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اجرای اجباری تعهّد در برابر نقض قرارداد از دریچهی حقوق مصر
و فقه اهل سنّت


غالمحسین افراس ،حمید میری ،سامان متّقیشهری
(تاریخ دریافت2394/09/21 :؛ تاریخ پذیرش)2394/22/12 :

چکيده
چه در حقوق مصر و چه فقه اهل سنّت ،در صورت نقض قرارداد ،نخستین حقّ متعهّد ،درخواست اجرای اثر اصلی پیمان استت .از همتین
روی از سوی قانونگذار و شارع اسالمی ،بر پایهی گونهی تعهّد قراردادی ،شیوههایی پیشبینی شده است .بدینسان ،گاه تعهّد قتراردادی
به خواست قانون پدید میآید هرچند متعهّتد آن را نخواهتد ،گتاه حمتد دادگتاه پدیدآورنتدهی آن استت هرچنتد متعهّتد در هتی یت از
نشستهای رسیدگی حاضر نشود ،گاه از دارایی متعهّد به عنوان ابزاری برای انجام تعهّد بهرهبرداری گشته و گاه که تعهّد جز از راه فعتل
متعّهد پدیدآمدنی نیست ،با کاربست زور و فشار پدیدار خواهد شد .با وجود این ،واپسین شیوه در حقوق مصر چنتدان شناستایی نگردیتده
است اگرچه در قلمرو فقه عامّه ابزارهای گوناگونی در این شیوه بماربسته میشود.

کليدواژگان
اجرای اجباری تعهّد ،شیوههای مستقید و نامستقید ،هشدار.

 نویسندهی مسئول :گروه حقوق ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران
رایانامهgh.afrash@gmail.com :

 استادیار ،گروه الهیات ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،ایران
 کارشناسارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران
این نوشتار برگرفته از طرح پژوهشی با نام «شیوههای جبرانی در برابر نقض قرارداد در حقوق مصر و فقه اهل سلن »
بوده که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر به انجام رسیده اس .
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ديباچه
هنگامی که قراردادی بسته میشود ،دو سوی قرارداد بدان رضای

داشتهاند خلواه ایلن رضلای

از

سوی یک طرف ،به گونهی خشنودی درونی باشد و برای دیگلری ،لبخنلدی الاهری .زیلنپل ،
نخستین چشمداش ِ آنان ،انجام مفاد قرارداد با همان رضلای
میشود .تصریح این امر از نخستین بایستههایی اس

اسل

کله وفلای بله وهلد خوانلده

که آیین دینی و قانون بدان تصریح داشتهانلد

همچنانکه در قرآن کریم ،پروردگار ،ایمانآورندگان را به وفای به وهد خویش دسلتور داده اسل :
«َي أايُّها الَّ ِذين آمنُوا أاوفُوا ِِبلع ُق ِ
ود » .در قلمرو نظام حقوقی مورد بحث ما نیل ملادهی  41قلانون ملدنی
ُ
ا ا
ا ا
نوین مصر ،با الگوبرداری از قانونمدنی فرانسه ،قرارداد را به مانند قانون میان دو سوی آن به شمار
آورده اس

که در هر صورت میبایس

بدان گردن نهاده شود و بدینسان ،ج در موارد استثنایی،

این قانون دگرگونیپذیر یا ازمیانرفتنی نخواهد بود.
اگرچه در آغاز ،از نگاه شارع اسالمی و قانونگذار مدنی ،آنچه مورد پسند اسل  ،انجلام تههلد
قراردادی با گونهی داوطلبانه از سوی متههد اس

ولی ،حتلی اگلر چنلین میللی نیل نباشلد ،حلّ

بستانکار نادیده گرفته نشده اس  .پایفشاری فقه اسالمی و حقوق موضووه بلر اجلرای اجبلاری
تههد به ونوان روشنترین و پذیرفتهشدنیترین قاودهی مشترک ،نخسلتین شلیوهای اسل

کله در

برابر سرپیچی از انجام تههد بر شخص سرکش قراردادی بکاربسته میشود .بدینسان ،بله ویلژه در
فقه اسالمی ،کوشش این اس

که با بهرهگیری از اب ارهای گونلاگون ،انجلام تههلد روی دهلد ،از

اقدام مستقیم اجرایی گرفته تا زندانی کردن متههد و در قلمرو قانون نی بر پایهی مقتضلیات زملان،
از روشهایی تا اندازهای همسان بهرهگرفته شده اس .
با وجود این ،باید اشاره داش

که خالف حقوق مصر که اجرای اجباری تههد در کنلار امکلان

فسخ و گرفتن خسارت ،شیوههای جبرانی فراگیری در برابر نقض قلرارداد بله شلمار ملیآینلد ،در
 .سورهی مائده ،آیهی .
 .در هر کجای این نوشتار واژگان «فقه اسالمی» بکار برده شد ،بر پایهی هستهی این نوشتار ،منظور «فقه اه سن » اس .

اجرای اجباری تعهّد در برابر نقض قرارداد از دريچهی حقوق مصر و فقه اهل سنّت 113  .............................................

قلمرو فقه اه سن
ویژه به اهمی

حتی ،در پژوهشهای نوینی (وطیةبنمحمدسالم ،بیتلا ) 1 ،کله بله گونلهی

فقه قراردادها نگریسته و در راستای تطبیّ قوانین وضع شده با فقه اسلالمی تلالش

کردهاند ،چی ی ج پایفشاری بر اجرای اجباری تههد دیده نمیشود .از این روی ،در این نوشلتار،
در کنار بررسی شیوههای جبرانی در برابر نقض قرارداد ،شرایط و گونههای آنها ،به دلی ن دیکلی
حقوق مصر با فقه وامه ،به بررسی این امر نی خواهیم پرداخ
چه راهکارهایی پیشبینی شده اس  .از این روی ،در بخش نخس

که در فقه اه سن

در این زمینله،

این نوشتار به بررسی کلیاتی در

زمینهی شیوههای جبرانی در برابر نقض قرارداد در قلمرو نظلامهلای ملورد گفتگلو پرداختله و در
بخش دیگر ،به کنکاش پیرامون اجرای اجباری تههد دس
گفتنی اس

خواهیم زد.

که پژوهش انجام گرفته در چهارچوب دو مقالهی جداگانه کله یکلی از آنهلا بله

بررسی اجرای اجباری پرداخته و دیگری ،فسلخ و خسلارت را بررسلی ملینمایلد ،ارایله خواهلد
گردید.
کليّات
انجام تعهّد قراردادی به گونهی کلّي :انجام تعهّد از راه اجرای عين آن و يا از راه انجام جانشين

از نگاه قانونگذار مصری ،اجرای تههد قراردادی ،گاه به گونهی وینی روی دهلد کله در اصلطالح
بدان «اجرای وین تههد » گفته میشود (مادهی  02ق.م.ن ).و یا اینکه ،اگر متههد به تههد خویش
وفا نکند ،در برابر زیانی که به دلی انجام نیافتن تههد بر بستانکار رفته یا منفهتلی کله وی از کل
داده اس  ،پاسخگو خواهد بود که در اصطالح بدان «اجرای جانشین وین تههلد »2گفتله ملیشلود
(مادهی 2

ق.م.ن .).از این روی ،اجرای تههد از راه انجام وین آن یا از راه اجرای جانشین ولین

 .دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالميةhttp://www.islamweb.net :

 .التنفيذ العيين.
 .2التنفيذ بطريق التعويض.
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دو شیوهی جبرانی اس

که در حقوق مصر در برابر زیرپایگذاشلتن تههلد از آنهلا سلخن گفتله

میشود .البته ،باید در یاد داش

که گاه انجام تههد از راه اجرای جانشین آن ،به گونهی وینی روی

میدهد .برای نمونه ،در جایی که کسی متههد به انجام ندادن کاری شلده ،چنلانچله خلالف آن را
انجام دهد ،اگر از میان بردن آنچه خالف تههد خلویش انجلام داده اسل  ،شلدنی باشلد ،شلیوهی
جانشین انجام تههد به گونهی وینی یهنی ،از راه ازمیانبردن آنچله در ناسلازگاری بلا تههلد انجلام
یافته ،روی خواهد .در برابر این ،در جاهایی کله کاربسل
نیس  ،حکم به پرداخ

شلیوهی جانشلین وینلیای بکاربسلتنی

مبلغی پول به ونوان خسارت میشود (سلنهوری 212 ،ه.ق.)412-414 ،

البته ،اگرچه همین دستهبندی را میتوان دربارهی فقه اسالمی نی بکاربس

ولی ،از آنجا کله گفتله

شد ،فسخ وخسارت اصوالً در جرگهی شیوههای جبرانی در برابر نقض قرارداد به شمار نرفتلهانلد،
چنین دستهبندی ای در فقه نمیتوان یاف .
ترتيب کاربست شيوههای جبراني در برابر نقض تعهّد قراردادی
در قلمرو قانون

بر پایهی مادهی  41ق.م.ن ، .قرارداد قانون میان طرفین به شمار آمده و چنلانچله اجلرای تههلد
قراردادی شدنی باشد ،بر آنان بایسته اس

که در هر حالتی به انجامشگردن نهند .در همین راسلتا،

نخستین بند از مادهی  02ق.م.ن .میآورد« :پ

از دادن هشدار انجام تههد به متههلد ...چنلانچله

شدنی باشد ،متههد به انجام وین آن مل م میگردد» .از این مادهی به روشنی بر میآید که بر پایلهی
حقوق قراردادهای مصر ،اص انجام وین مفاد قرارداد اس

که پیشتر گفته شد ،بدان انجام تههد از

راه انجام وین آن گفته میشود .بدینسان ،تا آن هنگام که انجام تههد شدنی اس  ،نله بسلتانکار را
توانایی درخواس
پرداخ

 .زینپ

خسارت از متههد اس

و نه اینکه متههد میتواند به جای انجلام ولین تههلد،

خسارت را برگ یند همچنانکه دادگاه پژوهش مصر در حکملی بله سلال  111آشلکارا

قانونمدنی نوین مصر.
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مقرر نمود« :مفاد بند یکم مادههای  02و 2
آن در این زمینه برمیآید ،این اس
شدن انجام آن ،به پرداخ

