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چکیده
مواردی چون :آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد ،قابلجمعبودن ضمانت اجراهای همگن و حق تغییر
ضمانت اجرای انتخابشده در اسناد نوین اروپایی با رویکرد حمایت از نفعِ متوقعِ زیاندیده پذیرفته شده
است .مطالعه این اصول نشان میدهد ضمانت اجراهای نقض قرارداد موضووعیت نداشوته ،بهکوه توممین
مطهوب طرفین در اولویت است .اگرچه پذیرش این اصول در حقوق ایران ،بهویژه درباره آزادی انتخاب
ضمانت اجرای فسخ و مطالبه خسارت مقدم بر الزام به ایفای تعهد با محدودیتهایی هموراه اسوت ولوی
اهمیت مشخصشدن سریع سرنوشت معامالت ،کاستن از خسارات و حجم دعاوی ایجاب میکند نگواهی
طریقتگرا به ضمانت اجراهای نقض قرارداد داشته و بر آن شد که زیاندیده بتواند متناسب بوا میوزان
مطهوبیت قرارداد و اوضاع واحوال حاکم بر آن ،ضمانت اجرای مناسب را انتخاب کند و از آثوار منفوی
ضمانت اجرای ناکارآمد بکاهد .التزام زیاندیده به مقابهه با خسارت بر این مهم تمکیود دارد؛ از ایونرو در
مقاله حاضر با تحهیل کارآمدی نظریه نفع متوقع و تمثیر آن برگزینش ضمانت اجراهوای نقوض قورارداد و بوا
درنظرداشتن معضالت عمهی و اقتصادی برخی ضمانت اجراهای منصوص بر ضرورت بررسی و پذیرش اصول
شناختهشده در اسناد نوین قراردادهای اروپایی از جمهه اصل عرضیبودن ضومانت اجراهوا بوهمنظوور حصوول
باالترین میزان کارایی این ضمانتها در حقوق ایران پرداخته میشود.
واژگان کلیدي :اصول ضمانت اجرا ،نفع متوقع ،نقض قرارداد
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اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد در اسناد نوین حقوق
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مقدمه
بهطور طبیعی ،هرشخص به این علت قراردادی را منعقد میکند که در دستیابی به منفعتـی کـه
باارزشتر قرار میدهد .نفع دستیابی به متعهدٌبـه نفـع قـراردادی محـ

 1و کامـل اسـت (

 .)2012: 2با این حال در مواردی این هدف نادیده گرفته میشود و درنهایت بـا نقـ
سوی متعهد روبهرو میشویم که این نق

Rowan,

قـرارداد از

ممکن است ناشی از ناتوانی در اجرای قرارداد ،تحلیـل

اقتصادی باطنی یا ...باشد.
کارکردهای مختلف حقو قراردادها به نوعی اسـت کـه طیـف وسـیعی از اقتضـااا فـردی و
اجتماعی را در برگرفته و از احترام بـه حقـو  ،حاکمیـت اراده و آزادیهـای فـردی تـا ضـرور
رعایت عدالت معاوضی ،انصاف و کارایی اقتصادی را شامل میشوند (عبدیپور فرد و پرهیزگار،
 .)76 :1931همین امر ،عملکرد و پیچیدگی ضمانت اجرای نق

قراردادهـا را مضـاعف مـیکنـد.

این حوزه مرز مشترکی با حقو جزا دارد .اگر شیوهها بهدرستی تقریـر نشـود ،پیمـانشـکنی رایـج
خواهد شد و بهمرور حوزه حقو خصوصی بـه حقـو جـزا کشـیده مـیشـود؛ از ایـنرو یکـی از
مباحث مهم در حقو قراردادها ،ضمانت اجراهای کارآمد است.
در مهمترین اسناد نوین حقو قراردادهای اروپایی از جمله اصول حقو قراردادهای اروپایی

2

(زین پس  ،)PECLطرح چارچوب مشترک ارجـا ( 9زیـن پـس  )DCFRو حقـو بیـع مشـترک
اروپایی( 1زین پس  ،)CESLضمانت اجراهای گوناگون برای جبران نق

قرارداد پیشبینـی شـده

است که در یک تقسیمبندی منطقی و شکلی به ضمانت اجراهای مشترک مانند :الزام به ایفای عین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pure Contractual Interest
2. Principles of European Contract Law
3. Draft Common Frame of Reference
این سند حاوی مجوعهای از قواعد نرم است که طی یک تالش سامانمند برای نیل بـه یـک قـانون مشـترک در حـوزه
حقو خصوصی اروپا طراحی شده است.
4.Common European Sales Law
این سند حاوی قواعدی است که بهصور نمونه در ارتباط با فروش کاال و ارااـه خـدما و عرضـه کـاالی دیجیتـالی
بهمنظور یکسانسازی حقو قراردادی در سطح اتحادیه اروپا تـدوین شـده اسـت و در عقـود بیـع کشـورهای اتحادیـه
مشروط به توافق صریح طرفین اعمال خواهد شد.
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طرف مقابل پیشنهاد کرده و ایجاب آن را انشاء ،نموده مشـتا اسـت و قـرارداد ،او را در مـوقعیتی

جلیل قنواتی ،نازنین زهرا عطاري و وحید قاسمی عهد

اصول حاکم بر ضمانت اجراهاي نقض قرارداد در 11 ...

قرارداد ،1فسخ 2و جبران خسار های 9صور گرفته و ضمانت اجراهای خاص جبران مثل :تعمیـر
کاالی معیوب و تعوی

آن 1و تقلیل ثمن 5تقسیم مـیشـود (

Schlechtriem and Butler, 2008:

آنهاست تا جبران نق

تعهد با انصاف و عدالت همراه باشد و طـرفین بتواننـد بـه موقعیـت مـورد

انتظار خود که پیش از انعقاد قرارداد در نظر داشتهاند ،دست یابند (.)MCKendrich, 2017: 3-4
در حقو ایران قاعده کلی در ضمانت اجراهای نق

قرارداد ،الزام به انجام عین تعهد است و

به عنوان آخرین حربه ،متعهدله حق فسخ معامله و دریافت خسـار را دارد (امـامی.)135 :1931 ،
اکنون پرسش این است که با توجه به تحوال اقتصـادی کـه مقتضـی اصـل سـرعت در معـامال
است ،الزام به ایفای تعهد بعد از نق

قرارداد میتواند تأمینکننده داعی طـرفین از انعقـاد قـرارداد

باشد؟ یا با توجه به رسالتی که این قسم از ضمانت اجراها بـر عهـده دارنـد ،الزم اسـت هـمسـو بـا
حقو نوین قراردادهای اروپایی ،ترتیب میان آنها را کنار نهاد و قاال به پـ یرش آزادی انتخـاب
ضمانت اجرای کارآمد و یا جمع میان ضمانت اجراهای همگن شد؟
آنچه از ظاهر قانون مدنی به ذهن متبادر میشود ،رعایت ترتیب به عنوان اصل اولیه و نپ یرفتن
برخی اصول پ یرفتهشـده در حقـو نـوین قراردادهـای اروپـایی از جملـه عرضـیبـودن ضـمانت
اجراهاست .حال باید توجه داشت که آیا میتوان برای افزایش کارایی حقو قراردادها ،نفع متوقع
را بهمثابه معیار اولیه برای تعیین و تفسیر ضمانت اجراهای نق

قرارداد مطرح کرد و حتـی زیـاندیـده را

ملزم به گزینش ضمانت اجرای کارآمد بهمنظور مقابله با ورود خسارا بیشتر دانست؟
در حقو قراردادهـا بـرای طـرفین تعهـد سـه منفعـت تحـت عنـاوین :نفـع متوقـع ،7اعتمـاد 6و
استردادی 3در نظر گرفته شده است .به ترتیب نفع متوقع به معنای تأمین منفعت مورد انتظار از انعقاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Specific Performance
2. Termination
3. Damages
4. Repair and Replacement of Defectine Goods
5. Price Reduction
6. Expectation Interest
7. Reliance Interest
8. Restitution
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قرارداد است؛ منظور از نفع اعتماد آن است که زیانهایی که در نتیجه اعتمـاد متعهدلـه بـه اجـرای
قرارداد حاصل شده است ،جبران شود .این کار از طریق قراردادن او در موقعیتی که قرارداد منعقد
درنتیجه انعقاد قرارداد پرداخت کرده است .از میان سه نظریه تئوری نفـع متوقـع ،موضـو مقالـه و
مبنای فرضیه قرار گرفته است.
برخورداری از ضمانت اجرای کارآمد و تأثیری که این مهم میتوانـد بـر انگیـزه متعاقـدان در
طول فرایند معامله ،تخصیص بهینه منابع ،کاستن از هزینهها و از دست دادن فرصتهـای معـامالتی
داشته باشد ،ضرور تبیین ضمانت اجرهای نق

