
  

 
  1388 بهار و تابستان  ، 26 شماره ، دهمياز سال

  

  مفهوم، مباني و اقسام تعهد :تأملي در
 

  دكتر محمدرضا احمدي

  م سياسي دانشگاه عالمه طباطبائي دانشكده حقوق و علويار استاد

  1/3/87 :     تاريخ پذيرش نهايي3/11/86: تاريخ دريافت مقاله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .وضوع، اوصاف، اركان و اقسام تعهدفهوم، مبنا، متعهد، م: اژگان كليديو

  

، استعمال در گفتمان رايج حقوقي ازحيث داللت بـر معنـي           به دليل كثرت     ة تعهد آنكه واژ به رغم   

 ولـي   ، حقوقي تجلي مي كنـد     بديهي در فرهنگ  ه مي نمايد و شايد در نگاه نخست از مفاهيم           ساد

 انـدراج در موضـوع آن،   قابـل وم و قلمرو شـمول و مـوارد متفـاوت    با اندكي تأمل در گسترة مفه    

 كه تعهد چنان مقوله اي است كه به جهت تواطي يا تشكيك مستتر در كليت آن،                 شود  مالحظه مي 

هـاي   يست كه بخـش   جهت ن ي جامع االطراف  نمي گنجد، بل بي         نه تنها به راحتي در قالب تعريف      

حقـوقي از سـوي مؤلفـان انديـشمند و          هاي مختلف     وسيعي از موضوعات مورد مطالعه در عرصه      

قـدمت  با وجـود    شود و    ميف تحليل و تبيين ابعاد مختلف آن        استادان صاحب نظر حقوق، مصرو    

 زماني طرح مباحث مربوط به حقوق تعهـدات و كثـرت و تنـوع تأليفـات در ايـن زمينـه ، هنـوز                       

هـاي   هاي علمي و ميدان عرضه نظريه       حقوق تعهدات از سنگين ترين و باب طرح پرسش         دروس

متعارض از مفتوح ترين ابواب و آبادترين ميادين علمي و پژوهشي عرصـه مباحـث حقـوقي بـه                   

هاي آموزشي    بلكه با هدف تعميق پايه     ،در اين مقاله، نه فقط با نگاه پژوهشي صرف        . رود شمار مي 

 چند  به اختصار به تبيين همه جانبه نهاد تعهد همت گماشـته و تـالش شـده                   حقوق تعهدات، هر  

 ةن و تحليـل رابطـ     آاست تا ضمن عنايت به تعاريف لغوي و اصطالحي و مفاهيم خـاص و عـام                 

و يـرد   هاي مطروحه در اين زمينه موردارزيابي گ       ميان عقد و تعهد، مباني حقوقي اين نهاد و نظريه         

در نهايـت نيـز پـس از بيـان          .  واقع شود   آن احصاء و مورد شمارش     ةندده اركان و عناصر تشكيل   

  . شدخواهد  منابع ايجاد تعهد توضيح داده ،اقسام پرشمار و تشريح جهات تقسيم آن

  

 

 چكيده
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  قدمهم

وط به حقوق تعهـدات و قواعـد عمـومي          تعهد، موضوع اساسي مطالعه در مباحث علمي مرب       

حاكم بر قراردادها و مطالب دروس حقوق مدني در مقاطع كارشناسـي و تحـصيالت تكميلـي                 

ين نوشتار با هدف پاسخگويي     در ا . هاي حقوق خصوصي به شمار مي رود          دانشگاهي در رشته  

هاي علمي كه مفهوم دقيق تعهد چيست؟ و اصوالً تعهد بـر چـه مبنـاي حقـوقي                   به اين پرسش  

استوار است ؟ قلمرو آن تا كجاست و چه موضوعاتي را در بـر مـي گيـرد؟ اوصـاف و اركـان                       

 چـه   هاي متفـاوت آن    تشكيل دهندة آن كدام است ؟ از چه منابعي سرچشمه مي گيرد؟ و گونه             

 مسائل مطروحه   ، منطقي ياقسامي را شامل مي شود ؟ در چند مبحث و گفتار مستقل و در نظم              

  . را مورد بررسي قرار داده ايم 

  

  : مفهوم و مبناي تعهد-مبحث يك

  .دهد مفهوم و مبناي تعهد موضوع دو گفتار مستقل اين مبحث را تشكيل مي

  

  : تعريف تعهد-گفتار اول

  : تعهد در لغت.1

وصـيت و بـه گـردن گـرفتن امـري            عهـد بـه معنـاي پيمـان،          ةاي عربي و از ريش      واژهتعهد  

  )448، ص 1988 ، 9 ج ،اين منظور.(است

  :درزبان پارسي نيز عهد در همين معاني به كار رفته، چنانكه سعدي گفته است

  »كنم كه نگويم دگر سخن من عهد مي  انصاف نيست پيش تو گفتن حديث عشق« 

  :بريزييا به قول صائب ت

» ا م عهد كه كاري نگزينم جز عشق ، بـي تأمـل زده ام دسـت بـه كـاري كـه مپـرس                          كرده« 

  .)14510دهخدا، چاپ اول ، جلد دهم، ص (

چنانكه . عهد در اصطالح فقه و حقوق نيز، گاهي مترادف با عقد و تعهد استعمال شده است          

 ، عقد ضـمان ، ص       480ق ، ص    جعفري لنگرودي،  ترمينولوژي حقو    . (»العقد العهد « :گفته اند 

. اي موارد نيز به معني نذر و تعهد بنده در مقابل خداوند به كار رفته اسـت                  در پاره .) 107و106

  ) 193محقق حلي، ج سوم ، ص (
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ضمان و وفـاي بـه عهـد بـه كـار       تعهد ، عهد نيز كه درمعاني نبشتة پيمان ، سوگند نامه، ذمة ،      

) 14510، ص    و نيز دهخدا،  همـان      448ان ، ص    هم،  نظورابن م . (رفته، با عهد هم ريشه است     

  :مانند اين سرودة سعدي.  در فارسي نيز لفظ عهده در همين معاني استعمال شده است 

  ».كز عهده شكرش بدر آيد    از دست و زبان كه بر آيد « 

  ) 35،ص1381سعدي ، گلستان ، (

   :يا مانند

  . دار اين دل پر سودا را  حالي خوش  شود كسي فردا را  چون عهده نمي« 

  1».ا را ـــيامد مــد و نـتابـــ   بسيار ب  اه كه ماهـنوش به ماهتاب اي م يــم

آمـده  . م. ق 391 چنانكـه در مـادة    . عهد در فقه و حقوق نيز درهمين معني به كار رفته اسـت            

مسترد دارد در صورت مستحق للغير برآمدن كل يا بعض از مبيع، بايع بايد  ثمن مبيع را               « :است

و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهـدة غرامـات وارده، بـر مـشتري نيـز                      

  2»:برآيد

  : مفهوم عام تعهد. 2

يكي در معني عـام خـود كـه معـادل           . رود   تعهد در دو معني به كار مي       در فقه و حقوق، واژة    

ل تمام تكـاليف و حقـوق دينـي         تكليف و شام    الزام، التزام، شرط، اشتراط، عهد، عهده، ضمان ،       

خـواه از التزامـات ارادي و   ، است ؛ خواه از نوع الزامات قهري و قانوني ناشي از اسباب قهـري       

 و نيـز     19و17كاتوزيان،  تعهدات، صص     .( قراردادي به شمار رود و منشأ قراردادي داشته باشد        

.) 6و  5، ص   2 و صـفايي، حقـوق مـدني، ج          27، ص   1ج    جعفري لنگرودي، حقوق تعهـدات،    

خـواه آن جعـل و   . اند شايد بر همين اساس در فقه، عهد را عبارت از مطلق جعل و قرار دانسته       

  3.ا وضعييقرار معاملي يا قلبي باشد و خواه تشريعي 

. اي موارد لفظ تعهد در معني عام خود به كـار گرفتـه شـده اسـت                  در قانون مدني نيز در پاره     

مت دوم كتـاب دوم جلـد اول قـانون مـدني بـه سـقوط                 قـس  -چنانكه فصل ششم از باب اول     

                                                 
  .منسوب به حكيم عمر خيام نيشابوري است. 1
، 740  ،   697  ، 684،  392 ،   318:  براي ديدن موارداستعمال ديگر اين واژه در قانون مدني، مراجعه شود بـه مـواد               .2

745 ،751.   
جعالً و قراراً معاملياً ام ال و سواء كان قراراً و جعالً قلبياً ام              ان العهد عبارة عن الجعل و القرار مطلقاً، سواء كان           «. 3
غروي اصفهاني،  . »ام ال   فيندرج في العهد مطلق جعله و قراره تشريعياً كان كالتكاليف االلهيه و اعتباراته الوضيعيه             . ال

 .139 و 138، ص حاشيه مكاسبشيخ محمدحسين، 



 
   1388  و تابستان، بهار26سال يازدهم، شماره /پژوهش حقوق و سياست   10

 

 تعهـدات اعـم از      ةتعهدات اختصاص يافته و در معني عام تعهد به كار رفته است كه شامل هم              

  .تعهدات ناشي از قرارداد و الزامات خارج از عقد است

 كه اسباب سقوط تعهدات را به طور كلي و مطلق احصاء كـرده            . م. ق 264دقت در مفاد مادة     

كـسي  « :آمده اسـت    . م. ق 1198 يا اينكه در مادة      1.سازد  شكار مي  به روشني اين معني را آ      است

ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقـه بدهـد بـدون اينكـه از ايـن                       

براي تشخيص تمكين بايد تعهـدات و وضـع         . حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه گردد       

شود كه لفظ تعهدات مندرج در        مالحظه مي » .ر جامعه در نظر گرفته شود     زندگاني شخصي او د   

 .اين ماده در مفهومي فراتر از معني تعهدات ويژة ناشي از اعمال حقـوقي بـه كـار رفتـه اسـت                     

 و دروديان، تقريرات    28 ، و جعفري لنگرودي، همان، ص        23كاتوزيان، كليات قراردادها، ص     (

   )4 و3، ص 3درس حقوق مدني 

  : مفهوم خاص تعهد.3

 حقوقي ميان دو شخص كه به موجب آن         ةرابط« :تعهد در معني خاص خود عبارت است از         

تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغي پول يا اقباض و انتقال چيزي و ياانجام فعل                  متعهد له مي  

تيجة آن انتقـال    اي است حقوقي كه ن      تعهد رابطه « : يا اينكه گفته اند    2».و يا ترك كار معيني بكند     

جعفـري لنگـرودي،    ( ».دادن فعل يا ترك فعل معين يا اسقاط يك اثر حقوقي باشد            مال يا انجام  

 )909 ج اول، ص  ، المعارفةداير

عبارتـست   تعهـد : اند بعضي هم در تعريف تعهد ضمانت اجراي آن را لحاظ كرده اند و گفته             

گـردد بـه      شود ملتزم مـي      ناميده مي  كه به مقتضاي آن شخص معيني كه مديون        حقوقي   ةرابطاز  

اداء مال يا انجام كاري براي شخص معين يا قابل تعييني كه طلبكار نـام دارد و بـه موجـب آن                      

نـشود او را بـر      آن  تواند اجراي آن تعهد را از بدهكار بخواهد و اگر حاضر به انجام                طلبكار مي 

 و  62 ، ص    1يـه العامـه لاللتـزام، ج        الدكتور سـوار،  النظر    . (الف ميل به اجراي آن وادار كند      خ

70(  

                                                 
به  -3 اقاله   ة به وسيل  -2 وفاي به عهد     ةبه وسيل  -1:شود   ذيل ساقط مي   تعهدات به يكي از طرق    « .:م.ق264مادة  . 1

 .» مالكيت مافي الذمهة به وسيل-6 تهاتر ة به وسيل-5تبديل تعهد ة  به وسيل-4 ابراء ةوسيل
2."L'obligation (ou droit personnel ou droit de cre'ance) est un lien de droit entre deux 
personnes en vertu duquel l'une d'elles, le cre'ancier, peut, exiger de l'autre, le debiteur, une 
certaine prestation." A,Colin, H.Capitant droit civil, tome 11 par Leon julliot de la morandiere 
p, 143,N.256. 