قانونمدنی و نی آنچه که از گفتار توضیحدهندگان

که همانا اص انجام وین تههد بوده و ج در صورت نلاممکن

خسارت دگرگون نخواهد شد و از این روی ،درخواس

بستانکار برای

گرفتن خسارت در حالی که بدهکار پیشنهاد انجام وین تههلد را داده اسل  ،آن هلم هنگلامی کله
انجام آن شدنی بوده ،پذیرفتنی نخواهد بود و بستانکار نمیتواند چنین درخواستی را نپلذیرد زیلرا،
گرفتن خسارت ،تههد تخییری یا بدل انجام اجباری تههد به شمار نمیآید  . ...اکنون ،اگر دادگاه با
اینکه بدهکار آمادهی انجام وین تههد اسل  ،در حلالی کله بسلتانکار بلر گلرفتن خسلارت پلای
میفشارد ،به دفاع بدهکار که همانا دفاع ماهوی به شمار میآید ،ننگلرد و بلا ایلنکله انجلام تههلد
شدنی بوده ،بدون احراز از میانرفتن وین تههد یا نبود ارادهی جدی بر انجام آن حکم به پرداخل
خسارت دهد ،این حکم خالف قانون به شمار خواهد آمد.»2
با این حال ،باید اف ود که اگرچه پیرامون ترتیب کاربس

شیوههای جبرانی ،قاوده چنین اسل

ولی ،دو سوی پیمان میتوانند به جای اجرای وین تههلد بله اجلرای شلیوهی جانشلین آن توافلّ
نمایند .چنین توافقی گاه به گونهی آشکار روی داده و گاه به گونهی ضمنی همچون ایلنکله ،اگلر
متههد آمادهی انجام تههد باشد ولی ،بستانکار آن را نپذیرفته یا اینکه ،با وجود امکان اجلرا ،انجلام
تههد را نخواهد و به جای آن ،به دیگر شیوههای جبرانی دس یازد و بدهکار نی به این خواستهی
وی اوتراضی ننماید در این سان ،میتوان گف
دگرگون شده زیرا ،راس

اس

که انجلام ولین تههلد بله دیگلر شلیوهی جبرانلی

که بدینسان توافقی ضمنی میان دو سوی قرارداد در اینباره روی

 .املشروح االيضاحي.
 .به دیگر سخن ،انجام تههد چه به گونهی وینی باشد چه از راه انجام جانشین آن ،یک چی به شلمار ملیآیلد و دگرگلون
نمیشود بلکه ،چی ی که تغییر میکند ،موضوع تههد اس ؛ سنهوری ،المصدر السابّ ،حاشیه .110 ،
 .2رای شهبهی پژوهشمدنی به تاریخ  0نوامبر  111و با همین مهنا؛ رای شهبهی پژوهش مدنی به تاریخ  2می  114و
نی رای همین شهبه به تاریخ  4فوریه . 110
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داده اس  .پ  ،گری از کاربس

قاوده ،تنها با توافّ شدنی اس

نه ارادهی یکسویه بستانکار یلا

بدهکار (محمدحبیب .)22-24 ، 004 ،اکنون ،اگر بستانکار اجرای وین تههد را نخواهد در حلالی
که بدهکار بر اجرای آن گردن نهد ،روشن اس
متههد با انجام تههد از زیربار مسئولی

که نوب

به شیوههای جبرانی نخواهد رسید زیلرا،

رها خواهد شد و اگرهم حالتی باشد که انجام تههد نیاز بله

دخال

بستانکار داشته باشد ،چنانچه انجام تههد ممکن نگردد ،تقصیری از این بلاب بله بلدهکار

نسب

دادنی نبوده و به دیگر سخن ،سبب انجام نیافتن تههد خود متههدله به شمار خواهلد رفل .

ولی ،اگر بستانکار انجام وین تههد را بخواهد در حالی که متههد از انجلام آن سلرباز ملیزنلد ،بلر
پایهی مادهی  02ق.م.ن .بر آن مل م میگردد که این همان اجرای اجباری تههد خواهد بلود .پل
از این ،اگر بکاربستن اجبار نی سودی نداشته باشد ،بستانکار میتواند خسارت بخواهد و به دیگلر
سخن ،تنها با ناممکن گشتن اجرای وین تههد خواه به دلی از میانرفتن موضوع بله دلیل تقصلیر
متههد باشد یا نتیجه ندادن واداشتن متههد به انجام آن ،نوب
میرسد که در این حال  ،مهمول این اس
میتواند بر پایهی شرایط و درخواس

به شیوههای جانشین انجام وین تههد

که دادرس به پرداخل

بستانکار متههد را مکل

پلول حکلم ملیدهلد ،اگرچله
به پرداخ

چیل دیگلری بنمایلد

همچون اینکه ،کسی متههد به نگاهداری از چی ی بوده ولی ،در این امر کوتاهی کرده و دزدی آن
را برباید که در این سان ،بستانکار میتواند ال ام وی را به دادن مانند آن بخواهلد .در هملین راسلتا
مادهی 2

ق.م.ن .میآورد« :اگر برای متههد انجام وین تههد شدنی نباشد ،به سبب انجلام نلدادن

تههد حکم به انجام جانشین تههد در برابر وی صادرخواهد شد .»...البته ،اگرچه حکم این ماده تنها
به بیان امکان دس جستن به شیوههای جانشین انجام وین تههد بسلنده نملوده و چیل ی دربلارهی
گونههای آن نگفته اس

با این حال ،با درخواس

بسلتنکار امکلان دسل جسلتن بله شلیوههلای

غیرپولی هس  ،هرچند دادگاه ال امی برای صدور چنین حکملی نداشلته و چله بسلا ،بلر پایلهی
مناسبتر دیدن ،به پرداخ
 .التعويض العيين.

پول حکم دهد .به هر روی ،تفاوت صدور حکم به کاربسل

شلیوهی
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وینی به ونوان نووی از شیوههای جانشین وین تههد نسب
مورد نخس

به اجرای اجباری تههد ایلن اسل

کله

به گونهی کام بستگی به صالحدید دادرس داشته در حالی که با بسته شدن قلرارداد

و برخاستن تههدی از آن ،دادگاه نمیتواند ج بر اجرای اجباری تههد حکم دهد تا آن هنگلام کله
انجامش شدنی باشد (المصدر السابّ .)22-24 ،دادگاه پژوهش مصر نیل در شلماری از آراخ خلود
اینگونه مقرر نموده اس « :اگر بر پایهی شرایط پرونده روشن باشلد کله قلراردادی بسلته شلده و
تههدی از آن برخاسته اس  ،اگر متههد به تههد خویش وفا ننماید ،دادرس میتواند به شلیوههلای
جانشین انجام تههد که شیوهی غیرپولی (وینی) حکم دهد و همچنانکه شهبهی ملدنی در رای بله
سال  111مقرر نموده ،انجام تههد به صورت انجام وین آن اس

و از این روی ،یا متههد به انجام

آن اقدام کرده یا خودداری نموده که در این سان ،بستانکار س اوار درخواس
اجرای جانشین آن اس

که این امر نی یا از راه پرداخ

اجلرای تههلد از راه

پول انجام میگیرد یا غیر آن ».

با این حال ،آنچه که دربارهی ترتیب میان اجرای اجباری تههد به ونوان راهکلاری بلرای انجلام
وین تههد و شیوههای جانشین وین تههد همچون پرداخ
با نقض تههد گسترش نخواهد یاف

خسارت گفتیم ،به حّ برهمزدن پیمان

همچنانکه مادهی  21بدان اشاره دارد که بدینسان ،با انجام

نیافتن تههد ،طرف دیگر قرارداد می بایسل

میلان درخواسل

اجلرای تههلد و اوملال شلیوههلای

وادارکننده در راستای رسیدن بدان و برهمزدن قرارداد یکی را برگ یند .ممکن بودن فسلخ قلرارداد
با نقض تههد ریشه در مبنای نظریای دارد که حقوق مصر بر آن استوار شده اس

کله در نوشلتار

دوم بدان خواهیم پرداخ .
در قلمرو فقه اهل سنّت

امر روشن این اس
چنانچه قرارداد درس

که در قلمرو فقه اه سن  ،به دلی پایفشاری شارع بر وفلای بله تههلدات،
و الزم باشد ،انجام آن بر دو آن بایسلته اسل

و ایلن حکلم بله انلدازهای

 .رای شهبهی پژوهشمدنی در تاریخ  0می  111؛ رای شهبهی پژوهشملدنی بله تلاریخ  0نلوامبر  110و  2ملارس
. 142
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ارزش داشته که اگر متههد خود بدان گردن ننهد ،وادار به انجام آن میگردد زیرا ،در پیمانی کله دو
سوی آن بر بستن پیمان خرسند بوده و بر پایهی این ،قرار را بر این امر گذاردهاند کله هلر یلک از
آنان ،به انجام آنچه که بر پایهی قرارداد نسب

بدان متههد شده اس  ،اقدام نماید اکنون ،اگر یکلی

از آنان آزادانه به تههد خویش گردن ننهد ،به انجامش وادار خواهلد شلد (المصلدر السلابّ- 40 ،
 .) 4چنین رویکردی در فقه اسالمی سبب شده اسل

کله هملهی نگلاههلا بله سلوی کاربسل

شیوههای انجام وین تههد که در سان خودداری از وفای به وهد به گونهی اجلرای اجبلاری نملود
مییابد ،متمرک شود به گونهای که میتوان گف

که در فقه نمیتوان در کنار شیوههای اجرای وین

تههد از شیوههای جانشین آن سخن گف  .بدینسان ،شگف آور نیس

که در نوشتههلای فقهیلان،

بابی دربارهی شدنی بودن گرفتن خسارت در برابر زیرپایگذاشتن تههد دیده نمیشلود .هلمچلون
این ،خالف حقوق مصر که دیدیم به امکان برهمزدن پیمان با نقض تههد تصریح دارد ،در فقه اه
سن

اصوالً برهمزدن قرارداد حقی برای طرف دیگر به شمار نیامده اسل  .بله هلر روی ،بررسلی

