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 مقدمه

 حقوق مباحث نیبهتر از یکی ینید و ینیع به یمال حق میتقس

 در دارد؛ یژرمن یروم یحقوق نظام در شهیر که است یخصوص

 میتقس تعهدات و اموال بخش دو به یمال حقوق فرانسه حقوق

 ینید حق رامونیپ یدوم و ینیع حق به ناظر یاول که شود می

 روابط جادیا اسباب به توجه با فقه در اما .چرخد یم تعهد ای

 کنند یم فایا یفرع و یتبع نقش نید و نیع ،یحقوق و یاعتبار

( 991:9911الهی،  نعمت). هرابط خود نه هستند روابط موضوع و

 آمده  ینید حق و نید عنوان تحت موضوعه حقوق در آنچه

 مورد  دتعه عنوان به هفرانس حقوق در و  التزام ،فقه در است

 رابطه» است آمده ینید حق فیتعر در. است شده واقع قبول

 دار عهده یگرید برابر در یشخص آن موجب به که است یحقوق

 مترادف که التزام (49:9936 ،کاتوزیان) «.شود می یامر انجام

 شدن متعهد و گرفتن ذمه بر» از است عبارت آمده کردن تعهد

 و (34:9917،جعفری لنگرودی) «.غیر نفع به یحق به نسبت

 به نظر شخص آن موجب به که است یحقوق رابطه کی تعهد»

 ملزم قانون حکم به ای و جرم شبه ای جرم ای عقد شبه ای عقد اقتضاء

 ای شخص بنفع ینیمع عمل ترک ای فعل به مکلف ای یزیچ دادن به

 (944:9917،جعفری لنگرودی) «.شود می نیمع اشخاص

 رسد یم بنظر تعهد و التزام ن،ید از شده ارائه فیتعار در دقت با 
 فهیوظ بر داللت یهمگ و هستند مترادف الحطاص سه این که
 که یطور هب ،دارند گرید شخص به نسبت شخص تیولؤمس و

 یجا به و معنا کی در را الحطاص سه هر دانان حقوق از یا عده
ین قیاسی آیا چن (177:9913 سعیدی،). اند برده کار هب هم

کار رفته است؟ امری که کمتر  نحو شایسته به صحیح و به
 اصطالح سهاین  دینباواقع امر . دانی به آن پرداخته است حقوق

 عهده به و رشیپذ یمعنا به التزام که چرا دانست، مترادف را
 قرار ذمه به و جادیا نید تعهد، جادیا از پس و است تعهد گرفتن

 تعهد جهینت نید و است التزام جهینت تعهد نیبنابرا گردد؛ یم
 یکاربرد فقه در التزام ای الزام یمعنا به تعهد ،وجود نیا با. است

 در آنچه با را تعهد دینبا استعماالت لیقب نیا در .دارد عیاش
 دهینام ینید حق ،فرانسه حقوق از دیتقل به و امروز حقوق

                                                           
1 - Chose in action 
2 - Undertaking 
3 - Obligation 

 ینید قح از اعم التزام معنى به تعهد نجایا .ختیآم شود می
 .است

 ،ینید حق کیتفک جهت کی هر فقها و یفرانسو دانان حقوق
 حق یاجرا متعلق اعتبار به التزامات و تعهدات میتقس به اقدام

 ینید حق بهتر شناخت در کی هر ،یراداتیا رغم یعل که نموده،
 فرانسه حقوق تعهدات بندی تقسیم ،زمان مرور به. اند بوده موفق
 گرفته قرار دانان حقوق رشیپذ مورد و شده رانیا حقوق وارد

 از ذهن، انحراف بر عالوه بندی تقسیم نیا رشیپذ که است،
. است انتقاد مورد ران،یا یحقوق نظام به توجه با، بهتر شناخت

 حق اقسام اول بخش در که ،بخش سه بر مشتمل قیتحق لذا
 و فقه در التزام از یمیتقس دوم بخش در ،فرانسه حقوق در ینید

 مورد رانیا حقوق در ینید حق اقسام سوم بخش در انجامسر
 از دفاع مقام در یانتقاد یکردیرو با که گرفته قرار یبررس
 .بود میخواه خود، یشنهایپ یبند تقسم

 فرانسه حقوق در ینید حق اقسام -9

 فرانسه حقوق در آن یاجرا متعلق اعتبار به تعهد با ینید حق
 از بندی تقسیم نیا. است شده میتقس ینیع و یعاد تعهدات به

. است افتهی عام تیمقبول و شده فرانسه حقوق وارد آلمان حقوق
Mazeaud, 1958:16)) حق بستانکار یعاد تعهدات در 

از  .دارد را نید اتیمستثن جزب بدهکار ییدارا اقالم تمام فیتوق
 ییدارا تمام با یعاد تعهد کی در بدهکار: دیگو یم مازوها رو این
. شود می متعهد است التزام و نید شامل زمان هم هک خود

Mazeaud, 1958:12)) که ینیع تعهدات در که یحال در 
 و یش نیب است یا رابطه) شخص نه است یش بر تیاهم

 و باشد یم اجراء قابل مشخص اموال ریمس از فقط ،(شخص
. ندارد را ونیمد ییدارا اقالم ریسا به رجوع حق کار بهطل
 و یعاد تعهدات ابتدا برای تبیین بهتر (54:9936 کاتوزیان،)

 . گردد یم انیب ینید تعهدات سپس

 یعاد تعهدات -9-9

 تعهدات بندی تقسیم به فرانسه یمدن قانون 9914 و 9979 مواد
 یموضوع یدارا یعقد هر» است آمده 9916 مواد در و پراخته

 به تعهد عقد، طرف ای و شود می آن انتقال به متعهد طرف که است
 9965 تا 9994 مواد در «.شود یم کار انجام از یخودار ای انجام

 رو نیا از .باشد می کار انجام عدم ای انجام به تعهد به مربوط
 شده میتقس متفاوت نوع سه به فرانسه حقوق در یعاد تعهدات

 رایز داشته روم حقوق در شهیر بندی تقسیم نیا .است
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 و نیمأت ، تیمالک نتقالا نوع سه به را تعهدات دانان حقوق
 .اند کرده میتقس  انجام عدم ای انجام به تعهد و  تدارک

(Terre, 2002:52)  قرار یهپوت توجه مورد بندی تقسیماین 
 و پرداخته آن ریتفس و یبررس به یمفصل طور هب که گرفت،
 را مذکور بندی تقسیم ،هیپوت دیعقا تأثیر تحت یمدن قانون سپس

 یگرید ماتیتقس بعدًا البته کرد؛ ینیب شیپ خود مقررات در
 قیتحق موضوع از خارج که د،یگرد ینیب شیپ تعهد یبرا
 کار، انجام به تعهد در (Gazzaniga, 1992:15) .باشد می

 که رد،یگ یم قرار متعهد عهده بر مثبت طور هب کار کی انجام
 کلمه از فرانسه یات حقوقیادب در فعل نیا فیتوص یبرا
«Prestation» یماد فعل کی نظر مورد فعل. شود می استفاده 

 خاص یحقوق عمل کی عنوان ریز است ممکن و است محض
 برابر در را خود کتاب کند تعهد یشخص نکهیا مانند .ردیگ قرار
 9961 ماده در ((Flour, 2001:142.بفروشند ینیمع مبلغ

 کس چیه نکهیا بر یمبن شده انیب یا قاعده فرانسه یمدن قانون
 نیا به انیفرانسو یبندیپا .کرد کار انجام به مجبور توان ینم را

