
 116 -126، ص 1396، تابستان 10، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده
در اين تحقيق با توجه به جايگاه و اهميت خاص دو پديده حقوقي تعهد و تضمين در حقوق 

و نزديك آنها با يكديگر و در صورت تركيب و اتحاد آثار تعهدات و نظر به ارتباط منسجم 

حقوقي ايجاد شده و از طرفي حساسيت متقابل طرفين عقد يا قرارداد به برخورداري از پايه 

هاي سنگين تضمين تعهدات مورد توافق، جمع آوري منابع مورد نياز حقوقي در پيرامون 

اشتم اقدام به تدوين نمودم. اثر تضمين موضوع تحقيق و همچنين يافتن جواب مجهوالتي كه د

تعهدات قراردادي را از رابطه با طرفين قرارداد و اشخاص ثالث با اشاره به مستندات حقوقي و 

ضمانت اجرايي يا  قانوني مرود بررسي قرار گرفته و احكام و آثار حقوق حاكم بر تضمين و

ليل حقوقي قرار داده و نحوه نحوه اعمال  و اجراي تضمين تعهدات قراردادي را مورد تح

و يا انحالل و انفساخ آن توام  استفاده از اين حقوق مكتسبه را در جهت حفظ ماهيت قرارداد

با بهره مندي از مزاياي تضمين تعهد و چگونگي به اجرا درآوردن آن مورد اشاره قرار گرفته 

وجود داشت و همچنين  است. آخراالمر در نتيجه گيري مجهوالتي را كه براي بنده در تحقيق

نتيجه و ثمره تحقيق را نشان ميدهد در چند بند مورد اشاره قرار داده و در آخر با اظهار نظر 

در خصوص نحوه و كيفيت استفاده و اعمال تضمين در تعهدات از نظر شخصي بيان شده كه 

 اميدوارم تحقيق ارائه شده مرود عالقمندان علم حقوق قرار گيرد.

 .فقه اماميه ،حقوق ايران ،تعهدات قراردادي ،تضمين: کلمات کلیدی 
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  بآبابک محسنی میاندو

 كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

 
 نام نويسنده مسئول:

 بابک محسنی
 

 تضمین تعهدات قراردادی در حقوق ايران و فقه امامیه
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 مقدمه
ر جهت حفظ و صيانت دافراد هر جامعه كه در سرزمين معيني زندگي مي كنند بطور ارادي يا غيرارادي با يكديگر ايجاد رابطه نموده و 

نباشد امنيت و  ط متكي به اصولي منسجم و مستحكمروابط فيمابين اصول و قواعدي را براي خويش پيش بيني مي نمايند كه اگر اين رواب

ار حيله و تزوير،از آسايش آنها دستخوش اختالل و منافع خصوصي متخلفان خواهد شد و از اين رهگذر، ضمن تزلزل روحيه اعتماد و رواج باز

ثروت طبيعي كشور مي  مالي افراد و ركود نظر اقتصادي نيز اين وضعيت موجب تحديد تزلزل معامالت و عدم استفاده از ابتكار و تواناييهاي

م بر  بر روابط متقابله آنها شود . لذا به منور جلوگيري از پيشامدهاي ناگوار، افراد ناچارند اصول و مقرراتي را وضع نمايند كه راهنما و حاك

جتماعي، تعهد  فرد امثل مشاركت در امور  باشد. شايد به جرات بتوان گفت كه اساس و بنيان هر جامعه اي مبتني بر تعهدات افراد آن است

امع از نظر شارع مقدس الزام در قبال جامعه و فرد، كه همه اينها در قالب قرارداد اجتماعي و الزامات فرد به اعتبار زندگي در جامعه و بطور ج

ابط ناشي از آن از ايجاب و كه تعهدات افراد و رومومن به وفاء به عهد و قول و قرارها در قالب تعهدات قابل تبيين و بررسي مي باشد. امروزه 

ين تعهدات قراردادي قبول فراتر رفته و به تجارت الكترونيك در شبكه هاي اينترنت و امثال آن رسيده، جايگاه حقوق تعهدات و بويژه تضم

 رفيع تر و فراتر گرديده و رسالت حقوق دان ها و قضات سنگين تر  شده است.

 

 تعريف تعهد -1
ز آمده يون كردن نيبر عهده گرفتن، خود را موظف و مد يمان است. تعهد مصدر باب تفعل به معنايعهد و پ يد در لغت به معناتعه

  1است.

تعهد و از  يجا بستن و التزام است در فقه لغت تعهد استعمال نشده است و از لفظ شرط به يشه عهد به معنياز ر يتعهد كلمه عرب

 شود به كار برده شده است.يكه بدون قرارداد حاصل م يتعهد يلفظ التزام به معن

است كه  يتعهد رابطه حقوق كند.يا اثباتاً مياً يك طرف را ملزم به انجام فعل نفياست كه  يت حقوقيا وضعي يك رابطه حقوقيتعهد 

قاع يا ايجاد آن رابطه عقل باشد يشود خواه سبب ايم يا انجام دادن كاريم مال و يمكلف به انتقال، تسل يگريبه موجب آن شخص در برابر د

   2.يا الزام قهري

 

 اوصاف تعهد -1-1
  )213، ص 1376كاتوزيان، ناصر، (.ان نمودنديآن ب يرا برا يحقوقدانان اوصاف تعهد يل حقوقيدر تحل

 بودن تعهد؛ يحقوق رابطه .الف 

 بودن؛ آورالزام .ب 

 ز هست.يكه عقد پابرجاست الزام تعهد ن يان كه تا موقعين بياست به اآور ز تعهد الزاميز نيدر عقود جا

 ن داشتن تعهد؛يو د يمال حقوق به اختصاص. ج 

 رار دارد.ق ينيو در مقابل حقوق ع ينيشود تعهدات از حقوق ديتعهد گفته نم يف قانونيو تكال يني، حقوق عيمالر يبه امور غ

خواه قصد و  قوقي بين دو طرف است خواه بين طرفين عقدي واقع شده باشد يا نباشد،حرابطه رابطه حقوقي: تعهد نماينده يك  -1

بطه تعهد بين او و قانون مدني( صغيري كه مال ديگري را تلف كند را 1216)ماده  رضا دست كم از يك طرف، ابراز شده باشد، خواه نباشد.