دلی یا دالی چنین رویکردی و نی تالش برای ارایهی رویکردی نوین در ایلنبلاره را در نوشلتار
دوم خواهیم دید.
اجرای اجباری تعهّد
در قلمرو حقوق مصر

از دید تاریخی ،اگرچه قانونمدنی ملی مصوب  222و قانونمدنی مخلتلط مصلوب  212مصلر
 .از آنجا که کشور مصر در برههای از تاریخ زیر بار استهمار بوده و از این روی ،قانونگذاری نی متلارر از ایلن املر بلوده
اس  .فرآیند قانونگذاری استهمارگران و بنا نهادن تشکیالت قضایی تمام بیگانه از سلال  240در ایلن کشلور شلک
گرف

و نخستین تشکیالت قانونگذاری که مختلط نامیده شدهاند که دلی این نامگذاری ،بهره جستن این دادگلاههلا از

قوانین و دادرسان بیگانه از کشورهایی هم چون دانمارک ،فرانسله ،بلژیلک آلملان ،انگلسلتان ،یونلان ،ایتالیلا ،پرتغلال و
روسیه بوده اس

به گونهی فراگیری در سال  212برقرار شد به گونهای که در این زمینه ،دادرس هلندی« ،فان بلملن»

اینگونه بیان نمود؛ «بودن دادگاههای مختلط رکن نیرومندی در پیگرفتن استهمارگری استهمارگران در این کشور بوده
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دگرگونی شگرفی در حقوق این کشور پدید آوردند ولی ،راس

ایلن اسل

کله ایلن قلوانین جل

برداشتی صرف از قوانین مدنی بیگانه به ویژه ،قانونمدنی فرانسه چی دیگری دربر نداشتند .از ایلن
روی ،چندان شگف آور نبود که در متن این قوانین چی ی دربلارهی اجلرای اجبلاری تههلد دیلده
نمیشد چرا که "کد ناپلئون" دربردارندهی چنین امری نبود به این دلی که واداشتن متههد بر انجام
دادن یا ندادن کاری خالف میلش روا دانسته نمیشد .بلر پایلهی ایلن ،ملواد 1

و  12ق.م.پ .

مقرر مینمودند« :اگر متههد از وفای به تههد خویش سرباز زند ،بسلتانکار ملیتوانلد میلان گلرفتن
خسارت و برهمزدن قرارداد یا میان گرفتن خسارت در برابر بخشی که انجام نیافته اسل
قرارداد یکی را گ ینش نماید» .از این مواد به خوبی برمیآید که در حال
حقی که بستانکار دارد ،گرفتن خسارت یا برهمزدن قلرارداد اسل
متههدله از اصلیترین حقی که بر پایهی قلرارداد بله دسل
درخواس

و فسلخ

انجام نشدن تههد تنهلا

و ایلن چیل ی جل بازداشلتن

ملیآورد ،یهنلی ،حلّ پلایفشلاری و

انجام تههد محروم خواهد ماند.

با وجود این ،در هنگام جریان این قوانین ،دکترین حقوقی و رویهی قضایی پی به ایلن کاسلتی
برده و در راستای برقراری توازن میان قرارداد و شیوههای جبرانی در برابر نقض آن گلام برداشلتند
همچنانکه رویهی قضایی این کشور ،در وم  ،برای واداشتن متههد به انجام تههدش از جریملهی
مالی بهره میگرف

(محمد حبیب ،المصدر السابّ.) 04 ،

به هر روی ،در سال  ، 141با تصویب قانونمدنی نوین ،به حّ متههدله برای واداشلتن متههلد
به انجام تههد تصریح و بند یکم مادهی  02اینگونه مقرر نمود که« :متههلد پل

اس » .با این حال ،با پیگیری سیاستمدران و دادرسان مصر ،در سال  222نخس

از خلودداری از

دادگاههای مللی بنلا نهلاده کله بله

دادگاههای ملی نامیده شدند ،دادگاههایی که دادرسان آنها مصری و وربزیان و بیشتر دانشآموختلهی اروپلا بودنلد و
پ

از آن ،قانونمدنی ملی در  2اکتبر  222به تصویب رسید .برای بدس

رازانی.2 -24 ، 212 ،
 .قانونهایمدنی پیشین (مختلط و ملی).

آوردن آگاهی بیشتر در این زمینله ببینیلد؛
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انجام تههد پیرو مواد 1
باشد» .نیاز به گفتن اس

و0

بر انجام تههد وادار میگردد تا آن هنگام که انجام تههلد ممکلن

که هماینک ،قوانین وربی بسیاری به اجرای اجباری تههد تصلریح دارنلد

(امخان ( 114 ،ال ).)2 4 ،
در قلمرو فقه اهل سنّت

همانگونهکه گفته شد ،در فقه اه سن
نخس

نگاه کهنه این اس

کله اجلرای اجبلاری تههلد ،شلیوهی

و به سخنی درس تر ،تنها شیوهی جبرانی در برابر نقض قرارداد به شلمار ملیآیلد .البتله،

اگرچه فقها از این حّ زیر چنین نامی سخن نگفتهاند ولی ،به گونهی مهملول ،واژهی «ضلمان» در
نوشتار آنان دربرگیرندهی اجرای اجباری نی شده اس

(همان .)2 2 ،به هر روی ،جلدای از دالیل

نقلی  ،برخی از نصوص نی تاییدکنندهی این گفته هستند که آنچه در فقه به ونوان شیوهی جبرانلی
در برابر انجام ندادن تههد شناخته میگردد ،اجرای اجباری بوده ،فسلخ و گلرفتن خسلارت در آن
راهی ندارد همچنان که مادهی  22مجله االحکامالهدلیة که استوار اس

بر فقه حنفی ،اینگونه بیان

میدارد« :اگر اص از میان رود ،تبدی به بدل میگردد »2و مهنای ایلن واژگلان پیراملون قراردادهلا
چنین اس

که در همهی تههدهای قراردادی ،وفای وین تههد بایسته اس  ،اگلر انجلامش ممکلن

باشد و از این روی ،دگرگونی انجام وین تههد به انجام جانشین آن مجاز نیس

مگر آنکله ،وفلای
1. Amkhan

 .آیهی  2سورهی انهام و نی پیامبر گرامی اسالم نی فرمودهاند« :هر ک
داشته باشد خداوند آن را بپردازد (او را یارى مىکند) و هر ک
خداوند آن را تل

کند .این فرمودهی پیامبر تشویقی اس

اموال ملردم را بگیلرد و قصلد پرداخل

اموال مردم را بگیرد و قصد تل

برای روای

حسن نی

آن را

کلردن داشلته باشلد

و پرهی از بدنیتی در راستای انجلام

تههد خواه قرض باشد یا قرارداد دیگری»..
 .2شرحدهندگان این مجله پیرامون مادهی یاد شده گفتهاند؛ از این ماده اینگونه برداش
مال شدنی اس  ،ممکن نیس

بدل آن را بیرضای

میشود ،تا هنگامی کله دادن اصل

صاحب حّ به وی داد زیرا ،دادن اص همان ادای تههد به شلمار

آمد در حالی که انجام کاری خالف این با وجود امکان انجام تههد جای شمرده نمیگردد .از این روی ،بر غصبکننلده
بایسته اس

که اص مال را بازگرداند نه بدلش را :أمین أفندی،

 4ه.ق.22. ،.
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اص تههد شدنی نباشد و اص تههد همان انجام وین آن اس
انجام وین تههد ممکن اس  ،نوب

به درخواس

و از اینجا به خوبی بر میآید که تلا

گرفتن خسارت و بلرهمزدن قلرارداد نملیرسلد

(محمد حبیب ،المصدر السابّ).
برخی از پژوهشگران (زهرا  )2 1 ، 000 ،پایفشاری اسالم را بر اجرای حتمی تههد تا جایی
که ناممکن شود ،بر دو پایهی توجیه نمودهاند؛ یکم اینکه ،نقض ناموجه ال امات قراردادی به مانند
زیرپایگذاشتن تکلیفی اس

که هم از دید اسالم ناروا بوده و هم از دید اخالق پذیرفتنی نخواهلد

بود .دوم اینکه ،در جاهایی ،بستن قرارداد سبب جابجایی بیدرنگ مالکی

مال مهلین از فروشلنده

به خریدار میگردد و از این روی ،فروشنده چارهای ج دادن مال دیگری به وی نخواهد داش .
شرايط اجرای اجباری تعّهد
ممکن بودن
در حقوق مصر

اگر روشن شود که انجام تههد ناممکن گشته اس
خطای متههد ،دیگر شانسی برای درخواس

خواه دلی آن پیدایش سبب خلارجی باشلد یلا

انجام وین تههد برجاینملیمانلد و تنهلا ،اگلر سلبب

ناممکن شدن ،تقصیر متههد باشد ،بستانکار میتواند خسارت بخواهد.
پیرامون ناممکن گشتن انجام تههد باید میان دو حال
شدن انجام تههد موضووی یا مطلّ اس

جدایی افکند؛ یکم ،حالتی کله نلاممکن

که در این فرض تفاوتی نملیکنلد کله سلبب ایلن ولدم

امکان ،امری مادی باشد ،طبیهی یا قانونی همچون اینکه وکیلی تههد بله پلژوهشخلواهی نملوده
پژوهشخواهی از دس

بلرود .برآینلد بلا رخلداد ایلن فلرض

باشد ولی ،به دلی کوتاهی ،فرص

اجرای تههد ناممکن گشته و از این روی ،امکان درخواس

اجرای اجباری برجاینملیمانلد .دوم،

گاه ناممکن شدن انجام تههد نسبی یا شخصی اس

به این مهنا که تنها نسب

به متههد بلا در نظلر

1. Zahraa
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گرفتن شرایط ویژهی قرارداد ناممکن شمرده شود در حالی که کل

دیگلری توانلایی انجلام آن را

دارد همچون اینکه ،شخصی به ونوان نقاش متههد به کشیدن نمایی شود در حالی که از بنیانهلای
کار نقاشی چی ی نمیداند که ناگفته پیداس  ،هر چند در این حال
نیس

متههد را توانایی انجام آن کار

ولی ،بستانکار میتواند به ه ینهی متههد انجام آن را بله دیگلری واگلذارد .چنلین نلاممکن

