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 چكيده 

بهخاطرهمینهدفاستکه.طرفینقراردادایناستکهمفادعقدبهاجرادرآیدشکهدفبی

بردوشخودمی باانعقاد.نهندطرفینباانعقادقرارداد،بخشیازآزادیخودرامحدودوباریرا

عقدوقرارداد،هریکطرفینآن،بایدکلیهتعهداتخودرابهنحویکهدرقراردادذکرشدهاست

دهندانجا م می. اتفاق شیوهگاه از متعهد میافتد استفاده تعهد اجرا برای متعددی وهای کند

عنوانایفاتعهددهدوگاهبهپذیردوگاهآنرادراختیارمتعهدلهقرارمیگذارگاهآنرامیقانون

حقحبسودرحقوقایرانضمانتاجرایدرانجامتعهدالزاممتعهد،فسخ،خسارات،.پذیردنمی

اگرچهدرنگاهاولشایدتصورشودکهضمانتاجرایاولدرقانونایراناجباربهانجام.غیرهاست

.گذارایناختیاررامتعهدلهدراجباریافسخدادهاستگونهاستوگاهیقانونتعهداستولیاین

تواندهرضمانتاجرایاشیوهدرحقوقمصروکنوانسیونبیعقاعدهاولیوجودنداردومتعهدلهمی

.جبرانخساراتیراکهبرایبهترباشدبرگزیند

 .کنوانسیونبیع،حقوقمصر،اجبار،فسخ،خسارات: کليدی های واژه
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 مقدمه

روابطروزمرهخودبادیگرانباحقوقوتکالیفیمواجهمیشوندکهالزمهیکزندگیاجتماعیاستوهمهاشخاصجامعهدر

بخشیازاینحقوقوتکالیفازحیثاخالقیقابلتوجهاستوبخشدیگرآن،داخل.یکپیوندناگسستنیبینآنهاایجادمیگردد

بهموجبهرقراردادیطرفینآنموظفبهاجرایمفادآنهستند.یمقراردادهاستقلمروحقوقمیشودکهیکیازمصادیقبارزآنتنظ

واینتعهداتحادثبهموجبقراردادتوسطقانونموردحمایتقرارمیگیردوچنانچهطرفینازتعهداتقراردادیعدولکنند،قانونگذار

درحقوقتعهداتیکیاز.هایمتعددبهاستقبالپیمانشکنمیروددرجهتحمایتازشخصزیاندیدهواردمیدانمیشودوباشیوه

التزاممتعهدبهایفایتعهدمیباشد؛زیرامتعهدلههموارهدرمعرضاینخطرقرارداردکهمتعهدبهدالیلگوناگونارادیو،ارکانتعهدات

هبایدتمهیدیبیندیشیدوباانتخابیکیازشیوههایجبرانخسارتغیرارادیازتعهدسرباززندودرصورتبروزچنینعملیمتعهدل

 .البتهدرحقوقایرانمتعهدلهبهدلیلیکهبعداًگفتهمیشود،چنیناختیاریراندارد.ضررواردهناشیازعدمانجامتعهدراجبرانکند

ضوعهدارد،میتوانبهاجباربهانجامعینتعهداشارهحالازمیاناینشیوههایجبرانیکهمهمترینسهمرادرقوانینمو

نمود ژرمنیوکامنالمیباشد-اینروشمقتبسازنظرمشهورفقهایامامیهاستودارایسابقهدردیگرنظامهانظیررومی. به.

ازطریقمراجعدارایصالحیتابتداالزامموجباینشیوهچنانچهمتعهدازاجرایتعهدخوددارینمود،متعهدلهمکلفاستحسبمورد

بررسیدقیقاینشیوهجبرانخسارت.متعهدرابهانجامتعهدخواستارشودودرصورتتعذراجبارمتعهدلهحقفسخقراردادرادارد

تنهازمانیقابلاستفادهقراردادیکهبهنوعیاصلیترینروشنیزبهحسابمیآید،نشانمیدهدکهدیگرشیوههایجبرانخسارت

هستندکهبهدالیلاستثنایینظیرمواردیکهامکاناجباروجودنداردیااجراءمتضمنهزینههایغیرمعقولیاعسروحرجیاستکه

رسایهاینمطلوبجامعهنیست،الزاممتعهدبهانجامتعهدمقدورنباشدوبهعبارتبهتربایستیاذعانداشتدیگرروشهایجبرانید