 عام تیمقبول قاعده، کی عنوان به امر نیا که است یجا تا امر
 خذأم ،یانسان تیشخص به احترام (Flour, 2001:142) . افتی

 که شود نمی رفتهیپذ لذا است؛ شده یمعرف فوق قاعده یاصل
 پس .کند عمل همان به باراج او اراده و لیم رغم یعل را متعهد

 مستنکف از توان یم ماده نیا داللت به ،استنکاف صورت در
 عمل همان ارزش دادگاه، نزد در آن ارزش که، گرفت خسارت

 .است یحقوق

 مدنظر تعهد انجام در متعهد شخص اتیخصوص که ییجا در

 ماده مطابق متعهدله ،نباشند شخص به قائم تعهد و نباشد

 به متعهد نهیهز با را تعهد ،خود تواند می یمدن قانون 9966

 یمدن قانون 9961 ماده در فعل ترک به تعهد در .برساند انجام

 یخوددار یکار انجام از شود می ملزم متعهد»: است آمده فرانسه

 مجاز آن انجام نبود، آن ترک به متعهد اگر که یا گونه به د،ینما

 نیهمچن. است قسم نیا از یتجار رقابت عدم به تعهد «بود یم

 بیتخر یتقاضا تواند می متعهدله که است آمده 9969 ماده در

 است؛ ساخته را آن متعهد التزام، برخالف که کند را یزیچ

 با ارتباط در فرانسه کشور یعال وانید سوم شعبه هچنانچ

                                                           
1 - Dare 
2 - Praestare 
3 - Facere 

 قرارداد مفاد و شرط در مندرج تعهد برخالف متعهد که یمورد

 .داد مذکور یبنا قلع به حکم ،نموده بناء سیسأت به اقدام

 ماده درکه  4اصالح با انتقال به تعهد( 174:9913 سعیدی،)

 انتقال به تعهد انگریب است، آمده فرانسه یمدن قانون 9911

 سندگانینو از یبرخ. یمجان ای معوض انتقال از اعم است،

 و هم با را یکل و یخارج نیع ،انتقال به تعهد در یفرانسو

 تعهد ترجمه در دینبا که یصورت در ،اند کرده انیب مطلق طور هب

: 9931لنگرودی، ) .کرد انیب را یخارج عین قید انتقال به

 لذا داشته، توجه امر نیا به دانان حقوق از یبرخ رو از این (4/35

  خارج انتقال به تعهد قیمصاد از را یخارج انیاع انتقال به تعهد

 9519 ماده طبق کهچرا (Flour, 2001: 14-25) اند کرده

 تطبیق ،باشد یخارج نیع تعهد، موضوع اگر فرانسه یمدن قانون

 اراده توافق محض به رایز بوده، دهیفا از یخال آن انتقال به تعهد

 یش تیمالک عقد جادیا با آن یبها و یخارج یش به نیطرف

 به انتقال به تعهد رو نیا از گردد؛ یم منتقل فورًا شده فروخته

 توسط و گرفته قرار توجه مورد کمتر آن ینیع ریغ جنبه سبب

نیافته  حقوق در یگاهیجا ، مگنان بریف همچون دیاسات از یبرخ

 .است کرده رادیا فوق گانه سه میتقس صحت بر رو نیا از است

 با فروشنده است، یكل مال انتقال به تهعد که یصورت تنها

 به عهدت از سخن محل و کند یم فیتعر را تعهد مورد ف،یتوص

 نییتع به منوط تیمالک انتقال ،فرض نیا در که چرا است انتقال

 به تعهد را فروشنده تعهد سندگان،ینو رو این از ؛است یکل مال

 دانان حقوق نظر هب( Flour,2001:25) .اند دهینام اتقال

 ای منقول تواند می خود موضوع حسب انتقال به تعهد ،یفرانسو

 کار ترک با کار انجام به تعهد هک یحال در باشد، منقول ریغ

 زین باشد، منقول ریغ مال به مربوط یصورت در یحت شه،یهم

 .شود می نیتضم منقول یدعوا کی لهیوس به و منقول

 ینیع تعهدات -9-1
 در التزام و نید عنصر دو هر که د،یگرد انیب یعاد تعهدات در

 ادا را نید اصلموظف است  متعهد لذا است، شده جمع آنجا
 او عهده بر که یالتزام خاطر به هیدأت عدم صورت در و کند

                                                           
4- Obligation a Donner 
5 - Fabre Magnan 
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 در اما د؛ینما جبران را التزام خود، اموال ریسا محل از دیبا ست،ا
 است ینیمع محل از تعهد یاجرا به ملزم متعهد ،ینیع تعهدات

 در ینیع تعهدات در. ردیگ ینم قرار او عهده بر یشخص التزام و
 تعهد تواند مین متعهدله لیدل هر به تعهد یاجرا عدم صورت

 به .دیینما استیفاء هدعمت ییدارا و اموال ریسا محل از را بورزم
 ریپذ امکان جهت ینیع یدعوا ،ینیع تعهد در ،کوشه گفته

 ننویسندگا .است شده ینیب شیپ ینیع حق کی نیتضم ساختن
 تعهدات مشابه که «Jus ad Rem» اصطالح ییاروپا حقوق

 نسبت ییسایکل حقوق به را است انسهفر در موجود ینیع
 یمدن حقوق متخصصان توسط ستمیب قرن در دهیا نیا اند، داده

 (199:9913 سعیدی،) .شد پرورانده آلمان

 ینف ای حق، کی وجود قیتصد است ممکن تعهد، نیا موضوع
 موضوع با یا رابطه چیه است، یمدع متعهدله که یا گونه به آن

 حقوق در تعهد بندی تقسیم نینابراب. باشد ندارد، ینیع تعهد
 و منابع علت به چراکه است، دفاع قابل یجهت از فرانسه

 در فرانسه، و آلمان چون ییکشورها حقوق یاصل یها یژگیو
 توجه ذمه بر فیتکل و حق خود به اول درجه در آور، الزام روابط

 ییجا در نیبنابرا (999:9911 ی،اله نعمت) آن منابع نه شود، می
 تعهد گرید عبارت به و است یخارج نیع تعهد، متعلق که
 مشکل دچار شود، ادا یشخص و ینیمع محل از دیبا یم
 را اول اثر که خود، یسنت عادات خاطر هب طرف کی از شوند، یم

 در متعهدله یبرا ینیع حق رشیپذ از نند،یب یم تعهد جادیا در
 نیا با گرید طرف از اما ورزند؛ یم استنکاف موارد لیقب نیا

 نیع به وابسته جاد،یا زمان در تعهد که اند مواجه تیواقع
 از ن،یطرف یقرارداد توافق اساس بر و است بوده مشخص

 .است نیع از یجزئ تعهد که چرا ست،ین ادا قابل یگرید محل
 اند کرده یسع مشکل نیا خاطر هب رو از این (53:9936کاتوزیان،)
 حاصل یدشوار از موارد لیقب نیا در نیع و تعهد انیم قیتلف با

 حقوق کیکالس کیتفک در گرید جهت از اما. ابندی ییرها شده
 دارند تقابل مفهوم دو نیا است، تأیید قابل که یشخص و ینیع
 دو هر موارد از یبعض در است، ممکن چند هر متقابل یش دو و

