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Abstract 

Obliging the obligor to perform the contractual obligations is one of the 
remedies or guarantees for breaching the contract. This remedy is foreseen in 
Imamiyah jurisprudence, Iranian law, and the relevant international 
instruments, but there are certain differences in domestic law and 
international instruments in this area.  Contrary to Iranian law in which the 
remedies are not equal with each other and the obligee is not free in 
choosing them, and he/she must initially demand obliging the performance 
of the obligation, in these international instruments, the right to obliging the 
performance of the obligation and resorting to other means are along each 
other. That is, the obligee is free to choose the type of the remedy. 
Furthermore, in the aforementioned instruments, opposed to domestic law, 
the seizure of property of the debtor or obligor and his/her imprisonment for 
payment of debts or performance of contractual obligations is not foreseen. 
According to the dominant opinion in Imamiyah jurisprudence, assuming the 
possibility of obliging and compelling the obligor to perform the obligation, 
the obligee has no right to abolish the contract. However, some of the 
Islamic jurists have considered the possibility to obliging the performance 
and abolition as equal. 
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 مربوطه  المللیقه، حقوق اریان و اسناد بینن خسارت رد ف ه جبراشیو انعنو مطالعه تطبیقی الزام هب اجرای تعهد هب
 1محمد مهدی معصومی
 2محمد صالحی مازندرانی

 
 
 
 

 چكيده 
های جبران خسارت یا به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوه الزام متعهد

 وضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است. این شیوه در فقه امامیه، حقوق ایران  
ی میان هایلیکن در این عرصه تفاوت بینی قرار گرفته استالمللی مورد پیشاسناد بین

های که شیوهف حقوق ایران خورد. برخالحقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می
اید ًا بجبران خسارت در طول یکدیگرند و متعهد له در انتخاب آن ها  آزاد نبوده و بدو

هد و ای تعالمللی حق الزام به اجرخواستار الزام به اجرای تعهد شود، در این اسناد بین
ان توسل به سایر طرق در عرض یکدیگر هستند؛ یعنی متعهدله در انتخاب شیوه جبر
ل خسارت مخیر است. به عالوه، در اسناد مذکور بر خالف حقوق داخلی،  توقیف اموا
-مدیون یا متعهد و نیز حبس وی جهت تأدیه دیون یا اجرای تعهدات قراردادی پیش

تعهد طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار م بینی نشده است. 
مکان قرارداد را نخواهد داشت لیکن برخی از فقها ابه اجرای تعهد، متعهدله حق فسخ 

 .اندالزام به اجرا و فسخ را در عرض یکدیگر دانسته
 

، الزام به اجرای تعهد، اسناد های جبران خسارتحقوق ایران، شیوه :یدیواژگان کل
 .المللیبین
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 مقدمه

یی است اهات اجرالزام متعهد به اجرای تعهد یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمان

ن ر ایبکه در صورت نقض تعهدات قراردادی متعهد له می تواند به آن تمسک نماید. 

 اضایاساس چنان چه متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خویش استنکاف ورزد با تق

ق ه ، حقومامیمتعهد له به اجرای تعهدات مزبور ملزم خواهد گردید. این شیوه  در فقه ا

ران شترک جبای مهین المللی مربوطه مورد پیش بینی قرار گرفته و از شیوه ایران و اسناد ب

 خسارت است.

نظر مشهور  ( قانون مدنی و همسو با220( ،)237( ، )238( ، )239با توجه به مواد )

های  یر شیوهه سابفقهای امامیه،  با وجود امکان الزام متعهد به اجرای تعهد اصلی ، نوبت 

رت سد و متعهد مکلف به انجام تعهد اصلی است. لیکن در صوجبران خسارت نمی ر

توسط  ردادغیرمقدور بودن توسل به این شیوه ،  توسل به سایر طرق  از جمله فسخ قرا

 متعهدله امکان پذیر است.

ین بناد برخالف حقوق ایران که شیوه های جبران خسارت در طول یکدیگرند ، در اس

هستند  دیگروتوسل به سایر شیوه های جبران درعرض یک المللی حق الزام به اجرای تعهد

ف ر خالبیعنی متعهدله در انتخاب شیوه ی جبران خسارت آزاد و مخیر است به عالوه 

ت س وی جهز حبحقوق داخلی  در این اسناد بین المللی توقیف اموال مدیون یا متعهد و نی

 است.تادیه ی دیون یا اجرای تعهدات قراردادی پیش بینی نشده 

در جامعه کنونی  با عنایت به رشد چشمگیر و پیچیدگی روابط حقوقی، در بسیاری از 

موارد ممکن است افراد با نقض تعهدات قراردادی توسط متعهد مواجه شوند بنابراین الزم 

است تا آزادی و اختیار در توسل به شیوه های جبران خسارت  در حقوق داخلی نیز 

مدنظر قرار گیرد. به طور کلی هریک از شیوه های جبران همچون اسناد بین المللی 

» خسارت باید به نحوی برای متعهدله در نظر گرفته شود که عدالت رعایت شده و منجر به 
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نگردد. به عبارت دیگر در این خصوص ضروری است حقوق متعهد  1«دارا شدن ناعادالنه 

 ( Frey et al-2007: 160) و متعهدله با در نظرگرفتن حد اعتدال رعایت گردد)

در مقام عمل باید گفت  در اغلب موارد نقض تعهدات قراردادی، جبران خسارت پولی  

شیوه ای است  که متعهدله به آن توسل می نماید، روشی که در اسناد بین المللی مربوط به 

مسئولیت خارج از قرارداد نیز از اولویت برخوردار بوده و شیوه اصلی جبران خسارت 

 رویه قضایی و مشاهده ی آراء محاکم نیز موید این ادعاست.  2حسوب می گردد.م

 

 امكان الزام  به اجرای تعهد در حقوق ایران .1

قراردادی  هرگاه متعهد از اجرای تعهدات اصل بر اجباری بودن اجرای قرارداد است.

زام و ن الایخویش خودداری نماید ملزم به انجام و اجرای تعهدات مزبور خواهد شد که 

ه رتی کدر صو» اجبار توسط مقامات ذی صالح و حسب تجویز قانونی  صورت می پذیرد.

خواست . درطرف قرارداد به رغبت آن را اجرا نکند اجبار او را می توان درخواست کرد

ر خود دهکااجبار باید از مقام های عمومی شود و هیچ کس حق ندارد بطور مستقیم بر ب

متعهد » خن س، به دیگر  (202: 1387؛ صفایی ،  124)ب( : 1384زیان ، کاتو«) فشار آورد

 تعهد ، جرایباید آن چه را که بر عهده گرفته است  اجرا کند و در صورت خودداری از ا

د می جام تعهه اناز راه هایی که قانون پیش بینی کرده است ، به تقاضای متعهدله  اجبار ب

 (28: 1386شهیدی ، «)شود 

به اجرای تعهد ، نه تنها شیوه ای برای جبران خسارت ناشی از عدم اجرای مفاد الزام 

اصلی عقد است  بلکه در خصوص شرط فعل هم مجری است. چنان چه مشروط علیه از 

وفای به شرط فعل ، تخطی نماید ، مشروط علیه با مراجعه به دادگاه  الزام وی را تقاضا 

در شرط فعل به انجام مورد شرط می گردد. لذا  نموده و به موجب حکم دادگاه ، مکلف

کسى که ملتزم به انجام شرط »... ( قانون مدنى: 237خواه مثبت و خواه منفى طبق مادۀ )

شده است، باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند بحاکم رجوع 

                                 
1  Unjust Enrichment 

2  Principles of European Tort Law ,Article, 10:101. 
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از نظریۀ مشهور فقها نموده ت نموده تقاضاى اجبار بوفاى شرط را بنماید. مادۀ مزبور متابع

 (104: 2، ج 1418طاهری ،  ؛290امامی ، بی تا : «) .است

ودر  است اجرای تعهدات) اعم از قراردادی و غیر قراردادی ( مبنای نظام اجتماعی

د گر متعهست اانتیجه ، الزام مستقیم و غیرمستقیم متعهد به اجرای تعهد اساس این نظام 

تعهد  جرایابه اجرای قرارداد نشان نمی دهد ، نتوان ملزم به  متخلف را که عالقه ای

هد خوا خویش کرد، تکلیف و تعهد در روابط حقوقی و اجتماعی مفهوم خود را از دست

ر ر طول یکدیگد( ، بنابراین الزام به اجرای تعهد از دو طریق که 44: 1386داد) شهیدی ،

به  که خود رایییی و اقدام غیر مستقیم اجقرار دارند صورت می گیرد : اقدام مستقیم اجرا

 دو قسم یعنی الزام مالی و الزام بدنی تقسیم می گردد.

