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Abstract 
In contractual relationships, accurate and timely implementation of obligations is of 

particular importance. But sometimes the obligor commits a breach of contract and, 

in spite of the issuance of the court judgment for specific performance, he still 

refuses to carry out obligation. Subject to the provisions of Articles 222, 238 of the 

Civil Code and Article 47 of the Code of the Execution of Civil Judgments, where 

the obligation is enforceable by a person other than the obligor, the third party may 

perform the obligation or even the obligee himself fulfill the obligation and claim for 

the cost of such performance. Also in Article 1222 of the French New Civil Code, 

which replaced the former Article 1144, such a performance has been recognized. A 

comparative study of the issue can provide an accurate response to some questions 

which has been raised in the issue. Third - party involvement in the implementation 

of obligation is only conceivable in the obligations to do and not to do which has no 

personal aspect. A comparative study of French law, that inspired the drafters of 

Iranian Civil Code, shows that such performance by a third party is a kind of 

specific performance and the discharging of original obligor is its main effect which 

consequently all of the guarantees will be extinguished, meanwhile the obligor will 

be condemned to pay expenses of performance. 
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 چکیده

 یبرخوردار استت  امتا هتاه    یا ژهیو تیاهماز  موقع تعهدات اجرای دقیق و به ،قراردادیدر روابط 
تعهتد   یصتدور حکتا التزاه، همن تان از اجترا      ا وجتود و بت  شود یمتعهد مرتکب نقض قرارداد م

 ،یاحکاه مدن یقانون اجرا 47 ۀو ماد یقانون مدن 238و  222  با توجه به مواد ک د یم خودداری
باشد، شخص ثالت     وجود داشته از متعهد ریغ یشخص ۀلیوس تعهد به یکه امکان اجرا یدرصورت

آن را از   ۀ ت یو هزدهد له شخصاً تعهد را انجاه دمتعه یحت ایو  دیتعهد مدنظر را اجرا نما تواند یم
 1144 ۀمتاد  نیگزیکته جتا   زیت فرانسه ن یقانون مدن یاصالح 1222 ۀ  در مادک د متعهد مطالبه 

 نیت در ا یقت یتطب یاستت و بررست   ه هرفتت   قترار  ییتعهد مورد ش اسا یاجرا ۀنحو نیا ده،ش بقسا
ارائته دهتد     قیت دق یپاستخ   ته یزم نیت ه در اشد مطرح های پرسشاز  یبه برخ تواند یخصوص م

که قائا  یتعهد در فرض مسئله، فقط در تعهدات به فعل و ترک فعل ماد یدخالت ثال  در اجرا
 ست دهان بختش نوی  با حقوق فرانسه که الهتاه  یقیتطب ۀتصور است  مطالع بلقا ست،یبه شخص ن
 نیعت  یاجترا  تیت ثال  ماه از سوی ییاجرا نیکه چ  دهد ینشان م ،بوده است رانیا یقانون مدن

تعهد  های نیتضم یتمام ،است که به تبع آن یمتعهد اصل ۀآن برائت ذم یدارد و اثر اصلرا تعهد 
 شد الزه خواهد  یها  هیمحکوه به پرداخت هز تعهداما در هر حال، م د،شو  یم یم تف

 واژگان کلیدی
  نقض قراردادالزاه به ایفای عین تعهد، حقوق فرانسه، ثال ، ی اجرااجرای تعهدات، 
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 مقدمه
است و این مقصود جتز   موردنظر ۀجیبه نت هدف غایی طرفین از ایجاد رابطۀ قراردادی، دستیابی

نقتض   شتود  بتدیهی استت در صتورت      از طریق اجرای کامل تعهدات از سوی طرفین میسر نمی
قرارداد، متعهدله ناهزیر از مراجعه به مرجع صالح خواهد بود  ب ابراین اجترای تعهتد بته مع تای     

جا آوردن التزامی است که متعهد برعهده دارد؛ خواه این اقداه ارادی باشد و از ستوی متعهتد    به
وقی ازجملته  های حق وسیلۀ دادهاه صورت هیرد در تماه نظاه انجاه پذیرد یا از طریق الزاه وی به

اجرای نقض قرارداد، الزاه به ایفای تعهتد، مطالبتۀ خستارت و فست       نظاه حقوقی ایران، ضمانت 
قرارداد است که تحت شرایطی برخی از این ضمانت اجراها قابلیت جمتع داشتته، درحتالی کته     

ت اصتل  الزاه به ایفای تعهد و فس  قرارداد با یکدیگر امکان جمع ندارد  البته با توجه بته اهمیت  
ای نسبت به بقیۀ موارد دارد  موضوع بح   لزوه قراردادها، الزاه به اجرای عین تعهد جایگاه ویژه

حاضر نیز یکی از ع اوین مرتبط با الزاه به ایفای تعهد است که در ادامتۀ مباحت  ماهیتت آن و    
 تعلق آن به ضمانت اجرای الزاه به انجاه تعهد مورد بررسی قرار خواهد هرفت 

ق ه  در صتورت   222ی مفاد قرارداد چ ان حائز اهمیتت استت کته طبتق مفتاد متادۀ       اجرا
تواند با اجتازۀ دادهتاه شخصتاً عمتل را انجتاه داده،       خودداری متعهد از انجاه تعهد، متعهدله می

هزی ۀ آن را از متعهد دریافت نماید  اما احتمال دارد که خود متعهدلته شخصتاً قتادر بته انجتاه      
توان اجرای تعهد را بته شتخص    شود که آیا می باشد و لذا این پرسش مطرح میتعهد موردنظر ن

توانتد در صتورت عتده     ، ثالت  متی  238ثالثی محول نمود یا خیر؟ در قانون مدنی ما طبق مادۀ 
انجاه شرط فعل از سوی متعهد، به دستور حاکا تعهد را انجاه دهد، هرچ د متعهد محکتوه بته   

ق ه  نیز در خصوص ترک عمتل از ستوی عامتل، اجترای      534مادۀ شود  در   پرداخت هزی ه می
(  با توجه به متادۀ  77: 1334است )امامی،  بی ی شده  تعهد از سوی ثال  و به هزی ۀ عامل پیش

ق ا ا ه  اهر کسی به انجاه عمل معی ی محکوه شده باشد، ولی از انجاه آن خودداری نمایتد،   47
وسیلۀ دیگتری انجتاه دهتد، البتته م ظتور از       ه، آن عمل را بهتواند تحت نظر دادها له می محکوه

لته اهتر    علیه استت؛ ب تابراین ختود محکتوه     در این ماده، شخصی غیر از محکوه« شخص دیگر»
تواند زیر نظر مأمور اجترا آن را انجتاه    توانایی یا تخصص انجاه عمل موردنظر را داشته باشد، می

 ( 713: 1397دهد و هزی ۀ آن را مطالبه ک د )شمس، 
مقاه است  شتخص ثالت  کستی     شایان ذکر است که م ظور از ثال ، شخصی متفاوت از قائا

است که نسبت به رابطۀ قراردادی میان متعهد و متعهدله بیگانه بوده، از قتراردادی کته م عقتد    
مقاه شخصی است که  (؛ درحالی که قائا306: 1391شود )امامی،   هردد، م تفع و متضرر نمی می

شود و به سبب انتقال حقی از دارایی یکی از  در یک رابطۀ قراردادی جانشین یکی از طرفین می
 ( 174: 1394هردد )کاتوزیان،   طرفین به وی، از قرارداد متأثر می
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با توجه به اهمیت اجرای مفاد قراردادها در روابط اجتماعی، انجاه تعهتد از ستوی ثالت  در    
ع وان راهکاری برای دستیابی متعهدله بته هتدف نهتایی ختود از      تواند به فرض نقض قرارداد می

؛ برای مثال، پیمانکار بر اساس قراردادی که با مالک زمتین  1انعقاد قرارداد مورد توجه قرار هیرد
م عقد نموده، متعهد شده است کته ستاختمانی را احتدان ک تد، ولتی پتس از متدتی از ادامتۀ         

وضعی و حتی در صورت امکان فس  قترارداد از ستوی    ک د  در چ ین وساز خودداری می ساخت
هتا و دستتمزدها مالتک     بسا احتمال دارد به لحاظ شرایط اقتصادی و افتزایش قیمتت   مالک، چه

ترجیح دهد که شیوۀ الزاه به ایفای تعهد را برهزی د کته در ایتن صتورت حتتی در فترض عتده       
تواند سودم د باشد  در  هزی ۀ متعهد می امکان الزاه متعهد، اجرای قرارداد از سوی ثال ، ولی به

هیترد و   ، بلکه صرفاً اجترا از طترف ثالت  صتورت متی     شود چ ین حالتی قرارداد اصلی فس  نمی
های مازاد بر مبلغ قرارداد که برای اجرای تعهد از سوی ثال  الزه است، برعهدۀ پیمانکتار   هزی ه