قرارداد را بر مبنـای نفـع متوقـع طـرفین آشـکار

میکند .مقاله حاضر نگاهی طریقتگرا به مکانیسمهای جبران نق

قـرارداد دارد و شـیوه تطبیقـی

پژوهش حاضر که توأم با بررسی قوانین مربوط به اسناد نوین حقو قراردادهـای اروپـایی بـهویـژه
 CESLو  DCFRاست به نظر نوآورانه خواهد بود .از آن جا که تحلیل اصـول حـاکم بـر ضـمانت
اجراهای نق

قرارداد از منظر نظریه نفع متوقع پرداخته میشود نخست به تحلیل مفهوم نفع متوقـع

و کارایی آن پرداخته و سپس با استفاده از ابزارهای تحلیلی و توصیفی اصـول حـاکم بـر ضـمانت
اجراها را تبیین کرده است.
 .9مفهوم نفع متوقع
از اصول بنیادین در جبران خسارا ناشی از نق

قرارداد آن اسـت کـه متعهدلـه در مـوقعیتی

قرار گیرد که اگر قرارداد بهطور کامل و صحیح ایفا میشد ،در آن موقعیـت قـرار مـیگرفـت .بـه
سخن دیگر ،زیاندیده قراردادی ،مستحق منفعت معاملـه 1اسـت ( )Richard Stone, 2015: 471و
شخصی که به واسطه نق

قرارداد ضرری بر دارایی او وارد نشده ،مستحق جبران خسارا نیسـت

(.)Beatson, Burrows and Cartwright, 2016: 564ای ـن اصــل کــه در اســناد نــوین حقــو
قراردادهای اروپایی پ یرفته شده است ،بیانگر معیـاری کارآمـد در حـوزه خسـارا قـراردادی ،تحـت
عنوان نفع متوقع است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Benefit of Bargain
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نشده بود صور میگیرد و نفع استردادی نیز به معنای بازگرداندن عوضـی اسـت کـه زیـاندیـده
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اصول حاکم بر ضمانت اجراهاي نقض قرارداد در 939 ...

مفهوم نفع متوقع که از آن با عناوین دیگری از جمله« :نفع وعده» و «نفـع انتظـار» نیـز نـام بـرده
میشود ،آن است که طرفی که قرارداد را نق

نکرده است ،در همان موقعیتی قـرار داده شـودکه

متعهدله را در وضعیتی قرار میدهد که گویی قرارداد اجـرا شـده اسـت؛ زیـرا جبـران خسـار بـر
مبنای انتظار معادل ارزش خود ایفای تعهـد اسـت ) .)Cotter and Eisenberg, 1985: 1445یعنـی
متعهدله متوقع است با اجرای ضمانت در موقعیتی معادل و برابر وضعیت اجرای کامل قرارداد دیده شود.
 CESLدر حوزه خسارا قراردادی بر مبنای معیار نفع متوقع به ارزیابی خسـار مـیپـردازد.
بهموجب ماده  171این سند« :میزان کلی خسارتی که در نتیجه زیان مستند بهطرف عهدشکن تعهد
حاصل شده است ،عبار از مبلغی است که داان را در موقعیتی قرار دهـد کـه اگـر تعهـد بـهطـور
صحیح اجرا میشد ،در آن موقعیت قرار میگرفت یا اگر این امکان وجود ندارد ،تا حد ممکن در
آن موقعیت قرار گیرد .چنین خساراتی شامل ضرری که زیاندیده متحمل شده و منافعی کـه از آن
محروم شده است میشود».
 PECLنیز مانند سند پیشگفته از معیار نفعمتوقع بهره میگیرد .براساس ماده  3:512ایـن سـند:
«میزان کلی خسار  ،مبلغی است که طرف متضرر قرارداد را تا حدی که ممکن است در موقعیتی
قرار دهد که اگر قرارداد بهدرستی اجرا میشد ،در آن موقعیت قـرار مـیگرفـت .چنـین خسـاراتی
شامل ضررهایی که زیاندیده متحمل شده و منافعی که از آن محروم شده است میشود» (شعاریان
و ترابی.)636 :1935 ،
براساس ماده  DCFR 9 :612نیـز« :میـزان کلـی خسـارا کـه درنتیجـه زیـان مسـتند بـهطـرف
عهدشکن حاصل شده است ،مبلغی است که تا حد ممکن ،داان را در موقعیتی قرار دهـد کـه اگـر
تعهد بهطور صحیح ایفا میشد ،در آن موقعیت قرار میگرفت .چنین خسـارتی شـامل ضـرری کـه
زیاندیده متحمل شده است و منافعی که از آن محروم گردیده میشود».
 .4تحلیل کارآمدي نظریه نفع متوقع و تأثیر آن بر ضمانت اجراها
در بسیاری از قراردادها ،بهویژه قراردادهای تجاری مبنای انعقاد قرارداد تنها تأمین نیـاز نیسـت،
بلکه کسب سود و تحصـیل منفعـت اسـت (صـفایی و الفـت .)151 :1933 ،حـال ممکـن اسـت تـا
فرارسیدن زمان ایفای تعهد ،اوضا واحوال به نحوی دگرگون شودکه هزینههـای اجـرای قـرارداد
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اگر قرارداد اجرا مـیشـد ،در آن شـرای قـرار مـیگرفـت ( .)BiX, 2012: 99درواقـع ایـن معیـار
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بیشتر از منافع حاصل از عقد باشد (انصاری .)11 :1931 ،برای مثال افزایش قیمتها سبب باال رفتن
قیمت مواد اولیه برای تولید و درنهایت افزایش هزینه کاال و موجب از دسترفتن نفع مورد انتظـار
پیشنهادی بهتر از سوی شخص ثالث مواجه میشودکه برای موضو تعهد ،ارزشی بهمراتـب بـاالتر
از متعهدله نخستین قاال است ( .)Cooter and Ulen, 2000: 238در چنین مواردی باید رویکردی
را در نظر گرفت تا ضمن جلوگیری از ورود ضرر بهطرفین قرارداد ،بـا برگزیـدن ضـمانت اجـرای
مناسب ،زمینه تأمین نفع مورد انتظار و تحقق موقعیت قراردادی فراهم شود.
از منظر اقتصادی در صورتی که منافع مورد انتظار متعهد در برابـر هزینـههـای اجـرای قـرارداد
کافی نباشد ،میتوان قرارداد را فسخ و نق

قرارداد را جایگزین اجرای آن کرد (انصاری:1931 ،

 .)11اگرچه مطابق نظر مشهور ،قرارداد باید اجرا شود؛ چون عمل به وعدهها و قولها الزامی اسـت
) .(Shavell, 2006: 1نظریه نق

کارآمد قرارداد 1به این پرسش پاسخ میدهـد کـه چـرا دریافـت

خسار باید ضمانت اجرای نخستین در حقو قراردادها باشـد ( .)Richard Stone, op.cit: 474نقـ
کارآمد قرارداد این ایده را مطرح میکند که ضـمانت اجـرای خسـارا مـورد انتظـار ومتوقـع در
مقابل نق

قرارداد ،متعهد را ملزم میکند که منافع کامل معامله را بـرای متعهدلـه فـراهم کنـد (

Adler,

 )2007: 9و این اطمینان را بهزیاندیده میدهد کـه اگـر نقضـی در انجـام تعهـد صـور بگیـرد ،ارزش
حاصل از قرارداد با حکم به پرداخت خسار حاصل خواهد شد (.)Slawson, 2003: 843-845
به این ترتیب ،این همسویی میان نقـ

کارآمـد و نفـع متوقـع وجـود داردکـه هرگـاه اجـرای

قرارداد ،نفع موردنظر هریک از طرفین را تأمین نکند ،نقـ
هریک از طرفین است؛ از اینرو ناق

قـرارداد متناسـب بـا هـدف اقتصـادی

قرارداد از ورود خسار بیشتر به خود جلوگیری میکند و

طرف مقابل با دریافت خسار  ،نفع متوقع خود را کسـب مـیکنـد ()Ulen, 1984: 363؛ بنـابراین
هلمز 2از حقو دانان میخواهد که از نظریههای اخالقی تعهد بگ رند و این اصل عملی را بپ یرند
که بدهکار میتواند از میان اجرای تعهدا قراردادی ،یا عدم اجرا و پرداخت خسار پولی یکی
را انتخاب کند (انصاری.)11 :1931 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Efficient Breach of Contract
2. Oliver Wendel Holmes
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و یا عدم تمایل بر اجرای قرارداد میشود .گاهی نیز متعهد علیرغم تمایل بـه اجـرای قـرارداد ،بـا

اصول حاکم بر ضمانت اجراهاي نقض قرارداد در 933 ...