 اقدام مستقيم اجرایی .1-1

رد عین مو ینکهاقاعده این است که هر تعهد را به طور مستقیم می توان اجرا کرد مانند 

ود رداخت شو پبدهی ا معامله تخلیه و تسلیم خریدار  گردد یا از محل فروش اموال مدیون،

د مفا لیکن اعمال قاعده مزبور در انجام دادن کار و به خصوص در جایی که اجرای

زیان ت) کاتوه اسقرارداد، مقید به مباشرت مدیون است گاه متعسر بوده و با اشکاالتی مواج

خالفت ( تمسک به اجبار مستقیم  ممکن است گاهی با نظم عمومی م127)ب( : 1383، 

 مادی و کراهابا آزادی و کرامت انسانی در تعارض باشد چرا که امکان دارد به  نموده و

ر د لذا دباش فشار روحی و جسمی مدیون منجر شده و تبعات منفی اجتماعی را در پی داشته

و  مستقیم غیر این موارد  به ناچار باید از اجبار مستقیم صرف نظر نموده و از فشارهای

 (252-253: 1390تفاده نمود.) کاتوزیان ، ضمانت اجراهای حقوقی اس

الزام متعهد به اجرای تعهد  بر حسب اینکه  موضوع تعهد ، انتقال یا تسلیم مال ، انجام 

 1387کار یا خودداری از انجام کار باشد ، به شیوه های مختلف انجام می پذیرد.)صفایی ،

در حکم آن می باشد با ( الزم به ذکر است  در مورد تملیک عین معین و آن چه 202:

عنایت به این که عقد بی درنگ اثر خویش را مترتب  می نماید یعنی با وقوع عقد تملیک 

نیز حاصل می شود نیازی به الزام انتقال دهنده مال در این زمینه وجود ندارد. به عالوه در 

ه تملیک بیع کلی)کلی فی الذمه ( نیز چون با وقوع عقد ، تملیک صورت می پذیرد تعهد ب
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( البته برخی از حقوقدانان 4: 1394و در نتیجه الزام به آن  بی معناست.) صالحی مازندرانی ،

در موردی که موضوع تعهد ، عین کلی است معتقدند چون تملیک اثر عقد است یعنی یا با 

تعیین مصداق مال ، تملیک محقق می شود لذا باید آن را تعهد به تملیک دانست) 

( چنان چه موضوع تعهد، تسلیم عین معین یا کلی در معین )در حکم 49: 1393کاتوزیان ،

عین معین ( باشد به حکم دادگاه و توسط مامورین اجرا ، مال مزبور از تصرف متعهدی که 

از اجرای تعهد امتناع نموده است خارج وتحت استیال و تصرف متعهدله قرار 

 ( 1356قانون اجرای احکام مدنی  42خواهدگرفت) ماده

ودیت موج تا زمانی که امکان اجرای عین تعهد وجود دارد و به عبارت دیگر با فرض

د به مت نمایا قیعین موضوع قرارداد، متعهد نمی تواند اقدام به دادن معادل اعم از مثل ی

وزیان کات عالوه متعهد له نیز حق مطالبه بدل را نخواهد داشت ولو در فرض نقص مال)

طلب اشاره م( قانون اجرای احکام مدنی هم به این 46چنان که ماده )( 130)ب( : 1383،

 دارد.

کار  نجامادرصورتی که موضوع تعهد ، انجام کاری باشد  در فرض استنکاف متعهد از 

ن را از دادگاه متعهدله  می تواند الزام وی به اجرای آ (  237مزبور  با توجه به ماده)

د لی متعهده ووضوع تعهد ، خودداری از انجام کاری بوبخواهد. و نیز در مواردی هم که م

د. به ه بخواهادگادمبادرت به آن ورزد متعهدله می تواند الزام وی به ترک کار مزبور را از 

 ا در آنصی رعنوان مثال چنان چه مستاجر مغازه ای متعهد شده باشد که فعایت تجاری خا

ز طریق ااند به عنوان متعهد له می تو جا انجام ندهد ولی برخالف تعهدش عمل کند موجر

 اید.ی نممراجعه به دادگاه  مستاجر را ملزم به خودداری از انجام آن فعالیت تجار

( قانون مدنی 220( ،)237( ، )238( ،)239با عنایت به مطالب مذکور و با توجه به مواد )

ر طرق مقدم بوده و الزام متعهد به اجرای تعهد با تمسک به اقدام مستقیم اجرایی بر سای

دارای اولویت است. یعنی با فرض امکان الزام متعهد به اجرای تعهد اصلی نوبت به سایر 

طرق اعم از اقدام غیر مستقیم اجرایی و فسخ قرارداد نمی رسد و متعهد مکلف به انجام 

تعهد اصلی است لیکن در صورت غیرمقدور بودن توسل به این شیوه، باید از سایر طرق 

ه جست. در خصوص مبنای این حکم در حقوق داخلی می توان گفت با توجه به تقدم بهر
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شیوه های جبران عینی ، الزام به اجرای تعهد از طریق اقدام مستقیم ، موجب می شود  آن 

چه مطلوب متعهدله است صورت پذیرفته و به هدفش نائل گردد و دقیقا در وضعیتی قرار 

 ری از جانب متعهد ، در همان وضعیت قرار می گرفت.گیرد که در صورت اجرای اختیا

لزم به ممتعهد  ده وبه عالوه با عنایت به اینکه عقود منعقده بین طرفین، الزم االتباع بو

و  وم بودهر لزبرعایت مفاد آن است لذا بر اساس قاعده فقهی اصاله اللزوم در عقود، اصل 

ن آاشی از دات نملزم به اجرای مفاد و تعهطرفین نمی توانند آن را به هم زنند و مکلف و 

نان خی از حقوقدا( قانون مدنی نیز به همین مسئله اشاره دارد. بر219هستند چنان که ماده)

 ست. اینارداد در حقوق ما ، اصل، لزوم قرا» نیز به این مطلب اشاره داشته و می گویند:

بران جزوم لز آن برخیزد و حکم را در صورتی می توان از عقد برداشت که ضرری ناروا ا

کان رداد امقرا ضرر ، امکان فسخ عقد را توجیه کند. تا زمانی که اجرای عقد و اجبار طرف

 (265 )الف(:1383)کاتوزیان،« دارد ، این ضرورت ) امکان فسخ ( احساس نمی شود.

ی ایار برخبوت بنابراین ممکن استدالل شود با وجود امکان اجبار متعهد، دلیلی برای ث

رر عده الض، قامتعهد له وجود نداشته باشد چرا که مهمترین دلیل جهت تجویز فسخ قرارداد

گر متعهد از زیرا ا است و این دلیل فقط در فرض عدم امکان اجبار قابل تمسک خواهد بود

 د، الزمباش اجرای تعهدش خودداری کند و در عین حال امکان اجبار او نیز وجود نداشته

است که جاین  عدم جواز فسخ آن  مستلزم ضرر بر متعهد له خواهد بود و دردانستن عقد و 

امکان  فرض با تمسک به قاعده الضرر ، حق فسخ برای وی به وجود می آید. بنابراین در

مکان اائل به ور قاجبار متعهد، ضرری متوجه متعهدله نشده و نمی توان به استناد قاعده مذک

 فسخ قرارداد توسط وی بود.

 اقدام غير مستقيم اجرایی .2-1

ه ها و شیو مقصود از اقدام غیر مستقیم اجرایی این است که متعهد از طریق تمسک به

 ه عبارتد. بضمانت اجراهای قانونی در وضعیتی قرار گیرد که مجبور به اجرای تعهد گرد

ام تعهد انج به اچاردیگر با تقاضای متعهد له، دادگاه متعهد را در وضعیتی قرار می دهد که ن

 شود. م میخویش شود. اقدام غیر مستقیم به دو صورت، الزام مالی و الزام بدنی انجا
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 الزام مالی .1-2-1

 د که بهساز بر این اساس مرجع قضایی با ایجاد فشار مالی بر متعهد، وی را مکلف می

ر ر مقدوید، غانجام تعهدش مبادرت ورزد. در فرضی که اجبار مستقیم متعهد به اجرای تعه

ام بات انجموج بوده و مباشرت متعهد در اجرا شرط نباشد، دادگاه می تواند به خرج متعهد

جرا هد را اا تعآن را فراهم کند، یعنی می تواند به متعهد له یا شخص دیگری اجازه دهد ت

 ه قائمن در تعهدی ک( قانون مدنی به این امر تصریح دارند. بنابرای238( و)222نماید. مواد )

 وینه ها ت هزبه شخص متعهد نیست الزام مالی متعهد ممکن بوده و متعهد متخلف به پرداخ

 مخارج صرف شده در راستای اجرا ، محکوم می گردد.

ز موالی ااعنی یالزام مالی متعهد  از طریق توقیف و فروش اموالش نیز امکان پذیر است 

د (، ن نباشنت دیالی که جزو مستشنیامتعهد که قانونا قابلیت توقیف را داشته باشند ) امو

 اجرا و عهدشتوقیف شده و به فروش  می رسند تا از این طریق و به صورت غیرمستقیم ، ت

 دین او اداء گردد.

ر دکوم علیه در صورتی که مح» ( قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است : 49ماده)

ه لحکوم معا اجرا ننماید...  موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طو

« ردد.می تواند در خواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گ

هر کس »  :آمده است  1394( قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1همچنین در ماده )

م ی حکبه موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرا

م ای احکااجر ری کند .. اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانونخوددا

در « دی شوممدنی توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء 

ر لیکن د است اینجا نیز مشهود است که اقدام مستقیم اجرایی مقدم بر اقدام غیر مستقیم

 و فروش وقیفقیم متعهد ، تعهد وی به صورت غیرمستقیم و با تفرض عدم امکان الزام مست

 اموالش ) اجبار مالی ( اجرا خواهد شد.
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 الزام بدنی .2-2-1

عهد ود تبه موجب این روش  متعهد توقیف یا حبس می شود تا از این طریق مجبور ش

 ه اجرایبوی  خویش را انجام داده یا دینش را اداء کند. البته حبس متعهد ، جهت الزام

 تعهد ، در حالتی جایز است که اعسار او اثبات نگردیده باشد.

گر استیفای ا» مقرر می دارد :  1394( قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 3ماده )

له تا  حکومممحکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای 

حبس می  ،اعسار او یا جلب رضایت محکوم له  زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای

اید نی وی ببنابراین به موجب ماده مذکور در خصوص حبس مدیون یا الزام بد«  شود... 

،  کن باشدن ممگفت : تا زمانی که اقدام مستقیم اجرایی و نیز توقیف و فروش اموال مدیو

محکوم به،  ردیده که اگر( قانون مارالذکر تصریح گ1حبس نخواهد شد. همچنین در ماده )

 م ، عیند حکعین معین باشد ، اخذ شده و به محکوم له تسلیم می شود و در فرضی که مور

 ه عالوهبسد. معین نبوده یا امکان رد عین نباشد، اموال وی توقیف شده و به فروش می ر

 چنان که اشاره شد در صورت عدم اثبات اعسار است که مدیون حبس می گردد.