البتهبایدتوجهداشتکهدربرخیمواردقانونبراینقاعدهتعدیالتیواردنمودهاست؛ولیاینتعدیالتهمآنقدر.قاعدهقرارگرفتهاند

.توانندارندکهخدشهایبراصلمزبورواردنمایند

.نسیونبیعبینالمللیکاالوحقوقمصراستاستموضوعاینمقالهبررسیحقوقیاجرایعینتعهددرحقوقایران،کنوا

 اجبار متعهد به انجام تعهد

ندارد،درنتیجهدرخصوصضمانتاجرایتخلفاز«اصولکلیقراردادها»ازانجاییکهقانونمدنیبحثمستقلیتحتعنوان

مومیصریحیپیشبینینکردهاست،امادرمقرراتتعهداتسهدستهاول،یعنیتعهداتیکهموضوعقرادادهستند،نصوحکموقاعدهع

درخصوص.بهانجامتعهدوگاهفسخرابهعنوانضمانتاجرایعدمانجامتعهدپذیرفتهاست«اجبارمتعهدمتخلف»خودگاهپراکنده

اولینضمانتاجراعدمانجامتعهدکطرحاجبارمتعهدبهانجامتعهدمقرراتقانونیبهدوگونهاست،گاهصراحتااجبارمتعهدرابهعنوان

.(1921:182،صفایی،1911:81؛شهیدی،1931:212کاتوزیان،)کردهوگاهچنینضمانتاجرایبهطورضمنیپذیرفتهاست

 اجبار متعهد به انجام تعهد به طور صریح

تعهدرابهعنواناولینضمانتاجرایکلیدرتمامهمانطورکهگفتهشدقانونگذارتعهداتناشیازعقد،اجبارمتعهدبهانجام

هاعقودوقرادادهاذکرننموده،اماگاهدربرخیازعقودآنرابهعنواناولینضمانتاجرایعدمانجامتعهدبرشمردهاستکهزیربهآن

.(1912:44؛شهیدی،4،1931:131کاتوزیان،همان؛کاتوزیان،ج)پرداختمیشود

 وشنده و خریدار به تسليم مبيع و ثمناجبار فر

یکیازمواردیکهقانونگذاربهصراحتاجبارتعهدرابهعنواناولینضمانتاجراعدمانجامتعهدناشیازعقدذکرنمودهاست،

ع،بایعموظفاستهمانطورکهمیدانیدبهموجبعقدبی.درخصوصالزامفروشندهووخریداربهتسلیممبیعوثمندرعقدبیعاست

مشتریهمنیزملزماستثمنرابهالیعتحویلدهد.مبیعرابهمشتریتویلنماید

حالاگرهریکازفروشندهیاخریداربهتعهدخودعملننمایند،قانونگذاراجباربایعیاخریدارمتخلفرابهتسلیمعوضینبه

.گویااینموضوعاست948ماده.مدنیایرانپیشبینیکردهاستعنوانضمانتاجرایعدمانجامتعهد،درقانون

 اجبار موجر به تسليم مورد اجاره
عقداجاره،عقدیاستکهبهموجبآن،مستاجرمالکمنافعمورداجارهمیشودوبرایانتفاعوبهرهبرداریازمنافعمورد

هدموجربهتسلیممورداجارهبهمستاجر،تعهدیاستکهازخودعقدعقداجارهتع.اجاره،مالکبایدمورداجارهراتحویلمستاجردهد
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حالاگرموجرازتسلیمخوددارینماید،قانونگذاراجبارموجربهتسلیمعینمستاجرهبهمستاجرراپیشبینینمودودر.بهوجودمیآید

قانونمدنی421ماده«ستاجرکندودرصورتامتناعموجراجبارمیشودموجربایدعینمستاجرهراتسلیمم»قانونمدنی448ماده

.نیزاجبارموجررابهعنواناولینضمانتاجراعدمانجامتعهددراجارهعینکلیپیشبینیکردهاست

 اجبار عامل در عقد مزارعه 
عقدمزارعهعقدیاستکهبهموجبآنحداز.قانونمدنیاستکهدرموردعقدمزارعهاست249مورددیگر،عبارتماده

طرفینکهمزارعنامداردزمینیرابرایمدتمعینیبهطرفدیگرکهعاملنامدارد،میدهدکهآنرازراعتکردهوحاصلرابینخودو

بهموجباینعقدعاملمتعهداستدرزمینموردقراردادبهزراعتبپردازدوچنانچهعاملدرزمین(م.ق211)طرفدیگرتقسیمکند