چنين رجوع شود به فرانـسوا تـره و          و هم  1 ، ش    1، تعهدات، ص    ، حقوق مدني  و نيز مراجعه شود به الكس ويل      
  .978، ش 797فيليپ سيملر، حقوق مدني، تعهدات، چاپ ششم ، ص 
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شود كه تعهد در حقيقت التزامي است كه متعهـد   هر چند از تعاريف مذكور چنين مستفاد مي       

ـ            شود به ارادة خود بدان پايبند مي      ي تحميـل تعهـد بـر        و به اين اعتبار در مقابل الزام كه بـه معن

 لـيكن در قـانون مـدني مطلـق          ،ردگي   حقوقي است قرار مي    ة يا در اثر واقع    شخص توسط قانون  

الزام و التزام يعني هم تعهدات ناشي از تراضي و قرارداد و هم تعهدات خارج از قرارداد كه بـه      

. ر دو ملحوظ نظـر قـرار گرفتـه اسـت          شود ه   صورت قهري و غير ارادي بر شخص تحميل مي        

 )4دروديان، همان، ص (

  : تعهد و عقد.4

تعهد در معني خاص خود به معني عهده دار شـدن امـري             ، واژة   ياز اين مطلب كه طبق نظر     

 و  33، ص   1ميـرزا نـائيني، منيـه الطالـب، ج          (  به تراضي است و مفهومي نزديك به عقد دارد،        

و محقـق دامـاد،     95العقـود، ص       و ابن تيميه، قاعدة    201، ص   16سبزواري، مهذب االحكام، ج     

 ، نبايـد نتيجـه گرفـت كـه تعهـد و عقـد             )70 و   62حقوق قراردادها در فقه اماميه، ج اول، ص         

) 19كاتوزيـان، تعهـدات، ص       ( ،مترادف است و مي توان آن دو را به جاي هم به كار گرفـت              

زيرا عقد در حقيقت مبنا و سبب ايجاد تعهد اسـت و تعهـد اثـري اسـت كـه از عقـد حاصـل                         

 از آن دو بـه   سبب و مسبب است و استعمال هـر يـك   ة ميان اين دو از نوع رابط      ةرابط. شود  مي

  )19كاتوزيان ، همان، ص .( رود جاي ديگري در واقع، اختالط علت و معلول به شمار مي

اينكه گفته شد عقد مبنا و سبب تعهد است و تعهد اثر حاصله از عقد، بدان معني نيست كـه                    

 زيـرا   ،اثر عقد فقط ايجاد تعهد است و يا منشأ و منبع ديگري براي ايجاد تعهـد وجـود نـدارد                   

يجاد تعهد يكي از اثار عقد است و عقد به عنوان علت و سبب اعتباري و حقوقي آثار ديگري                   ا

 ةواسـط  چنانكـه اثـر  مـستقيم و بـي         . تواند داشـته باشـد      غير از ايجاد تعهد نيز حسب مورد مي       

كاتوزيان،  قواعد عمومي قرادادها، ج      ( .بيع ، اجاره ، هبه و قرض تمليك است        : عقودي از قبيل  

وقـف،  : و در عقـودي از قبيـل        )  به بعد  79، ص   1 و نيز السنهوري، نظريه العقد، ج        18، ص   1

تحبيس عين و تسبيل منفعت است و در قراردادهايي از قبيل كفالت و ضـمان تـوثيقي و رهـن                    

ايجاد حق شخصي و عيني براي تضمين و توثيق دين موجود و در نكاح، تشكيل خانواده و در                  

شود يا اقاله كه د       قد حواله و ضمان، تعهد موجودي به ديگري منتقل مي         ع: قراردادهايي از قبيل  

 سـبب از بـين رفـتن تعهـد          ،رحقيقت به دليل نيازمندي به دو انشاء متقابل عقد محسوب است          

گردد و اثر مستقيم عقد شركت و وكالت نيز بـه ترتيـب ايجـاد شخـصيت حقـوقي و                      سابق مي 

 183اساسي وارده بر تعريف قانونگذار از عقد در مـادة           منشأ ايرادات   . اعطاء اذن به وكيل است    

و توجيهاتي از نوع آنكه در عقود تمليكي هم در حقيقـت            . قانون مدني نيز همين  مطلب است      
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آيد،   اثر عقد بيع ايجاد تعهد به تمليك مبيع است كه بي درنگ و بالفاصله به مرحله اجرا در مي                  

اي را كه به حق عيني تبديل شده       تعهد اجرا شده   ،ت زيرا بر فرض صح    ،نيز مؤثر در مقام نيست    

  )16كاتوزيان، همان، ص .( توان تعهد به معني درست آن ناميد است در حقيقت نمي

 بلكه تعهد عالوه بر عقـد از منـابع ديگـري            ،ر منشأ ايجاد تعهد فقط عقد نيست      از طرف ديگ  

از وقي از قبيـل الزامـات خـارج    ايع حقـ وقـ  مانند ايقاع در مواردي كه قانونگذار مقرر داشـته و       

المكاشفي ، الذمـه و     (. گيرد  قرارداد و موارد مسئوليت قهري و بيش از همه قانون نيز نشأت مي            

اصـول االلتـزام،   ،  ، و الـذنون 27، ص 1 ج   ، و السنهوري، نظريه العقد    301الحق و االلتزام، ص     

و تعهد هم از نظر مفهـوم و        بنابراين عقد   ) 72-76 و نيز كاتوزيان، تعهدات ، ص        20 و   19ص  

يرا گاه تعهد بدون عقد بـه       ز ،بين عقد و تعهد مالزمه نيز وجود ندارد       . هم از نظر آثار متفاوتند      

  )75و74كاتوزيان، همان ، ص ( .شود آيد و گاه نيز از عقد تعهدي ايجاد نمي وجود مي

  

  : مبناي تعهد-گفتار دوم

لت در هر جامعه دارنـد و بـه موجـب قـوانين          مبناي تعهد و تكليفي كه اشخاص در برابر دو        

 زيرا به مقتضاي حاكميت دولت و به        ، روشن است  ،شود  موضوعه هر جامعه بر آنان تحميل مي      

 تعهدات ناشي از روابط خصوصي      ةدر زمين اما   ،گيرد  دليل واليت ناشي از حاكميت صورت مي      

ون مالحظـه جـنس و    جامعه بـد  افرادنكه همة اين پرسش مطرح است كه با وصف آ ،اشخاص

 ،دارنـد رو نژاد و مذهب و فقر و غنا با هم برابر و در مقابل هم از استقالل كامـل برخو                   گويش  

شود و    چرا و چگونه شخصي در مقابل ديگري به عنوان متعهد و مديون ملزم به انجام امري مي                

 ايـن اسـت     گيرد؟ مگر نه    تحت سلطه طرف مقابل قرار گرفته از سوي او مورد مؤاخذه قرار مي            

  اي است؟ كه اصل عدم صالحيت اشخاص نسبت به يكديگر مانع چنين سلطه

اي كه مشمول حكومـت        زندگي و حيات در جامعه     ةممكن است در پاسخ گفته شود كه الزم       

 ، تعهدات و حقوق مردم در مقابل يكديگر و جامعه قـانون اسـت             ةهمآنكه مبناي   مردمي است   

توان به سـادگي از       كند نمي   هداف و قواعد ويژه خود تبعيت مي      ولي از آنجايي كه قانون نيز از ا       

  .اين پاسخ قانع گشت

هـاي حقـوقي مختلـف بـراي         دهـد كـه مكتـب        حقـوق نـشان مـي      ةرجوع به تاريخ و فلسف    

اند كه    پاسخگويي به اين پرسش تالش كرده اند و هر كدام به سهم خود پاسخ در خوري  يافته                 

 ) به بعد156، ش 1،  ج1377كاتوزيان، فلسفه حقوق ، ( .شود يالً به طرح آن مبادرت ميذ
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  : حاكميت اراده.5

هاي فرد گرايانه تحت شرايط سياسي فكـري اقتـصادي آن              ميالدي انديشه  18 و   17در قرون   

ر اجتماعي كه از آنان شكل گرفته    انسان را به عنوان افرادي كه در خارج وجود داشته و د            ،زمان

ي غيـر واقعـي و موهـوم بـه شـمار            اجتماع را امر  اما   ،خارجي دانسته  ي واقعيت ،كنند  زندگي مي 

كردنـد كـه      در نتيجه براي افراد جامعه اصالت قائل بوده واجتماع را مجرايي تلقي مي            . ورندآ  مي

براي سعادت و رفاه افراد به وجود آمده و بايد هدف نظام حاكم بر جامعه حفظ حقوق طببيعي                  

  )141ه االلتزام،  ص السنهوري، نظري.( ايشان باشد

 انديـشيدن   ة انديـشه و فلـسف     ة همانگونه كه در منظر دكارت در عرص       ،به موجب اين انديشه   

؛ در بعـد    1»انديشم پس هستم    من مي « شد و اعتقاد بر اين بود كه          نشانه وجود شخص تلقي مي    

س  بر اين اسا   .گشت   شخصيت انساني محسوب مي     دليل ،يات حقوقي جامعه نيز داشتن اراده     ح

تأمين آزادي اراده و در نتيجه برابري اشخاص امري فطـري و طبيعـي اسـت كـه هـيچ قـانوني          

  )166، ش1كاتوزيان، همان، ج .( صالحيت سلب يا انفكاك آن را از ايشان ندارد

 هيچ  يواليت بيمقابل هم و نيز      رها د  انسان آزاد و مستقل است و به دليل اصل استقالل انسان          

. تواند بر او حاكم باشد يا او را متعهـد سـازد             ويي جز ارادة خود او نمي     كس بر ديگري هيچ نير    

هاي آزاد همين افـراد مـستقل و آزاد تـشكيل دهنـده جامعـه                 اجتماع نيز محصول توافق و اراده     

هاي خويش بـه سـود جامعـه         است كه به حكم ضرورت همزيستي جمعي، از بخشي از آزادي          

  .ست كه مبناي حاكميت دولت استاند و همين قرارداد اجتماعي ا گذشته

 موسوم به حاكميت اراده شكل گرفت كه ريشه و مبناي هر تعهد و الـزام                ةبدين ترتيب نظري  

شود در حكومت اراده و خواسته        را كه در روابط خصوصي افراد در جامعه بر انسان تحميل مي           

 و  151اول، ص    ، و قواعـد عمـومي قراردادهـا، ج           37كاتوزيـان، تعهـدات، ص      . (جويد  او مي 

  .السنهري، همان ، همان جا 

  :نتايج حاكميت اراده در قلمرو حقوق و تعهدات.  6

  :گردد  حاصل ميزيراز اصل حاكميت اراده نتايج 

  : حقوق و تعهدات متقابل اشخاص ناشي از اراده خود آنان است.7

 ةديده   نيز بدان ب    و قانون  شود  اشخاص اعمال مي   ةدر قراردادها و اعمال حقوقي مستقيماً اراد      

 اراده ،در وقايع حقوقي و الزامات خارج از قرارداد نيـز بـه طـور غيـر مـستقيم           . نگرد  احترام مي 

                                                 
1. "Je Pensc done je suis"   ،سـير حكمـت در    رنه دكارت، فيلسوف فرانسوي به نقل از محمد علـي فروغـي

  .149ص  ،1 ج اروپا،
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 زيرا قانون در حقيقت تصميم جمعي گروهي است كه بـه            ،اشخاص از طريق قانون حاكم است     

  .ارادة مستقيم مردم جهت قانونگذاري انتخاب شده اند

 ،است كه اراده حـاكم بـراي ايجـاد تعهـد          آن   ،حاصل مي شود  نتيجة ديگري كه از اين اصل       

مواقـع اخـتالف بايـد تـالش كنـد اراده            رشريفات و شكل خاصي نيـست و قاضـي د         نيازمند ت 

  .مفروض طرفين را بيابد

 اثر اراده او فقط محدود بـه دو طـرف تعهـد             ، خود ملتزم مي شود    ةاراده  از آنجا كه شخص ب    

همان، همـان جـا    ( .اند  كه در ايجاد آن نقش نداشته     نيست  ثي  است و قابل تسري به اشخاص ثال      

 و صــفائي، حقــوق 19 و 18ص و نيــز جعفــري لنگــرودي، تــأثير اراده در حقــوق مــدني، صــ

  ) به بعد47، ص 2، جلد 51مدني،

  : تقدم قرارداد بر قانون در روابط قراردادي.8

ر قانون در روابط قـراردادي       تقدم قرارداد ب   ،ودش  حاصل مي حاكميت اراده    ديگري كه از   نتيجة

بدين ترتيب قانون نقش جانشيني ارادة طـرفين را در مـوارد سـكوت و تفـسير آن را در                    . است

است كه اصـل    آن   قانون   ةمقتضاي ايفاي چنين نقشي از ناحي     . كند  موارد اجمال و ابهام ايفاء مي     

يي خـاص كـه نظـم       در مورد قوانين، تفسيري و تكميلي بودن آن است و جز در مـوارد اسـتثنا               

  )، همان جاهمان( .توان قوانين را امري دانست شود نمي عمومي جامعه با خطر جدي مواجه مي

 قانون الزم االتباع طرفين اسـت و بـراي آنهـا            ةهمچنين در روابط قراردادي ، قرارداد به منزل       

  .رعايت آن الزامي و نقض آن موجب مؤاخذه است

  :ت تعهدات ارادي افراد عادالنه اس.9

از آنجا كه تعهدات فرد مخلوق ارادة خود اوست تعهد ارادي افراد عادالنـه اسـت و ادعـاي                   

 زيـرا    است، كه خود آن را ايجاد كرده     مسموع نيست   ستمكارانه بودن چنين تعهدي از متعهدي       

گيـرد    هنگامي كه شخص دربـارة ديگـري تـصميم مـي          « :به تعبير كانت فيلسوف مشهور آلماني     

گيـرد     ليكن در موردي كه بـراي خـود تـصميم مـي            ،رد كه عادالنه رفتار نكند    هميشه احتمال دا  

 بـه   85، ص   به نقل از كاتوزيان ، تعهـدات        ه ، ريپر و بوالنژ  ( ».رود  احتمال وقوع هيچ ظلمي نمي    

  )بعد

  : حاكميت ارادهةانتقاد از نظري. 10

مبتنـي بـر واقعيـت       حاكميت اراده، خود     ةهاي آزاد و مستقل موضوع  نظري       از آنجا كه انسان   

توان يافت كه در آن انـسان         اي از تاريخ را نمي      خارجي نبوده و به گواهي تاريخ بشر، هيچ برهه        

خارج از اجتماع و به طور آزاد و مستقل و بي نياز از ديگران زيست كند، تصور اينكه اجتمـاع                    
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رفته باشد نيـز بـا      هاي آزاد و مستقلي بر مبناي يك قرارداد اجتماعي شكل گ           ارادي چنين انسان  

واقعيت فاصله بسيار داشته و سبب شده است كه نظريـات و نتـايج ارائـه شـده از سـوي ايـن                       

هاي ديگري كه بيـشتر       مكتب به شدت مورد انتقاد قرار گيرد و به تدريج جاي خود را به نظريه              

  و قواعـد عمـومي     170، شـمارة    1، ج  كاتوزيـان، فلـسفه حقـوق     .(بر اصالت اجتماع تكيه دارد    

  ) به بعد85، ش1قراردادها ، ج

  :هاي اجتماعي  ضرورتة نظري.11

هايي كـه در     كند كه انسان    طبق اين نظر نظم عمومي جامعه و طبع زندگي مشترك ايجاب مي           

كنند در برابر يكديگر و نيز در         آيند و زندگي مي     اي از تعهدات ناخواسته به دنيا مي        ميان زنجيره 

ارادة شخص هرگز منشأ اصلي اين تكاليف و ديون         . شته باشند مقابل دولت تكاليف گوناگون دا    

هـاي خـاص     شود و فقط در حدي تأثير دارد كه وضع شخص را بـا موقعيـت                او محسوب نمي  