 اول )متعهد( خواهد بود 
دارد که ثال  متعاقب صدور حکا بر الزاه به انجتاه تعهتد و   این تحقیق اختصاص به موردی 

  در ایتن  2است تا قرارداد را زیر نظر دادهاه اجرا نمایتد  علیه از ایفا دعوت شده  خودداری محکوه
رسد  نظتر بته ای کته     نظر می راستا، تحلیل ماهیت، شرایط و آثار چ ین ایفای تعهدی ضروری به

است، بررسی  ر نظاه حقوقی ایران از حقوق فرانسه اقتباس شده بخشی از قوانین مورد مطالعه د

                                                           
رای البته اجرای تعهد از سوی ثال ، زمانی قابل تصور است که تعهد قائا به شخص نبوده، مباشرت متعهد در اج  1

انجاه  دادهاهۀ لیوس به الزاه حکا صدور رغا بهچ ین تعهدی را  متعهد کهی ه گام لذا باشد؛ آن شرط نشده 
 از متعهدلهای که  مگر، بود نخواهد ریپذ امکان ثال ی از سوی تعهد نیچ ی اجرا ،یبعدۀ مرحل درندهد، 
 ،است شده  در قرارداد ه جانده  و یا از شرط مباشرتی که به نفع وی بودهی و نظر مد کهی خاصویژهی 

  (31: 1395 ،یدیشه؛ 256: 1382 باغ، شاهی حائر) ک د نظر صرف
؛ ازجمله دارد زینی گرید قیمصاد ،به این شکل متصور است  کهیبرا عالوهی از جانب ثال  قرارداد تعهدی اجرا  2

 که ابدی یم تحققی زمانشود و  مطرح می سیانگل و کایمری احقوقی ها نظاه در شتریبکه « نیابت در اجرا»
هاهی به (Treitel, 2003: 758). ک د  یم م صوب اجراۀ ارائی برا رای ثالث شخص( ده ده ابتی)ن متعهد

شود  عالوه بر این،  به ثال  محول می« قرارداد فرعی»موجب  دالیل مختلف انجاه بخشی از مفاد قرارداد به
 اجرا را تعهدی و ذنإ بدون خواه، متعهد ذنإ با خواه داوطلبانه طور به تواند یم ثال ق ه   267طبق مادۀ 

 متعهد،ی سو از تعهد نقض از پس له متعهد است که« معاملۀ جایگزین»یکی دیگر از مفاهیا مشابه،   دینما
 نیگزیجاۀ معامل وی اصل قرارداد متیق تفاوتۀ عهد از دیباو متعهد  ک د یم افتیدر ثال  از را تعهدی اجرا
 قیبا موضوع تحق یارتباط ،خسارت بوده یمبلغ پرداخت تیماه ن،یگزیجا ۀلذا در معامل  دیبرآ خسارت ع وان به

« الممت ع یالحاکاُ ول» یفقه ۀقاعد باثال  متفاوت  ۀلیوس به یتعهد قرارداد یاجرا ن،یهمن  حاضر ندارد 
که از  ی( کسابتیدر مفهوه ن یمقام )قائا ۀ دیع وان نما ، حاکا بهۀ یادشدهبا توجه به مضمون قاعد رایز ،است
 از آنکه با ادشدهی فروض شود  و ثال  محسوب نمی ک د ینقش م یفایاست، ا  کرده خودداریتعهد  یاجرا

  است خارج ما قیتحق موضوع از اما دارد،ی مشابه تیوضع ثال ی سو از تعهدی اجرا  یح
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توانتد در تحلیتل نهتایی قضتیه      ه متی 2016موضع حقوق فرانسه ازجمله تحوالت قانونی ستال  
 سودم د باشد 

 

 . شرایط اجرای تعهد از سوی ثالث1
ارداد م ظتور اجترای مفتاد قتر     توانتد بته   در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، زمانی ثال  متی 

هذار محقق شود  این شرایط در پرتو مطالعتۀ تطبیقتی بتا     دخالت نماید که شرایط مدنظر قانون
 هیرد  نظاه حقوقی فرانسه مورد بررسی قرار می

 

 نقض قرارداد. 1. 1
یکی از شرایط اجرای تعهد از سوی ثال  در فرض مسئله، نقض قرارداد از جانب متعهتد استت    

ین است که متعهد نسبت به التزامی که بر اساس قرارداد ایجاد شتده  ا« نقض قرارداد»م ظور از 
توان در مواد قانون مدنی  است، پایب د نبوده، عهدشک ی ک د  ضرورت وجود شرط یادشده را می

ق ه  کته بتا    222طور مستقیا یا غیرمستقیا احراز کرد؛ ازجمله متادۀ   و سایر قوانین موجود به
وسیلۀ خودِ متعهدله را مقید بته   صراحت امکان اجرای تعهد به به «عده ایفای تعهد»درج عبارت 

، 237موجب آن و با عطف به مادۀ  ق ه  که به 238است و مادۀ  عده اجرا از سوی متعهد نموده 
در صورت تخلف متعهد از شرط فعل م درج در عقد، تحت شرایطی اجرا از سوی ثالت  ممکتن   

ه اجرای شرط فعل ضمن عقد است، ولی ازآنجتا کته   در خصوص عد 238شود  هرچ د مادۀ   می
هرحتال بایستتی ملتتزه بته آن      شود و متعهد بته  شرط م درج در عقد، تعهد فرعی محسوب می

اجرای عده وفا به شرط به قیاس اولویت، قابتل تستری بته     توان هفت که ضمانت  باشد، پس می
 تعهد اصلی عقد است  

   « بته انجتاه عمتل معی تی باشتد       هرهتاه محکتوه  »بارت ق ا ا ه نیز با توجه به ع 47در مادۀ 
مابین را نقض کترده و حتال، محکتوه بته انجتاه تعهتدات        توان دریافت که متعهد، قرارداد فی می

ک د  افزون بر این، طبتق   است و با وجود این محکومیت از اجرای حکا خودداری می  مدنظر شده
االجرا، اهر اجرائیه بترای انجتاه تعهتدی از قبیتل      زهنامۀ اجرای مفاد اس اد رسمی ال آئین 34مادۀ 

« اجرائیه»نماید  عبارت  تعمیر ب ا صادر شود و متعهد اقداه به آن نک د، ادارۀ ثبت وی را ملزه می
رغتا   استت  اهتر بته    حاکی از آن است که متعهد به تعهدات خود پایب د نبوده، نقض عهتد کترده   

تواند به هزی ۀ خود تعهتد   ی تعهد امت اع ک د، متعهدله میصدور اجرائیه، متعهد همن ان از اجرا
 های الزه را از سوی اجرای ثبت از متعهد مطالبه و دریافت نماید  را انجاه دهد و هزی ه

ق ه  ایتران استت، مقترر     222که مشتابه متادۀ    1144هذار مدنی فرانسه نیز در مادۀ  قانون



 595  ...حکم الزام متعهد به ایفای عین تعهد و اجرای آن

 

است که خود، تعهد را به هزی ۀ متعهد انجاه دهد  مجاز  1داشته که متعهدله در موارد عده اجرا
و  2طترح اصتالحی کاتتاال    1154تت 2قانون مدنی فرانسه از این حی  نسبت به مادۀ  1144مادۀ 
بی تی   وسیلۀ شخصی غیر از متعهد را پتیش  که اجرای تعهد به 3ه2016قانون مدنی  1222مادۀ 
است  شایان ذکر استت کته    درج شده « راعده اج»تر است؛ چراکه در آن عبارت  اند، دقیق نموده

وستیلۀ   توانتد بته   موضوعیت نداشته، بلکه اجرای تعهد می 1144شخص متعهدله در اعمال مادۀ 
ق ه  ایتران نیتز    222طور که از متادۀ   (؛ همانVincelles, 2007, no 143ثال  نیز صورت هیرد )

 توان چ ین تفسیری را انجاه داد  می
ست که در هر دو نظاه حقوقی ایران و فرانسه، نقتض قترارداد دارای   نکتۀ حائز اهمیت این ا

هیرد   یک مفهوه کلی است که عالوه بر عده اجرای تعهد، اجرای معیوب و ناقص را نیز دربر می
وسیلۀ ثال  در این فروض نیز قابل تصور است  اما ازآنجا که اجرای تتومه   ب ابراین، امکان اجرا به

 یابد، لذا دخالت ثال  در چ ین اجرایی م تفی است  وسیلۀ متعهد تحقق می با تأخیر درنهایت به
 

 قابلیت اجرای تعهد از سوی ثالث   .2. 1
شده از جانب متعهد باید قابلیت اجرا از سوی ثال  را داشته باشد  امکان اجرای تعهد  تعهد نقض

مطلوب یا تعهدات مثبت  های مختلف مان د تعهد از نوع وحدت یا تعدد از سوی ثال  را از ج به
 توان مورد توجه قرار داد  و م فی می

 

 تعهد از حیث مطلوبیت زمان اجرا .1. 2. 1
شود به یکی از دو صورت وحدت  موعدی که از سوی طرفین برای اجرای تعهد درنظر هرفته می