 متضرر پديد مي آيد.

مل معيني را انجام دهد يا ترک شود او است كه بايد مالي را منتقل كند يا ع عهد خوانده ميتعهد كسي است كه مت دين ، دين: -2

 عنصر تعهد است نه خود تعهد. در نتيجه دين، كند،

ت كه صاحب آن مي تواند ديگري يا ديگران را ملزم به انجام فعل يا ترک فعل معين يا انتقال عين خارجي كند. طلب: حقي اس -3

 رينه بايد فهميد.قدر حقوق ايران كلمه دين گاهي به جاي طلب هم بكار مي رود كه به  جنبه منفي آن، بت تعهد است و دين،جنبه مث طلب،

                                                           
 .1326شماره  166ص  1367جعفر لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، چاپ  -1
 108، جلد اول، ص 1376چاپ دوم، سال  كاتوزيان، ناصر. قواعد عمومي قراردادها، تهران، نشر يلدا، -2
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حق مطالبه: حق مطالبه عبارت است از اينكه شخص بتواند طرف ديگر را به انتقال عين خارجي )مال يا ملك( يا انجام فعل معين  -4

 اين عنصر را بيان كرده است. 3قانون مدني 622اده م يا ترک فعل معين وادار كند.

 حق مطالبه غير از طلب است به دو دليل:

 ق مطالبه.اول: حق مطالبه جزو دارائي انسان نيست و برعكس، طلب جزء دارائي انسان است، طلب است كه به ارث مي رسد نه ح

ضامني، تغييري دارد. در ضمان ت ) از ضامن و مضمون عنه( هدوم: در ضمان تضامني يك طلب وجود دارد ولي مضمون له دو حق مطالب

 در طلب پيدا نمي شود ولي در حق مطالبه تغيير پيدا مي شود.

ز تعهد، عكس العمل قانوني وجود متعهد له بايد مستظهر به ضمانت اجراء تعهد باشد، يعني بايد عليه متخلف ا ضمانت اجراء : -5

 به را فاقد است،قانون مدني از تعهداتي صحبت كرده كه حق مطال 166مستلزم وجود همين عنصر است. ماده داشته باشد، وجود حق مطالبه 

دارد. طرح دعوي الزام به نتعهد واقعي نيست چون عنصر چهارم و پنجم را  مجازاً به اعتبار ماكان، استعمال شده است و اال )تعهد( اينجا كلمه

 و ضمانت اجراء آن مي توان برشمرد.انجام تعهد را از آثار حق مطالبه 

 انجام دادن فعل، انتقال ، جام دادن فعل يا ترک فعل،عبارت است از انتقال اعيان خارجي يا ان متعلق موضوع تعهد: موضوع تعهد، -6

لق انجام دادن يا متع ،ترک فعل كه موضوع تعهد هستند در عين حال، متعلقي الزم دارند. عين خارجي معين، متعلق انتقال است. فعل معين

 ترک است.

)مانند وصيت تمليكي  قانون مدني( اين بديهي است. در عقود و ايقاعات 216 معين بودن متعلق موضوع تعهد ولو بنحو اجمال )ماده -7

وع تعهد باشد. ( اين نكته همه جا رعايت مي شود، مجهول مطلق نبايد متعلق موضاخذ به شفعه -جعاله  -به دارائي حسن موت موصي تا ثلث

يني موضوع آن بايد قانون مدني نيست اشتباهي است كه بعضي كرده اند. به عبارتي در حق ع 26كلي بودن مبيع ابداً از مصاديق ذيل ماده 

وجود عين و  عين معين و موجود باشد تا بتوان حق عيني را قابل تصور دانست ولي در حق ديني چون منشاء حق رابطه بين اشخاص است

وضوع تعهد فقط مقانون مدني موضوع حق و يا به اعتبار مديون  216ين بودن آن شرط استقرار حق ديني نمي باشد زيرا به موجب ماده مع

همان  مي، عبدالمجيد،اميري قائم مقا(بايد مبهم نباشد و در موارد خاصه در صورت ابهام  موضوع تعهد علم اجمالي به آن كافي خواهد بود.

 ).60ص منبع،

عيين متعهد و متعهدله: متعهدله گاه شخص يا اشخاص معين است و گاه جهت معين از جهات عمومي است مانند وقف بر جهات ت -8

ايد حق صاحب حق گويند: كه همه مردم ب )يا مصالح عمومي( اين هم نوعي تعيين متعهدله است. نتيجه اينكه در مورد حق عيني مي عمومي

 .ن مورد نتيجه اي نداردنبايد عنوان تعهد به آن داد، لذا اطاله سخن در اي ز نكنند بعلت عدم تعيين متعهدين،را رعايت كنند و به آن تجاو

 نون مدني(.قا 565و  564)مواد  متعهدله معين نيست. بنابراين تعيين متعهدله را شرط و عنصر تعهد نمي دانيم چنانكه در جعاله،

)به فرانسه  confusionاگر متعهد و متعهد له يك شخص شود تعهد ساقط مي شود و اين همان است كه  تغاير متعهد و متعهدله: -9

 اشد.قانون مدني در خصوص مالكيت ما في الذمه مي تواند مصداقي از اين مورد ب 300ناميده شده است كه ماده  و انگليسي(

سي نمي تواند بطور كلي حقوق قانون مدني( پس ك 959)ماده  دـباشمتعلق صريح امر و نهي قانونگذار واقع نشده  د:ـموضوع تعه -10