هـاي زنـدگي    كه ساخته قوانين و اجتماع است، آن هم تا جـايي كـه نياز             منطبق سازد   اجتماعي  

  )همان ، همان جا. (اجتماعي ايجاب نمايد

 خواست دو طرف نيـست بلكـه اثـر       ،اردادها و تعهدات نيز، التزام آور بودن عقد       در قلمرو قر  

 اجتماعي است كه به حكم قانون براي طـرفين ايجـاد الـزام مـي                ياعالم اراده به عنوان رخداد    

  )525 ، ش 3همان ، وقاعد عمومي قراردادها ، ج .( نمايد

ز معتقـدان بـه عـدالت و اصـول          هاي اين نظريـه پـردازان برخـي ا         البته براي تعديل تندروي   

 بلكـه خـود مقهـور       ،نـدارد مطلـق   آزادي  عمـل   اند كه دولت در ايـن راه          اخالقي تصريح كرده  

 حاكم بر آن    ةبه نظر ايشان حقوق هر قوم نماينده مدنيت و اخالق ويژ          . نيروهاي اجتماعي است  

جامعه هستند زيرا   است و قانونگذاران ناگزير به رعايت اين مراحل به ويژه نقش اخالق در هر               

فلـسفه  ن،  همـا ؛  به حكم اخالق وفاي به  عهد ممدوح و نقض آن عهدشكني و ناپـسند اسـت                

  )43 تا 42تعهدات ، صص   و 148، ش 1 ج ،حقوق

  

  : اركان و اوصاف تعهد-مبحث دوم

  .در اين مبحث در دو گفتار جداگانه از اركان و اوصاف تعهد سخن خواهيم گفت

  : اركان تعهد-گفتار اول

بـيش از   )  به بعـد   7، ص   1جعفري لنگرودي، تعهدات، ج     ( هر چند بعضي از مولفان حقوق،     

رابطه حقوقي، دين ، طلب، حق مطالبه، : ازعهد شمارش كرده اند كه عبارتند   يازده عنصر براي ت   

ضمانت اجراء، متعلق موضوع تعهد، معين بودن متعلـق تعهـد، تعيـين متعهـد، تغـاير متعهـد و                    
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رسـد   ضوع تعهد، عدم متعلق امر و نهي قانون به موضوع تعهد، ولـي بـه نظـر مـي        متعهد له ،مو  

طـرفين  : دهد سه عنصر اسـت      آنچه كه بين عناصر مذكور در حقيقت اركان تعهد را تشكيل مي           

،  و دروديان، همان   231اردادها،  ص    كاتوزيان، كليات قر  ( . حقوقي ةتعهد، موضوع تعهد و رابط    

  )4ص 

  : طرفين تعهد. 12

 وجـود دو    ، زيرا براي تصور تعهد و حق دينـي        ،كن اول هر تعهد وجود طرفين تعهد است        ر

 شخص صاحب حق يا طلبكار كه به عنـوان متعهدلـه هـم از او يـاد                  -1:شخص ضرورت دارد  

بـراي  .  شخصي كه دين يا تعهد بر ذمة اوست و مديون، متعهد يا بدهكار نـام دارد                -2. شود  مي

شود كـه     ة تعهد است كه گاهي از تعهد به حق شخصي تعبير مي           تأكيد بر همين جنبه و مشخص     

 معـين كـه همـان        ي فـرد  ةگردد برعهد   بر خالف حق عيني كه مستقيماً بر شي و مال اعمال مي           

  )دروديان ، همان ، همان جا( .شود متعهد است بار مي

 خطـاب بـه    در مواردي از قبيل بيمة عمر يـا جعالـه  ، اگركند قابليت تعيين طلبكار كفايت مي 

ا اين وصـف بـه دليـل قابليـت           ولي ب  ،عموم، معموالً در زمان ايجاد تعهد ، طلبكار معين نيست         

  .شود ترديدي در صحت آن باقي نمي ماند آن در زماني كه تعهد در خارج محقق ميتعيين 

 واحد و يك جانبه منكر لزوم وجود دو طرف براي           ةبعضي به دليل امكان ايجاد تعهد به اراد       

جعفري لنگـرودي ،    . (اند صري ضروري به شمار نياورده     و آن را عن    ،اند  ديني شده  ة و رابط  تعهد

 زيرا هر چند كه ممكن است تعهد يا حـق دينـي در              ،اما اين دليل موجه نيست    ) 14همان ، ص  

 ولي اين موجود يك جانبه نيز شخص متعهـد موجـد خـود را بـه                 ،اثر ارادة شخص ايجاد شود    

حق برخوردار شده و مي تواند مديون را براي اجراي آن حق به نفـع               شخص ديگري كه از آن      

  .سازد خود مواخذه كند مرتبط مي

 بين دو طـرف بـه عنـوان طلبكـار و       ةبنابراين وقتي در مقام بيان اركان ضروري تعهد از رابط         

شود، وجود تعهد پس از ايجاد، منظور نظر است نه چگـونگي ايجـاد و منـشأ                   مديون بحث مي  

  1.آن

اي است كه هرگاه دو وصف        ديهي بودن لزوم وجود داين و مديون در تحقق تعهد به اندازه           ب

ماننـد مـواردي كـه      . طلبكار و بدهكار در شخص واحدي جمع شود، تعهد سـاقط مـي گـردد              

اش را اعـم از       شخص به پدرش مديون است و پس از مرك پدر به عنوان تنها وارث او دارايـي                

                                                 
 عقد و عهد دارنـد وآن را بـه يـك معنـي تعبيـر               اي باشد كه در فقه از        شايد دليل ديگر اين تصور برداشت ويژه       .1

 .33 ، ص 1، ج منيه الطالب رجوع شود به ميرزاي نائيني، ؛كند مي
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برد كه در اين صورت چون مالك قهري دين خود به پدر شده بـه    يها و ديون به ميراث م       طلب

  1.شود دليل اتحاد اوصاف داين ومديون در او، دين وي خود به خود ساقط مي

 ديني ركن ضروري تعهد است بدين معني نيـست كـه            ةاينكه گفتيم وجود دو طرف در رابط      

 به عهده بگيرد، بلكه در مـواردي      ا  در هر تعهد فقط يك نفر مي تواند در مقابل نفر ديگر دين ر             

 مثـل تعهـد   ،ممكن است نسبت به يك تعهد چند نفر طلبكار و يك نفر متعهد ومـديون باشـند                

 سـاختماني خـاص و احـداث        نقشةپيمانكار در مقابل چندين مالك مشاع يك ملك به اجراي           

 ملتـزم   واحـد شخصي  يا بر عكس ممكن است متعهدين متعدد در برابر          . بناي چند واحد در آن    

 مثـل چـك و سـفته و بـرات،     ،چنانكه غالباً در مسئوليت تضامني اسناد تجارتي    . به ديني گردند  

هاي متعدد آن در قبال دارندة سند متعهد به پرداخت وجه آن هستند و               صادر كننده و ظهرنويس   

  .يا مانند مسئوليت تضامني غاصبان متعدد در مقابل مالك مال مغصوب

  : موضوع تعهد. 13

شود و مراد امري است       تعبير مي » متعهد به   « ن به   دوم تعهد، موضوع تعهد است كه از آ        ركن

 .گيرد كه متعهد در برابر متعهد له بر عهده مي

  : ابعاد مالي و شخصي. 14

در اينكه آيا تعهد فقط شامل تعهدهاي مالي و اقتصادي است يـا آنكـه روابـط خـانوادگي و                    

، 2صفائي ، حقوق مدني، ج      (گروهي  . ي گيرد اتفاق نظر نيست    متكاليف غير مالي را هم در بر        

 شمول مفهوم تعهد را به ديون و تكاليف خـانوادگي و غيـر مـالي گـسترش داده و              ةدامن) 6ص

 تمام حقوق و تكاليف ناشي از روابط خانوادگي بين اعضاء خانواده و ديون و تكاليف غير مالي                

، ورزشـي و خيريـه مـشمول عنـوان تعهـدات          هـاي علمـي      از جمله تكاليف اعضاي انجمـن      را

  2.دانند مي

در مقابل گروهي تعهد را اختصاص به روابط مالي داده و گفته انـد شـامل حقـوق و ديـوني                  

است كه از عناصر دارايي و قابل ارزيابي به پول و هدف از ايجاد آن هم رفـع نيازهـاي مـادي                      

  )108، حقوق مدني، ص  و  عدل48 ، ص 1قائم مقامي، حقوق تعهدات، ج ( 3.است

                                                 
 ذمـة او بـري      ،اگر مديون مالك في الذمه خود  گـردد        :  كه مقرر مي دارد    300 مادة.  مراجعه شود به قانون مدني     . 1

ز فوت مورث دين او نسبت به سـهم االرث سـاقط             مثل اينكه اگر كسي به مورث خود مديون باشد پس ا           ،شود مي
 . مي شود 

 كـه مـالي بـودن را عنـصر عمـومي            32 ، ش    20، ص   ، حقـوق تعهـدات     دكتر جعفري لنگرودي، محمد جعفر     .2
و تعهد به انجام خـدمت وظيفـه عمـومي را تعهـد بـه               . م. ق 1168تعهدات ندانسته و تعهد حضانت طفل در مادة         

 .18، ش نظرية العقدمصر، دكتور السنهوري، احمد، شمار آورده و نيز در حقوق 
 .10 ، تعهدات ، ش 2، ملزو ، دروس حقوق مدني ، ج 766 مراجعه شود به الكس ويل ، تعهدات ، ش .3
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قلمرو به طور كامل از يكديگر منفك است و هيچ گـاه             البته اين بدان معني نيست كه اين دو       

 زيرا گاهي نفقه كه از حقوق و تكاليف خـانوادگي محـسوب اسـت               ،در يكديگر نفوذي ندارند   

افـراد  واجد هر دو جنبه اخالقي و مادي است يا مواردي كه تجاوز به جان و سالمت و حيثيت      

كه در زمرة حقوق شخصي و غيرمالي است موجب محكوميت متجاوز به جبران خسارت مالي               

  .شود مي

 مثبـت آن از عناصـر       ةشود كه جنب    اي اطالق مي    با اين وصف اكنون در حقوق، تعهد به رابطه        

 تكاليفي كه در روابط خانوادگي و در امور       . جنبه منفي آن در شمار ديون بدهكار باشد       دارايي و   

رغم آنكه در معني عام تعهد مي گنجـد         به   ،غير مالي اشخاص در مقابل يكديگر به عهده دارند        

ــوي و ا     ــات معن ــست و جه ــدات ني ــي تعه ــد فن ــابع قواع ــالي                      ت ــات م ــر جه ــي آن ب خالق

  )45كاتوزيان ، تعهدات ،ص.(مي چربد

ـ  ،در حقوق كنوني هر دو بعد مالي و شخصي تعهد مد نظر است             را از يـك طـرف تحقـق         زي

 حقـوقي   ةكند كه شخص به عنوان طلبكـار بتوانـد بـه اسـتناد رابطـ                دين زماني مصداق پيدا مي    

مابين بر ديگري  حق پيدا كند و از ديگر سوي طلب واجد ارزش مالي و بخـشي از دارايـي                      في

محسوب است كه به ديگران منتقل مي شود و گاهي هماننـد اسـناد  در وجـه حامـل و اسـناد                       

هاي تجارتي بسان عين خارجي مورد دادو ستد در بـورس قـرار              اعتباري و سهام بي نام شركت     

  .گيرد مي

 گاهي ضمانت اجراي حق غير مالي ايجاد التزام مالي است كـه بـر دارايـي مـديون تحميـل                    

 مانند تكليف مربوط به حضانت و كودك كه به صورت پرداخت مبلغي وجـه نقـد در                  ،شود  مي

يا در بسياري از موارد تنها راه تـدارك و جبـران خـسارات معنـوي در                 . گردد حكم منعكس مي  

 به بعد قانون مـدني      734تعهد كفيل به احضار مكفول نيز طبق مواد         . پرداخت مبلغي پول است   

    ، صـص   همـان، همـان جـا     ( .صرفاً به دليل داشتن ضمانت اجراي مالي تعهد ناميده شده اسـت           

  )46و45

  :د اقسام موضوع تعه.15

  .تعهد را به اعتبار موضوع آن مي توان به اقسام مختلف تقسيم كرد

  :تعهد به تمليك يا انتقال مال. 16

يا انتقال آن مال به ديگري باشد تعهد به تمليـك يـا انتقـال               هرگاه موضوع تعهد تمليك مالي      

  1.شود مال ناميده مي
                                                 

1. Obligation de donner. 
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كه مانند بيع و اجاره و هبه       د  شو  اشاره مي گاهي در مقام تعريف از تعهد به تمليك به عقودي           

 به همين جهت ايـن قراردادهـا را   .تمليك عين يا منفعت مالي به ديگري است اثرشان  ،و قرض 

 و  173، ص   1امـامي،حقوق مـدني، ج      .( كننـد   در حقوق قراردادها به عقود تمليكي معرفي مـي        

 و  43 ص   ،2، و صـفائي، حقـوق مـدني، ج          79، ص   1كاتوزيان، قواعد عمـومي قراردادهـا، ج      

  .)53دروديان ، همان، ص 

گونه قراردادها اثر مستقيم عقد است تعبير ايـن عقـود بـه تعهـدات         از آنجا كه تمليك در اين     

شايد به دليل آنكه به نظر بعضي در عقود تمليكـي نيـز بـرخالف ظـاهر      . تمليكي منطقي نيست  

تري نسبت به تمليك مبيع      بايع و مش   ة تعهدي است كه بر عهد     ،واسطه عقد  آنها اثر مستقيم و بي    

شود و تمليـك      درنگ و فوري اين تعهد پس از انشاء عقد اجرا مي            ليكن بي  ،گيرد  وثمن قرار مي  

 تعبير به تعهد به تمليك در مورد ايـن عقـود            ،يابد  كه موضوع اين تعهد است تحقق خارجي مي       

د به طور مـستقيم      زيرا اثر عق   ، ولي اين تصور منطبق بر واقع نيست       1،صحيح پنداشته شده است   