 مطلوب یا تعدد مطلوب خواهد بود  برای آنکه دخالت ثالت  در اجترای تعهتد موضتوعیت یابتد،     
تر قرارداد باقی باشتد؛ چته    ضرورت دارد که پس از نقض تعهد قراردادی، تعهد و به عبارت دقیق

                                                           
1. Inexécution 

توان اجازه داد تا شخصاً تعهد را اجرا  به متعهدله می»مقرر داشته است: طرح اصالحی کاتاال  1154-2مادۀ   2
ها برعهدۀ متعهد است که در موارد  نماید، یا هرآننه برخالف آن صورت پذیرفته، ازبین ببرد  تمامی هزی ه

یشتر، برای آهاهی ب«  های الزه برای اجرای مزبور محکوه شود تواند پیشاپیش برای پرداخت هزی ه مقتضی می
  357: 1393ر ک  شعاریان و ترابی، 

تواند طی زمان  پس از اخطار رسمی، متعهدله می»دارد:  ه مقرر می2016اصالحی قانون مدنی  1222مادۀ   3
معقول و با هزی ۀ معقول، خود، تعهد را اجرا نماید یا با اجازۀ قبلی دادهاه، آننه در نقض تعهد صورت هرفته 

تواند در دادهاه  هرفته را از متعهد مطالبه ک د  او همن ین می های صورت ند پرداخت هزی هتوا ازبین ببرد  او می
 « پرداخت مبالغ الزه برای این اجرا یا انهداه از سوی متعهد، اقامۀ دعوا ک د بابت پیش
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تتوان هفتت    آنکه بدون وجود قرارداد امکان اجرای تعهد از سوی ثال  م تفی است  ب ابراین متی 
که هرهاه تعهد از نوع تعدد مطلوب باشد و متعهد آن را نقض نماید، تحت شرایط مقررۀ قتانونی  

تتوان تعهتد را اجترا نمتود  امتا       است، با دخالت ثال  نیز می ه در این نوشتار به آن اشاره شده ک
چ اننه تعهد از نوع وحدت مطلوب باشد، با انقضای موعد و عده اجرای تعهد از ستوی متعهتد،   

پذیر نیست، بلکه اجرای آن از ستوی متعهتد اصتلی نیتز      ت ها اجرای تعهد از سوی ثال  امکان نه
  1شود فی خواهد بود؛ زیرا در چ ین حالتی پس از نقض تعهد، قرارداد م حل میم ت
 

 تعهد به فعل یا ترک فعل )مادی یا حقوقی( .2. 2. 1
ک د کته برعهتدۀ متعهتد اصتلی بتوده       با درنظر هرفتن ای که ثال  مبادرت به اجرای تعهدی می

ه تعهد اعا از فعل مثبتت یتا   شود که آیا موضوع تعهد شامل هرهون است، این پرسش مطرح می 
پتذیر   م فی بوده یا ای که قابلیت اجرای تعهد از سوی ثال  فقط در خصوص تعهد مثبت امکتان 

است؟ افزون براین، آیا چ ین اجرایی اختصاص به تعهدات مادی دارد یا در تعهدات حقوقی نیتز  
 قابل تصور است؟

آید کته انجتاه تعهتد از ستوی      رمیق ه  چ ین ب 238در پاس  به پرسش اول، از ظاهر مادۀ 
ق ه  که مقرر داشته است:  234ثال  ناظر بر عمل مثبت است، اما با دقت در قسمت اخیر مادۀ 

شرط فعل آن است که اقداه یا عده اقداه به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی »     
خصوص شروط و تعهدات در در قانون مدنی ایران در « فعل»توان هفت عبارت  ، می«شرط شود

اهتر شخصتی    237است  عالوه بر قاعدۀ کلی یادشده، طبق متادۀ   مع ای اعا آن استعمال شده 
رغا التزاه به انجاه شرط فعل )اثباتاً یا نفیاً( از انجاه آن خودداری نماید، امکان اجبتار وی بته    به

ر جهتت نقتض تعهتد ایجتاد     وفای آن وجود دارد  در تعهدات م فی، تقاضای ازبین بردن آننه د
علیته همن تان از    شود  حال اهر با وجتود اجبتار، مشتروط    است، مصداقی از الزاه تلقی می  شده

موجبتات انجتاه آن بته هزی تۀ وی فتراها       238اجرای شرط امت اع نماید، بر اساس مفاد متادۀ  
ا خود شخصاً یا تواند آثار تخلف متعهد ر له می آید  لذا در خصوص تعهد ترک فعل نیز متعهد می
شتده را از متعهتد دریافتت نمایتد      هتای متحمتل   وسیلۀ شخص دیگری ازبتین ببترد و هزی ته    به

(  برای مثال، هرهاه همسایۀ شخصی تعهد ک د که دیوار م تزل ختود را   305: 1389)ل گرودی، 
یب متر احدان نک د، متعهدله در صورت تخلف و پس از الزاه همسایه به تخر 3با ارتفاع بیش از 

                                                           
 برخی ماا است،  نکرده روشن مطلوب وحدت نوع از تعهد نقض حالت در را قرارداد تکلیف مدنی قانون هرچ د  1

 شود  می م حل قرارداد و ساقط تعهد دلیل این به شده، غیرممکن تعهد اجرای موعد، انقضای از بعد معتقدند
 به مقرر موعد در تعهد انجاه هرهاه بر این باورند نیز ای عده(  147 :«الف» 1393 کاتوزیان، ؛208 :1393 صفایی،)

 (  498: 1391بود )امامی،  خواهد باطل قرارداد اجرا، عده رتصو در باشد،  بوده انشا قصد مورد مطلوب وحدت نحو
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تواند تحت نظر دادهاه بته هزی تۀ متعهتد بته تخریتب آن       قسمت زائد و خودداری وی، خود می
 وسیلۀ شخص ثالثی انجاه دهد  قسمت اقداه نماید یا این اقداه را به

(، 715اند )شتمس، همتان:    ای به این امر نکرده ق ا ا ه  اشاره 47با ای که برخی در تفسیر مادۀ 
: 1392شتود )رودیجتانی،    ۀ یادشده شامل تعهد به تترک فعتل نیتز متی    اما برخی معتقدند که ماد

ع وان قتانون متادر تبعیتت ک تد،      (  ازآنجا که قانون اجرای احکاه مدنی باید از قانون مدنی به151
 رسد ابهامی در خصوص امکان اجرای تعهد ترک فعل از سوی ثال  وجود نخواهد داشت  نظر می به

ه، قابلیت اجرای تعهد از سوی ثال  در هتر دو  2016از اصالحات در قانون مدنی فرانسه قبل 
 1222موجب متادۀ   بی ی شده بود  به پیش 1143و  1144نوع تعهد به فعل و ترک فعل در مواد 

توانتد   شده است، متعهدله متی  1143ه قانون مدنی فرانسه نیز که جایگزین مادۀ 2016اصالحی 
هت نقض تعهد صورت هرفته است به هزی ۀ متعهتد ازبتین   با اجازۀ قبلی قاضی، آننه را که در ج

تواند شخصتاً تعهتد را انجتاه داده یتا      طرح اصالحی کاتاال، متعهدله می 1154-2ببرد  طبق مادۀ 
  (John Cartwright & et al, 2009: 280)هرآننه که برخالف آن صورت هرفته است، ازبین ببرد 

بی ی شده  ل  در حقوق کشورهای دیگر نیز پیشاجرای تعهد به فعل و ترک فعل از سوی ثا
قانون تعهدات سوئیس، در صورت نقتض تعهتد از جانتب     98مادۀ  1موجب ب د  است؛ ازجمله به

همتان متاده،    3تواند تعهد را به هزی ۀ متعهد انجاه دهد و بتر استاس ب تد     متعهد، متعهدله می
وجود آمتده بته هزی تۀ     تخلف متعهد بهمتعهدله حق دارد با تحصیل اجازه، وضعیتی را که بر اثر 

قانون مدنی مصر نیز اهر متعهد از اجرای تعهتد بته    209وی به حال سابق بازهرداند  طبق مادۀ 
تواند از  وسیلۀ شخص دیگری قابل اجرا باشد، متعهدله می فعل جلوهیری ک د و تعهد یادشده به

قانون یادشده نیز نقتض   212ر مادۀ دادهاه مجوز اجرای تعهد به هزی ۀ متعهد را کسب نماید  د
تعهد ترک فعل و امکان ازبین بردن آننه در جهت نقض تعهد صورت هرفته، برای متعهدلته بته   

 ( 791تا:  ، بیس هوریاست ) بی ی شده  هزی ۀ متعهد پیش
با توجه به مصادیق اجرای تعهد از سوی ثال  در مواد قانونی، تردیدی در امکان اجرای تعهتدات  

