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Abstract: 

Performance of contractual obligations is one of important issues in law 
of contracts. The principal purpose of formation of a contract is reaching of 
the parties to the subject matter for which they have entered into the 
contract. In order to achieve this purpose it is necessary that each party fulfill 
and deliver what he/she has undertaken under the contact .One of the most 
significant questions in performing contractual obligations is that whether at 
the time of the  performance of the obligation the obligee can ask the 
performance and after this demand and delay of the obligor he/she can 
demand the remedy for delay in payment in addition to enforcing the obligor 
to carry out the obligation or mere coming of the time to perform is enough 
to responsibility of the obligor and asking the remedy of delay in payment? 
Legal systems have different approaches in answering this question. Some of 
them consider notice as the precondition for the responsibility of the obligor, 
performance of the obligation and compensation and some do not regard 
notice as necessary and consider the mere coming of the time of 
performance enough for this purpose. This research has dealt with the 
approach of the legal systems as to this subject and the legal system of Iran 
has been studied through an approach toward Imamiyah jurisprudence, law 
of France and English law. 
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 چکیده
 باشد. هدف اصلی ازتعهدات قراردادی از مباحث مهم حقوق قراردادها می یاجرا

 ررفین آن به موضوعی است که هر یک از آنان بدین منظوانعقاد قرارداد دستیابی ط
ن متعاقدی اند. در جهت نیل به این هدف ضرورت دارد که هر یک ازوارد قرارداد شده

 آنچه را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است ایفا و تسلیم نماید. یکی از
 ررسیتعهدات قراردادی مورد بحث و ب یموضوعات حقوقی مهمی که در اجرا

 همتعهدل ،تعهد یدانان قرار گرفته است این است که آیا با فرا رسیدن موعد اجراحقوق
، رار اجدتعهد را از متعهد مطالبه کند و پس از این مطالبه و تأخیر متعهد  یباید اجرا

رت تأخیر تأدیه نمود یا تعهد مطالبه خسا یبه اجرا متعهد توان عالوه بر الزاممی
برای مسئولیت متعهد و پرداخت خسارت کافی است.  ،وعد اجرارسیدن م صرف فرا

بعضی از  ،حقوقی در پاسخ به این سؤال رویکردهای متفاوتی دارند هاینظام
رداخت پمطالبه را شرط تحقق مسئولیت متعهد و انجام تعهد و  های حقوقینظام

لول زمان ها مطالبه را ضروری ندانسته و صرف حبرخی از نظام دانند وخسارت می
دانند. در این پژوهش به بررسی رویکرد برای این منظور می تعهد را کافی یاجرا
با رویکردی به  حقوقی ایران و نظام شدهموضوع پرداخته  های حقوقی به ایننظام

 .مطالعه قرار گرفته است انگلیس مورد حقوق فرانسه وحقوق  ، فقه امامیه
 

 .ی تعهد، زمان اجرا، اخطارمطالبه، اجراتعهد، واژگان کلیدی: 

                                 
 gandomkar@qom.ac.ir؛ رایانامه: دانشگاه قم، دانشکده حقوق ،. دانشیار گروه حقوق خصوصی 1

  11/06/98پذیرش ریختا  -   16/04/98  دریافتتاریخ
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 مقدمهمقدمه

 قراردادها منشأ آثار و تعهدات مختلفی در روابط طرفین آن است به طور معمول هر

 یک از طرفین بعد از انعقاد قرارداد با رعایت مفاد و شروط آن از جمله زمان اجرای

 رای تعهدات ازاند را اجرا کنند. عدم اجتعهدات قراردادی باید تعهداتی که برعهده گرفته

جمله  سوی هر یک از طرفین موجب ایجاد مسئولیت قراردادی برای آنان خواهد شد که از

ی تعهد یا خودداری از اجرا یها پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در اجرااین مسئولیت

تأخیر  یا تعهد و خودداری یتعهد خواهد بود. به عبارت دیگر با فرا رسیدن موعد اجرا

و مسئول جبران خسارت شود  شود که وی مقصر تلقی تعهد باعث می یرادر اج متعهد

تقصیر به طرف مقابل خواهد بود. مگر آن که ثابت شود عوامل خارجی از  ناشی از این

دخالت اشخاص ثالث مانع عدم اجرا شده است زیرا در این وضعیت عدم  یا قبیل قوه قاهره

شود. البته باید افزود که یری به او نسبت داده نمیکند و تقصمتعهد انتساب پیدا نمی اجرا به

بر تقصیر باید شروط دیگری هم وجود داشته باشد که مسئولیت قراردادی به وجود  عالوه

تعهد از سوی متعهد، امتناع متعهد از  یجمله وجود یک قرارداد معتبر، امکان اجرا آید از

 شرایط یکی از مباحثی که در تحقق تعهد و ورود خسارت به متعهدله. در کنار این انجام

 گیرد لزوم یا عدمهای حقوقی مورد بحث و بررسی قرار میمسئولیت قراردادی در نظام

 تعهد از سوی متعهدله است. اگر مطالبه شرط فعلیت تعهد و در نتیجه یلزوم مطالبه اجرا

 له موضوع تعهد رامسئولیت متعهد باشد باید در کنار سایر شرایط که از آن نام بردیم متعهد

ضامن مطالبه   ، پس از ایناز متعهد مطالبه کند و در صورت خودداری یا تأخیر در اجرا

متعهدله خواهد بود یا اگر خسارتی هم وارد نشده باشد لیکن برای تأخیر  خسارات وارده بر

لغ وجه مب یتواند مطالبهمتعهد می (ق.م.ایران 230م )التزام تعیین شده باشد  در اجرا وجه

تعهد الزام برای  صرف حال شدنو چنانچه مطالبه ضرورت نداشته باشد و به  التزام را بنماید
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 که بدون مطالبه متعهدله اقدام به انجام تعهد نماید و خودداری و  آیدمتعهد به وجود می

 .مسئولیت قراردادی خواهد شد تأخیر او باعث ایجاد

 تعهد از سویی عدم ضرورت مطالبه اجراا های حقوقی در رابطه با ضرورت ینظام

 رانسه وهای حقوقی از قبیل حقوق فبرخی از نظام .متعهدله رویکردهای گوناگونی دارند

 لهای حقوقی مثو برخی از نظاماند تعهد قرار داده یآلمان اصل را بر ضرورت مطالبه اجرا

 زبعضی ا و انده گذاشتهال اصل را بر عدم ضرورت مطالبه انجام تعهد از سوی متعهدلکامن

ی و در ای از قراردادها مطالبه را ضرور در پاره های حقوقی هم مثل حقوق ایراننظام

 .داننددیگر غیرضروری می برخی

 تعهد در معنای عام شامل ینکته دیگری که باید یادآوری شود آن است که عدم اجرا

لیکن آنچه در این نگارش  شودمی 3ناقص یدر اجرا و اجرا 2تأخیر ،1کامل یعدم اجرا

 تعهد و تأخیر متعهدله در اجرا است که بالتبع موجب یشود مطالبه اجراپرداخته می بدان

 شود. ولی عدم اجرا ضمانت اجراهایمسئولیت پرداخت خسارت ناشی از تأخیر می

 ناقص نیز یاجرا .شودفسخ قرارداد می ایجاد حق دیگری دارد و در برخی مواقع منجر به

 .ناقص موضوعیت ندارد یرای آثار خاصی است لیکن موضوع مطالبه به فرض اجرادا

های حقوقی در مطالبه اجرای تعهد مورد بررسی قرار گرفته است تأخیر آنچه در نظام

در اجرا بعد از مطالبه است و عدم اجرا و غیر ممکن شدن اجرا یا اجرای ناقص را در این 

معنای عام عدم اجرا شامل دو مورد اخیر نیز خواهد  هر چند دراند. موضوع بحث نکرده

این کشور تأخیر در اجرا  (ق.م.1147) یحقوق فرانسه طبق مفاد ماده شد. به عنوان مثال در