 تعهد در. ستین یمنطق دو آن انیم جمع اما باشند، دفع قابل
 نحو به ستند،ین جمع قابل هم با که متقابل شی دو ینیع

 در را یمتعدد اشکاالت که اند شده قیتلف گریکدی با یحیناصح
 (196:9913 سعیدی،). اند آورده وجود به اجراء قلمرو

 

 فقه در ینید حق اقسام -1

 حق میتقس از شده ارائه فقه در یحقوق روابط از که یلیتحل
 حق و است رفتهیپذ تأثیر غرب حقوق در تعهد با ینید و ینیع
 حقوق در شده، اقتباس غرب حقوق از که( یشخص) ینیع

 باشد داشته نظر مورد مفهوم با کامل انطباق که یا واژه اسالم
 یشخص حق مدرن، حقوق در که آنچه چرا شود، نمی افتی

 یمتفاوت یحقوق روابط شامل اسالم حقوق در شود، می دهینام
 کی هر مسائل و احکام که (997:9911 ی،اله نعمت) است

 وجود با را روابط نیا فقه و است شده انیب مجزا طور به
 تحت یجامع عنوان به تا نکرده ادغام گریکدی در ها شباهت
 و  الزام کلمه دو حال نیا با برسد؛ تعهد ای یشخص حق عنوان
 یمعنا در که شود می دهید وفور به قانون یحت و فقه در  التزام
 در «الزم» شهیر از افعال باب مصدر الزام. است رفته کار هب تعهد
. باشد می... و انداختن یکس برگردن کردن، الزم یمعنا به لغت

 و اجبار یمعنا به حقوق الحطاص در و( ذیل کلمه الزاما، دهخد)
 و یانصار) .است رفته کار به گرانید کردن متعد و کردن مجبور
 در که باشد می شهیر همان از زین التزام( 699:9916 ی،طاهر
.. و شدن متعهد ،یبندیپا زدن، گردن به دست یمعنا به لغت
 حقوق و فقه الحطاص در و (ذیل کلمه التزام دهخدا،) آمده

 پس است؛ آمده ریغ نفع به یحق گرفتن ذمه بر و شدن متعهد
 دهینام الزام است بسته متعهدله به آن یسو کی که تعهد در

 التزام ،است مربوط متعهد به که آن گرید یسو و شود می
 چنانچه، است متعهدله مطالبه حق الزام نیبنابرا ند،باش می

 یشخص حق کی را کلمه خاص یمعنا در نید به التزام برخی
 به الزام عین، به الزام شامل عام یانمع در و اند نموده محسوب

 انواع انیب به لیذ، باشد می قیتوث به الزام عمل، به الزام ن،ید
 .میپرداز یم آن

 نیع به الزام -1-9
 آن موضوع که است یتهعد که آمده نیع به الزام فیتعر در 
 آن منفعت ای آن خود کیتمل آن از مقصود و است نیمع نیع
 متعهد ،نیع به التزام در (1: 9111، یالسنهو) .است آن حفظ با

 بر یشخص الزام و است ینیمع محل از تعهد یاجرا به ملزم
 متعهد، یسو از تعهد یاجرا عدم با و دگیر نمی ارقر او عهده

. کند رجوع یو ییدارا و اموال ریسا به تواند مین متعهدله

                                                           
1 - Convincement 
2 - Undertaking 
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 علت به ،نیع به الزام در ،گرید عبارت به (91:9936 کاتوزیان،)
ی تیفیک و تیوضع هر با نیع همان تعهد، موضوع تینیع

 رجخا عالم ،یشخص نیع استقرار محل پسیابد،  استقرار می
 کند، یم دایپ نیتع یخاص یخارج مال در متعهدله حق و است

 یپ در را ذمه اشتغال ن،ید به الزام خالف بر نیع به الزام در لذا
 کیتمل ای است نیع کیتمل گاه تعهد از هدف و قرض. ندارد

 چنانچه .آن به مربوط حقوق ریسا و انتفاع حق جعل با و منفعت
 ساختمان کی کیتمل به تعهد یا قولنامه ضمن قرارداد نیطرف

 تیمالک متعاقدین یسو از قرض و هدف نیا با اگرچه د،ینما یم
 محل که دیآ یم وجود به یتعهد اما شود، نمی منتقل ساختمان

 است ممکن نیهمچن. است یخارج نیمع نیع آن یاجرا
 هر ای منفعت ن،یع میتسل از اعم باشند، میتسل التزام، از غرض

 فروخته ساختمان اگر مثال عنوان به .آن به مربوط حقوق از کی
 شده ارذواگ یگرید به آن ارتفاق ای انتفاع حق ای باشد، شده

 کیتمل چون ست،ین کیتمل تعهد، از غرض موارد نیا در باشد،
 تعهد موضوع میتسل منحصرًا و افتهی تحقق سابقًا حق جادیا و

. اردد را خود به مخصوص موضوع یالتزام و تعهد هر لذا است،
 .کرد اشاره غصب به توان یم یحقوق عیوقا در نیع به التزام در

 افته،ی الیاست عدوانًا یگرید مال به که یغاصب دارند اجماع فقها
 باشد، موجود نیع که یمادام مغصوبه، مال نیع رد به ملتزم

 المقدس). دینما رد مالک به را آن بدل تواند مین پس، باشد می
 یبرا خطر ای ضرر ای مانع جادیا و( 517: 9691 ،األردبیلی

 ی،مطهر). برد ینم نیب از را التزام نیا اقدام، قاعده رویپ غاصب
 اموال ای نفوس اتالف باعث که ییجا در مگر (943: 9911
 در که مالک مال نیع کردن جدا مانند باشد، گرانید محترم

 مال ای جان آن کندن با و رفته کار به غاصب به متعلق قابق
 به مال نیع اگر اما (33: 9943 نجفی،). است خطر در یگرید

 قرار غاصب عهده عهده بر مال بدل شود، تلف یلیدل هر
 تا «دیهؤت حتى تاخذ ما الید على» قاعده اساس بر. ردیگ یم

 و است نیع رد به متعهد غاصب ست،ا باقی مال نیع که یزمان
 به تعهد زمانهم ن،یع تلف با اما افتهی تعلق نیع به او التزام

 ن،ید به نسبت نیع به التزام در رو از این شود، می لیتبد نید
 .گردد یم جادیا یبّتتر و تقدم همواره

 نید به التزام -1-1

 به و است یمثل اموال ای نقد وجه یمبلغ آن موضوع که یتعهد
 متعهد شخص لذا (17: 9111ی،السنهور) ردیگ یم تعلق ذمه
 باشند، یکل هرگاه یمثل اموال و نقد هوج کند، نید اداء گردد می

 هم ذمه اشتغال و تعلق نیا الزمه و رندیگ یم تعلق ذمه به
 عیشا طرق از که باشد یحقوق واقعه هم و یحقوق عمل تواند می

 مقرض قرض، عقد در مثال عنوان به .باشد می عقد آن مهم و
 مثل شود می متعهد مقترض و کند یم کیتمل مقترض به را مال
 یمدن قانون 461 ماده ظاهر از آنچه خالف بر ،برگرداند را آن

 مال مثل صرفًا قرض عقد در نکهیا بر یمبن ،گردد می استنباط
 معتقدند هیامام یفقها شود، می داده مقترض به شده داده قرض

 لمقدسا). باشد  مییق با یمثل مال تواند می قرض موضوع
 است یباق انتقاد یمیق مال بر البته (41: 9691 ،األردبیلی