جلیل قنواتی ،نازنین زهرا عطاري و وحید قاسمی عهد

براساس معیار کارآمدی ،مقررا حقو قراردادها باید بهگونـهای تنظـیم شـود کـه عـالوه بـر
تأمین منافع دو طرف ،ارتقـای سـطح رفـاه عمـومی را از طریـق کاسـتن از هزینـه هـا تضـمین کنـد
بر مبنای نفع متوقع از آثاری که بـر انگیـزه متعاقـدان مـیگـ ارد سـنجیده مـیشـود (
 .)Ulen,op.cit:238جایی که نق

Cooter and

قرارداد کارآمد نیست ،ارزیابی خسار بـر مبنـای نفـع متوقـع

این اثر را خواهد داشت که در متعهد ،انگیزه الزم را برای انجـام تعهـد بـه وجـود آورد (انصـاری،
)515 :1935؛ زیرا نق

قرارداد بدون آنکه منافع بیشتری داشته باشد ،متعهد را در معرض پرداخت

خسارا مورد انتظار زیاندیده قرار میدهد؛ درنتیجه متعهد احتیاط بیشـتری مـیکنـد و در جهـت
ایفای تعهدا قراردادی گام برمیدارد و از سوی دیگر ،چنانچه هزینههای ناشی از اجرای قرارداد
را از منافع حاصل از آن بیشتر بیاید ،ضمن نق

قرارداد و پس از جبران کامل خسار زیاندیـده،

کاال یا خدمت موضو تعهد در اختیار کسی قرار مـیگیـرد کـه بـاالترین ارزش را بـرای آن قااـل
است ( .)Posner, 1998: 133و بدین نحو از اتالف منابع اقتصادی جلوگیری میشود و تخصـیص
بهینه منابع به دست میآید.
از سوی دیگر ،از آنجا که در بسیاری از موارد الزام به ایفای تعهد پس از نق

قرارداد ،سـبب

از دست رفتن فرصـتهـای معـامالتی و تحمیـل هزینـه بـه متعهدلـه در فراینـد دادرسـی مـیشـود،
برخورداری از ضمانت اجرای کارآمد میتواند زیاندیده را در وضـعیت مشـابه انجـام تعهـد قـرار
دهد؛ بدین نحو که با دریافت خسارا ناشی از نق

قرارداد ،اجرای تعهد برای او از طریق منـابع

دیگر به دست بیاید و هزینههای ناشی از ایفانکردن تعهد تقلیل یابد.
 .3اصول حاکم بر ضمانت اجراهاي نقض قرارداد در اسناد نوین اروپایی
هنگامی که متعهد قرارداد را نق

می کند ،متعهدله ضمانت اجراهـای متعـددی را پـیش روی

خود میبیند .فارغ از اختالفنظرهای موجود در گزینش ابتدایی ضمانت اجراهای نقـ
چون تأمین نفع مورد انتظار طرفین در اولویت است .ضمانت اجراهای نق

قـرارداد،

قرارداد باید بهگونهای

طراحی شود که با صرف کمترین هزینه و بیشترین کارایی ،ارزش حاصل از قرارداد را برای طرفین
تأمین کند و به این معنی که زیاندیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر قرارداد بهطور صحیح اجـرا
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(عبدیپور فرد و خسروآبادی ،)31:1931 ،از این رو کارایی تعیین ضمانت اجراهای نق

قرارداد
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میشد در آن موقعیت قرار میگرفت .براساس دیدگاه برخی حقـو دانـان ،از آنجـا کـه بـا انعقـاد
قرارداد حق مطالبه برای داان ایجاد میشود ،عنصری بر دارایـی او اضـافه مـیگـردد کـه ایـن حـق
دارایی است ()Fuller, 1936: 46؛ از اینرو در راستای اصل جبران کامل خسار  ،زیاندیده بایـد
در موقعیت پس از اجرای تعهد ،قرار بگیرد .به نظر میرسد اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نق
قرارداد در اسناد نوین قراردادهای اروپایی با رویکرد حمایت از نفع مورد انتظـار زیـاندیـده وضـع
شده است که به بررسی این اصول میپردازیم.
 .9-3اصل قابلجمعبودن ضمانت اجراها
قابلیت جمع میان ضمانت اجراها 1،بیانگر این نکته است که زیـاندیـده مـیتوانـد راهکارهـای
جبرانی گوناگون را دسترس خویش داشته باشد و توجه بـه یکـی از آنهـا مـانعی بـرای اسـتناد بـه
دیگری نخواهد بود ( .)Barnett and Harder, 2014: 350-351; Hsieh, 2017: 135بهطور سنتی،
نظام های حقوقی یا جمع میان ضمانت اجراها را نپ یرفته یا در صور پـ یرش ،شـرای سـختی را
برای آن در نظر گرفتهاند؛ درحالیکه حقو نوین قراردادهای اروپایی که بهنوعی در اسنادی چون
 PECLو  DCFRانعکاس یافته است ،رویکرد عملگرا را در نظر گرفته و دست از نظریههای فاقد
کارآمـد برداشــته اســت ( .)Schmidt-Kessel, 2007:194براســاس مــاده « PECL 3:112ضــمانت
اجراها در صورتی که ناهمگن نباشند ،قابلجمع هستند .اصوالً متعاقدین ،مسـتحق مطالبـه خسـار
هستند ،حتی اگر ضمانت اجرای دیگری را مطالبه کرده باشند ».مشابه همین مفهوم در مـاده 9:112
 DCFRنیز آمده است .بند  7ماده  CESL 117مقرر میدارد« :راهکارهای جبرانی کـه بـا یکـدیگر
همگن هستند ،قابلجمع خواهند بود».

مطابق با مقررا پیشگفته ،ضمانت اجراهای ناهمگن قابلجمع نیستند؛ برای نمونه اعمال فسخ
و مطالبه اجرای عین قرارداد ،یـا تقلیـل ثمـن و اعمـال فسـخ نـاهمگن هسـتند و قابـلجمـع نیسـتند
( .)Busch, 2002: 329با وجود این ،زیاندیـده در صـور گـزینش هریـک از ایـن راهکارهـای
جبرانی میتواند خسار را همچنین مطالبه کند .امکان دریافت خسار حتی اگر زیاندیده یکـی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cumulation of Remedies
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قراردادی ،مال است (کاتوزیان22 :1935 ،؛  (Gold, 209: 3و نق

قرارداد بهمنزله کاستن از ایـن

جلیل قنواتی ،نازنین زهرا عطاري و وحید قاسمی عهد

اصول حاکم بر ضمانت اجراهاي نقض قرارداد در 938 ...