شود ولی عدم اجرا باعث پرداخت خسارت می 4لیمهاتخسارت اس موجب پرداخت

های فوق بخواهد در هر حال چنانچه هر یک از خسارت افزود گردد. بایدمی 5یجبران

مطالبه صورت گیرد لیکن بعد از مطالبه گاه متعهد با تأخیر تعهد را  استقرار پیدا کند، باید

                                 
1.  Non Performance. 

2.  Delay performance. 

3.  Defective Performane. 

4.  Moratory daamages. 

5.  Compensatory Damages. 
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 تعلق  (استمهالی) یکند که در حالت اول خسارت تأخیراصالً اجرا نمی کند و گاهاجرا می

 .عین تعهد یحالت دوم خسارت جبرانی به جای اجرا گیرد ولی درمی

 در ، (فعل منفی)شد از انجام کاری با خودداری رتی که موضوع تعهدچنین در صوهم

 فتهصورت تخلف متعهد مطالبه ضرورت ندارد و با ارتکاب فعل نقض تعهد صورت گر

 هحث بباست و مطالبه موضوعا منتفی است. و نیز باید یادآور شد که تمرکز موضوع 

 .ج استتعهدات قراردادی است و تعهدات قهری از این موضوع خار

 های حقوقی در رابطه با موضوعهای مختلف نظامبا ذکر این مقدمه به بررسی دیدگاه

دم عاول بررسی ضرورت مطالبه تعهد  مبحث دوم بحث در سه مبحث ارایه میشود: م

 .پردازیممیضرورت مطالبه تعهد ومبحث سوم آثار مطالبه  تعهد 
 

 ددتعهتعه  ییمطالبه اجرامطالبه اجرا  تتضرورضرور  های حقوقی در خصوصهای حقوقی در خصوصدیدگاه نظامدیدگاه نظامبررسی بررسی  .1

گردد در تعهد می یتعهد که بعضاً موجب تأخیر متعهد در اجرا یمطالبه اجرا

 .1شودحقوقی با عبارات مختلفی بیان می هاینوشته

 شود ضرورت مطالبه انجاموجه مشترک تمام عبارات و اصطالحاتی که به کار برده می

 یهایی مثل مطالبهوده است که واژهمورد توجه ب بهتعهد است لیکن گاهی صرف این مطال

مطالبه است که الزام به  رساند و گاهی نتیجه بعد ازاین حقیقت را می 2تعهد توسط طلبکار

  3اهمال بعد از مطالبه تعهد را به همراه دارد، عبارات یپرداخت خسارت تأخیر در اجرا

این تحقیق هم به نفس  است. در هر حال ما در ناظر به این نوع برداشت از مفهوم مطالبه

 .پردازیممطالبه و هم آثار ناشی از آن می

                                 
اند دانان و اهل لغت برای مطالبه اجراء تعهد و به دنبال آن تأخیر متعهد به کار بردهاصطالحات و عباراتی که حقوق .1

در  (Chitty, 1999, 1101-notice to Performanceباشد. در حقوق انگلیس از واژه )متنوع و متفاوت می
، قانون مدنی فرانسه(، و پساکرد 1146و  1139)مواد  (Mise en demeureحقوق فرانسه از اصطالح )

ق.م.آلمان( و در فقه از 284ی )ماده (Mahnungدرحقوق آلمان از عنوان ) – 1275، 1354لنگرودی، )جعفری
( 143، 1376(؛ ونیز مطالبه تعهد به وسیله طلبکار )کاتوزیان، 243هـ.ق، 1402، اهمال بعد از مطالبه )شهیدثانی

 استفاده شده است. (Treitel. 1988-129 ein mahnungدرحقوق اتریش از اصطالح )

2.  Notice to Perform. 

3.  Mise en demeure. 
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 11-11..  حقوق ایرانحقوق ایران 

 و ادهاتعهد از سوی طلبکار در حقوق ایران در حقوق قرارد یضرورت مطالبه اجرا

وضوع م  یناضمان قهری مورد توجه قرار گرفته و مواد متعدی از قانون مدنی ایران به 

باشد  معین در صورتی که موضوع تعهد عین (ق.م. 278)ی در مادهاست. اختصاص یافته 

ضامن  دموده باشناگر متعهد تأخیر در تسلیم  (متعهدله)ی اجل و مطالبه یدر صورت انقضا

باشد  عینیمدر صورتی که موضوع تعهد عین  (ق.م. 631)ی کسر و نقصان است. در ماده

ت صور رسترداد آن است دقرار گرفته و مالک مستحق ا (متصرف)که در اختیار متعهد 

عل او ف د بهگونه کسر و نقصان است هر چند مستن هرمطالبه مالک و امتناع متعهد ضامن 

 یماده در قسمت آخر (ق.م. 310)مواد  در چنینهم(. در حکم غاصب است)نباشد. 

 تعهد از یم اجرازالاز مطالبه به عنوان یکی از شرایط  (652)و  (651)ی و ماده (ق.م.226)

( 522)ی دهمتعهد و تکلیف متعهدله برای مطالبه خسارت نام برده شده است. در ما طرف

ن برای مطالبه آتعهد و شرطیت  ی، لزوم مطالبه اجرا( ق.ت314و  309 ، 407و مواد ) آ.د.م

 .ذکر شده است خسارت

وط به ا منامامیه وجوب انجام تعهد از جانب متعهد ر یدر برخی از قراردادها فقها

کیت فرماید: اگر قائل بر توقف مالدانند. شهید ثانی در کتاب دین میمتعهدله میی  طالبهم

. یا (16: 1403، )الجبعی العاملیباشیم دفع عین با مطالبه مالک آن واجب است بر تصرف

ست کسی که قادر به پرداخت ا دین است بر یفرماید اقرب وجوب ادادیگری می در جای

فرمایند: رد مال ودعی یا در مورد رد مال ودعی می (241 :1403، لعاملیالجبعی ا( با مطالبه

ندالمطالبه . در مورد تعهدات ع(226: 1403، )الجبعی العاملیمطالبه واجب نیست  بدون

 (.174 :1354لنگرودی، جعفری)باید مطالبه کند تا متعهد ملزم به پرداخت گردد متعهدله

د رسد طرفین قرارداکمیت اراده به نظر میراساس اصل حاعالوه بر موارد فوق ب

ات ساس مقرربه باشد. زیرا این شرط براتعهد منوط به مطال یاجرا توانند شرط نمایند کهمی

ن آن عقد فاقد اشکاالت شروط غیر صحیح است و دلیلی بر بطال حاکم بر شروط ضمن

یید ا تأط آن ردیگر برخی از مواد قانونی و نیز اصل آزادی شرو وجود ندارد از طرف

 :داردمقرر می( .ق.ت 407)ی ماده .کندمی
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 امن نیزی دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است، این اخطار نسبت به ضاگر حق مطالبه 

ی راارداد اجتوان به صورت شرط ضمن قرباید به عمل آید. بنابر مفاد بند اول این ماده می

 .تعهد را به مطالبه متعهدله مشروط نمود

 ری ازآید که در بسیافقهی و حقوقی بر مینظرات  الذکر وجموع مواد قانونی فوقماز 

 یت بهن با عنای متعهدله است، لیکتعهدات قراردادی شرط الزام متعهد به انجام تعهد مطالبه

ی به اجرارسد مطالتعهد است به نظر می یعناوین و مواردی که مطالبه شرط الزام به اجرا

 نون آنه قاکاستثناء بر قاعده است و مطالبه در صورتی ضرورت دارد  تعهد به عنوان یک

 جرایازوم لرا الزم دانسته یا طرفین شرط کرده باشند. در غیر این صورت مطالبه شرط 

 کند عمل تعهد متعهد بایستی به تعهد خود یتعهد نیست و به محض حال شدن زمان اجرا

 .شودمی ذکر در بخش بعدی دالئل این نظریه

 تعهدتعهد  ییشرایط تحقق مسئولیت ناشی از تأخیر در اجراشرایط تحقق مسئولیت ناشی از تأخیر در اجرا  ..11-11-11