شدنی دربر مواردی نخواهد رف
زیرا ،راس

اس

که سبب پیدایش امکان درخواس

که در چنین فرضی تههد ناممکن نشده اس

اجرای اجباری تههد میگردد

 .پ  ،آنچه زیر نام ناممکن شلدن

اجرا قاب بررسی اس  ،پیدایش فرض ناممکن شدن مطلّ اس .
چنانچه انجام تههد ناممکن گردد ،قرارداد منحل شلده و هملهی تههلدات برخاسلته از آن از
میانرفته و مجالی برای اجرای اجباری نمیماند .البته ،اگر ناممکن شلدن انجلام تههلد برخاسلته از
سبب خارجی و پیرامون بخشی از تههد بوده ،به همان انلدازه ،تههلدِ متههلد ازمیلانرفتله شلمرده
میگردد هر چند بستانکار میتواند میان فسخ قرارداد و یا درخواس

انجلام بخشلی کله انجلامش

ممکن اس  ،یکی را برگ یند در حالی اگر ناممکن شدن به دلی پیلدایش سلبب خلارجی نباشلد،
امکان درخواس

خسارت نی برای بستانکار در دسترس اس

همچنانکله بنلد سلوم ملادهی 241

بدان اشاره دارد.
در فقه اهل سنّت

اگرچه در فقه اسالمی ،دیدگاه فراگیری پیرامون قوهی قاهره موجود نیس  ،با این حال ،بهرهگیلری
از واژگانی همچون "کار پروردگار"" ،آفات آسمانی" و "وذر" البته ،دربارهی برخی از گونلههلای

 .در جایی که موضوع تههد پرداخ

پول اس  ،درس

نیس

زیرا ،مهنای ناممکن شدن انجام تههد دشوار شدن پرداخ

که گفته شود با اوسار بدهکار انجام تههد ناشدنی میگلردد
بدهی به دلی پیدایش اوسار نیس

بلکه ،منظور این اسل

که امکان انجام به گونهی مطلّ یهنی ،در هر حالتی ناممکن شود .از این روی ،هلر چنلد سلبب مهسلر شلدن بلدهکار
پیدایش قوه ی قاهره باشد ،چنین امری سبب زوال تههد نخواهد گردیلد چلرا کله انجلام تههلد نلاممکن نشلده اسل ؛
سنهوری ،المصدر السابّ ،حاشیه  ،ص.11 .
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قرارداد همچون بیع و اجاره ،مهنای ن دیکی را با نظریهی قوهیقاهره در حقوق امروزی به اندیشله
میرساند (امخان( 11 ،ب) .) 21- 22 ،با وجود این ،هملانگونله کله در ادامله خلواهیم دیلد،
قلمرو این مفاهیم گستردهتر از چی ی اس

که در نظریهی پیلدایش رویلداد ناگهلانیا خلارجی در

حقوق امروزی از آن گفتگو میشود (رینر .)21 ، 11 ،
دو مفهوم «وم پروردگار» و «آفات» مهنای ن دیک یا یکسانی باهم دارند چه اینکه ،نظریلهی
«وم پروردگار» ،به رخداد امری مینگرد که بیرون از اختیار انسان قرار داشته و «نظریلهی آفلات»
نی اگرچه بیشتر میان فقهای ملالکی روا داشلته ،بله پیلدایش رویلدادی دوریناپلذیر هلمچلون
ازمیانرفتن موضوع قرارداد با آتشسوزی مینگرد که دو سوی پیمان کنترلی بر آن ندارند (امخلان،
منبع پیشین (ب) .) 11 ،به دیگر سخن« ،نظریهی آفات » ،گویای پیدایش آفتلی اسل
ازمیانرفتن همه یا بخشی از مال یا منفه

کله سلبب

آن میشود .البته ،پیرامون این امر که منظور از اینگونله

اسباب چه بوده و آیا دربرگیرندهی سببهایی میگردد که انسان در رخداد آنهلا نقلش داشلته یلا
خیر ،اختالف هس

(محمد حبیب ،المصدر السابّ .) 41- 41 ،به هر روی ،برآیند اومال هر یک

از این دو نظریه ،ناممکن شمرده شدن انجلام تههلد قلراردادی خواهلد بلود .در برابلر ،بلر پایلهی
«نظریهی وذر» و خالف نظریهی آفات ،همین که وذری هر چند امری شخصی و مربوط به متههد،
پدیدآورندهی دشواری برای متههد باشد ،در راستای کاربس

نظریه کافی به شمار خواهد آملد .از

این روی ،اگر برای موجر رویدادی پیشآید که وی به دنبال آن ،نیاز به فروش مال خلویش داشلته
باشد ،این حّ را خواهد داش
کتاب فتخ القدیر که استوار اس

که قرارداد را برهمزند (رینر ،منبع پیشین )21-22 ،همچنلانکله در
بر فقه حنفی اینگونه آمده« :وذری سبب فسخ اسل

کله باولث

1. Rayner

 .جوائح؛ جمع جائحه و به مهنای آفاتی اس

که بر محصوالت وارد میآید هلمچلون سلرما ،خشکسلالی و بیملاریهلای

گیاهان که سبب از میان رفتن آنها میشود .به دیگر سخن ،هر آفتلی کله انسلان در آن نقلش نداشلته باشلد؛ زحیللی،
 401ه.ق .42 ،.البته ،در متن گفتیم در اینباره ،هم دیدگاهی نیس .
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ناتوانی یکی از دو سوی قرارداد برای انجام تههدش شود که در این حالل  ،انجلام تههلد جل بلا
تحم زیان بسیاری که وی س اوار آن نیس  ،شدنی نخواهد بود» (محمد حبیب ،المصدر السلابّ،
 .) 42روشن اس

که چنین رویدادی سبب ناممکن شلدن اجلرای تههلد نگشلته و از ایلن روی،

امکان اجبار به انجام تههد هس  ،اگرچه شخص مهذور حّ برهمزدن پیملان را خواهلد داشل

و

شگف آور اینکه یک طرف قرارداد با دس جستن به وذر هرچند شخصلی ،ملیتوانلد قلرارداد را
برهمزده ولی ،با دس جستن به نقض تههد از سوی طرف دیگر چنین امکانی را نخواهد داشل

.

البته ،جمهور فقها بر این باورند که فسخ تنها در صورت پیدایش وذر شروی ممکن بوده و منظلور
از آن وذری بوده که جنبهی ومومی

داشته باشد و گرنله ولذر شخصلی سلببی بلرای بلرهمزدن

قرارداد نخواهد بود.
درخواست انجام عين تعهّد از سوی بستانکار يا اقدام خود متعهّد بدان

پیشتر دانستیم که اگر انجام تههد ممکن باشد ،نه متههد میتواند به جلای آن خسلارت دهلد و نله
اینکه ،اگر متههد به انجام آن اقدام کند ،بستانکار را توانایی نپذیرفتن و درخواس

خسارت اسل

بلکه ،تنها وی میتواند به گونهی کلی ذمهی متههد را رها سازد و یا به هر آنچه انجام شده اسل ،
بسنده نماید.
به هر روی ،اگر بستانکار انجام وین تههد را نخواهد و بدهکار نی به انجام آن دسل

ن نلد ،از

آنجا که واداشتن متههد به انجام تههد نیازمند بهلرهگلرفتن از زور بلوده کله چنلین کلاری تنهلا در
صالحی

دادگاه یا حاکم شرع اس  ،گفتگو دربارهی اجرای اجباری تههد محلی نخواهلد داشل ،

البته ،اگر چنین سکوتی را به مانند چشمپوشی از حّ اجرای اجباری به شمار نیاوریم.

 .نک بخش ىوم مقاله ص .گفتار دوم از بخش دوم.

 .جلنة الفتوى ِبلشبكة اإلسالمية ( )0341فتاوى الشبكة اإلسالمية ،http://www.islamweb.net ،ص.2102
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اجرای تعهّد سختي بسياری بر متعهّد وارد نياورد يا در چنين حالتي ،چشمپوشي از آن زياان ساننيني باه
بستانکار بزند

اگرچه برپایهی توضیحهای گذشته دانستیم که در قلمرو فقه اسالمی ،اجرای تههد قراردادی در هر
حال

بر متههد بایسته بوده و تنها در جاهایی که وذری برای وی پدید میآید ،بلرهمزدن قلرارداد

ممکن دانسته شده اس

ولی ،در حقوق مصر ،بر پایلهی بنلد دوم ملادهی  02ق.م.ن ،.چنلانچله

واداشتن متههد به انجام تههد سبب وارد آوردن سختی بسیاری بر وی باشد ،حتی با وجلود امکلان
اجرا و درخواس
زمان حکوم

متههدله ،دادرس تنها حکم به پرداخ

خسارت خواهد نملود .چنلین املری در

قوانینمدنی پیشین ،با آنکه نصی در اینباره نبود ،بلا اسلتناد بله انصلاف بکاربسلته

میشد (سنهوری ،المصدر السابّ.)1 4 ،
پیرامللون حکللم ایللن مللاده کلله بلله راسللتی مفللاد آن گویللای "نظریللهی پیللدایش رویللدادهای
پیشبینینشده" و بازشناسیای میان حال

ناممکن شدن انجلام تههلد بلا دشلوار گشلتن آن اسل

(محمد وبدالجواد محمد ،) 0-1 ، 142 ،باید گف

که در راستای اومال این مقرره ،تنها دشلواری

انجام تههد کافی نبوده بلکه ،باید انجام آن به گونهای باشد که واداشتن متههلد بلدان ،نیازمنلد وارد
آوردن دشواری بسیاری بر وی باشد تا بدینسان ،دادرس از صدور حکم به اجرای اجبلاری تههلد
خودداری کند .همچنین ،شرط دیگر این اس
بستانکار نرود .با این شرایط ،روشن اس
برقرار نموده اس

که از انجلام نیلافتن ولین تههلد زیلان سلنگینی بلر

که قانونگذار میان مصلالح بسلتانکار و بلدهکار تلوازن

با این گفتار که اگر انجام وین تههد سبب وارد آمدن سختی بسیاری بلر متههلد

باشد در حالی که انجام نیافتن آن زیان اندکی را بر بستانکار وارد میآورد ،اجلرای اجبلاری منتفلی
بوده و حکم به پرداخ