 یادیز دقت مال توصف در اگر یحت است، غرر موجب چراکه
 یباق نیطرف یبرا جهل یمقدار باز باشند، شده برده کار به

 شد، نخواهد معلوم است الزم که آنچنان معامله مورد و است،
. است آن صحت طیشرا از معامله مورد بودن معلوم که یحال در
 توان یم انتقاد نیا تیتقو در( 146: 9911 ی،العامل الجبعی)

 میتقس ینید و ینیع به حق که فرانسه حقوق در که گفت
 نیبنابرا شود، می محسوب ینیع حق انواع از تیمالک شود، می

 بیع ،فقه در اما ،باشد مین آن اقسام از ینید حق و تعهد جادیا
 مبلغ تحویل به یمشتر التزام و کند یم تیمالک جادیا مطلقًا

 به فروشنده تیمالک جادیا با منافات ،یمعلوم یمثل مال ای نیمع
 نید ای یکل عیب هرگاه پس ندارد؛ آن به نسبت یمشتر ذمه

 منتقل یمشتر به بیع، ذات یمقتضا به تیمالک هرچند باشد،
 بود، خواهد نید به التزام صورت نیا در التزام اما شود، می

 نیمع نیع عیمب میتسل به فروشنده التزام اگر که طور همان
 با و باشد مییق مال معامله، ثمن اگر است؛ نیع به التزام باشد،
 است؛ بیترت همان به زین باشد، گرفته قرار ذمه بر فیتوص

 یموجه اشکال مه،ذ بر یکل مال تعلق در ریاخ مورد در هرچند
 یشرع و یقانون سبب ذمه، بر تعلق که بیترت نیبد دارد، وجود
 صحت طیشرا جمیع دیبا سبب حتص یبرا و طلبد یم حیصح
 از یکی که یحال در شود، زیپره موانع یتمام از و شود تیرعا
 مال فیتوص با که است غرر از زیپره قراردادها صحت طیشرا
 غرر عرفًا ،یمیق مال فیتوص با اما است، یمنتف غرر عرفًا یمثل
 سندگانینو از یاریبس چنانچه ایقاع مورد در. ماند خواهد یباق

 یکل مال به یموص اگر اند، کرده محسوب قاعیا را تیوص
 شیخو یبرا طرف کی اراده با آن موجب به د،ینما تیوص

 از قبل تا یموص که آنجا از اما است، نموده نید به التزامد جایا
 تیوص ذمه به التزام نیا کند، رجوع تیوص از تواند می فوت

 زمان آن رد که موت، موجب به مگر ابد،ی ینم استقرار کننده
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 آن موجب به که آورد، یم وجود به وراث یبرا یالتزام وصیت
. ندینما اجراء را تیوص مورد ماترک، در تصرف از قبل ندا موظف

 عیوقا سبب به نید به التزام (949: 9695ی، ستانیس ینیحس)
 است، تعهد موجب که ینامشروع عمل هر موجب به یحقوق

 نیهمچن ب،یتسب ف،اتال غصب، جمله از ،گردد می جادیا
 نتواند غاصب اگر غصب در چنانچه ر؛یغ مال و عمل از استیفاء

 مغصوب مال چنانچه برگرداند، مالک به را مغصوب مال نیع
 منظر از رایز ابد،ی یم مثل به اشتغال غاصب ذمه باشد، یمثل

 که چرا است، مثل ن،یع میترم طریق نیبهتر اسالم حقوق
. گرداند یم بر غصب و تلف از قبل حالت به را مالک تیوضع

 عیشا رینظا و اشتباه در مال چنانچه و (194: 9911 ،یعامل)
 تالف مال متیق پرداخت جزء یراه( باشد مییق مال)، نباشد

 از یگروه اعتقاد به ،مغصوبه نیع متیق و ماند نخواهد یباق
 نیا در و ابدی یم استقرار غاصب عهده بر تلف زمان در فقها

 نجفی،) .ستین حیلوله بدل و تالف بدل انیم یوتتفا التزام
 و فقها نیب تیولؤمس اسقرار زمان در البته (911: 9943
 ؛ العاملی،59:9936 کاتوزیان،). است یباق یاختالف دانان حقوق
9943 :191) 

 عمل به التزام -1-9

 که آنچه بنابر ،ینید و ینیع حق به یمال یحقوق روابط میتقس
 یتیعار میتقس باشد، یحقوق روابط تمام معجا اگر باشد، گفته

 یحقوق و یفقه میمفاه و احکام تواند مین که باشد می ما یبرا
 یبرخ که چرا کرد؛ هیتوج و داد یجا آن قاب در یراحت به را ما
 متعهد عهده بر یعمل انجام که ییجا مانند ،یحقوق روابط از

 میتقس رد نه و ینید و ینیع حق میتقس در نه رد،یگ یم قرار
 صورت هب است ممکن انسان عمل. دگیر نمی قرار نید و نیع
 نیمع یمال تیملک مانند نیمع ای یکل مال تیملک مانند یکل

 نیبد (999: 9951 ،الغطاء كاشف آل). شود واقع اجاره عقد مورد
 جرأمست به متعلق معین، مورد در شخص منافع تمام که صورت

 که رد،یگ یم تعلق جرأمست هب او منافع از یخاص منفعت ای است
 نجفی،). شود می گفته منفرد ای دیمق ریاج ،مورد نیا در ریاج به

 به شخصًا را کار شود می ملتزم اجیر مورد نیا در (149: 9943
 جرأمست که شده انیب اشخاص اجاره گرید نوع. برساند انجام
 کار انجام در ریاج مباشرت منتها ،گردد می ریاج منفعت مالک

 تعهد موضوع عمل مباشرت به تواند می ریاج لذا ست،ین عقد قید
 اجاره اجاره، نوع نیا به. یگرید لهیوس به ای برساند انجام به را

 ،یزدی طباطبایی). شود می گفته زین مطلق ای مشترک، عام،

 دانند، ینم مال را آزاد شخص منفعت فقها اگرچه (141: 9911
 مورد تواند می است، زشار یدارا ریاج عمل که آنجا از اما

 تواند می مثاًل رد،یگ قرار است مال آن موضوع که یمعامالت
 (941: 9943 نجفی،). شود واقع... و نکاح در مهر ای عیمب ثمن
 اما د،یآ یم در جرأمست تیملک به عمل اجاره، در چه اگر نیبنابرا

 کار یاجرا بر یمبن یتعهد ت،یملک نیا تبع به و یثانو طور به
 نیدا نیب ینید رابطه و ردیگ یم قرار ریاج عهده بر قرارداد طبق

 به التزام توان ینم را التزام نیا اما. شود می جادیا( عمل) نید و
 است یمخصوص عمل التزام موضوع چراکه قرارداد، نیع ای نید

 لیدل به و شود نمی شمرده الذمه فی کلمه خاص یمعنا در که
 شود، می مطالبه یو از لعم انجام ونیمد به عمل یوابستگ

 آنچه از. شود می یتلق عمل به التزام موجب اشخاص اجاره پس
 حقوق در آنچه برخالف فقه در که گردد می استنباط دیگرد نایب

 داند، یم ینیع حق اقسام از را تیمالک که است آمده فرانسه
 آورد، ینم وجود به ینیع حق گونه چیه ت،یمالك اقسام از یبعض

 به التزام ت،یمالک جادیا رغمیعل بحث مورد فرض در چراکه
. ستین متصور ینیع به التزام گونه چیه و دیآ یم وجود به عمل

