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Abstract 

Although, according to Roman principle, "The Agreements Must be Kept"-which is 

inspiring for Dutch Civil Law- the priority of enforcing the Specific Performance over 

compensation and termination has been accepted,  due to silence of law about it, the 

Supreme Court of this country, restricts its application to 2 items subsidiarity and 

proportionality. This means that whenever the judicial authority is able to eliminate the 

impediment caused by breach of the contract by using compensatory methods such as 

issuing a verdict for payment of damages and termination, it can refuse to issue a verdict for 

specific performance and gives such a decision only when the benefits that the creditor gets 

in this way are proportional to the losses incurred by the debtor. In Iranian law, in spite of 

some texts - which indicate the need to fulfill the contract and terms and conditions, and 

according to some opinions, the refusal of the court to issue a verdict for specific 

performance, before the impossibility of its performance is impossible-, In case there is no 

balance between the interests of the creditor and the loss of the debtor, rules such as no-

hardship and no-harm leave the court free to refrain from issuing a judgment to enforce the 

specific performance. 
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 بررسی امکان صالحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری

 در حقوق هلند و ایران تعهد

 احمد اسفندیاری

 ایران ساری، ساری، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه خصوصی، حقوق گروه استادیار

 (24/02/1401 تاریخ پذیرش: ـ 15/11/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

اولویـت ارـرای اررـاری ت هـد بـر      اسـت،   بخش قـانو  مـدنی ندنـد    که الهام، «شود نگهداریباید  قرارداد» رومی اصلمطابق با اینکه 
است، با سکوت قوانین موضوعه در این مـورد، دیـوا    پذیرفته شده در حقوق این کشور  ،رررا  خسارت و فسخمانند  ،نای رررانی روش

به این م نی نرگاه مررع قضایی با استفاده  .دکرمقید  «متناسب بود »و  «عدی الردلی بود »را به دو وصف  عالی این کشور اعمال آ 
تواند از صدور حکم به  ، میدکنفع بتواند خدل ناشی از نقض قرارداد را مرت ،مانند صدور حکم به پرداخت خسارت و فسخ ،از طرق رررانی
نای وارد به  برد با زیا  دند که مناف ی که بستانکار از این راه می می یحکمچنین  در صورتی خودداری ورزد و صرفاً ت هد اررای ارراری

به نظر برخی امتناع دادگاه دارد و  لزوم وفای به عقد و شرطکه داللت بر ، نصوصرغم برخی  هدر حقوق ایرا  نیز ببدنکار متناسب باشد. 
تواز  میا  منافع بستانکار و زیا   نرودِدر صورت  ،دکن را غیرممکن می آ  اررا شد  ت ذرماز  پیش ت هد از صدور حکم به اررای ارراری

 د.گذار دست دادگاه را برای خودداری از صدور حکم به اررای ارراری ت هد باز میقواعدی مانند الحرج و الضرر  بدنکار،

 کلیدواژگان

 .اررای ارراری، تواز ، صالحدید، عدی الردلی بود ، متناسب بود 
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 مقدمه
 : ج1373و ... معنی شده استت ددخدتدا    ،که به تجویز، مصلحت دیدن، صالح اندیشیدن 1صالحدید

 خت   تتا در وعتعیتی کته   د آور راخم میف( اختیاری است که برای صاحب آن این امکان را 13230، 9

وکاست آن نتایجی بته بتار آورد کته بتا م صتود کلتی        کم یا اینکه اجرای بی باشد داشته وجود قانونی

یت  ررونتده تعیتین تکلیت  و      دربارةخای احتمالی  باشد در مورد طیفی از گزینه گذار ناسازگار قانون

احتراز قادتدة ح توقی    بته جتای   دادگاه  در صورتی که، بنابراین (.Ford 1994: 56د دکنگیری  تصمیم

دور بته دناتال    ،  شود قضاوت نامیده میکه  ، مورد نظر ةدر رروندو ادمال آن نامشدص یا مورد مناقشه 

راه برای شناسایی وجتود صتالحدید    ترین آساند. کن می ، صالحدید قضایی را ادمالقانون باشد ندز

 (.Nathan 1923: 339د ح وقی استیا معادل آن در تنظیم قوادد « تواند می» استفاده از اصطالح

صتدور حکتم بته اجترای      در نظام ح وقی مدنی خلند، جاران اصلی برای دتدم اجترای تع تد    

(. اجرای اجااری به وعتعیتی اطتال    Van der Merwe 2014: 52; Hass 2009: 338اجااری است د

دخد برای طترف   نمیشود که در آن به دلیل اینکه ی  طرف تع دات خود را طاق قرارداد انجام  می

(. یکی از Smits 2014: 17شود د را ن ض نکرده است حق مطالاۀ اجرای تع د ایجاد می که آن دیگر

اصول م م ح و  قراردادخای خلند این است که دو طترف قترارداد مو ت  بته اجترای تع تداتی       

کته   2«شتود  اجراقرارداد باید »رومی  اصلاند. چنین امری از  خستند که با میل خود به آن وارد شده

قتانون متدنی    48: 6 ةماد 1و خمچنین از بند  ه استای سایه افکند بر ح و  کشورخای ارورای قاره

 3در قتانون متدنی   تحاصتر  بته با این حال از آنجتا کته اصتل فتو       است.این کشور قابل استنااط 

کشور با قیتود و شتروطی    گنجانده نشده است ادمال آن از سوی دیوان دالی و دکترین ح وقی آن

خمراه شده و به جای آن تمایل برای ادمال صالحدید قضایی به صدور حکم به جاران خسارت به 

 .(Smits 2014: 19شود د خای جارانی دیده می دنوان یکی از روش

المؤمنتون دنتد   » دص(و حتدی  ناتوی  « اوفتوا بتالع ود  »... که آیتۀ شتریفۀ   ، خای ف  ی در کتاب

و خمچنین در  ، ای کلی در مورد اجرای تع دات بر آن سایه انداخته است به دنوان قادده« شروط م
                                                                                                                                                       
1. Discretion 

2. Pacta Sunt Servanda 

3. Burgerlijk Wetboek (BW) 
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حدود بیست م اله در مورد ت دم اجترای   و ح و  مدنیدر زمینۀ کتاب چند ح وقی ایران  مااح 

و  تع تد  ااریاجرای اجبر ت دم فسخ و جاران خسارت  بر فسخ و جاران خسارت یا تع د اجااری

و محتوای مطالب مندرج در برخی از شده  نوشته دو زمان بستانکار به خر خمچنین امکان توسل خم

امکان ادمال صتالحدید قضتایی در ایتن    ربارة د با این حال، .استده شخا در این م اله منعکس  آن

