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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 رهناردادیع ملهزالها ا ی ه قه
ش،اه هیی ا ی ا
تهزا مباد دارد کا آد هی را ی ا ا ش،اه هیی پ،ش ،نا ا ی قه تهزها تیک،ه
کند .ا طار مهمال ش،اه هیی برناد اریرر رناردادی مقنر در ظهی قهار
ا ناد م ا وید مذکارو ری ل تقر،ا ا « شه،اه ههیی متهلنج برهناد ارهیرر » م
« ش،اه هیی ایص برناد اریرر » ا  .موظار ا شه،اه هه یی متهلنج برهناد
کا در ا وید  ،الملل م قان ا ناد ا آد هی اشهیره
اریررو ش،اه هی ا
ند اه ا و می وا الزا ا ا جی عه ،تهزها .له،ک شه،اه ههیی اهیص برهناد
کا صنا ل یً در ا وید  ،الملل مباد دار ها م هوها
اریررو ش،اه هی ا
ا قان ا هناد مارد تهاه ا هاو ظ،ه ن ریعهاه ی تقل،هل ممه  .همچوه ،در ناه
مااردو هنای ملهزالها پهز ا قه تهزها رهناردادیو شوها شه،اه ی برهناد
هی رهناردادی آد ههیو
اریرر ا مباد م آ ا کا صهن ظهن ا موتهق رهی ا
امکید ا کیر ،نی پیره ای ا ا ش،اه هیو کا ی ها ی یر هرلواو 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
ری ل ،بم ش،اه هیی برناد اریرر رهناردادی را هنای ملهزالها ها
صنا
ریعاه ی کل پ،ش ،و کنده ا ا .ی مباد ا و راهکیرهیی ا تخهی شهاه
عوااد
در ا وید مز ارو ا توزی ام ،لا ی ری اد مها ا هناد یه تهاه ا ه ه لکها
میید آد هی ا رمح ا ری اد ،ز ا لوریط مه هندد م دل،هل ری هل ررهال در ا ه
اصاصو پذ نش بم  ،ه مایلرها رهنر م هید یشه ا تهقا،نع ا جهی
الزا ملهزا ا ابهنای رهنارداد م ،هز بمه م،هید ه
فرخ ی
تهزا ی
فرخ در ظهی قهار مهی
مایلرا رنر م ید یش ا عا ا جی تهزا ی
م یشا.
واژگان كليدي :ق تهزاو ش،اههیی برناد اریرر رناردادیو الزا ها ا جهی عه،
تهزاو مایلرا اریررو ری ل ،بم .
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فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مقدمه

منظور از شيوههاي جبران خسارت قراردادي راهکارهايي اس

که براي تددار

زيدان

وارده به متضرر بهدليل نقض تعهد در فقه اماميه ،حقوق ايران و اسناد مهم حقدوق بازرگداني
بينالمللي پيشبيني شدهاند .الزم به ذکر اس

که شيوههاي جبران خسارت قراردادي ،براي

مثال الزام به انجام عين تعهدد ،مطالبده خسدارت و حدخ فسد ناشدي از قدرارداد 1،را نبايدد بدا
شيوههايِ پيشگيرانه ،مانند حخ حبس ،حخ تعليخ اجراي قرارداد ،حخ فس متعاقب پيشبيندي
عدم اجراي قرارداد ،اشتباه گرفد

چدرا کده در شديوههداي پيشدگيرانه ،فدرفين قدرارداد در

مرتبهاي قبل از نقض تعهد ميتوانند با لحاظ شراي خاصي آنها را اجرا و از ورود زيان بده
خودشان از باب

نقض تعهد جلوگيري نمايند و جنبهي پيشگيرانه دارند برعکس شيوههداي

جبران خسارت قراردادي ،ناظر به مرتبهاي پس از نقض قرارداد هسدتند و داراي خصيصدهي
جبراني هستند .بنابراين ،در مقالهي حاضر مسدلله شديوههداي جبدران خسدارت قدراردادي در
حقوق ايران و اسناد مهم حقوق بازرگاني بينالمللي مورد مطالعه قرار خواهد گرف .
مسللهي ديگري که در بحث شيوه هداي جبدران خسدارت قدراردادي بايدد بده آن توجده
داش

اين اس

که آيا از باب

نقض يک تعهد ميتوان شيوههاي مختلف جبدران خسدارت

 .1بر همين اساس ،نويسندگان نظام حقوقي کامنال ذيل عنوان «شيوههاي جبران خسارت ناشدي از نقدض قدرارداد» تنهدا
ضمان اجراهايي ،براي مثال الزام به انجام عين تعهد ،مطالبهي خسارت ،فس قرارداد و مانند اينهدا را ،مدورد مطالعده
قرار دادهاند و اشارهاي به شيوههاي پيشگيرانه نداشتهاند:

2

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; Atiyah, P. S & Smith, Stephen A., “Atiyah’s Introduction
to the Law of Contract”, 6thed, The United States, Clareandon Press. Oxford, 2005, pp. 371422; Richards, Paul H. (2002), “Law of Contract”, 5thed, England, Pearson Education
Limited, pp. 346-354; Furmston, M. P., “Chesire, Fifoot and Furmston’s Law of Contract”,
12thed, London, Butterworths & Co (Published) Ltd, 1991, pp. 594-636.

را بهفور همزمان به کار برد 1و ضابطها ي کلي در اين خصوص ارائه داد؟ قانون مدني ايران
حخ به کارگيري چند شيوه ي جبدران خسدارت را بده صدراح
ميتوان اين حخ را از دالل

بيدان نکدرده اسد  ،اگرچده



ضمني برخي مواد قانون مزبور اسدتنبا نمدود .بدهعندوان مثدال،

به نحو همزمان مورد شناسايي قرار داده اس  .2با وجود ايدن ،در برخدي از اسدناد مهدم بدين
المللي نظير کنوانسيون بي ،بين المللي ،3و اصول حقوق قراردادهاي اروپدايي ،3حدخ مدذکور
بهفور صريح براي متعهدله مورد شناسايي قرار گرفتده اسد

لديکن در آنهدا ضدابطهاي در

اين خصوص مالحظه نميشود.
بدينترتيب ،مطالب مقالهي حاضدر در دو مبحدث جداگانده مدورد بررسدي قدرار گرفتده
اس  :در مبحث نخس  ،از شيوههاي جبران خسارت قراردادي در حقوق ايران با تلکيدد بدر
اسناد مهم حقوق بازرگاني بينالمللدي سدخن گفتده مديشدود در مبحدث دوم قابليد جمد،
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قانونگذار در ماده ( )221قانون مدني به صورت تلويحي حخ فس و مطالبدهي خسدارت را

شيوههاي جبران خسارت قراردادي و ارائه ضابطهي کلي در اين باره مطالعه ميگردد.
 .1شيوههاي جبران خسارت قراردادي

با مراجعه به قانون مدني ايران و اسناد بينالمللي ميتوان شيوههاي جبران خسدارت را بده
سه دسته اصلي تقسيمبندي کرد که عبارتند از:
الف .الزام به اجراي عين تعهد
ب .مطالبه خسارت
1. Cumulation of Remedies.

 .2ماده ( )221قانون مدني مقرر ميدارد « :اگر کسي تعهد اقدام به امري کند يا تعهد نمايد که از انجام امري خودداري
کند در صورت تخلف مسئول خسارت فرف مقابل اس

مشرو بر آنکه جبران خسارت تصريح شده و يدا تعهدد

عرفاً به منزلهي تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد» .بندابراين وقتدي قدانونگدذار از امکدان مطالبدهي
خسارت عدم انجام تعهد سخن ميگويد ،به دالل ِ التزامي در اين مرحله فس معامله صورت گرفته اس .
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.

3



ج .فس قرارداد

1

در همين جا ذکر اين نکته ضروري اس که کليهي شيوههداي مزبدور نده تنهدا بدهعندوان
ضمان اجرايي براي نقض مورد اصلي معامله به کار گرفتده مديشدوند بلکده در خصدوص
شرو ضمن عقد نيز بر فرض صح
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واق ،،دليل اين امر آن اس

آنها و عدم وجود مان ،قانوني ،نيز جاري هسدتند .در

که عقد ،مجموعهاي هماهنگ اس

و هر چه در ايدن مجموعده

گنجانيده شود ،جزيي از عقد به شمار خواهد رف خواه در شمار تعهدات اصدلي باشدد يدا
تبعي« .ارادهي مشتر » بر اين سازمان مرتب و همگام تعلخ گرفتده و کدل آن را يدکبداره
انشاء کرده اس  .بنابراين ،بحث در خصوص شرو ضدمن عقدد چيدزي جددا و مسدتقل از

 .1ممکن اس

اين سؤال به ذهن برسد که چرا در اعالم شيوههاي جبران خسدارت قدراردادي در قدانون مددني ايدران و

