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 : تعريف عقد183ماده  

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد برر امرر    

 نمایند و مورد قبول آنها باشد.

 مبحث اول( مفهوم تعهد و مقایسه آن با واژگان مشابه

است و در لغت به معني  بععهيدگ فيع،       « عهد»تعهد مصدر باب تَفَعُّل از ريشه  مفهوم تعهد:. 1

و از لحيا  اطيحي      (15(، ش 26)شرهدد  ) خود را مديون كعدن و عهد و پيميان بتي   اسيت    

 باشد. شخص در بعابع ديگعی ملزم به امعی م  نای است  قوق  كه به موجب آ رابحه

)امامی به اي  معنا كه تعهد يك  از آثار عقد است  ؛و معلول استرابحه علّت  :رابطه عقد و تعهد. 2

محل اشكال است زيعا عقيد و   )در عقود و تعهدات به طور کلی(؛ بنابعاي  عنوان باب اول (204(، ص 20)

تعهدات دو مبحث مت قل هت ند و منبع تعهد ،قط عقد نيتت و ممك  اسيت تعهيد ناشي  از    

تعهد به معنای دقيي  و   ؛ افعچه(36)ر.ک: لنگرود ، حقوق تعهدات، ش  الزامات خارج از قعارداد باشد

 565رود؛ چنانكيه ميادگ    به كيار مي   « پيمان و عقد»ا فاگ در معنای خاص خود  اثع عقد است امّ

؛ بنابعاي  تعهد به معنای خاصِ كلمه اثع عقيد اسيت و   است جايز« تعهدی»دارد: جعاله  مقعر م 

 آن. در معنای عام  م عادف با 

و دي  ناشي  از  كي    « تعهد»را  )رابطه قرارداد (معموالً دي  ناش  از عقد    تعهد و الزام: رابطه. 3

هيع  فياگ  و  نبودگ مدن  پايبند اي  تفكيكنامند  اما قانون  م « الزام»را  )رابطه غدر قرارداد (قانون  

بعدگ است؛ چنانكه مبحث سقوط تعهيدات  طيع،اً بيه دييون قيعاردادی      به يك معنا به كار را دو 

 (.264)م اخ صاص ندارد 

« ديي  ييا بيده    »( را Obligationدر  قيو  روم  جنبيه منفي  تعهيد       رابطه تعهد و دین:. 4

(debit)  طلب يا    دين  يا  ي  شخصي   »و جنبه مثبت آن را »(credit)   ر.ک: فوينيد   مي(

هتي ند؛  « تعهيد »دو روی سيكه  « طلب»و « دي »؛ به عبارت ديگع (5ت، ش لنگرود ، حقوق تعهدا

شود ول  بيه واسيحه بيه كيارفيعی      بنابعاي  افعچه تعهد هع دو جنبه مثبت و منف  را شامل م 

 است.« دي »بيش ع تعهد در جنبه منف   اطي  آن منصعف به معنای 

عهد مال  اسيت ولي  در معنيای عيام     تعهد به معنای خاص  منصعف به ت رابطه تعهد و تکلدف:. 5

و بيه تعهيد غيعميال     « دي »مش مل بع تعهد مال  و غيعمال  است؛ همچني  فاگ به تعهد مال  

 شود. فف ه م « تكليف»
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فييعد؛   در ،قه اسيم   ظعف اع باری است كه دي  در آن قيعار مي   « ذمه» رابطه تعهد و ذِمّه:. 6

كنيد كيه ثمي  آن را دو مياگ ديگيع       و تعهد مي   نمودگخعيداری ای را  مانند اينكه شخص  خانه

الذميه وی   فييعد و ،عوشيندگ ماليك ميا ،ي       بپعدازد؛ در اي  طورت ثم  بع ذمه خعيدار قعار م 

)مانند قرار فعدد؛ به عبارت ديگع همانحور كه اشياء در يك مكان خارج  و ملموس قعار دارند  م 

قعار دارند؛ « ذمه»دي  نيز در يك مكان اع باری به نام   مفاهي  اع باری مانند گرفتن مدز در اتاق(

 بنابعاي  رابحه ذمه و دي   رابحه ظعف و مظعوف است.

 مبحث دوم( مبنا  تعهد 

تواند به م عهد معاجعه كعدگ و الزام  له بع چه اساس  م  . منظور از مبنای تعهد اي  است كه م عهد7

 ي  پعسش  دو نظعيه عمدگ وجود دارد:  وی به اجعای تعهد را بخواهد؛ در پاسخ به ا

بع اي  باورند كيه ريشيه و   «  اكميت ارادگ» لالف( نظعيه ،عدی: طع،داران اي  نظعيه  با طعح اط

مبنای تعهد را بايد در ارادگ و خواست اشخاص جت جو كيعد؛ بيه عبيارت ديگيع  م عهيد از آن      

آنكه شخص  با پذيعش و امضای  كعدگ است؛ مانند ارادگجهت ملزم به امعی است كه وی آن را 

 شود. قعارداد  م عهد به پعداخت مبلغ مندرج در آن م 

ب( نظعيه اج ماع : طع،داران اي  نظعيه بع اي  باور هت ند كه وجود تعهد الزميه زنيدف  مشي ع  و    

های اج ماع  نظيع  فظ نظ  عموم  در فعو تحميل تعهيدات بيه اعضيای     اج ماع  است و ضعورت

 داند. زنندگ را ملزم به جبعان زيان م  مانند آنكه جامعه شخص زيان جامعه است؛

رسد كه نظام  قوق  ما م أثع از هع  پ( نظعيه قابل پذيعش در  قو  ايعان: در مجموع به نظع م 

را مبنيای اطيل  تعهيد    «  اكمييت ارادگ »دو نظعيه است؛ با وجود اي   در اعمال  قيوق  باييد   

های اج ماع  را منبيع اطيل  تعهيد     آور  مانند اتيف( ضعورت ماندانتت و در وقايع  قوق  ض