هي وانگ. شويم كه اثر عقد هميشه تعهد است      تواند تمليك باشد و ضرورتي  ندارد كه قائل ب           مي

توانـد    ييم اثر عقد منحصر به تعهـد نيـست و عـالوه بـر آن مـ                همانطور كه قبالً هم متذكر شد     

. اسقاط آن و يا اعطاي اذن و حتـي تـشكيل شخـصيت حقـوقي باشـد                تمليك يا انتقال تعهد و      

عالوه با فرض اينكه در بيع، تمليك همان تعهد اجرا شده باشد            ه  ب) 18كاتوزيان ، همان ، ص      (

رود، ديگر تصور وجود تعهد در اينجا صرفاً يك تخيل            با توجه به اينكه تعهد با اجرا از بين مي         

  .است

 با تعيـين مـصداق       چون تمليك  ،حتي در بيع كلي في الذمه كه موضوع تعهد عين كلي است           

توسط مديون تحقق مي پذيرد و اين تمليك با فاصله نيز اثر عقود است نه تسليم مبيع بايـد                   آن  

 ،گفت كه اطالق عقدي كه موضوع آن تعهد به تمليك است در اين موارد هـم صـحيح نيـست                   

 و  تمليـك نتيجـة تـسليم باشـد       ) امامي ، همان ، همان جـا        ( اند؛  زيرا اگر آنطور كه بعضي گفته     

مل حقوقي مستقل به شمار رود در آن صورت بايد در موارد بطالن بيـع نيـز                 خود يك ع  قبض  

                                                 
 دورةص    و دكتر جعفري لنگرودي، محمد جعفر،             ،1ج    ،حقوق مدني در حقوق ايران دكتر امامي، سيد حسن،        . 1

 و در فقـه اسـالمي،       214 و همچنين در رهن و صـلح ، ص           105 به بعد و ص      75ص    ، عقد ضمان ،   حقوق مدني 
ان البيـع و ان لـم       :گويـد   در اين زمينه مـي    ) 139 و   138، ص   حاشيه مكاسب (غروي اصفهاني، شيخ محمد حسين،    

ن اي التمليك واقع موقع القرار المعاملي و بهذا         يكن بمفهومه الزاماً و التزاماً اال انه واقع العهد و االلتزام من المتبايعي            
يعني بيع هر چند مفهومش الزام و التزام نيست بلكه تمليك به معنـي              ... االعتبار تكون مضامين العقود جميعاً عهوداً     

ت  زيرا قرار متعاقدين از همان ابتداي كار نوعي تعهد اسـ ،تسليط است لكن  بر پاية تعهد و التزام قرار گرفته است 
 .و به اين اعتبار همه عقود از جمله تعهدات مي باشند
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هيچ كس قائـل بـه ايـن نتيجـه          قائل به چنين اثري براي قبض باشند و حال آنكه در حقوق ما              

  )49كاتوزيان ، تعهدات ، ص . (نيست

 ،شود با تهيـه مقـدماتي        مواردي هم هست كه به موجب آن شخص متعهد مي          ،البته در مقابل  

هاي مرسـوم شـخص متعهـد         مالي را به ديگري تمليك كند مانند مواردي كه به موجب قولنامه           

اي حاضر شـده و       شود ظرف مدت معيني در آينده با فراهم كردن اسباب انتقال در دفترخانه              مي

شود كه بر     در اين موارد مالحظه مي    . نسبت به تمليك و انتقال موضوع تعهد به غير اقدام نمايد          

يع در واقع التزام به تمليك تعهد به انجام عمل حقوقي ديگري است كه به حكم قانون                 خالف ب 

 يعني در حقيقت موضوع تعهـد ناشـي از قراردادهـايي از             ؛گردد  موجب تمليك و انتقال مال مي     

قبيل قولنامه، التزام به انعقاد قراردادي در آينده است كه اثر آن تمليك مال به خريدار آتي است                  

  .ه اثر قولنامه مستقيماً تمليك مال موضوع آن به خريدار استنه اينك

 مانند بيع، حتي در مواردي كه موضوع آن كلـي فـي             ،به عبارت ديگر در قراردادهاي تمليكي     

 ولـي در     ، مستقيم عقد و اجراي تعهد ناشي از آن اسـت          ةالذمه است انتقال و تمليك مال، نتيج      

 عقـد ديگـري اسـت كـه مالـك           ة نتيج ، انتقال ةد قولنام قراردادهاي متضمن تعهد به تمليك مانن     

  )همان ، همان جا.( انشاء آن عقد را در آينده به موجب قولنامه  متقبل شده است 

  : تعهد به انجام كار. 17

مانند آنكـه كـسي متعهـد بـشود     .  بلكه انجام كار است،گاهي موضوع تعهد انتقال مال نيست  

 عمـارتي را    ، زمـاني مقـرر    ةگيرد در فاصـل     تيار او قرار مي   اي كه از سوي مالك در اخ        طبق نقشه 

 و جعفــري لنگــرودي، 173ن ،ص و امــامي، همــا7صفائي،ســيد همــان، ص. (بــراي او بــسازد

  )50، ج اول، صتعهدات

 ماننـد مثـال قبـل و        ،انجام كار موضوع تعهد ممكن است به طور معمول عمـل مـادي باشـد              

ند آنكه به موجب قولنامه شخص متعهـد بـشود در            مان ،ممكن است از نوع اعمال حقوقي باشد      

آينده ملك مشخص خود را در قبال ثمن معيني به ديگري منتقل كند يا براي انجام كـار معينـي                    

و نيز الـدكتور سـيوفي، النظريـه العامـه          . 25الدكتور سوار، همان  ، ص       .( به ديگري نيابت دهد   

  )31سعود، احكام االلتزام، ص و الدكتور ابوال11 و 10،صص2للموجبات و العقود،ج

 مثـل   ،همچنين كار موضوع تعهد ممكن است كاري باشد كه قائم بـه شـخص متعهـد اسـت                 

ي خاص كه مورد نظر متعهدله است و گاهي ممكـن اسـت             ي برجسته به خلق تابلو    يتعهد نقاش 

عهـد  كار موضوع تعهد مقيد به اين نباشد كه لزوماً به مباشرت شخص متعهدانجام پذيرد مانند ت               
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 ابوالـسعود   وج، ص    انـور سـلطان، احكـام االلتـزام،       ( . ديگر اي به نقطة    يي از نقطه  به حمل كاال  

  .)31همان، ص 

  : تعهد به پرداخت وجه نقد.18

 آياتعهد به پرداخت مبلغي وجه نقد از نوع تعهداتي است كه موضوع آن تمليـك يـا انتقـال                   

رود و از اين  عل و انجام كار به شمار ميمال است ؟ يا آنكه پرداخت وجه نقد هم در حقيقت ف     

  حيث بايد اين قبيل تعهدات را در زمرة تعهداتي كه موضوع آن انجام كار است به شمار آورد؟

با اينكه بعضي مؤلفان حقوق مدني كشور بعضاً به تفصيل در آثار متعدد و متفاوت خـود بـه                   

 انـد    مبادرت كرده  1 عنوان تعهد پولي   اند و در مواضع مختلف به ذكر        احصاء موارد تعهد پرداخته   

-949جعفري لنگرودي، دايره المعارف تعهدات، صص       ( .اند   اصالً معترض اين مطلب نشده     اما

ر نيز به طور كلي انتقال مال را        برخي ديگ ) 299و298و237، صص   1ت، ج    و حقوق تعهدا   451

ـ                ا خـودداري از انجـام      انجام امري تلقي نموده و معتقدند كه موضوع تعهد هميشه انجـام امـر ي

ـ                     ه انجـام كـار بـه شـمار         امري است و بـدين ترتيـب ايـن قبيـل تعهـدات را در زمـرة تعهـد ب

  )6صفائي ، همان ، ص .(اند آورده

تنهايكي از اساتيد صاحب نام حقوق ايران ضمن آنكه در مقام تبيين و تشريح وفاي به عهـد                  

و مقام به تفـصيل بـه بحـث در          و اجراي عقد و عهدشكني و مسئوليت قراردادي حسب موقع           

-261 و   43-39،صـص   4كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج    .( اين  خصوص پرداخته است    

به طور اختصاصي هم در مقام بحث از موضوع تعهد به طرح اين بحث و پاسخگويي به                 ) 290

  )54-51همان، تعهدات ، صص .( پرسش مطروحه اقدام نموده است

توان گفت بايد ميان مواردي كه تعهد پولي اسـت و مـواردي كـه                 در پاسخ به اين پرسش مي     

در اينكه در هر دو بايد مديون مبلغي پـول پرداخـت            . تعهد تأمين ارزش است تفاوت قائل شد      

 ولي از اين حيث كه در تعهد به پول موضوع دين انتقال مقدار معيني ريـال                 ، مشترك است  ،كند

بـه عبـارت    . آن مورد توجه باشـد متفـاوت هـستند        است بدون آنكه ميزان قدرت خريد واقعي        

ديگر موضوع تعهد را فقط در صورتي بايد پول دانست كه ضابطه تعيين مقـدار آن تنهـا ارزش                   

ولـي در تعهـد تـأمين ارزش        ) همان ، همان جا   ( . نه بهاي خدمات و كاالهاي ديگر      ،ريالي باشد 

يجه معيني است كه بايد به وسـيلة        موضوع دين انجام دادن كار، انتقال ارزش معين و حصول نت          

پرداختن پول تأمين شود در تعهد نوع نخست هدف اجراي تعهـد دادن پـول اسـت و در نـوع                     

بنابراين  تعهد به پول را بايد در زمرة تعهـداتي           . شود   اجراي تعهد محسوب مي    ةدوم پول وسيل  
                                                 

1. Obligation de Somme d'argent, (obligation pecuniaire). 
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در رديف تعهداتي كـه     كه موضوع آن انتقال مال است به شمار آورد و تعهد به تأمين ارزش را                

 )29و28الدكتر سوار، همان ، ص . (موضوع آن انجام كار است قرار داد

بدين ترتيب تعهد شوهر به تأمين نفقه همسر، هر چند به طور معمول با پرداخت مبلغي پول                 

 الوصف چون موضوع اصلي آن تأمين نيازهاي مادي زن به خوراك و پوشاك               مع ،شود  اجرا مي 

  .شود  اجراي اين تعهد محسوب ميةام كار محسوب و پول صرفاً وسيلو مسكن است انج

مواردي هم كه در اثر ايراد ضرر عمدي يا خطا شـخص بـه حكـم قـانون يـا حـسب                        رنيز د 

قرارداد بايد خسارت زيان ديده را تدارك نمايد موضوع تعهد انجام كـار اسـت كـه بـه حكـم                     

 ) به بعد 51زيان ، همان ، ص كاتو. ( شود دادگاه هزينه آن به پول تقويم مي

  : تعهد به خودداري از انجام كار.19

مانند آنكه  . ، يا خودداري از انجام كار مشخصي است       ي خاص ، ترك فعل  گاهي موضوع تعهد  

كاسبي ضمن قرارداد انتقال كسب و پيشه خود، تعهد كند كه در نزديكـي محـل كـسب طـرف                    

اي   و يـا وام گيرنـده     ) 7، همان ، ص   صفائي( .دديگر مبادرت به انجام همان كسب و پيشه ننماي        

در سند وام تعهد كنـد كـه تـا وام را تأديـه نكـرده اسـت منـزل مـسكوني خـود را بـه كـسي                             

يـا تعهـد كـارگر      ) 1324 ، ص    2، ج   جعفـري لنگـرودي ، مبـسوط        ( ).تعهد ترك بيع  (نفروشد

 از خـتم دورة  اي به عدم رقابت با صاحب كـارش در امـور بازرگـاني مربوطـه پـس          تجارتخانه

  )29و28الكتور سوار ، همان ، صص . (همكاري

هرگاه كار محـول شـدة بـه        « : قانون مدني سوريه در اين خصوص تصريح مي كند         652مادة  

دهـد، طـرفين      از اسرار شغلي او مي    اطالع   كارگر به او امكان شناخت كارگزاران صاحب كار يا        

ز خاتمه كار در مقام رقابـت بـا صـاحب كـار             توانند توافق نمايند كه كارگر حق ندارد پس ا          مي

  1».ا در مؤسسه تجاري رقيب صاحب كار همكاري كنديدرآيد 

  : حقوقي رابطة.20

براي تحقق تعهـد، ضـرورت دارد كـه ميـان دائـن و              .  حقوقي است  ةسومين ركن تعهد رابط   

اجـد  اي حقوقي برقرار شـود كـه از نظـر حقـوقي موضـوع و                ا متعهد له و متعهد رابطه     يمديون  

اي كه داين به استناد آن بتواند از مديون اجراي تعهد را              رابطه. اعتبارو داراي ضمانت اجرا باشد    

                                                 
اذاكان العمل الموكول الي العامل يسمح له بمعرفه عمالء رب العمـل او بـاالطالع علـي                 «  :28همان مأخذ، ص    . 1

عامل بعد انتهاء العقد آن ينافس رب العمل و ال آن يشترك في اي              سر اعماله كان للطرفين آن يتفقا علي اال يجوز لل         
 ».مشروع يقوم بمنافسته
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به نفع خود مطالبه كند و در صورت استنكاف از اجرا، با توسل به مقامات صالحه عمومي الزام                  

  ) 5دروديان ، همان ، ص . (او  را به انجام تعهد خود عملي سازد

 حقوقي، رابطه ميان دو شخص بدهكار و طلبكار است          ة كه آيا اين رابط    در پاسخ اين پرسش   

  :، چند نظريه ارائه شده است ميان دارايي اين دوةيا رابط

  : نظرية شخصي.21

اي حقوقي ميان داين و مديون است و بـه همـين جهـت در                 بر اساس اين نظريه، تعهد رابطه     

اين نظريه  . توانند تغيير كنند    داين و مديون نمي    يعني   ،گذشته اعتقاد بر اين بوده كه طرفين تعهد       

  )7 و دروديان، همان، ص58كاتوزيان، تعهدات، ص . (امروزه تعديل شده است

  : نوعي يا مادية نظري-22

مهم نيست كـه    . بر اساس اين نظريه، اساسي ترين ركن تعهد، موضوع آن است نه طرفين آن             

