاده از حق حبس باشد.
(اردبیلی )504 :1403 ،اما مشهور فقها بر این باورند که بیع معاوضه بوده و معاوضه مبتنی بر
تسلیم در برابر تسلیم است؛ بنابراین اگر یکی از طرفین اقدام به تسلیم نکند طرف دیگر نیز
حق دارد که از تسلیم امتناع ورزد( .اصفهانی )49 :1409 ،با توجه به اینکه فقهای امامیه در
مباحث خود ،حق امتناع از تسلیم تا زمان تسلیم طرف مقابل را یکی از اصول معاوضه
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دانستهاند (نراقى )794 :1425 ،لذا ای بسا بتوان ادعا کرد که گرچه فقیهان ،غالب ًا این بحث
را درباره عقود نکاح و بیع و گاهی نیز پیرامون اجاره مطرح کردهاند (رک .اصفهانی،
 ،)49 :1409ولی این امکان وجود دارد که آن را به تمام عقود معاوضی سرایت داد و برای
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طرفین همه این عقود چنین حقی را تجویز کرد.
 .2-3شناسایی ایراد عدم اجرا در حقوق ایران

مفهوم ایراد عدم اجرا در نظام حقوقی ایران ،بهتبع فقه امامیه و در مواد مربوط به عقود
نکاح و بیع در قانون مدنی منعکسشده است .ماده ( )377قانون مدنی در باب بیع مقرر
داشته است « :هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا
طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد ،در این صورت
هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود ».در ماده ( )1085قانون مدنی نیز در
باب نکاح آمده است« :زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل
شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه
نخواهد بود» چنان که از ظاهر این دو ماده قابل استنباط است ،این مواد بر اساس توضیحاتی
که پیشتر درباره مفهوم ایراد عدم اجرا ارائه شد با مفهوم ایراد عدم اجرا تطابق قابل
مالحظهای دارند و میتوان آنها را بر این اساس توجیه و تفسیر کرد .چنانکه برخی از
حقوقدانان نیز ماده ( )377را ظهور قاعده ایراد عدم اجرا در حقوق ایران دانستهاند (صفایی
و همکاران )339 :1384 ،و برخی دیگر ،این ماده را از مصادیق ایرادات قانون مدنی
خواندهاند (امیری قائممقامی ،1385 ،ج )123 :1برخی نیز در بررسی تطبیقی ،ایراد عدم
اجرا را به عنوان نهاد متناظر با حق حبس در نظام حقوقی ایران معرفی کرده اند( .شهیدی،
 )159 :1383بنابراین می توان مدعی شد که مواد ( )377و ( )1085قانون مدنی ظهور و
بروز ایراد عدم اجرا در نظام حقوقی ایران می باشد .البته این مطلب بهمنزله عدم شناسایی
مفهوم حق حبس در نظام حقوقی ایران نیست ،بلکه نهاد حق حبس بر اساس سایر مواد
قانونی در حقوق ایران قابلشناسایی و تبیین میباشد؛ برای نمونه میتوان این نهاد حقوقی را
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در مواد ( )371و ( )390قانون تجارت و مادهی یک قانون راجع به بدهی به مهمانخانهها و
پانسیونها مالحظه کرد.



ماده ( )371قانون تجارت مقرر میدارد« :حقالعملکار در مقابل آمر برای وصول
کرده حق حبس خواهد داشت ».این ماده بهحق العملکار اجازه میدهد اموال موضوع
معامله یا پولی را که به جهت معامله اخذ کرده را تا زمانی که طلب خود را دریافت نکرده
است نگه دارد .ماده مذکور دقیقاً همان تبیینی از حق حبس را ارائه داده است که نظام
رومی-ژرمنی در رابطه با حق حبس ارائه میدهد .گفتنی است برخی از حقوقدانان ،حق
مندرج در ماده مزبور را یکی از حقوق ممتازه خواندهاند که حق العملکار برای وصول
مطالبات خود از آن بهرهمند میگردد( .ستوده تهرانی)65 :1375 ،
امّا در ماده ( )1قانون راجع به بدهی به مهمانخانهها و پانسیونها آمده است« :صاحبان
مهمانخانه و پانسیون و جاهای مانند آن حقدارند مادام که وارد یا مسافر بدهی خود را از
بابت کرایه منزل و قیمت غذا و سایر چیزهایی که مصرف کرده نپردازد از خروج اشیاء و
اثاثیه متعلق به او معادل بدهی او جلوگیری کرده و در شهرها از مأمورین نظمیه و در خارج
از شهرها از مأمورین امنیه توقیف اشیاء مذکور را تقاضا کنند».