.خواهدموردقراردادزراعتنکند،یادراثنایزراعتآنرارهانماید،مزارعدرابتداحقدارداجبارعاملرابهانجامتعهدکهزراعتاستب

 اجبار متعهد در عقد مساقات
قانونمدنیدرعقد242قانونمدنیکهدرموردعقدمزارعهاست،بهاستنادماده249قدمساقات،عقدیاستکهحکممادهع

درعقدمزارعهومساقاتعاملدارایتعهداتیاستوچنانچهوی242و249مساقاتنیزجاریخواهدبود،بنابراینبرطبقمنطوقمواد

.دقانونگذاراجبارویرابهعنواناولینضمانتاجراانجامتعهدپیشرویدیگرقراردادهاستبهتعهداتخودعملننمای

 اجبار در حقوق ایران

اگرچهقانونگذاردرمواردی،اجیاربهانجامتعهدرادربرخیمواردبهعنواناولینضمانتاجرایعدمانجامتعهدصراحتاذکر

قواعدعمومی در اما است، اینموده استکهعده بههمینخاطر و ندارد کیاینمواردوجود قاعده نصصریحو جعفری)قراردادها،

تالشکردهاندقاعدهایکلیتحتعنواناجبارمتعهدمتخلفبهانجامتعهدرابهعنواناولینضمانتاجرایعدم(1911:912النگرودی،

.تبعیواصلیقراردادنعمیمدهندانجامتعهدبهدستآورندوآنرابهکلیهتعهدات

عدمانجامتعهددر بهعنواناولینضمانتاجرا اجبارمتعهدرا ممکناستگفتهشوددرستاستکهقانونگذاردرمواردی،

هددرکلیهمواردخاصذکرکردهاست،امااینبدانمعنانیستکهقانونگذاراجبارمتعهدرابهعنواناولینضمانتاجرایعدمانجامتع

زیرا (.صفایی،همان؛کاتوزیان،همان)تعهداتپذیرفتهاستباشدوآنرابهعنوانقاعدهکلیدرتمامتعهداتموردنظرقبولقراردادهباشد

ازدوراهیکهمواردینیزدرقانونمدنیوجودداردکهقانونگذار،دوراهپیشرویمتعهدلهقراردادهواورامخیربهاستفادهازهریک

خودصالحبداندنمودهاستاینموارددرزیرموردبررسیقرارمیگیرد

 اجبار خریدار به تسليم ثمن یا فسخ عقد بيع

منیزبهبرآن.ق982ماده4خریداربهموجبعقدبیعبایدثمنرابهفروشندهتسلیمنمایداینتعهدالزامیاستکهبند

م.ق948نچهمشتریازدادنثمنخوددارینمایدضمانتاجرایچنینتخلفیمیتوانددوراهباشدابتدادرمادهحالچنا.تصریحدارد

درصورتتاخیردر»:اینمادهمقررمیدارد.اجبارخریداررابهپرداختثمنبهعنواناولینضماتاجراتخلفازخریدارذکرنمودهاست

اماقانونگذاردرمادهایدیگرفروشندهرابهاستفادهازجبارخریداربهپرداختثمن«بتسلیممیشودتسلیممبیعیاثمنممتنعاجبار

اگرمشتریثمنرادرموعدمقررتادیهنکندبایعحقخواهد»:قانونمدنیدراینبارهمقررمیدارد932ماده.یافسخمخیرکردهاست

همانطورکهمالحضهمی«خیرثمنمعاملهرافسخیاازحاکماجبارمشتریرابهتادیهثمنبخواهدداشتکهبرطبقمقرراتراجعبهتا

.رابیندوضمانتاجرا،مخیرکردهاست(فروشنده)شود،قانونگذاردراینمادهمتعدله

 اجبار مشروط عليه به انجام تعهد یا فسخ اجاره

قانونمدنیقاعدهایعاموکلیدرخصوصعدمانجام291رطضمنعقدودرمادهبااینکهقانونگذاردرمقرراتمربوطبهش

تعهدناشیازشرطذکرنمودهومقررداشتهاستکهباتخلفمشروطعلیهدرانجامشرط،مشروطلهبدواوبایدازجبارویبرایانجام

انسته،اماازاینقاعدهوضمانتاجرادرموردشروطضمنعقداجارهشرطاستفادهنمایدوحقفسخرامنوطبهناممکنشدناجباروید