قتانون روابتط مت جر و مستتأجر مصتوب       20و  10وسیلۀ ثال  وجود ندارد  بر اساس متواد   بهمادی 
ق ه  در صورت عده انجاه تعمیرات کلتی و اساستی متورد     486ش و همن ین مادۀ 1362و  1356

تواند الزاه وی را از دادهاه بخواهد  هرهتاه مت جر از اجترای حکتا      وسیلۀ م جر، مستأجر می اجاره به
ش، 1365و  1362قانون روابط مت جر و مستتأجر مصتوب     11و  21مت اع نماید، طبق مواد دادهاه ا

بها یا فروش سایر اموالِ مت جر، وستایل اجترای حکتا فتراها هتردد        ممکن است با استفاده از اجاره
(  این وضعیت دقیقاً به این مع ی است که مستأجر بتا نظتارت   228و  156«: ب» 1393)کاتوزیان، 
دهد  ب ابر دیدهاهی، در بیع از روی نمونته، اهتر    یرات را شخصاً یا از طریق ثال  انجاه میدادهاه تعم

مبیع کلی مطابق نمونه نباشد، مشتری ه گامی حق فس  معامله را خواهد داشت که الزاه فروش ده 
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ه کرد وسیلۀ شخص دیگری نیز نتوان مبیع را تهی به ارائۀ مبیع مطابق نمونه امکان نداشته باشد و به
وسیلۀ ثال  نیز صورت هیرد و همتان   تواند به (  در واقع، تسلیا مبیع می53«: ب» 1393)کاتوزیان، 

الذمه را از بتازار   دست آید؛ مان د موردی که ثال  مبیع کلی فی نمونۀ مدنظر خریدار از طریق ثال  به
ین معین باشتد، بته لحتاظ    ک د  البته باید توجه داشت که اهر مبیع ع تهیه کرده، تسلیا خریدار می

 تعلق ارادۀ طرفین بر مصداق خاص، اجرا از سوی ثال  متصور نخواهد بود 
موجتب قترارداد متعهتد     چ اننه موضوعِ تعهد انجاه عمل حقوقی باشد، مان د آنکه شتخص بته  

ها که مصداقی از  شود در آی ده با دیگری عقد بیعی را م عقد سازد )نظیر موردی که در قول امه می
ای  نمایتد، دادهتاه نمای تده    شود(، ولتی از اجترای آن ختودداری متی     تعهد به بیع است مالحظه می

جتا   علیه، حکا را اجرا کرده، عمل حقتوقی متوردنظر را بته    ک د تا به نمای دهی از محکوه تعیین می
: 1386؛ شتهیدی،  722شود )شتمس، همتان:    علیه هرفته  های الزه از محکوه آورد و تمامی هزی ه

به ترک فعل حقوقی باشد، مان د محکومیت به خودداری از انعقاد عقد اجتاره در    (  اهر محکوه148
لته   علیه با وجود ابالغ اجرائیه، مبادرت به انعقاد عقد ک تد، محکتوه   خصوص محل معین، و محکوه

(  723تواند دعوی اعاله بطالن اقامه کرده، درخواست ابطال معامله نماید )شمس، همان:  صرفاً می
 شود، در نظاه حقوقی ما دخالت ثال  در اعمال حقوقی قابل تصور نیست  چ اننه مالحظه می

شتود؛   در نظاه حقوقی فرانسه، اجرای تعهد از سوی ثالت  بته تعهتدات متادی محتدود متی      
قتانون متدنی    1144طوری که دکترین حقوق فرانسه بر این باورند در راستتای اعمتال متادۀ     به

تواند تعمیرات الزه در عین مستأجره را که برعهدۀ م جر استت، در صتورت    می فرانسه، مستأجر
 ;Damas, 2012: no179وستیلۀ ثالت  و بته هزی تۀ مت جر انجتاه دهتد )        امت اع وی، خود یتا بته  

Vincelles, op. cit: no 143  1(  این امر در رویۀ قضایی فرانسه نیز مورد تأیید قرار هرفتته استت  
متعهدی که تعهد به انتقال مالکیت مال کلی نموده، از تستلیا متال کته یتک     عالوه بر این، اهر 

، 1144شکل خاصی از تعهد به فعل مادی است خودداری ک د، متعهدله حتق دارد طبتق متادۀ    
 ,Légier)ک  دۀ دیگر دریافت کرده، جایگزین نمایتد   مشابه آن مال را به هزی ۀ متعهد از تأمین

2012: no 211;Oliver, 2012: no 335 )    کته   2  البته این اقداه تحتت ع توان معاملتۀ جتایگزین
 هیرد  متفاوت با بح  ما است، قرار نمی

بی ی شده است؛ بته ایتن شترح کته اهتر       قانون مدنی مصر نیز پیش 205همین امر در مادۀ 
توانتد   متعهد تعهد راجع به انتقال مالکیت مال کلی و تستلیا آن را نقتض ک تد، متعهدلته متی     

ب حکا دادهاه و در موارد فوری حتی بدون چ ین حکمی، به هزی ۀ متعهد مثتل همتان   موج به
 (  791، همان: س هوریمال را تحصیل ک د )

                                                           
1. Case No.99-21127, Court of Appeal, 2001, Available at:  https://www.legifrance.gouv.fr/ 

affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007432023. 
2. Substitute Transaction 
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بدیهی است اجرای تعهد از سوی ثال  در تعهدات پولی موضوعیت ندارد، چراکه اهر ب است 
یرد، نیازی به دخالتت  به قرار ه علیه به علت عده اجرای حکاْ وسیلۀ وصول محکوه اموال محکوه
 ثال  نیست 

 

 صدور حکم الزام به ایفای تعهد از سوی دادگاه. 3. 1
االجترا از   ع وان قاعدۀ کلی، اجرای تعهد از طریق متعهدله یا ثال  نیازم تد صتدور حکتا الزه    به

  بدیهی است در صورت اثبات نقض تعهد، دادهاه حکا به الزاه متعهتد  1سوی مرجع صالح است
رغا حکتا   علیه به تعهد مطابق شرایط قرارداد خواهد داد  در چ ین وضعی، اهر محکوه به اجرای

دهد، شرایط برای رجتوع بته ثالت  و امکتان اجترای       صادره از سوی دادهاه به امت اع خود ادامه 
وسیلۀ او تحت ضوابط قانونی فراها خواهد شد؛ پس دخالتت ثالت  صترفاً پتس از عتده       تعهد به

 حکا دادهاه قابل تصور است تمکین متعهد به 
 47ق ه  در این خصوص تفاوت جزئی دارد، زیرا در متادۀ   238ق ا ا ه  با مادۀ  47مفاد مادۀ 

ق ا ا ه  استفاده از اجرای دیگران به هزی ۀ ملتزه به صرف امت اع وی از اجرای حکا کافی است، 
ی نمود که اجبار ملتزه مقتدور  توان این قاعده را جار ق ه  زمانی می 238درحالی که طبق مادۀ 

دانان تعارض یادشده ج بۀ نظری داشته، قابل رفع است؛ زیرا اهتر   نباشد  به عقیدۀ برخی حقوق
تعهد به انتقال و تحویل عین را از تعهد به انجاه سایر افعال تفکیک نماییا، در بسیاری از موارد، 

شتود    خالقی و عملی هوناهونی روبرو متی اجبار شخص به انجاه دادن کار مقدور نبوده، با موانع ا
قانون اجرای احکاه مدنی میان تعهد به انتقال و تحویل عین با تعهد به انجاه سایر افعال، تمیتز  

هرهتاه  »     دارد:  در مورد تستلیا عتین معتین مقترر متی      42که در مادۀ  قائل شده است؛ چ ان
، ولی متادۀ  «دهد له می  هرفته و به محکوهله ممکن باشد، دادورز عین آن را  تسلیا آن به محکوه

توان هفت دو ماده  طور کلی می تر است؛ به ق ه  این تقسیا را درنظر نگرفته و مفاد آن عاه 238
 ( 121«: الف» 1393دارای مفهوه یکسان هست د )کاتوزیان، 

وط )متادۀ  توان افزود که غیرمقدور بودن اجبار ملتزه به انجاه فعل مشتر  در تأیید این نظر می
تواند مفهوه دیگری جز امت اع وی از انجاه تعهد داشته باشد، زیرا در حتالتی کته    ق ه ( نمی 238

اجرای تعهد مقدور نیست )مان د وضعیت فورس ماژور(، اساستاً تعهتد م تفتی استت  همن تین،      
این وسیلۀ شخص دیگری دارد و  ق ه  اشاره به مقدور بودن اجرای تعهد به 238قسمت دوه مادۀ 

 ورزد   علیه از انجاه آن خودداری می دقیقاً بیانگر آن است که خودِ تعهد مقدور است، بلکه مشروط

                                                           
شود، با این حال، در مواردی که  وسیلۀ واحد اجرای احکاه اجرا می صادر و بههرچ د اصوالً حکا از سوی دادهاه   1