وقیف تست، ت به اینکه قانون مزبور در خصوص محکومیت های مالی  قابل اجرابا عنای

واهد یر خمتعهد متخلف در قبال تخلف از اجرای تعهدات و الزامات مالی وی امکان پذ

اشت یز بازدنالی مبود. البته در برخی موارد و بطور استثنایی، قانون گذار در تعهدات غیر 

( قانون حمایت 40به عنوان نمونه در ماده ) ز نموده است.مدیون جهت اجرای تعهد را تجوی

نت طفل هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضا» مقرر شده است :  1391خانواده 

ی حکم ان اجراا زمتاستنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد ... 

ه عنوان بیون  ه می گردد که بازداشت مدبنابراین در اینجا نیز مشاهد« بازداشت می شود.

غیر  عهد،توسیله ای برای اجرای تعهد مورد حکم در نظر گرفته شده است. هرچند مورد 

 مالی است.
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 امكان الزام به اجرای تعهد در فقه اماميه .2

ت و م عقد اسمعتقدندکه اصل بر لزو« اصاله اللزوم » فقها نیز بر اساس قاعده فقهی 

فقیه  . اولینستندوانند آن را فسخ کنند و ملزم به اجرای تعهدات ناشی از آن هطرفین نمی ت

موده قهاء فرالف امامیه که به این قاعده تمسک نموده عالمه حلی می باشد .ایشان در تذکره

ز الکیت امنتقال اصل در بیع ، لزوم است ، زیرا شارع آن را وضع نموده که مفید ا» است : 

 (6:  1414عالمه حلی ، «) د بایع به مشتری باش

اصل در بیع ، لزوم است و همچنین در سایر » شهید اول در این خصوص می فرماید : 

( 242شهید اول ، بی تا :«) عقود. و خارج   می شود از اصل در مواضعی به علل خارجی 

تعال که اصل در عقود ، لزوم است ، بنا به عموم قول خداوند م» شهید ثانی نیز می فرماید : 

و امتثال امر الهی محقق نمی شود مگر به صورت لزوم ، زیرا عقد « اوفوا بالعقود » فرموده 

(  ابن ابی جمهور در االقطاب الفقهیه 433: 1413شهیدثانی ،«)جائز قطعا واجب الوفا  نیست.

مور وبا ا قطب لزوم )مالک لزوم ( در عقود ، اصلی معتبر در جمیع آن هاست.» بیان داشته : 

( مرحوم 116: 1410ابن ابی جمهور ، «) عارضه )فسخ و انفساخ واقاله ( استثناء می شود.

یا ایها » سوره مبارکه مائده  1مشهور است بین فقهاء استدالل به آیه» نراقی می گوید : 

در تصحیح عقود و لزوم آن ها .و به استناد آن ، اصل را در تمام «  الذین آمنوا اوفوا بالعقود 

( صاحب   5:  1417نراقی ،.«) قود عرفی و در کل ایجاب و قبول ، لزوم قرار می دهند ع

حق این می باشد که اصل  در همه عقود و ایقاعات  » العناوین الفقهیه نیز عنوان داشته : 

عدم جواز رفع آثار و فسخ آن است مگر با دلیل. و در ادامه می افزاید : عقد و ایقاع زمانی 

شود موجب ترتب اثر شرعی بر آن است و شکی نیست که بعد از تحقق  که محقق می

اسباب شرعی ، مترتب می شود بر آن ها آثارشان. پس زمانی که شک می شود در لزوم و 

جواز ، الزمه آن شک در این است که اگر این سبب فسخ شود، آیا مسبب ثابت باطل می 

یست در قضیه استصحاب عدم زوال اثر شود یا خیر. بلکه به حال خود باقی است و شکی ن

( 36: 1417مراغی ،«) از مالکیت و مثال آن مگر به سبب شرعی، و این معنی لزوم است.

نظیر عبارات فوق الذکردر کالم بسیاری از فقهاء مشهود است و همگی بدین امر تصریح 

ه اجرای مفاد آن دارند که اصل در معامالت، لزوم پایبندی به مفاد عقد و در نتیجه، الزام ب
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؛ مامقانی ،  33: 1398؛ شیخ الشریعه اصفهانی ، 13: 5)ب( ، ج 1415است) شیخ انصاری ، 

، مکارم  18، :  1420؛ روحانی ،  13: 1423؛ سبحانی ، 34: 1415؛ منتظری ، 8:  1350

عقودى که بر طبق قانون واقع ( لذا 74: 1425؛ مکارم شیرازی ، 317: 1411شیرازی ، 

یعنى داراى شرایط اساسى صحت معامله باشد، بین متعاملین الزم االتباع بوده و هر  گردیده

گونه تعهدى که بوسیلۀ عقد مزبور به وجود آمده است  باید از جانب متعهدایفاء گردد.) 

 (230امامی ، بی تا :

یخ . شوده اندد نمبه عالوه فقها بر امکان الزام مشروط علیه به اجرای شرط فعل نیز تاکی

اء به ظاهر نظر مشهور ، وجوب وف» انصاری در خصوص اجرای شرط فعل می فرماید : 

لمسلمین اان » و حدیث علوی « المومنون عند شروطهم » شرط است، بنا به حدیث نبوی 

د ا به عقجوب وفوبه عالوه بنا به عموم «. عند شروطهم اال شرطا حرم حالال او حلل حراما 

( و 59و 62 : 6، ج 1415ی از ارکان عقد باشد) شیخ انصاری ،)ب(بعد از این که شرط جزئ

انجام شرط  جبار بهند ادر ادامه بیان داشته بنا به ظاهر نظر مشهور ، مشروط علیه اگر امتناع ک

در » اید : ( آقا ضیاء الدین عراقی می فرم6:66، ج 1415)شیخ انصاری ،)ب(« می گردد.

قائل به  ور ،ء بودن را اقتضاء می کند یا خیر ، مشهاین که آیا شرط فعل ، وجوب الوفا

یان بر ادامه و د«. المومنون عند شروطهم » وجوب وفای به آن هستند بنا به ظاهر سیاق 

س دلیل ست پداشته : معنای شرط چیزی جز الزام و التزام نیست ، و شرط جزیی از عقد ا

عقد،  سبب جاد علقه لزومیت بهوجوب وفاء به عقد شامل آن نیز می شود غرض از شرط ای

در » داشته :  (مرحوم بجنوردی هم بیان601: 1421عراقی ،« ) بین مشروط علیه و فعل است.

مشهور بین  ،اینکه آیا واجب است بر مشروط علیه وفاء به این شرط )شرط فعل ( یا خیر 

ه است شد عاصحاب ) علمای امامیه ( نظر اول) یعنی وجوب( است بلکه برآن ادعای اجما

ین لموندر تذکره الفقهاء. و این نظر اقوی است سپس به حدیث نبوی و روایت امیرا

ثار آید : از استناد نموده و می گو« المومنون عند شروطهم » حضرت علی علیهما السالم 

 س او میپت ، اثبات شرط و ایجاد حق بر مشروط علیه ، جواز اجبار او بر عمل به شرط اس

 (300- 301:  3،ج 1419بجنوردی ،« ) لیه را اجبار به ادای حق خود نماید.تواند مشروط ع
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عهد، تاجرای  د بهدر فقه امامیه نیز  طبق نظر مشهور  با فرض امکان الزام و اجبار متعه

واستار باید خ بتدامتعهد له حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت. به عبارت دیگر متعهد له در ا

 یار فسخخه از کتعهد شود ودر فرض تعذر اجبار و الزام متعهد است الزام متعهد به اجرای 

 برخوردار میگردد.

یه اگر روط علبنا به ظاهر نظر مشهور ، مش:» شیخ انصاری در بحث شرط فعل می فرماید 

در ادامه ی  و( 66: 6، ج 1415انصاری ، «) امتناع کند ، اجبار به انجام شرط می گردد.

ی یا براآدر صورت تمکن از اجبار مشروط علیه :» ح می نماید بحث  این سوال را مطر

لیه وط عمشروط له حق فسخ وجود دارد ؟ به این صورت که مخیر بین فسخ و اجبار مشر

وم ر نظر ددیگ باشد ؟ ودر جواب می فرماید : ظاهر کتاب الروضه البهیه و اعتقاد عده ای

وضع م( و  فسخی برای مشروط له نیستاست ) یعنی با تمکن از اجبار مشروط علیه ، حق 

شروط ار مصریح عالمه حلی در تذکره الفقهاء نظر اول است)یعنی حتی با تمکن از اجب

م و الزا جباراعلیه ، مشروط له حق فسخ دارد. به عبارت دیگر  طبق این نظر در فرضی که 

 6، ج 1415 مشروط علیه ممکن باشد، مشروط له مخیر بین فسخ والزام است. ) انصاری ،

از  رت تمکنمن دلیل و مستندی برای ثبوت خیار در صو» ( ودر ادامه بیان داشته : 71:

ا تیارا ی، اخاجبار مشروط علیه نیافتم. زیرا مقتضی عقد مشروط، عمل کردن طبق شرط است

، ظر مختار ن» د : رمایاجبارا ؛ این فقیه بزرگوار در نهایت نظر مشهور را اختیار نموده و می ف

 (72: 6، ج 1415انصاری ، «) عدم خیار فسخ است مگر در صورت تعذر اجبار

جبار اکن از دلیلی برای ثبوت خیار  در صورت تم» علت اینکه شیخ انصاری می فرماید 

 ه و ایننداشت این است که خیار تخلف شرط ، دلیلی جز قاعده الضرر« مشروط علیه نیافتم 

ز امتعهد  اگر ار مجالی برای عرض اندام می یابد. زیرادلیل تنها در فرض عدم امکان اجب

الزم  ،اشد باجرای تعهدش خودداری کند ودر عین حال امکان اجبار او نیز وجود نداشته 

است ین جادانستن عقد و عدم جواز فسخ آن مستلزم ضرر بر مشروط له خواهد بود و در 

ه تی کشود. لیکن در صور که با تمسک به قاعده الضرر ، حق فسخ برای وی ثابت می

قاعده  استناد ن بهامکان الزام و اجبار متعهد وجود دارد ضرری متوجه متعهد نشده و نمی توا

 ( 180: 1375مزبور  قائل به ثبوت حق فسخ شد.) فخارطوسی ،
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بر :»  مایدشهید ثانی در الروضه البهیه نظری خالف نظر مشهور را برگزیده و می فر

فا آن ط صررط ، واجب و الزم نیست بنا به اصل عدم و فایده ی شرمشروط علیه انجام ش

د و ی دهاست که عقدی که شرط در ضمن آن قرار گرفته ، حالت لزوم خود را از دست م

قد را عط ، برای مشروط له این اختیار را به وجود می آورد که در صورت عدم انجام شر

 ا پذیرفته و بعدرالک االفهام  نظر مشهور ( اما در مس506: 1410شهیدثانی ، « ) فسخ کند. 

