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چکيده
هه ،الملل ه
در فقهها امیم،ههاو قههان ا ههناد م ا ههوید مزهها قههان ی ر ههی
هنای برهناد ارهیرر رهناردادیِ متعزدلها ا ی هن قه
ش،اه هیی ا ی ا
تعزد مباد دارد کا آد هی را ی د ا ش،اه هیی پ،ش ،نا ا ی قه تعزهد تیک،ه
کند .ا طار معمال ش،اه هیی برناد اریرر رناردادی مقنر در ظهی قهار
ا ناد م ا وید مذکارو ری ل تقر،ا ا « شه،اه ههیی متهتنج برهناد ارهیرر » م
« ش،اه هیی ایص برناد اریرر » ا ن .موظهار ا شه،اه هیی متهتنج برهناد
اریررو ش،اه هی ا ن کا در ا وید  ،الملل م قان ا ناد ا آد هی اشهیره
ند ده ا نو می ود الزا ا ا جهی یه ،تعزهد .له،ک شه،اه هیی اهیص برهناد
اریررو ش،اه هی ا ن کا صنا ت یً در ا وید  ،الملل مباد دار هد م هوها
ا قهان ا هناد مارد تهده ا دو ظ،هن رییهده ی تقل،هل ممه  .همیوه ،در ناه
مااردو هنای متعزدلها پهز ا قه تعزهد رهناردادیو شوهد شه،اه ی برهناد
هی رهناردادی آد ههیو
اریرر ا مباد م آ د کا صهن ظهن ا موتهق رهی ا
امکید ا کیر ،نی پیره ای ا ا ش،اه هیو کا ی ها ی یر هرتودو ها صهارر
ها مید مباد دارد .اغلب ا وید مزا  ،الملله و هنای ملهیل « کواا ره،اد ،ه
قان ا نادو ها
 ،الملل کیال » م « اصال قان رناردادهیی ارمپی » و ناال
صنا ن ری ل،ن بم ش،اه هیی برناد اریرر رهناردادی را هنای متعزدلها ها
رییده ی کل پ،ش ،و کنده ا د .ی مبا د ا و راهکیرهیی اتخهی شهده
یوااد
در ا وید مز ارو ا توزی ا م ،لا ی ری اد مهد ا هناد یه تهده ا هنه لکها
میید آد هی ا رمح ا ری اد ،ز ا هتوری م هندد م دل،هل ری هل ررهال در ا ه
اصاصو پذ نش بم  ،ه مایلرها رهنر م هید یشه ا تهقا،نِ ا جهی
الز ا متعزد ا ابهنای رهنارداد م ،هز بمه م،هید ه
فرخ ی
تعزد ی
فرخ در ظهی قهار مهی
مایلرا رنر م ید یش ا ید ا جی تعزد ی
م یشد.
واژگان كليدي :ق تعزدو ش،اههیی برناد اریرر رناردادیو الزا ها ا جهی یه،
تعزدو مایلرا اریررو ری ل،ن بم .
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فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

مقدمه

منظور از شیوههای جبران خسارت قراردادی راهکارهايی است که برای تددار

زيدان

وارده به متضرر بهدلیل نقض تعهد در فقه امامیه ،حقوق ايران و اسناد مهم حقدوق بازرادانی
بینالمللی پیشبینی شدهاند .الزم به ذکر است که شیوههای جبران خسارت قراردادی ،برای
مثال الزام به انجام عدین تعهدد ،ملالبده خسدارت و حدس فسدش ناشدی از قدرارداد1،را نبايدد بدا
شیوههایِ پیشگیرانه ،مانند حس حبس ،حس تعلیس اجرای قرارداد ،حس فسش متعاقب پیشبیندی
عدم اجرای قرارداد ،اشتباه ارفدت ردرا کده در شدیوههدای پیشدگیرانه ،فدرفین قدرارداد در
مرتبهای قبل از نقض تعهد میتوانند با لحاظ شرايط خاصی آنها را اجرا و از ورود زيان بده
خودشان از بابت نقض تعهد جلوایری نمايند و جنبهی پیشگیرانه دارند برعکس شیوههدای
جبران خسارت قراردادی ،ناظر به مرتبهای پس از نقض قرارداد هسدتند و دارای خصیصدهی
جبرانی هستند .بنابراين ،در مقالهی حاضر مسدلله شدیوههدای جبدران خسدارت قدراردادی در
حقوق ايران و اسناد مهم حقوق بازراانی بینالمللی مورد ملالعه قرار خواهد ارفت.

 .1بر همین اساس ،نويسنداان نظام حقوقی کامنال ذيل عنوان «شیوههای جبران خسدارت ناشدی از نقدض قدرارداد» تنهدا
ضمانتاجراهايی ،برای مثال الزام به انجام عین تعهد ،ملالبهی خسارت ،فسش قرارداد و مانند اينهدا را ،مدورد ملالعده
قرار دادهاند و اشارهای به شیوههای پیشایرانه نداشتهاند:
Whincup, Michael H., “Contract Law and Practice The English System, With Scottish,
Commonwealth, and Continental Comparisons”, The Netherlands, Kluwer Law
;’;;;;;;“ International, 2006, pp. 353-383; ;;;;;;, ;. ; ; ;;;;;, ;;;;;;; ;.,
Introduction to the Law of Contract”, 6thed, The United States, Clareandon Press. Oxford,
2005, ;;. 371-422; ;;;;;;;;, Paul H. (2002), “Law of Contract”, 5thed, England, Pearson
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;; ;;; ;’;;;;;;;; ;;; ;;;;;; Education Limited, pp. 346-354; ;;;;;;;;, ;. ;., “;;;;;;;,
Contract”, 12thed, London, Butterworths & Co (Published) Ltd, 1991, pp. 594-636.

مسللهی ديگری که در بحث شیوههدای جبدران خسدارت قدراردادی بايدد بده آن توجده
داشت اين است که آيا از بابت نقض يک تعهد میتوان شیوههای مختلف جبدران خسدارت



را بهفور همزمان به کار برد1و ضابلهای کلی در اين خصوص ارائه داد؟ قانون مددنی ايدران
میتوان اين حس را از داللت ضمنی برخی مواد قانون مزبور اسدتنبا نمدود .بدهعندوان مثدال،
قانوناذار در ماده ( )221قانون مدنی به صورت تلويحی حس فسش و ملالبدهی خسدارت را
به نحو همزمان مورد شناسايی قرار داده است 2.بدا وجدود ايدن ،در برخدی از اسدناد مهدم بدین
المللی نظیر کنوانسیون بیع بین المللی 3،و اصول حقدوق قراردادهدای اروپدايی 4،حدس مدذکور
بهفور صريح برای متعهدله مورد شناسايی قرار ارفتده اسدت لدیکن در آنهدا ضدابلهای در
اين خصوص مالحظه نمیشود.
بدينترتیب ،ملالب مقالهی حاضدر در دو مبحدث جدااانده مدورد بررسدی قدرار ارفتده

اقبلیت جمع شیوهاهی جبران خسارت قراردادی رد حقوق اسالم و اریان و مقایسه با اسناد بینالمللی

حس به کارایری رند شیوهی جبدران خسدارت را بده صدراحت بیدان نکدرده اسدت ،ااررده

است :در مبحث نخست ،از شیوههای جبران خسارت قراردادی در حقوق ايران با تلکیدد بدر
اسناد مهم حقوق بازراانی بینالمللدی سدخن اهتده مدیشدود در مبحدث دوم قابلیدت جمدع
شیوههای جبران خسارت قراردادی و ارائه ضابلهی کلی در اين باره ملالعه میاردد.

1. Cumulation of Remedies.
 .2ماده ( )221قانون مدنی مقرر میدارد« :اار کسی تعهد اقدام به امری کند يا تعهد نمايد که از انجام امدری خدودداری
کند در صورت تخلف مسئول خسارت فرف مقابل است مشرو بر آنکه جبران خسارت تصريح شده و يدا تعهدد
عرفاً به منزلهی تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد» .بندابراين وقتدی قدانونادذار از امکدان ملالبدهی
خسارت عدم انجام تعهد سخن میاويد ،به داللتِ التزامی در اين مرحله فسش معامله صورت ارفته است.
3. United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods (also known as
CISG 1980 Vienna), Articles 45 s2, 46 s1, 61 s2, 62.

4. Principles of European Contract Law (also known as PECL 1998), principle 8-102.
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 .1شيوههای جبران خسارت قراردادی

با مراجعه به قانون مدنی ايران و اسناد بینالمللی میتوان شیوههای جبران خسدارت را بده
سه دسته اصلی تقسیمبندی کرد که عبارتند از:
الف .الزام به اجرای عین تعهد

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

ب .ملالبه خسارت
ج .فسش قرارداد

1

در همین جا ذکر اين نکته ضروری است که کلیهی شدیوههای مزبدور نده تنهدا بدهعندوان
ضمانت اجرايی برای نقض مورد اصلی معامله به کار ارفتده مدیشدوند بلکده در خصدوص
شرو ضمن عقد نیز بر فرض صحت آنها و عدم وجود مانع قانونی ،نیز جاری هسدتند .در