بتدون   ،خای دلمی ف  ا و نویستندگان ح توقی   تالش خمۀبه سکوت برگزار شده و بردکس  مورد

ده شت خای نظری و ماخوی این موعوع متمرکز  بر جناه صرفاً ،توجه به مالحظات دملی و دادرسی

شده در این مورد به اثر تکلیفی یتا وعتعی تع تد و شترط      است. ن طۀ ث ل مااح  گوناگون مطرح

ه دمل که مطابق دیدگاه برخی از آنجا ک چنان ؛شود مربوط می ، به دنوان یکی از مصاد  تع د ، فعل

آن جایز نیست دطوستی   دادن به انجاماو ، اجاار یستدلیه الزامی ن به مدلول شرط فعل بر مشروط

آن  نتدادن  درج چنین شرطی عمن د د آن است کته در صتورت انجتام    ة(. فاید151، 2 : ج1387

، 10 : ج1414؛ حلتی  110: 1413دتاملی   شود دمکتی  د د و فسخ آن مدیر می یله میان اب ا  مشروط

برخی نویسندگان متأخر قانون مدنی با استناد بته اختتالف نظتر     .(220، 5 : ج1368موسوی ؛ 252

کته در صتورت ن تض تع تد از ستوی       انتد  بر آنو  اند کردهرا فاقد مانای ف  ی ادالم  میان ف  ا آن

زمان حق الزام به اجرای تع د و حق فسخ و جاران خستارت   بدخکار برای بستانکار به صورت خم

(. دلیل اصلی چنین دیتدگاخی، دتالوه بتر حکومتت     307: 1388 خمکارانشود دبادینی و  ایجاد می

العدم در م ام تردید در وجوب وفای به مدلول شرط و ددم آن، این استت کته در صتورت      اصاله

یعنتی فستخ د تد،     ،لته راه جارانتی دیگتر     دلیه بترای مشتروط    ددم اجرای شرط از سوی مشروط

شتود. ایتن در حتالی     و به این ترتیب میان ح و  و منافع دو طرف توازن برقرار میبینی شده  ریش

تن ا نیاز به تعداد بیشتری از انتواع قراردادختا    است که با ورود جامعه به مرحلۀ باالتری از توسعه نه

ین، یابتد. بنتابرا   خا نیز افزایش متی  شود بلکه نیاز به ادتماد بر تح ق توافق مندرج در آن احساس می

درخواستت اجترای    حتق اصرار بر وفاداری از الزامات اخال  طایعی است و دادن حتق فستخ یتا    

تن ایی منتافع طترفین را تتأمین     اجااری تع د یا حق فسخ به متع دله به محض ددم اجرای تع د به

ایفای شترط  ، نسات به آن اددای اجماع شده است که، بر اساس دیدگاخی دیگر ،. بردکسدکن نمی

و در صورت امتناع وی از اجترای تع تد و شترط،     است دلیه دارای جناۀ تکلیفی  ی مشروطاز سو
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آن وجتود نتدارد دجزیتری     دادن ای جز توسل به اجاار بته انجتام   له، چاره برای متع دله و مشروط

 دتاملی  ؛ جعاتی 195، 3 : ج1419؛ موسوی بجنتوردی  131، 4 : ج2008؛ زحیلی 154، 2 : ج1424

در این مورد به قاددة الحاکم ولتی الممتنتع و لحتن     .(128، 23 : ج1365؛ نجفی 274، 3 : ج1410

(. برختی شتارحان   285:   1375استناد شده است دانصتاری   دص(و حدی  ناوی یادشدهآمرانۀ آیۀ 

قانون مدنی نیز به ریروی از دیدگاه مش ور بر ت دم اجاار بدخکار بته اجترای تع تد اصترار دارنتد      

 تع د (. با این حال، اصرار بر لزوم اجرای اجااری306: 1389؛ کاتوزیان 2890، 1 : ج1372دامامی 

میان سود و زیتان  توازن و ثاوت وقوع عرر بدون در نظر گرفتن  آناجرای از  نمتعذر شدریش از 

ناشی از چنین اقدامی با حکمت تشتریع و ستیرة د تال ستازگاری نتدارد. شتاید بته خمتین دلیتل          

اصرار بر اجرای اجاتاری اطتالع داشتتند، عتمن      لیاحتماکه از مشکالت ، نون مدنینویسندگان قا

قانون متدنی   496و  379 و 243خودداری از ارائۀ مانای واحدی در این مورد، از ی  سو در مواد 

ل شدند و از سوی دیگر متواد  ئدر صورت تدل  متع د از اجرای تع د برای بستانکار حق فسخ قا

که از آن اختیتار بستتانکار و دادگتاه در    دند کرای تنظیم  قانون مدنی را به گونه 239و  238 و 237

. قابل استتنااط استت   آن الزام به اجرای اجااری از و فسخ بیشتر تع د انتداب میان اجرای اجااری

 تع تد  برای تایین امکان رذیرش صالحدید قضایی در خودداری از صدور حکم به اجرای اجاتاری 

ای  چیست و به داارت ب تر قادده تع د خاستگاه قاددة اجرای اجااری که اساساً دکرباید مشدص 

 .ماخوی یا مربوط به آیین دادرسی است

 تعهد خاستگاه قاعدة اجرای اجباری

نماید، مستللۀ م متی    از آنجا که صالحدید قضایی به ادمال نظر دادگاه در ادارة دادرسی مرتاط می

آیا  این است که اساساًد کرتوان مشاخده  را می خایی از آن ایران رگهخای ح وقی خلند و  که در نظام

ای است که به آیین  یا قادده استالزام بدخکار به اجرای تع د امری ماخوی و ح ی برای بستانکار 

خرچند راسخ قاطع بته چنتین ررسشتی بستیار      .شود می ی مربوطیبه صالحدید قضا دادرسی و مآالً

 ای بر این ن طۀ تاری  و ما م بتاباند. تواند فروغ تازه تن ایی می آن بهنماید، طرح  دشوار می
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 دادرسی آیین مربوط به به عنوان قاعدة تعهد اجرای اجباری

جاتران   مثابتۀ را بته   تع تد  اجااری یخای دور حق اجرا با اینکه اغلب کشورخای ارورایی از گذشته

از سوی بدخکار شناخته بودند و کتاب ششم ح و  متدنی خلنتد نیتز شتامل      آناصلی ددم اجرای 

م رراتی در خصوص ادطای حق ماخوی به بستانکار برای جاران خسارت و حق فسخ قترارداد در  

صتری  در متورد ادطتای حتق      یگذار این کشور درصدد ادتالم حکمت   ، قانوناستصورت ن ض 