 وب وفاءیگر وجدنظر » از بیان نظر اول ) همان که در کتاب الروضه آورده ( می فرماید : 

ه نا ببه شرط و عدم تسلط مشروط له بر فسخ است مگر در صورت تعذر تحصیل شرط، ب

ت پس اس رین نظرعموم امر به وفای به عقد و روایت المومنون عند شروطهم و این بهت

ق حاکم از طری باشدبنابراین اگر مشروط علیه امتناع کند از وفا به شرط و  اجبار او ممکن ن

 1413 ،انی شهیدث«)اجبار می شود واگر اجبار متعذر شد ، متعهد له می توناد فسخ کند

:274) 

 )متعهد ظاهر بر ثبوت خیار است در حالت تعذر اجبار» صاحب جواهر می فرماید : 

عت بإن : » رمودفمشروط علیه( بنا به حدیث ضرار و روایت ابی جارود از امام باقر )ع( که 

م شرط بر مشروط . زیرا مراد از آن لزو«رجال على شرط، إن أتاک بمالک، و إال فالبیع لک

ال در حکل  علیه است و اصال سخنی از ثبوت خیار نشده است و در ادامه می گوید : علی

ملوک مردن شرط شده مشتری آن را آزاد کند اگر اجبار مشتری به آزاد ک بیع مملوک که

اقع صاحب و( در 219: 1404نجفی ، « ) متعذر شود برای بایع خیار در فسخ وجود دارد.

رود ری از ولوگیجواهر نیز ثبوت خیار برای متعهدله را با تمسک به قاعده الضرر و برای ج

 فته است.ضرر به وی در فرض تعذر اجبار پذیر

در این زمینه نظراتی را بیان کرده و در نهایت نظری که مطابق نظر مشهور  مرحوم نراقی

اگر مشروط علیه از انجام شرط امتناع کند برآن اجبار می :» است را پذیرفته و می گوید 

شود واگر اجبار ممکن نباشد توسط حاکم اجبار می شود و برای هیچ یک از آن دو  بدون 

، حق فسخ نیست مگر با رضایت طرف دیگر. پس اگر اجبار مشروط علیه متعذر تعذر شرط

شود در حکم تعذر تحصیل شرط است و خیار فسخ برای مشروط له ثابت می شود و 

جماعتی از فقهاء این نظر را پذیرفته اند از جمله شهید ثانی در مسالک و صاحب کفایه 
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ای اجماع شده است. وجوب وفاء مشروط علیه االحکام. بلکه در السرائر و غنیه بر آن ادع

به شرط، از ادله وجوب وفاء به شرط استناد می شود و نیز عدم جواز فسخ استنباط می 

 (136-137:  1417گردد به این دلیل که عقد الزم است. ) نراقی ، 

علی د به فشرط فعل تعلق می گیر» مرحوم کاشف الغطاء در این خصوص عنوان داشته : 

 ا زنی ودن بعال احد متعاقدین مانند دوختن لباس ، طالق دادن زوجه و ازدواج کراز اف

 ام ندهدانج امثال آن و این واجب است بر مشروط علیه تکلیفا برای وفای به آن ، واگر

 1423غطاء ،نجفی کاشف ال)  «مجبور می شود و اگر انجام شرط متعذر شود ، خیار دارد.

:142) 

د ، و صل عقشرط ، واجب الوفا است مانند ا»یه نیز می گوید : صاحب العناوین الفقه

ر اکثر ن نظممتنع ، اجبار به آن می شود مانند آن چه در اصل عوضین است. و ظاهرا ای

زهره  ابن علمای امامیه است، بلکه نظر مشهور است و بر آن حکایت اجماع شده است از

اند و  دانسته حجت ، اجماع را در این قضیه در غنیه و و از ابن ادریس در السرائر و این دو

 م اوفواعمو معتقد به فتوای اکثریت هستند. مضافا اینکه به عموم ادله وفای به شرط و

اغی مر.« ) اند بالعقود که داللت دارد بر وجوب وفای به عقد مقید به شرط ، استناد کرده

،1417 :281) 

ا رتعهدله ء، ممه حلی در تذکره الفقهابر خالف نظر مشهور ، برخی از فقهاء همچون عال

 در فرض تمکن از اجبار متعهد، مخیر بین فسخ و اجبار دانسته اند.

جب رط، واشنظر دوم این است که » مرحوم مراغی پس از بیان نظر مشهور گفته است : 

بین  است الوفاء است و در صورت امتناع مشروط علیه از انجام شرط، شرط کننده مخیر

احب صبه  فسخ. و شاید دلیل این نظر این باشد که فوات شرط موجب ورود ضرر اجبار و

خ د را فسا عقیآن می شود و بدین جهت می تواند مشروط علیه را اجبار به اداء آن نماید 

سخ فجبار و ین ابکند و به جهت اینکه  دلیلی بر تعیین یکی از این دو وجود ندارد ، مخیر 

 (282: 1417مراغی ، «) است.

سید یزدی در حاشیه المکاسب ، اجبار به انجام تعهد و فسخ را در عرض یکدیگر 

مشروط له مخیر بین فسخ و اجبار است  و اجبار ، برای او اختیار » دانسته و فرموده است : 
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دوم است و هنگامی که متعذر شود می تواند به حاکم رجوع کند. و نتیجه اینکه ، حق او از 

قط نمی شود و با جواز فسخ نیز ساقط نمی شود پس برای او اختیار مطالبه شرط با امتناع سا

(. در واقع استدالل این فقیه 129: 2، ج 1423طباطبایی یزدی ، « ) است حتی بدون فسخ 

این است که  با امتناع مشروط علیه از انجام شرط، مشروط له واجد دو حق است، اول اینکه 

دارد و دیگر آن که به موجب ادله وجوب وفاء به به موجب تخلف از شرط، حق فسخ 

شرط، حق اجبار را نیز داراست . در العروه الوثقی ، در بحث مساقات نیز همین نظر را 

هنگامی که عامل ) متعهد( ترک کند اجرای عقد را از ابتدا یا :»اختیار نموده و آورده است 

ر است بین فسخ یا رجوع به حاکم در اثناء آن ، ظاهر این است که مالک ) متعهدله( مخی

 (747: 2، ج 1409طباطبایی یزدی ، «) شرعی تا او را اجبار به انجام عمل کند.

ه بائل قبرخی از فقهاء معاصر نیز بر خالف نظر مشهور حتی در فرض امکان اجبار 

ه یشروط علی که مهنگام» ثبوت خیار برای متعهد له هستند. آیت اهلل خویی بیان می دارد : 

عل فجام آن ه اناز انجام فعل شرط امتناع کند جایز است برای مشروط له که او را اجبار ب

 ه مشروطبلک نماید و ظاهر این است که خیار او ) حق فسخ ( مشروط به تعذر اجبار نیست

ملزم  بار نیزز اجله با مخالفت مشروط علیه از انجام شرط، دارای خیار است وحتی با تمکن ا

 (43: 2، ج 1410خویی ، «) آنچه شرط شده نیستبه رعایت 

 لتزامیحق این است که گفته شود شرط ا» آیت اهلل سید صادق روحانی می گوید : 

به  قید عقدتعنی ماست که قوام آن به تقیّد عقد به آن ) شرط( است و التزام مستقل نیست و 

رط، اع از شمتنات ، پس با شرط این است که التزام به وفاء به عقد ، معلق به تحقق شرط اس

) «ست.حق فسخ محقق و ثابت می شود.پس اظهر، ثبوت خیار حتی با تمکن از اجبار ا

 (304: 1429روحانی ، 

آیا » آیت اهلل سبحانی نیز قائل به ثبوت خیار در صورت قدرت بر اجبار است و آورده: 

که مخیر بین آن  برای مشروط له حق فسخ است در صورت تمکن از اجبار، به این صورت

دو باشد یا اینکه فسخ برای او جایز نیست مگر در صورت تعذر از اجبار ؟ ظاهر ، نظر اول 

است) حق فسخ حتی با امکان اجبار( زیرا تنها دلیل خیار در غیر آنچه نصی در مورد آن 

وارد شده، بناء عقالست. و خیار نزد عقال  مترتب می شود بر تخلف از شرط ، بر وجه 
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( .بر مبنای نظرات  166: 1423سبحانی ، « ) الق ، خواه اجبار ممکن باشد یا ممکن نباشد.اط

اخیر الذکر امکان جبران خسارت متعهدله از طریق فسخ قرارداد به نحو شایسته ای فراهم 

میگردد. چرا که در این صورت متعهد له مجبور نیست تا ابتدا تقاضای الزام متعهد به اجرای 

بنماید و در این رهگذر متحمل استمرار نقض تعهدات گردد.  به عالوه اختیار  قرارداد را

متعهد له در انتخاب فسخ قرارداد یا الزام به اجرا با مقررات بروز و پیشرفته ی موجود در 

 اسناد بین المللی هماهنگ بوده و با عدالت نیز سازگارتر است.