بح   االتباع بوده، در فرض مورد ک  د، رمی داور نیز الزه  فصل می و طرفین اختالف خود را به شیوۀ داوری حل
 قابلیت اجرا خواهد داشت 
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طبق مقررات حقوق فرانسه نیز متعهدله باید ابتدا از متعهد اجرای تعهد را طلب ک د و پس 
ین، صتدور  (  ب تابرا Brunet, 2013: 25تواند به ثال  مراجعه نمایتد )  از خودداری وی از اجرا، می

 شود  حکا الزاه به اجرا و عده تمکین متعهد به حکا، جهت رجوع به ثال ْ شرط الزه تلقی می
 

 تجویز دادگاه. 4. 1
علیه از اجرای حکا دادهاه، متعهدله برای دستیابی به اجرای ثال  به اجازۀ  پس از امت اع محکوه

علیه از انجاه عمل،  ودداری محکوهق ا ا ه، در صورت خ 47مقاه قضایی نیازم د است  طبق مادۀ 
 222موجب متادۀ   م د هردد  به تواند از اجرای ثال  بهره له صرفاً تحت نظر مأمور اجرا می محکوه

پذیر  وسیلۀ متعهدله بدون تجویز دادهاه امکان شده از جانب متعهد به ق ه  نیز اجرای تعهدِ نقض
اده موضتوعیت نتدارد و در بستیاری از متوارد،     له در این م نیست  البته اجرا از سوی خودِ متعهد

متعهدله توانایی و تخصص اجرای تعهد را نداشته، ناهزیر از مراجعه به ثالت  و تقاضتای اجترا از    
(  کسب اجازه از دادهاه در این خصتوص مستتلزه   359سوی وی است )شعاریان و ترابی، همان: 

علیه از اجرای حکا در صتورت    اع محکوهاقامۀ دعوای جداهانه نیست و دادهاه پس از احراز امت
 دهد  له می وجود سایر شرایط، اجازۀ اجرا از سوی ثال  را به متعهد

تواند موجبات انجاه شترط را   ق ه  نیز در صورت نقض شرط فعل، حاکا می 238طبق مادۀ 
یی که فراها نماید  تجویز دادهاه در فرض یادشده در نظاه حقوقی ایران حائز اهمیت است؛ تاجا

له با اجازۀ دادهاه و با هماه گی دایترۀ اجترا بته انجتاه تعهتد        برخی بر این باورند که اهر محکوه
مبادرت نک د، بعید نیست آن را مشمول ایفای دین از جانب غیرمدیون بدان د و چون بدون إذن 

 ( 201: 1393علیه رجوع کرد )مهاجری،  بوده، برای آننه هزی ه شده است نتوان به محکوه
وستیلۀ ثالت     ه فرانسه، مجوز قضایی شرط دستیابی به اجرای تعهد به1804در قانون مدنی 

مجتوز   1144است، اما بر اساس رویۀ قضایی موجود، متعهدله باید برای اعمال مادۀ  تلقی نشده 
ه 2016قضایی را کسب نماید؛ حتی عالوه بر آن، اخطار رسمی ها که اخیتراً در قتانون متدنی    

قانون مدنی فرانسه نیتز   1143شود  طبق مادۀ  بی ی شده است، الزامی تلقی می ت پیشصراح به
ممکن است به متعهدله اجازه داده شود آننه را در جهت تخلف از تعهد انجتاه یافتته استت بته     

تتوان   متی « اجتازه »طترح اصتالحی کاتتاال، از واژۀ     1154تت 2هزی ۀ متعهد زایل نماید  در مادۀ 
هر دو نوع تعهد )مثبت و م فی(، نیازم د مجوز از سوی مقاه رسیدهی است  با دریافت که انجاه 

این حال، دکترین حقوق فرانسه بر این باور است که در شرایط اضطراری، متعهدله بتدون مختذ   
 Picod, 2011: no)دستت آورد   وستیلۀ ثالت  را بته    توانتد اجترای تعهتد بته     مجتوز قضتایی متی   

39;Damas, op. cit: no 179 )         البتته عتده ضترورت کستب مجتوز قضتایی صترفاً در خصتوص  
 است و شامل تعهد ترک فعل نیست   بی ی شده تعهدات به فعل پیش
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طتور کلتی    هرفتته در قتانون متدنی فرانسته، بته      ه با توجه به اصالحات صورت2016در سال 
فعتل  ضرورت تجویز قضایی برای اجرای تعهد از سوی شخصی غیر از متعهد در خصوص تعهد به 

پس از اخطار رسمی، »دارد:  این قانون که مقرر می 1222میان برداشته شد  زیرا بر اساس مادۀ  از
تواند طی یک زمان معقول و با هزی ۀ معقول، خودش تعهد را اجرا ک د یتا بتا اجتازۀ     متعهدله می

نتد بته صتورت    توا ، متعهدله متی    «قبلی قاضی آننه را که در نقض تعهد انجاه یافته، ازبین ببرد 
جانبه و بدون ای که ضرورتی به مراجعۀ قبلی به دادهاه باشد، تعهد را اجرا ک د  با ایتن حتال،    یک

تعتدیل شتده و ضترورت    « زمان و هزی تۀ معقتول  »هرفته، با قید  در این ماده تغییر جهتِ صورت
متعهتد قترار    هتایی کته برعهتدۀ     است  هزی ته  به ایجاد تعادل در م افع انجامیده « هزی ۀ معقول»

له از طریق اجرا از جانب شخصی غیر از متعهتد، اجترای    ای باشد که متعهد هونه هیرد، نباید به می
 هرفتت، دریافتت ک تد )    وسیلۀ متعهد صورت می بایست به ارزشم دتری نسبت به اجرایی که می

Cartwright, 2017: 264&.(Whittaker     هرفتته در قتانون جدیتد کته در     تغییتر جهتت صتورت 
رغا مزایایی که برای متعهدله دارد  است، به بی ی شده  راستای تسهیل و تسریع اجرای تعهد پیش

درعمل ممکن است موجب اضرار متعهد شود  از این رو، برخی از نویس دهان بر این باورند کته از  
تر یک طرف، درخواست قبلی به دادهاه ه وز این مزیت را دارد که روند رسیدهی را قابتل اعتمتاد  

م ظتور مختذ    نماید و از طرف دیگر، اهر دادهاه از پیش مداخله نک د، بعداً درعمل ممکن است بته 
(  این تغییرِ جهت جزئی استت،  Ibid: 281وسیلۀ متعهدله دخالت ک د ) شده به های متحمل هزی ه

نجتاه  زیرا نیاز به مجوز قبلی قاضی برای متعهدله برای ازبین بردن آننه در راستای نقض تعهتد ا 
 (  Essie de kelle, 2017: no 4; François, 2016: no 5یافته، محفوظ است )

ه مجوز قضایی برای اجترای تعهتد از ستوی    2016قانون  1222هفت ی است هرچ د در مادۀ 
شتده در ابتتدای    درج« اخطتار رستمی  »است، اما با توجه به عبتارت   ثال  مورد اشاره قرار نگرفته 

توانتد   طور جدی از متعهد درخواست ک د  اخطار رسمی متی  جرای تعهد را بهماده، متعهدله باید ا
توانتد ختود یتا از     به شکل ارسال نامه حاوی درخواست اجرا باشد  پس از این اخطار، متعهدله می

استفاده در اعمتال اختیتار    ین مها احتماالً برای جلوهیری از سوءاطریق ثال ْ تعهد را انجاه دهد  
رویۀ قضتایی فرانسته بتا درنظتر هترفتن        (Essie de kelle, op. cit: no5) است شده یادشده ارائه 
نحتوی کته محتاکا     ، ضرورت ارسال اخطار رسمی را مورد تأکید قرار داده، به1222صراحت مادۀ 

تجدیدنظر این کشور به دلیل عده ارسال چ ین اخطاری از سوی متعهدله، محکومیت متعهد بته  
  1اند   رای تعهد را که در دادهاه بدوی مورد حکا قرار هرفته بود، نقض کردههای اج پرداخت هزی ه

                                                           
1. Case No. 89-19866, Court of Appeal, 1991, Available at: https://www.legifrance.gouv.fr/ 

affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026013; Case No. 95-16017, Court of Appeal, 1997, 
Available at: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007037901; 
Case No. 04-20142, Court of Appeal, 2006, Available at: https://www.legifrance.gouv.fr/ 
affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007050908. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026013
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026013
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007037901
https://www.legifrance.gouv.fr/%20affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007050908
https://www.legifrance.gouv.fr/%20affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007050908
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، امتا در   بی ی نشتده  در نظاه حقوقی ایران چ ین استث ایی برای تحصیل مجوز قضایی پیش
شتده   برخی موارد تدابیر خاصی در صورت وجود حالت فوریت و شرایط اضطراری درنظر هرفته 

االجرا، درصورتی که مالْ بازداشت و  مۀ اجرای مفاد اس اد رسمی الزهنا آئین 51است  طبق مادۀ  
بایست قبل از کسب إذن از ادارۀ ثبت،  شود، هرهاه شرایطی حاکا هردد که می  به حافظ سپرده 