 (.24(، ش 24)ر.ک: کاتوزیان )قلمداد نمود 

  مبحث سوم( ارکان تعهد

 . اركان تعهد عبارت است از: 8

 1 دو يا چند شخص  قيق  يا  قوق  تحت عنوان م عهد يا م عهدله. طرفدن تعهد:الف( 

)مانند تعهد بره  كه ممك  است مادی  )فعل( 1اع  است از انجام كار موضوع تعهد )متعهدبه(:ب( 

باشد و نييز خيودداری از انجيام     )مانند تعهد به فروش یا تعهد به اسقاط حق(يا  قوق   ساخت آپارتمان(

                                                           
البته ممکن است استثنائاً برخی از تعهدات ایجاد شوند بدون اینکه متعهدله مشخص داشته باشند مانند جعاله عام یا بیمه  -1

 عمر که ممکن است ذینفع آن در حین انعقاد عقد معدوم باشد.
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)مانند تعهد به عدم اشتغال به شغل پر سروصردا یرا تعهرد بره عردم      كه ممك  است مادی  )ترک فعل(كار 

 باشد. )مانند تعهد به عدم انتقال عدن مستأجره(يا  قوق   جار (افشا  اسرار ت

توانيد در طيورت عهدشيكن      ای است كه به موجيب آن م عهدليه مي     رابحه رابطه حقوقی:پ( 

توانيد   م عهد  به ضمانت اجعاهای قانون  عليه وی م وسل شود؛ بعاي  اساس   تب ميورد مي   

م عهد را به اجعای تعهد ملزم كند و يا تعهد را به خعج م عهد توسط ثالث اجعا نماييد و ييا بيه    

وسيل شيود؛ آنچيه تعهيد  قيوق  را از تعهيد اخيقي  م ميايز         سايع ضمانت اجعاهای قانون  م 

 (.2(، ص 23)ر.ک: کاتوزیان )كند  وجود همي  ضمانت اجعای قانون  در تعهد  قوق  است  م 

 مبحث چهارم( ماهدت تعهد

شيود كيه تعهيد      در اي  نظعيات به اي  پعسش اطل  پاسيخ دادگ مي    : نظریه شخصی یا نوعی. 9

ايي  دو    دارايي  ای مييان   بدهكار و بتي انكار اسيت ييا رابحيه     شخصدو ای  قوق  ميان  رابحه

بع طع،ي  رابحه  قوق  تأكيد دارد و بنا بع اي  نظيع  آنچيه بيه تعهيد  چهيعگ      « نظعيه شخص »

كند اي  است كه اجيعای تعهيد  اطيوالً جيز از      دهد و آن را از    عين  م مايز م  شخص  م 

مت قيم  بع مال معين  از بيدهكار نيدارد؛ در مقابيل     طعي  مديون ممك  نيتت و طلبكار   

تأكيد دارد و بنا بع اي  نظع  آنچيه   )متعهدٌ به(بع موضوعِ تعهد « نظعيه نوع  يا مادی يا موضوع »

مجميوع باييد   موضوعيت دارد اجعای تعهد است و اجعا توسط م عهيد اطيوالً طعيقييت دارد؛ در    

از يك سو تعهد ارزش مال  داش ه و جزو داراي  طلبكار تعهد هع دو چهعگ را داراست زيعا  ففت 

)نظریره  و از سوی ديگع رابحه دين  ،قيط بيي  دو شيخص قابيل تصيور اسيت       )نظریه نوعی( است 

بيه عنيوان مثيال:     ؛؛ بحث محعو ه طع،اً جنبه نظيعی نيدارد  (35 – 27(، صص 24شخصی()کاتوزیان )

اسيت زييعا   « نظعيه نيوع  »ج عمل  پذيعش طحت ان قال دي  و طلب در نظام  قوق  ما از ن اي

كه اجعای آن توسط چه شخص  و يا به نفيع چيه    اطوالً آنچه مه  است اجعای تعهد است و اي 

بيدون نيياز بيه    اطيوالً  تواند طلب خيويش را   كت  باشد اطوالً اهميت ندارد؛ بنابعاي  طلبكار م 

تواند اطوالً بده  ديگيعی   يا ثالث م و  (292ماده  3)بند جلب رضايت بدهكار به ثالث من قل كند 

                                                                                                                                                    
از مصادیق انجام کار است و نباید آن را قسم سوم « انتقال مال»رسد که  آنچه شهرت یافته است، به نظر می برخالف -1

ها باید تباین باشد در حالیکه رابطه انجام  موضوع تعهد تلقی نمود زیرا اقسام یك مقسَم باید قسیم هم باشند یعنی رابطه آن
 کار و انتقال مال، عموم و خصوص مطلق است.
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و  267)مرواد   را پعداخت نمايد بدون اينكه نيازی به جلب رضايت طلبكار يا بدهكار داشي ه باشيد  

 ق.م(. 684و  268

عنصع  ؛در نظعيه ثنويت تعهد  تعهد دارای دو عنصع مجزا است نظریه وحدت یا ثنویت تعهد:. 10

كيه م عهدليه   « ضيمانت اجعايي   »است و عنصيع دوم   « به م عهد»اول  تكليف م عهد در اجعای 

شوي   فاگ با تعهدات  مواجه م  به همي  دليل خود را به موجب آن اس يفاء نمايد؛تواند     م 

()م )که شخص مدیون است ولی التزام بره تأدیره نردارد   كه ،اقد ضمانت اجعا هت ند  مثل تعهد طبيع  

آنكيه اليزام شيوندگ      شوي  كه ضمانت اجعا دارند  بي   يا بع عكس  با تعهدات  مواجه م  ق.م( 266

)م باشيد   شخصاً مديون باشد مثل ضام ِ چك  كه در آن  دي  اطل  م عل  به طادر كننيدگ مي   

يي     تفكيك دو مفهوم د1از ن ايج عمل  پذيعش نظعيه ثنويت تعهد؛ (8(، ص 25ق.م()درودیان ) 723