 ررایط زیید شتعهد به وجود آ یبرای اینکه مسئولیت قراردادی ناشی از تأخیر در اجرا

 .الزم است و در صورت فقدان هر یک از این شرایط مسئولیت منتفی است

 زمان اجرای قراردادزمان اجرای قرارداد  ییانقضاانقضا  ..11-11-11-11

 زمان اجرای قرارداد است. زمان اجرای یاردادی انقضااز شرایط ایجاد مسئولیت قر

 .تواند با توافق طرفین تعیین شود مثالً در روز یا ماه معینی تعهد باید اجرا شودقرارداد می

تواند می توافق طرفینی شروطهم چنین توافقی معتبر است. نحوه عند المؤمنونطبق قاعده 

م )شود می عیین زمان اجرا به متعهدله واگذارگاه ت ،های مختلفی تحقق پیدا کندبه شکل

تعهد به ی . و ممکن است به متعهد واگذار گردد. ممکن است تعیین زمان اجرا(ق.م226

م )بود.  واگذار شود در صورت عدم توافق، مدت عرفی مالک عمل خواهد ثالثیشخص 

 موجر ون روابطقان 6ی ماده)شود . گاه زمان توسط قانون تعیین می(ق.م344، 342، 220

(. 325 :1367امامی )قرارداد  و طبیعتوال حضاع و اوو گاه حسب ا 1356مستأجر سال 

شود البته  چنانچه هیچ یک از زمانهای فوق در قرارداد تعیین نشده باشد تعهد باید فورًا اجرا

یا حال  و بودنفوری  . اصل(49 :1393شهیدی، )مقصود از فوریت، فوریت عرفی است 

، 370 ،341)قرارداد در متون قانونی به صراحت ذکر نشده است لیکن از مواد  یرابودن اج
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 402  معین شود  آید. ممکن است مهلت پرداخت توسط دادگاهبه خوبی بر می ق.م.(651و

 (.ق.م 277ماده )

 متعهد توان اجرای تعهد را درخواست نمود وبنابراین قبل از موعد اجرای تعهد نمی

 نجامان از موعد تعهد را اجرا کند لیکن در صورت توافق طرفین امکموظف نیست قبل ا

 زن امتیاتواند از ایتعهد قبل از موعد وجود دارد. اگر زمان به نفع مدیون باشد وی می

 .صرفنظر کند و قبل از موعد دین را بپردازد

 تقصیر متعهدتقصیر متعهد  ..11-11-11-22

 ده باشدم تعهد تقصیر کرجاکند که در انمتعهد در صورتی مسئولیت قراردادی پیدا می

 ه وجودی سببیت بیعنی عدم اجرا منسوب به وی باشد و بین تقصیر او و عدم اجرا رابطه

ا ست بلکه متعهد باثبات تقصیر از سوی متعهدله الزم نی (ق.م.226)ی آید. طبق مفاد ماده

 وصیر است تقره تعهد باید به تعهد عمل کند و عدم انجام تعهد اما یرسیدن موعد اجرا فرا

 ). 157 :1390کاتوزیان، (. )ق.م 229 - 227م (باید عدم تقصیر خود را اثبات نماید  او

 ددتعهّتعهّ  ییتمکن متعهد در اجراتمکن متعهد در اجرا  ..11-11-11-33

 اشدبشته د در صورتی مسئول جبران خسارت است که تمکن در اجرای تعهد را دامتعهّ

 هقائم ب عهداتتنباشد یا در چنانچه به دلیل افالس و ناتوانی مالی قادر به اجرای تعهد 

د از رسانبشخص به دلیل مریضی یا ناتوانی جسمی نتواند تعهدات مربوطه را به انجام 

سارت خوارد تعهد معذور بوده و مسئول جبران خسارت نخواهد بود. زیرا در این می اجرا

تعهد  یجرااشرط مسئولیت تأخیر در  (آ.د.م522)ی باشد. در مادهانتساب به متعهد نمی قابل

ح ق و قبیالیطاتعهد تکلیف ما یبه تمکن مدیون است و الزام فرد غیر متمکن به اجرا منوط

 .است

 ورود خسارتورود خسارت  ..11-11-11-44

که  گردداجرا زمانی موجب مسئولیت متعهد می ازمعموالً تأخیر در اجرا یا خودداری 

خسارت  وی باعث ورود خسارت به متعهدله گردد چنانچه نقض عهد صورت گیرد ولی

ممکن .  وارده به خواهان قابل اثبات نباشد متعهد محکوم به پرداخت خسارت نخواهد شد

صورت  بینی شود در این. پیش)ق.م230م (است برای تخلف از انجام تعهدات وجه التزام 
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 توان تقاضایاز انجام تعهد می متعهد اثبات خسارت ضرورت ندارد و به محض تخلف 

 است و مالزمه با ورود خسارت 1زیرا ماهیت وجه التزام نوعی جریمهوجه التزام را نمود. 

حکم  توانندارد. هر چند در صورت ورود خسارت به کمتر یا بیشتر از مبلغ وجه التزام نمی

 .داد

 هبوارده  ارتتعهد و خس یعالوه بر موارد فوق در رابطه سببیت بین تأخیر یا عدم اجرا

 ی،شهید(ستری اقرارداد یا تعهد وابسته به زمان ضرو یرامدیون و نیز باقی بودن زمان اج

 توان مطالبهمطلوب دارد فقط می وحدتو در تعهداتی که زمان حالت (. 35: 1393

 .تعهد منتفی است یخسارت نمود و اجرا

 تعهدتعهد  ییروش مطالبه اجراروش مطالبه اجرا. . 11-11-22

 ملمی به عسه رمعموالً مطالبه تعهد توسط متعهدله از متعهد به وسیله ابالغ اظهارنام

 -جعفری). (ق.م 226م )کند  جراشود که تعهد خود را ارخواست میدآید و از متعهد می

 (.659 :1367لنگرودی، 

 وادم)در مقررات حقوق تجارت اعتراض عدم تأدیه جایگزین اظهارنامه شده است 

 :1363، امامی)اثبات مطالبه به وسیله هر نوع دلیل ممکن است ق.ت(.314و  309، 304

 ام ذکرعقاعده  زیرا در مقررات قانونی الزامی برای مطالبه به روش خاصی به عنوان (.237

 ن نحوهما نشده است در جایی که قانون شکل خاصی را برای مطالبه مقرر داشته است به

 ی متعهدله احراز شود کفایتشود. و در غیر این صورت به هر صورتی که مطالبهعمل می

 .افی استکها برای مطالبه ال اینبا نوشته عادی و امث کتبییا  فاهیکند. لذا اعالم شمی

 دادن مهلت اضافی به متعهد جهت اجراءدادن مهلت اضافی به متعهد جهت اجراء  ..11-11-33

 این است که ممکن میشودتعهد مطرح  یاز جمله موضوعات فرعی که در مطالبه اجرا

 است با وجود اخطار متعهدله به متعهد و تأخیر در اجرا از طرف ایشان دائن یک مهلت

 ضافی به مدیون بدهد که ظرف آن مدت نسبت به انجام تعهد خود اقدام کند، گاهی هما

 آن زمان متعهدله دیگر حاضر به دریافت موضوع تعهد یشود که بعد از انقضاقید می

                                 
1. Penalty. 



لبه مطا  
تطبیقی

سی  ربر
ح  هد رد 

تع ای  جر ی ا
وق 

ق
ا

ان
ری

 (
نگلیس نسه، ا ا فر م(، 

سال ا
 

 

 

165 

 بینی نشده است ولی دادن مهلتباشد. هر چند در مقررات قانونی چنین امری پیشنمی 

 اساس قاعده تسلیط مجاز و براردادها منافات ندارد و اضافی با قواعد آمره حاکم بر قر

 مشروع است. اگر پس از گذشت این مهلت متعهد به تعهد خود عمل نکند اگر صراحتاً یا

 به طور ضمنی فهمیده شود که دادن مهلت به معنای حداکثر زمان برای اجرای تعهد بوده و

 توان وی راد در این صورت نمیبعد از آن متعهدله تمایل به دریافت موضوع تعهد ندار

 .تواند مطالبه خسارت عدم انجام تعهد کندملزم به دریافت موضوع تعهد نمود. بلکه او می

 و اگر این استنباط از اعالم متعهدله فهمیده نشود طبق مقررات اول باید متعهد را ملزم به