خسارت خواهد شد ولی ،در حالتی که انجام وین تههد سبب وارد آملدن

سختی بسیاری بر متههد نشود یا اگر چنین شود ولی ،در برابر ،انجام نیافتن تههد ،سبب رفتن زیان
بسیاری بر متههدله شود ،بازگش

به اص که همانا بایستگی انجام وین تههد اس  ،الزم میآید .از

این روی ،هنگامی که انجام وین تههد سختی آنچنلانیای را بلر متههلد وارد نملیآورد یلا انجلام
ندادنش زیان سنگینی به بستانکار نمیزند ،چی ی که برتر بوده ،روای
دنبال اومال حّ خویش اس  .پ  ،در همین راستاس

حّ بستانکاری اس

که به

کله ملادهی  0 2ق.م.ن .مقلرر ملیدارد:

 ................................................... 111فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هفتم ،شماره  ،12بهار 1312

«  -اگر قیود مهینی دربارهی ساختن بنا در قرارداد مقرر شده باشد همچلون بازداشلتن از سلاختن
بنایی بلندتر از ارتفاع مهینی یا محدودهی فراتری از محدودهی مهین که محدودکنندهی حّ ماللک
مال غیر منقول اس

چنین محدودی هایی دربرگیرندهی حقوق ارتفاق بر اموال مربلوط اسل

نفع اموالی که منافع آنها دربر این محدوی هاس  - .هرگونه مخالف

بله

با این قیود ،سبب دولوای

اصالح وین آن خواهد بود .با این حال ،اگر دادگاه شایسته بداند ،میتواند حکم به جبران خسارت
بدهد» .روشن اس  ،بند دوم این ماده گویای صدور حکم به پرداخ

خسارت به جای انجام وین

تههد خواهد بود ،اگر دادرس چنین امری را شایسته ببیند و وی در راستای اندیشیدن پیرامون ایلن
امر بررسی خواهد نمود که آیا نابودی ساختمان ،سختی بسیاری بر متههد وارد میآورد یلا نله کله
اگر بیاورد و ماندن بنا زیان سنگینی بر بستانکار وارد نیاورد ،حکم به پرداخ

خسارت خواهلد داد

(سنهوری ،المصدرالسابّ)1 4 ،
با وجود این ،اگر انجام تههد دشواری بسیاری بر بدهکار وارد آورد و در برابر ،انجام ندادن آن،
زیان بسیاری بر بستانکار ب ند ،دادرس پیرو ملادهی  41ق.م.ن .شایسلتگی تهلدی قلرارداد را بلر
پایهی دگرگونی شرایط حاکم بر قرارداد یهنی ،پیشبینیناپذیر ،مدتدار و ومومی بلودن (امخلان ،
 ) 41- 42 ،) ( 114خواهد داش .
به ونوان نکتهی پایانی گفتنی اس  ،اگرچه به میان آوردیم که در فقه اسالمی ،نظریهی وذر بله
پیدایش دشواری در راستای انجام تههد برای متههد مینگرد که این امر پیونلد ن دیکلی بلا حالل
دشواری انجام تههد در حقوق کنونی مصر دارد با این حال ،در بخلش مربلوط دیلدیم کله از یلک
سوی ،قلمرو کاربس

این دیدگاه بسیار گسترده اس

به گونهای کله ولذر شخصلی را نیل دربلر

میگیرد ،اف ون بر این که در بکاربستن آن نگاهی به ارزش و برجستگی اجرای تههد برای بستانکار
نمیشود و از سوی دیگر ،برآیند اومال آن پیدایش حّ برهمزدن قرارداد برای متههد مهذور اسل
در حالی که سخ

شدن اجرای تههد در حقوق مصر ،تنها حّ درخواس

اجرای وین تههلد را از
1. Amkhan
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میان برده و برای بستانکار مطالبهی خسارت ممکن اسل
تهدی قرارداد بیشترین حقی اس

و جل ایلن ملوارد ،امکلان درخواسل

که برای متههد خواهد بود.

هشدار انجام تعهّد به متعهّد

به دادن هشدار برای انجام تههد هنگامی نیاز بوده که بستانکار انجام تههلد را بله گونلهی اجبلاری
بخواهد (بند یکم مادهی  02ق.م.ن ).و آنچه از قانون برمیآید ،این بلوده ،در ملواردی کله انجلام
وین تههد به حکم قانون پدید میآید یا بدهکار به ارادهی خویش آن را انجام دهد ،به دادن هشدار
نیازی نیس

(سنهوری ،المصدرالسابّ.)1 1 ،

به هر روی ،اگرچه بر دادن هشدار در حقوق مصر به ویژه پیرامون امکان درخواس
پیامد برجستهای بار اس

خسلارت

ولی ،در قلمرو اندیشههای فقه اسالمی ،با فرارسیدن هنگام انجام تههد و

خودداری متههد از آن ،بستانکار حّ واداشتن وی را به انجلام خواهلد داشل

بلیآنکله بله دادن

هشداری در اینباره نیاز باشد.
شيوههای اجرای اجباری تعهّد در حقوق مصر و فقه اهل سنّت

رویهمرفته ،شیوههای اجرای اجباری تههد را میتوان به شیوهی مستقیم و نامسلتقیم بخلشبنلدی
نمود .اگرچه کاربس

این روشهای محدود به قلمرویی ویژه نبوده ،بلا ایلن حلال ،گلاه برخلی از

آنها در قلمرویی ،به گونهی گستردهای و در قلمرو دیگری به گونهی محدود بکاربسته شدهاند.
شیوههای مستقیم اجرای تههد مواردی را دربر میگیرد که بر پایهی آنها ،بلیآنکله نیلازی بله
دخال

متههد باشد ،تههد قراردادی قاب انجامشدنی در حالی که در شیوههای نامستقیم ،ج از راه

برقراری تکلی

مالی یا غیرمالی بر متههد ،تههد انجامشدنی نخواهد بود.

اجرای مستقيم تعهّد
شيوههای مستقيم اجرايي به گونهی کلّي در حقوق مصر

در حقوق مصر ،شیوههای اجرای تههد به گونهای که نیازی به دخالل

متههلد نداشلته باشلند ،بلر

پایهی موضوع تههد تفاوت مینمایند .به دیگر سخن ،گاه اجرای اجباری تههد دربلارهی تههلدات
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ویژهای به حکم قانون روی داده بیآنکه تشریفات دیگری نیاز باشد ،گاه تههد با بکاربستن برخلی
تشریفات بر دارایی متههد انجام گرفته ،گاه حکم دادرس جانشلین انجلام تههلد ملیگلردد و گلاه
بستانکار به ه ینهی متههد به انجام تههد میپردازد.
شيوههای مستقيم اجرايي به گونهی کلّي در فقه اهل سنّت

در فقه اه سن  ،شیوههای مستقیم اجرایی محدودتر از مواردی اس
یاد کردیم .در این راستا ،گاه راهکار ،بکاربستن محدودی

که در حقوق مصر از آنها

بر دارایی متههد بوده که از آن زیر ونوان

«حجر» گفتگو شده و گاه ،اقدام مستقیم بستانکار در راستای رسیدن به حقش مجاز به شلمار آملده
اس .
بررسي گونههای انجام مستقيم تعهّد در حقوق مصر و فقه اهل سنّت
الف) تعهّدات قابل انجام بر پايهی نيروی قانون

گروهی از تههدات که موضوع آنها جابجایی ملکی

یا پیدایش حّ وینلی دربلارهی ملال مهینلی

اس  ،بر پایهی حکم قانون ،به محض بسته شدن قرارداد انجلام شلده شلمرده ملیشلوند (ملادهی
 .) 04با این حال ،این امر در جایی اس

که موضوع انتقال حّ وینی ،مال منقولی باشد چه اینکه

دربارهی مال غیرمنقول پیرو «قلانون املوال غیرمنقلول» مصلوب  ، 144انجلام تشلریفات ربتلی در
راستای انتقال بایسته اس  ،بخش پایانی مادهی  04نی به این امر تصریح دارد.
نی البته ،به ونوان پیاملد طبیهلی جابجلایی ملکیل

در اینباره ،در فقه اه سن

میلان فقیهلان

همدیدگاهی که بستانکار حّ تصاحب حّ خویش را در حالتی که متههد به انجلام تههلد پیراملون
آن دس ن ده اس  ،خواهد داش  .پیشتر نی گفتیم که یکی از دالی پایفشلاری فقله اسلالمی بلر
اجرای اجباری تههد این اس

که در قراردادهای تملیکی با بسته شلدن قلرارداد ووضلین از آنا دو

سوی قرارداد میگردد ،درس

همان چی ی که در حقوق مصر دربارهی انجام تههد به حکم قلانون

از آن یاد نمودیم .با این حال ،فقه اه سن  ،گاه پای را از این هم فراتر نهاده اس
اگر متههدله به خود وین نی دس

نیابد ،خواهد توانس

به گونهای کله

که مث آن را تصاحب نماید کله در ایلن

راستا به روایتی از پیامبرگرامی اسالم (ص) دس جسته شلده اسل

کله در آن ،ایشلان در جریلان
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رسیدگی به شکای

«هند» از «ابوسفیان» کله ادولا ملینملود ،شلوهرش بله وی و فرزنلدش نفقله

نمیدهد ،فرمودند« :از مال ابوسفیان هر آنچه را که برای تو ب
مالی از وی در حالی که نسب

بوده ،بگیر که مبلاح اسل

گلرفتن

بدان به ونوان نفقه س اواری هر چند وی راضی نباشد» .در اینباره،

مشهور میان فقهای وامه این اس

که در این روایل  ،پیلامبر اسلالمی در جایگلاه فتلواخ بلوده نله

قضاوت .البته ،بیرون از این گفتار که آیا روای

به میان آمده ،بله اجلرای تههلدات قلراردادی نیل

گسترش مییابد یا خیر ،اگرچه میان فقهای وامه اتفاق دیدگاه هس

که در چنین حلالتی ،متههدلله

میتواند حّ خویش را از دارایی بدهکار بستاند ،با این حال ،حنفیان میگویند کله دارنلدهی حلّ
تنها در صورتی میتوان حقش را از اموال متههد بگیرد میتواند حقش را بگیرد ،هم جلن