ی  ویژگی اساسی خود  منزلۀزیرا این حق به  .ه استبه بستانکار ناود تع د ماخوی اجرای اجااری

فرض برخی نویسندگان ح و  مدنی خلند امکتان ریتدا    شود و با این ریش قرارداد در نظر گرفته می

تردید  ةدر کتاب ششم قانون مدنی آن کشور را به دید تع د کردن حق ماخوی برای اجرای اجااری

ادطتای حتق    مثابتۀ ن مدنی آن کشور ذکر شده است نه به قانو 3: 296نگرند و آنچه را در مادة  می

 دادرستی  آیین مربوط به بیانگر صالحیت به بستانکار بلکه صرفاً تع د ماخوی برای اجرای اجااری

(. این در حالی است کته وجتود   Smits 2014: 17; Stolp 2007: 186د کنند در این موعوع تل ی می

 ،را ادطتا کنتد  تع د که حق اجرای اجااری ، ون مدنیی  م ررة موعودۀ صری  در کتاب ششم قان

تواند برای موارد اصتل اولویتت    بدشد و می می خای قانونی در ح و  خلند را ب اود انسجام جاران

خای ح تو  موعتودۀ    ح و  خلند با سایر سیستم سو کردنِ اجرای قرارداد و خمچنین موجاات خم

در ح تو  خلنتد، بستتانکار رتیش از     (. Haas 2009: 338مانای قانونی فراخم سازد د ای قاره یارورا

تع د را مطالاه یا قرارداد را فسخ کند باید م لتت مع تولی بترای     ندادن اینکه بتواند خسارت انجام

از طریق ارسال ادالمیۀ مکتوب،  ،به دنوان الزام قانونی ،تع د بدخکار بدخد. چنین کاریدادن انجام 

رد و به موجب آن بستانکار توجه او را به تع دی که بایتد اجترا   رذی صورت می ،خطاب به بدخکار

قترارداد فتراخم    اجترای کند و به منظور رخایی از قید تع د فرصت بیشتری را بترای   شود جلب می

 (.Van den merwe 2014: 54آورد د می

رذیر باشد، بستانکار باید ریش از آنکه حق جاران خستارت و فستخ بته     اجرا خنوز امکان خرگاه

توانتد   ردی میا. بستانکار ف ط در موکندوجود آید طرف م ابل خود را از وععیت ددم اجرا مطلع 

به جاران خسارت یا فسخ متوسل شود که بدخکار با وجود سترری شتدن م لتت اخطتار تع تد را      

ن تاریخ اجرا را تعیین کرده باشند شرط اخطتار کتاتی قابتل اجترا     طرفی خرگاهدخد. الاته  انجام نمی
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دختد خستارت ختود را مطالاته یتا       تا آن تاریخ به بستانکار اجازه می ندادن ندواخد بود بلکه انجام

اولویتت   بتودن  فترض  ایتن روش اطتالع رتیش   . (Haas & Jansen 2008: 13) قرارداد را فسخ کنتد 

بستتانکاری  . دختد  خای قراردادی در ح و  خلند را نشان متی  ندر سلسله مراتب جارا تع د اجااری

تع تدی   .ف ط الزم است ادالم کند که قرارداد وجود داردد کن اجااری تع د را مطالاه می یکه اجرا

و قابل ررداخت است. اگر بستتانکار   شود میتع د من ضی  شود و برای طرف م ابل از آن ناشی می

، دادگاه دکن تع د اجااری یباشد و بدون ارسال ادالمیه ت اعای اجراتوجه  به طرف م ابل خود بی

اما خرگاه بدخکار در حتین رستیدگی تمایتل بته اجترا را       .کند قرار رد درخواست اجرا را صادر می

خای دادرسی کند. بدخکار در م ابتل اددتای    تواند بستانکار را ملزم به ررداخت خزینه نشان دخد می

قاخره و در برابر ددوای اجرا با استناد به ددم امکان اجترا   ةد با استناد به قوتوان جاران خسارت می

تواند با اتکا به اینکه اگرچه انتداب بستانکار مع تول استت،    این، او می از خود دفاع کند. دالوه بر

را خنثتی ستازد   تع تد  ، ددتوای اجترای اجاتاری    دکننتوانسته است با توجه به منافع بدخکار دمل 

 (.Haas 2009: 223د

گذار بترای بستتانکار حتق متاخوی در      شود که قانون قانون مدنی ایران استنااط می 237از مادة 

حاکی از آن است  یادشدهدر مادة « تواند می»اگرچه واژة  ؛خصوص اجرای اجااری قائل شده است

با ایتن  که او میان درخواست صدور حکم به اجرای اجااری و جاران خسارت یا فسخ مدیر است. 

 730و  729متواد  نیز در قتوانین موعتودۀ ایتران از جملته     تع د اجرای اجااری حال، آیینی بودن 

با اینکه داارت دنوان بتاب دختم آیتین    مورد توجه واقع شده بود.  1318دادرسی مدنی  قانون آیین

درستی  دا  در بتاب ن تم قتانون آیتین     دادرسی مدنی قالی دخسارت و اجاار به انجتام تع تد( دینتاً    

تکرار شتده استت، قتانون اخیتر م تررة       1379خای دمومی و ان الب در امور مدنی مصوب  دادگاه

با توجه به چگتونگی   اتع د ندارد. منت دادن بارة اجاار متع د به انجام دریادشده مشاب ی با دو مادة 

نی قالتی و از  م ررات قانون آیین دادرسی متد  خمۀکه  اند بر آنقانون اخیر، برخی  529مادة  یانشا

نظتر از اینکته    صترف  ،. زیترا دشتو به استناد مادة فو  باید منسوخ تل ی  730و  729جمله دو مادة 

را  ای آن شود خرگاه قرینه مطابق قوادد اصولی و ادبی قیدی که رس از ذکر دناوین متعدد آورده می

 یادشتده  529 ة در متاد  ،دناوین نسازد بایتد بته آخترین دنتوان نستات داده شتود       ۀمنصرف به خم
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باشتد مشتاخده    یادشتده به خمۀ م ررات « در موارد مغایر»ای که موجب ارتااط قید  گونه نشانه خیچ

شود کته قیتد    در ذخن ال ا می 529(. با این حال، از سیا  مادة 187، 3 : ج1395دش یدی د شو نمی

م رراتی از قتانون آیتین    در این ماده است و در نتیجه صرفاً یادشدهم ررات  ۀمربوط به خم« مغایر»

ملغی  ،و نه خمۀ م ررات آن استدادرسی مدنی کنونی  که مغایر با قانون آیین ، دادرسی مدنی قالی 