 .1ممکن است اين سؤال به ذهن برسد که ررا در اعالم شیوههدای جبدران خسدارت قدراردادی در قدانون مددنی ايدران و
اسناد بینالمللی ،اشارهای به انهساخ نگرديده است؟ به ويژه در موارد وحدت مللوب ،که زمان قید مورد تعهد اسدت،
تخلفِ متعهد از نظر زمان ،انهساخ قرارداد را در پی دارد .در پاسش به اين سؤال به رند شیوه میتدوان اسدتدالل کدرد:
اوّل .ضمانت اجراهای قرارداد از جهات اونااون قابل تقسیم است .بنابراين ،برخی از ضمانتاجراها ناظر بر مرحلهی
تشکیل و تهسیر قرارداد هستند و بعضی از آنها مربو به مرحلهی اجرای تعهد دستهی اخیرِ ضمانتاجراهدا (مرحلده
اجرای تعهد) نیز با نظر به اين نکته که تخلف از قدرارداد مدیتواندد منجدر بده زوال حیدات حقدوقی قدرارداد شدود ،بده
انهساخ ،الزام به انجام عین تعهد ،فسش قرارداد و ملالبه خسارت تقسیم میاردند .بدا وجدود ايدن ،تقسدیمبنددی مدورد
اشاره در متن در خصوص شیوههای جبران خسارت قراردادی مربدو بده جدايی اسدت کده قدراردادی وجدود دارد و
تخلف متعهد اعتبار قرارداد را از بین نمیبرد و بر همین اساس ،شیوههای جبران خسارت به سه دسدته تقسدیم ارديدد
دوّم .فرض متعارَف در نگارش مقاله پیشرو اين بوده که اساساً تخلف متعهد سبب از بین رفتن اعتبدار قدرارداد نمدی-
شود و در رنین حالتی ،بحث جمع شیوههای جبران خسارت قراردادی منلقی مینمايدد .زيدرا ،رندانرده قدرارداد بده
دلیل انهساخ منحل شده باشد ،نمیتوان از فسش قرارداد ،الزام به انجام عین تعهد و مانند اينها سخن اهت .به عبدارت
ديگر ،فرض مورد بحث در اين مقاله ،مربو به جايی اسدت کده نهدس مدورد تعهدد منظدور بدوده و موعدد انجدام آن
خصوصیتی اضافه دارد که با انقضای موعد مقرر و عدم انجام تعهد ،آن خصوصیت از بین میرود ،امّدا هندوز اجدرای
تعهد مللوب فرفین است .بايد توجه داشت که در انهساخ قرارداد ،امکدان ملالبدهی خسدارت ناشدی از عددم اجدرای
تعهد وجود دارد و رنانچه فرفین بخواهند ،خسارت را به نحو وجه التزام در قرارداد مورد پیشبینی قدرار دهندد ،بايدد
وجه التزام را به شکلِ مبلغ مقلوع و نه خسارت تلخیر انجام تعهد از قرار روز تعیین کنند .رون با حدوثِ انهسداخ ،بده
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نحو قهری و خودکار قرارداد از بین میرود و ديگر تعهدی برای متعهد وجود ندارد تا بده دلیدل تدلخیر در انجدام آن،
مسئولیتی متوجه وی باشد.

واقع ،دلیل اين امر آن است که عقد ،مجموعهای هماهنگ است و هر ره در ايدن مجموعده
انجانیده شود ،جزيی از عقد به شمار خواهد رفت خواه در شمار تعهدات اصدلی باشدد يدا
تبعی« .ارادهی مشتر » بر اين سازمان مرتبط و همگام تعلدس ارفتده و کدل آن را يکبداره
مهاد عقد نمیباشد (کاتوزيان( 1390 ،الف)1.)111 :از سوی ديگر ،اهتگدو از عددم اجدرای
قرارداد يا نقض تعهد تنها به عدم اجدرا محددود نمیشدود بلکده اجدرای میرملدابس قدرارداد
[ناقص ،معیوب يا عدم ملابقت حقوقی] را نیز در بر میایرد ررا که اجدرای میرملدابس بدا
موضوعِ مقرر در قرارداد ،در حکم عدم اجرا است و از نظر نتیجه با عدم اجرای تعهد بدرای
متعهدله فرقی ندارد.
بنابراين با لحاظ ملالب اهتهشده ،در بخش حاضر نخست به معرفی شیوههای مشدتر
جبران خسارت در نظام حقوقی ايران و اسناد مهم بینالمللی میپردازيم و سدسس بده اجمدال
از راهکارهايی سخن خواهیم اهت که در نظام حقوقی ايران وجود نداشدته ،ولدی در اسدناد
بینالمللی بهعنوان شیوهای برای جبران خسارت مورد پیشبینی قرار ارفتهاند.

اقبلیت جمع شیوهاهی جبران خسارت قراردادی رد حقوق اسالم و اریان و مقایسه با اسناد بینالمللی

انشاء کرده است .بنابراين ،بحث در خصوص شرو ضدمن عقدد ریدزی جددا و مسدتقل از



1ـ .1شيوههای مشترك جبران خسارت

شیوههای مشتر جبران خسارت قراردادی در نظدام حقدوقی ايدران و اسدناد بینالمللدی
نظیر کنوانسیون بیع بینالمللی کاال و اصول حقوق قرادادهای اروپايی بهفور اختصار از قرار
زير هستند که برخی از آنها نیز به اقسام اونااونی تقسیم میشوند.

 .1در عین حال ،برای ملالعهی تهصیلی در خصوص مبانی الزام بده انجدام تعهددات ناشدی از شدر در حقدوق اسدالم ر.
 :انصاری ،مرتضی ( 1415ه .ق« ،).المکاسدب المحرمده والبیدع والخیدارات (

د الحديثده)» ،قدم ،کنگدره جهدانی

بزراداشت شیش اعظم انصاری ،ج  ،6ص  62اصههانی ،محمدحسین ( 1418ه .ق)« ،حاشدیه کتدابالمکاسدب» ،قدم،
انوارالهدی ،ج  ،5صص 183د 186فبافبايی يزدی ،محمدکاظم ( 1421ه .ق« ،).حاشیهالمکاسدب» ،ردا دوم ،قدم،
مؤسسهی اسماعیلیان ،ج  ،2ص  126مروینائینی ،محمدحسین ( 1373ه .ق« ،).منیدهاللالدب فدی حاشدیهالمکاسدب»،
تهران ،المکتبهالمحمديه ،ج  ،2ص  134موسویخويی ،ابوالقاسدم ( 1412،ه .ق« ،).مصدبا الهقاهده فدیالمعدامالت»،
بیروت ،دارالهادی ،ج  ،7ص .333
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 .1-1-1الزام به اجرای عين تعهد

اجرای تعهدات اعم از قراردادی و میرقراردادی ،مبنای نظام اجتماعی است و در نتیجده
الزامِ مستقیم و میرمستقیم متعهد به انجام تعهد ،اساس اين نظام است (شدهیدی.)44 :1391 ،
الزام متعهد به انجام تعهد ،اساساً به دو شیوهی زير صورت میایرد:

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

( )1اقدام مستقیم اجرايی

( )2اقدام میرمستقیم اجرايی ،که میتوان آن را به فشار مدالی و حدبس مدديون تقسدیم
کرد.
 .1-1-1-1اقدام مستقيم اجرایی

در خصوص اقدام مستقیم اجرايی ،مانند اين که عین مورد معامله تخلیه و تسلیم خريدار
شود يا از محل فروش اموال مديون بدهی او را بسردازند ،بحث زيدادی وجدود نددارد .زيدرا،
قاعده اين است که هر تعهد را میتوان به صورت مستقیم اجرا کدرد .البتّده اجدرای قاعددهی
مذکور در مواردی که اجرای مهاد عقد به مباشرت مديون اسدت ،خدالی از اشدکال نیسدت
رون اذشته از اثرات نامللوب اجتماعی که در پی دارد ،توسل به اين شیوه املدب نتیجدهی
مللوب را برای متعهدله در بر ندارد .بنابراين ،در رنین مواردی بهفور معمدول از فشدارهای
مالی يا در نهايت از حس فسش قرارداد برای جبران خسارت استهاده میشود.
الزام متعهد به انجام تعهد از فريس اقدام مستقیم اجرايی ،در زمره شیوههای اصلی جبران
خسارت در حقوق ايران به شمار میرود :در واقع ،در فرض نقض تعهد ،الزام به انجام عدین
تعهد بر فسش قرارداد تقدمِ فولی دارد و رنانچه اجبار متعهدد بده اجدرای تعهددش ،بده دلیدل
لزوم تخصص او در انجام آن ،مقدور نباشد و بر همین اسداس ،نتدوان آن را توسدط شدخص
ثالث اجرا کرد ،مستنبط از مواد ( )237تا ( )239قانون مددنی متعهدلده مدیتواندد قدرارداد را
فسش کند1.درحالی که اسناد بینالمللدی نظیدر کنوانسدیون ويدن 1،اصدول حقدوق قراردادهدای

 .1همانگونه که مالحظه میشود ،در حقوق ايران تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسش قرارداد در خصدوص شدر فعدل
بهعنوان يک تعهد تبعی ،در مواد ( )237تا ( )239قانون مدنی و نه تعهد اصلی مورد اشاره قرار ارفته است .البتده ايدن
تقدم ،با توجه به وحدت مال  ،در مورد تعهد اصلی نیز ثابت است و تهاوتی بین تعهد ناشی از قرارداد و تعهد ناشدی
از شر مندرج در قرارداد وجود ندارد (شهیدی45 :1391 ،د .)47عالوه بر اين ،پارهای از استادانِ حقوق خدارجی در
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باب نقض تعهدات اصلی ،الزام به انجام عین تعهد و تقدم آن بر فسش قدرارداد را ملدر کدردهاندد (سدنهوری:1391 ،
 727فرجالصده494 :1974 ،د.)Hauser, 1977: 81 495

اروپايی2و نیز اصول قراردادهدای تجداری بدین المللدی 3،تحدت تدلثیر نظدام حقدوقی رومدی د
ژرمنی قائل به تخییر برای متعهدله هستند .به ديگر سخن ،متعهدله الزامی ندارد کده در ابتددا
اجرای قرارداد را از متعهد ملالبه نمايد و رنانچه اجبدار متعهدد بده انجدام عدین تعهدد متعدذّر
انتخاب الزام به انجام عین تعهد يا فسش قرارداد در عرض يکديگر میباشد.
 .1-1-1-2اقدام غيرمستقيم اجرایی

منظور از اقدام میرمستقیم اجرايی اين است که دادااه به درخواست متعهدله با توسل به
شیوههای مقرر در قانون متعهدِ مستنکف را در اوضاع و احوالی قرار میدهدد تدا ندااريز بده
اجرای تعهد شود .بنابراين ،رون متعهد از فريس قرار ارفتن در شرايط خاص نارار به انجام
عین تعهد میاردد و میرمستقیم ملزم به اجدرای تعهدد مدیشدود ،در اصدلال بده آن اقددام
میرمستقیم اجرايی میاويندد .از آنجدا کده ايدن اقددامات بايدد مبتندی بدر قدوانین باشدند ،در
مقررات قانونی دو نوع اقدام میرمستقیم مالی ديده میشود که در ادامده مدورد ملالعده قدرار
میایرند.