اسناد بينالمللي ،اشاره اي به انفساخ نگرديده اس ؟ به ويژه در موارد وحدت مطلوب ،که زمان قيد مورد تعهد اسد ،
تخلفِ متعهد از نظر زمان ،انفساخ قرارداد را در پي دارد .در پاس به اين سؤال به چند شيوه ميتدوان اسدتدالل کدرد:
اوّل .ضمان اجراهاي قرارداد از جهات گوناگون قابل تقسيم اس  .بنابراين ،برخي از ضمان اجراها ناظر بر مرحلهي
تشکيل و تفسير قرارداد هستند و بعضي از آنها مربو به مرحلهي اجراي تعهد دستهي اخيرِ ضمان اجراهدا (مرحلده
اجراي تعهد) نيز با نظر به اين نکته که تخلف از قدرارداد مدي تواندد منجدر بده زوال حيدات حقدوقي قدرارداد شدود ،بده
انفساخ ،الزام به انجام عين تعهد ،فس قرارداد و مطالبه خسارت تقسيم ميگردند .بدا وجدود ايدن ،تقسديمبنددي مدورد
اشاره در متن در خصوص شيوه هاي جبران خسارت قراردادي مربدو بده جدايي اسد

کده قدراردادي وجدود دارد و

تخلف متعهد اعتبار قرارداد را از بين نميبرد و بر همين اساس ،شيوههاي جبران خسارت به سه دسدته تقسديم گرديدد
دوّم .فرض متعارَف در نگارش مقاله پيشرو اين بوده که اساساً تخلف متعهد سبب از بين رفتن اعتبدار قدرارداد نمدي-
شود و در چنين حالتي ،بحث جم ،شيوههاي جبران خسارت قراردادي منطقي مينمايدد .زيدرا ،چندانچده قدرارداد بده
دليل انفساخ منحل شده باشد ،نميتوان از فس قرارداد ،الزام به انجام عين تعهد و مانند اينها سخن گف  .به عبدارت
ديگر ،فرض مورد بحث در اين مقاله ،مربو به جايي اسد

کده نفدس مدورد تعهدد منظدور بدوده و موعدد انجدام آن

خصوصيتي اضافه دارد که با انقضاي موعد مقرر و عدم انجام تعهد ،آن خصوصي
تعهد مطلوب فرفين اس  .بايد توجه داش

از بين ميرود ،امّدا هندوز اجدراي

که در انفساخ قرارداد ،امکدان مطالبدهي خسدارت ناشدي از عددم اجدراي

تعهد وجود دارد و چنانچه فرفين بخواهند ،خسارت را به نحو وجه التزام در قرارداد مورد پيشبيني قدرار دهندد ،بايدد
وجه التزام را به شکلِ مبلغ مقطوع و نه خسارت تلخير انجام تعهد از قرار روز تعيين کنند .چون با حدوثِ انفسداخ ،بده
4

نحو قهري و خودکار قرارداد از بين مي رود و ديگر تعهدي براي متعهد وجود ندارد تا بده دليدل تدلخير در انجدام آن،
مسئوليتي متوجه وي باشد.

مفاد عقد نميباشد (کاتوزيان( 1311 ،الف) 1.)111 :از سوي ديگر ،گفتگو از عددم اجدراي
قرارداد يا نقض تعهد تنها به عدم اجرا محددود نمديشدود بلکده اجدراي غيرمطدابخ قدرارداد
[ناقص ،معيوب يا عدم مطابق حقوقي] را نيز در بر ميگيرد چرا که اجدراي غيرمطدابخ بدا
متعهدله فرقي ندارد.
بنابراين با لحاظ مطالب گفتهشده ،در بخش حاضر نخس به معرفي شيوههاي مشدتر
جبران خسارت در نظام حقوقي ايران و اسناد مهم بينالمللي ميپردازيم و سدسس بده اجمدال
از راهکارهايي سخن خواهيم گف

که در نظام حقوقي ايران وجود نداشدته ،ولدي در اسدناد

بينالمللي بهعنوان شيوهاي براي جبران خسارت مورد پيشبيني قرار گرفتهاند.
1ـ .1شيوههاي مشترك جبران خسارت

شيوههاي مشتر

جبران خسارت قراردادي در نظام حقدوقي ايدران و اسدناد بدينالمللدي

نظير کنوانسيون بي ،بينالمللي کاال و اصول حقوق قرادادهاي اروپايي بهفور اختصار از قرار
زير هستند که برخي از آنها نيز به اقسام گوناگوني تقسيم ميشوند.
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موضوعِ مقرر در قرارداد ،در حکم عدم اجرا اس

و از نظر نتيجه با عدم اجراي تعهد بدراي



 .1-1-1الزام به اجراي عين تعهد

اجراي تعهدات اعم از قراردادي و غيرقراردادي ،مبناي نظام اجتماعي اس و در نتيجده
الزامِ مستقيم و غيرمستقيم متعهد به انجام تعهد ،اساس اين نظام اس (شدهيدي.)33 :1311 ،
الزام متعهد به انجام تعهد ،اساساً به دو شيوهي زير صورت ميگيرد:
( )1اقدام مستقيم اجرايي
( )2اقدام غيرمستقيم اجرايي ،که ميتوان آن را به فشار مدالي و حدبس مدديون تقسديم
کرد.

 .1در عين حال ،براي مطالعهي تفصيلي در خصوص مباني الزام به انجدام تعهددات ناشدي از شدر در حقدوق اسدالم ر.
 :انصاري ،مرتضدي ( 1312ه .ق« ،).المکاسدب المحرمده والبيد ،والخيدارات (
بزرگداش

د الحديثده)» ،قدم ،کنگدره جهداني

شي اعظم انصاري ،ج  ،3ص  32اصفهاني ،محمدحسين ( 1313ه .ق)« ،حاشديه کتدابالمکاسدب» ،قدم،

انوارالهدي ،ج  ،2صص 133د 133فبافبايي يزدي ،محمدکاظم ( 1321ه .ق« ،).حاشيهالمکاسدب» ،چداپ دوم ،قدم،
مؤسسهي اسماعيليان ،ج  ،2ص  123غروينائيني ،محمدحسين ( 1323ه .ق« ،).منيدهالطالدب فدي حاشديهالمکاسدب»،
تهران ،المکتبهالمحمديه ،ج  ،2ص  133موسويخويي ،ابوالقاسدم ( 1312،ه .ق« ،).مصدباحالفقاهده فديالمعدامالت»،
بيروت ،دارالهادي ،ج  ،2ص .333
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 .1-1-1-1اقدام مستقيم اجرايی

در خصوص اقدام مستقيم اجرايي ،مانند اين که عين مورد معامله تخليه و تسليم خريدار
شود يا از محل فروش اموال مديون بدهي او را بسردازند ،بحث زيدادي وجدود نددارد .زيدرا،
قاعده اين اس

که هر تعهد را ميتوان به صورت مستقيم اجرا کدرد .البتّده اجدراي قاعددهي
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مذکور در مواردي که اجراي مفاد عقد به مباشرت مديون اسد  ،خدالي از اشدکال نيسد
چون گذشته از اثرات نامطلوب اجتماعي که در پي دارد ،توسل به اين شيوه اغلدب نتيجدهي
مطلوب را براي متعهدله در بر ندارد .بنابراين ،در چنين مواردي بهفور معمدول از فشدارهاي
مالي يا در نهاي از حخ فس قرارداد براي جبران خسارت استفاده ميشود.
الزام متعهد به انجام تعهد از فريخ اقدام مستقيم اجرايي ،در زمره شيوههاي اصلي جبران
خسارت در حقوق ايران به شمار ميرود :در واق ،،در فرض نقض تعهد ،الزام به انجام عدين
تعهد بر فس قرارداد تقدمِ فولي دارد و چنانچه اجبار متعهدد بده اجدراي تعهددش ،بده دليدل
لزوم تخصص او در انجام آن ،مقدور نباشد و بر همين اسداس ،نتدوان آن را توسد شدخص
ثالث اجرا کرد ،مستنب از مواد ( )232تا ( )231قانون مددني متعهدلده مديتواندد قدرارداد را

فس کند 1.درحالي که اسناد بينالمللي نظير کنوانسيون ويدن ،2اصدول حقدوق قراردادهداي
اروپايي3و نيز اصول قراردادهاي تجداري بدين المللدي ،3تحد تدلثير نظدام حقدوقي رومدي د
ژرمني قائل به تخيير براي متعهدله هستند .به ديگر سخن ،متعهدله الزامي ندارد کده در ابتددا
اجراي قرارداد را از متعهد مطالبه نمايد و چنانچه اجبدار متعهدد بده انجدام عدين تعهدد متعدذّر
باشد ،اقدام به فس قرارداد نمايد بلکه وي در اين خصوص داراي اختيار تعيين ميان امکدان
انتخاب الزام به انجام عين تعهد يا فس قرارداد در عرض يکديگر ميباشد.
 .1همانگونه که مالحظه مي شود ،در حقوق ايران تقدم الزام به انجام عين تعهد بر فس قرارداد در خصوص شر فعدل
بهعنوان يک تعهد تبعي ،در مواد ( )232تا ( )231قانون مدني و نه تعهد اصلي مورد اشاره قرار گرفته اس  .البتده ايدن
تقدم ،با توجه به وحدت مال  ،در مورد تعهد اصلي نيز ثاب