مهم ارزش مالي . و متعهد در برابر هم قرار گيرند   حقوقي چه كساني به عنوان متعهدله        ةدر رابط 

همـان ،   .( توجيه جواز انتقال طلب و ديـن اسـت         اين نظر،    ترين نتيجة  مهم. موضوع تعهد است  

  )همان جا 

  ):مسئوليت( و ) دين( تعهد به ة تجزية نظري. 23

قـوقي   ح ةتوان در تعهد دو رابط     بر اساس اين نظريه كه در حقوق آلمان مطرح شده است مي           

كـه  » متعهد به « يا تكليف متعهد به اجراي      ) دين( كه عبارتست از     )Schuld(يكي  . مشاهده كرد 

 )Haftung(شود و ديگري    تعبير مي » متعهد به   « در مقابل براي متعهد له حق دريافت و پذيرش          

هافتونگ همان تـضميني اسـت كـه متعهـد لـه از آن              . به معني مسئوليت، تضمين، اجبار و الزام      

متعهـد  « تواند روي شخص يا اموال متعهد به منظور تحصيل و انجام خود               خودار است و مي   بر

 و كاتوزيـان، همـان ،       9 و   8دروديان، همان ، صص   ( .يا دست كم معادل آن اعمال نمايد      و  » به  

  )64ص

  

  : اوصاف تعهد-گفتار دوم

  :اي حقوقي است  رابطه.24

حقـوقي اسـت كـه بـين         اي  در حقيقـت رابطـه    شود    تعهد كه از آن به حق ديني هم تعبير مي         

صي اسـت كـه بـه اسـتناد همـين      در يك طرف اين رابطه حقوقي شخ. اشخاص برقرارمي شود 

ـ   تواند از شخص ديگري كه در طرف مقابل اين رابطه قرار مـي              ميرابطه   رد امـري را مطالبـه      گي

 و شـخص    شود  ميداين و يا متعهد له اطالق       شخصي صاحب حق يا طلبكار و يا        به چنين   . كند
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مقابل را كه در برابر طلبكار متعهد به انجام دادن امري است مديون، بدهكار و يا متعهد و ملتزم                   

، 1 و نيـز تعهـدات، جلـد         1705 و   1701، صـص    3 ج   ،جعفري لنگرودي،  مبسوط   .( گويند  مي

 )65 و تعهدات، ص 109 و 108 و كاتوزيان، كليات، صص 8و7صص 

اد شـده باشـد و خـواه         ايجـ  ، اثر عقدي كه بين طرفين منعقد شده        حقوقي خواه در   ةاين رابط 

  . شخصي استة در حقوق ما يك رابط؛ قراردادي نباشدناشي از رابطة

 حقوقي متضمن حقي است كه به اعتبار طلبكار و داين بـه آن طلـب و بـه اعتبـار                     ةاين رابط 

  )همان ، همان جا .(شود مديون و متعهد به آن دين يا تعهد گفته مي

 يعني  ،تعهد چون از نوع حق ديني است در حقيقت داراي همان مختصات حقوق ديني است              

توانـد    و نمـي  كنـد   طلبكار تنها حق دارد به شخص معيني كه در برابر او متعهـد اسـت رجـوع                  

  .موضوع حق خويش را از سايرين مطالبه كند

 شخص  ةفقط بر عهد   حق طلبكار    ، شخصي است  اي  هبه استناد اين حق ديني يا تعهد كه رابط        

تواند اين حـق را       بدهكار و يا صرفاً بر دارايي واموال موجود او در زمان توقيف است و او نمي               

 زيـرا حـق     ،در اموالي كه قبل از آن از بدهكار به ديگران منتقل شده است پيگيري و مطالبه كند                

  .تعقيب از مختصات حقوق عيني است

اردي كه قانون بـراي او امتيـازي ايجـاد كـرده بـا          از سوي ديگر طلبكار حق ديني جز در مو        

ديگر طلبكاران حقوق ديني در استيفاء حق خـود از امـوال مـديون برابـر اسـت در حـالي كـه                       

دانيم حق عيني از اين امتياز ويژه برخودار است كه صاحب آن در قبال طلبكاران ديگر حـق                    مي

  )19الدكتور سوار ، همان ، ص .( تقدم دارد

  :آور است الزام .25

مراد از وصف الزام آور بودن تعهد اين است كه متعهد نـاگزير از اجـراي تعهـد اسـت و در                      

تكليف مالزمه با ذات تعهـد دارد و بـر همـين    . حقيقت انجام موضوع تعهد بر او واجب است     

  .توان شخصي را كه در انجام كاري مختار است ملتزم و متعهد شناخت اساس نمي

 1. يكي عنصر دين و ديگري عنصر مـسئوليت        :تزام متضمن دو عنصر است    در واقع تعهد يا ال    

  )64 و كاتوزيان، همان ، ص 9 و8دروديان، همان صص (

كند تـا او را       ن مديون سنگيني مي   عنصر دين در حقيقت به عنوان يك واجب اخالقي بر گرد          

اخالقي خـود دايـر     ةولي عنصر مسئوليت آنگاه كه مديون به وظيف       . وادار به عمل به تعهد نمايد     

                                                 
 تجزيـه  تعهـد      ة است كه در نظري    )Haftung(و  ) Schuld( عنصر دين و عنصر مسئوليت در حقيقت همان          .1

  . از سوي حقوقدانان آلماني مطرح شده است
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دهـد كـه بـا مراجعـه بـه مقـام              بر وفاي به عهد عمل نكند وارد عمل شده و به طلبكار حق مي             

  )8ابوالسعود، همان، ص( .عمومي صالحه مديون را مجبور به اداي دين نمايد

شود از دو عنصر فوق فقط واجد تكليـف اخالقـي             تعهد طبيعي كه تعهد ناقص نيز ناميده مي       

ورتي كه متعهد خود به تعهد اخالقي خويش وفا نكند بـه دليـل فقـدان عنـصر                   لذا در ص   ،است

 طلبكار نمي تواند با توسل به قدرت عمـومي او را وادار             ، تعهد حقوقي است   ةمسئوليت كه ويژ  

)  27 و جوانمرادي ، تعهـدات طبيعـي، رسـاله دكتـري، ص              9همان ، ص    ( .به ايفاء تعهد نمايد   

 ة خويش مبادرت به وفاي به عهد كند كه در اين صورت در نتيج             مگر اينكه متعهد خود به ميل     

عمل او اين نقيصه مرتفع و التزام اخالقي صرف تبـديل بـه التـزام حقـوقي مـي شـود و مـانع                        

او جنبـه حقـوقي نداشـته       هد بتواند به اين استناد كه ديـن         گردد كه متعهد پس از وفاي به ع         مي

 266 ةمـاد . ه عهد طبيعي خود پرداخته اقـدام نمايـد        است نسبت به استرداد آنچه كه در وفاي ب        

در مورد تعهداتي كه براي متعهد له قانوناً حق مطالبـه    « :در اين خصوص مقرر داشته است     . م.ق

  1 ».باشد، اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود نمي

در امـا   اردادهاي الزم بي ترديد الزام آور است،        ، تعهدات ناشي از قر    ر قلمرو اعمال حقوقي   د

 زيـرا   ،خصوص تعهدات ناشي از عقود جايز الزام آور بودن آنها مورد ترديد قرار گرفتـه اسـت                

تواند قبل از اجراي تعهد خود هر لحظه كه اراده كند به دليل جواز عقـد آن                   وقتي كه متعهد مي   

به فسخ و خود را از قيد تعهد آن آزاد نمايـد            را بدون نياز به هيچ تشريفاتي به صورت يك جان         

، جعفري لنگرودي، تعهدات،ج  .(  ماند ديگر جايي براي الزامي بودن اين قبيل تعهدات باقي نمي         

  ) به بعد122 و تأثير اراده در حقوق مدني، ص 21ص 

در به وجـود آيـد   چنين ترديدي تا   را سبب شدهتعهدات ناشي از عقود جايزالزام چيزي كه  

 لزوم و جواز و مفهوم الزام آور تعهد در قراردادهـا             قت تصور نادرستي است كه از وصف      حقي

  .در بعضي اذهان بوده است

 رابطـه علـت و      ، عقـد و تعهـد     ةهمانطور كه پيش از اين نيز در جاي خود متذكر شديم رابط           

  .عقد سبب ايجاد تعهد و تعهد مسبب آن است. معلول است

 برخـي بـه ايـن       .رود  صف عقدي است كه علت تعهد به شـمارمي        لزوم و جواز در حقيقت و     

انـد كـه وقتـي         فوراً نتيجه گرفتـه    ،گمان كه لزوم و جواز عارض بر تعهدات ناشي از عقد است           
                                                 

قوقي كه در اثر مرور زمان ضمانت اجـراي خـود را از دسـت               مدني سابق هم نسبت به دين ح      . د.آ. ق 735 ةماد. 1
 ،كنـد   داده و تبديل به دين طبيعي شده بوده مقرر داشته است كه مرور زمان هر چند حق اقامه دعوي را ساقط مـي                      

تواند به استناد اينكه مرور زمان حاصل شـده بـود آنچـه را كـه داده                   ليكن اگر مديون طلب داين را داده باشد نمي        
 . مطالبه نمايداست
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يابـد   يـك جانبـه زوال   ةتواند هر لحظـه بـا اراد   تعهدي به حكم طبيعت خود جايز است و مي    

ن منكر اين عنـصر در ايـن قبيـل تعهـدات شـده              تواند وصف الزام آور داشته باشد؛ بنابراي        نمي

و برخي نيز با وصف اينكه لزوم و جواز را متوجه اصل عقد دانسته انـد                ) همان ، همان جا   .(اند

به دليل تبعيت حاكم بر رابطه علي و معلولي قائل شده اند كه با زايل شدن اصل عقد تعهد هم                    

بودن اصل عقد تعهد ناشي از آن هـم نمـي           كه تابع آن  است زوال مي پذيرد و به دليل متزلزل             

  )68و67كاتوزيان ، تعهدات ، صص ( .تواند پايدار و الزام آور باشد

ه لزوم و جواز وصف اصل عقود است        است ك آن  اين همه حقيقتي كه از نظرها دور مانده          با

بايـد دوام   االبـد    وانگهي مراد از الزامي بودن عمل حقوقي آن نيست كه آن عمل الي            . نه آثار آنها  

امكان گسستن چنين پيماني و در نتيجه        و به هيچ عنوان تحت هيچ شرايطي         و ثبات داشته باشد   

  .اجرا نشدن تعهد ناشي از آن وجود نداشته باشد

 مقصود از الزام آور بودن اين است كه طرفين هر قرارداد در حدود مفاد آن مـادام كـه بـه                      لب

قـود   بلكـه در ع    ،تند و اين اختصاص به عقود الزم نـدارد        فسخ يا اقاله از بين نرفته پاي بند هس        

غيره نيز همين وصف عارض اثرعقد اسـت و مـادام كـه بـه هـم                 جايز از قبيل قراردادوكالت و      

تواند به اين استناد كه عقد جايزاست قبل        خود بوده و نمي      تعهدات  نخورده است متعهد ملتزم به    

  1.دكنن  از انحالل آن به تعهد خود عمل

 قانون مـدني كـه گفتـه        565بعضي از مولفين محترم حقوق مدني از عبارت مادة          زون آنكه   اف

اند كه قانونگذار نيز خود با آنان همـراه بـوده وبـه              است جعاله تعهدي است جايز، نتيجه گرفته      

جعفري لنگـرودي، حقـوق     (همين دليل تصريح كرده كه اين تعهدات جايز و الزم الوفا نيست؛             

در اين استناد جانـب انـصاف يـا دقـت              ) به بعد  122 و تأثير اراده ، ص       21ص  ،  1تعهدات، ج   

پـرداز حقـوقي در      ترين نظريه    زيرا همانطور كه خود به عنوان برجسته       ،الزم مراعات نشده است   

العقـد  (  اثبات وحدت مفهوم ميان عقد و عهد درجاهاي مختلف تصريح فرموده انـد كـه                 ةزمين

نيـز مـراد از     . م. ق 565در مـاده    ) 34، ص   1ان، حقوق تعهدات، ج   هم( .عقد تعهد است  ) العهد

  .اينكه جعاله تعهدي است جايز همان عقد جايز است نه تعهد جايز به عنوان اثر عقد

  

                                                 
 نظريـه عمـومي     حقوق مـدني،   براي اطالع بيشتر در اين زمينه مراجعه شود در حقوق به دكتر كاتوزيان، ناصر،                .1

، و نيز تأثير اراده در      21 ، ص  1، ج   حقوق تعهدات  و دكتر جعفري لنگرودي، محمد جعفر،        68 و   67تعهدات، ص 
 و سيد   23، ص   2ي و شيخ موسي خوانساري منيه الطالب، ج          به بعد و در فقه به ميرزا نائين        122حقوق مدني، ص    

، ص  جامع الـشتات   و ميرزاي قمي،     23 و   260، ص   2، چاپ سربي، ج     حاشيه بر مكاسب  محمد كاظم طباطبائي،    
 .198اي، عناوين، ص   ميرفتاح مراغه529 و 528



   

   27     تأملي در مفهوم، مباني و اقسام تعهد/ 1388  و تابستان، بهار26سال يازدهم، شماره                

 

  : منابع و اقسام تعهد–مبحث سوم 

  : منابع تعهد-گفتار اول

عقـد بيـع كـه      مانند  شود،     است كه موجب ايجاد تعهد مي      مراد از منبع تعهد آن سبب قانوني      

سبب ايجاد تعهد مشتري به پرداخت ثمن است يـا عمـل غيـر مـشروع وارد كننـدة ضـرر كـه                       

موجب الزام او به پرداخت خسارت است و يا تعهد پدر به تأديه نفقه همسر وفرزندان كه منشأ                  

  .آن قانون است 

  : در حقوق فرانسه. 26

عموالً از پنج منبع براي تعهد نام       هاي حقوقي ديگر غربي م     در حقوق فرانسه و بعضي از نظام      