 قانون تعهدات سوئيس بيان كرده است. 27مدني را از خود سلب كند. اين عنصر را فقه اماميه و ماده 

 

 یتعهد در قانون مدن -1-2
به  يقانون مدن 221و  183دارد. در ماده  يو اسم مفعول يمصدر يآمده است. تعهد معنا ياز قانون مدن يمختلف موادكلمه تعهد در 

 .يگريدر برابر د يا ترک عمليانجام  ياست؛ كه عبارت است از: عهده گرفتن برا يمصدر يمعنا

متعهد ثابت  شخصه كه قانوناً بر عهد يافهيف و وظي؛ تكلياست كه به معنا ياسم مفعول يبه معنا يقانون مدن 226و  222در ماده 

 باشند. يت حقوقيا هر دو طرف شخصيك يندارد، ممكن است در تعهد  يقياختصاص به اشخاص حق عهداست، آمده است. ت
 

 

 

 

 

                                                           
كه براي ايفاء تعهد مدت قانون مدني:در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اين 622ماده  -1

ع انجام كه اختيار موق معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدني مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد

 با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.
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 تعهد، عقد و قرارداد -1-3

عقد  يتعهد است اما هر تعهد يكه عقد اخص از تعهد است. هر عقد ين معنين تعهد و عقد عموم و خصوص مطلق است. به ايرابطه ب

شود مانند عرف، عادت و حكم دادگاه، يجاد ميا يگريع دياز منابع آن عقد است. تعهد گاه در اثر وقا يكياست كه،  يحقوق ست تعهد رابطهين

  4ست.يجاد تعهد نيگر تنها اثر عقد اياز طرف د

ت يجاد شخصيا ايت و يك مال، اتحاد و شركت، زوجيشود و ممكن است اثر عقد، تمليا سقوط تعهد ميعقد باعث انتقال تعهد و  يگاه

از عقود  يد. در بعضيآيود ماقرار به وج يها و حتقاع، حكم دادگاهيب، ايچون اتالف، تسب يگريباشد. در حقوق، تعهدات از منابع د يقوقح

شده  يو عهد يكيلز عقود به تميتم ين مبنايست و هميك مال، تعهد نيك مال است و تمليم عقد، تمليست و اثر مستقياز تعهد ن يچ اثريه

 است. 

 

 قلمرو موضوع تعهد -1-4
)حضانت از  ير ماليا غي)تعهد زوج به پرداخت نفقه( و  يتواند ماليا عقد بر عهده شخص است، ميكه به حكم قانون  يفه و تعهديوظ

سندگان حقوق تعهد را شامل ياز نو يباشد. بعض يا انجام ترک عمليم مال و ين موضوع تعهد ممكن است انتقال، تسليطفل( باشد. همچن

  6دانند.يون ميو د ياز حقوقدانان تعهد را اختصاص به امور مال يگر گروهيدر طرف د 5.داننديهم م ير ماليو امور غ يف خانوادگيون، تكاليد

 

 رابطه قرارداد با تعهد -2

 تعريف قرارداد -2-1
  .مترادف تلقي كنيمواژه  را دو «قرارداد »و  « عقد »نظري بايد  بطور كلي و بدون ورود در مباحث دقيق و جزئي

ا چندنفر تعهد بر نفر در مقابل يك ي عقد عبارت است از اينكه يك يا چند »قانون مدني چنين تعريف كرده است :  183ماده  عقد را

در  عقد نموده اندمن قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را»قانون مدني مي گويد:  10ماده «. امري نمايند ومورد قبول آنها باشد

انان تعاريف ديگري حقوقد براي دوري گزيدن از اشكاالت و ايرادات وارده بر تعريف عقد،«.  صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است

 .ودشاراده است كه به منظور ايجاد آثار حقوقي انجام مي  نيز براي آن پيشنهاد كرده اند منجمله: عقد توافق دو يا چند

رارداد و در صدر قدر آغاز هر  كنند. معموالً يقرارداد خود انتخاب م ين براياست كه طرف ينام و اسم« راردادعنوان ق » منظور از

 . ميخور يت( بر ميريمد دادعه نامه(، )قرارداد رهن و اجاره (، ) قراريع(، )مبايفروش(، ) قرارداد ب ر )قراردادينظ يصفحه اول آن به عبارات

و نوشتن آن  ستندين قائل نين عناويا يبرا يت چندانيقراردادها اهم ر متخصصيم كنندگان غيشتر تنظيرسد كه ب ين به نظر ميچن

نجا يدارد كه در ا تيمختلف اهم ست و عنوان قرارداد از جهاتين مسامحه روا نيدانند . البته ا يضه الزم مينبودن عر يخال يرا فقط برا

 :ميشمار يبر م لحوظ باشدد مين عنوان قرارداد باييرا كه در تع يمسائل

 

 نیعقود مع یمساله استفاده از اسام -2-1-1

قائل  يخاص قانون ط و آثاريخاص در نظر گرفته است و شرا آنها اسم و عنوان يهستند كه قانون گذار برا يچنان عقود (ن يعقود مع) 

وكالت،  ،يمار و گروهبندقه قرض، يعه، عاريمضاربه، جعاله، شركت، ودو مساقات،  مزارعه ع، معاوضه، اجاره،ين عقود عبارتند از: بيشده است. ا

 .، حواله ، كفالت، صلح، رهم و هبهيضمان عقد

 ن عقودـياز ا يكي ط جمع وين شرايا ين كرده است. وقتييتع قاًيود را دقـن عقيك از ايهر ط تحققيهمچنانكه گفته شد قانونگذار شرا

ان يب يانون مدنق 824تا  338در مواد  نيشود. احكام عقود مع يم يارـون مشخص است جـه در قانـك زـيار و احكام آن نـق شد، آثـمحق