 ؛اسيت  ( )ملتزم به تأدیه دیرن دیگرر   تأديه و همچني  مفهوم مديون از متئول پعداخت به از ال زام

پعدازد؛ بيه هميي     دي  ديگعی را م متئول يا مل زم به تأديه  شخص  است كه  توضيح آن كه

بيه ميديون معاجعيه نماييد ولي       تحت شعايح  تواند  م   پس از پعداخت به طلبكار دليل اطوالً 

پس از پعداخت    معاجعه به شخص   پعدازد؛ به همي  دليل دي  م عل  به خود را م  ديون م

)ضرامن یرا   مانند م عهدي  يك سف ه كه طيادركنندگ در آن ميديون و سيايع م عهيدي       ؛را ندارد

ال زام به تأديه ممك  اسيت منشياء   شايان ذكع است فعدند؛    متئول پعداخت تلق  م ظهرنویس(

 86و تبصره مراده   53م  9قانون مدنی و تبصره  318)م يا غيعقعاردادی باشد  ق.م( 723)مش ه قعاردادی دا

 مقایسه کندد(. 723را با ماده  699)برا  درک بهتر ماده ها  مستقدم( قانون مالدات

 مبحث پنجم( انواع تعهد 

 :حصول نتدجهنظع م. از 11

ناظع بيه ،عضي  اسيت كيه     «: تعهد به وسيله يا تعهد كل  يا تعهد به ا  ياط و معاقبت و  فاظت»الف( 

باشد كه تمام تيش و مهارت خويش را بعای رسيدن به مقصود انجام دهيد    شخص ،قط م عهد م 

                                                           
؛ توضیح آن که برخی از فقها معتقدند که یك نویت تعهد، پذیرش صحت مسئولیت تضامنی استثاز دیگر نتایج نظریه  -1

تواند همزمان در چند اتاق باشد؛ اگرچه  تواند در آنِ واحد بر ذمه چند مدیون قرار بگیرد همانطور که یك میز نمی دین نمی
تواند بر ذمه  اگر تردید وجود داشته باشد که یك دین نمی ولی در هر حال، مقایسه امور اعتباری با امور مادی صحیح نیست

بر ذمه یك مدیون قرار گرفته و چندین نفر ملتزم  تواند می چند مدیون مستقر شود هیچ تردیدی وجود ندارد که یك دین
 او گردند.به تأدیه دین 
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مثل تعهد وكيل دادفت عی به پيعوزی در دعوی؛ در ،عض اخيع  در طورت عيدم  صيول ن يجيه     

 متئول نيتت مگع اينكه م عهدٌله  تقصيع م عهد را اثبات كند.م عهد 

ناظع به ،عض  است كه موضيوع تعهيد  معيي     «: تعهد به ن يجه يا تعهد به غايت يا معي  يا مشخص»ب( 

بودگ و  صول ن يجه عع،اً در اخ يار م عهد است  مثل تعهد م صدی  ميل و نقيل در قيانون تجيارت     

ع در طورت عدم  صول ن يجه  م عهد متئول است مگع اينكه قيوگ قياهعگ   ؛ در ،عض اخيق.ت.( 386)م. 

 را اثبات كند.  

ناظع به تعهدی است كه م عهد به موجب قانون مانند عاريه طيي و نقيعگ   «: تعهد به تضمي  ن يجه»پ( 

ضام   صول ن يجه است؛ در ،عض اخيع  در طورت عدم  صيول   ق.م( 642)م يا قعارداد ق.م(  644)م 

 .  (227م  5)ر.ک: ش جه م عهد ضام  است ولو در ،عض قوگ قاهعگ ن ي

اسيت  بيه   « بار اثبات دعوی». ،ايدگ عمل  تفكيك ميان تعهد به ن يجه و تعهد به وسيله  در زمينه 12

 صيول  اي  نحو كه در تعهد به ن يجه  متئوليت بع دوش م عهد است  مگع اثبات كنيد كيه عيدم    

وه قاهره()قمن تب به او نبودگ  ن يجه
در  اليكه در تعهد به وسيله  بار اثبيات متيئوليت بيع دوش     1

 م عهدله است  به عبارت ديگع م عهد متئول نيتت  مگع اينكه م عهدله تقصيع وی را اثبات كند.  

. به ن يجه يا به وسيله بودن تعهد  تابع توا،  طع،ي  اسيت و در ،يعض سيكوت  تيابع عيعف؛ در      13

 است.« تعهد به ن يجه»طورت تعديد  اطل بع 

. قلمعو تفكيك تعهد به ن يجه و تعهد به وسيله  تنها در تعهدات  است كه موضوع آن انجام ييك  14

داری از انجام ييك ،عيل ييا تعهيد بيه ان قيال ميال          ،عل باشد  در غيع اي  طورت  تعهد به خود

 شود. هموارگ تعهد به ن يجه محتوب م 

 :  ضمانت اجرا. از منظع 15

يا اخيق  و  تعهد تعي  وجه تمايز آن از : تعهد دارای ضمانت اجعا است كه مه  قوق  تعهد الف(

 .شود دين  محتوب م   توطيه

  زيعا م عهدله همانند تعهد اخيق   استبي  تعهد  قوق  و اخيق   تعهد طبيع : تعهدی ما ب(

امكان الزام م عهد را ندارد  امّا افع م عهد به ميل خود  آن را ايفا نماييد  امكيان اسي عداد آن     

                                                           
با متعهدله است اگرچه تعهد متعهد، تعهد به نتیجه  البته در جایی که موضوع تعهد، ترك فعل است، اثبات عهدشکنی -1

 یعنی نقض عهد را اثبات نماید.« امر وجودی»محسوب میشود زیرا اصل عدم به نفع متعهد است؛ به عبارت دیگر، متعهدله باید 
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 266ماده ها   زیرنویس :برا  مطالعه بدشتر رجوع کندد)همچون تعهدات  قوق  وجود نخواهد داشت 