 ،که مغایرتی با قانون جدیتد نتدارد   ،دادرسی مدنی  یینآقانون  730و  729بنابراین مواد  .شده است

قانون اجرای احکتام متدنی بته     47مادة  که اگرچه تاصرة اند بر آنبه ادتاار خود باقی است. برخی 

را قید نکرد، ذکر آن در  1318قانون آیین دادرسی مدنی  729دلیل ردایت اختصارنویسی دین مادة 

یکی از ابواب جمعی قانون اجرای احکام مدنی محستوب   یادشدهشود که مادة  موجب می 47مادة 

رسد از آنجتا   به نظر می(. 51: 1380شمس وجود دارد د یادشدهای که انگار دین مادة  به گونه ؛شود

توانتد بتا    تع د حکمتی نتدارد نمتی   دادن ین دادرسی مدنی دربارة اجاار به انجام یکه قانون جدید آ

قابتل   یادشتده  529استاس متادة    قانون قالی به این لحاظ مغایرتی داشته باشد تا لغو آن صترفاً بتر  

قانون مدنی است کته تجتویز واگتذاری     238در مادة  «تواند می  حاکم»مورد دیگر قید . توجیه باشد

 .شود اجرای اجااری تع د از سوی ثال  مطرح می

حتی اگر با اغماض بیانگر رذیرش وجود صالحدید قضایی در واگتذاری   ،ی  از مواد فو  چخی

یدی در ختودداری  دداللتی بر رذیرش چنین صالح ، اجرای اجااری به شدصی غیر از بدخکار باشد

 قانون مدنی در متورد انجتام   221مادة ه از صدور دستور اجرای اجااری ندارد. دالوه بر این، دادگا

و در  کترده تع د به ذکر لزوم جاران خسارت از سوی متدل  به دنوان عمانت اجترا اکتفتا    ندادن

قتانون متدنی،    222متادة  در  سکوت اختیار کرده استت.  تع د مورد حق متع دله به اجرای اجااری

بتا خزینتۀ متع تد بته صتالحدید دادگتاه        یادشده 221اجرای تع د از سوی متع دله با ردایت مادة 

قتانون متدنی تعیتین زمتان اجترا را در       277گذار در متادة   این، قانون است. مضاف برده شواگذار 

 اختیار دادگاه قرار داده است.

 ای ماهوی به عنوان قاعده تعهد اجرای اجباری

این سؤال قابل طرح است کته   ،ای ماخوی محسوب شود قادده تع د ورتی که اجرای اجااریدر ص

 شود؟ از خود قرارداد یا از ن ض آن ناشی می چنین الزامی
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 ناشی از قرارداد تعهد اجرای اجباری

نته   تع تد حق اجرای اجااری  ،خمانند رویکرد ح و  آلمان در ح و  خلند ،خا مطابق برخی دیدگاه

شتود و معمتوالً کمتترین واکتنش در برابتر       قرارداد بلکه مست یماً از خود قرارداد ناشی میاز ن ض 

زیرا خوانده ف ط باید خمان کاری را انجام دختد کته واقعتاً از     .دشو تدل  از مفاد قرارداد تل ی می

 ،تع د به خمین ج ت، سدن گفتن از حق اجرای اجااری طریق قرارداد مورد توافق قرار گرفته بود.

بلکه ادامۀ چیزی است کته در لحظتۀ وقتوع     ؛صحی  باشد تواند دقی اً به دنوان روشی جارانی، نمی

را در نظتام   تع دتع د الزم االجرا و قابل ررداخت شده است. این امر موقعیت م م اجرای اجااری 

 (.Smits 2014: 17; Haas 2009: 15دخد د ح وقی خلند در م ایسه با نظام ح وقی کامن ال نشان می

را  و آن کترد منتستب   «شتود  نگ تداری قرارداد بایتد  »توان به اصل  این موقعیت برجسته را می

بینی کرده است که  قانون مدنی خلند ریش 3 :296 ةناشی از خود قرارداد دانست. از این گذشته، ماد

دادگاه بته ت اعتای بستتانکار     دکننیا دمل قضایی به نحو دیگری م رر  ،خرگاه قانون، ماخیت تع د

 Van den merweدختد د  دستور اجرای چنین تع دی را به شدصی که به دیگری بدخکار است متی 

از خود د د و نه از ن ض آن، دتالوه بتر اینکته از     تع د (. ناشی شدن اجرای اجااری53-55 :2014

را در کنتار   دنی نیتز آن نماید، برخی نویستندگان ح تو  مت    قانون مدنی قابل استنااط می 220مادة 

دالوه بر  ،در این مورد (.145، 4 : ج1376ند دکاتوزیان ا هآن مورد بررسی قرار داد ۀاجرای داوطلاان

و بنای د ال، استصحاب نیز مورد استتناد قترار گرفتته استت.      «اوفوا بالع ود»مانند  ،دمومات ف  ی

: 1385است دشت یدی   آنصحاب ب ای د د تردید شود م تضای است خرگاه در ب ای اثر ،ین معنیدب

  ور در منع بالاجرا گذاردن تع دات ناشی از د د و دتدم امکتان فستخ آن و     یادشده( و آیۀ 261

 تع د دارد. اجرایبر وجوب مطلق 

 ، ناشی از نقض قراردادتعهد اجرای اجباری

شود که بته زدتم    از سوی ی  طرف قرارداد زمانی مطرح می تع د درخواست اجرای اجااری معموالً

، نسات بته ن تض   تع د باشد. تأخّر زمانی درخواست اجرای اجااریده کررا ن ض  او طرف دیگر آن

ای حق اجرای اجااری تع د را ناشی از ن ض آن تصور کننتد و   آن، ممکن است موجب شود که دده

ختای   ، روشرارت دیگت به دا ؛ابزاری در جعاۀ ابزارخای جارانی بستانکار به شمار آورند مثابۀرا به  آن
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 تع تد  جارانی به لحاظ رتاه، در کنار صدور حکم به جاران خسارت و فسخ، م سم اجترای اجاتاری  

منتد وجتود دارد کته بتر      نظام یمحسوب شوند نه قسیم آن. با این حال در ح و  مدنی خلند دیدگاخ

ظام ترمیم ن تض  جلوگیری از اقدامات جارانی خشن در مراحل اولیۀ ن ض متمرکز است. خدف این ن

 (.Smits 2014: 17-18اول مشکلی وجود ندارد د ۀای است که گویی در وخل قرارداد به گونه

ختای بیشتتری    دفتاع  تع تد  در این صورت، بدخکار نیز در م ایسه با درخواست اجرای اجااری