اس

و تفاوتي بين تعهد ناشي از قرارداد و تعهد ناشدي

از شر مندرج در قرارداد وجود ندارد (شهيدي32 :1311 ،د .)32عالوه بر اين ،پارهاي از استادانِ حقوق خدارجي در
باب نقض تعهدات اصلي ،الزام به انجام عين تعهد و تقدم آن بر فس قدرارداد را مطدرح کدردهاندد (سدنهوري:1311 ،
 222فرجالصده313 :1123 ،د.)Hauser, 1977: 81 312
 .2بند ( )1ماده ( ،)33ماده ( )23و ماده (.)32
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 .3مواد ( )1-111و (.)1-112
 .3مواد ( )2-2-1و (.)2-2-2

 .2-1-1-1اقدام غيرمستقيم اجرايی

منظور از اقدام غيرمستقيم اجرايي اين اس که دادگاه به درخواس متعهدله با توسل به
شيوههاي مقرر در قانون متعهدِ مستنکف را در اوضاع و احوالي قرار ميدهدد تدا نداگريز بده
عين تعهد ميگردد و غيرمستقيم ملزم به اجدراي تعهدد مديشدود ،در اصدطالح بده آن اقددام
غيرمستقيم اجرايي ميگويندد .از آنجدا کده ايدن اقددامات بايدد مبتندي بدر قدوانين باشدند ،در
مقررات قانوني دو نوع اقدام غيرمستقيم مالي ديده ميشود که در ادامده مدورد مطالعده قدرار
ميگيرند.
 .1-2-1-1-1فشار مالی

در تاري قضايي ايران ،الزام متعهد به انجام تعهد از فريخ فشار مدالي امکدان داشد  .در
واق ،،چنانچه اجراي تعهد قائم به تخصص متعهد باشدد و شدخص ديگدري نتواندد آن را بده
جاي متعهد انجام دهد ،سابقاً دادگاه به استناد ماده ( )221قانون آيدين دادرسدي مددني سدال
 ...« :1313به درخواس متعهدله در حکم راج ،به اصل دعوي پس از صدور حکم ،مددت

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

اجراي تعهد شود .بنابراين ،چون متعهد از فريخ قرار گرفتن در شراي خاص ناچار به انجام



و مبلغي را معين نمايد که اگر محکومعليه مدلول حکم قطعي را در آن مددت اجدرا نکندد،
مبلغ مزبور را براي هر روز تلخير به محکومله بسردازد» .با نظر به ماده ( )231اين قدانون ،کده
امکان تجديدنظر در مبلغ مقرر بدراي دادگداه وجدود داشد  ،ماهيد آن جريمدهي قضدايي
محسوب ميشد و هدف از تعيين مبلغ باال ،فشار به متعهد براي اجراي تعهد بود و بدر همدين
اساس ،دادگاه ميتوانس با توجه به اوضاع و احوال و شراي هر دعدوا ميدزان آن را تعيدين
1

کند و سسس مبلغ مقرر را مورد بازنگري قرار دهد.
با وجود اين ،در تعهد غيرقائم به تخصص متعهد ،فشار مالي معني ندارد و چدون اجدراي
تعهد توس ديگري ممکن اسد  ،بدا توجده بده برخدي از مدواد قدانون مددني ،ازجملده مداده
( ،)222دادگاه به متعهدلده اجدازه مديدهدد تدا تعهدد را انجدام دهدد و متعهدد را محکدوم بده
پرداخ هزينهي انجام آن کند .البته ماهي دستور به پرداخ هزينهي انجام تعهد از سدوي

 .1البته نهاد حقوقي مذکور در ماده ( )221قانون آيين دادرسي مدني سابخ در قانون آيين دادرسي مددني جديدد مدورد
پيشبيني قرار نگرفته اس  .با وجود اين ،برخي از استادان حقوق معتقدند حکم مقرر در مداده ( )221قدانون فدوق در
تبصره ماده ( )32قانون اجراي احکام مدني «از فري خ ارجاع به آن ،منصوص گرديده و نتيجتاً حکم مزبور از مقررات
اجراي احکام شمرده ميشود که تاکنون نس نگرديده اس » (شمس.)311 :1332 ،
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دادگاه جريمهي قضايي نيسد  .زيدرا جريمدهي قضدايي مقددم بدر اجدراي تعهدد اسد  ،امّدا
پرداخ هزينهي اجدراي تعهدد ،بده دليدل واليتدي اسد کده دادگداه بدر متعهدد ممتند ،دارد
[الحاکم ولي الممتن ]،و بر همين مبنا ،به متعهدله اجازه مديدهدد کده از فدرف متعهدد و بده
هزينه او تعهد را اجرا کند و سسس متعهد را ملزم به پرداخ هزينهي انجام آن سازد.

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

 .2-2-1-1-1حبس مديون

در تاري پدانزدهم مهرمداه « ،1313قدانون نحدوه اجدراي محکوميد هداي مدالي» جديدد
تصويب گرديد .بهفور خالصه ،مطابخ مواد ( )1تا ( )3اين قانون ،اگر کسي بهموجب حکم
دادگاه به پرداخ

هر نوع مالي محکوم شود و از اجراي حکم خودداري نمايد ،خواه عدين

يا قيم يا مثل يا ضرر و زيان ناشي از جرم يدا ديده باشدد و آن را تلديده ننمايدد ،بدا رعايد
مستثنيات دين و مطابخ قانون اجدراي احکدام مددني اگدر مدالي جهد اداي ديدن مزبدور در
دسترس نباشد ،به تقاضاي محکومله ،محکومعليهِ ممتن ،تدا زمدان اجدراي حکدم يدا پدذيرش
ادعاي اعسار يا جلب رضاي

محکومٌ له ،تا زمان تلديه حبس خواهد شد.

همانفور که مالحظه ميگردد ،قانون نحوه اجراي محکومي هاي مالي در هدر جدا کده
محکومعليه به پرداخ مالي محکوم ميشود قابل اجرا اس  .بندابراين ،مقدررهي مزبدور در
موردي که متعهد محکوم به انجام دادن فعل يا تر فعلي ميشود اجرا نميشود .در عدين-
حال ،اين شيوه ماهيتاً چهرهي کيفري نداشته و تنها چهرهي تلميني دارد ،چه حتّي در مدوارد
ت نقدض عهدد
نادري که مديون توقيف مي گردد تا وفاي به عهدد کندد ،ايدن حدبس مجدازا ِ
نبوده و وسيلهي اجراي آن اس و با اعالم آمادگي مديون از بين ميرود (کاتوزيان1311 ،
(ب)123 :د.)123
با لحاظ مطالب فوق ميتوان گف الزام بددني متعهدد ،در واقد ،يدک شديوهي تضدميني
اس بدين دليل که متعهدله با زنداني کردن مديون به مورد تعهدد دسد پيددا نمديکندد و
هيچگونه خسارتي از وي جبران نميشدود .پدس ،الدزام بددني را ،از آنجدايي کده قاعددهاي
استثنايي بهحساب ميآيد ،نميتوان در قالب شيوهي جبران خسارت مورد مطالعده قدرار داد.
وانگهي ،برمبناي نگرشهاي حقوق بشري ،در اسناد بين المللي نيز چنين الزامي مورد اشداره
قرار نگرفته اس .
در رابطه با الزام متعهد به انجام تعهد از فريخ اقدام مستقيم اجرايي ،ذکر ايدن نکتده الزم
8

اس

که استفاده از اين شيوه در زمره شيوههاي اصلي جبدران خسدارت در حقدوق ايدران بده

شمار ميرود بدين معنا که متعهدله قبل از فسد يدا مطالبدهي خسدارت عددم انجدام تعهدد،
بايستي ابتدا الزام متعهد را از مرج ِ،صالح درخواس کند درحالي که اسناد بينالمللي نظير
کنوانسيون وين ،1اصول حقوق قراردادهاي اروپايي 2و نيز اصدول قراردادهداي تجداري بدين
سخن ،متعهدله الزامي ندارد که در ابتدا اجراي قرارداد را از متعهدد مطالبده نمايدد و در ايدن
خصوص داراي اختيار تعيين ميباشد و ميتواند اجراي عدين تعهدد را از متعهدد بخواهدد يدا
اينکه قرارداد را فس کند.
 .2-1-1مطالبه خسارت

هرگاه در نتيجه ي نقض تعهد قراردادي خسارتي متوجه متعهدله گردد ،وي ميتواند بده
دادگاه مراجعه و جبران خسارت را مطالبه نمايد .البته اين امر مستلزم وجدود شدرايطي اسد
که در قانون به اين شرح آمده اس :
الف .انقضاء موعد ب .تحقخ ضرر ج .عدم وجود عل

خارجي در عدم اجرا د .لزوم

جبران خسارت فبخ قرارداد يا عرف يا قانون.