وعولکردهاستقانونگذاردراینموردهمانندمورداول،مشروطهرامخیرکردهاستکهبدوااجبارمشروطعلیهرابهانجامتعهدبخواهد

نسبتبهتخلفازشرایطیکهبین...»نمدنیدراینبارهمیگویدقانو438ماده.یابدواازحقفسخبرایبرهمزدنعقداستفادهکند

«مستاجرمقرراستخیارفسخازتاریختخلفثابتمیگردد

 اجبار موجر به تسليم مورد اجاره یا فسخ عقد اجاره 
444)ناستفادهنمایددرعقداجارهموجرمتعهداستکهمورداجارهرابهنحویبهمستاجرتحویلدهدکهویبتنواندازآ

،اجباربهتسلیممورد.ق448حالاگرمستاجرجاضربهتحویلمورداجارهنباشد،مستاجرمجبوراستبهاستنادماده(م.ق مموجررا

تاجر،شخصامااگرقبلازتسلیممورداجارهازطرفموجربهمس.اجارهنمایدونمیتواندبهصرفعدمتسلیم،عقداجارهرافسخکند
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لیمثالثبدونادعاحقیدرعینمستاجریامنافعآنمزاحمگردد،قانونگذارایناجارهرابهمستاجردادهاستکهازبیناجبارموجربهتس

 (1914:38،امامی،1931:182؛کاتوزیان،214:متیندفتری،مجموعهحقوقی).مورداجارهیافسخعقداجارهرافسخکند

 زارع به تسليم زمين یا فسخ عقد مزارعهاجبار م
مزارعهعقدیاستکهبهموجبآناحدازطرفینزمینیرابرایمدتیمعینیبهطرفمی»قانونمدنی211بهموجبماده

تقسیمکند زراعتکردهوحاصلرا برایزراعت«دهدکهآنرا بهدیگریمیدهدمزارعوبهکسیزمینرا میبهکسیکهزمینرا

 .گفتهمیشود«عامل»گیرد
اجباربهانجامزراعت294قانونگذاردرماده اثناآن، در ازانجامزراعتدربدوکاریا مدنی،ضمانتاجرایتخلفعاملرا

ههردلیل،زمینراامااگراجبارمتعهدمتخلفرابهعنواناصلیترینضمانتاجراعدمانجامتعهدبدانیمبایدمزارعیراکهب.دانستهاست

لرابرایزراعتدراختیارعاملقرارندادهاستمجبوربهتسلیمنمایددرحالیکهقانونگذاربافرضامکانتسلیمزمینبهمزارع،صرفاعام

.مخیرنمودهاستکهضمانتاجرایاجبارمزارعبهتسلیمزمینیاحقفسخیکیرااستفادهنماید

اگرشخصیثالثیقبلازاینکهزمینموردمزارعهتسلیمعاملشودآنرا»یدراینبارهمقررمیداردقانونمدن221ماده

«...غصبکندعاملمختاربرفسخمیشود

همینروشباتوجهبه.انچهکهازاینمادهاستباطمیشودایناستکهعاملبیناجباربهتسلیمیافسخعقیدمخیراست

.مدنیدرموردعقدمساقاتنیزدیدهمیشودقانون242ماده

 

 اجبار فروشنده به تحویل مبيع از روی نمونه یا فسخ عقد بيع

یاکلیفیالذمهباشد یاکلیدرمعین، درعقدبیع،مبیعممکناستعینمعین، درموردمبیعکلیفیالذمه،چنانچه.

کند،خریدارحقفسخعقدرانداشتهوصرفامیتواندازضمانتاجرایاجبارفروشندهفروشندهمبیعموصوفرابهخریدارتسلیموتملکن

.بهتسلیموتملکمبیعموصوفاستفادهنماید

بامشاهد،یاباذکرمقدارووصفوجنسویابا امادرخصوصکهمبیععینمعینیاکلیدرمعیناست،خریدارباآنرا

درصورتیکهخریدارمبیعراازروینمونهخریدارینماید،فروشندهمتعهداستمقدارمبیعرابراساسنمونه.دیدننمونهمعاملهمیکند

چنانچهفروشندهنمونهدیگیریرابهخریدارتسلیمکندیاحاضربهتحویلمبیع،مطابقنمونهبهخریدارنباشد،.بهخریدارتحویلدهد

وانداستفادهنماید؟خریدارازچهضمانتاجراییمیت

قانونمدنیمقررنموده،خریدارصرفامجبور948و982ممکناستگفتهشودبراساسضماناجراییکهقانونگذاردرمواد