 شود، می ملتزم جاعل جعاله در چنانچه (161:9913سعیدی،)
 مقابل در نینامع با نیمع از اعم یشخص به را یمعلوم اجرت
 به ملتزم عامل جعاله در نیبنابرا د؛ینما پرداخت یخاص عمل
 اذن با عمل به التزام است ممکن. شود می یخاص عمل انجام
 انجام که یصورت در ژهیو به حاالت، از یبعض در شرع حاکم
 عمل انجام از متعهد و است متعهد تیشخص به دیمق عمل

 به لیتبد نشود، واقع موثر الزام که یطور به کند، یخوددار
 مورد هعام فقه در تزامال لیتبد نیا که شود، می نید به التزام
 یبرخ نیهمچن (95: 9111 السنهوری،). است شده واقع قبول

 است، سازگار تیمال و تیملک از یخاص نوع با یحقوق اعمال از
 عیمب تواند مین عمل و باشند نیع دیبا عیب اگر مثال عنوان به

 فقها از یگرو چه اگر آن، گرفتن قرار ثمن به راجع و ردیگ قرار
 ظاهر به اما (1: 9617انصاری، ) اند دانسته وارد یراداتیا

 .است بالاشکال

 قیتوث به التزام -1-6

 انجام خصوص در نفر دو نیب یحقوق رابطه هرگونه که شد انیب
 با. عرف ای باشد قانون آن منشاء خواه ند،یگو التزام را یکار

 که دیآ یم دست به التزام از یگرید نوع فقه ابواب مالحظه
 .است گرید یحقوق رابطه ای عمل کی آن ساسا و یمبن

 را عقود نیا توان یم که رهن و کفالت ضمان، نوهمچ یعقود
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. نهاد نام قیتوث به التزام عنوان به و داد قرار یجامع عنوان تحت
 که کند، یم تعهد یگرید مقابل در شخص کفالت عقد در

 در. دینما حاضر خواست، له مكفول زمان هر را یثالث شخص
 از او عهده بر و است یاصل متعهد مکفول، ای ثالث شخص نجایا
 نید مثل باشد یمال تواند می حق آن که گرفته قرار یحق شیپ
 قرارداد، طبق مکفول لیتحو با و قصاص چون یمال ریغ ای

 احضار از لیکف اگر .است تعهد سقوط موجب و اجراء کفالت
 ساختن حاضر به وادار را او حاکم د،ینما یخودار مكفول

 یخودارد هم باز اگر و( 959: 9911،العاملی الجبعی). دینما یم
 نکهیا ای بخواهد حاکم از را او حبس تواند می له مكفول د،ینما
 از حاصل التزام در پس. بپردازد ستا او عهده بر که یحق

 دیپد یگرید التزام طول در خود نوبه به التزام اواًل کفالت
 تعهد کی که معنا نیبد است، یتبع آن به نسبت و دیآ یم

 آمده وجود به له مكفول یبرا نید ای و نیع به تعهد چه ،یاصل
 است، مکفول احضار به متعهد تعهد، آن یرو بر لیکف و است

 به یتبع التزام کی توان یم را کفالت از حاصل التزام بنابراین
 لیتبد باعث کفالت عقد صرف هاگرچ یثان در دانست؛ قیتوث

 در یاصل تعهد اداء از مکفول یخودار صورت در اما تسین تعهد
 و مكفول احضار بر یمبن عمل، به التزام به لیتبد اول مرحله
 رو از این شود، می نید به التزام به لیتبد یموارد در سپس
 عقد تیماه در. است قیتوث به التزام اقسام از لیکف التزام

 همچون یا عده دارد، وجود نظر اختالف فقها نیب ضمان
 یکس اگر پس دانند، یم ذمه به ذمه نقل را آن هیامام یفقها

 در و ردیگ قرار بدهکار یجا به دارد قصد شود، یگرید ضامن
 نجایا در (994: 9943نجفی، ) .باشد ونیمد کار بهطل مقابل
 ضم نوع از ضمان اگر اما ،باشد مین نظر مورد قیتوث به التزام
 که گرید عهده به یا عهده دنش مهیضم یعنی باشد ذمه به ذمه

 یحقوق یها نظام از یاریبس و سنت اهل یفقها رشیپذ مورد
 کنار در یاصل ونیمد حالت نیا در است، فرانسه حقوق همچون

 مشغول کار بهطل برابر در کماکان او ذمه و بوده ولؤمس ضامن
 قرار دائن مقابل در ونیمد دو ونیمد کی یجا به و ماند یم
. دینما رجوع دو هر ای کی هر به تواند می ائند که رندیگ یم
 ضمان یحقوق نظر از که التزام نیا (943: 9911 مطهری،)

 توثیق به التزام را ضامن التزام توان یم شود، می دهینام یتضامن
 که چرا است، نید به هم التزام نیا بازگشت اما کرد، محسوب

. شود می نید پرداخت به ملتزم له مضمون مراجعه از پس ضامن
 محسوب توثیق به التزام جادیا اسباب از توان یم را رهن عقد

 عنوان به مال دادن قرار یبرا است، یتبع زین رهن عقد کرد،
 نیع یمدن قانون 336 ماده برابر رهن مورد آنجا در اما قه،یوث
 مرتهن یبرا ینیع حق تحقق، محض به رهن عقد است؛ نیمع
 . است نیع به تعهد راهن زا حاصل تعهد پس کند، یم جادیا

 رانیا حقوق در ینید حق اقسام -9

 ینید حق به ناظر فرانسه، تعهدات حقوق د،یگرد انیب چنانچه
 ،ینید حقوق اصطالح یجا به اسالم حقوق در و است (یشخص)
 حقوق در شود؛ می برده کار به التزام عنوان تعهد، ای یشخص ای
 یم برده کار به مترادف رتصو به التزام و تعهد اصطالح دو رانیا

 ماده در ننیچمه .است آمده تعهد معادل فیتکل گاهًا و شوند
 طرف کی د،ردا یسو دو تعهد که یحال در ،یمدن قانون 9941

 به گرید طرف و است الزام همان و گردد یم بر له متعهد به آن
 (99:9931 لنگرودی،). شود می دهینام التزام و گردد یم بر تعهد

 سندگانینو از یبرخ چنانچه التزام و ینید حق سهیمقا در
 دینبا ق،یمصاد ثیح از دو نیا انیم مالزمه رغمیعل اند، نوشته

 حق عتیطب چراکه کرد، یتلق معنا هم را واژه دو نیا مفهومًا
 در است، شده جعل مطالبه امکان منظور به و است یجابیا ینید

 شده وضع اداء تضرور منظور به و یسلب التزام عتیطب که یحال
 التزام ای تعهد استعمال یبرا یمحل لذا  (41: 9617،الزرقا). است

 یدرس هب ینید حق اصطالح و ماند ینم یباق یداخل حقوق در
 حق بندی تقسیم در فرانسه حقوق در آنچه. است رفته کار به
 حقوق به است، آمده ینیع و یعاد تعهدات بر یمبن ،ینید
 حقوق اگرچه دانان، حقوق از یبرخ اعتقاد به و کرده نفوذ رانیا

 یها مصداق کنیل است، ناشناخته بندی تقسیم نیا به نسبت ما
 فوق میتقس لذا اند، رفتهیپذ یداخل حقوق در را ینیع تعهدات