 ارداد را فسخ کردتعهد قر ی. و در صورت عدم امکان اجرا(ق.م237م )تعهد نمود  یاجرا

 (.327 :1384صفایی، (

 و آلمانو آلمان  حقوق فرانسهحقوق فرانسه  ..11-22

 Mise en) در حقوق فرانسه مطالبه اجراء تعهد از سوی متعهدله تحت عنوان

Demeure) ( و در حقوق آلمان بهMahnungشناخته می ) شود. در حقوق فرانسه شرط

تعهد است و به طور کلی تحقق مسئولیت متعهد درخواست اجرای تعهد توسط متعهدله از م

بفرستد قبل از آن که مطالبه  متعهدرا برای  1الزم است که متعهدله اخطار انجام تعهد

صورتی مسئول  متعهد در )ق.م. ف((1146 )و (1139)خسارت نماید، براساس مفاد مواد 

از این الزام  .است که اظهارنامه حاوی درخواست اجرای تعهد برای او ارسال شده باشد

شود و در  دانان و محاکم محدود به دعاوی است که خسارت تأخیر مطالبهحقوق دگاهدی

 متعهد از مسئولیت صورتی که اجرا غیرممکن است یا طرف دیگر از اجرا امتناع کرده است

در حقوق آلمان  (Bell, Byron, Whittaker, 1998: 349شود ))تأخیر در اجرا( معاف می

ق.م.آلمان( موجب خسارت تأخیر 284در اجرای تعهد )مهمانند حقوق فرانسه تأخیر 

ق.م آلمان( و این خسارت در صورتی قابل درخواست است که اخطار 286شود )م می

( از جمله  ,1988Treitel :129از طرف متعهدله به متعهد داده شده باشد. ) 2اجراء تعهد

 .مان اجرای تعهد استرسیدن ز تعهد، فرا یمطالبه اجراشرایط مطالبه خسارت عالوه بر 

                                 
1. Notice to Proformance. 

2. Mahnung. 
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 توان مقرر برای اجرا نمی پیش از رسیدن زمان (ق.م. فرانسه 1186)ی طبق مقررات ماده

 .درخواست اجراء تعهد نمود

ورس ف)ی تعهد را داشته باشد و اگر در اثر عوامل خارج یمتعهد باید امکان اجرا

کند میپیدا ن تساببه او ان نتواند به تعهد خود عمل کند از آنجا که عدم انجام تعهد( ماژور

لیکن اگر  (ق.م.فرانسه1147م )تعهد نخواهد بود  یپرداخت خسارت تأخیر در اجرا مسئول

 عافئولیت ماز مس رخ دهد متعهد قاهرهتعهد و تأخیر متعهد قوه  یاخطار مطالبه اجرا بعد از

 (.ق.م.فرانسه 1148م )شود نمی

 شود و گاه زمان عرفی معقولتعیین می تعهد هم گاهی به وسیله طرفین یزمان اجرا

 Termeآن )مالک عمل است که ممکن است توسط محاکم اعطا شود که اصطالحاً به 

Suspensifمی )( .گویندBell, Byron, Whittaeker, 1988: 336)  و اگر موعد تعیین

 (.50: 1393نشده باشد اصل بر فوری بودن اجرای تعهد است.)شهیدی، 

 کند جراءاطار این است که برای مدیون روشن شود که باید تعهد را هدف از دادن اخ

 ن استممک یا در برخی مواقع به او اطالع دهد که عهدشکنی کرده است. به عنوان مثال

 به وی اطالع باشد مگر آن که اخطاری بدین منظورمؤجر از عدم تعمیر عین مستأجره بی

 شودیموجب خواست کند. دادن این اخطار م رادر داده شود و از وی تعمیر عین مستأجره

 .که اثبات تقصیر آسان شود

 ,Treitelت )تعهد داده شود و قبل از آن مؤثر نیس (حلول)اخطار باید بعد از سررسید 

1988: 132) 

 تعهدتعهد  ییشیوه درخواست اجراشیوه درخواست اجرا. . 11-22-11

 رنامهقانون مدنی فرانسه درخواست اجرا از طریق ارسال اظها (1146و  1139)طبق ماده 

 توان اخطار را ارسال نمود و یا هر عملگیرد اما از طریق نامه سفارشی هم میصورت می

تعیین تشخیص موارد مشابه به  (ق.م.1139) اده دیگری که نشانه تقاضای متعهدله باشد م

 ,Bell, Byron, Whittakerکند )است لیکن به طور معمول نامه کفایت می دادگاه عهده

ی مطالبه که صورت گرفت اگر متعهد از انجام تعهد خودداری کند ممتنع یعن (349 :1988

 شود. از نظر اثباتی مطالبه از طریق ارسال اظهارنامه و به دستانجام تعهد محسوب می – از
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 در  .شود که بعداً نتواند آن را انکار کندآوردن نسخه ثانی امضا شده توسط متعهد انجام می

طور  ی اخطار الزم نیست آنچه مهم است این است که بهحقوق آلمان شکل خاصی برا

 واضع به متعهد اخطار شود که اجرا از او خواسته شده است و این موضوع به او تفهیم

 Treitel:132)).شود

 استثنائات لزوم اخطار اجرااستثنائات لزوم اخطار اجرا  ..11-22-22

 .در صورتی که متعهد صراحتاً از انجام تعهد امتناع کند. 1

 .نیت از طرف متعهدله باشدخالف حسن یجایی که اصرار بر اجرا. 2

 .)ق.م.آلمان 284م )تعهد باید در زمان مقرر در قرارداد انجام شود یجایی که اجرا. 3

 رست دادر حقوق فرانسه در صورتی که زمان معینی برای اجرا در نظر گرفته شده 

 (Treitel, 1988) صورتی ارسال اخطار الزم نیست که عدم ارسال اخطار تصریح شده باشد

حاظ را لاج ر حقوق آلمان در صورتی که در قرارداد تصریح شود یا زمان مشخصی براید

 )آلمان .ق.م 284م )شده باشد ارسال اخطاریه الزم نیست
 

 تعهدتعهد  ییعدم ضرورت مطالبه اجراعدم ضرورت مطالبه اجرا  ..22

 دتعهد و ایجا یدیدگاه اول، دیدگاه دیگری وجود دارد که شرط اجرا برخالف

 دن وداند برعکس صرف حال شلبه انجام تعهد از سوی دائن نمیمسئولیت مدیون را مطا

 ونمدی تعهد و عدم انجام آن در موعد مقرر برای تحقق مسئولیت یرسیدن موعد اجرا

 مانزباشد. به عبارت دیگر وقتی که کند، و نیازی به مطالبه از سوی متعهدله نمیکفایت می

 ناست ای شده منی یا به داللت عرف تعییناجرای تعهد به وسیله طرفین به طور صریح یا ض

 باشد. بریشود. و نیازی به مطالبه مجدد نمتعیین زمان درخواست اجرای قرارداد تلقی می

 اند که ضرورتی برای مطالبههای حقوقی اصل را بر این گذاشتهاین اساس برخی از نظام

 .اجراء تعهد وجود ندارد

 حقوق ایرانحقوق ایران  ..22-11

 زمان برای یی کلی حاکم بر تعهدات صرف انقضابه عنوان قاعده (ق.م.226)در ماده 

 موعد تعهد یا تأخیر در اجرا کافی است و به محض فرا رسیدن یمطالبه خسارت عدم اجرا
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 نا خواهد عشود و ذکر زمان در قرارداد بدین مخیر آغاز میتاخسارت  و عدم انجام تعهد

است.  صورت گرفته  ضمنی( به طور)قرر طرف متعهدله در رأس موعد م بود که مطالبه از

موعد مقرر اقدامی برای وصول طلب خود نکند این عدم اقدام وی برای  اگر متعهدله در

تعهد اقدام کند و در صورت عدم امکان آن  یشود و وی باید به اجرانمی متعهد عذر تلقی

لنگرودی، ریجعف)داع کند خواه تعهد پول باشد یا غیر آن یدادگستری اصندوق را به 

1354: 171.) 