  :شود برده مي

 حقـوقي و از آن جملـه        ييعني توافق و تراضي طرفين بر ايجـاد اثـر         ) Contrat(  عقد   -الف

  .ايجاد تعهد

كه عبارتست از اعمال ارادي و مشروعي كـه بـدون نيـاز بـه              ) quasi-contrat( شبه عقد    -ب

  .كند توافق اشخاص براي آنان ايجاد تعهد مي

رسـاندن بـه غيـر      زيان   يعني عمل نامشروعي كه مرتكب به عمد و به قصد            )delit( جرم   -ج

  .دهد، چه از نظر مقررات جزائي براي فاعل آن كيفر خاصي منظور شده باشد يا خير انجام مي

يعني اعمال نامشروعي كه در اثـر بـي احتيـاطي و بـي مبـادالتي                ) quasi-delit( شبه جرم    -د

  . خسارتي شده و فاعل قصد ورود زيان را نداشته باشدفاعل آن موجب ورود

الكس ( .يعني الزاماتي كه به هيچ يك از اسباب و منابع فوق منتسب نباشد            ) Loi( قانون   -هـ  

 جوليو ماراندير، حقـوق مـدني،       ة و كولن و كاپيتان به وسيل      18ويل و فرانسوا تره ، همان ، ص         

  )266، ش 153چاپ چهارم، ص 

  :وئيسدر حقوق س. 27

  :در حقوق سوئيس هم مطابق قانون تعهدات آن كشور منابع تعهد از قرار ذيل است

 چهل فـصل اول عنـوان نخـست بخـش يكـم قـانون               ة يك لغايت ماد   ة از ماد  : قرارداد -الف

  .تعهدات سوئيس مربوط به تعهدات ناشي از قرارداد است

عنوان نخست بخش يكـم     موضوع فصل دوم از      61 لغايت   41 مواد   : اعمال خالف قانون   -ب

  .قانون تعهدات نيز راجع به تعهدات ناشي از اعمال خالف قانون است

 موضوع فصل سوم از عنوان نخـست        67 لغايت   62 دارا شدن نامشروع كه مجموعه مواد        -ج

  . بخش يكم قانون تعهدات را به خود اختصاص داده است 
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نان سوئيسي، منابع تعهـدات در      ولي حسب طبقه بندي به عمل آمده توسط بعضي از حقوقدا          

  :حقوق آن كشور از قرار ذيل است

  .تعهدات ناشي از قانون

 .تعهدات ناشي از عمل حقوقي

 .تعهدات ناشي از اعمال نامشروع

 شامل دارا شدن نامشروع و ادارة فـضولي مـال           ،تعهدات ناشي از جابه جايي ناعادالنه ثروت      

  1.غير

  : در حقوق ايران. 28

 ولـي اينكـه     ، ايران از منابع ايجاد تعهد به طور صريح نـام بـرده نـشده اسـت                در قانون مدني  

عنوان قسمت دوم از كتاب دوم جلد اول قـانون مـدني كـه بـه عقـود و معـامالت و الزامـات                        

اختصاص داده شده و در باب اول آن از عقود و تعهدات بـه طـور كلـي و در بـاب دوم آن از                         

، مبين اين مطلب اسـت كـه از نظـر قـانون             شود بحث شده    دون قرارداد حاصل مي   الزاماتي كه ب  

 اول عقـود و قراردادهـا و دوم   :منابع تعهد در حقيقت به دو دسته تقـسيم شـده اسـت            مدني ما 

  .اسباب خارج از قرارداد

ز غصب و اتالف    عناويني كه ذيل الزامات خارج از قرارداد احصاء شده است نيز عبارتست ا            

 بر آن بدون آنكه ذكر نامي از ادارة مال غير و ايفاي ناروا بشود ايـن                 عالوه. و تسبيب و استيفاء   

 در صدر باب مربوط به الزامات خارج از قرارداد به عنـوان             306 و   301دو موضوع نيز در مواد      

  .فصل اول در كليات مطرح گرديده است

مـدني و   قـوانين  ،بع قـانون مـدني  ا مني ازشود كه با وصف آنكه يك    بدين ترتيب مالحظه مي   

تعهدات فرانسه و سوئيس بوده است به دليل بيگانه بودن نهادهـاي شـبه عقـد و جـرم و شـبه                      

 و كاتوزيـان،    16 و   15 صـص    ،دروديـان، همـان   ( .در قـانون نيامـده اسـت        نامي از آنهـا    ،جرم

  ) به بعد83تعهدات، ص 

ع تعهـد از    ول نسبت بـه تمـامي منـاب       هاي مذكور به دليل عدم شم       ايراداتي كه بر تقسيم بندي    

ده جمله ايقاع و تشبيهات تصنعي موضوعات مربوط به شبه عقد با عقـد وارد بـوده  سـبب شـ                    

، السنهوري، الوسيط ( . دسته بندي منابع تعهدات مطرح شود      است كه تقسيمات ديگري در زمينة     

  ) به بعد120، ص 3ج 

                                                 
1. Pie'rre Engel. Trait'e des obligations en droit Suisse.p.12.N.21. 
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ل خـالف قـانون يـا       عقد، ارادة يك جانبه يا ايقاع، عم       در اين تقسيم منابع تعهد عبارتست از      

، 2ج    و نيزژوسران، حقوق مـدني،     129همان ، ص     .(نامشروع، دارا شدن بدون جهت و قانون      

  )11ش

 منابع تعهد در تقسيم اوليه به دو گروه اعمال حقـوقي و وقـايع حقـوقي                 ي،قسيم جديد تدر  

در گروه نخست تحت اعمال حقوقي عقود و ايقاعات را به  عنـوان اعمـال                .  شده است  تمقس

 عناويني از قبيـل     ،اند و در گروه دوم ذيل عنوان كلي وقايع حقوقي           ارادي موجد تعهد قرار داده    

  1.جاي گرفته است) مسئوليتهاي قهري( غصب، اتالف مال غير و 

هايي است كه به منظور ايجاد اثر حقـوقي خـاص انجـام               منظور از اعمال حقوقي اعالم اراده     

 قـانون   1213 و   962اين اصـطالح در مـواد       . كند  بر آن بار مي   شود و قانون نيز اثر دلخواه را          مي

  . در حقوق فرانسه است)Actc Juridique(مدني ما به كار رفته و معادل فارسي واژه 

نامنـد        متقابـل و موافـق دو شـخص اسـت عقـد مـي            ة دو ارادة  آن عمل حقوقي را كـه نتيجـ       

)Acts Juridique bilateral ou contrat (شـخص  يـك جانبـة   ةوقي ناشي از ارادو به عمل حق 

  .)Acts Juridique unilate'ral(گويند  ايقاع مي

كه مميز اعمال حقوقي ازوقايع حقوقي است در حقيقت اين است كه در اعمال حقوقي               آنچه  

،   فاقـد چنـين        ولي در وقـايع حقـوقي اراده       ، كارگزار و منشأ اصلي تعهد است      ،ارادة اشخاص 

  . استنقشي

گر چه تعهدات ارادي ناشي از عقد و ايقاع و نيز تعهدات قهـري يـا غيـر ارادي                   اين تقسيم ا  

ناشي از اتالف، تسبيب و غصب و شايد تا حدودي ايفاء ناروا و ادارة مـال غيـر را هـم در بـر                        

تواند الزامات گوناگون ديگري را كـه مبتنـي    به هيچ عنوان نمي  كه  يكن نقص عمده آن    ل ،گيرد  مي

  ) به بعد102كاتوزيان ، تعهدات ، ص .(نابع نيست در بر گيردبر هيچ يك از اين م

هاي مانند تعهد به پرداخت نفقه به همسر و فرزندان و خويـشان نزديـك و                 هيچ يك از الزام   

تعهداتي كه مالكين در مقابل امالك مجاور يا ضررهاي وارده از ناحيه امالك خود بـه ديگـري                  

اده و سرپرستي كودكان و حفظ و ادارة امـوال آنهـا بـه              دارند و تعهداتي كه از حيث ادارة خانو       

عهده پدر و ولي خاص يا زوج است و بدون آنكه متعهد هيچ فعلي را مرتكب شـده باشـد بـه                      

                                                 
 و الكـس ويـل،   365، ش 1در حقوق فرانسه بـه اسـتارك، ج  :  براي اطالع بيشتر در اين خصوص مراجعه شود     .1

كتابهـاي  ) دورة مقـدماتي (حقوق مـدني  و در حقوق ايران به دكتر كاتوزيـان،         5ش    ،4، تعهدات، ص    حقوق مدني 
 . به بعد99 و نظريه عمومي تعهدات، ص 6اعمال حقوقي و وقايع حقوق، ص 
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گيـرد در ايـن       اش قـرار مـي      هاي ويژه از سوي قانونگذار بر عهـده        طور مستقيم بر پايه موقعيت    

  )همان ، همان جا .(گيرد تقسيم بندي جاي نمي

رسد عنوان كلي وصف يا وضعيت يا موقعيت حقوقي خاص بر اين موارد صـادق                 ظر مي به ن 

باشد؛ بدين معني كه چيزي كه در حقيقت پدر را در مقابل فرزندان يا زوج را در مقابل زوجـه                    

 همـان وصـف   ،كنـد  و مالك ملك را در قبال مالك ملك مجاور او متعهد بـه اداء تكـاليفي مـي                 

  .يا مالكيت آنها است نه حكم مستقيم قانونحقوقي ابوت و يا زوجيت 

توان منبع جديد ايجاد تعهد را كـه عبـارت از وصـف حقـوقي يـا موقعيـت                     بدين ترتيب مي  

كنار منابع ديگر در اين تقسيم لحاظ نمـود تـا    شود در ويژه است و شامل اين موارد مي  حقوقي

  . شمول و جامعيت تقسيم چيزي از تعهدات را باقي نگذاردةدامن

بر اين اساس مي توان گفت منابع ايجاد تعهـد در حقيقـت عبارتـست از اعمـال حقـوقي و                     

  .هاي حقوقي خاص وقايع حقوقي و اوصاف وموقعيت

مسئوليت مدني، غصب، اتالف    : و وقايع حقوقي شامل   . اعمال حقوقي شامل عقود و ايقاعات     

  .و تسبيب

رادي خانوادگي اعم از تعهـد      تعهدات و تكاليف غير ا    : هاي حقوقي خاص هم شامل     موقعيت

به تأديه نفقه همسر و فرزندان و خويشان و تعهد سرپرستي و ادارة خانواده و اطفـال موضـوع                   

و نيز تعهدات مالكان امـالك نـسبت بـه مالكـان            . م. ق 12174 تا   1168 و   1119 تا   1103: مواد

  . به بعد قانون مدني113امالك مجار موضوع مواد 

  

  :د اقسام تعه-گفتار دوم

  :شود  اشاره ميه آنهابدر زير كه . اند تعهد را به اعتبارات مختلف  مورد تقسيم قرار داده

  : اقسام تعهد به اعتبار موضوع-الف

از حيث موضوع، تعهد را به مالي و غيرمالي يا تعهد به فعل و ترك فعل و تعهـد بـه مـال و                        

  .ندنك نفس تقسيم مي

  : تعهد مالي. 29

مـال نيـز عبارتـست از هـر         .  تعهد مالي نام دارد    ،ضوع آن مال باشد   هر تعهد كه متعلق مو    

 خواه آن چيز عين باشد يا منفعت يا طلب و يا كار             ،چيزي كه قابليت داد و ستد داشته باشد       

  .و حق انتفاع و هرگونه حق مالي ديگر
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گويند  تعهد مالي بخش مهمي از حقوق تعهدات را به خود اختصاص داده تا جايي كه مي

جعفري لنگرودي، دائره المعارف حقوق مدني . (ه معني اخص همان تعهد مالي استد بتعه

  )1011، ص 1و تجارت، ج

  : تعهد غير مالي. 30

در مقابل تعهد مالي به تعهدي كه متعلـق موضـوع آن مـال نباشـد تعهـد غيـر مـالي اطـالق                        

ك از زوجـين بـه       و تعهد هر ي    1 مانند تعهد پدر و مادر نسبت به حضانت كودك خود          ،شود  مي

 قانون مدني در اين زمينه تـصريح نمـوده اسـت كـه زن و                1103ماده  . حسن سلوك با يكديگر   

دكتـر جعفـري لنگـرودي، محمـد جعفـر،          (  شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگر هستند       

  .)163 و حقوق مدني، عقد ضمان، ص 54، ص 1، جحقوق تعهدات 

  2 : تعهد فعل.31

 ، تعهـد فعـل نـام دارد       ،ن، متعهد ملتزم به انجام دادن كـاري اسـت         هر تعهدي كه به موجب آ     

 مثل تعهد خياط به دوختن لباس يا تعهد پيمانكار ساختماني بـه             ،خواه آن كار، فعل مادي باشد     

 مانند تعهـد مالـك آپارتمـان بـه فـروش آن بـه       ، حقوقي باشدياحداث پل و خواه آن كار عمل     

  .)25والدكتورسوار، همان، ص  ،998، ص1رف ، جهمان ، دائره المعا( ديگري در آينده

  

     3: تعهد ترك فعل .32

ز انجام كارمعيني خـودداري كنـد،       شود كه ا    برعكس تعهد فعل در اين تعهد، متعهد ملتزم مي        

 تعهد كند كه در نزديكي محل كسب        ،مانند آنكه كاسبي ضمن قرارداد انتقال كسب و پيشه خود         

 و الـدكتور    7صـفايي، همـان ، ص     . (ان كسب و پيـشه ننمايـد       انجام هم  طرف ديگر مبادرت به   

 چنانكـه   ، حقوقي باشد  يتعهد ترك فعل نيز ممكن است موضوع آن عمل        ) 28سوار، همان ،ص    

وام گيرنده اي در سند وام تعهد كند كه تا وام را تأديه ننمايـد منـزل مـسكوني خـويش را بـه                        

  .1334، ص 2بسوط ، ججعفري لنگرودي، م).( تعهد ترك بيع( ديگري نفروشد

  :تعهد به مال. 33

 تعهد بـه مـال اخـص از         .نامند هرگاه موضوع تعهدي، تأديه مالي باشد آن را تعهد به مال مي           