 . شده است

 

 

                                                           
 15شماره  35قواعد عمومي قرارداد ها، جلد اول و عقود معين، جلد اول، ص  ،كاتوزيان، ناصر -1

ر كتاب حقوق تعهدات تر لنگرودي ددك .دانند در كتاب هاي خود تعهد را عام وشامل امور غير مالي هم مي لنگرودي، صفايي و احمد سنهوري از مصر -2

 بيان كرده اند.،  8شماره  ،نظريه العقد ،و سنهوري 2 ص ،جلد اول ،حقوق مدني ،كتر صفايي و نيز د ، 32شماره 
 .ه اندبه اين اين نكته اشاره كرد 108مصطفي عدل در كتاب حقوق مدني صفحه  و 48 ص ،1ج  ،عبد المجيد حقوق تعهدات، قائم مقامي -3
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  ر قراردادها در نوع آنیتاث -2
ن است نه يرد طرفو عملك يت قصد واقعيوآثار و احكام آن است در نها قرارداد ن كننده نوعييد به خاطر داشت كه آنچه تعيشه بايهم

 . ميده ايقرارداد برگز يبرا كه ياسم

  عقود متعدده است كه مشتمل بر يقرارداد -3

ن و روشن شود و ييتع ك متعهد و متعهدلهيات و با تفكيبا ذكر جزئ و قاًين روابط دقيك از ايط هريت و شرايفيدكينگونه موارد بايدرا

  .ح گردديك تصريبه تفك ه موارديكل در عنوان قرارداد هم

 .شود ميك تنظيات و طبع هريه ظوابط و با توجه به خصوصيت كليبا رعا يهرمورد قرارداد جداگانه ا يبرا البته بهتر است

 

 اسباب تعهدات-2-1-2
 يع حقوقيوقا و يتواند مختلف باشد. منابع تعهدات را به اعمال حقوقيكه گاهاً بر عهده اشخاص است، م يع تعهداتياسباب و صنا

 ز است:يدو چ يهد در قانون مدناند. منابع تع م نمودهيتقس

 عقود -1 

 ان نموده است.يشود را ب يم يقرارداد ناش كه از عقد و يبه بعد تعهدات183از ماده يقانون مدن

 ( يقهر ضمان) عقود از خارج -2 

 م نموده است:يكه قانون به چهار عنوان تقس

 . غصبالف

 اتالف  .ب

 بيتسب  ج.

 فاءياست  د.

 چ اشارهيبه آنها ه يكنند كه قانون مدنيان ميتعهد ب يبرا يان كرده است البته حقوقدانان منابع و اسبابيب 337 تا 300كه از ماده 

  7ننموده است. يا

 

 تضمین ايفای تعهدات قراردادی-3

 طور کلی آثار مشترک ايفاء در تعهدات قراردادی به -3-1
 دادن اشخاص به چنين تعهداتي و به طور كلي انعقاد قراردادها است، بهيي تن)وفاي به عهد( در تعهدات قراردادي، علت غا ايفاء

پذير نباشد، قرارداد حسب مورد باطل بوده يا منفسخ خواهد گرديد و در صورت عدم امكان موقت نيز تحت شرايط خاصي كه اگر امكانطوري

 .وجود خواهد آمد له بهحق فسخ قرارداد براي متعهدٌ

ترين و مهمترين اثر، آثار گوناگون ديگري نيز ايفاء و انجام مفاد تعهد از سوي متعهد، عالوه بر سقوط تعهد به عنوان اصلياما تحقق 

 دارد كه الزم است در يك نوشتار مستقل، مورد تدوين، بررسي و مطالعه واقع شود.

 

 )سقوط تعهد( متعهد اصلی هبرائت ذم -3-2
تعهد قراردادي  هست، زيرا با انجام مفاد تعهد، رابطمتعهد اصلي از دين و تعهد ا هيفاء، بري شدن ذمشك، اثر ذاتي، اصلي و اولي ابي

 ماند. شود و ديگر وجهي براي بقاء تعهد باقي نميبه شكوفائي رسيده و اهداف مورد نظر طرفين كامالً محقق مي

( و در 246 ه)ماد ستي به عهد( در شمار اسباب سقوط تعهد آمده ا)وفا در قانون مدني ايران به تبعيت از قانون مدني فرانسه، ايفاء

 رده است.استفاده ك« سقوط تعهد»از « متعهد هبرائت ذم»واقع، اثر اصلي ايفاء، سقوط دين دانسته شده، و مقنن به جاي عبارت 

 اين امر ممكن است چندان دقيق نباشد زيرا:) 684، ش4، ج1376كاتوزيان،  (از نظر برخي

 را است.اول وسيله اجراي تعهد است و سقوط، نتيجه قهري اين اج هايفاء در وهل -اوالً

 قهري عمل ارادي انجام تعهد)ايفاء( است. هسقوط، نتيج -ثانياً

 تعهد قراردادي به هدف نهايي خود نرسيده و عقيم مانده است. هر زبان عرف، سقوط ناظر به موردي است كه رابطد -ثالثاً

                                                           
 231جلد اول، ص  ،حقوق تهعدات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ،جعفري لنگرودي، محمد جعفر -1
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 هميشه سقوط تعهد را در بر ندارد و ممكن است موجب گردد، پرداخت كننده، قائم مقام طلبكار در رجوع به بدهكار شود.ايفاء  -رابعاً

 به بعد قانون مدني فرانسه: پرداخت با قائم مقامي. 1249قانون مدني ايران و مواد  271 هماد

اسباب سقوط تعهد نيامده و به عنوان طريق مطلوب  هبه همين سبب است كه در حقوق برخي كشورها نظير سوئيس ايفاء در زمر

 به بعد قانون تعهدات( 68)مواد  اجراي تعهد مورد توجه واقع شده است.