 به اًلیذ که (54:9936، کاتوزیان) است گرفته قرار قبول مورد
 ینیع ینید حق و (یعاد تعهدات) یعاد ینید حق انیب
 .میپرداز یم یانتقاد کردیرو با( ینیع هداتتع)

 ( یعاد تعهدات) یعاد ینید حق -9-9
 تعربف حق دینی -9-1-9
 است یحق یشخص ای ینید حق»: است آمده ینید حق فیتعر در
 او زبان به حق نیا که یکس از تواند می حق صاحب آن موجب به که

 «.بخواهد را نیمع فعل ترک ای نیمع فعل انجام ای مال انتقال ست،ا
 از تیتبع به رانیا دانان حقوق (979:9937،یلنگرود یجعفر)

 انجام به تعهد نوع، سه به را یعاد ینید حق فرانسه، حقوق
 نیا در اند، کرده میتقس انتقال به تعهد و فعل، ترک به تعهد کار،
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 اگر لذا ،باشد می متعلق اعتبار به التزام و نید بندی تقسیم
 یعاد ینید حق موضوع ،است ءاشیا ،ینیع ینید حقوق موضوع

 کی مقابل در میمستق طور به که است اشخاص فعل ای اشخاص
 است تعهد مورد یاجرا متعهد، فیتکل و شود می اجراء شخص

 واجبات از متعاقدین توسط مثمن ای ثمن میتسل که ییجا تا
 کاشف) است شده دانسته معامله نیطرف یحقوق و یشرع

 از تواند می فقط استنکاف صورت که (975: 9951 ،الغطاء
 با ریمغا تعهد یاجبار یاجرا که چرا گرفت، خسارت مستنکف

 امور در یآزاد شغل، یآزاد همچون بدهکار، یاساس یها یآزاد
 موارد از یاریبس در لذا (176:9913 سعیدی،). است... و یاخالق
 جادیا یحقوق رابطه و دهد یم خسارت پرداخت به حکم دادگاه

 به رجوع حق بکارطل به که است اجرا ضمانت نیا یایگو هشد
 (49:9936 کاتوزیان،). دهد یم را یعموم مقامات ریسا با دادگاه

 (یعاد تهعدات) یعاد ینید حق به وارده انتقاد -9-1-1

 انجام به تعهد اقسام لیذ در یحقوق فعل کی قراردادناول؛ 
 به تعهد قیمصاد با فعل به تعهد قیمصاد خلط باعث فعل،

 به تعهد که است دیدگاه نیا نیمب امر نیا .بود خواهد انتقال
 مورد انجام، همان ضمن در دیبا و ستین یمستقل قسم انتقال
 .ردیگ قرار یبررس

 از انحصار شرط از یناش تعهد همچون تعهدات از یاریبسدوم؛ 
 گرید طرف از و شده محسوب کار انجام به تعهد طرف کی

 هم متعهد که چرا د،یآ یم حساب به فعل امانج عدم به تعهد
 انعقاد عدم به متعهد هم و مقابل طرف با عقد انعقاد به موظف

 .است گرانید با عقد

 یعاد ینید حق اقسام از فعل ترک به مربوط تعهداتسوم؛ 
 چنانچه ،باشد می غلبه و شهرت آن علت که اند، شده محسوب

 ست؛ین گونه نیا شهیهم اما است، نیچن فرانسه حقوق در
 نیمع مال به ندادن انجام از یناش تعهد که یمورد در نیبنابرا
از  کند، یم جادیا ینیع حق شخص یبرا است، افتهی تعلق
 مقابل در کار محل فروشنده تعهد فرانسه یها دادگاه رو این
. اند کرده یمعرف نیع به وابسته یتعهد را رقابت عدم به داریخر

(Mazeaud, 1940:216) 

 در که کرد مطرح را سوال نیا توان یم فوق بند رویپهارم؛ چ
 یبرا و افتهی تعلق مال به ندادن انجام از یناش تعهد که ییجا

 را یمشتر ذمه منحصرًا تعهد ایآ کرده، جادیا ینیع حق فرد

 زین را او مقام قائم ای است یو به متعلق تعهد و کند یم مشغول
 کشور اما است ساکت مورد نیا در یداخل حقوق کند؟ می متعهد
 تعهدات همان ای یشخص حق در را تعهدات لیقب نیا فرانسه

 استناد تیقابل ینیع حق تعهد در آن اساس بر و رفتهیپذ یعاد
 ,Mazeaud.است رفتهینپذ را الیهم منتقل مقابل در

1940:862)) 

 فرانسه حقوق از یرویپ به انتقال به تعهد عنوان به آنچهپنجم؛ 
 همراه انتقاد نیا با است، آمده یعاد ینید حق عهمجمو ریز

 ،یخارج نیع در فرانسه، یمدن قانون 9519 ماده رویپ که است
 نیهمچن و شود می منتقل فورًا یش تیمالک عقد ایجاد صرف به
 پرداخت تا فروشنده یبرا تیمالک رهیذخ شرط با کاال فروش در

 نیا تًایانه ست،ین متصور یا دهیفا ،یمشتر توسط ثمن کامل
 در انتقاد تیتقو در ست؛ا مجرا فرانسه حقوق یکل مال در قسم

 در عیمب تیمالک رانیا حقوق در گفت، توان یم یداخل حقوق
 و نییتع به تعهد تنها و شود می منتقل اراده توافق با یکل مال
 وجه از یخال یداخل حقوق در قسم نیا لذا ماند، یم یباق میتسل

 . است

 (ینیع تعهدات) ینیع ینید حق -9-1

 مفهوم تعهدات عینی -9-1-9
 یعاد تعهدات در که شد انیب ینیع و یعاد تعهدات تفاوت در

 اتیمستثن جزء به بدهکار اموال تمام به رجوع حق بستانکار
 به رجوع حق تنها ،ینیع تعهدات در که یحال در دارد، را نید
 (54:9936 ،انیکاتوز) .ماند یم یباق ینیمع و مشخص نیع

 از یبرخ چنانچه پس است، اءیاش ینیع حق موضوع نیبنابرا
 گاهیپا معامالت یبرا امکان حد تا ستیبا اند داشته انیب دیاسات

 در نه شود، منعکس اموال نیع در تعهد آثار تا کرد، تصور ینیع
 محقق یموارد در شخص عهده بر حق ثبوت و متعهد شخص

 سعیدی،). افتی نتوان آن یبرا ینیع گاهیجا که شود می
 رانیا حقوق در ینیع تعهدات درباره حال نیا با (196:9913

 با بکارطل که یا رابطه در ها، طلب گونه نیا تیماه به کمتر
 آن رشیپذ یدشوار در و است شده پرداخته کند یم دایپ نیع

 موجب به و شخص دو نیب یحقوق رابطه سو کی از که اند آورده
 گرید یسو از و است، ینسب آن اثر که است، شده جادیا قرارداد

 را الؤس نیا و است گرفته قرار نیمع نیع بر تعهدات ریسا
 ینیع حق تعهد، گونه نیا لهیوس به مالک ایآ که سازد یم مطرح

 از را یگرید به انتقال اریاخت و نساخنه محدود را خود تیمالک
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 جواب در دیشا (91:9936 کاتوزیان،) است؟ نکرده سلب خود
 قرارداد و عقد سازنده که ها اراده آزاد توافق که گفت نبتوا
 نیع که کرده جادیا را تیمحدود نیا انعقاد زمان در ،باشد می
 در نتعّی پرداخت و ردیگ قرار التزام موضوع یمشخص و نیمع
 آن بر ینیع حق ازاتیامت و اتیخصوص تمام لذا یابد، یش آن
 خاص مقام قائم به قح انتقال ینیع تعهد مثال در. شود می بار