م مورد هقهی فل و حبس مدیون در آراء واما الزام به اجرای تعهد از طریق توقیف اموا

 تصریح قرار گفته است که به شرح آتی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

 اجبار از طریق توقيف اموال .1-2

در فقه نیز الزام مالی متعهد و مدیون از طریق توقیف و فروش اموال وی ، با رعایت 

مطالبه دین از » فرموده : ( شهید اول 47: 1386شرایطی تجویز گردیده است.)شهیدی ،

مدیون در صورت عدم علم به اعسار او جایز است. و بر مدیون واجب است که از دین 

خارج شود و چیزی از اموال مدیون برای طلبکار استثناء نمی شود مگر خانه ای که در آن 

سکنی گزیده ، لباس هایی که پوشیده و خادم و قوت )غذا ( ضروری او و افراد واجب 

(. شهید ثانی در بحث ممنوعیت مفّلس از تصرف در 310: 1417شهید اول ،« ) نفقه اش.ال

اعیان اموال وی ) مدیون( که قابل فروش است ، فروخته می شود. » اموالش می فرماید : 

اگر اموالش قابل بیع نباشد مانند منفعت یا اجرت یا آنچه بر آن صلح کرده ، درصورتی که 

بنماید بین آنان تقسیم می شود. واال به نسبت طلبشان تقسیم می  کفایت بدهی آن ها را

کسى که مالى » مرحوم نراقی در انیس التجار می گوید : (  37: 1410شهید ثانی ، « ) گردد.

از دیگرى طلب داشته باشد و نتواند از او بگیرد، هرگاه مالى از او به دست او بیاید، جایز 

نراقی «) ه اذن حاکم شرع(  و به قدر حق خود بردارد.است که آن مال را تقاص کند )ب

( در اینجا منظور از تقاص ، آن است که از طریق تسلط بر اموال مدیون و  286: 1425،

فروش آن ها داین بتواند طلبش را وصول نموده و به حقش برسد. شیخ انصاری در صراط 

غیر از مسکن و  کافی نباشد،هر گاه مال مدیون برای اداء دینش » النجاه آورده است : 

مرکب مورد نیاز و غذای یک شبانه روز خود و خانواده اش و لوازم ضروری، مثل لباس و 
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 1415)شیخ انصاری ، « ظرف و فرش و غیره، دیگر چیزى جزء مستثنیات دین نیست.

بدهکار براى دادن بدهى اش الزم نیست خانۀ  »( امام خمینی نیز بیان داشته : 289)الف( :

نشیند وآن چیزى که احتیاج به آن دارد از قبیل فرش و ظرف و حتى خود را که در آن مى

یا لوازمی دارد که زیادتر از مورد احتیاج او است  کتاب به مقدار الزم ر ا بفروشد. اگر خانه

مرحوم  زین الدین هم  ( 289: 1422نی ، امام خمی« ) باید زیاده را بفروشد و بدهى را بدهد.

زمانی که موعد ادای دین فرارسیده و دائن آن را مطالبه نموده است ، بر » عنوان داشته : 

مدیون واجب می باشد ، جهت ادای دین و برائت ذمه، اعیان و امالکش را بفروشد. اما از 

شرف و منزلت حکم وجوب فروش اموال جهت پرداخت بدهی ،آن چه بر حسب حال و 

مدیون ، برای وی ضروری است مانند محل سکنی ، لباس های مورد نیاز ، و اثاثیه 

بنابراین باید گفت الزام مالی متعهد و ( 11: 6، ج 1413زین الدین ،« ) و....استثناء می شود.

مدیون از طریق توقیف و فروش اموالش در فقه نیز تجویز شده و از مسلمات است، لیکن 

این روش، در فرضی امکان پذیر است که متعهد ، اوال ، دارای اموالی باشد ،  تمسک به

ثانیا ، اموال مزبور قابل دسترس بوده و متعهد له بتواند آن ها را شناسایی و جهت توقیف و 

فروش به مراجع ذی صالح معرفی نماید. به عالوه الزم است که این اموال جزو مستثنیات 

 دین نیز نباشند.

 اجبار از طریق حبس مدیون .2-2

فقها به امکان حبس مدیون جهت الزام وی به اداء دین نیز تصریح دارند .عالمه حلی در 

من علیه دین ، زمانی که دارای مال است واجب است که » این خصوص  می فرماید : 

ی دینش را از آن مال اداء کند، واگر امتناع نمود حاکم او را حبس می کند. و در ادامه م

:  1420عالمه حلی ،«) گوید : هنگامی که اعسارش ثابت شود، حاکم او را آزاد می کند.

مدیون  حبس می شود اگر مدعی » ( .شهید اول نیز در این زمینه می فرماید : 527- 528

)شهید « اعسار باشد تا زمانی که اعسار ثابت شود. پس وقتی که ثابت شد، آزاد می شود.

مدیون  اگر ادعای اعسار نماید  حبس می » د ثانی هم بیان داشته : ( شهی126: 1410اول ،

گردد تا زمانی که اعسار ثابت شود با اعتراف داین یا بینه ای که موجب اطالع یافتن از 

(. فیض کاشانی عنوان 39: 1410شهید ثانی ،«) باطن امر شود مانند شهادت بر اعسار مطلق 
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و مدیون تمکن داشته باشد، با مطالبه داین باید بپردازد،  اگر زمان اداء دین رسیده»داشته : 

( مرحوم شوشتری پس از 209: 1418فیض کاشانی ، «) واال حاکم او را زندانی می کند.

بیان اینکه مدیون تا زمان اثبات اعسار حبس می شود در این خصوص به روایتی از 

کان » می فرمایند :   ن حضرتامیرالمومنین حضرت علی )ع( در تهذیب استناد نموده که آ

یعنی مدیون «. یحبس فی الدّین فإذا تبّین له إفالس و حاجۀ خلّی سبیله حّتى یستفید ماال 

حبس می شود تا زمانی که افالسش مشخص شود و آزاد می شود زمانی که از مالش 

» اند : (برخی دیگر از فقهای معاصر نیز عنوان داشته 22: 8،ج 1406شوشتری ،« ) بپردازد. 

اگر امتناع مدیون از اداء دین به دلیل دیگری غیر از اعسار  بوده و بنای او ترک ادای دین 

است در حالی که متمکن از اداء بوده و دارای مال می باشد هیچ اشکال و اختالفی نیست 

البته در فرضی ( 110: 1413خالصی ،«) در این که حاکم مجاز است که وی را حبس کند

سوره  280معسر باشد حبس وی جایز نیست. فقها برای اثبات این امر به آیه که مدیون 

)اگر از کسی که طلبکارید ، تنگ دست « وان کان ذو عسره فنظره الی میسره » مبارکه بقره 

شود به او مهلت دهید( و روایات وارده مبنی بر مهلت دادن به مدیون مانند روایت رسول 

اى تنگدستى را مهلت دهد، در هر روز براى او ثواب صدقه هر کس» اهلل )ص(که فرمود : 

برابر با اصل مالش بر عهدۀ کرم خداى عزّ و جلّ است تا زمانى که مال خود را دریافت 

؛ شیخ طوسی  143: 1413؛ شیخ مفید ، 376: 1415استناد نموده اند) شیخ صدوق ،«  کند

؛  19؛ مجاهد حائری ،بی تا : 40: 1410؛ شهید ثانی ، 416: 1388؛ عالمه حلی ، 279: 1387،

( صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه نیز بر این مسئله ادعای اجماع  189: 1415نراقی ،

 (18: 1419؛ حسینی عاملی ، 193: 1404کرده اند.) نجفی ،
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 امكان الزام به اجرای تعهد در اسناد بين المللی .3

 1ادهای تجاری بين المللیالزام به اجرای تعهد در اصول قرارد. 3-1

اشاره دارد) اخالقی و امام  2( این اصول  به حق الزام به اجرای تعهد7قسمت دوم فصل )

یعنی بر این اساس  متعهد له حق دارد تا الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهدات  (29: 1379،

به اجرای تعهدات قراردادی را خواستار شود. لیکن  الزام به اجرای تعهدات پولی از الزام 

اختصاص داشته  3( این اصول به اجرای تعهد پولی1-2-7غیر پولی  تفکیک شده اند ماده)

در صورتی که طرف متعهد به پرداخت پول، تعهدش را انجام ندهد، » می دارد :  و مقرر

 «طرف دیگر می تواند خواستار الزام او به پرداخت پول ) الزام به اجرای تعهد( شود. 

( این اصول ، در 2-2-7، طبق بندهای الف وب ماده )  4ر تعهدات غیر پولیواما د

مواردی که اجرای تعهد ناممکن بوده یا هزینه ای سنگین و نامتعارف را درپی داشته باشد، 

امکان الزام متعهد به اجرای تعهد مزبور وجود ندارد. چنان که در حقوق ما نیز همین طور 

قانون مدنی ( لیکن   239امکان اجبار متعهد وجود ندارد. )مادهاست و در موارد غیر ممکن، 

مواد قانونی تصریحی درخصوص هزینه های سنگین و نامتعارف ناشی از اجرای تعهد 

( را اعمال نموده وآن را 239ندارند. ولی به نظر می رسد در این موارد نیز بتوان حکم ماده )

ود. چرا که عرف نیز چنین برداشتی را می از موارد نامقدور بودن اجرای تعهد تلقی نم

 پذیرد و حاضر به تحمیل این هزینه ی نامتعارف به متعهد نیست.