 دباش ای که قابل ذکر است اینکه اگر موضوع تعهد خودداری از انجام کارینکته

با  وفی است د کانیازی به مطالبه از سوی متعهدله ندارد و صرف فرا رسیدن موعد انجام تعه

 رتید خساتخلف شده و با وی مرتکب از طرف متعهد عنه فرض اقدام به انجام فعل منهی

 است و همین . زیرا با انجام فعل نقض تعهد صورت گرفته(139 :1390کاتوزیان، )پردازدب

 .تعهد کافی است یبرای مطالبه خسارت عدم اجرا

 دقضین به صورت همزمان باشد و عوو نیز در صورتی که موضوع تعهد تحویل ع

 از جحانیرو قبض شوند و هیچ یک از آن دو تقدم  هماطالق داشته باشد باید عوضین با 

 (.522 :1403، )الجبعی العاملینظر زمان تسلیم بر دیگری ندارد. 

 د صورتیمور تعهد و خسارت مالی از تأخیر بیان شد در یشرایطی که برای مطالبه اجرا

عهد، ت یرااخطار مطالبه اج یکه مطالبه شرط تحقق مسئولیت نیست جاری است به استثنا

 .دشواز ذکر مجدد آن خودداری می لذا

عام و کلی در تعهدات بیان  ی که به عنوان قاعده (ق.م.226) ادهدر حقوق ایران طبق م

ر برای مسئولیت متعهد کافی است و نیاز به راست، عدم انجام تعهد در زمان مق شده

که قانونگذار در این مبحث از قانون مدنی به عنوان  اباشد. از آنجمتعهدله نمی یمطالبه

توان گفت که اصل در حقوق ایران قراردادها بیان نموده است می ربکلی حاکم  مقررات

متعهدله است مگر موارد خاصه که در قانون ذکر شده است جانب ضرورت مطالبه از عدم

 تعهد ذکر کرده باشند. از نظر یطرفین به عنوان شرط ضمن قرارداد مطالبه را شرط اجرا یا

که  اند من جمله در مواردیته است بیان کردهفقهی نیز فقها هرکجا که مطالبه ضرورت داش

 مسترد عین مالی برای مدت معین در اختیار دیگری قرار گرفته است و باید بعد از این مدت
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 متعهد  شود از قبیل ودیعه، عاریه، اجاره و در سایر موارد بر وجوب انجام تعهد از طرف

 (.235 :1403 ،)الجبعی العاملیاند.بدون مطالبه متعهدله تصریح نموده

 نآقرر مدر موادی از قانون مدنی به صراحت گفته شده است که دین باید در موعد 

 (.ق.م 394م )پرداخت شود

  نقتی طرفیتوان به این نتیجه رسید زیرا وه طرفین نیز میداز سوی دیگر با تحلیل ارا

 ابلزمان ق .. ایناند یا از عرف و اوضاع و احوال و.مقرر کرده تعهد یزمانی را برای اجرا

مان زر این دتعهدات قراردادی را  یاجرا ،عقد یهنگام انشاکه احراز است بدین معناست 

 یااست اجربر درخو یاند و تردیدی در این اراده به وجود نیامده است لذا دلیلکرده اراده

ت متعهد از شرط معافی (ق.م.229)و  (227)در مواد  .جانب متعهدله وجود ندارد تعهد از

ورت صداند این خود حاکی از آن است که در می قاهرهقراردادی را اثبات قوه  مسئولیت

، اهرهقوه ق تعهد با شرایط خاص یو یا عامل خارجی مانع از اجرا قاهرهقوه  عدم اثبات

 .شوداز انجام تعهد تلقی می متعهد متخلف

 تعهدتعهد  ییرارادادن مهلت اضافی بعد از مطالبه اجدادن مهلت اضافی بعد از مطالبه اج  ..22-11-11

 فیاضا گاهی ممکن است با وجود اخطار رسمی متعهدله و تأخیر متعهد، دائن مهلت

 گرزبور دیمزمان  یکند که بعد از انقضاتعهد به مدیون بدهد و گاه قید می یمبنی بر اجرا

د فات ندارباشد. این نوع مهلت اضافی با قواعد آمره منابه دریافت موضوع تعهد نمی حاضر

 منیضطور  ی قاعده تسلیط است و پس از گذشت این مهلت اگر صراحتاً یا بهراستا و در

 از آن بعد تعهد بوده و یفهمیده شود که دادن مهلت به مبنای حداکثر زمان برای اجرا

 هبا وادار توان متعهدله رمتعهدله تمایل به دریافت موضوع تعهد ندارد در این صورت نمی

 و تواند خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه کندمیدریافت موضوع تعهد نموده و وی 

 ول بایدات اچنانچه این استنباط از اعالم وی فهمیده نشود طبق مقررات مربوط به تعهد

اد را اردتعهد قر یتعهد خواست و در صورت عدم امکان اجرا یالزام متعهد را به اجرا

 (.337 :1384، و دیگران صفایی)نمود فسخ
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 22-11-22..  تعهدتعهد  ییثناء بودن مطالبه اجراثناء بودن مطالبه اجرااصل یا استاصل یا است 

 ردر مودبا توجه به آنچه گفته شد این سؤال مطرح است که آیا اصل و قاعده کلی 

 ادهم ؟عهدت ییا عدم لزوم مطالبه اجرااست تعهدات  یاجراء تعهدات لزوم مطالبه اجرا

ان نش قهی آنفعنوان قاعده عام و کلی حاکم بر تعهدات و پیشینه حقوقی و  به (ق.م.226)

صل عهدات است، ات یبرای اجرا قاعدهقاعده کلی عدم لزوم مطالبه به عنوان  دهد کهمی

دهد که مطالبه شرط تعهد نشان می یو فوریت اجرا (ق.م219م )الزم الوفابودن تعهدات

 خود هذمم وتعهد اقدا یحال شدن تعهد مدیون باید در اسرع وقت نسبت به اجرا با نیست،

ا به است لذ تصریح نموده دانکه مطالبه ضرورت داشته قانونگذار ب هرجابری سازد و  را

 :1390یان، کاتوز)تعهد است یاصل عدم لزوم مطالبه اجرا در حقوق ایران رسدمی نظر

139) 

 الالکامنکامن  ..22-22

. تعهد از طرف متعهدله به متعهد نیست یال نیازی به ارسال اخطار اجرادر حقوق کامن

تعهد بدون درخواست متعهدله الزامی است و  یه اجرابرعکس قاعده کلی آن است ک

بینی همان شود نتیجه این پیشتعهد در نظر گرفته می یکه زمان معینی برای اجرا وقتی

به عبارت  ،آوردهای حقوق نوشته به بار میدهد که ارسال اخطار در نظاممی ای رانتیجه

گردد و اگر از طرف متعهد می دیگر تعیین زمان موجب الزامی شدن تعهد در این زمان

انجام شود. البته نکته حائز اهمیت  1معقولیمعین نشده باشد باید تعهد در ظرف زمان  زمانی

قرارداد تلقی  2قرارداد به عنوان شرط اساسی یاست که تعیین زمان معین برای اجرا آن

 ه قراردادو عدم انجام تعهد در این زمان نقض شرط اساسی بوده و موجب خاتم شودمی

در نظام کامن ال تفاوتی بین  تاخیر یا عدم (Beaston   Sir Jack, 2010: 442)  .گرددمی

ناقص نیست و همه ی اینها باعث نقض قرار داد شده و به متعهد له امکان   یاجرا یا اجرا

 (Treitel:1988:130) مطالبه خسارت  مید هد.