 در اصواًل رندهیگ انتقال اگرچه که صورت نیبد است، شده انیب
 بسته انتقال مورد مال درباره سابق مالک که ییقراردادها مورد
 حق مفاد یمانیپ هرگاه اما ندارد، یتهعد و نبوده بندیپا است،
 از نظر قطع نیع مالک بر یتعهد و دهد رییتغ را تیمالک

 شود، می منتقل نیع با تعهد نیا کند، لیتحم یو تیشخص
 انتقال به یمنته که یتعهد مثل است، نیع از یجزئ ییگو

 وجود به ارتفاق با انتفاع حق ای شود می جرأمست به منافع
 یله یموص به توان یم نیهمچن (53:9936 کاتوزیان،) .آورد یم

 حقوق به نسبت که کرد، اشاره افتهی انتقال او به نیمع نیع که
 یموص مقام قائم یمنف خواه باشد مثبت خواه مال، آن به مربوط
 (194:9939 امامی،). بود خواهد

 ینیع تعهدات  بر وارده انتقاد -9-1-1

 از واقع در د،یگرد انیب ینیع تهعدات عنوان تحت آنچه اول؛
 شمار به ینیع حقوق اقسام از جهینت در ن،یع به التزام اقسام

 باعث عمل در قسم نیا رشیپذ و پرداختن لذا رود، یم
 . شود می انحراف و یسردرگم

 مواجه تناقض با خود ییاروپا زادگاه در یحت ینیع تعهدات دوم؛
 گونه نیا دانان حقوق از یبرخ اعتقاد به که یطور به است،

 که شده مسائل از یاریبس طلخ باعث فرانسه حقوق در تعهدات
 آن از ستیبا که است، شده ینید حقوق درک یدشوار موجب

 (173:9913 ی،دیسع) .شود زیپره

 دهیفا متضمن رانیا حقوق در ینیع تعهدات بردن کار بهسوم؛ 
 شود، می متبادر ذهن به ینیع تعهد از که آنچه چرا ، ستین یا

 انیم کیتفک عدم خاطر به یطرف از و است ینیع حق همان
 با ،میمفاه نیا خلط واقع در ن،ید به التزام و نیع به التزام
 .ندارد یسازگار رانیا حقوق یمبان

 کی ابتدا است، مشخص نیع التزام یاجرا که ییجا درچهارم؛ 
 نیا که د،یآ یم وجود به له متعهد و یش انیم میمستق رابطه
 تعهد هیتجز به ازین بدون لذا ،باشد می محض ینیع حق همان

 به التزام عنصر اختصاص و دیهأت به الترام و نید عنصر دو به
 یشخص التزام عنصر حذف و ینیع تعهدات در نیمع مال دادن

 به را ینیع تعهدات وجود ز،یآم تکلف کاماًل یا وهیش به آن از
 .رساند یم اثبات

 از یسبب به که است، یکل مال مفهوم لحاظ از نیدپنجم؛ 
 نید بر که یحال در است، گرفته قرار یگرید ذمه بر اسباب
 رد،یگ یم قرار ینیع حق اتیصوصخ از یبرخ یکل مال به راجع

 سلطه ینوع و شود می داخل دائن تیملک به عمل جمله از
 .آورد یم وجود به یاعتبار

 (محدود) دیمق و مطلق ینید حق شنهادیپ -6
 تعهد عنوان به فرانسه، حقوق از هیعار به یداخل حقوق در آنچه 

 مورد( مطلق ینید حق) بر یمبن عنوان رییتغ به آمده، یعاد
 تواند می اول مرحله در دائن که صورت نیبد. است شنهادیپ

 دهد، قرار مطالبه مورد را آن نیع یاجرا ای تعهد میمستق یاجرا
 متعهدله تعهد، یاجرا نیمأت منظور به القاعده على ،وجود نیا با

 موارد در جزء را، بدهکار اموال تمام فروش و فیتوق حق
 عنصر دو هر ،ینید حق نیا در پس. داشت خواهد یاستثنائ

 موجب به که است یقانون فیتکل نید دارد؛ وجود التزام و نید
 دیپد که فیتکل نیا آورد، بجا را تعهد موضوع دیبا ونیمد آن،

 رفت، خواهد نیب از نید پرداخت با است یحقوق رابطه آورنده
 عهده بر که یتیولؤمس علت به نشود، اجراء نید موضوع اگر اما

 مراجع به مراجعه با ابدی یم حق متعهدله است، نویمد ای متعهد
 از التزام و اجبار نیا و کند اجبار تعهد انجام به را او صالح،

 یبرا ونیمد ییدارا عناصر ریسا به بستانکار رجوع قیطر
 آمده ینیع تعهد عنوان تحت آنچه و. ندباش می طلب یفایاست

 چرا م،یکن یم شنهادیپ محدود ای دیمق ینید حق عنوان به است،
 است، مطالبه ییتوانا یعنی یفیتکل امر کی یعاد ینید حق که
 است، مال تیملک یعنی یوضع امر کی نید خود که یحال در
 ینیع ینید حق به یکل مال نید سابق بندی تقسیم در لذا
 خارج اریاغ تیمانع و افراد تیجامع از را میتقس و شده کینزد

 یاجرا به محدود د،یمق ینید حق که ی استحال در ،سازد یم
 وجود نجایا در یشخص التزام و است شده ینیمع محل از تعهد
 تواند مین متعهدله تعهد، یاجرا عدم صورت در نیبنابرا ندارد،
. دینما استیفاء متهعد ییدارا و اموال ریسا محل از را مذبور تعهد

 آن، تیتقو و بندی تقسیم رشیپذ (53:9931 کاتوزیان،)
 . سازد یم مبرا وارده راداتیا از را ما وقحق تواند می



 9911 ستانتاب ،اول شماره ،اول دوره ،اندیشه حقوقی مجله/ 97 

 

 