 اخمیت بودن ددم اجرای تع تد را در برابتر ددتوی خستارت و ددتوای      تواند بی که می چنان ؛دارد

 .(Van den merwe 2014: 55; Haas & Jansen 2008: 12فسخ قرارداد توسط بستانکار مطرح کند د

در برابر ددتوای اجترای    ،قانون مدنی خلند 6: 265این در حالی است که چنین دفادی، مطابق مادة 

ترتیتب   که به ،خا ستون ف رات این نظام را مؤثر نیست. بنابراین، سلسله مراتب جاران تع د اجااری

تشتکیل   ،یابتد  تر ادامه متی  کننده خای تحمیل خای با خشونت کمتر شروع و سرس با جاران از جاران

(. با این حال، در مواردی که تع د دارای ماخیت کامالً شدصی باشد، بتر  Smits 2014: 18دخد د می

 اجرای اجاتاری ، حکمی برای 1«دکرتوان به انجام کاری مجاور  کس را نمی خیچ»اساس اصل التینی 

فسخ د د و مطالاۀ خسارت  شود. با اینکه برخی نویسندگان ح و  مدنی ایران صرفاً داده نمی تع د

دکاتوزیتان  نتد  ا هدکتر خای جارانی در ذیل مسلولیت ناشی از د دشتکنی بررستی    را به دنوان روش

خا مطرح  کنار آنبه دنوان روشی جارانی در  تع د (، مطالاۀ اجرای اجااری290 ت  146 ،4 : ج1376

 (.148: 1389 م دی و دش یدی شده است

چنین دیدگاخی در صورتی قابل درک است که درخواست اجترای اجاتاری از ن تض قترارداد     

ناشی شود نه از اصل آن. در این صورت، ملزم بودن ی  طرف به اجرای اجاتاری نته یت  تع تد     

با اینکه مسلولیت به لحاظ رتای و زمتانی  قراردادی بلکه مسلولیتی برآمده از ددم اجرای آن است. 

،  راتع تد  توان درخواست اجترای اجاتاری    و از این ج ت می استتع د  دادن مؤخر بر ددم انجام

ای  قانون متدنی بته گونته    237مادة  دانست، قرارداد از ناشی است، قرارداد مفاد اجرای به تع د که

از ن تض شترط    تع تد  خکار به اجرای اجاتاری تنظیم شده است که گویی حق بستانکار بر الزام بد

 ناشی شده است نه از خود شرط.

                                                                                                                                                       
1. nemo praecise cogi ad factu  
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 حقوق هلند خودداری از اجرای اجباری در مبانی صالحدید قضایی در

خای کمتر سدتگیرانه مانای اخالقی اصل اولویت اجرای قرارداد در دکترین ح توقی   با اینکه جاران

(، در قانون مدنی آن کشور ماانی Haas & Jansen 2008:15; Smits 2014: 18دخد د خلند را نشان می

بودن ماتنی است که در انتداب روش  یبر دو اصل متناسب بودن و دلی الادل تع داجرای اجااری 

 کند: خایی ایجاد می جارانی محدودیت

 اصل علی البدلی بودن

فراخم  تع د ریشرایط برای رذیرش ددوای اجرای اجاا خمۀخرگاه  1956با اینکه مطابق رأی سال 

ختای زیتاد    دستوری را ندارنتد، خزینته   چنین خای خلند اختیار خودداری از صدور شده باشد دادگاه

رخنمودخایی را در متورد حتدود امکتان     1موجب شده است دادگاه دالی خلند تع د اجرای اجااری

ستاختمانی بتا نمتای فلتزی      Multi-Vastgoed vs. Nethou2ة ارائه دخد. در رروند یدرخواستچنین 

 ۀکه در موقعیت برجست ،شده را صفحات خورده دخد میسازنده ریشن اد  کند. شروع به خوردگی می

ة شیمیایی جال دخد کته از ختوردگی بیشتتر    دمواد را با ی  ما ۀنما قرار دارند، جایگزین کند و ب ی

گزین کامل است. با ایتن حتال،   تر از ی  جای د. این گزینه به طور قابل توج ی ارزانشو جلوگیری

. اگرچته  شتود  متی و خواستار تعویض کامل نمای فلتزی   دخد نمیخواخان به این موعوع رعایت 

گونته   ختیچ از ستوی خواختان    تع د در صورت درخواست اجرای اجااریخا از نظر تاریدی  دادگاه

ختای   رگتاه خزینته  خ کنتد  میاختیاری برای صدور دستور جاران خسارت ندارند، دادگاه دالی م رر 

دادالنته بته خواختان     ۀبه طور نامتناسای زیاد باشد اصول حسن نیت و معاملت  تع د اجرای اجااری

انتداب کنتد. دادگتاه دتالی    را خای جاران خسارت یا اجرای اجااری  دخد یکی از روش اجازه نمی

به دنوان مالکی قابل انعطتاف بترای    است،که اساساً تعادل منافع طرفین ، معیار دلی الادلی بودن را

و توازن منافع را بته   (Visscher 2007: 5کند د صدور دستور اجرای اجااری واقعی و بالفعل بیان می

ختا   تواند ی  تغییر در سلسله مراتتب جاتران   دخد. این ررونده می منافع طرف متدل  نیز تعمیم می

 اجترای اجاتاری   ،ناکتافی بتودن خستارت   تل ی شود و خمانند رویکرد ح و  انگلیس، در صورت 

                                                                                                                                                       
1. Hoge Raad 

2. Multi-Vastgoed vs Nethou, HR 5 January 2001, NJ 2001, 79. 
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(. زیترا خرگتاه طترف متدلت  بته      Haas & Jansen 2008: 20د ددخت ۀ دوم قترار  مرتات در  را تع تد 

در م ایسته بتا    تع تد  خای اجرای اجااری خزینهممکن است کار ادامه دخد  دادن خودداری از انجام

ی بترای بازررداختت عترر و    خسارت بسیار زیاد باشد. در این صورت، نودی مجازات متال  ۀمطالا

 (.Smits 2014: 21دیابد  زیانی که طرف غیرمتدل  متحمل شده است ترجی  می

 اصل متناسب بودن

مطابق اصل متناسب بودن، سودی که جاران مورد انتداب بترای خواختان بته خمتراه دارد بایتد بتا       

حستن نیتت و    تواند بترخالف اصتول کلتی    شود منطاق باشد و نمی عرری که خوانده متحمل می

گیری در متورد چنتین    معامالت منصفانه باشد. دیوان دالی خلند در رأی فو  تأکید کرد که تصمیم