اقبلیت جمع شیوهاهی جبران خسارت قراردادی رد حقوق اسالم و اریان و مقایسه با اسناد بینالمللی

باشد ،اقدام به فسش قرارداد نمايد بلکه وی در اين خصوص دارای اختیار تعیین میان امکدان



 .1-1-1-2-1فشار مالی

در تاريش قضايی ايران ،الزام متعهد به انجام تعهد از فريس فشار مدالی امکدان داشدت .در
واقع ،رنانچه اجرای تعهد قائم به تخصص متعهد باشدد و شدخص ديگدری نتواندد آن را بده
جای متعهد انجام دهد ،سابقاً دادااه به استناد ماده ( )729قانون آيدین دادرسدی مددنی سدال
 ...« :1318به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی پس از صدور حکم ،مددت
و مبلغی را معین نمايد که اار محکومعلیه مدلول حکم قلعی را در آن مددت اجدرا نکندد،
مبلغ مزبور را برای هر روز تلخیر به محکومله بسردازد» .با نظر به ماده ( )730اين قدانون ،کده
امکان تجديدنظر در مبلغ مقرر بدرای داداداه وجدود داشدت ،ماهیدت آن جريمدهی قضدايی
محسوب میشد و هدف از تعیین مبلغ باال ،فشار به متعهد برای اجرای تعهد بود و بدر همدین

 .1بند ( )1ماده ( ،)46ماده ( )28و ماده (.)62
 .2مواد ( )101-9و (.)102-9
 .3مواد ( )1-2-7و (.)2-2-7
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اساس ،دادااه میتوانست با توجه به اوضاع و احوال و شرايط هر دعدوا میدزان آن را تعیدین
1

کند و سسس مبلغ مقرر را مورد بازنگری قرار دهد.
با وجود اين ،در تعهد میرقائم به تخصص متعهد ،فشار مالی معنی ندارد و ردون اجدرای
تعهد توسط ديگری ممکن اسدت ،بدا توجده بده برخدی از مدواد قدانون مددنی ،ازجملده مداده

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

( ،)222دادااه به متعهدلده اجدازه مدیدهدد تدا تعهدد را انجدام دهدد و متعهدد را محکدوم بده
پرداخت هزينهی انجام آن کند .البته ماهیت دستور به پرداخت هزينهی انجام تعهد از سدوی
دادااه جريمهی قضايی نیسدت .زيدرا جريمدهی قضدايی مقددم بدر اجدرای تعهدد اسدت ،امّدا
پرداخت هزينهی اجدرای تعهدد ،بده دلیدل واليتدی اسدت کده داداداه بدر متعهدد ممتندع دارد
[الحاکم ولی الممتنع] و بر همین مبنا ،به متعهدله اجدازه میدهدد کده از فدرف متعهدد و بده
هزينه او تعهد را اجرا کند و سسس متعهد را ملزم به پرداخت هزينهی انجام آن سازد.
 .1-1-1-2-2حبس مدیون

در تداريش پددانزدهم مهرمدداه « ،1394قدانون نحددوه اجددرای محکومیتهدای مددالی» جديددد
تصويب ارديد .بهفور خالصه ،ملابس مواد ( )1تا ( )3اين قانون ،اار کسی بهموجب حکم
دادااه به پرداخت هر نوع مالی محکوم شود و از اجرای حکم خودداری نمايد ،خواه عدین
يا قیمت يا مثل يا ضرر و زيان ناشی از جرم يدا ديده باشدد و آن را تلديده ننمايدد ،بدا رعايدت
مستثنیات دين و ملابس قانون اجدرای احکدام مددنی اادر مدالی جهدت ادای ديدن مزبدور در
دسترس نباشد ،به تقاضای محکومله ،محکومعلیهِ ممتنع تدا زمدان اجدرای حکدم يدا پدذيرش
ادعای اعسار يا جلب رضايت محکومٌ له ،تا زمان تلديه حبس خواهد شد.
همانفور که مالحظه میاردد ،قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در هدر جدا کده
محکومعلیه به پرداخت مالی محکوم میشود قابل اجرا است .بندابراين ،مقدررهی مزبدور در
موردی که متعهد محکوم به انجام دادن فعل يا تر فعلی میشود اجرا نمیشود .در عدین-
حال ،اين شیوه ماهیتاً رهرهی کیهری نداشته و تنها رهرهی تلمینی دارد ،ره حتّی در مدوارد
نادری که مديون توقیف میاردد تا وفای به عهدد کندد ،ايدن حدبس مجدازاتِ نقدض عهدد

 .1البته نهاد حقوقی مذکور در ماده ( ) 729قانون آيین دادرسی مدنی سابس در قانون آيین دادرسدی مددنی جديدد مدورد
پیشبینی قرار نگرفته است .با وجود اين ،برخی از استادان حقوق معتقدند حکم مقرر در مداده ( )729قدانون فدوق در
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تبصره ماده ( )47قانون اجرای احکام مدنی « از فريس ارجاع به آن ،منصوص ارديده و نتیجتاً حکم مزبور از مقررات
اجرای احکام شمرده میشود که تاکنون نسش نگرديده است» (شمس.)409 :1385 ،

نبوده و وسیلهی اجرای آن است و با اعالم آمادای مديون از بین میرود (کاتوزيان1390 ،
(ب)123 :د.)124
با لحاظ ملالب فوق میتوان اهت الزام بددنی متعهدد ،در واقدع يدک شدیوهی تضدمینی
هیچاونه خسارتی از وی جبران نمیشدود .پدس ،الدزام بددنی را ،از آنجدايی کده قاعددهای
استثنايی بهحساب میآيد ،نمیتوان در قالب شیوهی جبران خسارت مورد ملالعده قدرار داد.
وانگهی ،برمبنای نگرشهای حقوق بشری ،در اسناد بین المللی نیز رنین الزامی مورد اشداره
قرار نگرفته است.
در رابله با الزام متعهد به انجام تعهد از فريس اقدام مستقیم اجرايی ،ذکر ايدن نکتده الزم
است که استهاده از اين شیوه در زمره شیوههای اصلی جبدران خسدارت در حقدوق ايدران بده
شمار میرود بدين معنا که متعهدله قبل از فسدش يدا ملالبدهی خسدارت عددم انجدام تعهدد،
بايستی ابتدا الزام متعهد را از مرجعِ صالح درخواست کند درحالی که اسناد بینالمللی نظیر
کنوانسیون وين 1،اصول حقوق قراردادهای اروپدايی2و نیدز اصدول قراردادهدای تجداری بدین

اقبلیت جمع شیوهاهی جبران خسارت قراردادی رد حقوق اسالم و اریان و مقایسه با اسناد بینالمللی

است بدين دلیل که متعهدله با زندانی کردن مديون به مدورد تعهدد دسدت پیددا نمیکندد و



المللی 3،تحت تلثیر نظام حقوقی رومی د ژرمنی قائل به تخییر برای متعهدله هستند .بده ديگدر
سخن ،متعهدله الزامی ندارد که در ابتدا اجرای قرارداد را از متعهدد ملالبده نمايدد و در ايدن
خصوص دارای اختیار تعیین میباشد و میتواند اجرای عدین تعهدد را از متعهدد بخواهدد يدا
اينکه قرارداد را فسش کند.
 .1-1-2مطالبه خسارت

هرااه در نتیجهی نقض تعهد قراردادی خسارتی متوجه متعهدله اردد ،وی میتواند بده
دادااه مراجعه و جبران خسارت را ملالبه نمايد .البته اين امر مستلزم وجدود شدرايلی اسدت
که در قانون به اين شر آمده است:
الف .انقضاء موعد ب .تحقس ضرر ج .عدم وجود علت خارجی در عدم اجرا د .لزوم
جبران خسارت فبس قرارداد يا عرف يا قانون.

 .1بند ( )1ماده ( ،)46ماده ( )28و ماده (.)62
 .2مواد ( )101-9و (.)102-9
 .3مواد ( )1-2-7و (.)2-2-7
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شايان ذکر است که در نظام حقدوقی ايدران عددمالنهدع احتمدالی کده همدان خسدارت از
خسارت ،يا بده تعبیدر سدادهتر خسدارت میرمسدتقیم ،اسدت ،قابدل ملالبده نمیباشدد .در ايدن
خصوص تبصره ( )2ماده ( )515قانون آيین دادرسدی مددنی مصدوب  1379مقدرر مدیدارد:
«خسارت ناشی از عدم النهع قابل ملالبه نیست »...معیاری که در ايدن زمینده داده شدده ايدن

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

است که رنانره منافع مورد ادعا ،صرفاً احتمالی بوده و زمینه و مقدمات آن بده هدیچ وجده
فراهم نشده باشد و هیچاونه قرينهای بر امکان حصول آن در آينده نباشد ،از شمول عندوان
«منافع ممکن الحصول» خارج و مشمول عنوان عدمالنهع میادردد و در نتیجده قابدل ملالبده
نیست (رحیمی و صهايی.)124 :1392 ،
در رابله با خسارات معنوی هم بايد اذعان کرد با اينکه حکم صريحی در قانون مددنی
وجود ندارد اما ملابس نظريهی برخی اسدتادان حقدوق قاعددهی کلدی مدذکور در مداده ()1
قانون مسؤولیت مدنی ،در خصدوص مسدؤولیت قدراردادی نیدز قابدل اجراسدت (کاتوزيدان،
( 1390ب) 235 :صددهايی 212 :1388 ،شددهیدی .)259 :1391 ،در واقددع ،ارردده مدداده ()1
قانون مزبور مربو به الزامات خارج از قرارداد اسدت ،لدیکن متضدمن يدک مقدررهی کلدی
است که بر اساس آن« :هرکس بدون مجوز قانونی عمداً يا در نتیجدهی بدیاحتیدافی بده هدر
حقی که ،به موجب قانون برای افراد ايجاد ارديده ،للمهای وارد نمايد که منجدر بده ضدرر
مادی يا معنوی ديگری شود ،مؤظف به جبران خسارت ناشی از عمل خود است» .همانگونه
که میدانیم ،از جمله حقوقی که برای افراد به موجب قانون به وجود میآيد ،حقدوق ناشدی
از قراردادها است و متعهد ملزم به اجدرای آنهدا مدیباشدد ،لدذا رنانچده متعهدد در نتیجدهی
تخلددف از اجددرای تعهددد ضددرر معنددوی بدده متعهدلدده وارد نمايددد ،از آنجددايی مرتکددب فع دل
میرقانونی ،تخلف از قرارداد ،ارديده و از اين نظر که رون ارکدان مسدؤولیت مددنی [فعدل
زيانبار ،ضرر و رابلدهی سدببیت] در خسدارت معندویِ ناشدی از نقدض قدرارداد وجدود دارد،
متعهد مؤظف به جبران ضدرر وارده اسدت .وانگهدی ،در مسدؤولیت قدراردادی آنچده مبندای
قراردادی دارد ،توافس بر انجام تعهد است و اساساً فرفین در خصوص تبعات ناشی از نقدض