تواند از اموال خود داده، با تستلیا متدارک    ای بابت حفاظت مال پرداخت هردد، حافظ می هزی ه
شود که در صورت وجود فوریت، نیتازی بته کستب إذن     د  مالحظه میبه ادارۀ ثبت احتساب ک 

 نبوده، قبل از این امر امکان صرف هزی ۀ الزه وجود خواهد داشت 
توان با استفاده از مبانی فقهی و حقوقی، وجود چ تین استتث ایی را در    طور کلی می البته به

اهتر انستان    1«محتمتل  وجوب دفع ضرر»خصوص کسب مجوز قضایی توجیه نمود  طبق قاعدۀ 
ق: 1417دربارۀ امری احتمال ضرر دهد، از نظر عقلی دفعِ آن ضررِ محتمل واجب است )خویی، 

تعویتق انتداختن اجترای     (  ممکن است در شرایط اضطراری، بته 175: 1365؛ غروی نائی ی، 89
عتدۀ  بتار باشتد؛ ب تابراین بتر استاس مفتاد قا       تعهد جهت کسب مجوز قضایی برای متعهدله زیان

وستیلۀ ثالت  را    م ظور جلوهیری از ضرر احتمالی، اجرای تعهتد بته   تواند به یادشده، متعهدله می
، 2بدون نیاز به کسب مجوز قضایی دریافت نماید  عالوه بتر ایتن، طبتق قاعتدۀ تقلیتل خستارت      

متعهدله باید اقداه متعارف و معقولی را کته بترای کاستتن از خستارت الزه استت انجتاه دهتد         
ال دارد و در مقررات حقوق ایران در مورد این  قاعدۀ یادشده ریشه در نظاه حقوقی کامن هرچ د

قتانون مستئولیت متدنی و     4قاعده تصریحی وجود ندارد، اما در برخی مواد قانونی ازجمله مادۀ 
تتوان آثتاری از اجترای ایتن قاعتده را مشتاهده کترد          ش متی 1316قانون بیمه مصوب  15مادۀ 

ب ابراین، پس از نقض تعهد، متعهدله در راستای کاهش خسارات وارده  ( 306: 1386)کاتوزیان، 
م تد   وسیلۀ ثال  بهتره  قضایی از اجرای تعهد بهبایستی مجاز باشد تا در موارد فوری بدون مجوز 

ت ها به نفع اوست، بلکه با م افع متعهد نیز همسو  شود  در چ ین وضعی، اقداه فوری متعهدله نه
های اجرایتی کمتتری را    تواند هزی ه ها اقداه فوری می است، زیرا با توجه به امکان افزایش هزی ه

 به متعهد تحمیل نماید 

                                                           
در خصوص میزان ضرری که دفع آن طبق قاعدۀ یادشده واجب است، اختالف نظر وجود دارد  از تعابیر برخی از   1

زیان احتمالی است؛ خواه احتمال زیان اندک و در حد « ر محتملضر»آید که مراد از  اصولیون چ ین برمی
( 117ق: 1415؛ انصاری، 414: 1375وها و شک باشد و خواه احتمال زیان زیاد و در حد ظن باشد )نراقی، 

طوری که از این  است؛ به« ظن»در قاعدۀ مذکور « محتمل»ای دیگر بر این باورند که م ظور از کلمۀ  اما عده
ک  د  ب ابراین جلوهیری از ضرری را واجب و ضروری  نیز یاد می« دفع ضرر مظ ون»ع وان قاعدۀ  قاعده با

؛ غروی 143ق: 1405شود )عراقی،  دان د که در صورت عده پیشگیری، احتمال قوی بر وقوع آن داده می می
 ( 215؛ خویی، همان: 175نائی ی، همان: 

2. Mitigation of Damages 
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تواند بدون  له می قانون مدنی مصر نیز در شرایط اضطراری متعهد 209مادۀ  2بر اساس ب د 
اجازۀ محکمه، تعهد را به هزی ۀ متعهد انجاه دهد  اهر تعویق اجرای عین تعهد تا زمتان صتدور   

وستیلۀ دیگتری انجتاه داده،     تواند بدون اجازۀ دادهاه تعهد را به له می اجازه ممکن نباشد، متعهد
  امتا در خصتوص   1(792شده به متعهد رجوع ک تد )ست هوری، همتان:     متحمل های بابت هزی ه

له حق ندارد حتی در حالت ضرورتْ بدون کسب مجوز به ازبین بردن  تعهد به ترک فعل، متعهد
آننه در جهت نقض تعهد صورت هرفته است، اقداه نماید؛ به این دلیل کته ایتن اقتداه، تعتدی     

 ( 798جوز قضایی صورت هیرد )همان: محسوب شده، صحیح نیست که بدون م
 

 . ماهیت اجرای تعهد از سوی ثالث2
با درنظر هرفتن شرایط الزه برای اجرای تعهد از سوی ثال ، ماهیتت اجترای چ تین تعهتدی را     

توان در مرتبۀ بعدی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد  نویس دهان متا در متورد ماهیتت اجترای      می
اند، اما معتقدند آننته بترای    صراحت متعرض مطلب نشده سئله بهتعهد از سوی ثال  در فرض م

متعهدله در انعقاد قرارداد حائز اهمیت است، دستیابی به اجرای تعهدات ناشی از آن استت  لتذا   
استت، روش رستیدن بته ایتن      در تعهداتی که قائا به شخص نبوده و مباشرت نیز شرط نشتده  

ک د، بترای متعهدلته چ تدان مهتا نیستت )صتفایی،        مقصود و ای که چه کسی تعهد را اجرا می
تتوان چ تین استت باط     (  ب ابراین، می205: 1394؛ کاتوزیان، 31: 1395؛ شهیدی، 239همان: 

کرد که حتی اهر شخصی غیر از متعهد، تعهد را اجرا نماید، درواقع تعهدی را که بر ذمۀ متعهد 
جرای عین تعهد است؛ درست مشابه وضتعیتی  اجرا درآورده و دارای همان ماهیت ا  قرارداشته به

 نماید  جای ممت ع نسبت به اجرای حکا الزاه به ایفای تعهد اقداه می که حاکا نیز به
قتانون متدنی فرانسته     1144در نظاه حقوقی فرانسه امکان اجرا از سوی ثال  کته در متادۀ    
ش اخته  3ز اجرای عین تعهدو نوعی ا 2طور کلی با ع وان اجرای جایگزین بی ی شده است، به پیش

                                                           
، عده لزوه کسب إذن از دادهاه برای چ ین اجرایی موجبات و عقود 250طبق مادۀ ی لب ان نیز در نظاه حقوق  1

قانون مدنی عراق، اهر متعهد به تعهد  248(  طبق مادۀ 34و  33ه: 1998)ابراهیا سعد،  است بی ی شده  پیش
تواند بعد   د، متعهدله میالذمه عمل نک خود راجع به انتقال مالکیت یا هرهونه حق عی ی دیگر از شیء کلی فی

دست آورد  بر  از إذن محکمه یا بدون إذن آن در موارد اضطراری، مثل آن شیء را خود به هزی ۀ متعهد به
، اهر متعهد تعهد به فعل را نقض ک د و اجرای شخصی وی ضرورتی نداشته باشد، 250اساس ب د اول مادۀ 

یون، از محکمه إذن بگیرد  اما در ب د دوه مادۀ یادشده تواند بابت اجرای تعهد به هزی ه مد متعهدله می
 (  9و  8تا، ص  است )حکیا، بی ضرورت کسب إذن از محکمه در شرایط اضطراری از میان برداشته شده 

2. Faculté de Remplacement 

3. Exécution en Nature  
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(؛ به این Brunet, op. cit: 31هردد ) که نسبت به تعهدات به فعل و ترک فعل اعمال می 1شود می
شتود کته ایتن     مع ا که دستیابی به اجرا از جانب شخص دیگری غیر از خودِ متعهتد فتراها متی   

 ,Cartwright, 2009: 443; Cartwright & Whittakerتواند متعهدله یا ثالت  باشتد )   شخص می

op. cit: 258وستیلۀ آن متعهدلته    است که به بی ی شده  (  در واقع، یک نوع مکانیسا قضایی پیش
  (Rowan, 2012: 116)تواند اجرای قرارداد را از شخصی غیر از متعهد دریافت ک د  می

ای  ارهه فرانسه به جایگزی ی و اجرای عین تعهد اش2016قانون مدنی  1222اهرچه در مادۀ 
وستیلۀ   وسیلۀ این ماده توصیف هردیده، مسلماً اجرای عین تعهتد بته   نشده، ولی مکانیزمی که به
هیترد  برختی از نویست دهان     قترار متی  « اجرای اجباری عین تعهد»ثال  است و تحت مجموعۀ 