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

المللي ،3تح تلثير نظام حقوقي رومي د ژرمني قائل به تخيير براي متعهدله هستند .به ديگدر



شايان ذکر اس که در نظام حقدوقي ايدران عددمالنفد ،احتمدالي کده همدان خسدارت از
خسارت ،يا به تعبير سداده تدر خسدارت غيرمسدتقيم ،اسد  ،قابدل مطالبده نمديباشدد .در ايدن
خصوص تبصره ( )2ماده ( )212قانون آيين دادرسدي مددني مصدوب  1321مقدرر مديدارد:
«خسارت ناشي از عدم النف ،قابل مطالبه نيس  »...معياري که در ايدن زمينده داده شدده ايدن
اس که چنانچه مناف ،مورد ادعا ،صرفاً احتمالي بوده و زمينه و مقدمات آن بده هديچ وجده
فراهم نشده باشد و هيچگونه قرينهاي بر امکان حصول آن در آينده نباشد ،از شمول عندوان
«مناف ،ممکن الحصول» خارج و مشمول عنوان عدمالنف ،ميگدردد و در نتيجده قابدل مطالبده
نيس (رحيمي و صفايي.)123 :1312 ،
در رابطه با خسارات معنوي هم بايد اذعان کرد با اينکه حکم صريحي در قانون مددني
وجود ندارد اما مطابخ نظريهي برخي اسدتادان حقدوق قاعددهي کلدي مدذکور در مداده ()1
قانون مسؤولي مدني ،در خصدوص مسدؤولي قدراردادي نيدز قابدل اجراسد (کاتوزيدان،
 .1بند ( )1ماده ( ،)33ماده ( )23و ماده (.)32
 .2مواد ( )1-111و (.)1-112
 .3مواد ( )2-2-1و (.)2-2-2
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( 1311ب) 232 :صددفايي 212 :1333 ،شددهيدي .)221 :1311 ،در واقدد ،،گرچدده مدداده ()1
قانون مزبور مربو به الزامات خارج از قرارداد اسد  ،لديکن متضدمن يدک مقدررهي کلدي
اس که بر اساس آن« :هرکس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجدهي بدياحتيدافي بده هدر
حقي که ،به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده ،لطمهاي وارد نمايد که منجدر بده ضدرر

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مادي يا معنوي ديگري شود ،مؤظف به جبران خسارت ناشي از عمل خود اس » .همانگونه
که ميدانيم ،از جمله حقوقي که براي افراد به موجب قانون به وجود ميآيد ،حقدوق ناشدي
از قراردادها اس و متعهد ملزم به اجدراي آنهدا مديباشدد ،لدذا چنانچده متعهدد در نتيجدهي
تخلددف از اجددراي تعهددد ضددرر معنددوي بدده متعهدلدده وارد نمايددد ،از آنجددايي مرتکددب فعددل
غيرقانوني ،تخلف از قرارداد ،گرديده و از اين نظر که چون ارکدان مسدؤولي

مددني [فعدل

زيانبار ،ضرر و رابطدهي سدببي ] در خسدارت معندويِ ناشدي از نقدض قدرارداد وجدود دارد،
متعهد مؤظف به جبران ضدرر وارده اسد  .وانگهدي ،در مسدؤولي قدراردادي آنچده مبنداي
قراردادي دارد ،توافخ بر انجام تعهد اس و اساساً فرفين در خصوص تبعات ناشي از نقدض
تعهد تراضي نکردهاند و مسؤولي ناشي از نقض قرارداد به موجب حکم قانون حاصل مي-
شود .بنابراين ،مسؤولي ناشي از نقض قرارداد ،چون از مصاديخ الزامات خدارج از قدرارداد
اس  ،مستقيماً مشمول ماده ( )1قانون مسؤولي مدني ميشود.
البته حخ مطالبهي خسدارات معندوي ناشدي از نقدض قدرارداد در مداده ( )1-211اصدول
حقوق قراردادهاي اروپا و ماده ( )2-3-2اصول قراردادهاي تجاري بدين المللدي پديشبيندي
1
گرديده ليکن در کنوانسيون وين به آن اشارهاي نشده اس .
 .3-1-1فسخ قرارداد

بر هم زدن عقد الزم امري نامتعارَف و خالف اصل بهشمار ميآيد و بر همين اساس ،بدا
وجود اينکه پيمانشکني تقصير اس  ،فس قرارداد از اين باب نياز به مجدوز قدراردادي يدا
قانوني دارد :منظور از مجوز قراردادي ،توافخ فرفين در قرارداد اسد تدا چنانچده متعهدد از
انجام تعهدش خودداري کند ،متعهدله بتواند قرارداد را فس نمايد .مقصود از مجوز قدانوني
نيز ،اجازهي قانونگذار به فس قرارداد در صورتِ تخلف متعهد از انجام تعهدش اس  .البته
 .1الزم به ذکر اس
11

که ،احکام کلي مربو به مطالبهي خسارت در کنوانسيون بي ،بدينالمللدي کداال در مدواد ( )23تدا

( ،)22در اصول حقوق قراردادهاي اروپايي در مواد (211د )1به بعد و در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي نيدز در
مواد (1د3د )2تا (13د3د )2مورد پيشبيني قرار گرفته اس .

قانون مدني مبحث خيارات را به عنوان مجوز قانوني فس قرارداد در دو بخش مطرح کرده
اس  :در بخش نخس اقسام خيارهايي چون خيار غبن ،عيب ،تدليس و مانند اينها را بيدان
ميکند و احکدام اختصاصدي هدر يدک از آنهدا را تبيدين مدينمايدد در بخدش دوم احکدام
( )322همان قانون ذکر شدهاند.
در اينجا تنها به اين نکته بسنده ميکنيم که در يک عقد معاوضي و الزم ،ممکن اسد
چند خيار به وجود آيد به فوري که صاحب خيار در مقام فس  ،حخ انتخاب از ميدان آنهدا
را داشته باشد .همچنين حخ فسد يدا خاتمده دادن بده قدرارداد در فصدل نهدم اصدول حقدوق
قرارداد هاي اروپايي ،قسم

سوم از فصل هف

اصول قرارداد هداي تجداري بدين المللدي و

بخش سوم کنوانسيون بي ،بين المللي مورد تصريح قرار گرفته اس .
1ـ .2شيوههاي خاص جبران خسارت

در نظام حقوقي هر کشدوري بدراي جبدران خسدارات قدراردادي شديوههدايي را در نظدر

مي گيرند که متناسب آن نظام کارايي خاص خود را دارند و البته در هر نظام حقوقي مدي-

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

عمومي خيارات را مطرح کرده اس  .به فور کلي احکدام ايدن خيدارات در مدواد ( )313تدا



توان کاستيهايي در اين زمينه مالحظه نمدود .هددف از تددوين کنوانسديونهدا يدا مجموعده
اصول بين المللي از يک سو متحد ساختن و هماهنگ کردن اين نظدامهدا در جهد تسدهيل
معامالت بين المللي و از فرف ديگر ،بهبود و غنيسازي آنهاس  .بنابراين ،بدهرغدم وجدود
برخي مشترکات ميان آنها با نظامهاي داخلي کشورها ،کمابيش از ابداعاتي نيدز برخدوردار
هستند.
البته در اينجا به اختصار برخي از شديوههداي جبدران خسدارت قدراردادي رايدا در ايدن
اسناد را ،که هنوز در حقوق ايران مورد پيشبيني قرار نگرفتهاند ،بررسدي مديشدود .الزم بده
ذکر اس که دو شيوهاي که در ادامه بدا آنهدا آشدنا خواهيدد شدد ،بده نظدر مديرسدد جدزء
شيوههاي جبران خسارت در مفهوم اخص قرار نميگيرند کده بده دليدل آن در ادامده اشداره
خواهد شد .پس ،اين موارد تنها جه تمييز دادن آنها با ساير شيوههاي جبدران خسدارت و
همچنين تبيين مفهومشان در اين بخش مورد مطالعه قرار گرفته اس .
1ـ2ـ .1تقليل ثمن يا کاهش قيمت

در عرف تجاري هنگامي که کاال مناسب با اسدتفاده و هددفي کده مشدتري از آن انتظدار
داشته نباشد ،وي با وجدود شدرايطي مدي تواندد بهداي قدراردادي را بده نسدب عددم مطابقد

11



صورت گرفته کاهش دهد بدينصورت که اين عدم مطابقد  ،هدم عددم مطابقد

مدادي،

کيفي يا کمي ،و هم عدم مطابق حقوقي را در بر مديگيدرد .الزم بده ذکدر اسد کده ايدن
شيوه ي جبران تنها زماني قابل استفاده اس که فرفِ متضرر ،اجدراي غيرمنطبدخ را پذيرفتده
باشد در غير اينصورت ،استناد به شيوههاي ديگدر جبدران خسدارت بدراي وي امکدانپدذير