تعهد تراضی نکردهاند و مسؤولیت ناشی از نقض قرارداد به موجب حکم قانون حاصل می-
شود .بنابراين ،مسؤولیت ناشی از نقض قرارداد ،رون از مصاديس الزامات خدارج از قدرارداد
است ،مستقیماً مشمول ماده ( )1قانون مسؤولیت مدنی میشود.
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البته حس ملالبهی خسدارات معندوی ناشدی از نقدض قدرارداد در مداده ( )501-9اصدول
حقوق قراردادهای اروپا و ماده ( )2-4-7اصول قراردادهای تجداری بدین المللدی پیشبیندی
1
ارديده لیکن در کنوانسیون وين به آن اشارهای نشده است.
بر هم زدن عقد الزم امری نامتعارَف و خالف اصل بهشمار میآيد و بر همین اساس ،بدا
وجود اينکه پیمانشکنی تقصیر است ،فسش قرارداد از اين بابت نیاز به مجدوز قدراردادی يدا
قانونی دارد :منظور از مجوز قراردادی ،توافس فرفین در قرارداد اسدت تدا رنانچده متعهدد از
انجام تعهدش خودداری کند ،متعهدله بتواند قرارداد را فسش نمايد .مقصود از مجوز قدانونی
نیز ،اجازهی قانونگذار به فسش قرارداد در صورتِ تخلف متعهد از انجام تعهدش است .البته
قانون مدنی مبحث خیارات را به عنوان مجوز قانونی فسش قرارداد در دو بخش ملر کرده
است :در بخش نخست اقسام خیارهايی رون خیار مبن ،عیب ،تدلیس و مانند اينها را بیدان
میکند و احکدام اختصاصدی هدر يدک از آنهدا را تبیدین مدینمايدد در بخدش دوم احکدام
عمومی خیارات را ملر کرده است .به فور کلی احکدام ايدن خیدارات در مدواد ( )396تدا

اقبلیت جمع شیوهاهی جبران خسارت قراردادی رد حقوق اسالم و اریان و مقایسه با اسناد بینالمللی

 .1-1-3فسخ قرارداد



( )457همان قانون ذکر شدهاند.
در اينجا تنها به اين نکته بسنده میکنیم که در يک عقد معاوضی و الزم ،ممکن اسدت
رند خیار به وجود آيد به فوری که صاحب خیار در مقام فسش ،حس انتخاب از میدان آنهدا
را داشته باشد .همچنین حس فسدش يدا خاتمده دادن بده قدرارداد در فصدل نهدم اصدول حقدوق
قرارداد های اروپايی ،قسمت سوم از فصل ههت اصول قرارداد هدای تجداری بدین المللدی و
بخش سوم کنوانسیون بیع بین المللی مورد تصريح قرار ارفته است.
1ـ .2شيوههای خاص جبران خسارت

در نظام حقوقی هدر کشدوری بدرای جبدران خسدارات قدراردادی شدیوههايی را در نظدر

میایرند که متناسب آن نظام کارايی خاص خود را دارند و البته در هر نظام حقوقی مدی-
توان کاستیهايی در اين زمینه مالحظده نمدود .هددف از تددوين کنوانسدیونها يدا مجموعده
اصول بینالمللی از يک سو متحد ساختن و هماهنگ کردن ايدن نظامهدا در جهدت تسدهیل
 .1الزم به ذکر است که ،احکام کلی مربو به ملالبهی خسارت در کنوانسدیون بیدع بدینالمللدی کداال در مدواد ( )74تدا
( ،)77در اصول حقوق قراردادهای اروپايی در مواد (501د )9به بعد و در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی نیدز در
مواد (1د4د )7تا (13د4د )7مورد پیشبینی قرار ارفته است.
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معامالت بینالمللی و از فرف ديگر ،بهبود و منیسازی آنهاست .بنابراين ،بدهرمدم وجدود
برخی مشترکات میان آنها با نظامهای داخلی کشورها ،کمابیش از ابداعاتی نیدز برخدوردار
هستند.
البته در اينجا به اختصار برخدی از شدیوههای جبدران خسدارت قدراردادی رايد در ايدن

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

اسناد را ،که هنوز در حقوق ايران مورد پیشبینی قرار نگرفتهاند ،بررسدی مدیشدود .الزم بده
ذکر است که دو شیوهای که در ادامه بدا آنهدا آشدنا خواهیدد شدد ،بده نظدر مدیرسدد جدزء
شیوههای جبران خسارت در مههوم اخص قرار نمیایرند کده بده دلیدل آن در ادامده اشداره
خواهد شد .پس ،اين موارد تنها جهت تمییز دادن آنها با ساير شیوههای جبدران خسدارت و
همچنین تبیین مههومشان در اين بخش مورد ملالعه قرار ارفته است.
1ـ2ـ .1تقليل ثمن یا کاهش قيمت

در عرف تجاری هنگامی که کاال مناسب با اسدتهاده و هددفی کده مشدتری از آن انتظدار
داشته نباشد ،وی با وجدود شدرايلی مدیتواندد بهدای قدراردادی را بده نسدبت عددم ملابقدت
صورت ارفته کاهش دهد بدينصورت که اين عدم ملابقدت ،هدم عددم ملابقدت مدادی،
کیهی يا کمی ،و هم عدم ملابقت حقوقی را در بدر میایدرد .الزم بده ذکدر اسدت کده ايدن
شیوهی جبران تنها زمانی قابل استهاده است که فرفِ متضرر ،اجدرای میرمنلبدس را پذيرفتده
باشد در میر اينصورت ،استناد به شیوههدای ديگدر جبدران خسدارت بدرای وی امکانپدذير
خواهد بود.
در مقايسه با حقوق ايران ،اين شیوهی جبران خسارت ،قلمدرو اسدتردهتری را در اسدناد
بینالمللی به ويژه کنوانسیون ويدن بده خدود اختصداص داده اسدت .توضدیح آنکده در نظدام
حقوقی ايران ،قانون مدنی در رابله با عدم تلابس ،تنها مصاديقی از اين عددم تلدابس را بیدان
داشته است .برای مثال ،وجود عیب مخهی در عدین معدین در هنگدام وقدوع عقدد ،يدا همدان
وصف سالمت ،که امکان ارفتن ارش يا فسش عقد را ممکن میسدازد و نیدز تدبعض صدهقه
در بخشی از معامله در جايی که اجزای مبیع در تقابل با اجزای ثمدن باشدند (ربیعدی:1389 ،
145د.)150
به هر حدال ،مداده ( )401-9اصدول حقدوق قراردادهدای اروپدا و نیدز مدواد ( )45و ()50
کنوانسیون وين تقلیل ثمن را به صراحت اعالم کردهاند اما در اصدول قراردادهدای تجداری
12

بینالمللی به آن اشارهای نشده است ،ارره راهکاری نسبتاً مشدابه در مدواد ( )7-4-7و (-8
 )4-7پیشبینی ارديده است.
تنها نکتهای که باقی میماند اين است که با تسامح در اينجا تقلیل ثمن شدیوهی جبدران
مسؤولیت متعهدِ قرارداد است ،مبنای تقلیل ثمن دارا شدن ناعادالنده اسدت .وانگهدی ،تقلیدل
ثمن متوقف بر مسؤولیت فروشدنده نیسدت و از ايدنرو بدا خسدارت ناشدی از کداهش ارزش
اجرای قرارداد قابل جمع نمیباشدد .عدالوه بدر ايدنهدا ،بده فدور کلدی در مرحلدهی اجدرای
اجباری عقد است که ضمانت اجدرای حقدوقی آن ظداهر میشدود و اجدرای مهداد پیمدان را
تحمیل میکند .به نظر میرسد که تقلیل ثمن از لحداظ مداهیتی بیشدتر يدک شدیوه تضدمینی
باشد تا جبران خسارت.
1ـ2ـ .2جریمه قضایی

اين شیوهی جبران که فقط در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی به آن پرداختده شدده

است و نظیر رنین نهادی را نه در حقوق داخلی و نه در دو سند بین المللی ديگر ديده نمی-

اقبلیت جمع شیوهاهی جبران خسارت قراردادی رد حقوق اسالم و اریان و مقایسه با اسناد بینالمللی

خسارت تلقی میادردد زيدرا بدرخالف سداير شدیوههدای جبدران خسدارت ،کده مبتندی بدر



شود .براساس بند ( )1ماده ( )7-2-4اصول قراردادهای تجاری بینالمللی نهاد مزبدور رندین
تعريف شده است« :هرااه دادااه خلاب به يک فرف ،قرار اجرای تعهد را صدادر نمايدد،
میتواند مقرر کند که فرف مزبور در صورت عدم رعايت مهاد قرار ،جريمه بسردازد».
تجربه نشان داده است که در برخی نظامهدای حقدوقی ،تهديدد بده جريمدهای کده از راه
قضايی برای انجام دادن کاری تحمیل میشود ،مؤثرترين وسیلهی تضدمین بدرای افاعدت و
پیروی از احکام مبتنی بر دستور اجرای تعهدات قراردادی است .از واژهی «میتواند» در بند
( )1ماده فوق استنبا میشود که تحمیل جريمه به صالحديد دادااه است (اخالقی و امدام،
 .)269 :1385عالوه بر اين ،با مالحظهی اوصافِ خاص اين شیوه ،بده نظدر میرسدد جريمده
قضايی در واقع يک فريس تضمینی است که اجدرای تعهدد را سدهولت و تسدريع میبخشدد
بنابراين قابلیت جمع آن با شیوههای جبران خسارت ،حسب مورد وجود خواهد داشت ،هدر
رند در خصوص آن حکم صريحی در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی وجود ندارد.
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 .2قابليت جمع شيوههای جبران خسارت

در اين قسمت نخست بده تحلیدل اصدل قابدل جمدع بدودن شدیوههای جبدران خسدارت و
محدوديتهای آن میپردازيم و سسس در رابله با قابلیت جمدع میدان شدیوههای جبدران ،بدا
لحاظ اقسام شیوههای جبران خسارت که در باال برشمرديم ،سخن خواهیم اهت.