باشلند

وگرنه نیاز به اجازهی متههد دارد .در برابر ،شافهیان و مالکیان بر این باورند که دارنلدهی حلّ بله
اندازهای که س اوار اس  ،میتواند از اموال بدهکار برگیرد چه از جن
در برابر اینان ،حنابله را این باورداش

اس

طلب وی باشد یلا خیلر و

که در هر حال  ،بستانکار تنها با اجازهی متههلد حلّ

چنین کاری داشته و گرنه باید چی ی را که گرفته اس  ،بازگرداند (محمد حبیب ،المصدر السلابّ،
.)241-241
انجام مستقيم تعهّد از طريق بهرهگيری از دارايي متعهّد
در حقوق مصر

در جایی که موضوع تههد پرداخ

پول اس  ،انجام تههد ج با بکاربستن شیوههای اوملال فشلار

بر متههد شدنی نیس  .با این حال ،اگر بلدهکار آزادانله تههلد خلویش را انجلام نلداد ،بسلتانکار
میتواند به دیگر اموال وی رجوع نماید و با فروش آنها طلب خویش را اسلتیفاخ نمایلد (ملادهی
 02ق.م.ن.).
در فقه اهل سنّت

با چشمپوشی از آنچه که پیشتر دربارهی امکان رسیدن به تههد از دارایی متههد ،هرچند ناهمجن
باشد ،گفته شد ،همانند آنچه که در حقوق مصر پیرامون راهکار اجباری رسیدن به طلب گفته شلد،
در فقه اسالمی نی از این روش زیر ونوان نهاد «حجر» بدهکار و فروش اجباری مالش گفتگو شده
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اس

که بر پایهی آن ،فقهای اسالمی در راستای اجرای اجبلاری تههلد ،بلدهکار را از تصلرف در

اموالش بازداشته و سپ  ،از طریّ فروش آنها در راستای پرداخ
این زمینه ،امامان شافهی و مالکی ،احمد بن حنب  ،ابو یوس

بدهی وی بهره گرفتلهانلد .در

و محمد حنفی براین باورند که اگلر

بستانکاران یا برخی از آنها ،حجر بدهکار را بخواهند و طلبشلان بلا اوتلراف بلدهکار یلا گلواهی
گواهان به اربات رسیده و بدهی حال و بدهکار از پرداخ

آن سلر بلاز زده باشلدد ،حلاکم حکلم

حجر وی را صادر نموده و وی را از تصرف و اقراری که به حقوق بسلتانکاران زیلان رسلاند ،بلاز
خواهد داش  .پ
را که بدس

از این ،اموالش را به فروش رسانده ،اگر خود از فروش خودداری ورزد و آنچه

میآید ،میان بستانکاران تقسیم خواهد نمود .اینان بلرای توجیله دیلدگاه خلویش بله

دالیلی دس جستهاند که نخستین آنها ،چند روایل
استدالل شده اس

اسل  .جلدای از ایلن روایلات ،ایلنگونله

که بر بدهکار واجب بوده که در راستای پراخ

بدهی خود مالش را بفروشلد.

اکنون ،اگر وی چنین نکند ،حاکم جانشین وی شده تا بدینگونه زیانی به بستانکاران نرسد .با ایلن
حال ،ابوحنیفه به محجور نشدن بدهکار نظر داده اس

خلواه بلدهیهلای وی ،هملهی املوالش را

دربرگیرد یا خیر .در چنین حالتی ،اگر بستانکاران برای تهیلین تکلیل
درخواس

بله حلاکم رجلوع کلرده و

گرفتن طلب خویش را نمایند در حالی که بدهکار از پرداخ

حاکم دستور به پرداخ

آن خودداری ملینمایلد،

میدهد ،اگر بدهکار به تههد خویش وفا نمود که هیچ وگرنه مهسر اس .

این فقیه در راستای استوار نمودن پایههای دیدگاه خود چنین استدالل مینماید؛ «یکلم ایلنکله ،در
بدهی حجر راه ندارد و هنگامی که بدهیهایی بر ذمهی شخص اس

و بستانکاران زندانی نملودن

و صدور حکم حجرش را میخواهند ،بدهکار محجور نخواهد شد زیرا ،حجر ازمیانبلردن اهلیل
اس

و جای نیس

که در راستای دفع زیانی ویژه یهنی ،زیان وارد بر بستانکاران ،بدهکار محجلور

شود هر چند حاکم میتواند وی را حب

نماید .دوم اینکه ،یکی از شرایط فروش اموال بلدهکار،

 .رواه ال رارقطين وص ااا ا ،اخرج وأبر ا أب و داود مرس اللج ور مح رس الا ق ا ر ا ه :وع ن اب ن خع ا ب ن مال ر ع ن أبي ا ر ي ه عنه ا أ
رسو ه ملسو هيلع هللا ىلص( :حجر على معاذ مالا وِبعا يف دين خا عليا).
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َّ ِ
ين اآمنُ وا ال اك ُخلُ وا
بودن تراضی اس همچنان که ،خداوند ب رگ در سورهی نساخ ملیآورد « :اَي أايُّ اه ا ال ذ ا
أاموالا ُكر ب ي نا ُكر ِِبلب ِ
اط ِل ِال أا تا ُكو ا ِِتا اارلة اعن تا اراٍ ِم ن ُكر» ،در حالی که فروش مال بدهکار با رضلای وی
ا
ا ا
نبوده که بیگمان ،چنین چی ی به مانند خوردن مال دیگری به باطل اسل و مقتضلای فرملودهی
الحيل ما ُ امرء مسلر ال بِطيا ِم ن َا ِ
ِ
فس ِا» ،دلی دیگری اس  .از ایلن روی ،بیهلی
ُ
پیامبر که میفرمایندُ « :
که پ از محجور نمودن بدهکار انجام میگیرد ،باط خواهد .پ  ،اگر بدهکار را وادار نمایند کله
اجیر شود تا درآمد به دس
مهریهاش برای پرداخ

آمده را به بستاکاران دهد یا زنی را وادار نمایند کله ازدوا کلرده و از

بدهی خود بهره گیرد ،از آنجلا کله هلر دو بلرای پرداخل

میشوند ،کار انجام شده درس

بلدهی اجبلار

نخواهد بود (المصدر السابّ 244 ،به بهد).

حکم دادگاه جانشين انجام تعهّد

مادهی 0

ق.م.ن .میآورد« :در تههد به انجام کار ،حکم دادرس جایگ ین انجام تههد ملیگلردد،

اگر طبیه

چنلین شلیوهای در وولده بله بسلتن

تههد امکان آن را دهد» .نمونهی روشن کاربس

قرارداد اس ؛ در جایی که وودهی بستن قرارداد رضایی داده شده باشد ،اگر متههد (وولدهدهنلده)
از بستن قرارداد خودداری کند ،پیرامون انجام تههد مشکلی وجلود نخواهلد داشل

زیلرا ،صلدور

حکم بر بستن قرارداد جانشین آن میگردد همچنانکه قانونگلذار مصلری نمونلهی اوملال حکلم
مادهی 0

را در مادهی  0ق.م.ن آورده اس .

انجام عين تعهّد به هزينهی متعهّد
در حقوق مصر

روشن اس  ،هنگامی میتوان انجام تههد را از سوی هر شخص دیگری به ه ینهی متههد خواس
که مباشرت متههد الزمهی انجام نباشد .در این زمینه ،بند یکم ملادهی  01ق.م.ن .مقلرر ملیدارد:
«در تههد به انجام کار ،اگر بدهکار اقدام به انجلام تههلدش نکلرد ،بسلتانکار ملیتوانلد از دادگلاه
مجوزی برای انجام تههد به ه ینهی متههد بگیرد در صورتی که انجام تههد شدنی باشلد» .ملادهی
نی میاف اید« :اگر تههد متههد به خودداری از کاری باشد و تههدش را نقض کنلد ،بسلتانکار
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میتواند ازمیانبردن هر آنچه را که در مخالف

با تههد روی داده اس  ،بخواهد و نی ملیتوانلد از

دادگاه بخواهد که به وی اجازهی این امر را دهد که به ه ینهی متههد نسب

به ازمیانبلردن اقلدام

کند» .البته ،بند دوم مادهی  01ق.م.ن .در جایی که به انجام تههد به ه ینهی متههد نیلازی فلوری
وجود دارد ،به بستانکار اجازه داده اس

که بدون گرفتن چنین اجازهای چنین کند.