توان سقوط تعهد را معلول عملي ندارد و از سوي ديگر، با اندک تسامحي مي هسو اين اختالف ثمر رسد، چون از يك اما به نظر مي

اجراي تعهد  هرا به جاي يكديگر بكار برد و ايفاء را هم وسيل« سقوط تعهد»و « متعهد هبرائت ذم»ان دو اصطالح اجراي كامل آن تلقي كرد، بتو

 ) .اندسقوط تعهد به شمار آورد، همچنانكه برخي از حقوقدانان فرانسوي اين دو اصطالح را در كنار هم آورده همديون و هم وسيل هو برائت ذم

Weill et Terre, 1980, n.1028) 
اند و  اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد مربوط به فرضي است كه متعهدي چند تعهد از سنخ واحد دارد كه همگي حال شدهاما مسأله

 دهد كه معلوم نيست ناظر به كدام يك از تعهدات مزبور است. پرداختي انجام مي

 

 اثبات تعهد -3-3

اي بر مديون بودن پرداخت كننده در مقابل كسي است كه  )ايفاء(، نشانه و اماره توان گفت كه پرداختكلي مي هبه عنوان يك قاعد

اين  هكند، نشانپرداخت به نفع او صورت گرفته است، به عبارت ديگر هرگاه شخصي مبادرت به انجام عمل مادي يا حقوقي به نفع كسي مي

 را داشته است.است كه وي نسبت به شخص اخير متعهد بوده و قصد رهايي از دين خود 

 

 )تعهد( ها و تضمینات دينآزادی وثیقه -3-4

در بسياري از تعهدات، براي تضمين حسن انجام قرارداد يا جبران خسارات احتمالي و يا اساساً براي استيفاء طلب در صورت عدم 

 گيرد.پرداخت اختياري آن از سوي متعهد، اموالي به عنوان وثيقه يا رهن مورد توافق قرار مي

 ها و اعتبارات دريافتي است.ترين مصاديق اين امر، دادن مالي به رهن به منظور تضمين بازپرداخت واميكي از شايع

طور كامل و ظرف مدت مقرر انجام شود و ايفاء به نحو تام و كامل تحقق يابد، ديگر وجهي براي باقي روشن است كه وقتي تعهد به

ندارد و در واقع فاقد علت غايي خواهد بود و چون وجود وثيقه، تابع و طفيلي وجود طلب و تعهد است ماندن مال در قيد وثيقه و رهن وجود 

 گردد.با انتفاء متبوع و اصل، تابع و فرع هم منتفي مي

قه و تضمين در اين فرض، متعهدله بايد اموال مورد وثيقه و رهن را به متعهد سابق يا مالك ثالث برگرداند و اگر اسناد بهاداري در وثي

رسمي  بوده، رها شده و بايد به مالك باز گردانده شود و اگر وثيقه ملكي)اموال غيرمنقول( و يا اموال منقولي به عنوان وثيقه در دفاتر اسناد

 ثبت گرديده، مراتب فك و رهايي آن ثبت شود.

 

 سقوط حق حبس -3-5
توان گفت كه دارد، ميفين بيع به شرط معجل بودن عقد مقرر ميقانون مدني كه حق حبس را براي طر 377 هبا توجه به مالک ماد

تواند انجام تعهد خود را موكول به انجام تعهد طرف ديگر در تعهدات قراردادي معوض در صورت مؤجل نبودن تعهدات طرفين، هر يك مي

 نمايد.

زمان اند كه تسليم همحتي برخي تصريح كرده اين قاعده كلي ريشه در همبستگي بين عوضين و لزوم رعايت عدالت معاوضي دارد و

 )312، ص1422انصاري، (دو عوض نتيجه تراضي در صورت اطالق عقد است.

كه در تعهدات معوض بين دو عوض رابطه علي و معلولي وجود دارد و حق حبس نيز ريشه در اين رابطه دارد، روشن با توجه به اين

قانون  378)مادة  ق حبس طرف ديگر منتفي شده و وي ملزم به انجام تعهد خويش خواهد بود.است كه با انجام تعهد از سوي يك طرف، ح

و مفهوم مخالف  85 هوين)ماد 1980المللي كاال اين امر در كنوانسيون بيع بين مدني( بنابراين، ايفاء يكي از عوامل سقوط حق حبس است.

 ( مورد توجه و تأييد واقع شده است.86 هماد

 

 الزام طرف مقابل به اجرای تعهد خويش  امکان -3-6
توان گفت كه وقتي يكي از بستگي بين دو عوض)تعهدات متقابل( در عقود معاوضي ميدر اين خصوص نيز بر مبناي وجود رابطه هم

ورت امتناع، الزام تواند از وي انجام تعهد خويش را بخواهد و در صدهد و تعهد طرف مقابل مؤجل نيست، ميطرفين تعهد خود را انجام مي

 وي به ايفاء را از مراجع قضائي درخواست نمايد.
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 التزام به تأديه دين آينده  -3-7

التزام به پرداخت  قانون مدني ضمان از دين آينده و پيش از ايجاب اسباب باطل مي باشد ولي به نظر مي رسد كه 691به داللت ماده 

تعليق در اين التزام  ام معلق به تحقيق دين اصلي باشد از نظر حقوقي درست باشد، زيرا اگردين احتمالي آينده به گونه اي كه ايجاد التز

 پذيرفته شده باشد چه فرقي مي كند كه شرط تعليق )عدم تاديه( مديون باشد يا تحقق دين؟

اصلي ايجاد مي شود و تعهد تفاوت التزام فوق با ضمان اين است كه هيچ انتقال ديني در آن صورت نمي پذيرد، دين بر ذمه مديون 

قانون مدني مي توان چنين التزامي را  10صرفاً ناظر بر تاديه آن دين و تاميني است كه به طلبكار احتمالي داده مي شود كه برابر ماده 

ر آيد، لذا نبايد ملتزم پذيرفت.مثل كسي كه ضامن حسن اجراي قراردادي مي شود تا اگر خسارت از عدم اجراي قرارداد به بار آمد از عهده آن ب

سبب  را ضامن تلقي و بر مبناي قواعد ضمان رابطه او و طلبكار را بررسي نمود.زيرا ديني را كه او بر عهده گرفته در زمان عقد وجود نداشته و

دانست، اگر سبب دين  به نظر دكتر كاتوزيان اين تعهد را نبايد باطل دين تنها عقد نيست بلكه مجموعي از عقد و تقصير طرف متخلف است.