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

الزم به ذکر است که نوع رويکرد نظامهای حقوقی در خصوص موضدوع مدورد بحدث،
بستگی زيادی به مبنايی دارد که برازيدهاند .توضیح آنکه در ايدن زمینده سده مبندای کلدی
قابل فر است:

( )1اصل «جبران خسارت تا میزانی که متعهدله استحقاق دارد»
2
( )2اصل «جبران خسارت تا میزانی که با ارزش اجرای قرارداد برابری میکند«
1

( )3اصل «بازارداندن متعهدله به وضعیت قبل از قرارداد».

3

همانفور که مالحظه میشود ،پذيرش هر يک از مبانی مزبور آثار متهاوتی را به همدراه
خواهد داشت .در مجموع میتوان اهت :ديدااه معقولتر و همگام با مقتضیات تجاریِ هر
جامعه ،تمايدل بده نظدام اول جبدران خسدارت ،يعندی تدا میدزان اسدتحقاق متعهدلده ،را قدوت
میبخشد4.به بیان ديگر ،شدیوههای جبدران خسدارت بدرای فدرفِ متضدرر بايدد بده اوندهای
فراحی شوند که نه تنها سود مورد انتظار وی ،بلکه هزيندههايی کده بده واسدله نقدض تعهدد
قراردادی بر وی تحمیل میاردد ،همگی پوشش داده شوند5.البته رندین امدری مشدرو بده

1. “Quantum Meruit”.
2. “Quantum Valebant”.
3. “Putting the aggrieved party before the contractual position”.
 .4بیهوده نیست که پارهای از استادان حقوق در بحث ضدمانتاجراهدای نقدض قراردادهدای تجداری ،تنهدا نظدامِ جبدران
خسارت تا میزان استحقاق متعهدله را مورد ملالعه قرار دادهاند:
Ribeiro, Robert, Damages and Other Remedies for Breach of Commercial Contracts, Great
Britain, Thorogood, 2002, pp. 3-6.

 .5هماناونه که يکی از اصول کلیِ کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،اصل جبران کامل خسدارات وارده بده زيدانديدده از
بابت نقض تعهد میباشد و رنین اصلی از ماده ( )74که اعالم مینمايد« :خسارات ناشی از نقض قدرارداد بده وسدیلهی
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يکی از فرفین عبارت است از :مبلغی برابر زيان ,از جمله عدمالنهعی ,که فرف ديگر بر اثر نقض متحمل شده اسدت
[با وجود اين] رنین خساراتی نمی تواند فراتر از از مقدار زيانی که شخصِ ناقض در زمان انعقداد قدرارداد و بدا لحداظ

اين است که حدِ اعتدال مراعات ادردد ،عددالت و انصداف از میدان ندرود و بده «دارا شددن
ناعادالنه» 1ختم نگردد(.)Martin,2000: 159-160
در اين رابله نظامهای حقوقی از جملده ايدران ،موضدع مشخصدی را نسدبت بده پدذيرش
شیوههای جبران خسارت مادام که باهم «سازاار»2باشند ،قابلیت جمع شدن و بده کدارایری
را خواهند داشت در نتیجه ،وضعیت نامللوبی که در باال اشاره شد را موجب نخواهند شد.
پس به نظر میرسد ،بهترين مال در اين خصوص ضابلهی عرفدی اسدت کده در ادامده بده
تبیین آن پرداخته خواهد شد.
2ـ .1اصل قابل جمع بودن شيوههای جبران خسارت

3

اارره قانون مدنی ايران بده فدور صدريح دربداره امکدان جمدع میدان شدیوههای جبدران
مقررهای ندارد ،ولی از رو قانون اين نتیجده بده دسدت میآيدد کده قدانونادذار بدر مبندای
«قاعدهی الضرر» ،جمع میان شدیوههای جبدران خسدارت قدراردادی ،کده بدا هدم سدازااری
دارند ،را به عنوان يک اصل پذيرفته است .البتده در تليیدد ايدن برداشدت مدیتدوان بده مدواد
( )228( ،)221و ( )230قددانون مدددنی اسددتناد کددرد کدده همگددی بدده صددورت ضددمنی جبددران

اقبلیت جمع شیوهاهی جبران خسارت قراردادی رد حقوق اسالم و اریان و مقایسه با اسناد بینالمللی

رويکردهای باال نسذيرفتهاند .همچنین در خصوص مال

دارا شدن ناعادالنه نیز بايد اهت:



خسارت را در کندار فسدش يدا الدزام متعهدد بده جبدران خسدارت تدلخیر و عددم انجدام تعهدد
پذيرفتهاند .برای مثال ،وقتی قانوناذار از امکان ملالبهی خسارتِ عدم انجدام تعهدد سدخن
میاويد ،به داللتِ التزامی در اين مرحله فسش معامله صورت ارفته است بندابراين در ايدن
خصوص عدم صراحت قانون مدنی امکان استناد به رند شیوهی جبدران خسدارت را از بدین
نمیبرد.

واقعیات و موضوعاتی که در همان هنگام آن را به عنوان اثر ممکنالحصول نقض قدرارداد پدیشبیندی کدرده يدا مدی-
بايستی پیشبینی میکرده است باشد» ،قابل استنبا است.
Janssen, André & Meyer, Olaf (2009), CISG Methodology, Germany, Sellier European law
publisher, 2009, p 281.

1. “Unjust Enrichment”.
2. “Consistent”.
3. Plurality of Remedies Principle (or Cumulation of Remedies Principle).
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اين مسلله که ررا قانوناذار اين موضوع را به صدراحت ذکدر نکدرده اسدت ،شدايد بده
جهت بداهت امر باشد رنانکه قانون مدنی آلمان1نیز تقريباً فريقی مشدابه در پدیش ارفتده
و تنها به ذکر مصاديس جمع شیوههای جبران خسارت بسنده کرده است .بدا وجدود ايدن ،در
برخی اسناد بین المللی اصل مذکور بده فدور صدريح مدورد شناسدايی قدرار ارفتده اسدت تدا

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

حداقل باب تهسیر در اين زمینه بسدته شدود و بدرای آن مبندای قدانونی در عرصدهی تجدارت
بینالملل وجود داشته باشد .از اين رو در کنوانسیون بیع بین المللی کاال ،مدواد ( )45و ()46
به نهع خريددار و مدواد ( )61و ( )62بده نهدع فروشدنده بده صدراحت بده ايدن موضدوع اشداره
کردهاند .بند ( )2ماده ( )45کنوانسیون مزبور مقرر میدارد« :استهاده از حسِ توسدل بده سداير
شیوههای جبران خسارت ،مشتری را از هیچ حس ديگری که ممکدن اسدت جهدت ملالبدهی
خسارت داشته باشد محروم نمیکندد» (Huber & Mullis, 2005[A]: 378-379 & 138-
 .)140همینفور بند ( )2ماده ( )61نیز حاوی مهاد مشابهی به نهع فروشنده اسدت( & Huber

 .)Mullis, 2005[B]: 382برخی از حقوقدانان در مقام تهسیر مادهی مزبور ،بعد از اينکده
رويکردِ جمع شیوههای جبران خسارت را بدعتی مخالف با نظام سدنتی کدامنال دانسدتهاندد،
نتیجه ارفتهاند :خريداری که فروشنده را به اجرای قرارداد ملزم میکند ،میتواند افزون بدر
آن ،جبران خساراتی که از تلخیر يا نقص اجرا به وجود آمده است را ملالبه نمايد .همچنین
خريداری که قرارداد را فسدش میکندد ،میتواندد تقاضدای خسدارتی را نمايدد کده از نقدض
قرارداد حاصل شده است ( .)Honnold, 2007: 335, 357, 451شايان ذکر است که برخی
ديگر پارااراف ( )2ماده ( )45کنوانسیون را ناظر به بعضی از نظامهای حقوقی داخلی نظیدر
انگلیس و مجارستان میدانند که اجازه نمیدهند فرفِ متضدرر بده صدورت هدمزمدان از دو
شیوهی فسش و ملالبهی خسارت استهاده نمايد و بر همین اساس مهاد اين مدواد را بده ندوعی
تجويز قانونی در اين قبیل نظامها معرفی میکنند (داراب پور.)166 :1374 ،
ماده ( )102-8اصول حقدوق قراردادهدای اروپدايی نیدز در خصدوص قابدل جمدع بدودن
شیوههای جبران خسارت اعالم میکند« :شیوههای جبدران خسدارتی کده ناسدازاار نیسدتند،
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1. German Civil Code (known as BGB), Civil Code in the version promulgated on 2 January
;;;;;;; ;;; ;; (2002 );;;;;;; ;;; ;;;;;;; ];;;;;;;;;;;;;;;;;[, ;;;; ;;;;;;; ;; ;;;;;;; 2 )16
of 19 February 2007.