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

خواهد بود.
در مقايسه با حقوق ايران ،اين شيوهي جبران خسارت ،قلمرو گسدتردهتدري را در اسدناد
بينالمللي به ويژه کنوانسيون ويدن بده خدود اختصداص داده اسد  .توضديح آنکده در نظدام
حقوقي ايران ،قانون مدني در رابطه با عدم تطابخ ،تنها مصاديقي از اين عددم تطدابخ را بيدان
داشته اس  .براي مثال ،وجود عيب مخفي در عدين معدين در هنگدام وقدوع عقدد ،يدا همدان
وصف سالم  ،که امکان گرفتن ارش يا فس عقد را ممکن ميسدازد و نيدز تدبعض صدفقه
در بخشي از معامله در جايي که اجزاي مبي ،در تقابل با اجزاي ثمدن باشدند (ربيعدي:1331 ،
132د.)121
به هر حدال ،مداده ( )1-311اصدول حقدوق قراردادهداي اروپدا و نيدز مدواد ( )32و ()21
کنوانسيون وين تقليل ثمن را به صراح اعالم کردهاند اما در اصدول قراردادهداي تجداري
بينالمللي به آن اشارهاي نشده اس  ،گرچه راهکاري نسبتاً مشدابه در مدواد ( )2-3-2و (-3
 )2-3پيشبيني گرديده اس .
تنها نکتهاي که باقي ميماند اين اس که با تسامح در اينجا تقليل ثمن شديوهي جبدران
خسارت تلقي مي گدردد زيدرا بدرخالف سداير شديوههداي جبدران خسدارت ،کده مبتندي بدر
مسؤولي متعهدِ قرارداد اس  ،مبناي تقليل ثمن دارا شدن ناعادالنده اسد  .وانگهدي ،تقليدل
ثمن متوقف بر مسؤولي فروشدنده نيسد و از ايدنرو بدا خسدارت ناشدي از کداهش ارزش
اجراي قرارداد قابل جم ،نميباشدد .عدالوه بدر ايدنهدا ،بده فدور کلدي در مرحلدهي اجدراي
اجباري عقد اس که ضمان اجراي حقدوقي آن ظداهر مديشدود و اجدراي مفداد پيمدان را
تحميل ميکند .به نظر مي رسد که تقليل ثمن از لحداظ مداهيتي بيشدتر يدک شديوه تضدميني
باشد تا جبران خسارت.
1ـ2ـ .2جريمه قضايی

اين شيوهي جبران که فق در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي به آن پرداختده شدده
12

اس

و نظير چنين نهادي را نه در حقوق داخلي و نه در دو سند بين المللي ديگر ديده نمي-

شود .براساس بند ( )1ماده ( )2-2-3اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي نهاد مزبدور چندين
تعريف شده اس « :هرگاه دادگاه خطاب به يک فرف ،قرار اجراي تعهد را صدادر نمايدد،
ميتواند مقرر کند که فرف مزبور در صورت عدم رعاي مفاد قرار ،جريمه بسردازد».
قضايي براي انجام دادن کاري تحميل ميشود ،مؤثرترين وسيلهي تضدمين بدراي افاعد

و

پيروي از احکام مبتني بر دستور اجراي تعهدات قراردادي اس  .از واژهي «ميتواند» در بند
( )1ماده فوق استنبا ميشود که تحميل جريمه به صالحديد دادگاه اس (اخالقي و امدام،
 .)231 :1332عالوه بر اين ،با مالحظهي اوصافِ خاص اين شيوه ،به نظدر مديرسدد جريمده
و تسدري ،مديبخشدد

قضايي در واق ،يک فريخ تضميني اس که اجراي تعهدد را سدهول

بنابراين قابلي جم ،آن با شيوههاي جبران خسارت ،حسب مورد وجود خواهد داش  ،هدر
چند در خصوص آن حکم صريحي در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي وجود ندارد.
 .2قابليت جمع شيوههاي جبران خسارت

در اين قسم

نخس

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

تجربه نشان داده اس

که در برخي نظامهداي حقدوقي ،تهديدد بده جريمدهاي کده از راه



به تحليدل اصدل قابدل جمد ،بدودن شديوههداي جبدران خسدارت و

محدودي هاي آن مي پردازيم و سسس در رابطه با قابلي جم ،ميدان شديوههداي جبدران ،بدا
لحاظ اقسام شيوههاي جبران خسارت که در باال برشمرديم ،سخن خواهيم گف .
الزم به ذکر اس که نوع رويکرد نظامهاي حقوقي در خصوص موضدوع مدورد بحدث،
بستگي زيادي به مبنايي دارد که برگزيدهاند .توضيح آنکه در ايدن زمينده سده مبنداي کلدي
قابل فرح اس :
1

( )1اصل «جبران خسارت تا ميزاني که متعهدله استحقاق دارد»
2
( )2اصل «جبران خسارت تا ميزاني که با ارزش اجراي قرارداد برابري ميکند«
( )3اصل «بازگرداندن متعهدله به وضعي

قبل از قرارداد».3

همانفور که مالحظه ميشود ،پذيرش هر يک از مباني مزبور آثار متفاوتي را به همدراه
خواهد داش  .در مجموع ميتوان گف  :ديدگاه معقولتر و همگام با مقتضيات تجاريِ هر
جامعه ،تمايدل بده نظدام اول جبدران خسدارت ،يعندي تدا ميدزان اسدتحقاق متعهدلده ،را قدوت
1. “Quantum Meruit”.
2. “Quantum Valebant”.
3. “Putting the aggrieved party before the contractual position”.
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ف متضدرر بايدد بده گوندهاي
ميبخشد 1.به بيان ديگر ،شيوه هاي جبدران خسدارت بدراي فدر ِ
فراحي شوند که نه تنها سود مورد انتظار وي ،بلکه هزينههدايي کده بده واسدطه نقدض تعهدد
قراردادي بر وي تحميل ميگردد ،همگي پوشش داده شوند 2.البته چنين امدري مشدرو بده
اين اس

که حدِ اعتدال مراعات گدردد ،عددال
3

و انصداف از ميدان ندرود و بده «دارا شددن

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

ناعادالنه» ختم نگردد(.)Martin,2000: 159-160
در اين رابطه نظام هاي حقوقي از جملده ايدران ،موضد ،مشخصدي را نسدب بده پدذيرش
رويکردهاي باال نسذيرفتهاند .همچنين در خصوص مال دارا شدن ناعادالنه نيز بايد گف :

شيوههاي جبران خسارت مادام که باهم «سازگار» 3باشند ،قابلي
را خواهند داش

در نتيجه ،وضعي

پس به نظر ميرسد ،بهترين مال
تبيين آن پرداخته خواهد شد.

جم ،شدن و به کدارگيري

نامطلوبي که در باال اشاره شد را موجب نخواهند شد.
در اين خصوص ضابطهي عرفدي اسد

کده در ادامده بده

2ـ .1اصل قابل جمع بودن شيوههاي جبران خسارت

اگرچه قانون مدني ايران به فدور صدريح دربداره امکدان جمد ،ميدان شديوههداي جبدران
مقررهاي ندارد ،ولي از روح قانون اين نتيجه بده دسد

مديآيدد کده قدانونگدذار بدر مبنداي

«قاعدهي الضرر» ،جم ،ميان شيوه هداي جبدران خسدارت قدراردادي ،کده بدا هدم سدازگاري

 .0بيهوده نيس

که پارهاي از استادان حقوق در بحث ضمان اجراهاي نقدض قراردادهداي تجداري ،تنهدا نظدامِ جبدران

خسارت تا ميزان استحقاق متعهدله را مورد مطالعه قرار دادهاند:
Ribeiro, Robert, Damages and Other Remedies for Breach of Commercial Contracts, Great
Britain, Thorogood, 2002, pp. 3-6.

 .5همانگونه که يکي از اصول کليِ کنوانسيون بي ،بينالمللي کاال ،اصل جبران کامل خسارات وارده به زيدانديدده از
باب

نقض تعهد ميباشد و چنين اصلي از ماده ( )23که اعالم مينمايد« :خسارات ناشي از نقض قدرارداد بده وسديلهي

يکي از فرفين عبارت اس

از :مبلغي برابر زيان ,از جمله عدمالنفعي ,که فرف ديگر بر اثر نقض متحمل شده اسد

[با وجود اين] چنين خساراتي نميتواند فراتر از از مقدار زياني که شخصِ ناقض در زمان انعقداد قدرارداد و بدا لحداظ
واقعيات و موضوعاتي که در همان هنگام آن را به عنوان اثر ممکنالحصول نقض قدرارداد پديشبيندي کدرده يدا مدي-
بايستي پيشبيني ميکرده اس

14

باشد» ،قابل استنبا اس .

Janssen, André & Meyer, Olaf (2009), CISG Methodology, Germany, Sellier European law
publisher, 2009, p 281.
3. “Unjust Enrichment”.
4. “Consistent”.
5. Plurality of Remedies Principle (or Cumulation of Remedies Principle).

دارند ،را به عنوان يک اصل پذيرفته اس  .البتده در تلييدد ايدن برداشد

مديتدوان بده مدواد

( )223( ،)221و ( )231قددانون مدددني اسددتناد کددرد کدده همگددي بدده صددورت ضددمني جبددران
خسارت را در ک ندار فسد يدا الدزام متعهدد بده جبدران خسدارت تدلخير و عددم انجدام تعهدد
مي گويد ،به دالل ِ التزامي در اين مرحله فس معامله صورت گرفته اس
خصوص عدم صراح
نميبرد.