 8قانون مدني مي باشد. 10ايجاد شده ضمان است و هر گاه دين آينده باشد التزامي است معلق كه تابع قواعد عمومي قراردادها و ماده 

 

 ضمانت اجرای تعهدات مستاجر در قرارداد اجاره )اجاره نامه(  -3-7-1

ا استقرار ترابطه بين مالك و مستاجر تنها يك رابطه خصوصي نيست  اجاره يكي ازمهمترين عقود معين است به نحوي كه امروزه

ي شدن قواعد حاكم عدالت معاوضي در آن هدف اساسي باشد، لذا در حقوق كنوني، عقد اجاره، بويژه در مورد محل كسب و پيشه، از حيث امر

قانون  466ت ماده مع الوصف اجاره به صراح آمده است.بر آن و بي اثر بودن حاكميت اراده، در بسياري موارد به صورت سازمان حقوقي در

 مدني عقدي است كه بموجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي شود.

 نه موجر حق دارد تخليه بنابراين از روابط بين مستاجر و مؤجر ، نظر به الزم بودن عقد اجاره، تا زمانيكه مدت آن پايان نيافته اصوالً

قامه( از طرفي در قانون )ا اهد و نه مستاجر حق دارد اجاره را فسخ كند مگر طرفين راضي به فسخ عقد يا انحالل آن باشند.مورد اجاره را بخو

ن در نظر گرفته آهر يك از طرفين عقد اجاره عهده دار تعهداتي بوده و در صورت تخلف از تعهدات قراردادي خويش، ضمانت اجرايي براي 

ره را تحويل ندهد، ولي هر از پرداختن اجاره بها خودداري ورزد، موجر نيز حق دارد معامله به مثل كرده و مورد اجا لذا اگر مستاجر شده است.

شد اين اجبار از راه تقاضاي منتهي، اگر اجاره نامه رسمي با گاه امتناع پس از تسليم عين مستاجره باشد، موجر بايد اجبار او را درخواست كند.

 (283، ص1371)كاتوزيان،  پذيرد و در ساير موارد بايد براي مطالبه اجاره به دادگاه صالحه رجوع كند.مي صدور اجرائيه صورت

 

 خسارت تاخیر تاديه  -3-7-2
سارت تاخير تاديه در صورتيكه موضوع تعهد يا دين، وجه نقد باشد طرفين قرارداد مي توانند براي تضمين اجراي تعهدات قراردادي خ

برده را به پرداخت خسارت در نظر بگيرند تا در صورت استنكاف يا خودداري متعهد از ايفاي تعهد، متعهد له ضمن الزام وي به انجام تعهد، نام

 يه از موقع سر رسيد يا اجراي تعهد تا هنگام پرداخت، اجبار و ملتزم نمايد.  تاخير تاد

يعني متعهد له يكبار مي تواند اجراي اجباري تعهد را از دادگاه طلب و محكمه نيز به اجراي تعهد حكم مي دهد اگر متعهد از انجام 

قول وي را با رعايت مستثنيات دين جهت تامين محكوم به توقيف و آن حكم سر باز زند واحد اجراي احكام مي تواند اموال منقول و غيرمن

تواند به عوض مطالبه خسارت ناشي از عدم انجام تعهد كه در اين موارد موردي ندارد، عالوه بر اجراي اجباري بفروش برساند و نيز متعهدله مي

 9تعهد، خسارت تأخير تأديه را خواستار شود.

 

 بر تضمین تعهدات قراردادیاحکام و آثار حقوقی حاکم -4
 مبانی اعتبار قرارداد منعقده و حاکمیت اراده در اعمال حقوقی  -4-1

عقد يا قرارداد، گونه اي عمل ارادي اجتماعي است كه نياز مادي يا معنوي انسان را بطور متقابل برطرف ساخته و به عبارتي، حاكميت 

اراده در قرارداد در چهارچوب قانون مي باشد يعني اصلي است كه جزء در موارد برخورد با نظم جامعه و پاسداري آن، در اعمال حقوقي 

ت كه اين اصل الزمه كرامت و آزادي است كه خداوند به انسان اعطاء كرده است.حاكميت اراده به عنوان يك اصل ، در فقه پذيرفته شده اس

اسالمي كه اساس اقتباس مقررات حقوقي ايران است با عبارت معروف )العقود تابعه للقصود( شناخته شده است و در اعمال حقوقي، آزادي 
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ينكه مبادرت به تشكيل عقد بكند يا نكند و نيز در انتخاب نوع عقد و ايقاع و طرف عقد و تعيين حدود آثار شخص در انشاء عمل حقوقي و ا

 آن و شروط و تعهدات مندرج ضمن عقد و نيز انحالل قراردادها در موارد مجاز مي توان نتيجه گرفت.