 

                                 
1. Reasonable time. 
2. Essence of contract. 
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 33.  آثار مطالبه اجراء تعهدآثار مطالبه اجراء تعهد 

 عهد وتصل ا یهد دارای آثار متعددی است این آثار هم در مورد اجراتع یمطالبه اجرا

 ردمطالبه  باشد در این قسمت به ذکر آثارهم در مورد خسارات ناشی از تأخیر در اجرا می

 ن موضوعاز آنجا که در نظام حقوق فرانسه ای .پردازیمهای حقوقی مورد مطالعه مینظام

 تعهداتی هتعهد در مورد هم یحقوقی مطالبه اجرا دارای قدمت است و اصل در این نظام

 .دهیمباشد لذا ابتدا نظام حقوق فرانسه را مورد مطالعه قرار میمیی دقراردا

 حقوق فرانسهحقوق فرانسه  ..33-11

 تعهدماند که هدف از اخطار به تعهد را این گونه بیان کرده یهدف از اخطار اجرا

 د ودار د متعهدله درخواست اجراروشن ساختن این مطلب است که به متعهده اعالم شو

 رتکبمجرا متعهد الزم است تعهد را اجرا کند یا به او اطالع دهد که در صورت عدم ا

 نداند که جر ممکن استوبه عنوان مثال م( Treitel, 1988: 132د )گردنقض قرارداد می

 ر چنیندهد. د طالععین مستأجره نیاز به تعمیر دارد مگر آن که مستأجر این مطلب را به او ا

 .متعهد احراز شود شود که تقصیردادن اخطار باعث می  مواردی

 تلف موضوع تعهد قبل از قبضتلف موضوع تعهد قبل از قبض  ..33-11-11

 فرانسه در صورت عدم تقصیر و تلف موضوع تعهد( ق.م.1302) ی مطابق ماده

است و  باشد لیکن در این ماده قانونگذار فرض تقصیر نمودهمتوجه متعهد نمی مسئولیتی

بیه شن ماده ات ایثابت کند حادثه غیر مترقبه مانع انجام تعهد شده است و مقرر ایدمتعهد ب

 .ایران است و جامع از مقررات مذکور است (ق.م.387ی ) ماده

 احراز تأخیر متعهداحراز تأخیر متعهد  ..33-11-22

 این اقدام طلبکار .یابدی طلبکار تحقق میاحراز تأخیر متعهد در اجرای تعهد با مطالبه

تأخیر متعهد در  (ق.م.فرانسه1146) ماده یقراردادی برای متعهد است شرط ایجاد مسئولیت

اصل تعهد خسارت استمهالی بپردازد  یشود که متعهد عالوه بر اجراتعهد باعث میی اجرا
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 نوع خسارت زمانی قابل درخواست است که اخطار اجراء تعهد به متعهد داده شده و او این 

 .پس از این اخطار تأخیر نموده باشد

 احراز تقصیر متعهداحراز تقصیر متعهد  ..33-11-33

 ادندیکی از شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی وجود تقصیر از طرف متعهد است. 

خیر کند که تقصیر متعهد احراز شود و خسارت ناشی از تأتعهد کمک می یاخطار اجرا

عهد و ی سببیت بین تقصیر متانجام تعهد به او منسوب شود و به عبارت دیگر رابطه در

 (.Treitel, 1988: 132د )تعهد به وجود آی یشی از تأخیر در اجرانا خسارت

 1تتافزایش مسئولیافزایش مسئولی  ..33-11-44

 سئولیتد متعه یدر صورت اخطار از ناحیه متعهد له به متعهد مبنی بر درخواست اجرا

 آیدیمجود هایی است که در خالل تأخیر به ویابد. مدیون مسئول زیانمدیون افزایش می

 -یجعفر)دادهای مزبور حتی بر فرض انجام تعهد رخ مید که زیانمگر آن که ثابت کن

 ین فرض راانیز  (ق.م.آلمان287)ی . ماده(ق.م.فرانسه1148و م  279 :1354لنگرودی، 

 .پذیرفته است

 طرح دعوای خسارت تأخیر تأدیهطرح دعوای خسارت تأخیر تأدیه  ..33-11-55

 بتدای اپذیر است که وطرح دعوای خسارت تأخیر تأدیه از جانب متعهدله زمانی امکان

به  مرت اقدار صواخطار اجرای تعهد را به متعهد داده و خواستار اجرای تعهد شده باشد و د

 تعهد را تواند اقدام به طرح دعوای جبران خسارت ناشی از تأخیر به انجاماخطار وی می

 عهدت یاجرا ر درعلیه متعهد بنماید ندادن اخطار مانع از طرح دعوا و بالتبع مطالبه تأخی

 .دشومی

 اخطار اجرای تعهد برای تمام دعاوی خسارت الزم (ق.م.فرانسه1146)ی مطابق ماده

 باشد و از تاریخ امتناع متعهد به ویع هم مینفال است. خسارت تأخیر تأدیه شامل عدم

                                 
1. Risque. 
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 گیرد. اگر متعهد موضوع تعهد را به صندوق دادگستریخسارت تأخیر تأدیه تعلق می 

است  پرداخت خسارت تأخیر تأدیه شود البته این تعهد در جاییتواند مانع تودیع نماید می

 (..م.فرانسه1257 اده یم)ته باشدشکه متعهدله از دریافت امتناع دا

 ز زمانشد ادر صورتی که در قرارداد زمان اجرا معین شده باشد و موعد سپری شده با

 رفطالبه از طشود. ذکر زمان معین بدین معناست که مسررسید خسارت تأخیر آغاز می

 (.ق.م.فرانسه 1139م )متعهدله صورت گرفته است

 شرط ایجاد مسئولیت متعهدشرط ایجاد مسئولیت متعهد  ..33-11-66

عهد ت انجام اع ازقرارداد، زمان اجر، امتن)در کنار سایر شروط ایجاد مسئولیت قراردادی 

تعهد  جرایدر حقوق فرانسه شرط تحقق مسئولیت قراردادی برای متعهد درخواست ا (و...

قبل ه  شتنو . به طور کلی در کشورهای حقوق(287 :1393شهیدی، )هدله است.از سوی متع

کند  رسالااز آن که متعهدله خواستار مطالبه خسارت شود باید اخطار اجرای تعهد را 

(Bell, Byron-whittaker. 1998; 349.) 

 ههددههتغییر عتغییر ع  ..33-11-77

 ز انجامتعهد ممتنع اشود و مده میهتعهد از سوی طلبکار باعث تغییر ع یمطالبه اجرا

 فرانسه(. م ق.1148م )تعهد خواهد بود.

 مطالبه وجه التزاممطالبه وجه التزام  ..33-11-88

 شته باشد یاتعهد مدت دا یدر صورتی که اجرا (ق.م.فرانسه1230)ی طبق مقررات ماده

 اقستحقاتعهد از طرف متعهدله باید صورت گیرد تا وی  ینداشته باشد درخواست اجرا

 .ته باشددریافت وجه التزام را داش

 سقوط تعهد متعهدسقوط تعهد متعهد  ..33-11-99

 شود و نوعی پرداختدرخواست اجرای تعهد از طرف متعهد باعث سقوط تعهد او می

 آید اگر مال مورد تعهد بعداً تلف شود از حساب متعهدله خواهد بودقانونی به حساب می



مه ژپ
فصلنا

هش و
  

الم
س ق ا

حقو تطبیقی 
غ و   

ب
ر

– 
ش    سال

شم  – 
شماره

  
وم    

د
– 

ن    
بستا ات

     
139

8
 

 

 

174 

 ( 777ق.م و 1257مواد)ضوع البته این در صورتی است که متعهدله از دریافت مو .آ.د.م

 (Bell, Byron, whittaker, 1998: 340) تعهد امتناع ورزد

 ه در رفع مسئولیت متعهده در رفع مسئولیت متعهدهرهرعدم تأثیر قوه قاعدم تأثیر قوه قا  ..33-11-1111