در فقه اهل سنّت

در کتاب بدائع در برخی از اندیشمندان اه سن
قرارداد اجاره ،بازسازی ملک وایفهی مالک آن اس

(الکاسانی الحنفی 404 ،ه.ق ) 02 ،.گفتهاند« :در
که بر آن وادار میگردد ولی ،اگر بلدان ومل

ننمود ،مستاجر میتواند ملک را تخلیه نماید» .مادهی  2 1مجلةاالحکامالهدلیله نیل در ایلن زمینله
حکم همسانی دارد« :بازسازی مواردی که به منفه

مورد نظری که بله گونلهی مهملول بلرای آن

اجاره داده میشود ،آسیب میزند همچون بازسازی خانه ،پُرکردن منافذ و دیگر اموری که به ولین
مربوط میگردند ،بر صاحب ملک بایسته اس  .اکنون ،اگر وی از انجام این کار خلودداری نمایلد،
مستاجر میتواند ملک را تخلیه نماید مگر آنکه هنگام بستن قرارداد از ویوب آگاه بوده باشلد کله
در این حال  ،راضی به ویب شمرده میشود و از این روی ،نمیتواند به این جه
مورد اجاره دس

برای تخلیلهی

یازد و چنانچه خود به بازسازی بپردازد ،در جرگهی کارهای تبرولی بله شلمار

آمده و وی نخواهد توانس

ه ینههای انجام این کار را از اجارهدهنده بگیرد» چنین شیوهای ملورد

پذیرش حنفیان ،مالکیان ،حنبلیان و شافهیان اس  .به ونوان نکتهی برجسته باید دانس
برخورد قانونگذار مصری پیرامون مسئلهی پیشکشیده شده ،متفاوت از فقه اسالمی اس

که شیوهی
بلا ایلن

توضیح که در فقه اسالمی ،تههد اجارهدهنده ،جنبهی سلبی دارد حال آنکله در قلانونملدنی مصلر
جنبهی ایجابی دارد یهنی ،در فقه ،موجر تههدی برای برقراری امکلان اسلتیفاخ بلرای مسلتاجر بلر
 .قوانینمدنی پیشین نی به تههد سلبی دربارهی اجاره نگرش داشتهانلد چله ایلنکله در ملواد  24و  442ایلن قلوانین در
تهری

قرارداد اجاره آمده اس « :موجر موا

به رها کردن مستاجر در راستای بهره بردن وی از ملال ملورد اجلاره و

امکاناتش اس » .از این روی ،کاری که قانونگذار از موجر میخواهد ،کاری سلبی اس  .شیوهی بیان قلانونگلذار نیل
نسب

به اجارهدهنده دربردارندهی لحنی سلبی اس ؛ سنهوری 401 ،ه.ق.1 ، .
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دوش ندارد بلکه ،تههدش بر این اس

که مستاجر را برای انتفاع به حال خود واگذارد در حالی که

بر پایهی قانون مدنی از آنجا که موجر مل م به این شده که امکان بهره بلردن را بلرای اجلارهکننلده
فراهم آورد ،انگاره بر این اس
منفه

که پاسداری و نگهداری از وین در راستای اینکه مستاجر بتوانلد

مورد انتظار را ببرد ،بر موجر بایسته اس

زیرا ،از لوازم تههد وی به شمار میآیلد .پل  ،از

آنجا که تههد موجر ،تههد ایجابی بوده ،میتوان وی را اجبار بدان کلرد وللی ،از آنجلا کله در فقله
اه سن  ،سلبی اس  ،چنین امکانی وجود نخواهد داش

(محمد حبیب ،المصدر السابّ.)4 1 ،

شيوههای نامستقيم انجام تعهّد
شیوههای مهمول اجبار نامستقیم ،گاه بر ذمهی بدهکار قرار میگیرد و گاه بر خود وی.
شيوههای غيرمستقيم انجام اجباری تعهّد بکاربسته بر ذمّهی متعهّد

باید دانس  ،در جاهایی انجام وین تههد ج با دخال

متههد شدنی نیسل

یلا دو سلوی قلرارداد

راهکاری را برای واداشتن وی به انجام تههد سنجیده یا اینکه آن را به دادرس واگذاردهاند .فلرض
نخس

دربرگیرندهی جریمهی قضایی و فرض دوم دربرگیرندهی شرط جریملهی ملالی و کیفلری

اس .
جريمهی مالي  1و اقسام آن

در جایی که انجام تههد نیاز به دخال

شخص متههد دارد ،بهرهگیلری از جریملهی ملالی یکلی از

راهکارهای واداشتن وی بدان اس ؛
الف) جريمهی قضايي

1

رویهمرفته ،حقوق مصر اومال اجبار مالی را در راسلتای انجلام تههلد شلخص را تجلوی نملوده
 .هترير املايل.
 .الغراما التهريريا القضاييا.

 ................................................... 131فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال هفتم ،شماره  ،12بهار 1312

اس  .البته ،این اجبار یا به گونهی مقطوع از سوی دادگاه تهیین میشود که در این حال  ،دادرس
دیگر نمیتواند در اندازهی آن دگرگونی پدید آورد یا اینکه به گونهی موق

تهیین ملیشلود کله

دادرس میتواند در صورتی که اندازهی آن مناسب نباشد ،آن را تغییر دهد .قانونمدنی نلوین مصلر
تنها به جریمهی مالی موق

اشاره دارد که بر پایهی مادهی 2

شود که اندازهی جریمه برای دس یابی بدین هدف ب

ق.م .اگر پ

از تهیین مبلغ روشن

نبوده و از این روی ،اجبار متههلد ممتنلع

شده اس  ،دادرس میتواند به هر اندازه که اف ایش آن را شایسته ببیند ،به مبللغ جریمله بیاف ایلد.
حکم صادر شده بر اجبار مالی جنبهی موق
تهیین تکلی

داشته که بر پایهی موضع نهایی متههد نسلب

بلدان

میشود همچنانکه توضیحات قانونمدنی دربارهی این ملاده ملیآورد« :از آنجلا کله

حکم صادرشده دربارهی جریمهی مالی ،حکمی موق

به شمار میآید ،این حکلم ،مبنلای صلدور

خویش را بر پایهی روشن شدن موضع نهایی متههد بر انجلام یلا ولدم انجلام تههلد آن از دسل
میدهد .پ  ،هنگامی که موقهی

متههد روشن شد ،بر دادرس بایسته اس

که در راسلتای حل و

فص اختالف بار دیگر به بررسی دووا بپرازد .اکنون ،اگر بدهکار به انجام تههد خویش گردن نهلد
و بدینسان ،اجبار مالی کارساز افتد ،دادرس ج بر خسارت دیرپرداخ
داد همچنانکه مادهی 4

به چی ی حکلم نخواهلد

ق.م.ن .مقرر میدارد که دادرس ،در راستای ارزیابی خسارت بله میل ان

سرکشیای که تا هنگام انجام تههد از سوی متههد سرزده اس  ،خواهد نگریس » (محمدالمحامی،
، 121

).

ب) شرط جريمهی مالي

3

این شرط ،وم حقوقیای اس

که بر پایهی آن ،بدهکار به گونهی پیشاپیش نسلب

بله پرداخل

مبلغی در برابر نقض تههد متههد میگردد که نقش کیفر را داشلته و پیونلدی بلا وارد آملدن زیلان
 .الغرامة التهريرية القطعي.
 .الغراما التهريريا املوقّت.
 .2شرط الغرامة التهريرية.
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راستین به بستانکار نخواهد داش  .در حقوق مصر ،در راستای توجیه جواز بهرهگیری از ایلن املر
گفته شده ،از آنجا که شیوههای رایجی که برای حمای

از حقوق بستانکاران بکار گرفته میشلوند،

هماهنگی آنچنانی با روابط قراردادی امروزی ندارند ،دو سوی قرارداد ناگ یرنلد بله دنبلال پدیلد
آوردن اب ارهای نوینی باشند که یکی از این اب ار همانا شرط جریمهی مالی اس  .در برابلر ،گفتله
میشود ،حتی ،اگر بپذیرم که پیدایش این شیوه در راسلتای پیشلرف

پرشلتاب شلیوههلای اجبلار

غیرمستقیم در برابر نقض تههد قراردادی بوده که بر متههد تههد مالی وضع مینماید ،چنین روشلی
مستند قانونی آشکاری نداشته و از این روی ،قانونی به نظر نمیآید .قلانونملدنی نلوین مصلر نیل
اگرچه در مواد

و2

دربارهی اجبار مالی قضایی صراح

داشته ولی ،همچون قلوانینملدنی

پیشین چی ی دربارهی شرط جریمهی مالی دربر ندارد .البته ،در هنگام حکومل

قلانونهلایملدنی

پیشین ،رویهی قضایی به ارزیابی این شرط پرداخته و به ونوان نتیجه ،به شدت با آن به رویلارویی
پرداخته تا آنجا که شرط کیفریای را که در آن مبالغهی نامتهارفی وجود داشل  ،شلرط جریملهی
مالی و آن را باط دانسته اس  .از جملهی آرای ذکرشدنی در این زمینه ملیتلوان بله رای دادگلاه
پژوهش ملی در سال

 1اشاره داش

که چنین مقرر نمود« :اگر برای دادگاه روشن شود که در

شرط کیفری تهیین شده در قرارداد مبالغهی بسیاری شده اس  ،دادگاه میتواند بدان اوتبلار شلرط
جریمهی مالی را دهد و در نتیجه ،بدان توجهی نخواهد کرد و در راستای ارزیابی زیلان بله قواولد
وام مراجهه مینماید» .در رای دیگری نی اینگونه بیان شد« :اگر بلرای دادرس روشلن شلود کله
شرط کیفری به راستی شرط جریمهی مالی اس  ،در چنین حالتی از تاییلد ایلن خسلارت گل اف
خودداری نموده و بر پایهی شرایط ،اوضاع و احوال پرونده به تهیلین خسلارت اقلدام ملینمایلد».
دکترین حقوقی این کشور نی شیوهی ناهمخوانی را در پیشگرفتله اسل ؛ برخلی از حقلوقدانلان
 .استئناف اهلی  4دیسمبر سنة

 1و استئناف اهلی  2دیسمر سنة

 .نقض مدنی  1فبرایر سنة  122به نق از المصدر السابّ.202 ،

 1به نق از محمد حبیب ،المصدر السابّ.204 ،
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(سنهوری ،المصدرالسابّ (ال ) )214 ،چنین شرطی را درس

نمیدانند در حالی که برخی دیگر

(محمدحبیب ،المصدر السابّ )2 2-204 ،آن را شدنی دانسته و برخی (الشلقانی )44 ، 110 ،نی
قواود شرط کیفری دربارهی گ افی مبلغ را بر چنین شرطی نی بکاربستنی دانستهاند.
شرط کيفری

1

اگرچه در اینباره ،همدیدگاهی هس

که شرط کیفری (در برابر با مفهوم شرط جریمهی مالی) بلر

پایهی درونمایهی خود ،پیشبرآوردی از خسارات احتمالی اس

که از زیرپایگذاشلتن تههلد بلر

متههدله وارد میآید با این حال ،دربارهی ویژگی اجبارکنندگی آن اختالف نظر هس

همچنلانکله

برخیاز حقوقدانان (غ ال 22 ،ه.ق )4 ،.این کشور چنین ویژگیای برای این شرط قای نیسلتند
تا آنجا که برخی دیگر از نویسندگان (سنهوری ،المصدرالسابّ) همچون رویهی قضایی ،در جلایی
که دو سوی قرارداد هدفی جدای از پیشبرآورد زیان را با گنجاندن شرط کیفری در یاد دارنلد ،آن
را شرط جریمهی مالی به شمار آوردهاند و در برابر ،برخلی دیگلر (محملدحبیب ،المصدرالسلابّ،
 41به بهد) ،آشکارا چنین ویژگیای برای این وم حقوقی قایلند .به نظر میرسد ،از آنجا کله از
چنین شرطی میتوان در راستای واداشتن متههد به انجام تههد خویش بهره گرف  ،در ایلن جلا از
آن گفتگو میشود چه اینکه تهیین چنین مبلغلی سلبب ملیگلردد ،بلدهکار هملواره بلار سلنگین
مسئولی

در برابر انجام ندادن تههد را بر روی دوش خویش احساس نماید.