پرداخت مبالغ الزه برای اجرای جتایگزین، ختواه بته شتیوۀ      معتقدند متعهد خواه از طریق پیش
هردد و درواقع تعهد او تبتدیل بته یتک     ها پس از این اجرا، از تعهد خود بری می خت هزی هپردا

رغتا وجتود چ تین     توان چ ین اجرایی را اجرای عین تعهد دانست  به شود و نمی تعهد پولی می
دیدهاهی، هسترش مفهوه اجرای اجباری عین تعهد برای تحت پوشش قراردادن حالتی که اجرا 

استت   هیرد، از سوی اکثریت نویست دهان تأییتد شتده    غیر از متعهد صورت می وسیلۀ شخصی به
(Cartwright, op. cit: 258, 272 &Whittaker  ) 

رسد در حقوق ایران نیز همان تد حقتوق فرانسته،     نظر می هفته، به با توجه به مطالب پیش   
ق ه   222چراکته متادۀ    رود؛ شمار می اجرای تعهد از سوی ثال  از مصادیق اجرای عین تعهد به

ق ه  فرانسه اقتباس شده و دارای همان مفهوهِ پذیرفته در این کشور است   1144ایران از مادۀ 
توان موضوع فس  قرارداد و اجترای قترارداد از ستوی شتخص دیگتر را       لذا در چ ین وضعی نمی

لزاه به ایفای تعهد هیرد، درحقیقت حکا اولیۀ ا مطرح کرد، بلکه آننه مورد حکا دادهاه قرار می
قراردادی )با فرض بقای قرارداد( است که در مرحلۀ اجرای حکا، اجرای تعهد از سوی متعهدله 

 پذیرد  یا ثال  صورت می
 

 . آثار اجرای تعهد از سوی ثالث3
توان هفت که آثار مترتتب بتر آن، همتان آثتار      با توجه به ماهیت اجرای تعهد از سوی ثال ، می

ای اضافی دربر داشته باشتد، در   تواند هزی ه است؛ اما ازآنجا که اجرای ثال  می اجرای عین تعهد
 توان مورد بررسی قرار داد  های چ ین اجرایی را نیز می ک ار سایر نتایج کلی، موضوع هزی ه

                                                           
ت با بح  معاملۀ جایگزین است، زیرا شده در حقوق فرانسه متفاو شایان ذکر است که اجرای جایگزین مطرح  1

قرارداد م حل  (Faculté de remplacement)طور که در مطالب پیشین اشاره شد، در اجرای جایگزین  همان
 شود  نشده، همان تعهدی که بر ذمۀ متعهد قرارهرفته است اجرا می
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 سقوط تعهدِ متعهد. 1. 3
متابین او   داد فیالذمه شدن متعهد از تعهد ناشی از قرار اثر اصلی اجرای تعهد از سوی ثال ، بری

و متعهدله است  هدف اصلی متعهدله در برخی از قراردادها، رسیدن به اجرای کامل تعهد است؛ 
هرچ د اجرای یادشده را از شخص متعهد دریافت نک د  رسیدن به اجترای تعهتد ه گتامی کته     
خصوصیات شخصی متعهد مد نظر متعهدلته نیستت موضتوعیت دارد و راه و روش آن اهمیتت     

(  ب ابراین، بر استاس نتص قتانون متدنی و قتانون اجترای       205: 1394ی ندارد )کاتوزیان، چ دان
تواند از طریق شخصی غیر از خودِ متعهد به این هدف برستد  پتس از    احکاه مدنی، متعهدله می

ک تد کته    شود؛ ثال  همان تعهدی را ایفا متی  الذمه می ای که ثال  تعهد را انجاه داد، متعهد بری
توان اجترای تعهتدی را کته صتورت هرفتته استت،        عهده داشته، و روشن است که نمیمتعهد بر

 دوباره از متعهد درخواست کرد 
در حقوق فرانسه نیز ازآنجا که ماهیت اجرای تعهد از جانب ثالت  در فترض نقتض تعهتد از     

د، وسیلۀ شخصی غیر از متعهت  سوی متعهد، اجرای عین تعهد ش اخته شد، لذا با اجرای تعهد به
شتود    آید و تعهتد وی ستاقط متی    مرحله اجرا درمی همان تعهدی که بر ذمۀ متعهد بوده است به

(Cartwright, op. cit: 258 & Whittaker ) 
 

 های اجرا از سوی متعهد پرداخت هزینه .2. 3
نامۀ اجرای مفاد است اد   آئین 34ق ا ا ه  و مادۀ  47ق ه، مادۀ  238و  222طور که در مواد  همان

است، اثر دیگری که در خصوص اجرای ثال  پس از نقتض قترارداد     االجرا اشاره شده رسمی الزه
هایی است که متعهدله برای دستتیابی بته اجترا از ستوی ثالت        شود، پرداخت هزی ه بررسی می

  1هایی برآید متحمل شده است و متعهد بایستی از عهدۀ چ ین هزی ه

                                                           
مت متعارف زمان اجرا محاسبه و به در مقاه اجرای تعهد از سوی ثال ، بدیهی است که هزی ۀ اجرا بر اساس قی  1

ثال  پرداخت خواهد شد و درصورتی که هزی ۀ اجرا بیشتر از قیمت قراردادی باشد، این هزی ۀ اضافی با رجوع 
ها نداشته  علیه )متعهد( مالی برای پرداخت این هزی ه علیه تأمین خواهد شد  حال اهر محکوه به اموال محکوه

ش میسر نخواهد بود  1394های مالی مصوب  قانون نحوۀ اجرای محکومیت 3ادۀ باشد، به نظر برخی، اعمال م
هفته  قانون پیش 3ها حکمی صادر نشده و برای اعمال مادۀ  ق ا ا ه  در مورد این هزی ه 47چراکه بر اساس مادۀ 

حکا و ها جداهانه طرح دعوا نموده، پس از صدور  له برای مطالبۀ هزی ه در این خصوص الزه است محکوه
(، اما عدۀ دیگر بر این باورند که به لحاظ ای که 200)مهاجری، همان:  قطعیت آن از مفاد این ماده استفاده ک د

است، در امکان اعمال  به بوده و فقط مصداقش تغییر یافته  شده از سوی دادهاه همان محکوه های تعیین هزی ه
، 47(  طبق ذیل مادۀ 137: 1394ی، اتیحوجود ندارد )های مالی تردیدی  قانون نحوۀ اجرای محکومیت 3مادۀ 

به نقدی مقرر است، لذا در  علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوه های یادشده از محکوه وصول هزی ه
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هرفتته را از متعهتد مطالبته     هتای صتورت   ثال  هزی ته متعهدله پس از اجرای تعهد از سوی 
شود که این امر مستلزه طترح دعتوی نیستت؛ زیترا      ق ا ا ه  است باط می 47ک د، اما از مادۀ   می

طبق مادۀ یادشده، دادهاه صادرک  دۀ اجرائیه با تحقیقات الزه و در صورت ضرورت با جلب نظر 
علیه، مان تد ترتیبتی کته     جازۀ وصول آن را از محکوهک د و ا  را معین می  کارش اس میزان هزی ه

 دهد   بی ی شده است، می به نقدی پیش برای وصول محکوه
االجرا نیز پس از الزاه متعهد به مفتاد   نامۀ اجرای مفاد اس اد رسمی الزه آئین 34طبق مادۀ 

انجاه داده، کلیتۀ   اجرائیه از سوی ادارۀ ثبت و عده اقداه متعهد، متعهدله به هزی ۀ خود تعهد را
 ک د  ها را از طریق اجرای ثبت از متعهد مطالبه و دریافت می هزی ه

وسیلۀ ثال  اقتداه نمایتد، بته دوطریتق      متعهدله چه خود شخصاً تعهد را انجاه دهد و چه به
ها را مطالبه ک د: الف( در ابتدا تحت نظر دایرۀ اجرا تعهد را انجتاه دهتد، ستپس     تواند هزی ه می

 ها را وصول و بعد از آنْ تعهد را اجرا نماید  های آن را مطالبه ک د؛ ب( هزی ه هزی ه
ه نیتز بته ایتن موضتوع     2016قتانون متدنی    1222قانون متدنی ستابق فرانسته و     1144در مادۀ 

های اجرای تعهتد از ستوی    تواند محکومیت متعهد به هزی ه صراحت اشاره شده است که متعهدله می به
 ( Essie de kelle, op.cit: no 6پرداخت یا بازپرداخت از دادهاه مطالبه نماید ) پیش ثال  را به صورت

متعهد است، اما اصوالً در یک   عهدۀ های اجرای تعهد از سوی ثال  به هرچ د پرداخت هزی ه
زمان باشتد، متعهدلته نیتز ملتزه بته پرداختت مبلتغ         قرارداد معوض، چ اننه اجرای تعهدات ها

ب تابراین، ضترورت دارد کته بتدوًا چ تین مبلغتی از ستوی متعهدلته در صت دوق          قرارداد است  
دادهستری تودیع شود  اما اهر پرداخت مبلغ اجرای تعهد، مت خر بتر ایفتای آن باشتد، در ایتن      