ر گردد ولي در اعمال حقوقي كه اعتباري است به خودي خود از طرفي اراده انسان به تنهايي در اعمال مادي مي تواند نافذ و منشاء اث

ه مي نمي تواند حاكم و موثر باشد.بلكه ناشي از نفوذ و اقتداري خواهد بود كه قانون از راه اعتبار بخشيدن به اعمال حقوقي انشاء شده، اراد

آورند را در جهت ثبات و استحكام قرارداد با توافق بوجود مي بخشد.مثالً هنگامي كه دو نفر با هم قراردادي را مي بندند و تعهدات و تضمينات

شمارد و از آن حمايت مي كند و در و شرايط مقرر قانوني را در قراردادشان رعايت مي كنند.اين قانون است كه اين قراردداد را محترم مي

)شهيدي،  به انجام تعهد يا جبران خسارات وادار مي سازد.صورت سرپيچي متعهد از اجراي تعهد قراردادي خويش بنا به درخواست ذينفع او را 

 (56-59مهدي، همان منبع، صص 

 

 اصل صحت قراردادها  -4-2
در حقوق كنوني حاكميت اراده در قرارداد يك وسيله مفيد اجتماعي است و احتمال دارد توافق و تراضي اشخاص به دليل برخورد با 

چون احترام به اراده خود بهترين وسيله ايجاد نظم در امور معامالت است قانونگذار نيز اصل را بر صحت موانع قانوني و اخالقي باطل باشد.ولي 

كاتوزيان، (مشهور شده است و داراي نتايجي نيز هست كه بعداً به آن اشاره خواهد شد.« اصاله الصحه»عقود گذارده است، لذا اين قاعده در فقه به 

 ).164، ص 1371

كه تعيين حكم قانوني هر واقعه اي بطور عام و وضعيت حقوقي يك عمل حقوقي به نحو خاص و تطبيق مقررات قانوني با توجه به اين

با آن واقعه ممكن است به مواردي برخورد شود كه حكم قانوني نسبت به آن، مورد ترديد قرار گيرد مثل ترديد در امور موضوعي يا ترديد 

قعه اي مانند ترديد در صحت و عدم صحت بيع يا تعهد و نيز ترديد در ممنوعيت قانوني استعمال برخي ناشي از مشكوک بودن حكم قانوني وا

از كاالهاي دخاني و ترديد در قابل فسخ بودن بيعي كه نسبت به برخي از اوصاف مهم آن اشتباهي در يكي از طرفين رخ داده است، كه در 

 ميده مي شود.اصطالح اصول، ترديد در شبهه موضوعي و حكمي نا

 

 اصل يا قاعده لزوم  -4-3
يكي ديگر از قواعد مربوط به قراردادها، قاعده اي است كه اصل لزوم گفته مي شود، منظور از لزوم قرارداد، غيرقابل انحالل بودن آن 

است، به عبارتي، در حقوق ايران و  در اصل )جزء در موارد استثنايي فسخ و اقاله و حكم قانون( و لزوم اجراي مفاد آن در برابر جواز قرارداد

بار  فقه اماميه و ساير سيستمهاي حقوقي، اصوالً هر قرارداد تشكيل يافته بايد اجرا شود و هيچك از طرفهاي قرارداد نمي توانند شانه از زير

 تعهدات ناشي از آن خالي كنند مگر در موارد استثنايي.

عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها الزم التباع :»قانون مدني كه مقرر مي دارد  219برابر ماده 

مفاد ماده مذكور كه از عمومات قرآني مانند )يا ايها الذين آمنوا اوفوا  «.است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود

لذا مفاد اين اصل بطور خالصه عبارت  قانون مدني فرانسه تنظيم گرديده است. 1134ماده  بالعقود ...( و منابع ديگر فقهي بدست آمده، مطابق

مگر اينكه خالف آن ثابت شود، يعني ثابت شود كه قانوناً قابل فسخ است، از  از اين نكته است كه هر عقد كه انشاء مي شود بايد اجرا شود.

را به عنوان حكم اصلي براي عقود مقرر كرده است.مفاد اصل لزوم عقود، يك حكم  طرفي اصل لزوم يكي از قواعد حقوقي است كه حكم لزوم

ظاهري نظير آنچه در اصول علمي انعكاس دارد نيست و اين اصل منحصراً براي رفع سرگرداني در مواد مشكوک، وضع نشده، بلكه حكمي 

قانون مدني و عمومات  219ود ثابت شده است، بدين ترتيب ماده است واقعي كه از ضروريات زندگي معامالتي جامعه، ريشه گرفته و براي عق

 فقهي در موقعيت وضع يك حكم واقعي قانوني، لزوم را به عقود نسبت داده است نه در مقام رفع تحير و بالتكليفي .

 

 آثار تضمین تعهدات قراردادی  -4-4

از اثر آن بي نتيجه نخواهد بود و دايره و شمول آن را در روابط بعد از بررسي موضوع نفوذ و اعتبار تضمين تعهدات در قرارداد، بحث 

طرفين قرارداد و ديگران به خوبي روشن خواهد كرد لذا بدواً بررسي اثر عقد و تعهد ناشي از آن در بسط و گسترش مفهوم مطلب واجد اهميت 

 بيشتري خواهد بود كه مورد اشاره قرار مي گيرد.

و اثر تعهد تفاوت گذاشته شده است، اثر عقد عبارت از تعهدهايي است كه بين دو طرف آن ايجاد مي از لحاظ نظري، بين اثر عقد 

عقد سبب ايجاد تعهد است و آثار آنرا با  شود، در حاليكه اثر تعهد ايجاد الزامي است كه در مورد اجراي مفاد آن بر متعهد تحميل مي گردد.

 اشتباه كرد.الزامي كه از تعهد ناشي مي شود نبايد 
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بنا بمراتب آنچه درباره نيروي الزام آور عقد )ايجاد تعهد و ضمانت اجراي آن( و اثر آن در رابطه دو طرف عقد و نسبت به اشخاص ثالث 

بر مي گفته مي شود، مربوط به آثار عقد است و برعكس، آنچه ناظر به چگونگي رجوع به متعهد و الزام او به وفاي به عهد است به آثار تعهد 

 گردد و نبايد در آثار عقد مورد بررسي قرار گيرد.