استازاجبارفروشندهبهتحویلمبیعمطابقنمونهبهعنوانضمانتاجرااستفادهکندودرصورتیکهاجبارفروشندهبههردلیلممکن

قانونمدنیازاجبارفروشندهبهعنواناولینضمانتاجراعدول924اماقانونگذاردرماده.اشدخریدارحقفسخبیعراخواهدداشتنب

(صفایی،همان.)کردهبهخریداربدواحقدادهاستتاازفسخعقداستفادهنماید

 اجبار به انجام تعهد یا فسخ عقد ضمان
عقدضمانعبارتاستازاینکهشخصیمالیراکهبرذمهدیگریاست»تعریفعقدضمانمیگویدقانونمدنیدر841ماده

بهموجباینعقدضامندیندیگریرابهعهده«...ضمانعقدیاستالزم»قانونمدنیمقررمیداردکه411ماده«برعهدبگیرد

رفینشروطیرادرجنمایند،ماننداینکهمضمونلهبهموجبشرطمتعهدشوداگردرعقدضمان،ط.گرفتهومتعهدمیشودآنرابپردازد

ای آنچهخواهدبود؟عده اینصورتضمانتاجرایتخلفاز در فروشباغوی، وکیلضامنباشددر خانهایبرایضامنبسازدیا

اماازمفاد.بهبعدقانونمدنیبایداعمالشود294معتقدندکهدرصورتتخلفمشروطعلیهدرانجامشرطحکمکلیمندرجدرمواد

بهاستناداینمادهدرصورتتخلفهریکازطرفینعقدضمانازانجامشروزمندرج.قانونمدنیخالفآنفهمیدهمیشود411ماده

یکازطرفینازمقرراتعقدبرشمردهزیرااینمادهیکیازمواردفسخعقدرا،تخلفهر.درعقد،مشروطلهحقفسخعقدراخواهدداشت

.است

 اجبار در کنواسيون و حقوق مصر
31بهموجبمواد تعهدرابطهایاستحقوقی144و قانونی)قانونمدنیمصر، کههدفازآن،حصولمنفعتبراییک(

مکهتاکنون،قانونمصر،بهجایلفظالتزام،مالحظهمیکنی.شخص،بهواسطهالتزاممتعهدبهانجامیاخودداریازانجامعملمعیناست

هدلفظتعهدرابهکاربردهاستکهمالفظالتزامرابرتعهدترجیحمیدهیم؛چونبرایبیانمقصودموردنظررساتراست،زیراازلفظتع

درحالیکه.برداشتمیشود(1414:218،،االفریقیالمصری1333:192؛سنهوری،1918:38ابنالعابدین،)التزاماتناشیازقرارداد،
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را(التزاماتخارجازقرارداد)التزاماعمازتعهداست،زیراالتزامعالوهبرالتزاماتناشیازقرارداد،التزاماتیکهازقراردادناشینمیشوند

(1918:113؛سهنوری1333:141سنهوری،)نیز،دربرمیگیرد

بنابراین،درخصوصجبران.اعمالدرنقضتعهداتقراردادینیزانگلیسیاستازحیثاصلاولیهقابلرژیمحاکمبرکنوانسیون

خسارت،اصلبرجبرانخسارتبهشکلپرداختمبلغیپولاست؛الزامبهوفایعهد،برخالفنظامحقوقیایران،درنظامکنوانسیونبا

هموجباینماده،چنانچهطبقمقرراتاینکنوانسیونیکیازطرفینحقداشتهباشد،ب.کنوانسیون21ماده.هاییمواجهاستمحدودیت

اجرایتعهدیراازطرفدیگربخواهد،دادگاهمکلفبهصدورحکمنسبتبهاجرایعینتعهدنیست،مگراینکهمطابققانونمتبوعخود،

) «ننیستند،حکمبهاجرایعینتعهددهدنسبتبهقراردادهایبیعمشابهیکهمشمولمقرراتاینکنوانسیو ،1931:214کاتوزیان،

عنواناستثنادرحقوقمصردرخواستاجرایعینتعهدخصوصاًدرموردتعهداتیکهموضوعآنوجهنقدنیستبه(222،:صفایی،همان

محضقاعدهایناستکهبه.واعدانصافبداندشدهوقاضیملزمبهپذیرشدرخواستمتعهدلهنیستمگراینکهآنرامطابققپذیرفته

نماید خسارت  جبران درخواست دارد حق له متعهد متعهد، ناحیه از تعهد نقض بک،) 1319مرسی :228 الخن، ،1948 :122،