 ق.م(.1206ه )قسمت اخدر ماد؛ مانند نفقه فذش ه اقارب ق.م(

 :موضوعاز منظع . 16

 الذمه؛   تعهد پول  كه عبارت است از ان قال مالكيت مبلغ  پول به طورت كل  ما، الف( 

تعهد غيعپول  كه عبارت است از كليه تعهدات  كه موضوع آن ان قال مالكيت پول نباشيد كيه   ب( 

 1 انجام كار. عبارتند از  تعهد به ان قال مالكيت اموال يا انجام كار و يا عدم

. ،ايدگ عمل  تفكيك ،و  در اي  است كه اوالً  به لحا  اق صادی  تورم و كياهش ارزش پيول در   17

؛ ثانياً به لحا   قيوق   اجيعای اجبياری و    ا  که وجه نقد است( )مثل مهریهتعهدات پول  موثع است 

  امكان وجيود نيدارد    پذيع است اما در تعهدات غيعپول  هموارگ اي قهعی در تعهدات پول  امكان

چنانكه افع بازيگع مععو،  تعهد به بازی در ،يل  بنمايد و از ايفای تعهد خودداری نمايد  امكيان  

3 ثالثاً در ختارت پول   اثبات ضعر الزم نيتت. 2اجعای اجباری تعهد وجود ندارد؛
 

 مبحث ششم( منابع تعهد

                                                           
نمود؛ بنابراین اگرچه   اشتباه )تعهد به ارزش(گیرد  تعهد پولی را نباید با تعهدی که ایفای آن، عرفاً از طریق پول صورت می -1

است؛  ق.م( 1107)م شود ولی موضوع نفقه، تعهد به تأمین مسکن، پوشاك، خوراك و ...  عرفاً نفقه در قالب مبلغی پولی ایفا می

 بنابراین تعهد به دادن نفقه، تعهد غیرپولی است.

ر آن( اجرای اجباری ممکن است زیرا انتقال هرجا که موضوع تعهد، انتقال مالکیت است )اعم از انتقال مالکیت پول یا غی -2

تواند  مالکیت امری اعتباری است؛ بنابراین اگر شخصی متعهد شود که ملك خویش را رسماً به دیگری منتقل کند، متعهدله می

واند سند رسمی ت علیه )متعهد(، نماینده دادگاه می الزام متعهد به ایفای تعهد را از دادگاه تقاضا کند و در صورت امتناع محکوم

 علیه امضاء نماید تا تعهد اجرا شود. انتقال را به نیابت از محکوم

شده در سطح جهانی، در حقوق موضوعه ایران دستخوش تغییر شده است زیرا قاعده کلی این است که  این ویژگی پذیرفته -3

 7-4-9از ماده  1و بند  7-1-7از ماده  4)بند  نیست (interest) حتی قوه قاهره هم، رافع مسئولیت متعهد در پرداخت سود پول

ق.ا.د.م این است که شرط مطالبه  522. لیکن در حقوق ایران، مستفاد از ماده ((PICCالمللی) اصول قراردادهای تجاری بین

یط گیرد چرا که یکی از شرا تعلق نمی لهخسارت، افت ارزش پول است و در صورتی که تورم صفر باشد، خسارتی به متعهد

مطالبه خسارت در ماده اخیر، تفاوت فاحش شاخص قیمت ذکر شده است؛ ثانیاً اعسار هم، متعهد را از پرداخت خسارت 

کند زیرا شرط دیگر امکان مطالبه خسارت تأخیر، تمکن مدیون دانسته شده است؛ در واقع، آنچه در نظام  تأخیر معاف می

د، خسارت ناشی از افت ارزش پول است، نه خسارت ناشی از محروم شدن شو پرداخت می 522حقوقی ایران به استناد ماده 

 .طلبکار از منافع  پول
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قانون  منبيع  فعدد؛ فف ن  است  ی است كه سبب ايجاد تعهد م آن امع :تعهد مفهوم منبع. 18

تعهد  طبقه بندی اميوری اسيت كيه     انواع منابعها است و مقصود از  اطل  تمام تعهدها و الزام

در واقع افع عقد منبع تعهد  (؛6(، ص. 23)کاتوزیان )است   قانون آنها را سبب ايجاد دي  قعار دادگ

 .ق.م( 219)م است   انون چني  نيعو و قدرت  را به عقد اعحا كعدگاست  به اي  خاطع است كه ق

از قيانون نياپلئون    بعفع، ه سن   دو دس ه منشأ و اسباب ايجاد تعهد به  انواع منابع تعهد:. 19

 فعدند. ( و نوي  تقتي  م در ،عانته

 عبارتند از: ايجاد تعهد سنتیمنابع . 20

در فذشي ه   فيعد؛ فف ني  اسيت    توا،  مشعوع  كه به منظور ايجاد تعهد طورت م  الف( عقد:

مهم يعي  منبيع محتيوب    « قيانون »  ول  اميعوزگ  گ استعقد  مهم عي  منبع ايجاد تعهد بود

 (.4(، ص23)کاتوزیان )كند  بيش ع تعهدات را قانون بع اشخاص تحميل م  گشود  زيعا امعوز م 

كنيد؛   ن توا،  اشخاص ايجاد تعهد مي  اطوالً مشعوع  است كه بدو عمل ارادی و :ب( شبه عقد

در شبه عقد  افع اطل عمل هي  ارادی باشيد  ايجياد تعهيد را نباييد ناشي  از ارادگ دو طيعف        

است كه تعهد را بع او تحميل « قانون»دانتت  زيعا هدف معتكب آن  ايجاد تعهد نبودگ و اي  

  ق.م( 305الری   301)مرواد  توان به ايفاء ناروا  های شبه عقد م  نهاز نمو ؛(5(، ص23)کاتوزیان )كند  م 

اشيارگ   (337و  336)م و اس يفای مشعوع از مال يا عميل ديگيعی    ق.م( 306)م ادارگ امور ديگعی 

های ،و   ايفاء ناروا به عقد وديعه يا عاريه يا قعض و ادارگ امور ديگعی  بيه عقيد    كعد؛ در مثال

 است.  وع از عمل ديگعی به عقد اجارگ اشخاص يا جعاله تشبيه شدگوكالت و اس يفای مشع

)قصرد  و به قصد اضيعار بيه ديگيعی    )قصد فعل( عمل نامشعوع  است كه معتكب به عمد پ( جرم: 

دهد  طعف نظع از آنكه  به لحا  قواني  كيفعی جعم محتوب شود ييا خييع    انجام م  نتدجه(،

نوان مثال ا،شای عمدی اسعار تجاری  نظيع ا،شای ،هعست ؛ به عقانون مدنی فرانسه( 1382)ماده 

شود  مش عيان( توسط كارمند به قصد اضعار به كار،عما از منظع تععيف اخيع جعم محتوب م 

 1در  ال  كه از منظع قواني  كيفعی ايعان ممك  است مت وجب مجازات نباشد.