 یمل خارجن عارخ دهد و به دلیل ای قاهره قوه ،تعهد یاگر بعد از اخطار مطالبه اجرا

 به نظر ،(نسهق.م.فرا1148م یست)ن معاف یر ممکن شود متعهد از انجام تعهدغتعهد  یاجرا

 دتعه یجراارسد دلیل مسئولیت متعهد آن است که با اخطار متعهدله و امتناع متعهد از می

 .باشدع مسئولیت متعهد میفصیر عامل خارجی راگردد و با وجود تقصورت می مقصروی 

 فسخ قراردادفسخ قرارداد  ..33-11-1111

کنی شعهد تعهد تأخیر کند و یچنان در اجرا مدر صورتی که متعهد با وجود اخطار ه

أخیر ت ی مهادامه دهد متعهدله باید اخطار دیگری برای او بفرستد که در صورت ادا را

اند که فرصت بیشتری شود این شرط را برای حمایت از متعهد مقرر کردهفسخ می قرارداد

 (.Solen,2012:89)تعهد داشته باشد یاجرا برای

د قرارداد را خاتمه تواندیده میباشد زیان عمدیاگر تأخیر به اندازه کافی 

 (.Treitel, 1988: 135)دهد

 مطالبه خسارت جبرانی و استمهالیمطالبه خسارت جبرانی و استمهالی  منعمنع  ..33-11-1212

 وع استممن تعهد نه تنها مطالبه خسارت استمهالی یدر صورت عدم اخطار مطالبه اجرا

نظریه  این از فرانسه(.م.ق1146) یبلکه خسارت جبرانی هم ممنوع است مقررات ماده 

 .کندحمایت می

 حقوق ایرانحقوق ایران  ..33-22

تعهد از  یعام و کلی مطالبه اجرا ی با وجود اینکه در حقوق ایران به عنوان قاعده

تعهد نیست و در نتیجه از جمله شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی متعهد  یاجرا شرایط

ای از تعهدات قراردادی مطالبه شرط الزام شود لیکن با توجه به اینکه در پارهنمی محسوب
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 است که به طور پراکنده در مقررات  یآثار دارایتعهد است این مطالبه  یاجرا متعهد به

 .مورد توجه قرار گرفته است حقوق ایران

 تلف موضوع تعهدتلف موضوع تعهد  ..33-22-11

 ته باشد ورا داش تعهد انجام تعهد با متعهد بوده یا وی اختیار انجامتعیین زمان  اگر اختیار

 آن است حاللاشد، تلف موضوع تعهد باعث اناخطار رسمی برای مطالبه انجام تعهد نشده ب

 ر ایناشد و دده بشو متعهد نباید از این جهت خسارتی بپردازد. اگر اخطار برای انجام تعهد 

 لنگرودی،جعفری)شود.د منحل نمیقوضع مورد معامله تلف شود متعهد مسئول است و ع

1354 :231.) 

 تلف موضوع قرارداد قبل از قبضتلف موضوع قرارداد قبل از قبض  ..33-22-22

 وعموض متعهد مسئول تلف است مگر آن که وی حاضر به تسلیم ،ل از قبضدر تلف قب

 سئولیتیی از می رهالیکن متعهد له از دریافت امتناع نموده باشد با این وضع برا تعهد بوده،

 زارت تلف ن صومتعهد باید موضوع تعهد را به حاکم یا قائم مقام او تحویل دهد که در ای

 (.ق.م387 و 274 وادم)مال متعهدله خواهد بود

 تغییر وضعیت ید گیرنده مالتغییر وضعیت ید گیرنده مال  ..33-22-33

 ودی مال خرسم اگر در قرارداد اجلی برای انجام تعهد مقرر نبوده و متعهدله طی اخطار

 دند متعهکیدا پرا مطالبه کرده باشد و متعهد تأخیر یا امتناع کند و مال کسر یا نقصان 

 .مسئول جبران کسر و نقصان است

 شود ولبه ضرورت دارد مطالبه باعث انقالب وضعیت حقوقی میدر تعهداتی که مطا

 یابد و یدمی انن، پای. یعنی با مطالبه اذ(ق.م631 ادهم)گیرنده باید مال را به مالک برگرداند

 ند بهست ولو مستاهر نوع خسارتی  ضامن یو شود وگیرنده از امانی به ضمانی تبدیل می

طرف  د ازامکان ر ودجعه بعد از مطالبه مودع، وعمل او نباشد به عنوان مثال در ودی

 (.243 :1403، )الجبعی العاملیگیرنده ضامن است ،مال اوهو ا عدمستو
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 33-22-44..  افزایش مسئولیت متعهدافزایش مسئولیت متعهد 

 عهدتورد تعهد امتناع متعهد، او ضامن تلف و نقض م یدر صورت اخطار مطالبه اجرا

 متناع متعهد. یعنی با ا(ق.م278م )باشد  هرهاست حتی در صورتی که تلف ناشی از قوه قا

 غاصب غصب،و در  (ق.م315م )شود و در حکم غاصب استاو به ضمان تبدیل می ید

 مال از طالبهماست ولو مستند به فعل او نباشد. همین وضعیت در مورد  منفعتضامن عین و 

 یجبع)الکه اجلی برای تسلیم مشخص نشده باشد گفته شده است یطرف مستودع در فرض

 (.233: 1403 العاملی،

 اثبات تأخیراثبات تأخیر  ..33-22-55

 یا بهااره ت اجمطالبه نقش مؤثری در اثبات تأخیر متعهد دارد به عنوان مثال در پرداخ

 ا مطالبه احرازب، تأخیر تأدیه (1356مؤجر و مستأجر  روابط قانون 14م  9بند )المثل اجرت

 (.آ.د.م522م )شودمین زمان شروع میشود و خسارت تأخیر از همی

 شرط ایجاد مسئولیت برای مدیونشرط ایجاد مسئولیت برای مدیون  ..33-22-66

 رطشلبه از جمله شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی برای مدیون در تعهداتی که مطا

 (.281، 1393شهیدی، )تعهد توسط دائن است یمطالبه اجرا ،است

 س از مطالبهتأخیر مدیون پ ،. و در تعهدات پولی(ق.م631م )در تعهدات عندالمطالبه 

 (.آ.د.م 522م )جاد حق گرفتن خسارت تأخیر برای دائن استشرط ای

سارت خطالبه ممهریه عندالمطالبه اگر زوجه بخواهد بابت تأخیر در پرداخت در  مثاًل 

هم باید در  راالی م تمکن. البته (763 :1366کاتوزیان، )به کرده باشدلمطا را باید مهریه کند

 (.281 :1393شهیدی، )گرفت نظر

 ب انجام تعهدب انجام تعهدوجووجو  ..33-22-77

 شودبا مطالبه متعهدله در تعهداتی که مطالبه شرط است پرداخت و انجام تعهد الزم می

 دین واجب یپرداخت با مطالبه دائن ادا امکانبه عنوان مثال در پرداخت دین در صورت 

قاعده  . در مورد کلیه تعهداتی که مطالبه دائن شرط است این(236 :1403شهیدثانی، )است
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 واجب  ست و در صورت مطالبه دائن انجام تعهد در اولین فرصت ممکن الزم وجاری ا

 (.648 :1384کیائی، )است

 معافیت متعهد از پرداخت خسارتمعافیت متعهد از پرداخت خسارت  ..33-22-88

 لوصو در صورت امتناع متعهد از دریافت موضوع تعهد و اخطار متعهد به وی جهت

 (.ق.م273 و387مالک م )طلب متعهد از پرداخت خسارت معاف است

 قرار گرفتن مدیون در وضعیت ممتنع از انجام تعهدقرار گرفتن مدیون در وضعیت ممتنع از انجام تعهد  ..33-22-99

 عیتمتعهد در وض ،آن یتعهد و خودداری متعهد از اجرا یدر صورت مطالبه اجرا

ا نیز تواند او را اجبار کند و خسارت تأخیر رگیرد و حاکم میانجام تعهد قرار می متنع ازم

ا رالیت حق تواند از طرف او به ومیبگیرد. و اگر دائن از دریافت امتناع کند حاکم  از وی

 م(..ق 747  اده یم و 471 :1394وزیان، )کات بستاند

 دین از طرف دادگاهدین از طرف دادگاه  ییدریافت خسارت بر فرض تعیین مهلت ادادریافت خسارت بر فرض تعیین مهلت ادا  ..33-22-1111