 

 ضمانت اجرايی يا نحوه اعمال و اجرای تضمین تعهدات قراردادی  -4-5
له هم گاهي در آن نقش دارد و موضوع آن -بطور معمول، وفاي به عهد عملي است ارادي كه به اختيار انجام مي شود و رضاي متعهد

ل برائت متعهد يا مديون است، كه دو طرف قرارداد مي توانند شيوه اجرا و زمان و مكان آنرا معين كنند و قوانين پايان دادن به تعهد و تحصي

بنابراين در صورت  حاكم بر آنها، قوانين تكميلي بوده كه در صورت روشن نبودن مفاد قانون و يا عرف و عادت مسلم، حكمفرما خواهد بود.

وع تعهد يا قرارداد انجام شده تلقي و طرفين در مقابل يكديگر بري الذمه محسوب و مسئوليتي در قبال هم ايفاي تعهد از سوي متعهد، موض

 نخواهند داشت.

ولي چون هميشه مديون يا متعهد با رغبت به عهد يا تعهد خويش وفا نمي كند كه ناچار بايد او را اجبار كرد و اجبار او بايد از دادگاه 

از طرفي التزام به مفاد عقد ناشي از همين نيروي اراده مي باشد  راي عقد در اين مرحله نمايان و كارساز مي شود.خواسته شود و ضمانت اج

و از يك قاعده اخالقي سرچشمه مي گيرد كه شخص را پاي بند به عهد و قول خود مي نمايد و قانون نيز اين نداي اخالقي را تضمين كرده 

 )249، ص1376اتوزيان ، ك(و به آن جامع عمل مي پوشاند.
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 نتیجه گیری
با توجه به مطالبي كه در پيرامون موضوع تحقيق يعني تضمين تعهدات قراردادي با جمع بندي و دسته بندي نكات حائز اهميت و 

مرتبط با موضوع مورد عرضه قرار گرفت به خوبي مي توان دريافت كه دو پديده حقوقي تعهد و تضمين در حقوق تعهدات از چه جايگاه و 

نظر به ارتباط نزديك و منسجم با يكديگر، در صورت تركيب و اتحاد چه آثاري را مي توانند در عالم تعهدات از خود موقعيتي برخوردار بوده و 

 بر جاي گذارند زيرا در عصر كنوني روابط اجتماعي و اقتصادي و بويژه مبادالتي چنان به هم آميخته است كه افراد در جهت ثبات و استحكام

لزل اعتبار تعهدات قراردادي هر گونه پشتوانه و ضمانتي را كه باعث الزام طرف مقابل به اجراي مفاد قرارداد و قراردادها و جلوگيري از تز

ر جلوگيري از ورود خسارت نمايد دريغ نمي نمايند و بر اين اعتبار، معامالت با برخورداري از روحيه اعتماد و حساسيت متقابل طرفين آن، ب

ادي تكيه كرده و استوار خواهد ماند، از طرفي نظر به تنوع و كيفيت معامالت افراد با يكديگر در سطح داخلي پايه هاي سنگين تضمين قرارد

و خارجي نوع تعهدات طرفين قرارداد متفاوت بوده و برحسب آن تضمين تعهدات نيز مي تواند چهره مختلفي داشته باشد كه در بخش دوم 

ات قراردادي را به توسط طرفين قرارداد و اشخاص ثالث را با تحليل و بررسي نوع تعهدات و كيفيت تحقيق چند نمونه بارز اشكال تضمين تعهد

تضمين آنها ذكر گرديد و توجهاً به اينكه در بخش سوم كه در واقع نمودار و كاربرد عملي نحوه اعمال و اجراي تضمين را در صورت تخلف و 

نحوة استفاده از اين حق مكتسبه در جهت حفظ ماهيت قرارداد يا انحالل و انفساخ آن توأم با خودداري متعهد از ايفاي تعهد نشان مي دهد ، 

ندان بهره مندي از مزاياي تضمين تعهد و چگونگي به اجرا در آوردن آن مورد اشاره قرار گرفته است كه مي تواند حائز اهميت واالي براي عالقم

باحث جمع آوري شده و مواد قانوني مصروحه در قانون مدني و قانون تجارت و ساير قوانين باشد، بنا به مراتب فوق از مجموع مطالب و م

 مربوطه مثل آئين دادرسي مدني، قانون اجراي احكام مدني و غيره مي توان به نتايج زير رسيد:

ضمان از مباحث مهم حقوق در حقوق ما مفهوم تعهد با تضمين و به عبارتي ضمان ارتباط نزديك و ناگستني داشته زيرا عقد  -1

اي براي تضمين تعهدات در قرارداد، ضمن عدم مانعيت تعهدات به شمار آمده و در صورت همراهي با تعهد و بكار بستن آن به عنوان وسيله

نت اجرايي بيشتري و ساير مواد مربوطه در قانون مدني قرار گرفته است و از ضما 220و  219و  10قانوني مورد حمايت قانونگذار بموجب مواد 

 برخوردار مي باشد.

تضمين تعهدات در قرارداد هم مي تواند از سوي طرفين عقد يا قرارداد صورت بگيرد و متعهد را با التزام بيشتري به ايفاي تعهد  -2

داد يا بعد آن مجبور نمايد پاي بند نموده و در صورت تخلف از آن به ايفاي تعهد يا پرداخت خسارت طبق توافق فيمابين در حين انعقاد قرار

و هم مي تواند از سوي شخص ثالثي غير از متعاملين يا طرفين قرارداد تحقق پذيرد كه نظر به قبول و پذيرش ضمان چه در حقوق مدني و 

محكم تري چه در حقوق تجارت بويژه در اسناد تجاري و قراردادهاي حمل و نقل، واجد ارزش و اعتبار حقوقي بوده و از ضمانت اجراي 

 برخوردار خواهد بود زيرا عقد ضمان از مسلمات و مقبوالت فقه اماميه و حقوق ايران مي باشد.
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