(1331:211موسوعه،

هوجبرانخسارتراهرگاهعدمانجامتعهدازناحیهیکیازطرفینقراردادموجبخسارتبهطرفدیگرشودویحقمطالب

دارداینحقمطالبهخسارتجدایازسایرطرقجبرانینظیراجرایاجباریوفسخقرارداداستیعنیهرگاهمتعهدلهازیکیازطرق

بهدیگر.جبرانیمانندفسخاستفادهکندحقمطالبهخسارتازبیننمیرودواوهمارهحقتوسلبهشیوهمطالبهخسارتراداراست

معموالًمطالبه.تواندفسخکندوهمخسارتواردهرابخواهدسخنجبرانخسارتقابلجمعباطرقدیگراست؛یعنیمتعهدلههممی

هرگاهبایعدرایفایهریکاز-1»کنوانسیوندراینخصوصمقررمیدارد42ماده2بند.خسارتبعدازفسخقراردادمطرحمیشود

به(رااعمالکندب22تا48بهترتیبمقرردرمواد(الف:تواندقراردادیااینکنوانسیونکوتاهیکندمشتریمیتعهداتخودطبق

.مطالبهخسارتکند44و44ترتیبمقرردرمواد

باشداستفادهازحقتوسلبهسایرطرقجبرانخسارت،مشتریراازهیچحقیکهممکناستجهتمطالبهخسارتداشته-2

.درحقوقمصروحقوقمانیزمطالبهخسارتباسایرطرقجبرانیقابلجمعاست«...محرومنمیکند

اجرایعینتعهدبهعنواناولینضمانتاجرایقرارداددر الزامبهوفایبهعهدیا همانگونهکهپیشازاینمعروضافتاد،

(.م.ق241الی294مواد)حقوقایرانحاکماست

خالفحقوقمصر،درحقوقایرانمتعهدلههموارهحقالزامبهاجرایتعهدووفایبهعهدراداراست،مگرآنکهتعهدقائمبر

اتبهفردبودهوامکاناجباربهدالیلیمنتفیباشد؛درغیراینصورت،متعهدلهمیتواندتوسطخودبادیگریبههزینهمتعهدلوازمومقدم

.بینیشودیممکناست،مگرآنکهدرضمنقراردادبهعنواناولینراهحلپیشرافراهمآورد؛فسخآخرینچارهاجرایقرارداد

بحثدراینجاستکهآیامتعهدلهعالوهبرحقیادشده،حقمطالبهخسارترانیزخواهدداشتیاخیر؟موردشایعاینفرض

عنوانوجهالتزامناشیازتخلف،ضمنعقدشرطنمایندواینشرطنیزمکملآنودرجاییاستکهطرفینپرداختمبلغثابتیرابه

چراکهدر(1911:228جعفریالنگرودی،)شود،نهبدلازاجرایاصلتعهدکناراجرایاصلتعهدبهعنوانیکحقبرایمتعهدلهایجادمی

شود،قابلیتجمعراباالزامبهوفایعهدنخواهدداشتدقراردادهمیفرضاخیریعنیدرفرضیکهپرداختخسارتبدلازانجاماصلتعه

(همان:کاتوزیان)ومتعهدلهدرصورتدریافتخسارت،دیگرحقالزامبهوفایعهدراندارد

بههرحالصرفدرجچنینشرطی،یعنیحقمطالبهخسارتدرصورتنقضعهد،بهمعنایاسقاطحقالزامبهوفایعهد

مگرآنکهاسقاطحقالزامبهوفایعهدبه.اینامربستگیبهانتخابمتعهدلهدارد.تولوآنکهماهیتشرطبدلازاصلتعهدباشدنیس

مانندشرطپشیمانیازانجاممعاملهبهاینشکلکهدرقراردادشرطمیصراحتدرضمنعقدپیش شودکهدرصورتبینیشدهباشد؛

شندهیاخریدار،نامبردهحقینسبتبهبیعانهیاپیشپرداختنداشتهیابایستیمعادلآنچهراکهبهعنوانبیعانهپشیمانیهریکازفرو

.دریافتنموده،بهخریدارتأدیهنماید

 با شيوه های جبران خسارت چيست ؟  تفاوت ضمانت اجرای جبران خسارت قراردادی
میشودوبعضیازنویسندگان  Remedy یا  خسارت شاملشیوهجبران Sanction   هرچنددرمفهومعام،ضمانتاجرایا 