 سازد و وصف دین را تغییرمهلت دادگاه برای پرداخت دین آن را مؤجل نمی

وده و بدارای اثر  ای مهلت توسط دادگاه. لذا مطالبه دائن پیش از اعط(ق.م277م )دهدنمی

 (.150: 1389کاتوزیان، )لبه کندتواند خسارت تأخیر تأدیه مطامی او

 مسئولیت متعهدمسئولیت متعهد  رربب  قاهرهقاهرهعدم تأثیر قوه عدم تأثیر قوه   ..33-22-1111

 قوه و نددر صورتی که مطالبه صورت گیرد قبل از آن که متعهد به تعهد خود عمل ک

 عهدولیت متدر این فرض رافع مسئ قاهره قوه ه رخ دهد و مانع انجام تعهد گردد، هرقا

و  تقصیر اوستباشد زیرا با مطالبه دائن و تأخیر مدیون مسئولیت قراردادی وی ناشی از نمی

 (.ق.م229م )باشدرافع مسئولیت ناشی از تقصیر نمی قاهرهقوه 

 الالکامنکامن..33-33

 باشد ونمی دال مطالبه شرط اجراء تعههمان طور که گفته شد در نظام حقوقی کامن

 (.Treitel, 2015: 759د )تعهد دنبال طلبکار برو یاصوالً بدهکار باید برای اجرا
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 ی را در اجرا1ق در مواردی مطالبهمذکور در فوحال به صورت استثناء به قاعده یاعلی

 تعهد قرار دهند یا یتوانند با توافق مطالبه را شرط اجرایا طرفین می انددانسته تعهدات شرط

 ف و عادت تجاری چنین الزامی را ایجاد کند لذا با عنایت به این موارد استثنایی به ذکرعر

 .پردازیمآثار آن می

 الزام به پرداختالزام به پرداخت  ..33-33-11

 رت گیردد صودر صورتی که در قرارداد مطالبه طلبکار شرط شده باشد، این مطالبه بای

 از و بعد باشدیبه پرداخت نم تا متعهد ملزم به پرداخت شود و قبل از مطالبه متعهد ملزم

 (.Treitel, 1988: 753هد )مطالبه ظرف مدت معقولی باید پرداخت را انجام د

 عقود نیازمند مطالبهعقود نیازمند مطالبه  ..33-33-22

غاز شود که پرداخت با مطالبه آبیع شرط می یا قرضدر برخی از قراردادها مانند 

ید ظرف بدهکار با یل عقوددر این قب تسلیم مبیع منوط به مطالبه خریدار است.یا شود می

 دتسلیم باید تعهد خود را انجام ده هزمان معقولی بعد از اخطار ب

 ادعای نقض و یا مطالبه اجراادعای نقض و یا مطالبه اجرا  ..33-33-33

 لیه اوشود یا ادعای نقض قرارداد عتعهد باید از متعهد خواسته  یکه اجرا در جایی 

 اشتنتظار دتوان ا نمیمطرح شده است اخطار عدم ایفا در این موارد الزم است. زیرا عقالً

 .آگاه باشد الزم استطرف مقابل از اجرای تعهدی که بر او 

 اجراء تعهد مشروط به مطالبهاجراء تعهد مشروط به مطالبه  ..33-33-44

 رغم اینکه مطالبه شرط نیست به صورت شرط ضمنی یا حسب طبیعت وگاهی علی

 آیدمیاوضاع و احوال قرارداد مطالبه الزم است یا تعهد مشروط به مطالبه طلبکار به وجود 

 ,Chittyد )در این موارد مطالبه ضرورت دارد. و باید اخطار انجام تعهد به متعهد داده شو

1999:1101.) 

                                 
1. Demand. 
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 33-33-55..  الزام متعهد به پرداخت بعد از مطالبهالزام متعهد به پرداخت بعد از مطالبه 

 هدنجام تعابه  اگر شرط شده باشد که مطالبه باید صورت گیرد تا متعهد بعد از آن ملزم

ت نیس ز مطالبه طلبکار مدیون ملزم به پرداختشده اثر این شرط آن است که قبل ا

(Treitel, 2015: 753.) 

 اختیار فسخاختیار فسخ  ..33-33-66

 رچهگدیده محق فسخ قرارداد شود اخطار پرداخت الزم است تا زیان یدر موارد خاص

 (.Treitel, 2015: 753د )عدم انجام تعهد موجب نقض قرارداد نشو

 تعیین زمان خسارتتعیین زمان خسارت  ..33-33-77

 مانین زاای انجام تعهد مشخص شود. مسئولیت پرداخت خسارت از اگر زمان معینی بر

( و منافع از زمان درخواست Treitel, 1988: 130ر )شود. از زمان دادن اخطاشروع می

 تواند مطالبه شود.می

 ایجاد سبب دعوی برای طلبکارایجاد سبب دعوی برای طلبکار  ..33-33-88

 این امر باعثتعهد را بنماید  یاگر در قراردادی شرط شود که طلبکار باید مطالبه اجرا

 شود و بدهکار باید ظرف مدت زمان معقولی بعد از اخطار بایدطلبکار می 1سبب دعوای

 .آن را اجرا کند

 

 گیریگیرینتیجهنتیجه

 :توان به شرح زیر خالصه کردآید را مینتایجی که از این تحقیق به دست می

 لبهطامدر موارد خاص  و تسا تعهد یدر حقوق ایران اصل عدم ضرورت مطالبه اجرا

 اصوالً  واست  ال هم همانند حقوق ایرانمطالبه حقوق کامن عدم نیاز به  در .ضرورت دارد

 تعهد د،ای تعهمدت زمان معقولی بعد از موعد اجرنیست و متعهد باید در  نیاز به مطالبه

 .است خود را اجرا کند در موارد خاص مطالبه انجام تعهد الزم

                                 
1. Cause of action. 
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 قوقذا حتعهد است مگر در موارد خاص، ل یجرادر حقوق فرانسه اصل لزوم مطالبه ا 

ش به ه تالعهای مورد مطالی نظامدر همه ال است.خالف حقوق ایران و نظام کامنفرانسه 

لبه ه مطاتعهدات بدون نیاز ب یتعهد و توسعه اجرا یاجرا محدود کردن ضرورت مطالبه

 .است

د. اهت دارلبه شبهای مورد مطاتعهد در نظامی بسیاری از آثار مطالبه را اخطار به اجرا

ت درخواسه عهای مورد مطالنظام همهقرارداد  یصورت تعیین زمان معین برای اجرا در

 .متعهد مکلف به انجام تعهد است ،ادانند و با رسیدن موعد اجرنمی را شرط اجرا

 .مطالبه الزم نیست منفی)ترک فعل(در تعهدات 

اشته ود دتعهد هم وج یاست که امکان اجرا یخسارت تأخیر در فرض الزام به پرداخت 

 عموضو تعهد باید خسارت جبرانی را به جای اصل یصورت عدم امکان اجرا باشد و در

 .کرد قرارداد مطالبه

این داد قرارام انعقاد در هنگاراده طرفین  که مطالبه ضرورت ندارد یهای حقوقدر نظام

  ت ثانویرخواسو داز به مطالبه مجدد نیست اند و نیرا خواسته تعهد یمطالبه اجرا است که

ت ظر ضرورنبه  قرارداداراده قبلی  او در زمان تشکیل  تعهد با توجه به یطلبکار به اجرا

 . بنای عقلی و منطقی است این الزام فاقد ندارد و

توان به یتعهد قبل از فرا رسیدن موعد وجود دارد و نیز م یامکان توافق بر اجرا

 .تعهد را مشروط به مطالبه نمود یقرارداد اجرا شرط ضمن صورت

 هعطالمهای مورد اثر آن در نظام ترینمهمدارد که  متعددیتعهد آثار  یاخطار به اجرا

 .جبران خسارت است

 .است مجازدادن مهلت اضافی پس از اخطار مخالف مقررات آمره نیست و 
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