دیگر از ضمانت اجراها را اختیار کرده باشد ،در راستای اصل جبران کامـل خسـارا وجـود دارد
( .)Antoniolli and Veneziano, 2005:362به سخن دیگر ،نوعی همسـویی بـا معیـار نفـع متوقـع
زیاندیده باید به نحوی باشد که او در موقعیت پساقرارداد قرار گیرد و محدودکردن او در گزینش
ضمانت اجرا ممکن است او را به آنچه انتظار داشته نرساند.
به این ترتیب ،برابر مقررا

 DCFRو  CESLدر راستای نفع متوقع ،حتی اگر زیـان دیـده

خواهان فسخ قرارداد باشد ،می تواند خسارا
مطالبه خسارا
متوقع مح

به اجرای تعهدا

خویش را مطالبه کند .البتـه حـق دااـن دربـاره

استردادی دوطرفه مشروط است؛ یعنی دااـن مسـتحق نفـع

قراردادی خویش و استرداد آن چیزی است که در قبال این توقع پرداخته است،

اما باید منافعی را که از مدیون دریافت کرده اسـت ،مسـترد کنـد .اسـترداد منـافع دریـافتی از
مدیون توس داان ،برای برآورد نفع متوقع داان ضروری است .با این کار ،طرفین ابتدا یـک
گام به عقب بازمی گردند ،سپس برای تأمین نفع متوقع داان پیش می رونـد (

Chen-Wishart

.)and Magnus, 2014: 652
 .4-3اصل آزادي در انتخاب ضمانت اجراي کارآمد
1

به طور طبیعی اگر میان ضمانت اجراها سلسلهمراتب وجود نداشته باشد ،سخن از تقـدم یکـی
بر دیگری بیمورد خواهد بود؛ از ایـنرو در صـورتی کـه راهکارهـای جبرانـی در طـول یکـدیگر
نباشند ،زیاندیده میتواند ضمانت اجرای مطلوب را برگزیند .قواعد مربوط به رابطه میان ضـمانت
اجراها ،علیالقاعـده خـ مشـیهـایی دارد کـه انتخـاب زیـاندیـده را میسـر مـیکنـد .گـاهی ایـن
خ مشیها که بهصور سنتی در نظامهای حقوقی وجود دارند از دیدگاه قانون تأکیدشده اسـت؛
چنانکه حقو آلمان ،معتقد بـه تقـدم اجـرای عـین قـرارداد بـر دیگـر راهکارهـای جبرانـی اسـت.
همچنین اگر متعهدله بخواهد به ضمانت اجرای فسخ و مطالبـه خسـارا متوسـل شـود ،بایـد ابتـدا
مهلت معقولی برای اجرای قرارداد به متعهد داده شود (

Markesinis, Unberath and Johanston

 .)2006: 388بدیهی است اسناد نوین حقو قراردادهای اروپایی از نظـم شـکلگرفتـه سـنتهـای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hierarchy of Remedies
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موجود در کشورهای عضو پیروی میکنند .در این راستا طبیعی است باید درباره ضمانت اجراهای
نق

قرارداد یا معتقد به وجود سلسله مراتب و تقدم و تأخر یکی بر دیگـری شـد یـا اینکـه دسـت
 CESLنظام سلسلهمراتب میان ضمانت اجراها را نپ یرفته است ،بلکه زیاندیـده خـود راهکـار

مطلوب را انتخاب خواهد کرد .ماده  1-117این سند به این اصل اشاره دارد که «در صـور عـدم
انجام تعهد بهوسیله فروشنده ،خریدار میتواند هریک از ضمانت اجراهای ذیـل را انتخـاب نمایـد:
الف :الزام به ایفای تعهد ...ب :خودداری از انجام تعهد ...ج :فسخ قرارداد و(»...

Schmidt-Kessel

.)and Silkens, 2015:132
سند  PECLنیـز تقـدم یکـی از ضـمانت اجراهـا را بـر دیگـری بـاور نـدارد .در عـوض قاعـده
سلسلهمراتب میان ضمانت اجراها نه بهصور صریح در مقررا  PECLآمده اسـت و نـه بـهطـور
تلویحی از مفاد قواعد آن برداشت میشـود ( .)Schmidt-Kessel, 2007: 193موضـع  DCFRنیـز
که در فصل سوم به بررسی ضمانت اجراهای نق

قرارداد پرداخته ،مانند دو سند پیشگفته و جـز

در مواردی که اجرای عین تعهد غیرمتعارف ،پرهزینه و قاام به شخص می باشـد ،ضـمانت اجـرای
خاصی را بر دیگری ترجیح نداده است (.)Schmidt-Kessel, 2009: 85
باید توجه داشت که آزادی در انتخاب ضمانت اجرا چه ارتباطی با تئوری نفع متوقع دارد؟ در
صورتی که پیشفرضهای ذیل را بپـ یریم ،اشـخاص قراردادهـایی را برمـیگزیننـد کـه ضـمانت
اجرای نفع متوقع داشته باشد:
الف) متعاقدان معقول و منطقی هستند؛
ب) متعاقدان گزینههایی را انتخاب میکنند که کارایی داشـته و منـافع مـورد انتظـار آنهـا بـه
حداکثر میرسد؛
ج) ضمانت اجرای کارآمد است که هزینـههـای ناشـی از نقـ

تعهـد را تقلیـل داده و امکـان

بیاحتیاطی 1یا انگیزه فرصتطلبی 2را از طرفین قرارداد سلب نماید؛
د) نظام حقوقی این توانایی را برای اشـخاص در نظـر مـیگیـرد کـه ضـمانت اجـرای مطلـوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Carelessness
2. Opportunism
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زیاندیده را در دریافت راهکار مطلوب بازگ ارد که این اسناد راهکار اخیر را پ یرفتهاند.
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اصول حاکم بر ضمانت اجراهاي نقض قرارداد در 939 ...

خویش را تعیینکند؛
ه) طرفین میتوانند تغییرا اقتصادی مهم را در محضر دادگاه اثبـا

کننـد ( Markovits and

میتواند در راستای تمایل اشخاص به حاصل شدن منافع مدنظر آنها از قرارداد باشد.
 .3-3حق تغییر ضمانت اجراي انتخابشده
منظور این است که زیاندیده قراردادی ،پس از گزینش یکی از ضمانت اجراهـا از آن عـدول
کنـد و راهکـار دیگـری را در پـیش بگیـرد ( .)Meyer, 2010: 133-135در اسـناد نـوین حقــو
قراردادهای اروپایی این توانایی برای داان وجود دارد؛ ل ا میتوان این توانـایی را یکـی از اصـول
حاکم بر ضمانت اجراهای نق

قرارداد دانست .با توجه به مقررا  ،PECLزیـاندیـده مـیتوانـد

راهکاری را که ابتدا برای جبران خسـار خـویش انتخـاب کـرده اسـت کنـار بگـ ارد و راهکـار
دیگری را انتخاب کند؛ البته این امکان تا آنجا وجود داردکه در تعارض با اعتمادی که از گزینش
ضمانت اجرای خاص برای عهدشکن به وجود آمده نباشد .ماده  1:211به این اصل راهبردی اشاره
دارد (.)Busch, 2002: 329
براساس مقررا  ،DCFRنیز زیاندیده حق دارد ضمانت اجرایی را که برگزیده در ادامه تغییر
دهد؛ حتی اگر ضمانت اجرای جدیدی که مطلوب داان است ،معارض با ضمانت اجـرای ابتـدایی
باشد؛ از اینرو اگر ابتدا داان خواستار اجرای عین قرارداد باشد ،اما بعد متوجـه شـود کـه خواهـان
قرارداد را اجرا نکرده است یـا احتمـال اجـرا از جانـب او در یـک زمـان متعـارف نمـیرود ،دااـن
میتواند قرارداد را بهعلت نق

اساسی فسخ کند ()Von Bar, 2009: 355؛ البته این مقولـه بـدین

معنا نیست که داان بتواند هرگونه که بخواهد از این حق استفاده کند .حـق دااـن مشـروط بـر ایـن
است که مدیون به خواسته ابتدایی او اعتماد نکرده باشد؛ بنابراین در صورتی که نخست داان فسخ
قرارداد را خواستار باشد ،پس از اینکه با اعمال فسخ به رواب قراردادی پایان داد ،نمیتواند اجرای
عین قرارداد را بخواهد.
سند  CESLاصل حسننیت و معامله منصفانه را یکی از اصول اساسی قراردادها میداند و ایـن
اجازه را بهطرفین نمیدهد که از اصل مزبور عدول کنند ( .)Ibidبند  1ماده  CESL 2حسننیـت را
تکلیف عمومی طرفین قرارداد میداند و بیان میکند« :هریک از طرفین قرارداد وظیفـه دارد رفتـار
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او همراه با حسننیت و رفتار منصفانه باشد» .بند  2ماده نیز ضمانت اجرای رعایتنکردن حسننیت
را «حــق نق ـ