میتوانند مجتمعاً مورد استهاده قرار ایرند .به ويژه اينکه يکی از فرفین با اجرای حس خدود
1

نسبت به هر يک از شیوههای جبران خسارت ،از حس ملالبهی خسارات محروم نمیشود».
هماناونه که مالحظه مدی شدود ،جمدع شدیوههدای جبدران خسدارت در بندد اوّل مداده،
آن ،به ملالبه خسارات قراردادی در کنار ساير شیوههای جبران خسارت اشاره شدده اسدت.
پیرامون اين ماده نیز رنین اظهار نظر شده است که قاعدهی جمع شیوههای جبران خسارت،
منصرف به جايی است که اين شیوهها سازاار و قابل جمع باشند پس ايدن مقدرره بده فدور
خاص حاوی اين نکته است که رنانچده متعهدلده فدرف ديگدر را حسدب مدورد بده اجدرای
قرارداد ملزم کرده يا قرارداد را فسش کند ،از حس ملالبهی خسارت قراردادی محروم نشدود
(.)Lando, 2000: 362
البته بديهی است که آنره در باال اذشت ناظر به مدوردی اسدت کده زمدان ،قیدد تعهدد
نباشد در میر اين صورت ،در جايی که تعهد به صورت وحدت مللوب مورد توافدس بدوده
و متعهد در زمان مقرر به تعهد خود عمل نکند ،ديگر نه مبنايی برای فسش قرارداد است و نه
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منحصر به جايی است که اين شیوهها قابل جمع باشند و در مقام ارائهی مثدالی در خصدوص



امکان الزام متعهد به اجرای تعهد باقی می ماند ررا که در فرض مزبور اجرای تعهد بعدد از
انقضای تعهد میرممکن خواهد بود .بندابراين ،در رندین وضدعیتی بدا سدقو تعهدد ،قدرارداد
منهسددش و متعهدلدده تنهددا میتوانددد جبددران خسددارت وارده را ملالبده نمايددد (صددهايی:1388 ،
207د.)208
در پايان ،يادآوری اين نکته الزم است که اصل قابلیت جمع شیوههای جبدران خسدارت
در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی ،بدرخالف اصدول حقدوق قدرارداد هدای اروپدايی و
کنوانسیون وين که به صراحت مورد اشاره قرار ارفته ،صراحتاً پیشبینی نگرديده اسدت .بدا
وجود اين ،از مجموع مقررات مربو به شیوههای جبران خسارت مذکور در آن میتوان به
فور ضمنی پذيرش اين اصل را اسدتنبا نمدود2.نکتدهی ديگدری کده پدیش از پدرداختن بده

1. Article 8: 102 The Principles of European Contract Law (PECL) provides that:
“Cumulation of Remedies: Remedies which are not incompatible may be cumulated. In
particular, a party is not deprived of its right to damages by exercising its right to any other
remedy” )MacQueen, 2006: 391(.

2. See UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004 (International
Institute for the Unification of Private Law), Articles: 2-1-15, 6-1-3, 7-1-4 and so forth.
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قلمرو اعمال قاعده اهتهشده بايد در نظر داشت اين است که اصل قابل جمدع بدودن شدیوه-
های جبران خسارت عمدتاً در خصوص جمع الزام متعهد به اجرای تعهد و خسدارت تدلخیر
انجام آن و نیز فسش قرارداد و ملالبهی خسارت نقض انجام تعهد قابل اجراست ررا که در
حقوق ايران اصل بر امکان الزام متعهد به انجام تعهد میباشد.

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

2ـ .2قلمرو اصل قابليت جمع شيوههای جبران خسارت

در اين قسمت تالش شده است تا با لحداظ تقسدیمبندی اصدلی کده از شدیوههای جبدران
خسارت به عمل آمد ،قابلیت جمع آنهدا را در نظدام حقدوقی ايدران بده صدورت تلبیقدی بدا
بعضی اسناد بینالمللی مدورد تحلیدل قدرار ایدرد .بندابراين بده ترتیدب امکدان جمدع فسدش بدا
ملالبهی خسارت ،الزام متعهد به اجرای قدرارداد و ملالبدهی خسدارت و در نهايدت فسدش بدا
1
الزام متعهد به اجرای تعهد ملالعه میاردد.
2ـ .3فسخ با مطالبه خسارت

بعد از فسش عقد ،فرف ناقضِ قرارداد بهدلیل مسدؤولیت ناشدی از نقدض تعهدد ،مسدؤول
جبران خسارتی خواهد بود که به زيانديده وارد شده اسدت .همدانفدور کده در بخدش اول
اهته شد ،بهفور معمول دادااه میزان اين خسارت را مشخص میکند مگر اينکده فدرفین
خودشان مبلغ خسارت را در قرارداد تعیین کرده باشند که در اصلال اين تعیین قدراردادی
خسارت تخلف از اجرای تعهد را «وجه التزام» میاويند .البته مواد ( )226( ،)222( ،)221و
( )230قانون مدنی ايران ،مواد ( )74تا ( )77کنوانسیون بیع بینالمللی ،ماده ( )501-9اصدول
حقوق قراردادهای اروپا و ماده ( )1-4-7اصول قراردادهای تجاری بین المللدی مقرراتدی را
در اين باره در نظر ارفتهاند .صرفنظر از تهاوت در پارهای از احکام ،همهی آنهدا داللدت
 .1بايد توجه داشت که« ،جمع شیوههای جبران خسارت» با مههوم «اختیار متعهدلده در انتخداب ضدمانتاجدرای واحدد از
بین ضمانتاجراهای متعدد» متهاوت است :در واقع ،جمع شیوههای جبران خسارت ناظر به جدايی اسدت کده متعهدلده
برای تدار

زيان ناشی از نقض تعهد ضدمانتاجراهدای مختلهدی دارد کده در عمدل مدیتواندد تمدام آنهدا را مدورد

استهاده قدرار دهدد لدیکن اختیدار متعهدلده در انتخداب ضدمانتاجرای واحدد از میدان ضدمانتاجراهدای متهداوت در
خصوص موردی است که متعهدله برای جبران ضرر ناشی از نقض تعهد از لحاظ نظری شیوههدای مختلهدی دارد کده
در عمل تنها میتواند يکی از آنها را بهموقع اجرا اذارد .هماناونده کده پدارهای از حقدوقداندان اسدالمی در بحدث
ضمانتاجراهای نقض تعهد ناشی از شر فعل ،برای مشرو علیه هدم الدزام بده اجدرای عدین تعهدد و هدم حدس فسدش
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قرارداد را پذيرفتهاند که در عمل اختیار داشته باشد که يکی از آنها را به کار ایدرد (موسدوی خمیندی328 :1421 ،
نراقی.)138 :1417 ،

بر اين موضوع دارند که خسارت عدم انجام تعهد در عرض فسش قدرارداد بداهم قابدل جمدع
هستند.
اين مسلله از رنان قوتی برخوردار است کده برخدی از اسدتادان حقدوق فسدش قدرارداد را
که به حس اعمال میاردد ،نه تنها نقش مهمی را به عنوان يک شیوهی جبران خسارت ايهداء
مینمايد بلکه آثار بسیاری را بر قرارداد مترتب میسازد .فسش قرارداد ،پیششر استحقاق
متعهدله نسبت به محاسبهی خسارات ،يعنی تلخیر در انجام تعهد ،و همچنین بدل انجام تعهد
است (.)UNCITRAL Digest, 2012: 236
ممکن است اين سؤال به ذهن آيد که در فرض نقض تعهد قراردادی و فسدش قدرارداد و
متعاقب آن دريافت خسارت عدم اجرای تعهد ،آيا متعهدله میتواند خسارت ناشی از تلخیر
در انجام تعهد را نیز ملالبده نمايدد؟ در پاسدش بده ايدن پرسدش ،بیشدتر حقدوقداندان داخلدی
معتقدند ارفتن خسارت عدم انجام تعهد در کنار خسارت تلخیر انجام آن اشدکالی نددارد و
عمده دلیل آنها در اين خصوص ،تهاوت منابع اين دو خسارت مدیباشدد :مبندای خسدارت
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الزمهی ملالبهی خسارت [عدم انجام تعهد] دانستهاند بدينمعنا که فسش قدرارداد در جدايی



تلخیر در انجام تعهد ،از دست رفتن مللوب ديگری است که با اجرای تعهدد نیدز بده دسدت
نمیآيد و با اشکال جمع اصل و بدل روبرو نمیشود .پس ،ايدن دو بدا يکدديگر قابدل جمدع
هستند .زيرا ،هر يک سبب ويژه خود را دارد (کاتوزيان (ب) .)209 :1390 ،با وجدود ايدن،
يادآوری اين نکته الزم مینمايد که جمع میان خسارت عدم انجام تعهدد و خسدارت تدلخیر
در انجام تعهد ،همواره در فرضی ممکن اسدت کده تعهدد و زمدان انجدام آن بده نحدو تعددد
مللوب مورد تراضی فرفین قرار ارفته باشند.
در حقوق ايران نحوهی تعیین خسارت تلخیر انجام تعهد ،در فرضی که تعهد پولی باشدد
يا میرپولی ،حکم جدااانهای دارد :در خصوص تعهدات پولی و عدم توافس فدرفین نسدبت
به اين خسارت در ضمن عقد ،مسلله تابع ماده ( )522قدانون آيدین دادرسدی مددنی مصدوب
 1379خواهد بود لیکن در مورد خسارت وارده از بابت تلخیر اجرای تعهدات میرپدولی در
فرض عدم توافس فرفین ،دادااه با لحاظ شرايط و اوضداع و احدوال حداکم بدر عقدد ملدابس
ماده ( )228قانون مدنی تعیین تکلیف مینمايد.
در خصوص خسارت تلخیر انجام تعهد در تعهدات میرپولی ،ظاهراً بین حقدوق ايدران و
اسناد بینالمللی تهاوتی وجود ندارد و در همهی آنها داداداه برفبدس قواعدد عدام میتواندد
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میزان خسارت وارده را مشخص کند .با اينهمه ،بحث اصلی در خصدوص خسدارت تدلخیر
تلديه يا همان خسارت تلخیر در تعهدات پدولی اسدت کده بدا اسدتقرا در قدوانین ايدران و نیدز
ديدااه شورای نگهبان در خصوص «بهرهی پول» ،اين نکته بدهدسدت میآيدد کده در ايدران
امکان ارفتن اين خسارت ممکدن نیسدت در حدالیکده اسدناد بینالمللدی بیدانادر حکمدی