                                                           
بستر افشای اسرار تجاری در  اما؛ اصوالً فاقد مجازات استالکترونیکی ای عمدی اسرار تجاری در محیط غیرافش -1

 .ق.ت.ا( 75و  65و  64است )مواد  انگاری شده جرمدر قانون تجارت الکترونیکی مبادالت الکترونیکی 
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)م. يابيد   مبياالت  ارتكياب مي     ا  يياط  ييا بي     عمل نامشعوع  است كه در اثع بي   ت( شبه جرم:

توان ففت كه معتكب جعم  قصد  در تفاوت جعم و شبه جعم م ؛ 1مانند تتبيب ق.م.فرانسه(؛1383

 ،عل و ه  قصد ن يجه دارد  امّا در شبه جعم  معتكب ،قط قصد ،عل دارد. 

تيوان در   مبياالت  را مي    ا  ياط  و ب  ي  است كه آثار ب جعم در ا ،ايدگ تميز ميان جعم و شبه

شبه جعم بيمه نمود اما بيمه كعدن اضعار عمدی  اطوالً امكان ندارد و شعط عدم متيئوليت در  

ها  اكثع  قوقيدانان ايي  تفياوت را نياچيز      اثع است. با وجود اي  تفاوت تقصيعهای عمدی نيز ب 

 (.5(، ص 23)کاتوزیان)كنند  ادغام م « اعمال نامشعوع»ن دانت ه و اي  دو مفهوم را تحت عنوا

الزام  كه مت ند به هيچ يك از اسباب چهارفانيه اخييع نباشيد  تعهيد ناشي  از قيانون        ث( قانون:

ييا تعهيدات    ق.م( 132)م شود  مانند تعهدات مالكيان اميي  مجياور در بعابيع يكيديگع       ناميدگ م 

 1)م  يا تعهيد بيه پعداخيت مالييات     به بعد قانون مدنی( 1195)م  معبوط به واليت قهعی و نفقه اقارب

در تعهدات قعاردادی و يا در الزاميات ناشي  از جيعم و     شايان ذكع است ها  مستقدم(؛ قانون مالدات

شبه جعم  به  عكت درآمدن روند اجعای قانون مت لزم انعقياد ييك عقيد و ييا ارتكياب عملي        

كه در تعهدات قانون   به  عكت ا، ادن رونيد اجيعای    ال نامشعوع  از سوی اشخاص است  در  

 (.5(، ص 23)کاتوزیان )قانون نيازی به اعيم ارادگ و يا انجام عمل  از طعف شخص م عهد ندارد 

 :  (45(، ص26)شهدد  ) عبارتند از 2ايجاد تعهد نوینمنابع . 21

به ارادگ شيخص؛ ايي  ماهييت     4يك ماهيت اع باری )ایجاد(كه عبارت است از انشاء  3حقوقی عملالف( 

شود و آن كيه بيا ييك     م  اع باری  هعفاگ با دو يا چند انشاء وابت ه و م قابل محق  شود  عقد ناميدگ 

                                                           
در هیچکدام از این دو دسته « اتالف غیرعمدی و بدون تقصیر»رسد که  با توجه به تعریف جرم و شبه جرم به نظر می -1

 (.6، ص(23)كاتوزيان)شود  گیرد علی رغم اینکه طبق قانون مدنی از اسباب مسئولیت مدنی محسوب می قرار نمی

الذمه؛  کنند بلکه گاه سبب سقوط تعهد هستند مانند ابراء یا مالکیت مافی حقوقی لزوماً ایجاد تعهد نمی البته عمل و واقعه -2
 تر است.  مناسب« ایجاد آثار حقوقی»چندان دقیق نبوده و اصطالح منابع  تعهد ایجادبه همین دلیل، عبارت منابع 

 به کار رفته است.قانون مدنی  1213در قسمت دوم ماده « اعمال حقوقی»عبارت  -3
 : (33-31(، صص 26)شهيدي )انواع ماهیت امور  -4

 کند مثل خودرو؛ شود و فضایی را اشغال می واقعی یا مادی یا عینی: امری که با یکی از حواس ظاهری درك می الف(
انتزاعی: امری که وجود مادی و عینی ندارد ولی از تطبیق و مقایسه امور واقعی توسط ذهن، انتزاع و استخراج  ب(
 شود، مثل بلندی و کوتاهی؛ می



شرح جامع قانون مدنی تألیف دکتر فرهاد بیات  ■   9 

است ول  وطف مش ع  هع دو اي  است كه جزء امور اع بياری   1پذيعد  ايقاع انشاء مت قل تحق  م 

 است؛ 2اً امعی مادیهت ند در مقابل واقعه  قوق  كه غالب

  ن يجه ارادگ شيخص نيتيت و    عبارت است از رويدادی غالباً مادی كه اثع  قوق  آن 3حقوقی واقعهب( 

باشد مثل غصب و اتييف ميال ديگيعی     4شود؛ اع  از اينكه ايجاد واقعه  ارادی به  ك  قانون ايجاد م 