تواند در خر  دارد. از این رو، دادگاه مینیاز ددوایی به احراز توازن میان منافع مت ابل دو طرف ددوا 

رای آن خودداری کند. بتا ایتن   جایی که قرارداد برای بدخکار بسیار نابرابر و غیرمنط ی باشد از اج

توانتد   در شرایط استثنایی می حال، اجرای اجااری خمچنان جاران اصلی ن ض است و دادگاه صرفاً

دختد کته قصتد دارد بترای      ای نشان متی  گذار خلند به گونه قانون  اخراً .نظر کند از این اصل صرف

خایی کته اجترای    ب باید در موقعیتآورد. اصل تناس آخرین بار فرصت اجرا را برای خوانده فراخم 

صورت راسخ منفتی بته ایتن     نظر گرفته شود. در دخد در اجااری جارانی است که قانون ترجی  می

شود و  می منجر دو گویا غیرممکن( تع د معیار تناسب، این امر به ددم امکان نسای اجرای اجااری

(. بنابراین، ستؤال  Stolp 2007: 242د دکن متفاوت می یحل طرف غیرمتدل  را مجاور به انتداب راه

آور است که بتتوان او   قدر برای بدخکار زیان آن تع د اصلی این است که چه زمانی اجرای اجااری

 معاف کرد؟ یتکلیف چنین را از

 منظتور  بته درصتد   130  دستورالعمل معروف بته  3-6برای حل این مسلله، ابزار تعادلی در بند 

 در ف تط  بدخکار ،اساس این بر. است شده ریشن اد تع د اجااری اجرای حق حدود کردن مشدص

 ستود درصتد   130 از بتاالتر  آن ختای  خزینه که شود می رخا تع د اجااری اجرای تکلی  از صورتی

 ستود  ای م ایسته  گیتری  انتدازه  و درصتد  130 بستتانکار باشتد. ایتن ن طتۀ بترش      شتدة  سازی دینی

 ،استت  استتوار  آن بتر  بتاز  معیارختای  که، مع ولیت معیار تا دخد می اجازه بستانکار شدة سازی دینی

 یبستانکار ارزش بازاری اجترا  ةشد سازی (. برای تعیین سود دینیHaas 2009: 241د شود مشدص
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 130 ستازی دستتورالعمل   فرعی خسارت جایگزین اخمیت دارد. ن ش دینتی  ۀو دامن تع د اجااری

: کنتد  متی  فتراخم  معادلته  در را الزم رذیری   انعطاف که شود می متعادل استثنا دسته دو توسط درصد

 و باشتد  زیتاد  بینی ریش قابل طور به ،تع د انجام بدخکار به نناود قادر احتمال خرگاه اینکه ندست

، تع تد  شتود، اجترای اجاتاری    منجر به کاخش حتداقلی در ارزش متی   یی اتنبه  اجرا در ناتوانی یا

 درصتد  130 از تع تد  جااریاخای اجرای  خزینهبودن  باالتررغم  . دوم اینکه خرگاه بهناکارآمد است

وانتد ختدف   ت متی جایگزین مع ولی وجود نداشته باشد بستتانکار   شدة بستانکار سازی سود دینیاز 

 (.Haas 2009: 242دد کنقراردادی خود را از طریق اجرای اجااری ریگیری 

 حسن نیتاصل 

به معنای وستیع  ، شود ای محسوب می ح و  ارورای قارهکه مجرای اخال  در قوادد ، 1حسن نیت

به لحاظ  .کلمه به صداقت و رفتار بدون سوء نیت یا تمایل به زیان زدن به دیگری تعایر شده است

 ؛فراخم کرده استت تع د  ای را برای دور زدن ت اعای اجرای اجااری خلند گزینه گذار تلوری، قانون

تع د ختود را انجتام دختد بته طتور       طرفی که مجاور است دیناًخای  ین صورت که خرگاه خزینهدب

 .(Wijck 2007: 46, 1شود د برخالف حسن نیت تل ی می تع د نامتناسای زیاد باشد اجرای اجااری

 نامبانی صالحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری در حقوق ایر

 ،ح تو  ایتران  در  باالدستیقوادد مطابق رغم  اخر غیرمنعط  برخی نصوص شردی و قانونی،  به

 خودداری ورزد: تع د به اجرای اجااری حکماز صدور  یتواند در موارد دادگاه می

 الحرج و الضرراعد وق

رتور   صتفی ؛ 1: 1429نراقتی  د استت  ... ، وتنگنتا  ی ودر معنای سدت، دشوار، تنگحرج  وواژة دسر 

 بته ( 6 /مائتده  ؛78 /( و حترج دحت   185 /ب تره  ؛7 /ن کریم نیز دسر دطال آ( و در قر234:   1297

خمین معنا به کار رفته است. منظور از قاددة نفی دسر و حرج ددم تکلی  به امری است که موجتب  

شارع م تدس حکمتی    ،یادشده ةقاددمطابق (. 160، 1 : ج1385دمکارم شیرازی  استعیق و مش ت 

استیصتال و مشت ت را    اتر حکمی که موجات که مستلزم تکلی  به ما الیطا  باشد تشریع نکرده و خ

                                                                                                                                                       
1. good faith 
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رسد منظتور از   با این حال به نظر می(. 375، 1 : ج1385شود دموسوی بجنوردی  فراخم آورد رفع می

 دادن قابتل انجتام   بر اساس د ل و دادتما الیطا  نیست که ه و حرج تکلی  ب تکلی  موجب دسر

بترای وی   ،دتادت  بتر استاس  را دارد،  آندادن نااشد بلکه تکلیفی است که مکل  اگرچه توان انجام 

خرگاه اجرای حکتم   ،مطابق دیدگاه مش ور ،دالوه بر این(. 81: 1380دمح ق داماد  نیستقابل تحمل 

کته خرگتاه از حکتم بته اجترای       چنتان  ؛شتود  آن حکم برداشته می کندشارع عرری متوجه شدصی 

شود و توسل بته ختر آنچته     اجرا منتفی میاجااری تع د عرری متوجه بستانکار یا بدخکار شود لزوم 

. الاته تا زمانی که اجرای اجااری تع د امکان داشته باشد از آنجتا  دشو بدیل حکم باشد مجاز ادالم می

ختای جارانتی    که عرری متوجه بستانکار نیست استناد وی بته قادتدة فتو  بترای رجتوع بته روش      

م ایراد عرر متعارف به بدخکار باشتد، از آنجتا   یابد. خرگاه اجرای اجااری تع د مستلز موعودیت نمی

 ،تواند از اجرای تع د شانه ختالی کنتد. بتا ایتن حتال      که خزینۀ اجرای تع د بر د دة اوست، وی نمی