 عهدۀ متعهد خواهد بود  های اجرا از سوی ثال  به صورت پرداخت تماه هزی ه
های اجرای تعهد نسبت بته   ت اقتصادی، هزی هباید توجه داشت که ممکن است بر اثر نوسانا

ملزه به « الف»است، کاهش یابد؛ برای مثال، طی قراردادی، شخص  آننه در قرارداد معین شده 
استت،   در قبال مبلغ یک میلیارد ریال شده « ب»ساخت تعدادی از قطعات خودرو برای شخص 

از تمکتین  « التف »ه و ختودداری  پس از مراجعه به دادها« ب»اما وی مرتکبِ نقض عهد شده و 
هتا، مبلتغ    م د هردد  حال بر اثر کاهش هزی ه حکا، در صدد برآمده است تا از اجرای ثال  بهره

وسیلۀ ثال  کافی استت  در چ تین حتالتی، ممکتن      هشتصد میلیون ریال برای تولید قطعات به
لتغ واقعتی چ تین    )متعهدله( در مقابل متعهد ملزه به پرداخت مب« ب»است ادعا شود، شخص 

                                                                                                                                        
(  714ها، قابل وصول خواهد بود )شمس، همان:  علیه و فروش آن صورت لزوه، با بازداشت اموال محکوه

قانون نحوۀ اجرای  3های یادشده وجود دارد؛ زیرا مادۀ  علیه بابت وصول هزی ه وهب ابراین، امکان حبس محک
میان آورده و در  ع وان یک حکا کلی سخن به به به ش از استیفای محکوه1394های مالی مصوب  محکومیت

 به است  قضیۀ حاضر نیز بح  اجرای تعهد از سوی ثال  به هزی ۀ متعهد درحقیقت نوعی استیفای محکوه
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رستد چ تین دیتدهاهی     نظتر متی   اجرایی خواهد بود که همان هشتصد میلیون ریال است  اما به
م طبق با اجرای قرارداد نیست، زیرا آننه مورد حکا دادهاه قرار هرفتته، اجترای عتین تعهتد از     

شتده،  سوی متعهد است و نقطۀ مقابل این تعهد یع ی مبلغ قرارداد جزء ارکان قرارداد محسوب 
علیه پس از صدور حکا قطعتی بته    تغییرناپذیر است  این وضعیت مشابه فرضی است که محکوه

دهتد  مستلا استت کته در      تری انجاه می ک د و موضوع تعهد را با هزی ۀ پایین حکا تمکین می
چ ین وضعی، متعهدله باید مبلغ قرارداد را بپردازد، ولی باید درنظتر داشتت کته در هتر حتال،      

 شی از تأخیر تأدیه در اجرای تعهد قابل مطالبه است خسارت نا
هفتته تولیتد    های اجرای تعهد افزایش یابد؛ به این مع ا که طبق مثال پتیش  حال اهر هزی ه

وسیلۀ ثال  به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال باشد، متعهدله همان مبلغتی   قطعات به
 هد کرد و مازاد برعهدۀ متعهد است است، پرداخت خوا را که در قرارداد معین شده 

نماید، قاضتی   در وضعیتی که متعهدله مبلغ قراردادی را در مرحلۀ اجرای حکا پرداخت می
ویتژه مراحتل زمتانی     اجرای اجکاه بایستی به مفاد قرارداد در خصوص نحوۀ پرداختت ثمتن بته   

متعهتد و متعهدلته،    متابینِ  باشد؛ چراکه ممکن است در قرارداد فی پرداخت ع ایت کامل داشته 
شود  در چ ین حتالتی،   مواعد زمانی مختلفی برای پرداخت ثمن از جانب متعهدله درنظر هرفته 

تواند برخالف مفاد قرارداد، اجرای حکا را م وط به پرداخت تمامی ثمن  واحد اجرای احکاه نمی
علیته   د، محکتوه شده را در قبال دریافتت تمتامی اجترت انجتاه دهت      نماید و اهر ثال  تعهد نقض
های یادشده را پرداخت کرده، حکا اجرا شتود  متعهدلته نیتز طبتق      )متعهد( باید تمامی هزی ه

مفاد و شرایط قرارداد اقداه به پرداخت ثمن خواهد کرد، لذا این نوع اجرا نباید خللتی بته مفتاد    
 قرارداد از حی  مواعد پرداخت ثمن وارد ک د 

 

 های تعهد آزادی تضمین .3. 3
وسیلۀ متعهد، امتوال یتا است ادی بتا      م ظور تضمین حسن اجرای تعهد به بسیاری از موارد به در

هیرد  ه گامی که متعهد طبق مفتاد قترارداد تعهتدات     توافق طرفین در اختیار متعهدله قرار می
هایی، اموال یا اس اد مورد وثیقته بته    دهد، به دلیل تبعی بودن چ ین تضمین مدنظر را انجاه می

(  در فرض مسئله نیز ازآنجا که ثال  پس از نقض 194: 1386شود )قاسمی،  بازهردانده میوی 
دهد و چ ین اجرایی همتان اجترای عتین تعهتد      تعهد از سوی متعهد، موضوع تعهد را انجاه می

موضوع قرارداد میان متعهد و متعهدله است؛ لذا پس از اجرای ثال  دلیلتی بترای بتاقی مانتدن     
وسیلۀ شخصی غیر از متعهد به  د در قید وثیقه وجود ندارد، زیرا متعهدله هرچ د بهاموال یا اس ا

های موجود نیز به متعهتد یتا کستی کته از      رسد، تضمین مقصود نهایی خود از انعقاد قرارداد می
 شود  است، بازهردانده می  جانب وی حسن اجرای تعهد را ضمانت کرده
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 جام تعهدتوقف محاسبۀ خسارتِ تأخیرِ ان .4. 3
تواند جبران خسارت ناشی از  مدنی، متعهدله می دادرسی  قانون آئین  515با توجه به مفاد مادۀ 

تأخیر انجاه تعهد را از متعهد مطالبه ک د  اما با پایان یتافتن اجترای تعهتد، محاستبۀ خستارتِ      
به هزی تۀ  تأخیر اجرا متوقف خواهد شد  در فرضی که ثال  پس از نقض تعهد از سوی متعهد و 

شود؛ چراکه اجترا از ستوی ثالت      ک د، محاسبۀ خسارت یادشده متوقف می وی تعهد را اجرا می
 یابد  موجب سقوط تعهد شده، از این طریق متعهدله به اجرای اصل تعهد دست می

 

 نتیجه
دهد که در هر دو سیستا حقوقی ایران و فرانسته در صتورت ختودداری     مطالعۀ حاضر نشان می

اجرای حکا به ایفای تعهد قراردادی، امکان اجرای همان تعهد از سوی ثال  )یا ختودِ  متعهد از 
متعهدله( وجود دارد و این راهکار م حصر به تعهدات از نوع فعل یا ترک فعل مادی است  البتته  
درصورتی که تعهد قائا به شخص بوده یا مباشرت در اجترای آن شترط شتود، اجترای تعهتد از      

صور نخواهد بود  مطابق هر دو سیستا حقوقی مورد مطالعه، اصتوالً متعهدلته   سوی ثال  قابل ت
برای دستیابی به اجرای ثال  نیازم د مجوز قضتایی استت، امتا در شترایط اضتطراری، ضترورت       
کسب مجوز قضتایی در حقتوق فرانسته م تفتی بتوده، اجترای تعهتد از ستوی ثالت  مستتقیماً           

وان بر اساس قاعدۀ وجتوب دفتع ضترر محتمتل و قاعتدۀ      ت پذیر است  در حقوق ما نیز می امکان
تقلیل خسارت، وجود چ ین استث ایی را توجیه نمود  شایان ذکر استت کته عتده لتزوه کستب      
مجوز قضایی صرفاً در تعهدات مثبت قابل تصور بوده، ازبین بردن آننته در جهتت نقتض تعهتد     

 ، در هر حال، نیازم د مجوز قضایی است  صورت هرفته
ه حقوقی ایران نیز همان د حقوق فرانسه اجرای تعهد از سوی شخصی غیر از متعهتد  در نظا

ع وان اجرای جایگزین، و شکلی از  در فرض نقض قرارداد از سوی وی و متعاقب حکا به الزاه به
شود  با توجه به ماهیت اجرای ثال  در چ ین وضتعی، بتا چ تین     اجرای عین تعهد محسوب می

هتای   الذمه شده، به تبع آن، تمامی تضتمین  ثال  یا متعهدله، متعهد بریایفای تعهدی از سوی 
های مازاد بر مبلغ قراردادی  هردد  اما در هر حال، متعهدْ مسئول پرداخت هزی ه تعهد ساقط می

وسیلۀ ثال ، محاسبۀ خسارت تأخیرِ انجاه تعهد کته پرداختت آن    است و از تاری  اجرای تعهد به
 شود  متوقف میعهدۀ متعهد است،  بر
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