 فعدد. م   مثل معگ كه موجب  ال شدن ديون م و،  )طبدعی(يا غيعارادی 

 :است  قانون مدن   اسباب ايجاد تعهد را به دو فعوگ تقتي  كعدگ . 22

 ؛ق.م( 300الی  183 )متعهدات ناش  از قعارداد  الف(

 .ق.م( 337 تا 301 م ) خارج از قعارداد 5 الزامات ب(

وقايع  قوق  بتيار نزدييك   و در واقع تقتي  بندی قانون مدن  با تقتي  منابع تعهد به اعمال  قوق 

 ن  از ايقاع به ميان نياوردگ است. سخاست  با اي  تفاوت كه قانونگذار در ذيل اعمال  قوق  

. عقد در لغت به معنای بتي   و فيعگ زدن اسيت و شيايد از آن جهيت توا،ي   قيوق  را عقيد         23

در اطيحيح  قيوق     زنند؛ در هيع  يال  عقيد    اند كه طع،ي   ارادگ خويش را به  فعگ م  ناميدگ

                                                                                                                                                    
شود بلکه مخلوق ذهن  اعتباری: امری که قابل لمس نیست و واقعیت و عینیّت ندارد و از امور واقعی هم انتزاع نمی پ(

 بخشد. مانند: مالکیت یا قرارداد. سان به آن اعتبار میانسان است و اراده ان

 نامند. می« موقع»و انشاء کننده ایقاع را  (42(، ص26)شهيدي )ایقاع از باب افعال، به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن است  -1

شد مانند قبض در عمل حقوقی، همیشه یك امر اعتباری است اگرچه ممکن است امور مادی نیز در تحقق آن موثر با -2
 الذمه( )مانند تهاتر يا مالکيت مافییا اعتباری  )مثل غصب يا اتالف(عقود عینی؛ در حالیکه واقعه حقوقی ممکن است مادی 

 باشد.

 .(21(، ص 35)شهيدي )اند  نیز استفاده کرده« عمل قضایی»برخی از حقوقدانان به جای اصطالح واقعه حقوقی از اصطالح  - 3

اراده در اعمال حقوقی با وقایع حقوقی ارادی، از دو سنخ متفاوت هستند؛ توضیح آنکه در وقایع حقوقی، اثر حقوقی  -4
شود؛ بنابراین اگر شخصی عمداً مال دیگری را تلف کند  نتیجه خواست و اراده عامل نیست بلکه به حکم قانون ایجاد می

را ندارد؛ حتی اگر )ايجاد الزام مبنی بر جبران خسارت( قصد نتیجه را دارد ولی )تخريب مال ديگري( اگرچه قصد فعل 
شوم بدل آن را  )مانند آنکه متلف بگويد مال ديگري را تلف كرده و ملزم میای را نیز قصد نماید  شخص عامل چنین نتیجه

حکم قانون است و اینکه این امر در ماهیت حقوقی اتالف تأثیری ندارد چراکه ضمان ناشی از اتالف، معلول  تحويل دهم(
عامل این نتیجه را بخواهد یا نخواهد تأثیری در ایجاد یا عدم آن ندارد؛ در حالیکه در عمل حقوقی، ماهیت اعتباری، در 

 .ق.م( 195)م گردد  شود که عامل قصد نتیجه داشته باشد وگرنه امری واقع نمی صورتی ایجاد می

به معنای پذیرش ارادی )از باب افتعال( « التزام»گیرد و  به معنای تکلیف حقوقی است که بر ذمة فرد قرار می )از باب افعال(« الزام» -5

 (.15(، ش 26ق.م()ر.ک: شهيدي ) 723)م تعهد است 
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)ر.ک: ش دو يا چند انشاء وابت ه و م قابل به قصد ايجياد ماهييت  قيوق      1عبارت است از توا، 

 .همدن ماده( 32

 تحق  عقد عبارت است از:  . عناطع24

محصول مش ع  دو ارادگ باشد  يعن  توا،  دو انشاء بايد سبب ايجاد اثع  قيوق  باشيد  نيه     الف(

شود  چون ارادگ وطي  تنهيا      دليل وطيت عهدی  عقد محتوب نم شعط بقای آن  به همي

در بقای آن موثع است و افع وی وطيت را در زمان  يات رد نكند  وطيت بدون اعييم قبيول   

 فعدد؛ از سوی او نيز طحيح تلق  م 

 توا،  دو يا چند انشاء وابت ه: منظور از وابت ه بودن انشاء در عقد  اي  است كه عقد معكيب  ب(

شيود زييعا ايقياع  عميل  قيوق        از دو ايقاع مت قل نيتيت و ايجياب  ايقياع محتيوب نمي      

ای است كه در آن ارادگ ،اعل به تنهاي  و به نحو مت قل بعای ايجاد اثع  قوق  كا،   يكجانبه

كند؛ به اي  معنا كه اثع نهاي  آن كيه   است در اليكه موجب  ايجاب را به نحو وابت ه انشا م 

نمايد. به عبارت ديگع ايجاب و قبيول هعكيدام    اد عقد است را منوط به قبول آن م همان انعق

شيوند كيه هيع دو بيا هي  علّيت تاميه عقيد را تشيكيل           سبب ناقص تشكيل عقد محتوب م 

دهند؛ به ويژگ كه افع عقد معكب از دو ايقاع مت قل تلق  شود ديگع شخصي   بعای عقيد   م 

ديگع نيازی به عقد نيتت؛ در ،عض  ه  كه ايجياب هميعاگ بيا     ماند و با وجود ايقاع  باق  نم 

ال زام است  ايجاب را نبايد ايقاع دانتت زيعا ايجاب همعاگ با ال زام  م ضيم  دو انشياء اسيت:    

انشاء اول كه همان ايجاب است كه دارای ماهيت ويژگ و خاص خود است و دوم انشياء ال يزام   

 ؛(25(، ص 46)کاتوزیان )به  فظ ايجاب 

توا،  دو يا چند ارادگ م قابل كه نمايندگ دو نفع فونافون باشد. بيعای نمونيه  در ،عضي  كيه     پ( 