قانون مدني امکان استناد به چند شيوهي جبدران خسدارت را از بدين

اين مسلله که چرا قانونگذار اين موضوع را به صدراح
جه

بداه

بندابراين در ايدن

ذکدر نکدرده اسد  ،شدايد بده

امر باشد چنانکه قانون مدني آلمان 1نيز تقريباً فريقي مشابه در پديش گرفتده

و تنها به ذکر مصاديخ جم ،شيوههاي جبران خسارت بسنده کرده اس  .بدا وجدود ايدن ،در
برخي اسناد بين المللي اصل مذکور بده فدور صدريح مدورد شناسدايي قدرار گرفتده اسد تدا
حداقل باب تفسير در اين زمينه بسدته شدود و بدراي آن مبنداي قدانوني در عرصدهي تجدارت
بينالملل وجود داشته باشد .از اين رو در کنوانسيون بي ،بين المللي کاال ،مدواد ( )32و ()33

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

پذيرفتهاند .براي مثال ،وقتي قانونگذار از امکان مطالبهي خسارتِ عدم انجدام تعهدد سدخن



به نف ،خريددار و مدواد ( )31و ( )32بده نفد ،فروشدنده بده صدراح بده ايدن موضدوع اشداره
کردهاند .بند ( )2ماده ( )32کنوانسيون مزبور مقرر ميدارد« :استفاده از حخِ توسدل بده سداير
شيوههاي جبران خسارت ،مشتري را از هيچ حخ ديگري که ممکدن اسد جهد مطالبدهي
خسارت داشته باشد محروم نميکندد» (Huber & Mullis, 2005[A]: 378-379 & 138-
 .)140همينفور بند ( )2ماده ( )31نيز حاوي مفاد مشابهي به نف ،فروشنده اس ( & Huber

 .)Mullis, 2005[B]: 382برخي از حقوقدانان در مقام تفسير مادهي مزبور ،بعد از اينکده
رويکردِ جم ،شيوههاي جبران خسارت را بدعتي مخالف با نظام سدنتي کدامنال دانسدتهاندد،
نتيجه گرفتهاند :خريداري که فروشنده را به اجراي قرارداد ملزم ميکند ،ميتواند افزون بدر
آن ،جبران خساراتي که از تلخير يا نقص اجرا به وجود آمده اس را مطالبه نمايد .همچنين
خريداري که قرارداد را فس ميکندد ،مديتواندد تقاضداي خسدارتي را نمايدد کده از نقدض
قرارداد حاصل شده اس

( .)Honnold, 2007: 335, 357, 451شايان ذکر اس که برخي

1. German Civil Code (known as BGB), Civil Code in the version promulgated on 2 January
2002 (Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt], last amended by Article 2 (16) of the statute
of 19 February 2007.
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ديگر پاراگراف ( )2ماده ( )32کنوانسيون را ناظر به بعضي از نظامهاي حقوقي داخلي نظيدر
انگليس و مجارستان ميدانند که اجازه نميدهند فرفِ متضدرر بده صدورت هدمزمدان از دو
شيوهي فس و مطالبهي خسارت استفاده نمايد و بر همين اساس مفاد اين مدواد را بده ندوعي
تجويز قانوني در اين قبيل نظامها معرفي ميکنند (داراب پور.)133 :1323 ،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

ماده ( )3-112اصول حقدوق قراردادهداي اروپدايي نيدز در خصدوص قابدل جمد ،بدودن
شيوههاي جبران خسارت اعالم ميکند« :شيوههاي جبدران خسدارتي کده ناسدازگار نيسدتند،
ميتوانند مجتمعاً مورد استفاده قرار گيرند .به ويژه اينکه يکي از فرفين با اجراي حخ خدود
نسب

به هر يک از شيوههاي جبران خسارت ،از حخ مطالبهي خسارات محروم نميشود».1

همانگونه که مالحظه مدي شدود ،جمد ،شديوههداي جبدران خسدارت در بندد اوّل مداده،
منحصر به جايي اس که اين شيوهها قابل جم ،باشند و در مقام ارائهي مثدالي در خصدوص
آن ،به مطالبه خسارات قراردادي در کنار ساير شيوههاي جبران خسارت اشاره شدده اسد .
پيرامون اين ماده نيز چنين اظهار نظر شده اس که قاعدهي جم ،شيوههاي جبران خسارت،
منصرف به جايي اس که اين شيوهها سازگار و قابل جم ،باشند پس ايدن مقدرره بده فدور
خاص حاوي اين نکته اس که چنانچده متعهدلده فدرف ديگدر را حسدب مدورد بده اجدراي
قرارداد ملزم کرده يا قرارداد را فس کند ،از حخ مطالبهي خسارت قراردادي محروم نشدود
(.)Lando, 2000: 362
البته بديهي اس که آنچه در باال گذش ناظر به مدوردي اسد کده زمدان ،قيدد تعهدد
نباشد در غير اين صورت ،در جايي که تعهد به صورت وحدت مطلوب مورد توافدخ بدوده
و متعهد در زمان مقرر به تعهد خود عمل نکند ،ديگر نه مبنايي براي فس قرارداد اس و نه
امکان الزام متعهد به اجراي تعهد باقي مي ماند چرا که در فرض مزبور اجراي تعهد بعدد از
انقضاي تعهد غيرممکن خواهد بود .بندابراين ،در چندين وضدعيتي بدا سدقو تعهدد ،قدرارداد
منفس و متعهدلده تنهدا مديتواندد جبدران خسدارت وارده را مطالبده نمايدد (صدفايي:1333 ،
212د.)213
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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(.

در پايان ،يادآوري اين نکته الزم اس

که اصل قابلي

جم ،شيوههاي جبدران خسدارت

در اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي ،بدرخالف اصدول حقدوق قدرارداد هداي اروپدايي و
کنوانسيون وين که به صراح مورد اشاره قرار گرفته ،صراحتاً پيشبيني نگرديده اسد  .بدا
فور ضمني پذيرش اين اصل را استنبا نمدود 1.نکتدهي ديگدري کده پديش از پدرداختن بده

قلمرو اعمال قاعده گفتهشده بايد در نظر داش اين اس که اصل قابل جمد ،بدودن شديوه-
هاي جبران خسارت عمدتاً در خصوص جم ،الزام متعهد به اجراي تعهد و خسدارت تدلخير
انجام آن و نيز فس قرارداد و مطالبهي خسارت نقض انجام تعهد قابل اجراس

چرا که در

حقوق ايران اصل بر امکان الزام متعهد به انجام تعهد ميباشد.
2ـ .2قلمرو اصل قابليت جمع شيوههاي جبران خسارت

تالش شده اس

در اين قسم

تا با لحاظ تقسيمبنددي اصدلي کده از شديوههداي جبدران

خسارت به عمل آمد ،قابلي جم ،آن هدا را در نظدام حقدوقي ايدران بده صدورت تطبيقدي بدا
بعضي اسناد بينالمللي مدورد تحليدل قدرار گيدرد .بندابراين بده ترتيدب امکدان جمد ،فسد بدا
مطالبهي خسارت ،الزام متعهد به اجراي قدرارداد و مطالبدهي خسدارت و در نهايد
2
الزام متعهد به اجراي تعهد مطالعه ميگردد.

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

وجود اين ،از مجموع مقررات مربو به شيوههاي جبران خسارت مذکور در آن ميتوان به



فسد بدا

1. 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.

 .2بايد توجه داش

که« ،جم ،شيوههاي جبران خسارت» با مفهوم «اختيار متعهدله در انتخاب ضدمان اجدراي واحدد از

بين ضمان اجراهاي متعدد» متفاوت اس  :در واق ،،جم ،شيوههاي جبران خسارت ناظر به جدايي اسد
براي تدار

کده متعهدلده

زيان ناشي از نقض تعهد ضدمان اجراهداي مختلفدي دارد کده در عمدل مديتواندد تمدام آنهدا را مدورد

استفاده قرار دهدد لديکن اختيدار متعهدلده در انتخداب ضدمان اجدراي واحدد از ميدان ضدمان اجراهداي متفداوت در
خصوص موردي اس

که متعهدله براي جبران ضرر ناشي از نقض تعهد از لحاظ نظري شيوههداي مختلفدي دارد کده

در عمل تنها ميتواند يکي از آنها را بهموق ،اجرا گذارد .همانگونده کده پدارهاي از حقدوقداندان اسدالمي در بحدث
ضمان اجراهاي نقض تعهد ناشي از شر فعل ،براي مشرو عليه هدم الدزام بده اجدراي عدين تعهدد و هدم حدخ فسد
قرارداد را پذيرفتهاند که در عمل اختيار داشته باشد که يکي از آنها را به کار گيدرد (موسدوي خميندي323 :1321 ،
نراقي.)133 :1312 ،
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2ـ .3فسخ با مطالبه خسارت

بعد از فس عقد ،فرف ناقضِ قرارداد بهدليل مسدؤولي ناشدي از نقدض تعهدد ،مسدؤول
جبران خسارتي خواهد بود که به زيانديده وارد شده اسد  .همدانفدور کده در بخدش اول
گفته شد ،بهفور معمول دادگاه ميزان اين خسارت را مشخص ميکند مگر اينکده فدرفين

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

خودشان مبلغ خسارت را در قرارداد تعيين کرده باشند که در اصطالح اين تعيين قدراردادي
خسارت تخلف از اجراي تعهد را «وجه التزام» ميگويند .البته مواد ( )223( ،)222( ،)221و
( )231قانون مدني ايران ،مواد ( )23تا ( )22کنوانسيون بي ،بينالمللي ،ماده ( )1-211اصدول
حقوق قراردادهاي اروپا و ماده ( )2-3-1اصول قراردادهاي تجاري بين المللدي مقرراتدي را
در اين باره در نظر گرفتهاند .صرفنظر از تفاوت در پارهاي از احکام ،همهي آنهدا داللد
بر اين موضوع دارند که خسارت عدم انجام تعهد در عرض فس قدرارداد بداهم قابدل جمد،
هستند.
اين مسلله از چنان قوتي برخوردار اس