 گیری هجینت

 رندهیگ بر در و آمده تعهد عنوان تحت فرانسه حقوق در آنچه

 اسالم حقوق در ،باشد می یخصوص حقوق مباحث از یگروه

 شود؛ می دهینام ینید حق رانیا حقوق در و مزاالت عنوان به

 صطالحاتا از کی هر در تعهد و تیولؤمس بودن نیمب رغمیعل

 با فرانسه، حقوقدانان. دارد وجود ییها تفاوت آنها نیب فوق،

 تعهدات به یسنت بندی تقسیم کی در آلمان حقوق از یاری

 از تقرب با لذا اند، بوده نیع و تعهد تلفیق یپ در ،ینیع و یعاد

 حقوق یکنواختی یپ در برعکس، و یشخص به ینیع حقوق

 ییها تناقض با قاتیتوف وجود اب بندی تقسیم نیا اند، بوده اموال

 افراد جامع از یقیمصاد و مباحث خلط با گاهًا که است همراه

 از اخص نید که فقه در. شود می خارج بودن اریاغ مانع و بودن

 را یحقوق روابط فقها است، ینیع حق از اعم نیع و ینید حق

 بندی تقسیم نیا بر که اند کرده میتقس التزام گونه چهار به

 فقه در یتعهد نوع هر نکهیا بر یمبن است شده وارد یداترایا

 یمبنا و گردد می باز نیع به تعهد و نید به تعهد به اسالم،

 نیا از و است ذمه تعلق عدم ای تعلق اسالم حقوق در کیتفک

 در اما. است تطبیق قابل آمده فرانسه حقوق در آنچه به منظر

 حقوق در بندی تقسیم نیا فرانسه، حقوق از الهام با رانیا حقوق

 یسازگار رانیا حقوق یمبان با که یصورت در رفته،یپذ را ینید

 تعهد و نید به تعهد انیم فرانسه حقوق همچون که چرا ندارد،

 تحت آنچه یطرف از و است نگرفته صورت یکیتفک نیع به

 از و نیع به التزام همان واقع در شده، انیب ینیع تعهد عنوان

 تعهد، هیتجز به ازین بدون رو از این ،باشد یم ینیع حق اقسام

 بندی تقسیم نیا نیبنابرا ند،باش می ییشناسا قابل ینیع تعهدات

 حق شنهادیپ با لذا  شده عمل در یسردرگم باعث زیآم تکلف

 در یسع محدود ای دیمق ینید حق و مطلق ینید حق به ینید

 .میا داشته وارده راداتیا از زیپره

 مالحظات اخالقی

مالحظات اخالقی مربوط به نگارش متن و نیز ارجاع به منابع 

 .رعایت گردید

 تقدیر و تشکر

اند، کمال  از تمام کسانی که ما را در تهیه این مقاله یاری رسانده

 .تشکر را دارد

 نویسندگان سهم

در نگارش این مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقی 

طور  نابع و نگارش بهآوری م تمامی مراحل تهیه پالن، جمع

  .مشترک توسط نویسندگان صورت گرفته است

 منافع تضاد

 .این پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع است

 



 انتقادی اقسام حق دینی با رویکرد تحلیل فقهی و تطبیق حقوقی 00/همکارو  رنجبر

 

 

 منابع و مآخذ

 ی فارس منابع. الف
، چاپ اول ، جلدیمدن حقوق .(9939) حسن دیس ،یامام -

 .هیاسالم یفروش کتاب: پنجم، تهران
، سوم ، جلدالمکاسب ابکت (.9617) یالمرتض خیش ،یانصار -

 .یانصار خیش هکنگر: چاپ یکم، قم
 دانشنامه .(9916)ی عل محمد ،یطاهر و مسعود ،یانصار -

 .فکر محراب: ، چاپ یکم، تهراناول جلد .یخصوص حقوق
چاپ  .تعهدات حقوق (.9931) جعفر محمد ،یلنگرود یجعفر -

 .تهران دانشگاه: یکم، تهران
چاپ  .اموال حقوق (.9937)جعفر محمد ،یلنگرود یجعفر -

 .دانش گنج: دوم، تهران
 .حقوق ینولوژیترم (.9917)جعفر محمد ،یلنگرود یجعفر -

 .دانش گنج: چاپ بیست و سوم، تهران
، هشتم جلد .دهخدا نامه لغت .(9931) اکبر یعل دهخدا، -

 .تهران دانشگاه :تهران
 و ینیع حقدکتری  نامه انیپا .(9913)ی عل محمد ،یدیسع -

 دیشه دانشگاه: تهران .فرانسه و رانیا حقوق در ینید حق
 .یبهشت

 .الوثقی ۀالعرو .(ق9911)طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم  -

 . دارالکتاب االسالمیه: چاپ دوم، تهران
: چاپ یکم، تهران .تیمالک و اموال .(9936) ناصر ان،یکاتوز -

 .یلدا نشر
چاپ یکم، . تتعهدا یعموم هینظر .(9936) ناصر ان،یکاتوز -

 .یلدا نشر: تهران

 و فقه ،یاستدالل فقه .(ق 9911)ی مرتض دیس ،یمطهر -
 .اسالمیه: قم، چاپ یکم، دوم جلد (.آثار مجموعه)  حقوق

 شرائع فی الكالم جواهر (.9943) حسن محمد نجفی، -
 دارالکتب: ، چاپ سوم، تهرانبیست و ششم جلد .االسالم

 .االسالمیة

تحلیل فقهی حق عینی و » .(9911) لیاسماع ،یاله نعمت -
، یاسالم حقوق و فقه مطالعات .«حق دینی و مفاهیم مرتبط

 .991-971 (:9)9شماره 

 عربی منابع. ب
 شرح فی البهیة الروضة (.ق9911) الدین زین ،یالعامل الجبعی -

 دارالعالم: ، چاپ یکم، نجفچهارم جلد. الدمشقیة اللمعة
 .یاالسالم

 االلتزام نظریة الی المدخل .(ق9617) احمد مصطفی الزرقا، -
 .دارالقلم: چاپ یکم، دمشق .یاالسالم الفقه فی

 الفقه فی الحق مصادر .(ق9111) احمد عبدالرزاق السنهورى، -
 .هیالحقوق الحلبی منشورات: بیروت ،اول جلد .یاالسالم

 و الفائدة مجمع .(9691) احمد المولی األردبیلی، المقدس -

: ، چاپ یکم، تهرانجلد اول .االذهان ارشاد شرح فی هانالبر
 . یاالسالم النشر موسسه

 .المجلة تحریر (.ق9951) نیحس محمد الغطاء، كاشف آل -
  . المرتضویه المكتبه: نجف، چاپ یکم، دوم جلد

 الصالحین منهاج .(9695) دعلییس ،یستانیس ینیحس -
 .یالعرب مورخدارال: ، چاپ یکم، قمدوم جلد .(المعامالت)
 .(ق9991) نیحس بن نظامی، ساوج و الدین بهاء ،یعامل -

: ، چاپ یکم، تهراندوم جلد .آن لیتکم و یعباس جامع
 .موسسه منشورات فر اهانی

 یفرانسو منابع. ج
- Gazzaniga, J (1992). Introduction Historique au 

Droit des Obligations. 4 ed. Paris: Puf.  

- Mazeaud, H & Chabas, J (1958). Levon de Droit 

Civil. T.premiere volum, 7 ed. Paris: 

Montchrestien. 

- Terre, F & Simler, P (2002). Droit Civil. 6  ed. 

Paris: DalloZ. 

 



 

 This open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 

License (CC BY-NC 4.0). 

 

 
 

 

 

A Comparative Study of Chose in action Right with a Critical Approach 

 
 

Abdollah Ranjbar 1, Seyed Hossein Sadat Hosseini2 

1. Ph.D of Private law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran. 

2. Assistant Professor, Department of  Private Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran. 

 

 
 

ARTICLE INFORMATION  ABSTRACT 

Type of Article: 

Original Research 

 

Pages: 1-12 

 

Chose in possesion and chose in accion Rights with their dividers as the basees of 

Roman-German law systems in Iran's law are not stipulated, but in some laws the 

effect of this division can be seen. Referring of jurisprudential texts to Dept brings 

to mind the chose in action Right and the obligation to resemble with divisions of 

law in France, so that lawyers, along with their obligation and requirements and 

their types, are inspired by the division of French law into ordinary and objective 

obligations. Does this matter help us to understand better the chose in action 

right? Since the basis of this division in its hometown of Europe is the 

combination of commitment and the source, its acceptance in the law of Iran 

under the name of Ordinary chose in action Rights (Ordinary Commitment) and 

Objective chose in action Rights (Objective Commitment) will cause confusion; 

Therefore, with a critical approach, the division of the chose in action Right into 

absolute and bound (limited). 
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