كنند  هيع چنيد هيدف      مديعان شعكت يا م وليان وقف در خصوص موضوع  با ه  توا،  م 

هيا  نماينيدفان    شود  چعا كه همه آن ايجاد اثع  قوق  باشد اما به تصمي  آنان عقد فف ه نم 

هت ند؛ به ويژگ درجاي  كه نظع اكثعيت مناط اع بار اسيت و بيع    )شرکت یا وقف(وا د يك نفع 

شيود   نامييدگ مي   « ايقاع جمع »شود؛ در ،عض اخيع عمل  قوق  مديعان   اقليت تحميل م 

همچني  است در جاي  كه مبيع معيوب و خعييداران م عيدد هتي ند     2؛(18ص.   (،23)کاتوزیان )

                                                           
که حقوقدانان  طرفین، درحالی« واقعی»از نظر حقوقدانان مکتب فردی، توافق عبارت است از هماهنگی خواست و اراده  -1

 دانند. را برای حصول توافق کافی می« ظاهری»ب اجتماعی، انطباق اراده مکت

اگرچه به طور متعارف، در عقد، طرفین دارای نفع متعارض هستند و در داد و ستد هر شخص به دنبال آن است که  -2
تن نفع مشترك میان میزان کمتری بدهد و میزان بیشتری بستاند اما وجود نفع متعارض از عناصر عقد محسوب نشده و داش
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اما تعدد ارادگ ( 432)م در اي  ،عض افعچه اعمال    ،تخ منوط به اتفا  نظع خعيداران است 

هيا  رابحيه    كنيد زييعا بيي  ارادگ    در اعمال    ،تخ  ماهيت آن را از ايقاع به عقد تبديل نم 

 (؛48ص  (،26)شهدد  )وجود ندارد « تقابل»

 .م كيه مقيعر    191نيه اخبياری؛ ميادگ    شرد(،  )یعنی موجد اثر حقوقی باجنبه انشاي  داش ه باشد  ت(

بيه هميي  دلييل     ؛  ناظع بع همي  شعط است«شود به قصد انشاء ...  عقد محق  م »دارد  م 

 شود؛  اقعار  عمل  قوق  محتوب نم 

باشيد  نيه وعيدگ     )یعنی رابطره دارا  ضرمانت اجررا(   رابحه  قوق  ن يجه و منظور از توا،   ايجاد  ث(

عقيد  »دوس انه و اخيق ؛ به عبارت ديگع تعاض  آميخ ه به ال زام باشد؛ تعبيع ،قها از عقد بيه  

تيع از عقيد اسيت و     بنابعاي  توا،  عام (؛16(، ص23)کاتوزیان )ه   مفيد همي  معنا است « مؤكد

 .)عموم و خصوص مطلق(شود  هع توا،ق  عقد محتوب نم 

بها يا ثم  معامله توسط يك قاعدگ امعی  آن اجارگ يا بيع را از داييعگ عقيود خيارج     تعيي  اجارگ. 25

 های سوخت يا قيمت نان. مانند قيمت ،عوش بنزي  در جايگاگ (؛17(، ص23)کاتوزیان )كند  نم 

  .م:   183. ان قادات وارد بع تععيف عقد در مادگ 26

  فف ه شود  تمليك نيز تعهدی است كه پيس  شود  مگع آنكه  شامل عقود تمليك  مانند بيع نم

عهيد و پيميان   »يا اينكه تعهد را بيه معنيای عيام  يعني       1شود. درنگ  اطل م  از ايجاد  ب 

 در نظع بگيعي  كه در اي  طورت با اثع تمليك  عقد تعارض نخواهد داشت؛« بت  

 فييعد   را در بع نم از تعهد يك  از طع،ي  طحبت كعدگ است و به اي  تعتيب عقد تعاهدی  ،قط

 شود؛ و ،قط شامل عقد يك تعهدی م 

 فيعد و عقد معوض از شمول آن خارج است؛ عقود مجان  را در بع م  ،قط 

  تواند سبب تمليك مال  ان قيال و سيقوط    اثع عقد را تنها ايجاد تعهد دانت ه  در اليكه عقد م

 .... فعدد؛تعهد  ايجاد شخصيت  قوق   اتحاد  شعكت  ابا ه  زواج و 

  به جای نفع ارجحيت دارد  چعا كه نفع ظهور در شخص  قيق  دارد  « شخص»اس فادگ از واژگ

 تواند شخص  قوق  باشد. در اليكه طعف عقد م 

                                                                                                                                                    
و قرارداد ارفاقی و ... عقد  )مزارعه، مضاربه، و ...(ها  شود؛ به همین دلیل مشارکت طرفین، مانع اطالق عنوان عقد نمی

 .(34(، ص46)كاتوزيان )شوند  محسوب می

هدی معنی ندارد و تقسیم عقد به تملیکی و ع )العقد العهد(به اعتقاد برخی از حقوقدانان، همه عقود عهدی هستند  -1
 رسد. ؛ نظر اخیر چندان قابل پذیرش به نظر نمی(51و  50و  2و  1)لنگرودي، حقوق تعهدات، ش 
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  اثع عقد را تنها ايجاد تعهيد بيداني   رابحيه عقيد و قيعارداد  عميوم و       183. افع بع اساس ظاهع مادگ 27

هع عقدی يك قعارداد اسيت ولي  هيع قيعاردادی  عقيد محتيوب       خصوص محل  خواهد بود  يعن  

از يك سو اثع عقد تنها ايجاد تعهد نيتت و از سيوی ديگيع از نظيع     ت كهنخواهد شد  ول  بايد دانت

 1ميواد   ؛توان اي  دو را به جای يكديگع به كار بعد قانون مدن  تفاوت  ميان اي  دو واژگ نيتت و م 

مؤييد  كه فاگ از عقد بيمه و فاگ از قيعارداد بيميه سيخ  فف يه اسيت       1316قانون بيمه مصوب  3و 