قــرارداد و اســتنکاف از اجــرای تعهــدا قــراردادی توسـ طــرف دیگــر قــرارداد

پس حق تغییر ضمانت اجراها را میتوان در راستای نفع متوقع زیاندیـده توجیـه کـرد .بـدیهی
است منظور طرفین از انعقاد قرارداد ،رسیدن به نفعی است که پـیش از انعقـاد قـرارداد بـرای آنهـا
حاصل نبوده و قرارداد میتوانست آنان را به این موقعیت برساند .به همین دلیل اگر نقضی صور
بگیرد ،زیاندیده آشکارا از این نفع محروم میشود .ل ا ضمانت اجراهای درنظرگرفتهشده بایـد بـا
این غایت مطابق و دارای ایـن ویژگـی باشـد ( ،)Medina, 2005: 64تـا اگـر زیـاندیـده نتوانـد بـا
انتخاب ابتدایی یکی از راهکارهای جبرانی به هدف نهـایی از انعقـاد قـرارداد واصـل آیـد ،بتوانـد
راهکار جبرانی دیگری برگزیند که وی را به آنچه از انعقاد قرارداد در نظر داشته برساند.
 .2اصول حاکم بر ضمانت اجراهاي نقض قرارداد در حقوق ایران
طبیعی است هریک از طرفین قرارداد برای مقصودی خاص ،به انشای معامله میپردازند و نیـل
به این هدف محرک ایشان خواهد بود .در حالیکه همیشه و در طول قرارداد ،امکان نق
وجود دارد .طبعاً نق

قـرارداد

قرارداد نمیتواند وافی مقصود متعهدله باشد و در نتیجه نفع مورد انتظـار او

را تأمین کند ل ا حقو قراردادها باید تمهیدی اندیشـیده باشـدکه از نفـع متوقـع متعهدلـه حمایـت
کند؛ منفعتی که با توجه به مقتضیا امر و روال معمول میتوانست حاصل شود ،امـا در اثـر رفتـار
زیانزننده ،متعهدله از آن محروم شده است (بابایی .)17-59 :1935 ،همچنین لزوم برآوردهکـردن
انتظارا طرفین حین عقد ،باید یکی از اهداف قانونگ ار در جعل ضمانت اجراها باشد .قراردادن
زیاندیده در موقعیت پیش از انعقاد قرارداد به معنای نادیـدهگـرفتن مزایـایی اسـت کـه بـهصـور
مشرو از قرارداد برای او حاصل میشود (رنجبر .)21-27:1935 ،مهـمتـرین ابزارهـایی کـه بـرای
رسیدن به داعی و انگیزه قرارداد در نظر گرفته شده اصل قابلجمـعبـودن ضـمانت اجراهـا و اصـل
عرضیبودن آنها است که در این گفتار به بررسی از منظر حقو ایران پرداخته میشود.
 .9-2اصل قابلجمعبودن ضمانت اجراها
در حقو ایران ،حق حبس ،حق اجبار متعهد به انجـام عـین تعهـد ،حـق انجـام تعهـد از سـوی
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متعهدله به هزینه ملتزم ،حق فسخ قرارداد و مطالبـه خسـارا قـراردادی اعـم از خسـارا ناشـی از
انجامندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن ،ضمانت اجراهای نق

قرارداد به شمار میروند.

نویسندگان معتقدند درباره آن دسته از خیاراتی که منشأ تحقق آنها عملیا یا قصوری اسـت کـه
از ناحیه منعلیهالخیار سرزده ،مشارالیه از باب تسبیب مسئول بوده و ملزم به جبران خسار طرفـی
است که بهواسطه این قصور قرارداد را فسخ کرده است (نهرینی .)277 :1937 ،فسخ از زیـانهـایی
که قرارداد در آینده به وجود میآورد ،جلوگیری میکند ،اما زایـلکننـده زیـانهـایی کـه در اثـر
عهدشکنی ایجاد شده نیست؛ بنابراین مطالبه خسار در کنار درخواست فسخ امکانپ یر است.
همچنین حق حبس 1با حق اجبار متعهد به انجام عین تعهد قابلجمع میباشد .حق حبس حقـی
عقالیی است که بر معاوضه مترتب میشود؛ بنابراین اگر یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی آنها از
تسلیم مورد معامله به دیگری امتنا کنند ،ذینفع میتواند اجبار ممتنع را خواستار شـود؛ زیـرا حـق
قانونی محترم خود را مطالبه میکند (موسوی خمینی .)572 :1121 ،حابس عـالوه بـر اجـرای عـین
قرارداد میتواند خسار ناشی از انجامندادن تعهد را نیز خواستار شـود؛ مشـروط بـر اینکـه طـرف
مقابل حق حبس نداشته باشد؛ زیرا اگر طرف مقابل نیز به حق حبس خود استناد کند ،مقصر نیست
و درنتیجه مسئول خسارا ناشی از اجرای حق محسوب نمیشود.
امکان جمع میان اجرای عین قرارداد و وجه التزام مسئلهای اختالفی است .برخی حقو دانان به
جمع میان آن دو معتقدند(کاتوزیان)277 :1931 ،؛ زیرا بهزعم آنهـا ،وجـه التـزام تعهـدی تبعـی و
فرعی است .برخی دیگر نیز امکان جمع میان آن دو را منتفی دانستهانـد(جعفری لنگـرودی:1962 ،
)573؛ چون ماهیت وجه التزام را خسار میدانند .به نظر میرسد باید میان موردی که وجه التزام
از بابت انجام ندادن تعهد است یا تأخیر در آن ،قاال به تفکیک شـد .چنانچـه وجـه التـزام از بابـت
انجامندادن تعهد باشد ،مطالبه خسار با الزام به ایفای تعهد قابلجمع نیست؛ زیرا منشأ حق مطالبـه
خسار  ،ازدستدادن نفع مورد انتظار و محرومماندن از عوض قراردادی اسـت و الـزام بـه ایفـای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1حق حبس :حق حبس عبار

است از این که هر یک از دو طرف معاوضه میتواند اجرای تعهد خود را منوط به

تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد) دیگری کند .اختیاری که بدون فسخ قرارداد ،اجرای تعهد را به حال تعلیق در
میآورد (کاتوزیان.)163 :1931 ،
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عین تعهد متعاقب آن ،به مثابه انجام دوباره موضو تعهد است .این امر سـبب داشـتن غیرعادالنـه و
مضاعف طرف قرارداد و برهمخوردن عوض قراردادی میشود؛ اما جایی که وجـه التـزام از بابـت
جمع آن دو مالحظه نمی شود .باید به این موضو نیز توجه داشت که قابلیت جمـع میـان خسـار
تأخیر و الزام به ایفای عین تعهد ،جایی است که تعهد و زمان اجرای آن بهصور تعدد مطلوب باشد.
مقررا موضوعه ایران ،دیدگاه اخیر را پ یرفتـه اسـت .چـرا کـه براسـاس مـاده  93آیـیننامـه
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا« :هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد ،وجه التزام معین شـده
باشد ،مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد نیست ،ولی اگر وجه التزام برای عدم انجـام تعهـد
مقرر شده باشد ،متعهدله میتواند فق یکی از آن دو را مطالبه کند».
بیان شد که مطالبه عین تعهد نافی مطالبه خسار ناشی از تأخیر تعهد نیسـت .ایـن موضـو در
ماده  515قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده است« :خواهان حق دارد ضمن تقـدیم دادخواسـت یـا در
اثنای دادرسی ،یا بهطور مستقل جبران خسار ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عـدم انجـام آن را
که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتنا از آن به وی وارد شده یـا خواهـد شـد ،از خوانـده
مطالبه کند» .همینطور در صورتی که متعهدله ابتدا الزام به ایفای تعهـد را بخواهـد ،ولـی بعـد از صـدور
حکم مشخص شود الزام ممکن نیست یا هزینهبردار است،ـ میتواند نسبت به مطالبه خسار انجامنـدادن
تعهد اقدام کند (رنجبر .)193 :1935 ،ماده  7قانون پیشفروش ساختمان نیز که پیشفروشنده را عالوه بـر
انجام تعهد ،ملزم به جبران خسار تأخیر میداند ،بر این امر داللت میکند (قنواتی.)195:1931،
بهطورکلی به نظر میرسد در غیاب مقررهای که جمع میان ضمانت اجراهای نقـ