درحالیکه.بهکارمیبرندولیدرمعنایدقیقکلمهضمانتاجراهادرقراردادبیشترجنبهپیشگیرانهدارد نیزایندورابهجاییکدیگر

شیوههایجبراندارایجنبهجبرانالتیامیوتصحیحیاست زمانیمطرحمیشودکههنوز. درواقعمیتوانگفتکهضمانتاجرا

ولیشیوههای.بهوجودنیایدوطرفقراردادمتضررنشود  اینکهچهبایدکردکهخسارتیخسارتیمتوجهمتعهدلهقراردادینشدهاستو

.جبرانبعدازبروزخسارتمطرحمیگردد

 امكان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد
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سارتیبهاواهمالویاتقصیردیگریخ کنوانسیونیادآورمیشودکهفسخبیعمانعمطالبهخسارتازطرفکسیکهدرنتیجه

دو بهعقیدهآناناتخاذ.پذیرندبعضیازنظامهایحقوقیایننظررانمی.قابلجمعاست واردشدهنیست،بلکهفسخبیعومطالبةخسارت

 (1918:48داراب،)اینکهمطالبةخسارتنمایند توانندیاعقدرافسخکنندویاطریقبرایجبرانخسارتصحیحنیستمتعاقدینمی

:کنوانسیونمقررمیدارد11ادةم

1«…نمایدمطالبهباشدخالصمی فسخقراردادهردوطرفراازوظایفمربوطهمشروطبهپرداختهرگونهخسارتیکهقابل»

الزمبهذکراستکهاگر.جمعباشد بنابراصلمزبورانحاللقرارداد،مشروطبهپرداختهرگونهخسارتیاستکهشرایطآن

 زیرادراینمورد.فسخدراینموردمانعازمطالبةخسارتاست(کنوانسیون43مادة)ردادبهعلتغیرممکنبودنانجامتعهدفسخشودقرا

تقصیریمتوجههیچکدامازطرفینقراردادنیست بسیاریازسیستم. را )اندحقوقیبدونتردیدپذیرفته هایاینقاعده :1312خروفه،

(1318:212؛صفایی،همان؛سنهوری،همان؛رستمبازالبنانب،111

قبلازرفتنبهمرخصیبهخاطرعدم بنابراینخریداریکهمجبورشدهقراردادبیعرادرموردیکاتومبیلتفریحیچندروز

.ای،اقامةدعوینمودهوآنرامطالبهکندرةماشینکرایهبتواندنسبتبههزینةاجا مطابقتوسیلهنقلیهمذکورفسخکندممکناست

قانونمدنی،فقطخساراتمستقیمقابلمطالبهاستومقصودازخسارتمستقیمخساراتی1/221درحقوقمصرنیزطبقناده

(سنهوری،همان.)استکهنتیجهواثرطبیعیعدمانجامتعهدیاتاخیردرآنبهشمارمیرود

متعهدلهواردشوداومیتواندآنراازمتعهد ایراندرصورتیکهدراثرانجامندادنتعهدیاتأخیردرآنخسارتیبهدرحقوق

هرکسبه ندادنتعهددرموعدمقررازسویمتعهدبهمتعهدلهواردشدهاستوطبققاعدةعقلی، بخواهد،زیرااینخسارتبهدلیلانجام

قانونمدنیمقررمی221مادة(کاتوزیان،همان)متعهدلهبپردازد دبایدآنراجبرانکند،لذامتعهدبایدآنرابهدیگریضرریواردآور

:دارد

صورتتخلفمسؤولخساراتطرفمقابل اگرکسیتعهدبهاقدامامریبکندیاتعهدنمایدکهازانجامامریخودداریکنددر»

«.تعهدعرفاًبهمنزلهتصریحباشدویابرحسبقانونموجبضمانباشد تتصریحشدهویااستمشروطبراینکهجبرانخسار

دارددرموردامکانمطالبةخسارتمقررمی228همچنینمادة

نمایدمگراینکهبرایایفایتعهدمدت درموردعدمایفاءتعهدازطرفیکیازمتعاملین،طرفدیگرنمیتواندادعایخسارت»

 اگربرایایفایتعهدمدتیمقررنبودهطرفوقتیمیتواندادعایخسارتنمایدکه ینیمقررشدهومدتمزبورمنقضیشدهباشدومع