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

مخالف آن هستند .رنانکه ماده ( )78کنوانسیون بیع بین المللی کاال مقرر میدارد« :هراداه
يکی از فرفین موفس به پرداخت ثمن يا يکی از وجوه معوقه نگردد ،فرف ديگدر اسدتحقاق
دريافت بهرهی آن را دارد ،بدون اينکه به حس وی در ادعای خسارت موضدوع اصدل ()74
خللی وارد آيد».
بنابراين کنوانسیون مزبور نه تنها امکان ملالبهی بهره را ممکن دانسته ،بلکه اين خسارت
را با ساير زيانها نیز قابدل جمدع دانسدته اسدت .از فدرف ديگدر مداده ( )78بده فلبکدار حدس
ملالبهی اين خسارت [بهره] را میدهد ،هر رند که قانون ملیِ قابل اعمال در اين خصدوص
مقررهای نداشته باشد (داراب پور .)124 :1374 ،در اين بداره مداده ( )508-9اصدول حقدوق
قراردادهددای اروپددايی و مدداده ( )4-7-9اصددول قراردادهددای تجدداری بینالمللددی نیددز امکددان
ملالبهی بهره را در تعهدات پولی جايز دانستهاند.
 .2-4الزام متعهد به اجرای قرارداد با مطالبه خسارت

در خصوص قابلیت جمع میان الدزام متعهدد و ملالبده خسدارات قدراردادی بايدد بدین دو
فرض قائل به تهکیک ارديد:
الف .الزام متعهد و ملالبه خسارت عدم انجام تعهد

ب .الزام متعهد با ملالبه خسارت تلخیر در انجام تعهد ،اعم از تعهد پولی و میر پولی.
در مورد دستهی اول تمدام نظامهدای حقدوقی ،از جملده ايدران و حتدی اسدناد بینالمللدی
مذکور در اين نوشتار ،در زمینهی عدم قابلیت جمع بین الزام متعهد و ملالبه خسدارت عددم

انجام تعهد با يکديگر اتهاقنظر دارند و حکم عقل نیدز رندین امدری را تليیدد مدینمايدد .در
واقع ،دلیل اين امر به اين موضوع بر میاردد که خسدارت عددم انجدام تعهدد بددل از تعهدد
اصلی است که در فرض معذور شدن آن به هر نحو قابل دريافت است و لذا جمع اين دو به
مثابهی انجام دوبارهی موضوع تعهد است کده مسدلماً اخدالق ،انصداف و عددالت بدر رندین
ملالبهی خسارتی مهر تليید نمیزند .وانگهی ،اين مسلله يقیناً به دارا شدن ناعادالنه نیز خدتم
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خواهد شد.

با وجود روشنی اين مسلله ،اسناد بینالمللی مانند رويکرد قانوناذار ايرانی ،بهصدراحت
اين امکان را رد نکردهاند .با وجود اين ،در اسناد مزبور مقرراتی ديده میشود که بهصورت
تلويحی جمع اين قبیل خسدارات را ممندوع دانسدتهاند بدرای مثدال وفدس بندد ( )3مداده ()45
تسلیم مبیع را ايها نکرده است ،جهت جبران مافات و اجدرای قدرارداد «مددتی» اعلدا نمايدد.
شايان ذکر است که در اين مدت خريدار نمیتواند خسارت عدم انجام تعهد را ملالبه کندد
( .)UNCITRAL Digest, 2012: 234, 224-225البتده مشدابه مقدررهی مدذکور در مداده
( )106-8اصول حقوق قراردادهای اروپايی نیز در نظر ارفته شده است.
بنابراين اهتگو از ملالبدهی خسدارت و الدزام متعهدد بده اجدرای تعهدد ،نداظر بده ادرفتن
خسارت در تلخیر انجدام تعهدد و نده خسدارت بددل از اصدل تعهدد اسدت آرای صدادره در
دعاوی بینالمللی نیز مؤيد ديگری برای اين نظر هسدتند .بدرای مثدال در ر ی داوری شدماره
( )12173صادره از اتاق بازراانی پاريس اين موضوع منعکس شده است که دعدوای الدزام
به انجام تعهد ،متعهدله را از ارفتن خسارات مدالی ،کده بده واسدلهی عددم انجدام تعهدد در

اقبلیت جمع شیوهاهی جبران خسارت قراردادی رد حقوق اسالم و اریان و مقایسه با اسناد بینالمللی

کنوانسیون وين ،خريدار میتواند به فروشندهای که در موعد قراردادی تعهد خود مبندی بدر



موعد قراردادی متحمل شده است ،بینیاز نمیکندد(.)UNCITRAL Digest, 2012: 126
همچنین بنا به رويه بینالمللی ،خسارت تلخیر در ايهای تعهدِ جايگزين نیز قابل قبدول اسدت
هماناونه که در دعوای «فورت هانت» علیه «راابیر سدینگ» حکدم بده پرداخدت خسدارت
مذکور داده شد (.)Treitel, 2003: 1203
رالش ديگر در اين رابله  ،که به نوعی کانون اصلی اختالف نیز هسدت ،در خصدوص
قابلیت جمع الزام متعهد به اجرای تعهد و ارفتن مبلغ خسارت قراردادی يا همان وجه التزام
است .در اين باره قانوناذار ايرانی نظیر آنچه پیشتر بیان شد ،حکمی در نظر نگرفتده اسدت.
برخی از استادان حقوق قائل به جمع اين دو شیوه هستند و در اين خصوص استدالل کرده-
اند که تعیین وجه التزام ،مانعی برای فلبکار در راستای ملالبهی اجرای تعهدد اصدلی ايجداد
نمیکند و نبايد رنین پنداشت که در اين مورد متعهد اختیار پیدا میکند که يا تعهد را بهجا
آورد يا وجه التزام را بسردازد زيرا وجه التزام [خسارت] ،تعهد تبعی و فرعی اسدت و تعیدین
مبلغ مقلوع آن به نیروی الزامآور عقد صدمه نمیزند همانفور که متعهدله نیدز نمیتواندد
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در حالی که متعهد به تعهد اصلی وفا میکند ،از آن بگذرد و وجده التدزام را بخواهدد مگدر
اينکه از مهاد عقد خالف اين ترتیب استنبا شود (کاتوزيان (ب).)245-246 :1390 ،
ب رخی ديگر نظرشان بر عدم امکان جمع اين دو شیوه است به اين صدورت کده ماهیدت
وجهالتزام را جبران خسارت می دانند .خسارتی که از قبل با توافس فرفین معین شدده اسدت.
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به همین جهت جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد را از اشتباههدای رايد تلقدی کدردهاندد
مگر اينکه خسارت برای تلخیر انجام تعهد باشد که بايد عالوه بر تلديدهی خسدارت ،تعهدد
را نیز انجام دهد (جعهری لنگرودی.)569 :1372 ،
در مقام تبیین دو ديدااه ملر شده بايد به فقدان تعارض میان آنها نظر داد زيرا هر دو
بر اين موضوع اتهاقنظر دارند که دريافدت وجده التدزام و الدزام متعهدد بده اجدرای تعهدد بده
صورت همزمان ممکن نیست ،هررندد کده ايدن وجده التدزام بدرای تدلخیر در اجدرای تعهدد
پیش بینی شده باشد ،جمع آن حسب مورد با الزام متعهد به اجدرای تعهدد يدا خسدارت عددم
انجام تعهد اشکالی ندارد .البته دلیلی که در اين باره میتوان ارائه داد ،ايدن اسدت کده وجده
التزام اصوالً همدان خسدارت عددم اجدرای تعهدد اسدت کده فدرفین حددود آن را مشدخص
کردهاند و داداداه را بدرای بررسدیِ کارشناسدی میدزان خسدارت قدراردادی مندع نمودهاندد
بنابراين ارفتن وجه التزام و الزام متعهد به مثابهی ارفتن خسارت عدم انجدام تعهدد و الدزام
متعهد است که در باال ممنوعیت آن مورد تحلیل قرار ارفت.
در حال حاضدر مداده ( )230قدانون مددنی و مداده ( )509-9اصدول حقدوق قراردادهدای
اروپايی در خصوص وجه التزام احکامی را مقرر داشتهاند .با وجود اين ،در کنوانسدیون بیدع
بینالمللی کاال در اين باره حکمی وجود ندارد .عالوه بر اين ،در رويهی فعلی نظام قضدايی
ايران و نیز براساس مقرراتدی کده در مداده ( )509-9اصدول حقدوق قراردادهدای اروپدا ايدن
موضوع پیش بینی شده که در صورت ازاف يا ناریز بودن اين مبلغ ،دادااه حس تعديل آن
را بنا بر اوضاع و احوال دارد.
تنها نکتهای که در اين قسمت باقی میماند ،بررسی قسم دوم ،يعنی امکان الزام متعهد به
اجرای تعهد با ملالبهی خسارت تلخیر در انجدام تعهدد ،اعدم از پدولی و میدر پدولی ،اسدت
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بنابراين با لحاظ ملالب مذکور ،اشکالی در ملالبهی همزمان آنهدا وجدود نددارد .بدا وجدود

اين ،بايد به اين نکته توجه داشت در جايی که تعهد و زمان اجرای آن بده صدورت وحددت
مللوب مورد نظر باشند ،قابلیت جمع اين دو شدیوه هدم در نظدام حقدوقی داخلدی و هدم در



اسناد بینالمللی میرممکن خواهد بود ررا که در تعهدات به نحو وحدت مللدوب ،اجدرای
آن بتواند اجرای تعهد و خسارت تلخیر در انجام آن را از متعهد بخواهد.
 .2-5فسخ قرارداد با الزام به اجرای تعهد