قـرارداد را

منع کند ،زیاندیده این اختیار را دارد که برای جبران خسار های وارده ،بهگونهای کـه انگیـزه او
از انعقاد قرارداد برآورده شود ،میان ضمانت اجراها جمع کند .برای تأییـد ایـن موضـو مـاده 937
قانون مدنی مقرر میکند« :در صورتی که اعمال بایع سبب گـردد مشـتری دارای حـق فسـخ شـود،
مشتری نهتنها میتواند قرارداد را فسخ کند ،بلکه میتواند مخارج معامله و مصارف متعارف را نیـز
مطالبه کند ».حکم مقرر در این ماده خصوصیتی نیست که آن را بـه مـورد مصـرح محـدود کنـیم،
بلکه میتوان از وحد مالک آن استفاده کرد و به دیگر موارد نیز تعمیم داد.
افزون بر ماده  937قانون مدنی ،ماده  3قانون پیشفروش ساختمان مقـرر مـیدارد« :در تمـام مـواردی
که بهدلیل تخلف فروشنده ،پیشخریدار حق فسخ خود را اعمال مینماید ،پیشفروشـنده بایـد خسـار
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تأخیر در انجام تعهد باشد ،با توجه به ماهیت خسار و رسالت این نو از ضمانت اجرا ،مانعی در

جلیل قنواتی ،نازنین زهرا عطاري و وحید قاسمی عهد

اصول حاکم بر ضمانت اجراهاي نقض قرارداد در 999 ...

وارده را بر مبنای مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضیالطرفین به پیشخریـدار بپـردازد» .از مـالک
این ماده هم میتوان استفاده کرد و چنین نتیجه گرفت :الف -امکان جمـع میـان ضـمانت اجراهـا وجـود
باید توجه داشت جمع میان ضمانت اجراها تنها هنگامی امکانپ یر است که با یکدیگر همگن
باشند .پ یرش این امر عقالیـی در حقـو ایـران قابـلدفـا اسـت؛ بنـابراین زیـاندیـده قـراردادی
نمیتواند هم قرارداد را فسخ کند و هم اجرای اجباری قرارداد را بخواهد.
 .4-2اصل عرضیبودن ضمانت اجراهاي نقض قرارداد
در فقه امامیه درباره ترتیبیبودن یا نبودن حق خیار و حق اجبار دو دیدگاه متفاو وجود دارد.
قااالن به ترتیبیبودن حق خیار و اجبار (مقداد61 :1111 ،؛ شهیدثانی517 :1111 ،؛ بحرانـی:1115 ،
17؛ انصاری ،بیتا61:؛ نجفی913 :1111 ،؛ کرکی )112 :1111 ،به آیه «اوفوا بـالعقود» و «مقتضـای
عقد مشروط» استناد میکنند« .اوفوا بالعقود» بر لزوم التزام طرفین به معامله داللت داردکه از لـوازم
آن عدم جواز فسخ عقد بافرض وجود امکان اجبار است« .1مقتضای عقد مشروط» داللـت بـر ایـن
داردکه تعهد و التزام باید ایفا شـود؛ خـواه بـهگونـه اختیـاری و خـواه قهـری .در مقابـل طرفـداران
همعرضبودن اجبار با حـق خیـار (طباطبـاای یـزدی123 :1963 ،؛ اصـفهانی232 :1113 ،؛ حسـینی
عاملی )231 :1113 ،به روایت ابن ابیالجارود ،اصل الضرر و نظر عرف استناد میکنند.
روایت ابن ابیالجارود داللت بر آن داردکه اگر متعهد التزام را ایفا نکرد ،متعهدله میان اجبار و
حق فسخ مختار است ،2براساس قاعده الضرر ،اگر متعهد ،تعهد خویش را نق

کند ،قاالبودن بـه

لزوم عقد ،حکمی ضرری است و الضرر این حکم را نفی میکند؛ پس باید فسخ در عرض اجبـار
باشد تا ضرری از باب لزوم عقد ،به متعهدله وارد نیاید؛ زیرا در غیر این صور یعنی ترتیبـیبـودن
اجبار و فسخ ،ضرر متعهدله از بین نمیرود و حکم ضرری که همان لزوم عقد است کماکان بـاقی
است (اصفهانی .)239 :1113 ،درنهایت دلیل عرفی بیانگر آن است که بنای عرف هنگام مواجهه با
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1مقصود این است که جایی که امکان الزام وجود دارد ،فسخ جایز نیست.
 ...« .2عن ابنابیالجارود عن ابیجعفر ( ) قال :ان بعت رجالً علی شرط ،فان اتاک بما لک و الّـا فـالبیع لـک» (نراقـی،
 113-112 :1115به نقل از محقق داماد.)217 :1935 ،
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عهدشکنی ،عدم لزوم قرارداد و تخییر میان اجبار و حق فسخ است (محقق داماد.)211-216 :1935 ،
برخی دیگر از فقیهان در این مسئله به مبنای فسخ تکیه دارند .به اعتقاد ایشان ،اگر مبنـای فسـخ
تعلیق التزام به عقد در صور تحقق شرط است؛ براساس این دیدگاه ،اگر شرط تحقق نیابد ،التزام
به عقد منتفی خواهد بود و در این صور فسخ همعرض اجبار قـرار مـیگیـرد ،لکـن اگـر مبنـای
فسخ ،نفی ضرر یا بنای عقال باشد ،از آنجا که بنای عقال دلیل لبی است ،باید بهقدر متیقن آن اکتفا
کرد .قدر متیقن از بنای عقال آن است که حق فسخ در جایی خواهد بود که اجبار به مدلول شـرط
متع ر باشد و اگر مبنای فسخ نفی ضرر باشد ،نظر بـه اینکـه بـا اجبـار مشـروط علیـه ضـرر از میـان
خواهد رفت ،فسخ پس از آن ایجاد میگردد (خویی.)227-1121:229،
به نظر میرسد که حتی اگر مبنای فسخ ،نفی ضرر یا بنای عقال هم باشد ،فسخ در عرض اجبار
قرار میگیرد؛ زیرا همانطور که بیان شد اگر مشروطعلیـه بـه تعهـد خـود عمـل نکنـد ،اصـرار بـر
باقیماندن تعهد و درنظرگرفتن ضمانت اجرای اجبار ،تأمینکننده حق نق

شده مشروطله نیسـت؛

درحالیکه این انتظار از «ال ضرر» وجود داردکه دفع کننده منشأ ضرر که همان عقد مشروط است؛
باشد .از سوی دیگر ،چگونه بنای عقال میتواند در صور

نق

تعهد از سوی متعهد ،تنهـا اجبـار

را ضمانت اجرای کافی بداند؟ شخصی کـه تعهـد خـود را درحـالیکـه آزادی خـاطر دارد نقـ
میکند ،در نظر عقال دیگر قابلاعتماد نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر سایه اجبار هم بـر
سر او باشد ،تعهد خود را صادقانه ایفا کند .با توجه به این موارد به نظر میرسد از منظر فقـه امامیـه
قول به همعرض بودن حق فسخ و اجبار از پایگاه قویتری برخوردار است.
در حقو ایران ،دیدگاه برخی حقو دانان ناظر به ترتیبیبودن حـق اجبـار و حـق فسـخ اسـت.
به زعم ایشان «در سیستم حقوقی ایران ،طبق خاصیت لزوم قراردادهـا از یـک طـرف و محـدودیت
راههای منحلساختن آن از طرف دیگر ،تا آنجا که بتوان قرارداد را اجرا کرد ،فسخ قرارداد امکان
ندارد و بهصرف روبهروشدن با خـودداری طـرف قـرارداد نمـیتـوان آن را بـر هـم زد(».شـهیدی،
)12-19 :1932؛ زیرا «پیشبینی راههای اجرای قرارداد و جبران زیـانهـای وارده را تـا حـد امکـان
بهوسیله قانون ،بهاضافه مصلحت تأمین پایداری و ثبا قرارداد بهانـدازه کـافی غیرقابـلفسـخبـودن
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در مفهوم شرط نهفته باشد ،حق فسخ در عرض حق اجبار خواهـد بـود .مـراد از مفهـوم شـرط نیـز
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قرارداد 1را در سیستم حقوقی ایران توجیه میکنند( ».همان.)166 ،
در مقابل برخی دیگر از نویسندگان با درنظرگـرفتن مقتضـیا کنـونی ،معتقدنـد «بـا توجـه بـه
قرار میگیرد و اصرار بر ترتیب میان این دو فاقد وجاهت منطقی است» (محقق داماد.)213 :1935 ،
البته رویه قضـایی در حقـو ایـران ،بـا نظریـه طـولی بـودن ضـمانت اجراهـای نقـ