براساس بند )ج( ماده مذکور  چنان چه امکان تحصیل اجرای تعهد از منشا دیگری به 

جز متعهد ممکن باشد، در این مورد نیز امکان الزام متعهد میسر نیست. بلکه ، اگر اجرای 

د توسط شخص دیگری و با هزینه متعهد ممکن باشد، به این طریق عمل خواهد شد. و تعه

منشاء اجرای تعهد شخص ثالثی است که مبادرت به آن می ورزد. و وجود این منشاء است 

قانون مدنی نیز  چنین امری پیش بینی شده  2389که مانع از الزام متعهد می گردد.در ماده )

شرت متعهد در انجام تعهد شرط نیست، امکان اجرای آن به است و در مواردی که مبا

                                 
1  Principles of International Commercial Contracts 

2  Right to performance 

3  Performance of monetary obligation 

4  Performance of non – monetary obligation 
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( ، 7-2-2وسیله شخصی دیگر و به خرج متعهد، امکان خواهد داشت. طبق بند )د( ماده)

اگر اجرای تعهد از یک مشخصه منحصرا شخصی برخوردار باشد یعنی قائم به شخص 

ا انجام دهد، در فرض متعهد بوده و از جمله اعمالی نباشد که شخص دیگری بتواند آن ر

( قانون مدنی ما 239استنکاف متعهد از اجرا ، امکان مطالبه ی الزام وی وجود ندارد.ماده )

نیز در حالتی که اجرای تعهد قائم به شخص متعهد بوده و امکان اجبار وی به اجرای تعهد 

در این ممکن نیست برای متعهدله حق فسخ را شناسایی نموده است البته یک تفاوت جزئی 

رابطه  میان این اصول و حقوق ایران مشهود است به این توضیح که طبق نص ماده مذکور 

صرف اینکه متعهد تعهدش را انجام ندهد و این تعهد از مشخصه ای منحصرا شخصی 

برخوردار باشد امکان الزام وی با استثناء مواجه شده و غیر قابل مطالبه است لیکن به موجب 

ن مدنی در مواردی که تعهد قائم به شخص متعهداست، بدوا  وی اجبار به ( قانو239ماده )

اجرای تعهد خواهد شد و در فرض عدم امکان است که متعهدله می تواند متمسک به فسخ 

شود. همچنین به موجب بند )هـ( ماده مزبور متعهد له در صورتی می تواند خواستار الزام به 

ف پس از آگاهی از عدم اجرا توسط متعهد، اجرای اجرای تعهد شود که در مدتی متعار

تعهد را مطالبه کرده باشد. چنین شرطی در حقوق ایران جهت اجبار متعهد به اجرای تعهد 

وجود ندارد و متعهد له هر زمان که بخواهد  می تواند الزام وی به اجرای تعهد را از دادگاه 

 بخواهد و مطالبه قبلی متعهدله الزم نیست.

باید  مللیص الزام متعهد به اجرای تعهد در اصول قراردادهای تجاری بین الدر خصو

 لزام بهااند گفت در تعهدات پولی ، متعهد له ، مطلقا و بدون هیچ قیدی و شرطی، می تو

لیکن الزام  یست.اجرای تعهد مزبور را مطالبه نماید و در این رابطه با محدودیتی مواجه ن

ی غیر واردر پولی به صورت مطلق امکان پذیر نبوده و در ممتعهد به اجرای تعهدات غی

ه بولی پممکن است. در حقوق ایران، چنین تفکیکی میان تعهدات پولی و تعهدات غیر 

قوق داخلی ، متعهد له در ح( ،بر خالف 7-3-1چشم نمی خورد. همچنین به موجب ماده)

 هد ، حقی تعالزام به اجرا انتخاب شیوه جبران خسارت مخیر بوده و حتی قبل از تقاضای

 د.یگرنفسخ قرارداد را خواهد داشت و الزام به اجرا و سایر شیوه ها در عرض یکد
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پیش  1«تغییر شیوه جبران » ( ، در تعهدات غیرپولی  امکان 5-2-7به عالوه در ماده) 

بینی شده و طرف زیان دیده که اجرای یک تعهد غیر پولی را درخواست کرده وآن را در 

دت زمانی معین به دست نیاورده است  می تواند به هر شیوه ی جبرانی دیگر  استناد م

 در حقوق ایران ، مقرره ای تحت عنوان ، تغییر شیوه جبران خسارت وجود ندارد.«کند.

 2الزام به اجرای تعهد در اصول حقوق قرارداد اروپایی .3-2

ران ی جبی تعهد و  شیوه هافصل هشتم از این اصول، قواعد کلی حاکم بر عدم اجرا

( به موجب  287: 1389؛ شعاریان و ترابی ، 57: 1393خسارت را بیان  می کند.) حبیبی ،

ر یک قاعده کلی در خصوص شیوه های جبران خسارت در (  که بیانگ8-101( ماده )1بند)

ست. یر ااصول مزبور است، متعهد له در انتخاب هر یک از شیوه های جبران خسارت مخ

د. جوی عنی می تواند به هرکدام از شیوه های مقرر در این اصول که بخواهد تمسکی

کیب شیوه های جبران وجود دارد. بنابراین ( امکان تر8 -102همچنین بر اساس ماده)

 تعهدات نقض تقاضای الزام به اجرای تعهد ، متعهد له را از حق مطالبه خسارت ناشی از

 (Lando& coworkers :2019, 362) محروم نخواهد ساخت

رد یار ندااخت در حقوق ایران بر خالف این اصول، متعهد له در انتخاب شیوه های جبران

جرای ابه  و شیوه های موجود در طول یکدیگرند یعنی بدوا الزم است که تقاضای الزام

 ایربت به سه نوتعهد را مطرح نماید و در فرض غیر ممکن بودن اجبار و الزام متعهد است ک

 طرق از جمله حق فسخ قرارداد می رسد.

طرفی » ( در خصوص تفویض اجرای تعهد به شخص دیگر، بیان داشته : 8-107ماده )

که اجرای قرارداد را به شخص دیگری واگذار کرده است در مورد اجرای آن مسئول باقی 

ید ، به براین اساس چنان چه متعهد اجرای تعهد را به شخص دیگری واگذار نما« می ماند.

صرف تفویض مزبور ، از تکلیف به اجرای تعهد معاف  نمی گردد و تا تعهد مزبور اجرا 

نگردد، تکیلف مزبور همچنان باقی است به عالوه در مواردی که تعهد قائم به شخص 

متعهد باشد حتی اجرای آن توسط شخصی به غیر از متعهد ، تکلیف وی به اجرای تعهد 

                                 
1  Change of remedy 

2  Principle of  European Contract Law  ( PECL ) 
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ند. در قانون مدنی ایران چنین مقرره ای به چشم نمی خورد، البته مزبور را ساقط نمی گردا

این امر چنان بدیهی است که نیازی به تصریح نیز ندارد چرا که متعهد ، مکلف به اجرای 

تعهد است و تا زمانی که تعهد مزبور را شخصا یا توسط دیگری انجام ندهد) در تعهدی که 

 از بین نخواهد رفت. قائم به متعهد نیست( تکلیف قانونی او

دم ای عفصل نهم اصول حقوق قرارداد اروپایی به شیوه های جبران خسارت ویژه بر

عهدات پولی ت( در این اصول نیز  61: 1393اجرای تعهدات  اختصاص یافته است.) حبیبی ،

ت پولی  پس از (  در تعهدا9-101از تعهدات غیر پولی تفکیک شده اند. به موجب ماده )

جرای دم اعوعد پرداخت ، متعهد ، ملزم به اجرای تعهد مزبور بوده ودر صورت رسیدن م

( 9-102اده )مساس اآن ، متعهد له می تواند خواستار الزام و اجبار وی به این امر گردد.بر 

ه ه کند کطالبماین اصول  در تعهدات غیر پولی متعهد له حق دارد که اجرای عین تعهد را 

لزام به اجرای ( ماده مذکور  امکان ا2می شود لیکن به موجب بند) شامل اجرای معیوب نیز

بند  در این کند تعهد  در مواردی با استثناء مواجه شده و متعهد نمی تواند آن را مطالبه

 –لف اکه :  با این حال اجرای عین تعهد نمی تواند حاصل شود در مواردی» آمده است : 

ا کار و ینجر به هزینه ماجرای تعهد  -باشد  یا ب اجرای تعهد  غیرقانونی یا غیر ممکن

 ا عمل بهیبتنی بر ارائه خدمات ماجرای تعهد  -تالش غیرمتعارف از سوی متعهد شود  یا ج

متعهد له  -د مباشرت شخص متعهد باشد یا این که به روابط شخصی بستگی داشته باشد ؛ یا

 «تحصیل نماید.  بتواند اجرای تعهد را از طریق دیگری به طور متعارف

 1وین ( 1980)  المللی کاال  الزام به اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین - 3-3

بر این اساس چنان چه بایع یا مشتری از اجرای تعهدات خویش خودداری کرده و مفاد 

قرارداد را نقض نمایند، متعهد له می تواند الزام متعهد به اجرای تعهدات مزبور را از مرجع 

خریدار میتواند تقاضای اجرای » ( کنوانسیون46( ماده )1ح مطالبه کند. مطابق بند )ذی صال

تعهدات فروشنده را از او بنماید مگر اینکه به یکی از شیوه های جبران خسارت که با این 

فروشنده می تواند » ( کنوانیسون: 62براساس ماده )«تقاضا منافات دارد ، متوسل شده باشد. 

                                 
1  United Nations Convention on Contracs For The International Sale of Goods ( CISG ) 
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اضای پرداخت ثمن ، قبض کاال یا اجرای دیگر تعهداتش را بنماید ، مگر این از خریدار تق

با عنایت به مواد « که متوسل به یک شیوه جبران خسارت منافی با این تقاضا شده باشد. 