«.اختیارموقعانجامبااوبودهوثابتنمایدکهانجامتعهدرامطالبهکردهاست

نکندطرفدیگرعالوهبراینکهمی نبهتعهدخودعملشوددرصورتیکهیکیازمتعاقدیازمضموندومادةفوقاستنباطمی

.حقمطالبهخسارترانیزدارد(م.ق293و 291و294باعنایتبهمواد)تواندعقدرافسخکند

:بااینحالدربعضیمواردمتعهدمسؤولخساراتواردهنیست

براینمونه1 متعهدشودکهساختمانیراطبق چنانکهمقاطعهکاریدرصورتیکهمتعهدلهمسببانجامندادنتعهدباشد،

اگرشخصاخیردرتهیةمصالحتأخیرکند.ساختمانیرامتعهدلهخودتهیهنماید ایمعیندرظرفسهماهبهاتمامرساندهومصالحنقشه

صوصقراردادبیعنیزچنانچهکارخانةقندیخ یادر.اثرآنساختماندرمدتسهماهخاتمهنیابدمتعهدمسؤولخساراتواردهنیست ودر

 تنچغندربه91خریدارتحویلدهدوخریدارنیزتعهدکندکهبرایتهیةقندهایمزبور تنقندبه11کنددرموعدمعینتعهدمی

خریدارقندنمیتواندازکارخانةنکنددراینصورت کارخانهتحویلدهد،اگربراثرانجامندادنتعهداخیرکارخانةقندبهتعهدخودعمل

.قندمطالبةخسارتنماید

نمود درصورتیکهانجامندادنتعهدبهواسطةعلتخارجیباشدکهنتوانبهمتعهد،مربوط2

انجامندادنبهواسطةعلتخارجیبوده شودکهنتواندثابتکندکهمتخلفازانجامتعهد،وقتیبهتأدیهخسارتمحکوممی»

.«توانمربوطبهاونمودتکهنمیاس

بیگانهبودن.داخلیباشدوخواهخارجی کلیةعللیاستکهخارجازارادةمتعهداستخواه”علتخارجی“منظورمادهازکلمه

باشد االهرگاهقادرکندکهاونتواندعلتمزبورراخنثیوازتأثیربیندازدومتعهدمی علتعدمانجامتعهد،درصورتیرفعمسؤولیتاز

اینامرازمقدمات.خساراتواردهبرمتعهداست کهازتأثیرآنجلوگیریکندواقدامننمایدتقصیردرانجامتعهدکردهومسؤول زیرا

دماتتکلیفمق مانندخودتکلیفبرمتعهدالزماستوعرفبامنطقسادةخوددرصورتانجامندادن تکلیفاستوانجاممقدماتتکلیف

قانون[16-14] ایفاءتعهداوشودبههرنحوممکنآنرادفعنماید بنابراینمتعهدمکلفاستهرچیزیکهمانعاز.دانداورامسؤولمی

                                                           
1
 Art 81 “…sous reserve des dommages-interets qui Peurent etre dus. …” 



 956-903، ص 5931جلد اول ،تابستان ،  6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

قررتعهددرحیطةاقتداراوستانجامدهداینمادهم متعهدرامکلفکردهاستکهآنچهراکهبرایانجام223مدنیدرادامهدرمادة

:داردمی

تعهدخودبرآیدمحکومبهتأدیةخسارت اگرمتعهدبهواسطةحادثهایکهدفعآنخارجازحیطةاقتداراوستنتواندازعهدة»

«.نخواهدبود



 نتيجه گيری
بهعناوناولینضمانتاجردرموردیرخیازتعهداتناشی اجبارمتعهدبهانجامتعهدرا ازعقودبیع،قانونگذاردرمواردی،

اجاره،مزارعهومساقاتبیاننمودهاست قانونگذاردرمواردیبهمتعهدلهحقانتخابداده. ازطرفدیگر،همانطورکهمالحضهگردید،

سابرمواردازامادر.یعنیبهویایناختیاررادادهاستکهازبیندوضمانتاجرااجبارمتعهدبهانجامتعهدبافسخ،یکیرابرگزیند.است

درکنواسیونوحقوقمصرنیزبهتخلفخریداردرانجامهریکاز.جملهقواعدعمومیقراردادهاقانونگذارهیچقاعدهکلیذکرنکردهاست

ادهتعهداتویاشارهشدهوبهفروشندهایناختیاررامیدهدکهازهریکازضمانتاجراهاییمقرراتکنواسیونذکرهشدهاستاستف

.نمایدواجباررابهعنواناولینقاعدهضمانتاجرانپذیرفتهاند
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