مالي است و بيشتر ناظر به تعهد ضامن در عقد ضمان است كـه بـه موجـب آن شـخص                      تعهد

                                                 
 .نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است: 1168ن مدني، ماده قانو.1

2. Obligation de faire. 
3. Obligation de ne pas faire. 
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ديگر را مضمون لـه و      گيرد، متعهد را ضامن، طرف        مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده مي         

  1.گويند شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي مي

  : تعهد به نفس. 34

ديگـري را در موعـد      فـرد   شود كه متعهد ملتزم اسـت         اين اصطالح جايي به كار برده مي      

تعهد به نفس در حقيقت موضوع عقـد  . دكنمعين يا هرگاه متعهد له اراده كند نزد او حاضر        

كفالت عقدي است كه به موجب      « : قانون مدني  734 است كه طبق مادة      كفالت در حقوق ما   

آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي كند متعهد را كفيـل،                  

  .»گويند شخص ثالث را مكفول له مي

بـه نظـر    . موضوع عقد ضمان اسـت    گيرد كه     قرار مي تعهد به نفس در مقابل تعهد به مال         

ه نفس عالوه بر موارد احضار تن موارد ديگري از قبيل كفالت طلب و كفالت               بعضي تعهد ب  

  )10-6جعفري لنگرودي، حقوق مدني، عقد كفالت، شماره .( گيرد مالقات را هم در بر مي

. كند كه ترتيب مالقات مكفول له و مكفول عنه را بدهد            در كفالت مالقات كفيل تعهد مي     

كفالت طلب تعهد كفيـل عبـارت اسـت از اينكـه در             ولي در   ) 3041همان ، مبسوط ، ص      (

كفـول را بـه مكفـول لـه نـشان           مقام طلب و جستجوي مكفول بر آمده و محـل حـضور م            

  )3038همان ، همان جا ، ص .(بدهد

  :اقسام تعهد به اعتبار منشأ) ب

در اين تقسيم از حيث منبع ايجاد تعهد، تعهـدات را بـه تعهـد عقـدي، تعهدشـرطي، تعهـد                     

  .شود  كه به طور اختصار شرح داده مياند دهگذار  تعهد خارج از عقد و تعهد قانوني نامايقاعي، 

  : تعهد عقدي.35

نامند، مانند تعهد بايع و مشتري به انتقال يا تسليم            هر تعهد ناشي از عقد را تعهدي عقدي مي        

عقـدي قـرار    اين تعهد در مقابل تعهـد غيـر         . مبيع و ثمن و تعهد مستأجر به پرداخت اجاره بها         

 ماننـد تعهـد     ، تعهدات خارج از عقد    ، يك :تعهد غير عقدي نيز خود به دو معني است        . گيرد  مي

همـان، دايـره    ( . تعهد مربوط به شـرط ابتـدايي       ،ناشي از ايقاع و اسباب ضمان قهري و ديگري        

  )993 و 989المعارف، ج اول صص 

  

                                                 
  .684ماده  قانون مدني،. 1
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 و   1ماتي يـا پـيش قـرارداد       تعهد ناشـي از عقـد مقـد        :تعهد عقدي نيز خود به دو قسم است       

، 1همـان، تعهـدات، ج    ( . تعهد ناشي از عقود معمولي كه عنوان عقد مقدماتي را نـدارد            ي،ديگر

  )69ص 

  : تعهدشرطي.36

هرگاه منشأ تعهد، شرطي باشد كه در متن عقد قرار گرفتـه اسـت، آن تعهـد را تعهدشـرطي                    

معاملـه شـرط شـود كـه يكـي از            ن اسـت در     كـ مم« :گويد  مي. م. ق 241 چنانكه مادة    ،نامند  مي

  ».شود رهن يا ضامن بدهد  معامله مشغول الذمه ميةمتعاملين براي آنچه كه به واسط

 تعهد  ،شود  بنابراين رهن يا ضماني را كه بدين طريق به موجب شرط ضمن العقد حاصل مي              

 قانون مدني ممكن است به صورت شـرط         237 و   236تعهد شرطي طبق مواد     . نامند  شرطي مي 

  )65همان ، همان جا ، ص .(فعل يا شرط نتيجه حاصل شود

ميرزا نـائيني، همـان، ص      . (اند  تعهد عقدي و شرطي بحث كرده     در فقه نيز فقيهان از التزام و        

53(  

2:  تعهد يك طرفه يا ايقاعي . 37

  

نكـه بعـضي از مؤلفـان حقـوق مـدني           آبا  . مراد از اين تعهد، آن است كه منشأ آن ايقاع باشد          

تواند به طور كلـي منـشأ ايجـاد تعهـد       هستند كه ايقاع به عنوان منبعي مستقل از عقد مي         مدعي  

م حقـوق   شود و حقوق اسالمي در بحث ايقاعات و تعهدات يك طرفي سرمشق مؤلفان سيـست              

 و  65 و حقـوق تعهـدات، ج اول، ص          936جعفري لنگرودي، دايره المعارف ، ص       (رم است؛   

 يك جانبه شخص مؤثر و      ة اراد ،استثنائي و معيني به حكم قانون     رغم آنكه در موارد     به  و  ) 168

 ة مانند رجوع زوج در طالق رجعي كه سبب اعـاد          ،دكن  از است و بعضاً ايجاد تعهد نيز مي       كارس

ابراء و اعراض و فسخ كه       وضع زوجيت سابق و تعهدات مربوط به روابط خانوادگي است و يا           

ـ                ه .روند  مصاديق بارز ايقاع به شمار مي      ه نوز اين پرسش به طور جدي مطـرح اسـت كـه آيـا ب

د مستقل در كنار عقد قرار گيـرد؟         ايجاد تعه  يراستي ايقاع به طور كلي مي تواند به عنوان منبع         

  )106 و تعهدات، ص 91كاتوزيان ، ايقاع، ص (

  : تعهد خارج از عقد.38

ر از عقد ناشي شده     گاهي مراد از تعهد خارج از عقد، تعهدي است كه از هر منشأ ديگري غي              

باشد خواه منشأ آن ايقاع يا شرط ضمن عقد و يا اعمال الزام آور از قبيل اتالف و تسبيب باشد                    

                                                 
1. Avant- contrat. 
2. Engagement unilateral.( تعهد يك طرفه) 
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و گاهي نيز منظور از تعهد خارج از عقد تعهد تحميلي و الزام قهري خارج از قرارداد است كه                   

قد و بدون قـرارداد     در اين صورت فقط به تعبير قانون مدني شامل الزاماتي است كه خارج از ع              

  .حاصل مي شود

  : تعهد قانوني.39

تعهدي است كه منشأ آن نه عقد و ايقاع و شرط ضمن عقد است و نه از الزامـات خـارج از                      

تعهدي است كه قانونگذار نظر به مـصالح اجتمـاعي و قطـع              شود، بل   قرارداد مستقيماً ناشي مي   

كند، ماننـد تعهـد بـه تأديـه نفقـه             ل مي نظر از خواست طرفين مستقيماً آن را به اشخاص تحمي         

 اين قبيل تعهدات نيـز ناشـي از موقعيـت           .گفتيماز آن سخن    اقارب كه ما قبالً در جاي ديگري        

حقوقي ويژه فرد است كه در نظر قانونگذار آن موقعيت خاص سبب ايجاد تعهد براي شـخص                 

وني در برابـر تعهـد      البتـه گـاهي تعهـد قـان       ) 26همين تحقيق ،ص  . (گردد  واجد آن موقعيت مي   

ابليـت  رود كه مقصود تعهدي اسـت كـه داراي ضـمانت اجـراي قـانوني و ق                  اخالقي به كار مي   

 .مطالبه از طريق محكمه است

  : اقسام تعهد به اعتبار هدف و مفاد)ج
اي، تعهد مواظبت و تعهد به نتيجه يـا غايـت           از اين جهت تعهدات را مي توان به تعهد وثيقه         

  .تقسيم نمود

  :اي  تعهد وثيقه. 40

اي  ، تضمين يا تأمين تعهد موجود ديگري باشد، تعهد وثيقه هر تعهدي كه هدف از آن تقويت      

 مانند تعهد ضامن در عقد ضمان در صورتي كه قائل به ضم ذمـه باشـيم يـا براسـاس                     ،نام دارد 

بـه  دهـد     ن را در حقوق مدني، تشكيل مـي       عقد ضما ذمه به ذمه نيز كه ماهيت       همان نظرية نقل    

، ص  1المعـارف، ج     جعفـري لنگـرودي،  دايـره      ( .منظور تأمين دين مديون ضمان واقـع گـردد        

و يا تعهد كفيل در عقد كفالت كه هدف از آن تـأمين   ) 69، ص   1، و حقوق تعهدات ، ج       1032

خواهـد توسـط    امنيت خاطر مكفول له است از اينكه هرگاه مديون را جهت اجراي  تعهـدش ب               

، 10 و نيز الـسنهوري ، الوسـيط ، ج           467مصطفي عدل، همان ، ص       (.كفيل حاضر خواهد شد   

  ) به بعد18ص 

1:  تعهد به مراقبت يا تعهد به وسيله. 41

  

هرگاه مفاد و مضنون تعهد مقتضي آن است كه متعهد فقط بايد تمام تالش و سـعي خـود را                    

 رساندن به هدف    در زمينه مراقبت از موضوع مصروف دارد و يا تمام توانايي خود را در جهت              
                                                 

1. Obligation de moyen. 
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 . معيني است حاصل نگـردد     ةبه كار گيرد هرچند كه ممكن است مقصود نهايي كه حصول نتيج           

 مانند تعهد پزشك     ،شود كه چنين تعهدي، تعهد به مراقبت يا مواظبت و يا وسيله است             گفته مي 

هت تواند در ج    معالج بيمار كه متعهد است تمام آنچه را كه به اقتضاي تخصص شغلي خود مي              

هاي حقوقي   بايست از مهارت و توانايي     مداواي مريض به كار گيرد يا تعهد وكيل دعاوي كه مي          

 نحواحــسن و متعــارف اســتفاده خــويش در جهــت اثبــات حــق موكــل خــود در محكمــه بــه

  ) به بعد54كاتوزيان ، تعهدات ، ص .(كند

امـين بايـد مـال      « .م. ق 612 زيرا طبق مـادة      ،تعهد امين نيز در عقد وديعه از همين نوع است         

وديعه را به طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبـي تعيـين نـشده باشـد آن را بـه                        

 614و بـر اسـاس مـادة    » طوري كه نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند واال ضامن اسـت           

امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه به اوسـپرده شـده اسـت نمـي باشـد مگـر در                     : همان قانون 

  .»رت تعدي يا تفريطصو

  : تعهد به نتيجه.42

 و جعفري لنگـرودي،     29الدكتور سوار، همان، ص     (گويند  اين تعهد را كه تعهد غايب نيز مي       

عبارت است از تعهدي كه بـه موجـب آن متعهـد انجـام كـار                ) 993، ص   1دايره المعارف ، ج     

مانند آن كـه پيمانكـاري   . سانداي كه آن را به نتيجة مطلوب بر گيرد به گونه معين را به عهده مي    

هـاي الزمـه را       سازد و مواظبت    اودر اجراي تعهد خود پل را مي      . شود كه پلي رابسازد     متعهد مي 

شود، بنابراين بـه     آورد ليكن پيش از تحويل كار به كارفرما در اثر سيل منهدم مي              هم به عمل مي   

شـود كـه هـدف        ماني انجام مي   زيرا در اين گونه تعهدات، تعهد ز       ،تعهد خود عمل نكرده است    

مطلوب به دست آيد، پل ساخته شده و كامل تحويل شود يا بار ارسـال شـده توسـط مؤسـسه                     

  )55 و 54كاتوزيان ، تعهدات، صص .( حمل و نقل به مقصد برسد

 قـانون   386 چنانكه مادة    ،در حقوق ايران تعهد متصدي حمل و نقل از نوع تعهد نتيجه است            

 تلف يا گم شود متـصدي حمـل و نقـل           اگر مال التجاره  « :مقرر داشته كه    تجارت در اين زمينه     

مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مـال                   

ها   التجاره يا مستند به تقصير ارسال كننده يا مرسل اله و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آن                   

به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نمي توانست از آن جلـوگيري              داده اند و يا مربوط      

 ».نمايد
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  : انواع تعهد به اعتبار ميزان استحكام-د
از جهت ميزان استحكام تعهدات را به شرح زير به الزم و جايز و قابل رجوع تقـسيم كـرده                    

  .اند

  : تعهد الزم.43

 مگـر بـا     ،قت كه بخواهد آن را از بين ببـرد        تواندهر و   تعهد الزم، تعهدي است كه متعهد نمي      

جعفري لنگـرودي، حقـوق تعهـدات، ج        .( اقاله عقد منشأ آن و  يا اعمال خيار در موارد معين             

مانند تعهدات ناشي از عقود الزم مثل بيع        ) 1009 و دايره المعارف ، ج اول، ص         133اول، ص   

  .اردادو اجاره و يا تعهدات ناشي از اسباب الزامات خارج از قر

  : تعهدجايز.44

تعهد جايز تعهدي است كه استحكام تعهدالزم را ندارد و متعهد مـي توانـد هرگـاه بخواهـد                   

 مانند تعهدات ناشي از عقود جـايز        ،استناد به خيار قانوني آن را به هم بزند         بدون نياز به اقاله يا    

عهدي است جايز و مادامي     جعاله ت « :در تعريف جعاله گفته   . م. ق 565 قانونگذار درمادة    ،چنانكه

همان، همـان جـا، ص      ( ».توانند رجوع كنند    كه عمل به انجام نرسيده است هر يك ازطرفين مي         

134(  

به عالوه تعهد جايز تعهدي است كه به موت يا جنون و يا سفه متعهد يا متعهدله نيز از بـين                     

  .رود مي

ا بدان اشاره كرديم چندان توجيـه       اي كه م    رسد تقسيم تعهد به الزم و جايز به گونه          به نظر مي  