 .گفته شده اس

که خالف حقوق غربی که در آن جا قاودهی فراگیری برای درستی شروط در دسترس نیس  ،بر پایلهی

فقه و حقوق اسالمی قاودهی فراگیری هس
درس

که به دنبال آن ،همه گونه شلروطی کله خلالف کتلاب و سلن

نباشلند،

و نافذ شمرده میشوند و از این روی ،شرط جریمهی مالی خردهای در برابر خویش نمیبیند و تنها ویلب اراده

هنگامی کارساز اس

که یکی از دو سوی پیمان اهلی

میبرد :الجواهری.42-44 ، 4 2 ،
 .شرط اجلزائي.

نداشته باشد که در این جا بیاوتبلاری اصل پیملان را از میلان

اجرای اجباری تعهّد در برابر نقض قرارداد از دريچهی حقوق مصر و فقه اهل سنّت 131  .............................................

شيوههای نامستقيم اجرای اجباری تعهّد بکاربسته بر متعهّد

بیگمان ،بهرهگیری از جریمهی مالی نی ال اماً سبب پیدایش انجام تههد نمیشود چه اینکه چنلین
فشار بر بدهکار بله شلما خواهلد دانسل  .از ایلن روی،

شیوهای تنها اب ار و راهی برای کاربس
استناد به دیگر روشهای الزم میآید.

رویهمرفته ،نگرش به این شیوهها در فقه اسالمی نمود روشنی دازد چه اینکه از دیرباز ،بنیلان
امور بر روای

مصالح بشر و برقراری ودال

میان آنهلا اسلتوار شلده و از ایلن روی ،ایلن نظلام

پایهگذار شیوه هایی منحصر به فرد در راستای اجبار متههد به اجلرای ولین تههلد بلوده و در ایلن
راستا ،به حاکم اجازه داده شده اس

که در راستای برقراری توازن میان وودههای داده شلدهی دو

سوی قرارداد ،سخ ترین اب ارهای فشار را بکار بندد .از این روی ،در اینباره ،همهی فقهای اهل
سن

هم دیدگاهند که اگر بدهکار از انجام تههدش سلرباز زنلد یلا در انجلام آن دیرکلرد نمایلد،

بیآنکه سبب موجهی برای آن داشته باشد ،بستانکار میتواند به قاضی رجوع کند تا وی متههلد را
بر انجام تههدش وادار نماید و در این راسلتا دادرس آزاد اسل

کله شلیوههلای سلختگیرانهای را

مناسب با حال بدهکار ،از ته یرات سبک گرفته تا شدید بر وی بکار بندد .این شیوههلای وبارتنلد
از حب

بدهکار ،زیرنظرداشلتن ( ) وی ،بازداشلتنش از مسلافرت ،واداشلتن او بله کسلبوکلار و

کیفرهای بدنی همچون شلاق .پرداختن به همهی این روشهای از قلمرو این نوشتار بیرون اس
این حال ،پیرامون حب

متههد گفتنی اس

را نپذیرد که وضهیتش ناهویداس  ،تکلی

با

که حنفیان بر این باورند ،اگر بستانکار گفتهی متههلدی
آوردن دلی بر دوش کسی بلوده کله ملدوی آن اسل

یهنی ،بینهی مربوط به اوسار بر بدهکار و بینهی مربلوط بله دارا بلودن بلر دوش بسلتانکار اسل .
فقهای مالکی نی میگویند که اگر بستانکار ادولای بلدهکار را پیراملون اوسلارش نپلذیرد ،وی تلا
هنگامی که آن را به اربات نرسانده اس  ،زندانی میگلردد .البتله ،درخواسل

 .مالزما املرين.

بله تهویلّ انلداختن
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حب

تا اربات اوسار شدنی بوده و در چنین حالتی بر بدهکار بایسته اس

اگر اوسارش راب

که کفیلی بیلاورد .حلال

شد ،در کنار این ،سوگندی مبنی بر اینکه مالی ندارد ،یاد کلرده و سلپ  ،رهلا

میشود .همچنین ،اگر وودهی پرداخ

بدهیش را داد و در کنلار ایلن املر درخواسل

انداختن زندانی نمودن خود را تا زمان پرداخ

نمود ،در اینجا هم دادن کفیلی نیاز اسل

بله تلاخیر
و گرنله،

حاکم وی را زندانی میکند .اکنون ،اگر هنگاما زندانی شدنا وی به درازا کشلد و وی هلمچنلان بلر
اربات اوسارش ناتوان باشد ،سوگند یاد کرده و از زندان آزاد میشود .آنچه فقهای مالکی میگوینلد
بر این امر استوار شده که در هنگام نامهلوم بودن وضهی

بدهکار ،اصل بلر دارا بلودن وی اسل

(محمدحبیب ،المصدرالسابّ ،حاشیة  .)244 ،2دیدگاه شافهیان تا انلدازهای هماننلد مالکیلان اسل
ولی ،حنبلیان در این حال

اص را بر بقای مال بلدهکار یلا ووضلی کله پیشلتر گرفتله بلوده و از

دستش ییرون نرفته ،گذاشته که این سخن ،بنیان اصلی باور ایشان به شمار میآید و اف ون بلر ایلن
میگویند ،تههدی که متههد نسب
آمده اس

بدان پایبند شده ،به اختیار خودش و بلر پایلهی قلرارداد پدیلد

و از این روی ،اگر وضهی

وی از دید دارا بودن یلا نبلودن روشلن نباشلد و بسلتانکار

ادوایش را نپذیرد ،بر وی واجب اس

که گفتهی خویش را به اربات برساند .با این حال ،اگر تههد

مالی باشد وی میتواند از بستانکار بخواهد که سوگندی بر اینکه وی از نداریش آگاهیای نلدارد،
یاد کند ولی ،اگر تههد مالی نباشد ،ادوای متههد با سوگندش پذیرفته میشود.
در حقوق مصر ،این شیوهها دیده نمیشود و حتی ،مقررهای دربارهی امکان حب

متههد دیلده

نمیشود .با این حال ،تنها مقررهای که برای زندانی نمودن متههد قراردادی از آن یلاد شلده اسل ،
مادهی  14مکرر قانون سال  000اس

که میآورد« :اگر محکومولیه از انجلام حکلم صلادر شلده

پیرامون نفقه یا ه ینهها خودداری ورزد ،تکلی

امر به دادگاه بخش که در مح انجام تههد اسل ،

ارجاع میگردد و هنگامی که اربات شود با وجود آنکه وی بر انجلام تکلیل
دادگاه گردن نمینهد ،به حب

محکوم میگردد که مدت حب

تواناسل

بله حکلم

نباید بیش از سلی روز باشلد» .بلا

وجود این ،برخی از حقوقدانان (سنهوری ،المصدر السابّ (ال ) )12 ،این کشور بر ایلن باورنلد
که بهرهگیری از حب

به ونوان شیوهای برای واداشتن متههد به انجام تههد شیوهی درستی نیسل
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زیرا ،اجبار بدنی با بنیانهای مدنی نوین برخورد دارد چرا که آنچه روشن مینماید ،این اسل

کله

تههد متههد به دارایش باز میگردد نه به خودش و اف ون بر این ،ضلمان اجلرای نقلض قلرارداد،
تکلی

به پرداخ

خسارت اس

دلی نپرداختن تههدش بازگش

نه کیفر نمودن متههد و راس
به این دیدگاه اس

که زندانی نمودن متههد بله

اس

که خود متههلد ملتل م اسل

و از ایلن روی،

مقررات کیفری با مدنی با هم درمیآمی ند و کیفر با خسارت به ونوان ضمان اجرای وفای به وهد
یک مهنا میشوند .به دیگر سخن ،از دید قانونگذار ،پیوند میلان بسلتانکار و بلدهکار چیل ی جل
پیوند دو ذمه نیس

و بنا بر این ،مح ضمان ،شخص متههد نیس

بلکه ،مالش اس  .پ  ،حلب

وی در راستای واداشتنش به انجام تههدکاری ناروا از سوی قانونگذار شمرده میشود.
يافتهها
اگر چه در فقه اه سن

همچون حقوق مصر ،اجرای اجباری تههد قلمرو گسلتردهای دارد وللی،

فسخ و خسارت در برابر نقض تههد به نام قاودهی فراگیر پذیرفته نشده اسل  .در قلملرو هلر دو
نظام ،اجرای اجباری تههد یا به گونهی مستقیم انجام میپذیرد یا نامستقیم .بلر پایلهی شلیوههلای
مستقیم نخس

بیآنکه نیازی به دخال

بدهکار باشد ،تههد یا به حکلم قلانون یلا دادگلاه یلا بلا

تحمی بر ذمه یا دارایی بدهکار انجامشدنی بوده شیوههای که در فقه در چهارچوب حجر بلدهکار
نی بکاربسته شده اس  .البته ،در فقه اه سن
حالی که در حقوق کنونی مصر نسب

پایفشاری بر روی شیوههلای غیرملالی اسل

در

به این شیوهها نگاه خوبی روی نداده اس  .به طلور مشلابه،

اجبار قضایی در حقوق مصر پذیرفته شده ولی ،پیرامون اوتبار شرط جریمهی مالی نلاهمدیلدگاهی
دیده میشود این در حالی اس

که در فقه وامله ،برپایلهی نظریلهی وملومی شلروط مشلکلی در

زمینهی پذیرش شرط کیفری و جریمهی مالی با هر مبلغی وجود ندارد.
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