 ق.م(.   94)همچندن رجوع کندد به قسمت اخدر ماده همي  محلب است 

انيد   . بعخ  از  قوقدانان واژگ عقد به معنای خاص را ناظع بع توا،قات شايع و با ا كيام وييژگ دانتي ه   28

 اما با توجه به توضيح ،يو   (42-40(، صص 26)شهدد  ) و قعارداد را ناظع بع سايع توا،قات  عقود معي (

در عقيود معينيه    ق.م( 807الری   338)مرواد    تفاوت  ميان اي  دو واژگ نيتت و عنوان باب سوم (33)ش 

   به اي  معناست كه واژگ عقد به تنهاي  مفيد چني  معناي  نيتت.همخ لف

شود. منظور از عبيادات اعميال  اسيت       در مقابل عبادات اس فادگ م  در ،قه(نای اع  . معامله در مع29

و در مقابيل  در معياميت چنيي  اميعی شيعط        مانند نماز(ها است  كه قصد قعبت شعط طحت آن

 و در معنيای خياص   (223)ماسيت    عقد و ايقياع( نيتت؛ معامله در معنای عام م عادف عمل  قوق  

و در معنای اخص  منصعف به عقود مال  معوض اسيت  ( 184)ماده د و قعارداد است معامله م عادف عق

 فيعد. را در بع نم  )مانند نکاح(و عقود غيعمعوض و غيعمال  

. ايقاع  منبع  است اس ثناي  و ارزش آن منوط به اذن قانونگذار است  در واقع بعخيف عقيد كيه بيه موجيب     30

اطل كل  در ايجاد اثع  قوق  پذيع، ه شدگ است ايجاد اثع  قيوق  ييك    قانون مدن   به عنوان يك 10مادگ 

 (.399(، ش27؛ ن.خ: لنگرود )9- 7(، صص 23و کاتوزیان ) 21(، ص22)صفایی)منوط به تصعيح مقن  است اطوالً طع،ه  

 اند از: عبارت« ها در قواني  ذكع نام و ا كام آن»از منظع . انواع ايقاع 31

 ايقاع  كه در قانون نام و ا كام خاص دارد. مثل طي   اخذ به شفعه و وطيت عهدی.الف( ايقاع معي : 

ب( ايقاع نيمه معي  يا شبه معي : ايقاع  كه در قانون عنوان خاص داش ه و مع بع اسيت ولي  ا كيام    

 ،ضول ؛آن را بايد با اس فادگ از قواعد عموم  اس خعاج كعد. مثل: اذن در نهادن سعتيع يا اجازة معامله 

 1 ای ندارد و اطوالً چني  ايقاع  مع بع نيتت. پ( ايقاع نامعي : ايقاع  كه در قانون نام و ا كام ويژگ

                                                           
شوند ولو در قانون از آنان ذکری نشده باشد چرا که طبق قواعد عمومی، اعطای  استثنائاً، ایقاعات اذنی معتبر تلقی می -1

؛ همچنین است در فرضی که عرف مسلمی وجود داشته باشد؛ مانند (67 (، ص46)كاتوزيان )اذن به طور کلی پذیرفته است 
، خویش را در LCتواند به صرف افتتاح  ( که به موجب عرف تجاری، پذیرفته شده است که بانك میLCاعتبار اسنادی )

 برابر ذینفع آن، متعهد به پرداخت نماید.
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 اند از: عبارت« وجود يا ،قدان مخاطب»انواع ايقاع از منظع . 32

 الف( يكحع،ه  از قبيل: ا يا اراض  موات   يازت مبا ات  تحجيع و اععاض از ملك.

  از قبيل: نصب م ول  و وط   ،تخ (شود متوجه طرف ایقاع هم می یقاع عالوه بر موقع، )اثر اب( دو طع،ه 

 عقد  ابعاء  اخذ به شفعه  وطيت عهدی  طي   رجوع  اذن و ،عزندخواندف .

 :ارادگ يك شخص ممك  است «:آثار»انواع ايقاع از منظع  .33

 (؛808)م.  يا اخذ به شفعه( 146و  140م  1)بند الف( سبب تملك  قو  عين  شود  مثل  يازت مبا ات 

 را ساقط كند  مثل اععاض؛ )مانند مالکدت(   عين   ب(

 ؛ق.م( 289)مپ(    دين  را ساقط كند  مثل ابعاء 

 (؛LC) ت( سبب ايجاد تعهد فعدد مثل وطيت عهدی يا اع بار اسنادی

   ق. م(؛ 248)م ،ضول  ث( عقد غيعنا،ذ را مع بع سازد  مثل اجازگ مالك در معامله 

 (؛120)م  ج( تصعف ممنوع  را مباح كند مثل اعحای اذن

 يا طي ؛   (838و  803و  44)م يا رجوع  (396)يا عمل  قوق  را منحل نمايد مانند ،تخ  چ(

تواند سبب تمليك مال باشد زيعا ان قيال ارادی ميال بيه ديگيعی       ايقاع در هيچ ،عض  نم  -تبصعگ

 (.140ماده  2و  1ها   )برا  مقایسه مفهوم تملک با تملدک رجوع کندد به زیرنویسنيازمند قبول مخاطب است 

 آور يع ضيمان بندی اسيت كيه وقيا    قتي ت آن  قابل  آور و غيع . وقايع  قوق  به دو دس ه وقايع ضمان34

ادارگ اميور   (2 ؛(305ترا   301)م ايفيای نياروا    (1: آميدگ اسيت   قانون مدن  337تا  301در مواد  عمدتاً

اسي يفاء   (6 ؛(335ترا   331)تتبب  (5 ؛(335تا  328)اتيف  (4 ؛(327تا  307)غصب  (3 ؛(306)م ديگعی 

در  ؛(325و  305)غيعور   (8 ق.ت(؛ 319)م دارا شدن بيجهيت   ( منع اكل مال به باطل يا7 ؛(337و  336)

 (.300)الذمه  مالكيت ما ، ( 299تا  294)آور مانند تهاتع  وقايع  قوق  غيعضمان مقابل 

 