کده برخدي از اسدتادان حقدوق فسد قدرارداد را

الزمهي مطالبهي خسارت [عدم انجام تعهد] دانستهاند بدينمعنا که فس قدرارداد در جدايي
که به حخ اعمال ميگردد ،نه تنها نقش مهمي را به عنوان يک شيوهي جبران خسارت ايفداء
مينمايد بلکه آثار بسياري را بر قرارداد مترتب ميسازد .فس قرارداد ،پيششر استحقاق
متعهدله نسب به محاسبه ي خسارات ،يعني تلخير در انجام تعهد ،و همچنين بدل انجام تعهد
اس (.)UNCITRAL Digest, 2012: 236
ممکن اس اين سؤال به ذهن آيد که در فرض نقض تعهد قراردادي و فسد قدرارداد و
متعاقب آن درياف خسارت عدم اجراي تعهد ،آيا متعهدله ميتواند خسارت ناشي از تلخير
در انجام تعهد را نيز مطالبده نمايدد؟ در پاسد بده ايدن پرسدش ،بيشدتر حقدوقداندان داخلدي
معتقدند گرفتن خسارت عدم انجام تعهد در کنار خسارت تلخير انجام آن اشدکالي نددارد و
عمده دليل آنها در اين خصوص ،تفاوت مناب ،اين دو خسارت مديباشدد :مبنداي خسدارت
تلخير در انجام تعهد ،از دس رفتن مطلوب ديگري اس که با اجراي تعهدد نيدز بده دسد
نميآيد و با اشکال جم ،اصل و بدل روبرو نميشود .پس ،ايدن دو بدا يکدديگر قابدل جمد،
هستند .زيرا ،هر يک سبب ويژه خود را دارد (کاتوزيان (ب) .)211 :1311 ،با وجدود ايدن،
يادآوري اين نکته الزم مي نمايد که جم ،ميان خسارت عدم انجام تعهدد و خسدارت تدلخير
18

در انجام تعهد ،همواره در فرضي ممکن اسد

کده تعهدد و زمدان انجدام آن بده نحدو تعددد

مطلوب مورد تراضي فرفين قرار گرفته باشند.
در حقوق ايران نحوهي تعيين خسارت تلخير انجام تعهد ،در فرضي که تعهد پولي باشدد
به اين خسارت در ضمن عقد ،مسلله تاب ،ماده ( )222قدانون آيدين دادرسدي مددني مصدوب
 1321خواهد بود ليکن در مورد خسارت وارده از باب تلخير اجراي تعهدات غيرپدولي در
فرض عدم توافخ فرفين ،دادگاه با لحاظ شراي و اوضداع و احدوال حداکم بدر عقدد مطدابخ
ماده ( )223قانون مدني تعيين تکليف مينمايد.
در خصوص خسارت تلخير انجام تعهد در تعهدات غيرپولي ،ظاهراً بين حقدوق ايدران و
اسناد بينالمللي تفاوتي وجود ندارد و در همهي آنها دادگاه برفبدخ قواعدد عدام مديتواندد
ميزان خسارت وارده را مشخص کند .با اينهمه ،بحث اصلي در خصدوص خسدارت تدلخير
تلديه يا همان خسارت تلخير در تعهدات پدولي اسد کده بدا اسدتقرا در قدوانين ايدران و نيدز
ديدگاه شوراي نگهبان در خصوص «بهرهي پول» ،اين نکته بهدسد مديآيدد کده در ايدران

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

يا غيرپولي ،حکم جداگانهاي دارد :در خصوص تعهدات پولي و عدم توافخ فدرفين نسدب



امکان گرفتن اين خسارت ممکن نيسد در حداليکده اسدناد بدينالمللدي بيدانگدر حکمدي
مخالف آن هستند .چنانکه ماده ( )23کنوانسيون بي ،بين المللي کاال مقرر ميدارد« :هرگداه
يکي از فرفين موفخ به پرداخ ثمن يا يکي از وجوه معوقه نگردد ،فرف ديگدر اسدتحقاق
درياف بهرهي آن را دارد ،بدون اينکه به حخ وي در ادعاي خسارت موضدوع اصدل ()23
خللي وارد آيد».
بنابراين کنوانسيون مزبور نه تنها امکان مطالبهي بهره را ممکن دانسته ،بلکه اين خسارت
را با ساير زيانها نيز قابدل جمد ،دانسدته اسد  .از فدرف ديگدر مداده ( )23بده فلبکدار حدخ
مطالبهي اين خسارت [بهره] را ميدهد ،هر چند که قانون مليِ قابل اعمال در اين خصدوص
مقررهاي نداشته باشد (داراب پور .)123 :1323 ،در اين بداره مداده ( )1-213اصدول حقدوق
قراردادهداي اروپددايي و مداده ( )2-3-1اصددول قراردادهداي تجدداري بدينالمللددي نيدز امکددان
مطالبهي بهره را در تعهدات پولي جايز دانستهاند.
 .4-2الزام متعهد به اجراي قرارداد با مطالبه خسارت

در خصوص قابلي

جم ،ميان الدزام متعهدد و مطالبده خسدارات قدراردادي بايدد بدين دو

فرض قائل به تفکيک گرديد:
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الف .الزام متعهد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد
ب .الزام متعهد با مطالبه خسارت تلخير در انجام تعهد ،اعم از تعهد پولي و غير پولي.
در مورد دستهي اول تمام نظام هداي حقدوقي ،از جملده ايدران و حتدي اسدناد بدينالمللدي
مذکور در اين نوشتار ،در زمينهي عدم قابلي

جم ،بين الزام متعهد و مطالبه خسدارت عددم

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

انجام تعهد با يکديگر اتفاقنظر دارند و حکم عقل نيدز چندين امدري را تلييدد مدينمايدد .در
واق ،،دليل اين امر به اين موضوع بر ميگردد که خسدارت عددم انجدام تعهدد بددل از تعهدد
اصلي اس که در فرض معذور شدن آن به هر نحو قابل درياف اس و لذا جم ،اين دو به
مثابهي انجام دوباره ي موضوع تعهد اس

کده مسدلم ًا اخدالق ،انصداف و عددال

بدر چندين

مطالبهي خسارتي مهر تلييد نميزند .وانگهي ،اين مسلله يقيناً به دارا شدن ناعادالنه نيز خدتم
خواهد شد.
با وجود روشني اين مسلله ،اسناد بينالمللي مانند رويکرد قانونگذار ايراني ،بهصدراح
اين امکان را رد نکردهاند .با وجود اين ،در اسناد مزبور مقرراتي ديده ميشود که بهصورت
تلويحي جم ،اين قبيل خسارات را ممندوع دانسدتهاندد بدراي مثدال وفدخ بندد ( )3مداده ()32
کنوانسيون وين ،خريدار ميتواند به فروشندهاي که در موعد قراردادي تعهد خود مبندي بدر
تسليم مبي ،را ايفا نکرده اس  ،جه جبران مافات و اجدراي قدرارداد «مددتي» اعطدا نمايدد.
شايان ذکر اس که در اين مدت خريدار نميتواند خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه کندد
( .)UNCITRAL Digest, 2012: 234, 224-225البتده مشدابه مقدررهي مدذکور در مداده
( )3-113اصول حقوق قراردادهاي اروپايي نيز در نظر گرفته شده اس .
بنابراين گفتگو از مطالبده ي خسدارت و الدزام متعهدد بده اجدراي تعهدد ،نداظر بده گدرفتن
خسارت در تلخير انجدام تعهدد و نده خسدارت بددل از اصدل تعهدد اسد آراي صدادره در
دعاوي بينالمللي نيز مؤيد ديگري براي اين نظر هسدتند .بدراي مثدال در رأي داوري شدماره
( )12123صادره از اتاق بازرگاني پاريس اين موضوع منعکس شده اس که دعدواي الدزام
به انجام تعهد ،متعهدله را از گرفتن خسارات مدالي ،کده بده واسدطهي عددم انجدام تعهدد در
موعد قراردادي متحمل شده اس  ،بينياز نميکندد(.)UNCITRAL Digest, 2012: 126
همچنين بنا به رويه بينالمللي ،خسارت تلخير در ايفاي تعهدِ جايگزين نيز قابل قبدول اسد
همانگونه که در دعواي «فورت هان » عليه «راگبير سدينگ» حکدم بده پرداخد خسدارت
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مذکور داده شد (.)Treitel, 2003: 1203

چالش ديگر در اين رابطه  ،که به نوعي کانون اصلي اختالف نيز هسد  ،در خصدوص
قابلي

جم ،الزام متعهد به اجراي تعهد و گرفتن مبلغ خسارت قراردادي يا همان وجه التزام



اس  .در اين باره قانونگذار ايراني نظير آنچه پيشتر بيان شد ،حکمي در نظر نگرفتده اسد .
اند که تعيين وجه التزام ،مانعي براي فلبکار در راستاي مطالبهي اجراي تعهدد اصدلي ايجداد
نمي کند و نبايد چنين پنداش