مذکور ، متعهد له عالوه بر امکان الزام متعهد به اجرای تعهد از حق مطالبه خسارت نیز 

 (.Honnold, 2009: 335- Huber & Mullis, 2007: 382) برخوردار است

د رف قراردااگر بر اساس مقررات این کنوانسیون  یک ط» (کنوانسیون آمده 28درماده)

ه لف بحق داشته باشد که اجرای تعهدی را از طرف دیگر درخواست کند ، دادگاه مک

سبت ن ود خصدور حکم نسبت به اجرای عین تعهد نیست ، مگر اینکه مطابق قانون متبوع 

هد. تعهد د جرایبه قراردادهای مشابه که مشمول مقررات این کنوانسیون نیستند ، حکم به ا

انون قطبق  بر این اساس  صدور حکم بر الزام به اجرای تعهد ، منوط به این است که« 

ته جود داشوجرا امتبوع دادگاهی که از آن تقاضای الزام متعهد شده است ، امکان الزام به 

 در قراردادهای مشابه نیز  مورد حکم قرار گیرد.باشد و 

االی ک( این کنوانسیون ، امکان درخواست تسلیم 46( ماده)2به عالوه طبق بند)

این  که  جایگزین و درخواست اصالح و تعمیر کاال ، برای خریدار پیش بینی شده است

د موظف تعهمکه  موارد نیز  ماهیتا ، الزام متعهد به اجرای تعهد محسوب  می شوند چرا

م ( تسلی یداراست که کاالیی مطابق با قرارداد و بدون عیب و نقص را به متعهد له ) خر

ضی ر فردنماید و در این صورت است که تعهدات قراردادی بایع ، اجرا شده است. پس 

عهدات تید  که بایع ، کاالی غیر منطبق و معیوب یا ناقض را به خریدار تسلیم می نما

 الح وبه طور صحیح اجرا ننموده و درخواست تسلیم کاالی جایگزین یا اصخویش را 

ین که ای اتعمیر کاالی معیوب ، الزام وی به اجرای تعهدات قراردادی خواهد بود. بر

قت دم مطابع ، خریدار بتواند تسلیم کاالی جانشین را از بایع بخواهد  الزم است که اوال

ا ، درخواست ثانی«کنوانسیون( محسوب گردد.  25مادهکاال ، نقض اساسی قرارداد) موضوع 

ادن عد از دفی بکاالی جایگزین باید همزمان با دادن اخطار به متعهد ، یا ظرف مدت متعار

 کنوانسیون ( 39ماده  1اخطاریه به عمل آمده باشد. بند

ی در قوانین ایران یک حکم کلی که در تمام موارد  امکان الزام متعهد به تسلیم کاال

جایگزین به متعهد له را تجویز نماید ، وجود ندارد. لیکن در قانون مدنی  موردی وجود 
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دارد که اگر کاالی تسلیم شده که به صورت عین کلی است ، منطبق با قرارداد نباشد 

( 482متعهد له می تواند درخواست تسلیم آن چه منطبق با قرارداد است را بنماید. ماده )

اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده ، معیوب » داشته : قانون مدنی عنوان 

درآید ، مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید واگر تبدیل 

البته در این ماده تقاضای جایگزینی و فسخ، در « ممکن نباشد ، حق فسخ خواهد داشت. 

د آمد، در این کنوانسیون چنین نیست و الزام به اجرای طول یکدیگرند. ولی چنان که خواه

تعهد ) اعم از تقاضای جایگزینی ( و فسخ  در عرض یکدیگر می باشند یعنی متعهد له در 

انتخاب هر کدام از آن ها مخیر است لیکن در صورتی که موضوع تعهد، تسلیم عین معین 

تسلیم آن در وضعیتی که حین تسلیم ( قانون مدنی بیان می دارد ، 278باشد چنان که ماده)

دارد ، موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد ، مشروط بر اینکه 

کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد در این صورت مشتری حق اخذ 

جایگزینی کاال  قانون مدنی ( و امکان الزام متعهد به 422ارش یا فسخ قرارداد را دارد ) ماده

(  قانون مارالذکر ، در صورتی که چیز معین به 353وجود ندارد. به عالوه به موجب ماده)

عنوان جنس خاصی فروخته شود ودر واقع از آن جنس نباشد ، بیع باطل است. زیرا 

اختالف در در جنس و ماهیت معامله به حدی است که  قصد معامله کننده را مخدوش می 

( بنابراین در 25: 1389جهت ، رکن سازنده عقد مخدوش می شود.) شهیدی ،سازد و بدین 

این فرض نیز ، عدم مطابقت کاال ، سبب بطالن بیع گشته و در نتیجه ، الزام به اجرای 

 تعهدات ناشی از آن )جایگزینی کاال ( امکان پذیر نخواهد بود.

در صورتی که کاال » ن داشته : ( کنوانسیون ، بیا3، بند ) 1در مورد اصالح یا تعمیر کاال

منطبق با قرارداد نباشد ، خریدار می تواند از فروشنده درخواست نماید که عدم مطابقت را 

با تعمیر کاال جبران کند مگر اینکه چنین درخواستی با توجه به جمیع اوضاع و احوال غیر 

( یا ظرف مدت 39معقول تلقی شود. در خواست تعمیر باید از طریق اخطار موضوع ماده )

بر اساس ماده فوق ، خریدار اصوال می تواند تعمیر « معقولی پس از آن صورت گیرد. 

                                 
1  Repair of Goods 
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کاالی غیر منطبق با قرارداد را از فروشنده بخواهد ، مگر اینکه تعمیر کاالی مزبور غیر 

معقول بوده و ناممکن تلقی شود.  در حقوق ایران  اگر کاالی تسلیم شده ، عین معین بوده 

( قانون مدنی خریدار مخیر است که ارش گرفته یا معامله را 422معیوب باشد  طبق ماده) و

فسخ کند. یعنی حقوق خریدار یا شیوه های جبران خسارت قابل تمسک برای وی ، به 

صورت حصری تعیین شده اند. به موجب ماده مذکور  چنان چه مشتری کاالی معیوب را 

بایع ) متعهد( ملزم به دادن ارش است  لیکن تکلیف و   پذیرفته و قرارداد را فسخ نکند

( قانون 478(و )481الزامی در خصوص اصالح یا تعمیر کاالی معیوب ندارد. البته در مواد )

مدنی که صرفا به عقد اجاره اختصاص دارد  امکان رفع عیب یا تعمیر عین مستاجره پیش 

 ند.بینی شده است و نمی تواند یک قاعده کلی ایجاد ک

 یان ذکری شاپس از بررسی جداگانه هریک از اسناد بین المللی فوق الذکر  به طور کل

اختالفی  است  در خصوص تمسک به الزام به اجرای تعهد به عنوان شیوه جبران خسارت،

 ورارداد سخ قمبنایی میان حقوق داخلی و این اسناد به چشم می خورد. در اسناد مذکور ف

ت راه اس ز اینابه متعهد له، شیوه ی کامل جبران خسارت تلقی شده و متعاقبا پرداخت پول 

نگرشی  که منافع شخص خسارت دیده)متعهدله( به بهترین شکل ممکن تامین خواهد شد.

ل ل پوکه برخاسته از تمایالت انسانی  در عصر حاضر مبنی بر گرایش به سمت تحصی

پولی  سارتی تعهد، پس از فسخ ، خاست. ولذا متعهد له می تواند بدون الزام به اجرا

خود  ت پیشینحال بگیرد. حال آن که در حقوق ایران و فقه امامیه، اعاده وضع زیان دیده به

ز دف اهیا جبران عینی، شیوه ای کامل برای جبران خسارت تلقی گشته است. چرا که 

ه ی دهد کمرار قتحقق مسئولیت قراردادی را به خوبی تامین نموده و متعهدله را در حالتی 

بران جایج گویی با نقض قرارداد توسط متعهد مواجه نگردیده است بنابراین  شیوه ی ر

ست بر اعهد خسارت در اسناد بین المللی   فسخ قرارداد و در نتیجه پرداخت پول به مت

عیت ه وضخالف حقوق ایران که نگرش مبنایی متفاوتی داشته و با فرض امکان اعاده ب

 به اجرای تعهد( ، نوبت به جبران معادلی نمی رسد. سابق ) الزام
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 نتيجه گيری

یکی از شیوه های مشترک جبران خسارت در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین 

المللی الزام متعهد به اجرای تعهد است. به موجب این شیوه  هرگاه متعهد از اجرای 

ام و اجرای تعهدات مزبور خواهد تعهدات قراردادی خویش  خودداری نماید  ملزم به انج

شدکه این الزام و اجبار توسط مقامات ذی صالح و حسب تجویز قانونی  صورت می 

پذیرد. در فقه امامیه و حقوق ایران  الزام به اجرای تعهد از دو طریق که در طول یکدیگر 

که خود به  قرار دارند  صورت می گیرد : اقدام مستقیم اجرایی و اقدام غیر مستقیم اجرایی

دو قسم یعنی الزام مالی) همچون توقیف اموال ( و الزام بدنی )حبس( تقسیم می گردد . 

مقصود از اقدام غیر مستقیم اجرایی این است که  متعهد از طریق تمسک به شیوه ها و 

ضمانت اجراهای قانونی در وضعیتی قرار گیرد که مجبور به اجرای تعهد گردد. با توجه به 

(قانون مدنی  الزام متعهد به اجرای تعهد با تمسک به  220( ،)237( ، )238( ،)239مواد )

اقدام مستقیم اجرایی  بر سایر طرق مقدم بوده و دارای اولویت است و در صورت 

غیرمقدور بودن تمسک به این شیوه  باید از سایر طرق بهره جست. در فقه طبق نظر مشهور، 

عهد به اجرای تعهد، متعهد له حق فسخ قرارداد را نخواهد با فرض امکان الزام و اجبار مت

لیکن بر خالف نظر مشهور،  برخی از فقهاء متعهدله را در فرض تمکن از اجبار  داشت.

متعهد، مخیر بین فسخ و اجبار دانسته اند یعنی مشابه آن چه در اسناد بین المللی پیش بینی 

المللی، حق الزام به اجرای تعهد  و بهره شده است. برخالف حقوق ایران، در اسناد بین 

مندی از سایر ضمانت اجراها همچون حق خاتمه دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند 

یعنی جهت برخورداری از این حقوق  الزم نیست بدوا تقاضای اجبار به انجام تعهد گردد 

ی اساسی آن تعهد باشد  بلکه  صرفا با کوتاهی متعهد در انجام تعهد که معادل با عدم اجرا

می تواند شیوه دلخواه خویش را انتخاب نماید. به عبارت دیگر  در فرض نقض تعهدات 

قراردادی، متعهدله در انتخاب شیوه جبران خسارت آزاد خواهد بود یعنی می تواند 

خواستار الزام وی به انجام تعهدات مزبور گردد و یا آنکه قرارداد را فسخ نماید. مضافا 

نکه توسل به طرق مزبور متعهد له را از حق دریافت خسارت محروم نخواهد ساخت، ای

حکمی که ناشی از تفاوت مبنایی این اسناد با حقوق داخلی است یعنی  فسخ قرارداد و 
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متعاقبا پرداخت پول به متعهد له شیوه کامل جبران خسارت تلقی شده و از این راه است که 

دله( به بهترین شکل ممکن تامین خواهد شد . بر خالف منافع شخص خسارت دیده)متعه

حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد )جبران عینی( را کامل ترین شیوه جبران خسارت می 

 داند.