توانتد بتا    وی متی  را فتراخم آورد موجاات ایراد عرر نامتعارف به بدخکار  تع د خرگاه اجرای اجااری

 شود.تع د استناد به قاددة العرر مانع صدور حکم به اجرای اجااری 

 حق ةاستفاد منع سوء

به طتور  مدنی که به مثابۀ اصل کلی بر ح و   ،استفاده از حق را قانون تع دات سوئیس سوء 2مادة 

اساس متادة   بر ،این دالوه بر. (143: 1389 داوید و ژوفره اسرینوزیدد کن منع می است،  کلی حاکم

غیرممکن باشتد یتا درخواستت آن     تع د قانون مدنی فرانسه، در صورتی که اجرای اجااری 1142

وبتیش   از آنجا که مفاد خر ح ی کتم  1.ندارد آناستفاده از حق شود، بستانکار ح ی بر  منجر به سوء

ر بترد کته   ای بته کتا   را بته گونته   تواند آن شود و صاحب حق نمی به ماانی اجتمادی آن محدود می

از  به استناد آنتواند  ( دادگاه می203: 1369به دیگری شود دکاتوزیان زیان ناروا موجب وارد شدن 

 .دکن امتناعصدور حکم به اجرای اجااری 

 استصالح

ی استت کته در شترع    منتافع  ،شود می نامیده مرسله مصال  اصولی و ف  ی قوادد مطابق که، استصالح

                                                                                                                                                       
1. Article 1142 C.c. reads: Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et 

intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur 



284 1401بهار و تابستان  ،1 ، شمارة19دورة ، حقوق خصوصی  

را در معتامالت بته    ای با اغرا  حجیتت آن  ادتااری آن نرسیده است. اگرچه دده دلیلی بر ادتاار یا بی

خا مصتلحت   طور مطلق رذیرفته و حتی در صورت تعارض آن با نصوص و ددم امکان جمع میان آن

که داللت بر نفی دستر و  ، در چ ارچوب دمومات شریعت ف طرا  اند، برخی آن مرسله را م دم داشته

اند. با اینکه اکثر دلمای اخل سنت و از جمله رخاران مذخب مالکی و  رذیرفته، ردحرج و عرر و ... دا

نتص و اجمتاع راختی     ف تدان  در متوارد  و صرفاً اند کردهرا به طور مشروط قاول  حنالی توسل به آن

را به طور مطلق متردود و بتددت    ند و ف  ای حنفی نیز آنا هشردی برای استنااط حکم به شمار آورد

 ،قطعی و کلی باشتد  و عروری ،(، خرگاه مصلحت5: 1399 و خمکاران دافشین اند کردهدر دین ادالم 

که الاته بر روایات ختاص  ، (. نظر برخی ف  ای امامیه نیز296، 1 : ج1413دغزالی مجاز شمرده است 

، 2 :1382دیدگاخی استت دمکتارم شتیرازی     مؤید چنین، در این زمینه دو نه بر مصلحت( ماتنی است

 مصال  مرسله در ف ه جایی است کته شتارع دمتل مکلت  را    مورد اتفا   (. یکی از موارد کاربرد541

(. در ایتن متورد بته    15 :1399 و خمکتاران  دافشین کند خمراه با ردایت مصال  مربوط درخواست می

دادن و انجام د کن آنچه مردم را از ب شت دور می ررخیز از هبفارش سمانی بر  دص(روایتی از ریامار اکرم

(. از ایتن رو،  27، 12 : جتتا  داملی، بتی  سازد استناد شده است دحر خا را به ب شت نزدی  می آنچه آن

تصرف وکیل در موعوع وکالت یا برخی تصرفات متولی در امور موقوفه به ردایت مصلحت موکتل  

(. خرچند در قوانین موعوده نصی در مورد امکتان  7: 1388و موقوفه م ید شده است دابویی م ریزی 

تن تایی بته    شود، ف دان نص به ادمال صالحدید قضایی دربارة موعودات مطرح نزد دادگاه دیده نمی

 که در مواردیایران  ح و  مدنیدر که  چنان ؛معنای ددم امکان رذیرش آن در این مورد ندواخد بود

 تأکیتد « ددالت قضتایی » کارگیری هلزوم ببر  شود می منت ی یتددال بی به قضات سوی از قانون اجرای

 (.5: 1378 کاتوزیاند است هشد

 نتیجه

ن موعودۀ خلند گنجانده نشده استت، در دکتترین ح تو     یدر قوان تع د اگرچه اجرای اجااری . 1

ر نظتام  قراردادخای این کشور اصل اولویت اجرای قرارداد ن شی معادل قاددة لزوم وفای به د د د

توانتد در صتورت    گتاه متی  ددا ،ح وقی ایران دارد. با این حال، مطابق رأی دیوان دالی این کشتور 

 تع تد  نارذیری نسای بر اساس صالحدید ختود از صتدور حکتم بته اجترای اجاتاری       احراز امکان
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 . درکنتد منافع طرفین بر بستانکار تحمیل و متناسب را برای حفظ ح و  جارانی خودداری و ابزار 

بته   توستل و  تع تد  حسب تعری  مش ور، ددول از صدور حکم به اجرای اجاتاری  ،ح و  ایران

خای بنیادین اخالقتی ال تام    ارزش از نارذیری مطلق است که خای جارانی مستلزم احراز امکان روش

 گرفته است.

ن آن خای ح وقی خلند و تل ی ناشی شد رغم وجود اصل اولویت اجرای قرارداد در آموزه به  . 2

و ناشی آیین دادرسی برآمده از  تع د از خود قرارداد، در ح و  موعودۀ این کشور اجرای اجااری

و در کنتار جاتران خستارت و فستخ یکتی از ابزارختای جارانتی محستوب          استن ض قرارداد از 

 ین معنی امکان اجرای اجااری تع د امتیازی است که دادگاه در صتورت صتالحدید آن  دب ؛شود می

نه اینکه ح ی ذاتی برای او تل ی شود. با اینکه م تررات ح تو  متدنی     کند، بستانکار ادطا می را به

به دنوان حتق متاخوی بترای     تع د ایران خماخنگ با نظر مش ور ف  ا در مورد تل ی اجرای اجااری

امتری   منزلتۀ را بته   صراحت دارد، دقت در برخی الفاظ و داارات قتانون تل تی آن   بستانکار  اخراً

 یحکمت چنین  مربوط به آیین دادرسی و امکان مداخلۀ دادگاه در موارد لزوم و خودداری از صدور

 .دکن تدادی می

 رس از اطمینان از اینکه صدور حکم به جاران خسارت و فسخْ در ح و  خلند، دادگاه صرفاً .3