هماناونه که اهته شد ،فسش قرارداد با الزام متعهد به اجرای تعهد ،قابل جمدع نیسدت و
اين يک استثنای بزرگ بر اصل مذکور ،يعنی اصل قابلیت جمع شیوههای جبران خسدارت،
محسوب میشود که ماده ( )219قانون مدنی نیز آن را تليیدد مدینمايدد 1.پدارهای از حقدوق-
دانان شر بقدای قدرارداد را شدر بده معندای اصدلالحی نمیدانندد بلکده از آن بده عندوان
«حقیقتی مبندايی» يداد میکنندد (شدهیدی .)30 :1391 ،بايدد اضدافه نمدود کده بعدد از فسدش،
موضوع بحث که همان عقد است ديگر در عالم اعتبدار وجدود نددارد و ديگدر امکدان الدزام

اقبلیت جمع شیوهاهی جبران خسارت قراردادی رد حقوق اسالم و اریان و مقایسه با اسناد بینالمللی

تعهد در خارج از موعدِ قراردادی به هیچ وجه مللوب متعهدله نیست تدا بدا از دسدت رفدتن

متعهد به اجرای تعهد ممکن نیست بنابراين میتوان اهت شر بقای عقد از جملده شدرايط
امکان جمع شیوههای جبران خسارت نیست بلکه جمع مذکور در جايی قابدل بحدث اسدت
که در ابتدا قرارداد معتبری موجود باشدد کده متعهدد از اجدرای تعهددش خدودداری کندد و
سسس شیوههای جبران خسارتِ مختلهی وجود داشته باشد تا بررسی نمود که متعهدلده مدی-
تواند میان آنها جمع بندد يا خیر؟

2

 .1براساس ماده ( )219قانون مدنی «عقودی که بر فبس قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائممقدام آنهدا الزماالتّبداع
است مگر اينکه به رضای فرفین اقاله يا به علت قانونی فسش شدود» .در واقدع ،از مههدوم مخدالف مداده مزبدور قابدل
برداشت است که قرارداد فسش شده ،میان فرفین الزماالتّباع نیست .به ديگر سدخن ،ضدمانتاجدرای الدزام بده اجدرای
تعهد ناظر به موردی است که قرارداد باقی باشد و الزام مورد اشاره از آثار قرارداد میباشدد بندابراين در صدورتیکده
متعهدله قرارداد را فسش نمايد ،نمیتواند الزام متعهد به اجرای تعهد را نیز بخواهد.
 .2الزم به ذکر است که ،عدم امکان جمع بین الزام به انجام عین تعهد ناشدی از شدر و فسدش قدرارداد اصدلی در حقدوق
ايران همانند تعهدات اصلی شر بقای قرارداد نیست بلکه به موجب مواد ( )237تا ( )239قانون مدنی ،الزام به انجدام
مهاد شر فعل بر فسش قرارداد اصلی تقدم دارد و فسش قرارداد مشرو به متعذَر بودن اجبار به اجرای تعهدد ناشدی از
شر میباشد .هماناونه که برخی از حقوقدانان اسالمی در شر کتاب «مکاسب» ،در بحث ضمانتاجرای تخلف
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در اين راستا بند ( )1ماده ( )46کنوانسیون بیع ،حس الزام بايع به اجرای تعهدد ،در جدايی
که خريدار از حس فسش خدود اسدتهاده نمدوده باشدد ،را سدلب کدرده اسدت( UNCITRAL

 .)Digest, 2012: 245همچنین میتوان اظهار داشت که جمع میان الدزام بده انجدام تعهدد و
فسش قرارداد ،يکی از مثالهای سنتی برای نشان دادن ناسازااری شیوههای جبران خسدارت
فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

است.
بايد توجه داشت که مبنای بحث نويسنداان نداظر بده جدايی اسدت کده خريددار امکدان
توسل به اين حقوق را دارد و تصمیم بر اجرای هر دوی آنها میایرد .به نظر میرسدد کده
عنوان حس به دو شیوه الزام متعهد و فسش قرارداد ،در مدوردی کده بحدث بدر امکدان اجدرای
همزمان آنها باشد صدق نمیکند ررا که با اجدرای يکدی ،حدس رجدوع بده شدیوهی جبدران
خسارت ديگر سلب خواهد شد .بنابراين ،در جايی که شرايط برای اجرای هدر يدک از ايدن
دو حس فراهم باشد ،اهلیت تمتع متعهدله ثابت است لیکن اهلیدت اسدتیهای وی محددود بده
اعمال يکی از اين حقوق در زمان واحد میباشد.
نتيجهگيری

از مجمدوع مباحدث بده ايدن نتداي رسدیديم کده مههدوم «شدیوههای جبدران خسددارت» از
«شیوههای پیشگیری از ورود خسارت» در قراردادها منهک بوده و مصاديس آنها را تدا حدد

از مهاد شر فعل بهوسیلهی مشرو علیه ،بهعنوان «هدل للمشدرو لده الهسدش مدعالدتمکن مدناالجبدار» ايدراد ارفتده و
فرمودهاند از لحاظ عقلی اجتماع حسِ اجبار به اجرای عین تعهد ناشی از شر و فسش قرارداد اصلی قابل قبدول نیسدت
(ايروانی )67 :1406 ،زيرا ،دلیلِ عقلی نبودن اجتماع ضمانتاجراهای فوق اين اسدت کده تدا وقتدی کده عددم امکدان
اجباری مشرو علیه به اجرای عین تعهد محرز نشود ،تخلهی ثابت نمیادردد تدا مشدرو لده بتواندد قدرارداد اصدلی را
فسش کند .در واقع به موجب نظريهی مزبور حس اجبار به اجرای عین تعهدِ ناشدی از شدر و فسدش قدرارداد اصدلی در
فول يکديگر هستند و از نظر عقلی قابلیت جمع با يکديگر را ندارند .رون حس اجبار بده اجدرای عدین تعهدد ناشدی از
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شر  ،مقدم بر امکان فسش قرارداد اصلی است و فسش ياد شده هنگامی ممکن است که الزام به انجام مهاد شر فعدل
متعذَر باشد.

امکان برشمرديم و تقسیمبندی کلی از شیوههای جبران خسارت را نیز بده صدورت اجمدالی
بیان نموديم .بنابراين ،واژه «ضدمانتاجرا» بده دلیدل عدام بدودن ،هدم شدیوههای تضدمینی يدا



پیشگیرانه و هم شیوههای جبران خسارت را در بر میایرد .برای شیوههای تضمینی میتوان
اجرای قرارداد ومانند اينها را نام برد در حالیکه شیوههدای جبدران خسدارت شدامل الدزام
متعهد به اجرای قرارداد ،ملالبهی خسارت تلخیر انجام تعهد يا عدم انجام تعهد و حس فسدش
ناشی از عدم اجرای قرارداد میباشد که معموالً در اکثر نظامهای حقوقی مشتر

هستند.

قانون مددنی ايدران بدا ايدنکده در خصدوص امکدان جمدع شدیوههای جبدران خسدارت و
شناسايی اين امر به عنوان يک اصل ،حکم صريحی ندارد ،ولی از رو اين قانون اين نتیجه
به دست میآيد که قانوناذار براساس «قاعدده الضدرر» ،جمدع شدیوههای جبدران خسدارت
قراردادی ،که با هم سازااری دارند ،را به عنوان يک قاعدهی کلی پذيرفته اسدت رنانکده
در فقه امامیه به اين موضوع نیز به همین شکل پرداخته شده است.

اقبلیت جمع شیوهاهی جبران خسارت قراردادی رد حقوق اسالم و اریان و مقایسه با اسناد بینالمللی

مواردی رون حس حبس ،حس تعلیس اجدرای قدرارداد ،حدس فسدشِ متعاقدبِ پدیش بیندی عددم

با وجود اين ،اسناد بینالمللی معتبری مانند کنوانسیون بیع بینالمللی کاالهدا ،مدواد ()45
و ( ،)61و اصول حقوق قراردادهای اروپايی ،ماده (102دد )8اصدل مدذکور را بده صدراحت
پیشبینی کردهاند و اين قابلیت را به عنوان يک اصل مورد شناسايی قرار دادهاند .بدر همدین
اساس ،جمع شیوهی فسش با ملالبهی خسارتِ عدم انجام تعهد امکانپدذير اسدت و میتدوان
اهت فسش قرارداد ،مقدمه يا الزمهی اجرای ديگری است هماناونه که عالوه بر ايدن دو،
به صورت معمول خسارت تلخیر در انجام تعهد نیدز قابدل ملالبده اسدت .زيدرا ،مبندای آن از
دست رفتن مللوب ديگری است ،ارره در سبب ،که همدان عقدد اسدت ،اشدترا

دارندد.

البتّه استثنای اين بحث تنها در جايی است که تعهد و زمان آن به نحو وحدت مللوب مدورد
تراضی قرار ارفته باشند.
در خصوص جمع شیوهی الزام متعهد به اجرای قرارداد با ملالبدهی خسدارت ايدن نتیجده
حاصل شد که الزام متعهد به اجرای قدرارداد تنهدا بدا ملالبدهی خسدارت ناشدی از تدلخیر در
اجرای قرارداد امکانپذير است زيرا الزام متعهد به اجرای قرارداد و دريافت خسارتِ عددم
انجام تعهد به مثابهی دو بار خسارت ارفتن است که ايدن جمدعِ اصدل و بددل ،موجدب دارا
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شدن ناعادالنه میشود .عالوه بر اينها ،دربارهی جمع شیوه فسش و الزام به اجرا بايد دانست
که لزوم هر عقد وابسته به وجود و بقای آن در عدالم اعتبدار اسدت .بندابراين ،بقدای عقدد بده
هنگام الزام به اجرای تعهد ،شر به معنای اصلالحی نیسدت بلکده جدزء حقیقدت عقدد بده
شمار میرود و جمع اين دو شیوه از لحاظ عقلی ممکدن نیسدت .بندابراين بدا لحداظ ملالدب

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

اهتهشده ،به قانوناذار پیشنهاد میشدود کده بده فدور صدريح قاعددهی کلدیِ قابلیدت جمدع
شیوههای جبران خسارتِ سازاار با يکديگر و همچنین موارد استثنای آن را پیشبینی نمايد
تا حقوق فرفین قرارداد به دلیل عدم پیشبینی رنین مقدررهای در مجموعده قدوانینِ ايدران از
بین نرود.
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