 منابع
 

امیه  ، قم، ق ، االقطاب الفقهیه علی مذهب االم1410احسایی ، ابن ابی جمهور ،  (1
 .1(،چانتشارات کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی)ره

ین المللی ) بش ، اصول قراردادهای تجاری 1379اخالقی ، بهروز ؛ امام ، فرهاد ،  (2
ش، ترجمه و  تحقیق(، تهران،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دان

 .1چ
ر فی احکام ق ، نخبه االزها1398اصفهانی ، فتح اهلل بن محمد )شیخ الشریعه( ،  (3

 .1الخیار ، قم ، دارالکتاب،چ
 .1، جی چا، سید حسن ، بی تا ، حقوق مدنی ، تهران، انتشارات اسالمیه،بامامی (4
گره ق )الف( ، صراط النجاه ، قم ،گن1415انصاری ،مرتضی)شیخ انصاری( ،  (5

 . 1جهانی شیخ انصاری،چ
ب )ط ـ الحدیثۀ( ، کتاب المکاس ق )ب( ،1415 ، -------------------- (6

 .6و5،ج1ی،چقم  ،کنگره ی جهانی بزرگداشت شیخ انصار
بی ،ق ، کلمۀ التقّوی، قم 1413بصری بحرانی، محمدامین زین الدّین ،  (7

 .6،ج3نا،چ
لصاغانیه، اق ، المسائل 1413بغدادی، محمّد بن محمّد بن نعمان )شیخ مفید(،  (8

 .1قم ،گنگره جهانی هزاره شیخ مفید،چ
،  رانش ، اصول حقوق قرارداد اروپایی )ترجمه( ، ته1393حبیبی ، بهنام ،  (9

 .2انتشارات مجد،چ
قواعد  ق ، مفتاح الکرامه فی شرح1419حسینی عاملی، سیّد جواد بن محمّد ،  (10

 .17،ج1العلّامه، قم  ، دفتر انتشارات اسالمی جامعه ی مدرسین،چ
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-ق ، تذکره الفقهاء )ط1414حلّی ،حسن بن یوسف )علّامه ی حلّی( ،  (11

 .11،ج1الحدیثه( ، قم ، موسسه آل البیت علیهم السالم،چ
االحکام الشرعیه علی ، تحریر1420 ،-------------------------- (12

 .2ج،1م ، موسسه امام صادق علیه السالم، چالحدیثه( ، ق-مذهب االمامیه )ط
م، قالقدیمه( ،  -ه الفقهاء)طق ، تذکر1388،---------------------- (13

 .1موسسه آل البیت علیهم السالم،چ
م ، دفتر قاحکام المحبوسین فی فقه الجعفری ، ق ، 1413خالصی ، محمدباقر ،  (14

 .1انتشارات اسالمی جامعه مدرسین،چ

ق ، منهاج الصالحین ، قم ، نشر مدینه 1410خویی،سیدابوالقاسم ،  (15
 .2،ج1العلم،چ

ارات ، کتاب الخی –ق ، المرتقی الی فقه االرقی 1420روحانی ، سیدمحمد ،  (16
 .1،ج1، چتهران ، موسسه الجلیل للتحقیات الثقافیه 

 .6،ج5چق ، منهاج الفقاهه ، قم ، انوار الهدی، 1429روحانی ،سیدصادق ،  (17
،  ق ، دراسات موجزه فی الخیارات والشروط ، قم1423سبحانی، جعفر ،  (18

 .1المرکز العالمی للدراسات االسالمیه،چ
دهای اروپا و ش ، اصول حقوق قراردا1389شعاریان ، ابراهیم ؛ ترابی ، ابراهیم ،  (19

 .1ایران ، تبریز ، انتشارات فروزش،چ حقوق
ب فروشی ق ، النجعه فی شرح اللمعه، تهران ، کتا1406شوشتری ،محمّد تقی،  (20

 .8،ج1صدوق ،چ

 .12، تهران،  انتشارات مجد،چ 1ش ، عقود معین 1389شهیدی، مهدی، (21
قراردادها و تعهدات ، تهران ، انتشارات  ش، آثار1386 ، ---------- (22

 .3مجد،چ
 ا ، بی نا.ش ، جزوه حقوق مدنی پیشرفته ، بی چ1394زندرانی ، محمد ، صالحی ما (23
د حقوقی ش ، قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، بنیا1387صفایی ، سیدحسین ،  (24

 .6میزان،چ
ی جامعه ق ، حقوق مدنی ، قم، دفتر انتشارات اسالم1418طاهری ،حبیب اهلل ،  (25

 .2،ج2مدرسین،چ
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، موسسه  ق، العروه الوثقی ، بیروت1409ظم ، طباطبایی یزدی ، سید محمد کا (26

 .2،ج2االعلمی للمطبوعات،چ

یه المکاسب ، قم، موسسه ق ، حاش1421 ،------------------------ (27
 .2،ج2اسماعیلیان،چ

 ق ، المبسوط فی فقه1387طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن)شیخ طوسی( ،  (28
 .2،ج3الجعفریه ،چاالمامیّه، ، تهران، المکتبه المرتضویه الحیاء آثار 

ی تنقیح ق ، مسالک االفهام ال1413عاملی، زین الدین بن علی)شهید ثانی ،  (29
 .10،ج1شرائع االسالم، قم ، موسسه ی المعارف االسالمیه، چ

وضه البهیه فی شرح اللمعه ق ، الر1410 ،------------------------- (30
 .4،ج1الدمشقیه،قم، کتابفروشی داوری ،چ

قه االمامّیه، فق ، اللمعه الدمشقیه فی 1410مکی)شهید اوّل( ، عاملی، محمّد بن  (31
 .1لدار االسالمیه،چا -بیروت ، دار التراث

روس الشرعیه فی فقه االمامّیه ق ، الد1417 ، ----------------------- (32
 .3،ج2، قم ،دفتر انتشارات اسالمی جامعه ی مدرسین،چ

و الفوائد ، قم، کتاب  ، بی تا ، القواعد ----------------------- (33
 .2،ج1فروشی مفید ،چ

بوالفضل ق ، حاشیه المکاسب ، مقرر: میرزا ا1421عراقی ، آقاضیاءالدین ،  (34
 .1نجم آبادی ، قم ،انتشارات غفور ،چ

ش ، درمحضر شیخ انصاری ، قم ، نشر 1375فخارطوسی، جواد ،  (35
 .8،ج2مرتضی،چ

حکام مه العملیه واالق ، النخبه فی الحک1418فیض کاشانی،  محمدمحسن ،  (36
 .2الشرعیه ، قم ، مرکز چاپ ونشر سازمان تبلیغات اسالمی،چ

موسسه ،ق ، المقنع ، قم 1415قمی ، محمدبن علی بن بابویه)شیخ صدوق ( ،  (37
 .1امام هادی علیه السالم ،چ

 .7،چش ، نظریه عمومی تعهدات ، تهران ، نشر،میزان1393کاتوزیان ،ناصر،  (38
ادها ، تهران، شرکت سهامی ب( ، قواعد عمومی قراردش )1383،  ---------- (39

 .4،ج2انتشار،چ
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 .4مال حقوقی، تهران ،شرکت سهامی انتشار،چش ، اع1390  ،---------- (40
، قواعدعمومی قراردادها ، تهران  شرکت سهامی  ش )الف(1383 ، --------- (41

 .3،ج4انتشار،چ
 مال، قم ، مجمعه غایه اآلق ، نهایه المقال فی تکمل1350مامقانی ، مالعبداهلل ،  (42

 .1الذخائراالسالمیه،چ
 لبیتمجاهد حائری، سیدمحمد ، بی تا ، کتاب المناهل ، قم ،موسسه آل ا (43

 .1علیهم السالم ،چ
تر انتشارات ق ، العناوین الفقهیه ، قم ،دف1417مراغی،  سید میرعبدالفتاح ،  (44

 .2،ج1اسالمی جامعه مدرسین ،چ
درسه امام م، القواعد الفقهیه ، قم ،انتشارات ق 1411مکارم شیرازی ،ناصر ،  (45

 .2،ج3امیرالمومنین علیه السالم ،چ
ت قم، انتشارا ،کتاب البیع  -ار الفقاههق ، انو1425 ، -------------- (46

 .1مدرسه حضرت امام   علی بن ابیطالب علیه السالم ،چ
کر تف ق ، دراسات فی مکاسب المحرمه ، قم ، نشر1415منتظری، حسینعلی ،  (47

 .1،ج1،چ
لهادی، ق ، القواعد الفقهیه  ، قم ،نشر ا1419موسوی بجنوردی ،سیدحسن ،  (48

 .3،ج1چ
سه تنظیم و ق ، نجاه العباد ، تهران، موس1422موسوی خمینی ، سیدروح اهلل ،  (49

 .1نشر آثار امام خمینی،چ
بی نا )  ،ش ، ترجمه کنوانسیون بیع بین المللی کاال 1394موسی پور ، میثم ،  (50

 گ اندیشه های حقوقی(وبال
لهدی و اق ، سفینه النجاه و مشکاه 1423نجفی کاشف الغطا، احمد بن علی ،  (51

 .3،ج1مصباح السعادات، نجف ،موسسه کاشف الغطاء ،چ
ائع ق ، جواهر الکالم فی شرح شر1404نجفی، محمّد حسن)صاحب جواهر( ،  (52

 .9،ج7االسالم، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ،چ
ق ، انیس التجار )محشی( ، قم، انتشارات دفتر 1425محمد مهدی ، نراقی ،  (53

 .1تبلیغات اسالمی،چ
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موسسه آل  ق ، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم،1415نراقی، مال احمد ،  (54

 .17،ج1البیت علیهم السالم،چ
ئد االیّام فی بیان قواعد االحکام و مهمات ق ، عوا1417 ، ----------- (55

 .1الحرام ، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی،چ مسائل الحالل و
56) European Group on Tort Law 2009 Principles of European Tort 

Law. 
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