 زيرا وصف لزوم يا جواز در حقيقت وصف عقد اسـت كـه سـبب                ،حقوقي متيني نداشته باشد   

  .ايجاد تعهد است نه وصف مسبب و معلول كه تعهد ناشي از عقد و عمل حقوقي است

در  از بـين بـردن تعهـد در تعهـدات الزم نـام بـرده شـد                ةاقاله و فسخ نيز كه به عنوان وسيل       

نكـه بـه طـور     جانبه و يا يك طرفه عقـد اسـت نـه آ   حقيقت اسباب ارادي و قانوني انحالل دو  

 مگر آنكـه منظـور   ،ن را داشته باشدفظ عقد توان امحاء تعهد ناشي از آ   مستقيم و بالواسطه با ح    

اين باشد كه چون تعهد معلول عقد است همانطور كه ار حيث وجود و بقاء تابع علت است از                   

  1.نمايد اف به وصف لزوم و جواز هم از عقد تبعيت ميجهت اتص

 

 

                                                 
نظريه عمـومي تعهـدات،     حقوق مدني ،    مراجعه شود به دكتر كاتوزيان، ناصر،       ،  نه براي اطالع بيشتر در اين زمي      .1
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  : تعهد قابل رجوع.45

 متعهـد مـي توانـد بـدون         ،مراد از تعهد قابل رجوع تعهدي است كه براساس اذن قانونگـذار           

 و نيـز  دايـره       134جعفـري لنگـرودي، همـان ، ص         .(  به اقاله يـا خيـار از آن بـازگردد           استناد

  )ه بعد ب1001المعارف ، ج اول، ص 

تعهد قابل رجوع بر عكس تعهد جايز با موت يا جنون و يا سفه متعهد و متعهـد لـه از بـين                       

 تواند با بقاء عين موهوبـه        مانند تعهد واهب در عقد هبه كه بعد از قبض نيز واهب مي             ،رود  نمي

مـوت و   . از هبه رجـوع كنـد     )  قانون مدني  803جز درموارد مذكور در بندهاي چهارگانه مادة        (

نون و سفه واهب يا متهم نيز سبب انحالل عقد هبه و در نتيجه از بـين رفـتن تعهـد واهـب                       ج

در صورتي كه مالك بـراي حـق   « : قانون مدني 44 يا تعهد حابس مطلق كه طبق مادة         1.شود  نمي

انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالـك خواهـد بـود مگـر      

  ». فوت خود رجوع كنداينكه مالك قبل از

 ،تعهد طالق دهنده در طالق رجعي يا تعهد موصـي نيـز از نـوع تعهـد قابـل رجـوع اسـت                      

تواند به مالي كه در طالق خلع و مبارات بـه زوج بخـشيده اسـت رجـوع                    همچنانكه زوجه مي  

 2.كند

  :  اقسام تعهد به اعتبار استقالل و وابستگي )هـ 
ــستگي    ــا واب ــتقالل ي ــث اس ــدات از حي ــد ا تعه ــه تعه ــسيم     ب ــي تق ــد تبع ــلي و تعه ص

  )143 ، ص 1اسنهوري، نظريه العقد، ج.(شوند مي

  : تعهد اصلي. 46

زوال و صـحت و بطـالن اسـتقالل          منظور از تعهد اصلي، تعهدي است كه از حيث وجود و          

  .دارد و به هيچ تعهد ديگري وابسته نيست

  : تعهد تبعي.47

، از حيـث وجـود و زوال و       عكـس تعهداصـلي   ي، تعهدي است كـه بـر        مقصود از تعهد تبع    

  .وابسته به تعهد ديگري است صحت و بطالن استقالل ندارد و

  گيرينتيجه 

د كه تعهد در مفهوم عام خـود بـه معنـي مطلـق           وش ميبنا به مراتب مذكور اين نتيجه حاصل        

افـراد داشـته     خواه ناشي از اسباب قهري التزام باشد و خواه ريشه در توافق              ،الزام و التزام است   

                                                 
 .805 و 803قانون مدني ، مواد . 1
 .1145، 1148 مراجعه شود به قانون مدني مواد . 2
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گـردد كـه از توافـق ميـان           اطـالق مـي    ياي حقـوق     تعهد به رابطـه     ، ولي در مفهوم خاص،    باشد

شود و به مقتضاي آن شخص متعهد انجام فعلي را در برابـر متعهـد لـه بـه                    اشخاص حاصل مي  

  .عهده مي گيرد

هـد بـه     تعهد به معني خاص با عقد از نوع رابطه سببيت است و عقد سبب ايجـادي تع                 ةرابط

 مگر در مواردي كه مانند اقاله و يا تبديل تعهد و ضمان هـدف و مقتـضاي عقـد                    ،رود  شمار مي 

  .جايي و انتقال تعهد باشد ه حقوقي سابق و يا جابةحسب مورد گسستن رابط

صرف نظر از اين كه مبناي تعهد بر اساس انديشه هاي فردگرايانه مبتني بـر اصـل حاكميـت                   

 آنچـه مـسلم اسـت ايـن         ،توجه به ضرورت هاي اجتماعي تحليل گـردد       اراده توجيه شود يا با      

جانبه است بـه     منشاء آن ارادة يك   به ارادة طرفين يا در مواردي كه        است كه بدون انتساب تعهد      

ارادة متعهد نمي توان تعهد به معني خاص را پذيرفت هر چند ميـزان دخالـت ارادة مـديون در          

  .  ناچيز باشدآنايجاد 

وقي ما هر دو نظريه شخصي و نوعي تعهد مد نظر قرار گرفته هر چند اصالت بـا    در نظام حق  

 همانطور كه نگاه به ماهيت تعهدات الزم و جايز با توجه به منـشاء آن در                 ،نظريه شخصي است  

ن ومسئوليت و تحليـل منطقـي آن بـر          حقوق ما از حيث توجه به مفاد نظرية تجزيه تعهد به دي           

  . در نظام حقوقي آلمان مطرح گرديده مقدم است نچه كه تحت اين عنوان آ

از حيث منابع ايجاد تعهد نيز اين نتيجه حاصل مي شود كه عناويني از قبيل شبه عقد و شـبه                    

 بنابراين تقسيم منابع    ،جرم با توجه به مباني و پيشينه حقوقي و فقهي ما، نهادهاي عاريتي است             

وارد بر تقسيم سنتي منابع تا حـدود زيـادي مبـرا            به اعمال و وقايع حقوقي هر چند از ايرادات          

گيـرد از جامعيـت كـافي         ولي با عنايت به اينكه پاره اي از مصاديق تعهد را در بـر نمـي                ،است

  .برخوردار نبوده و بايد اوصاف يا موقعيت حقوقي خاص بر آن افزود 

 : نامگذاري دارد  تعهد از جهات مختلف قابليت تقسيم و        بايد گفت كه در نظام حقوقي ما،      نيز  

هدف و مفاد، ميزان استحكام و استقالل و وابـستگي            ،ز قبيل اقسام آن به اعتبار موضوع، منشاء       ا

  .آن
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  فهرست منابع 

  فارسي  -

ي اسالميه، چاپ ش، كتابفرو، تهران1، جلد حقوق مدني )1376(امامي، سيدحسين -

  .هجدهم

  .، چاپ دوموشي اسالميه، كتابفر ، تهران2، جلديحقوق مدن) 1362.(................................ -

شارات دانشگاه  ، تهران ، انت2و1، ج حقوق تعهدات )1355(عبدالمجيداميري قائم مقامي، -

 .تهران ، چاپ دوم

فاقد نام ناشر ، ، تهرانتأثير اراده در حقوق مدني) 1340(جعفري لنگرودي ، محمد جعفر  -

 .و نوبت چاپ 

، تهران، ، حقوق تعهداتدوره حقوق مدني )1363..........................(...................... -

 .شگاه تهران ، چاپ اولانتشارات دان

، تهران، شركت سهامي   ضمان ، عقددورة حقوق مدني )1352..............................(............ -

 .ابهاي جيبي ، چاپ اول كت

، انتشارات ، عقد كفالت، تهراندورة حقوق مدني) 1357........(................................. -

 .، فاقد نوبت چاپلي ايراندانشگاه م

، ، تهران1، ج دايره المعارف حقوق مدني و تجارت) 1357..............................(....... -

 .، چاپ اولدانتشارات بنياداستا

 .، چاپ سومتشارات گنج دانش، ان، تهرانحوالهعقد ) 1378.........................(......... -

، ، دورة پنج جلدي تهرانمبسوط در ترمينولوژي حقوق )1378..............................(.. -

 .، چاپ اولشارات گنج دانشانت

ن، انتشارات ، تهرا، دورة دو جلديشرح قانون مدني) 1376(، سيد عليحائري شاهباغ -

 .، چاپ اولگنچ دانش

 .، چاپ دوم انتشارات الهام، ، تهرانگلستان) 1386(شيخ مصلح الدين سعدي ،  -

، چاپ  نشر حقوقدانان،، تهران1، ج تشكيل قراردادها و تعهدات) 1377(، مهدي شهيدي -

 .اول

، چاپ وكالي دادگستري، انتشارات كانون ، تهرانقوط تعهدات) 1373(  ...................... -

 .سوم
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 تهران، 2، تعهدات و قراردادها، ج ورة مقدماتي حقوق مدنيد )1351(حسينصفائي، سيد -

 .داري ، فاقد نوبت چاپانتشارات مؤسسه عالي حساب

 .دا، چاپ اول ، ايقاع، تهران ، انتشارات يلحقوق مدني )1370(كاتوزيان ، ناصر -

 .پ اول، انتشارات بهنشر، چا، تهران1، ج قواعد عمومي قراردادها، )1364......................( -

 . انتشارات بهنشر، چاپ اول،، تهران2، ج قواعد عمومي قراردادها) 1366(  ................... -

 .هران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، ت3، ج قواعد عمومي قراردادها )1368(.................. -

  تهران،، 1، ج ، كليات قراردادها، اموال، مقدمهحقوق مدني )1354(...................... -

 .زرگاني دانشگاه تهران، چاپ ششم انتشارات دانشكده علوم اداري و مديريت با

 ،  ايقاع-، اعمال حقوقي قراردادهاحقوق مدني دورة مقدماتي) 1370( ................... -

 . شركت بهمن برنا، چاپ اول تهران، شركت سهامي انتشارات با همكاري

 .كت سهامي انتشار، چاپ اول ، شر، تهران1، ج حقوقفلسفه ) 1377( .................. -

 مؤسسه نشر يلدا، چاپ ،، تهراننظرية عمومي تعهدات، حقوق مدني) 1374( ................. -

 .اول 

 .ن، امير كبير، چاپ هفتم، تهراحقوق مدني )1342(مصطفي) منصور السلطنه( عدل  -

حقو ق قراردادها در فقه  ،...و)1379(محقق دادماد، سيد مصطفي با همكاري قنواتي -
، )سمت(انشگاهها، انتشارات سازمان مطالعه و تديون كتب علوم انساني د، تهران1، جاماميه

 .چاپ اول

 

   پايان نامه ها-

، ، رساله دكتري حقوق خصوصي، دانشگاه تهرانتعهد تبعي) 1380(، محمد رضا احمدي -

 .ياسيدانشكده حقوق و علوم س

، دانشگاه تهران، ، رساله دكتري حقوق خصوصيطبيعي تعهدات )1378(، ناهيدمراديجوان -

 .ياسيدانشكده حقوق و علوم س

 

  جزوات درسي -

، ، تهران)قواعد عمومي قراردادها (3تقريرات درس حقوق مدني ، دروديان، حسنعلي -

 .ي دانشگاه تهران ، فاقد تاريخ انتشاراسيدانشكده حقوق و علوم س
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  كتابهاي عربي و فقهي -

 .م1998، االسكنديه، دارالمطبوعات ، ، مصراحكام االتزام )1998(والسعود، رمضان محمدبا -

، روت، بيانن، لب، المرجز في النظريه العامه لاللتزاماحكام االلتزام) 1983(انور، سلطان -

 .دارالنهضته العربي

هران،  جلدين، ت،جامع اشتات.) ق- هـ1277(، الميرزا ابوالقاسم بن الحسنالجياللي القمي -

 .شركه الرضوان

، عراق، بغداد، مطبعه ، اصول االلتزامشرح القانوني المدني) 1970(الذنون، حسن علي -

 .المعارف

لمحقوقيه، ، بيروت ع منشورات الجعلي ا، لبنانجلدين) 1998(، عبدالرزاق احمدالسنهوري -

 .الطبه الثانيه

، ، النظريه العامه لاللتزام شرح القانون المدني .)  ق-هـ 1415(، محمد وحيد الدينالسوار -

 ، ج اول ، سوريه، دمشق، منشورات جامعه دشمق

، الطبعه  بيروت،لنظريه العامه للموجبات و العقود، جلدين، لبنانا) 1994(سيوفي، جورج -

 .الثانيه

، چاپ سنگي، فاقد ، دو جلدي، قمحاشيه المكاسب، طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم -

 .تاريخ انتشار

شرايع االسالم في .)  ق-هـ 1403(ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، محقق حلي -
  .، منشورات داراالضواء، چاپ دوم ، بيروت جلدي، لبنان4، دورة مسائل الحالل و الحرام

، جلدين، قم مؤسسه النشر االسالمي، چاپ العناوين، مراغه اي الحسيني، سيد مير فتاح -

 .، فاقد تاريخ انتشاراول

 .، الطبعه الثاني، بيروتموسوعه العقود المدينه و التجاريه ) 1998(ياس، الناصيف -

 النجف االشراف، ،، عراقمنيه الطالب في حاشيه المكاسب.)  ق- هـ1358 (، ميرزانائيني -

  .مطبعه المرتضويه

  

   فرهنگ ها-

  .ق-ـ ه1408 التراث العربي، چ اول، ، داراحياء، بيروت لسان العرب،ابن منظور، امام العامه -

،  دانـشگاه تهـران    ، انتـشارات   جلـدي، تهـران    14 ، دورة لغت نامه  ) 1373(، علي اكبر  دهخدا -

 .چاپ اول 
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