قـرارداد

هــمســویی دارد .در دادنامــه شــماره  3113361221711117مــور  1931/3/23شــعبه  21دادگــاه
عمومی تهران این دیدگاه انعکاس یافته است .مطابق با بخشی از منطو ایـن رأی ...« :بـا توجـه بـه
اینکه خواسته موردتقاضای خواهان بر الزام خوانده به انجام تعهدا قراردادی و یا مطالبـا مـالی
مربوط است و بدواً خواهان بایستی دعوی الزام به انجام تعهدا را درخواست نماید ،نتیجتاً دعوی
مزبور به کیفیت یادشده قابلیت استما ندارد».
با وجود این ،دیدگاه همعرض بودن ضمانت اجراهای قراردادی در پروندههای معدودی ،نظـر
دادگاه را به خود جلب کرده است .در پروندهای با خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد اجـاره بـه
شرط تملیک به علت امتنا خوانده از پرداخت چند فقره اقساط قرارداد ،دادگاه با عدول از نظریـه
تقدم اجبار بر فسخ قرارداد و گرایش به رویکرد دیگر ،بیان کرده است ...« :با تنقیح منـاط و اتخـاذ
مالک از مقررا مواد  293و  211قانون مدنی و مواد  1 ،9و  11قرارداد اجـاره ،در صـور عـدم
ایفای تعهدا خوانده ،برای خواهان حق فسخ ایجـاد خواهـد شـد» .در ایـن رأی اگرچـه بـه مفـاد
قرارداد اجاره استناده داده شده ،با درنظرگـرفتن اینکـه دادرس بـه مـالک مـواد  293و  211قـانون
مدنی در کنار مواد قرارداد اجاره استناد داده و آن ها را با «واو» عطف نموده است ،به نظر میرسـد
به دیدگاه تخییری بودن فسخ و الزام متعهد تمایل داشته است.
به هر صور جعل ضمانت اجـرا بـرای تخلفـا قـراردادی بـر ایـن هـدف اسـتوار اسـت کـه
زیاندیده بتواند به منفعت مورد انتظار خویش دست یابد؛ بنابراین مهـم اسـت کـه اصـل آزادی در
بهکارگیری ضمانت اجراها پ یرفته شود .قانون مدنی در مبحث نق

عهـد ،اشـارهای بـه ضـمانت

اجراهای متعدد نکرده است ،اما در مواد مربوط به شروط ضمن عقد ،در شرط فعل بیـان کـرده در
صور امتنا مشروطعلیه ،ابتدا باید اجبار صور بگیرد ،سپس به خرج ملتزم ،شرط انجام شود و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1قراردادی را که یک طرف آن از اجرا خودداری میکند.
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در نهایت و به عنوان راهکار نهایی ،فسخ پ یرفته مطرح گردد.
ظاهر این مقررا نشان میدهد میان ضمانت اجراها ترتیب حـاکم اسـت ،امـا بـا درنظرگـرفتن
خیارا  ،بهویژه خیار تأخیر تأدیه ثمن -به نظر میرسد زیاندیده در انتخاب ضـمانت اجـرا آزادی
دارد .قانونگ ار در قوانین مربوط به موجر و مستأجر بهصراحت از نظریه تقدم حق اجبـار بـر حـق
فسخ عدول کرده است و در صور نق

تعهدا  ،حسب مورد به موجر یا مستأجر حق فسخ داده

است .برای نمونه در ماده  136قانون مدنی فسخ اجاره را منوط بر عدم قدر موجر بر منع مستأجر
نسبت به تعدی و تفری کرده است ،اما در قانون رواب موجر و مستأجر مصوب  ،1957بند  3ماده
 11این قید را زدوده و این حق را به موجر داده است که مستقیماً فسخ اجاره را از دادگاه بخواهـد.
صدر ماده  11قانون مرقوم ،بهصراحت حکایت از تخییر موجر در بهکارگیری ضـمانت اجـرا دارد؛
این ماده قانون مقرر میدارد« :در موارد زیر موجر میتوانـد»...؛ البتـه در مقابـل مـیتـوان بـه تفسـیر
ظاهری از موادی مانند  296و  211قانون مدنی پرداخت و عَلَم مخالفت با این دیدگاه را برداشـت،
اما تفسیر غایی از مواد قانونی ما را به نتیجه دیگری رهنمون می کند که ابتدا ذکر شد .رویه قضایی
نیز کمکم به ایـنسـو گـام برمـیدارد .در بخشـی از دادنامـه شـماره  3613363697611165مـور
17مهر  1936دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرسـتان کامیـاران اسـتان کردسـتان بـه خواسـته
مطالبه وجه چک ،فسخ قرارداد ،استرداد ثمن معامله و مطالبه خسارا دادرسی) میخوانیم «به باور
دادگاه ضمانت اجراهای شرط فعل یعنی الزام ،انجام توس ثالث و درنهایت فسخ موضـو  296و
 293قانون مدنی ،نوعی جواز و رخصت است و نه ترتیب و الزام قانونی؛ بنـابراین مشـروط لـه حـق
دارد که به دلخواه هریک از این طر را برگزیند .با فرض اعتقاد به ضرور رعایت این ترتیب نیز
تردیدی نیست که حکم قانون درباره پیش شرط فسخ (الزام بدوی متعهد) قاعده ای تکمیلـی اسـت
که متعاقدان به سهولت میتوانند خالف آن را مقرر دارند». ...
به نظر میرسد با توجه به مالک مقررا اخیر ،بتوان ایده همعرضبودن ضمانت اجراهـا را در
حقو ایران گسترش داد .همچنین اصل آزادی قراردادی که یکی از نتایج آن تعیین دلخـواه مفـاد
قرارداد است ،به طرفین این امکان را میدهد که درباره ضمانت اجراها رویه مطلـوب را بیندیشـند.
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از سویی دادگاه در تفسیر مفاد قرارداد ابتدا باید اراده صریح طرفین را استنباط کنـد و در نبـود آن
ضروری است اراده ضمنی ،سپس عرف را تکمیلکننده خألهای قرارداد کند.
نق

تعهد صور میگیرد قاال به لزوم قرارداد و اجرای اجباری آن نیست و برای متعهدلـه حـق

فسخ در نظر میگیرد .در صورتی که این تفسیر پ یرفته شود ،مقررا مربوط به شروط ضمن عقد
صرفاً باید بهمثابه قوانینی تکمیلی در نظر گرفته شود یا تنها ناظر به تعهدا فرعـی و شـروط ضـمن
عقد باشد؛ بنابراین آنچه اهمیت دارد ،عملکردن به اقتضای متعارف و برگزیدن رویکـردی اسـت
که تأمینکننده اهداف و انتظارا طرفین از انعقاد قرارداد باشد.
 .8همسویی اصول حاکم بر ضمانت اجراها با التزام زیاندیده بهکاهش خسارات
اگرچه ارزیابی خسارا بر مبنای نفع متوقع در اسناد  DCFR,PECLو  CESLقاعـدهای اولیـه
محسوب میشود ،لکن برآورد خسارا