مطالعهی تطبیقی اریاد عدم اجرا رد نظام رومی-ژرمنی (فرانسه ،آلمان ،سوئیس) ،کنوانسیون بیع بینالمللی و اقبلیت پذریش آن رد حقوق اریان

مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ

در پایان این بخش ،برای تمیز هرچه بهتر دو مفهوم ایراد عدم اجرا و حق حبس در نظام
حقوقی ایران ،به برخی از مهمترین تفاوتهای میان این دو نهاد اشاره خواهیم کرد:
 .1از آن رو که عدم انجام تعهد در مواد ( )377و ماده ( )1085قانون مدنی -که ناظر به
ایراد عدم اجرا میباشد -مبتنی بر شرط ضمنی یا بنای عقال یا مقتضای عقود معاوضی
است ،لذا این قاعده میتواند در تمامی عقود معاوضی جریان داشته باشد و بهعنوان یکی از
قواعد عمومی قراردادها مورد استناد قرار گیرد ،این در حالی است که در مواد مذکور
درباره حق حبس ،اختیار گرو نگه داشتن کاال و خودداری از تحویل آن ،ناشی از یک
139



حکم قانونی خاص است که در اثر آن حقی ممتاز به شخص داده میشود ،لذا در چنین
موردی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و اصوالً آن را به موارد مصرح در قانون اختصاص داد.
 .2در ایراد عدم اجرا ،شیء مادی و ملموسی گرو گرفته نمیشود بلکه طرف معامله
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صرفاً از ایفای تعهدات قراردادی خود امتناع میورزد ،که ممکن است این تعهد تسلیم کاال
ال شیءای مادی و
یا انجام یا عدم انجام یک عمل باشد ،درحالیکه در حق حبس معمو ً
ملموسی که در دست شخص امانت است به جهت تضمین دین گرو گرفته میشود و از
تحویل آن خودداری میگردد.
 . 3ایراد عدم اجرا تنها در تعهدات همزمان قابل طرح است ،در حالی که حق حبس
ناظر به تمامی مواردی است که داین اموالی را از مدیون در دست دارد و میخواهد تا زمان
تأدیه دینش ،اموال او را به عنوان تضمین نگه دارد.
 .4ایراد عدم اجرا در رابطهی مستقیم با یک قرارداد مورد استناد قرار میگیرد و در
نتیجه اجرای قرارداد را تحت تأثیر قرار داده و آن را به حالت تعلیق درمیآورد ،این در
حالی است که حق حبس هیچگاه اجرای مستقیم قرارداد را تحت تأثیر قرار نمیدهد ،بلکه
که پرداخت دینِ ناشی از قرارداد یا شبه قرارداد را تضمین میکند.
نتیجه گیری

ایراد عدم اجرا یکی از قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی رومی-ژرمنی است که
با استناد به آن به طرف قرارداد این اجازه داده میشود که در تعهدات دوطرفه همزمان ،از
اجرای تعهد خود تا زمانی که طرف مقابل به تعهد خود عملنکرده است خودداری کند و
در صورت اقامه دعوا بتواند با استناد به عدم انجام تعهد طرف مقابل از خود دفاع کند.
اگرچه مفهوم ایراد عدم اجرا در بسیاری از کشورهای تابع نظام رومی-ژرمنی و نیز در
برخی از اسناد حقوقی بینالمللی مانند کنوانسیون بیع بینالمللی کاال مورد شناسایی
قرارگرفته است ،امّا در حقوق ایران ،بهطور صریح به این نهاد حقوقی بهعنوان یکی از
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قواعد عمومی قراردادها اشاره نشده است ،ولی یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد که؛

اوالً-مسئله حق امتناع بایع از تسلیم مبیع درصورتیکه طرف مقابل به تعهد خود عمل
نمیکند و موضوع حق امتناع زوجه از مواقعه تا زمان وصول مهر که در فقه امامیه و حقوق



ایران مورد اتفاق نظر است ،قابل تطبیق با مفهوم ایراد عدم اجرا میباشد.
عقود معاوضی است ،میتوان ایراد عدم اجرا را در تمامی عقود معاوضی جاری دانست.
بر همین اساس باید گفت که شناسایی ایراد عدم اجرا بهعنوان یکی از قواعد عمومی
قراردادها در نظام حقوقی ایران ،نهتنها امری ممکن ،بلکه ضروری محسوب میگردد؛ لذا
پیشنهاد میشود که در صورت تصمیمگیری قانونگذار بر انجام اصالحات نسبت به قانون
مدنی ایران ،همانند قانونگذار فرانسوی عمل کند و مفهوم ایراد عدم اجرا را بهطور مستقل
در مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها مورد شناسایی قرار دهد.
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