بترد و   می تع د جااریو میان منافعی که او از اجرای اد کن خای وارد به بستانکار را جاران نمی زیان

د. کنت  را صادر متی  یدستورچنین ، ردرسد توازن وجود دا خایی که از این طریق به بدخکار می زیان

. رذیرش دو دشو محسوب می قرارداد ی  روش جاران ن ض تع د در این صورت، اجرای اجااری

ح تو   استتفاده از حتق در    منع سوء در متون ف  ی و و خمچنین استصالح حرج و العررال قاددة

تع تد بتا خزینتۀ غیرمتعتارف در      اجاتاری  ولو اینکه اجرای ،شود که دادگاه ایران نیز مانع از این می

نستات  و ددم وجود تعتذر   تع د باشد، به استناد حق ذاتی بستانکار به اجرای اجااری ممکندمل 

 .دکنصادر حکم به آن 
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 منابع
ف ه و ماتانی ح تو    ، «مند، نیاز عروری ف ه اسالمی استصالحِ عابطه» .(1388ابویی م ریزی، حسین د

 .25 ت 7، ص 1، ش 1، د اسالمی

سنجش انطاتا  احکتام حکتومتی بتا     » .(1399د کیدا محمدرعا ؛ساالرزائی امیرحمزه ؛افشین، خدیجه

 .35ت  5، ص 15، ش 8، د ف ه م ارن، «مصال  مرسله در ف ه م ارن

 کتابفروشی اسالمیه. ،، ت رانح و  مدنی .(1372حسن د امامی، سید

 اطالدات. ۀچاردان ،، تاریزکتاب المکاسب .(  1375انصاری، مرتضی د

نگرشی تحلیلی به امکتان فستخ قترارداد بتا وجتود      » .(1391د رور حسینی فروزان فرناز؛ بادینی، حسن

، 10، د (دانشگاه شیرازد مطالعات ح وقی، «ممکن بودن اجرای دین تع د ددر ح و  آلمان و ایران(

 .59ت  37، ب ار، ص 27ش 

 .2 ج ،دارالکتب ،، بیروتالف ه دلی مذاخب األربعه .(  1424جزیری، دادالرحمان د

، ت تران  ،الدمشت یه   همعت للا  شترح   الا یته فتی    روعته  .(  1308د نورالتدین   بن  الدین داملی، زین یاعج

 .2 ج، دادالرحیم

الایتت    آل ۀ مؤسست ، قتم  ،هالشریع  تحصیل مسائل  الی هالشیع  وسائل .تا( دبی بن حسن محمد حرداملی،

 .التراث  إلحیاء

 .10 ج ،مؤسسۀ آل الایت الحیاء التراث ،، قمتذکره الف  ا .(  1414حلی، حسن بن یوس  د

، ح و  تطای ی و دو نظام بزرگ ح وقی معاصر درآمدی بر .(1389د ژوفره اسرینوزی کامی ؛داوید، رنه

 نشر دادگستر. ،، ت رانصفایی حسین سید :ترجمه و تلدیص

 .9 ج ،چاپ و انتشارات دانشگاه ت ران ۀسسؤم ،، ت رانلغتنامه .(1373اکار د دخددا، دلی

 .4 ج ،الفکر دار ،، دمشقالف ه االسالمی و ادلته .(2008زحیلی، وخاه د

 دلمی فرخنگی مجد.مجمع  ،، ت راناصول قراردادخا و تع دات .(1385ش یدی، م دی د

 .3 ج ،فرخنگی مجد ت مجمع دلمی ،، ت رانح و  مدنی، آثار قراردادخا و تع دات .(1395د تتتتتتتتتت

 مجمع دلمی و فرخنگی مجد. ،، ت رانتع دات ،3ح و  مدنی  .(1389د تتتتتتتتتت

 ح و  ش ید ب شتی. ةدانشکد ،، ت ران3 ت ریرات آیین دادرسی مدنی .(1380شمس، داداهلل د

مطالعتات  ، «حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در ح و  ایتران » .(1388نشاط، امیر د صادقی
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 .314ت  297، ص 4، ش 39، د  ح و  خصوصی

 .1 ج ،نا بی ،، ت رانمنت ی االرب فی لغه العرب .(1297رور، دادالرحیم بن دادالکریم د صفی

 .4 ج ،انتشار ،، ت رانح و  مدنی، قوادد دمومی قراردادخا .(1376کاتوزیان، ناصر د

 انتشار. ،، ت رانای اعت  ادمال ح وقی .(1389د تتتتتتتتتتت

 .دادگستر ،، ت رانددالت قضایی گزیدة آرا .(1378د تتتتتتتتتتت

 چاپ دانشگاه ت ران. انتشارات و ،، ت رانمسلولیت مدنی ت عمان ق ری .(1369د تتتتتتتتتتت

 .الکتب العلمیه دار ،، بیروتالمستصفی من دلم االصول .(1413غزالی، محمد بن محمد د

 .2ج  ،، المکتاه المرتضویهالماسوط فی الف ه االمامیه .(1387طوسی، محمدحسین د

 سمت. ،، ت ران2 بدش مدنی ،قوادد ف ه .(1380مصطفی د مح ق داماد، سید

 مرکز نشر دلوم اسالمی. ،، ت ران1 بدش مدنی ،قوادد ف ه .(1378د تتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .طالب امام دلی بن ابی ۀمدرسانتشارات  ،، قمانوار االصول .(1382مکارم شیرازی، ناصر د

 طالب. انتشارات مدرسۀ دلی ابن ابی ،، قمال وادد الف  یه .(1385د تتتتتتتتتتتتتتت

، انتشتارات استالمی  ، قم ،الف ه االمامیه  فیالشردیه   الدروس. (1417الدین د بن جمال محمد داملی، مکی

 .3 ج

 الفکر. منشورات دار ،، قماللمعه الدمش یه .(1413د تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 .5 ج ان،یاسمادل: قم, عیالا کتاب(، 1368د اهلل، دروحیس(، ینیخمدامام  یموسو

 .5 و 3 ج ،ال ادی ،، قمال وادد الف  یه .(1419حسن د موسوی بجنوردی، سید

 مجمع دلمی و فرخنگی مجد. ،، ت رانقوادد ف  یه .(1385محمد د موسوی بجنوردی، سید

 .23 ج ،دارالکتب ،، ت رانجواخر الکالم فی شرح شرایع االسالم .(1365نجفی، محمدحسن د

 .نا به کوشش ابوطالب نایینی، بی ،دواید االیام .(1421نراقی، احمد بن م دی د
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