براساس این معیار ،مطلق نیسـت و شـرایطی دارد (Chen-

 .)Wishart, 2008: 530وفق اسناد  PECLو  DCFRعهدشکنِ رابطه قراردادی ،مسئول خسـاراتی
نیست که زیاندیده میتوانسته با درپیشگرفتن اقداما متعارف از کمیت آن بکاهـد .مـاده 9:911
 DCFRو ماده  CESL 153بر این تکلیـف قـانونی زیـاندیـده داللـت دارد (

Chen-Wishart and

.)Magnus, 2014: 679
اصل آزادی انتخاب ضمانت اجراها و حق تغییر ضمانت اجرای انتخابی را میتـوان هـمسـو بـا
قاعده «مقابله با خسار » توجیه کرد .براساس این قاعده ،زیـاندیـده وظیفـه دارد اقـداما الزم را
برای جلوگیری یا کاهش خساراتی که درنتیجه عدم انجام تعهد از سوی متعهد حاصل شده اسـت،
انجام داد (محقق داماد و جعفری خسروآبادی .)119 :1933 ،به طور مثال در مواردی که رجو بـه
دادگاه و الزام به ایفای تعهد سبب ورود خسار بیشتر و از دست دادن فرصتهای معامالتی شود
زیان دیده باید با انتخاب ضمانت اجرای مطلـوب و تـأمین موضـو تعهـد از منبـع دیگـر ،از بـروز
خسارا بیشتر جلوگیری کند .در غیر این صور نباید ناق

قرارداد را مسئول خساراتی دانسـت

که در نتیجه کاهلی یا اقدامنکردن بهموقع و مناسب زیاندیده به بار آمده است؛ زیرا اگر زیاندیده
به جلوگیری یا کاهش خسار مکلف نباشد ،این امـر سـبب بـههـدررفتن منـابع اقتصـادی جامعـه
میشود .براساس مفاهیم اقتصادی هر مال در عین حال که به شـخص معینـی در جامعـه اختصـاص
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دارد ،بخشی از مجموعه اموال جامعه را تشکیل میدهد .درنتیجه تلفشدن آن اگرچه ممکن است
برای متعهدله جبرانشدنی باشد ،این اثر منفی را دارد که از مجمو اموال جامعه کاسته خواهد شد
همچنین اسناد DCFRو  PECLعلیالقاعده ،متعهد را مسئول خسار هایی میداند کـه تصـور
میکرده یا انتظار میرفت به عنوان یکی از نتایج نق

قرارداد ،پیشبینـی کنـد .قابلیـت پـیشبینـی

خسار هنگام انعقاد قرارداد ،این امکان را به متعهد میدهد که از همان ابتدا به برآورد هزینههـای
نق

تعهد بپردازد؛ البته در  DCFRدر صورتی که عهدشـکنی عامدانـه یـا ناشـی از تقصـیر خیلـی

سنگین باشد ،قابلیـت پـیشبینـی خسـارا در جبـران دخیـل نخواهـد بـود (

Chen-Wishart and

.)Magnus, 2014: 679-680
نتیجهگیري
از مجمو مباحث این نتیجه حاصل میشود که اصل آزادی انتخاب ضمانت اجـرای کارآمـد،
قابلیت جمع میان ضمانت اجراهای همگن و حق تغییر ضمانت اجـرای انتخـابی بـهمثابـه سـه اصـل
مستقل و مسلم در اسناد  PECL,DCFRو  CESLبهمنظور حمایت از نفع متوقع زیاندیـده پ یرفتـه
شده است .این اسناد با تبیین ضمانت اجراهای متناسب بـا اوضـا واحـوال حـاکم بـر هـر قـرارداد،
درصدد تأمین داعی مورد انتظار طرفین از انعقاد قرارداد هستند؛ براساس مبـانی نظـری نفـع متوقـع،
حقو قراردادی ذاتاً مال محسوب میشود و متعهد با اراده خود (تعهد) یا عملـی را کـه در آینـده
انجام میدهد به متعهدله تملیک میکند و بر دارایی او میافزاید ،پس نق

قرارداد بهمنزله کاستن

از این دارایی است.
در حقو ایران با توجه به مواد  296تا  293و مواد  967 ،167و  591قانون مدنی اصل بر الـزام
به ایفای عین تعهد به عنوان ضمانت اجرای ابتدایی است؛ درحالیکه انعقاد قرارداد در وهله نخست
برای دستیابی به نفع مدنظر شخص از انعقاد قـرارداد اسـت .حـال اگـر متعهـد عهدشـکنی کنـد ،بـا
رعایت اصل حسن نیت و منع سوءاستفاده از حق اختیار ،در پـیش گـرفتن راهکـار جبرانـی بایـد بـا
زیاندیده باشد تا برای جبران کامل خسارا خـود بـا گـزینش ضـمانت اجـرای مطلـوب تـدبیری
باندیشد .اعتقاد مطلق بر تقدم ضمانت اجرای الزام بـه ایفـای تعهـد ،بـدون در نظـر گـرفتن شـرای
حاکم بر اجرای قرارداد ،کارایی ندارد و سبب از دست رفتن فرصتهای معامالتی ،افزایش حجـم
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دعاوی و ورود خسارا مادی و معنوی فراوانی به متعهدله میشـود .پیچیـدگی روابـ اقتصـادی،
اقتضای اصل سرعت در معامال و جلوگیری از سوءاستفاده شخص متعهد در فرایند طوالنی الزام
انگیزه اولیه از انعقاد قرارداد آشکارتر میکند.
برای بیان مصادیق آزادی انتخاب و گزینش ضمانت اجراهای مطلوب ،میتوان بـه مـوارد زیـر
اشاره کرد :درباره اموال غیرمنقول که عین مورد معامله ،مطلوبیت ذاتـی دارد ،یـا قراردادهـایی کـه
موضو آن عین معین یا کاالی منحصربهفردی است که انگیـزه متعهدلـه دسـتیـافتن بـه آن عـین
موردنظر است ،متعهدله میتواند الزام متعهد به ایفای عین تعهد را بخواهد؛ همانطور کـه مـاده 12
قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است« :هرگاه محکوم به عین معین منقول و یا غیرمنقول باشد
و تسلیم آن به محکومله ممکن باشد ،دادورز عین آن را گرفته و بـه محکـوملـه مـیدهـد ».امـا در
حوزه حقو مصرفی که موقعیت مورد انتظار متعهدله از طریق منابع دیگر نیـز تـأمینشـدنی اسـت،
متعهدله میتواند با فسخ قرارداد و مطالبه خسار به هدف نهایی خود از قرارداد ناال آید .چنانچه
ماده  2قانون حمایت از حقو مصرفکنندگان مصوب  1933مقرر میدارد ...« :در صور وجود
عیب و عدم انطبا کاال با شرای تعیینشده ...چنانچه موضـو معاملـه جزاـی (عـین معینـه) باشـد،
مشتری میتواند معامله را فسخ کنـد یـا ارش کـاالی معیـوب و سـالم را مطالبـه نمایـد و فروشـنده
موظف است پرداخت کند ».یا در تعهدا قاام به شخص که انجام تعهد به مباشر متعهد وابسـته
است و اجرای عین تعهد متع ر گردیده ،متعهد له بتواند قرارداد را فسخ کند؛ چنانچه در مـواد 293
و  273قانون مدنی مقرر شده است.
مالحظه میشود که پ یرش همعرضبودن ضمانت اجرای الزام به ایفای تعهد ،فسخ و یا تفسیر
آن بر مبنای نفع مورد انتظار طرفین میتواند گامی مؤثر بـرای کاسـتن هزینـههـا ،حصـول بـاالترین
میزان کارایی و بازداشتن از انگیزه فرصتطلبی در فرایند معامله باشد .از آنجا که ضمانت اجراهای
نق

قرارداد برای تمام اشخاصی کاربرد دارد که بهنوعی درگیر قرارداد هستند ،از جمله مجریـان

قرارداد ،نهاد داوری و محاکم دادگستری ،پیشـنهاد مـیشـود قـانونگـ ار نگـاهی طریقـتگـرا بـه
مکانیسمهای جبرانی بهویژه الزام به ایفای تعهد و فسخ داشته باشد و به تدوین آنها با نگرش نوین
و معیارهای حقوقی و اقتصادی بپردازد تا بدین وسیله کارایی حقو قراردادها را بهینهتر نماید.
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