که در اين مورد متعهد اختيار پيدا ميکند که يا تعهد را بهجا

آورد يا وجه التزام را بسردازد زيرا وجه التزام [خسارت] ،تعهد تبعي و فرعي اسد

و تعيدين

مبلغ مقطوع آن به نيروي الزامآور عقد صدمه نميزند همانفور که متعهدله نيز نمديتواندد
در حالي که متعهد به تعهد اصلي وفا ميکند ،از آن بگذرد و وجده التدزام را بخواهدد مگدر
اينکه از مفاد عقد خالف اين ترتيب استنبا شود (کاتوزيان (ب).)233-232 :1311 ،
برخي ديگر نظرشان بر عدم امکان جم ،اين دو شيوه اس

به اين صدورت کده ماهيد

وجهالتزام را جبران خسارت مي دانند .خسارتي که از قبل با توافخ فرفين معين شدده اسد .
به همين جه

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

برخي از استادان حقوق قائل به جم ،اين دو شيوه هستند و در اين خصوص استدالل کرده-

جم ،بين اخذ خسارت و انجام تعهد را از اشتباههداي رايدا تلقدي کدردهاندد

مگر اينکه خسارت براي تلخير انجام تعهد باشد که بايد عالوه بر تلديدهي خسدارت ،تعهدد
را نيز انجام دهد (جعفري لنگرودي.)231 :1322 ،
در مقام تبيين دو ديدگاه مطرح شده بايد به فقدان تعارض ميان آنها نظر داد زيرا هر دو
بر اين موضوع اتفاقنظر دارند که دريافد

وجده التدزام و الدزام متعهدد بده اجدراي تعهدد بده

صورت همزمان ممکن نيس  ،هرچندد کده ايدن وجده التدزام بدراي تدلخير در اجدراي تعهدد
پيش بيني شده باشد ،جم ،آن حسب مورد با الزام متعهد به اجدراي تعهدد يدا خسدارت عددم
انجام تعهد اشکالي ندارد .البته دليلي که در اين باره ميتوان ارائه داد ،ايدن اسد
التزام اصوالً همدان خسدارت عددم اجدراي تعهدد اسد

کده وجده

کده فدرفين حددود آن را مشدخص

ي کارشناسدي ميدزان خسدارت قدراردادي مند ،نمدودهاندد
کرده اند و دادگاه را بدراي بررسد ِ
بنابراين گرفتن وجه التزام و الزام متعهد به مثابهي گرفتن خسارت عدم انجدام تعهدد و الدزام
متعهد اس که در باال ممنوعي

آن مورد تحليل قرار گرف .
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در حال حاضدر مداده ( )231قدانون مددني و مداده ( )1-211اصدول حقدوق قراردادهداي
اروپايي در خصوص وجه التزام احکامي را مقرر داشتهاند .با وجود اين ،در کنوانسديون بيد،
بينالمللي کاال در اين باره حکمي وجود ندارد .عالوه بر اين ،در رويهي فعلي نظام قضدايي
ايران و نيز براساس مقرراتدي کده در مداده ( )1-211اصدول حقدوق قراردادهداي اروپدا ايدن

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

موضوع پيش بيني شده که در صورت گزاف يا ناچيز بودن اين مبلغ ،دادگاه حخ تعديل آن
را بنا بر اوضاع و احوال دارد.
تنها نکتهاي که در اين قسم

باقي ميماند ،بررسي قسم دوم ،يعني امکان الزام متعهد به

اجراي تعهد با مطالبه ي خسارت تلخير در انجدام تعهدد ،اعدم از پدولي و غيدر پدولي ،اسد
بنابراين با لحاظ مطالب مذکور ،اشکالي در مطالبهي همزمان آنهدا وجدود نددارد .بدا وجدود
اين ،بايد به اين نکته توجه داش

در جايي که تعهد و زمان اجراي آن بده صدورت وحددت

مطلوب مورد نظر باشند ،قابلي

جم ،اين دو شديوه هدم در نظدام حقدوقي داخلدي و هدم در

اسناد بين المللي غيرممکن خواهد بود چرا که در تعهدات به نحو وحدت مطلدوب ،اجدراي
تعهد در خارج از موعدِ قراردادي به هيچ وجه مطلوب متعهدله نيس

تدا بدا از دسد

رفدتن

آن بتواند اجراي تعهد و خسارت تلخير در انجام آن را از متعهد بخواهد.
 . -2فسخ قرارداد با الزام به اجراي تعهد

همان گونه که گفته شد ،فس قرارداد با الزام متعهد به اجراي تعهد ،قابل جمد ،نيسد
اين يک استثناي بزرگ بر اصل مذکور ،يعني اصل قابلي

و

جم ،شيوههاي جبران خسدارت،

محسوب ميشود که ماده ( )211قانون مدني نيز آن را تلييد مدينمايدد .1پدارهاي از حقدوق-
دانان شر بقاي قدرارداد را شدر بده معنداي اصدطالحي نمديدانندد بلکده از آن بده عندوان
«حقيقتي مبنايي» يداد مديکنندد (شدهيدي .)31 :1311 ،بايدد اضدافه نمدود کده بعدد از فسد ،

 .0براساس ماده ( )211قانون مدني «عقودي که بر فبخ قانون واق ،شده باشند بين متعاملين و قائممقام آنها الزماالتّبداع
اس
برداش
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مگر اينکه به رضاي فرفين اقاله يا به عل
اس

قانوني فس شدود» .در واقد ،،از مفهدوم مخدالف مداده مزبدور قابدل

که قرارداد فس شده ،ميان فرفين الزماالتّباع نيس  .به ديگر سدخن ،ضدمان اجدراي الدزام بده اجدراي

تعهد ناظر به موردي اس

که قرارداد باقي باشد و الزام مورد اشاره از آثار قرارداد ميباشدد بندابراين در صدورتيکده

متعهدله قرارداد را فس نمايد ،نميتواند الزام متعهد به اجراي تعهد را نيز بخواهد.

موضوع بحث که همان عقد اس

ديگر در عالم اعتبدار وجدود نددارد و ديگدر امکدان الدزام

متعهد به اجراي تعهد ممکن نيس

بنابراين ميتوان گف شر بقاي عقد از جملده شدراي

امکان جم ،شيوههاي جبران خسارت نيس

بلکه جم ،مذکور در جايي قابدل بحدث اسد

سسس شيوههاي جبران خسارتِ مختلفي وجود داشته باشد تا بررسي نمود که متعهدلده مدي-
1

در اين راستا بند ( )1ماده ( )33کنوانسيون بي ،،حخ الزام باي ،به اجراي تعهدد ،در جدايي
که خريدار از حخ فس خدود اسدتفاده نمدوده باشدد ،را سدلب کدرده اسد ( UNCITRAL

 .)Digest, 2012: 245همچنين ميتوان اظهار داش که جم ،ميان الدزام بده انجدام تعهدد و
فس قرارداد ،يکي از مثالهاي سنتي براي نشان دادن ناسازگاري شيوههاي جبران خسدارت
اس .
بايد توجه داش

که مبناي بحث نويسندگان نداظر بده جدايي اسد

کده خريددار امکدان

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

که در ابتدا قرارداد معتبري موجود باشدد کده متعهدد از اجدراي تعهددش خدودداري کندد و
تواند ميان آنها جم ،بندد يا خير؟



توسل به اين حقوق را دارد و تصميم بر اجراي هر دوي آنها ميگيرد .به نظر ميرسدد کده
عنوان حخ به دو شيوه الزام متعهد و فس قرارداد ،در مدوردي کده بحدث بدر امکدان اجدراي

 .1الزم به ذکر اس

که ،عدم امکان جم ،بين الزام به انجام عين تعهد ناشي از شر و فسد قدرارداد اصدلي در حقدوق

ايران همانند تعهدات اصلي شر بقاي قرارداد نيس

بلکه به موجب مواد ( )232تا ( )231قانون مدني ،الزام به انجدام

مفاد شر فعل بر فس قرارداد اصلي تقدم دارد و فس قرارداد مشرو به متعذَر بودن اجبار به اجراي تعهدد ناشدي از
شر ميباشد .همانگونه که برخي از حقوقدانان اسالمي در شرح کتاب «مکاسب» ،در بحث ضمان اجراي تخلف
از مفاد شر فعل بهوسيلهي مشرو عليه ،بهعنوان «هدل للمشدرو لده الفسد مد،الدتمکن مدناالجبدار» ايدراد گرفتده و
فرموده اند از لحاظ عقلي اجتماع حخِ اجبار به اجراي عين تعهد ناشي از شر و فس قرارداد اصلي قابل قبدول نيسد
(ايرواني )32 :1313 ،زيرا ،دليلِ عقلي نبودن اجتماع ضمان اجراهاي فوق اين اسد

کده تدا وقتدي کده عددم امکدان

اجباري مشرو عليه به اجراي عين تعهد محرز نشود ،تخلفي ثاب نميگدردد تدا مشدرو لده بتواندد قدرارداد اصدلي را
فس کند .در واق ،به موجب نظريه ي مزبور حخ اجبار به اجراي عين تعهدِ ناشدي از شدر و فسد قدرارداد اصدلي در
فول يکديگر هستند و از نظر عقلي قابلي

جم ،با يکديگر را ندارند .چون حخ اجبار بده اجدراي عدين تعهدد ناشدي از

شر  ،مقدم بر امکان فس قرارداد اصلي اس
متعذَر باشد.

و فس ياد شده هنگامي ممکن اس

که الزام به انجام مفاد شر فعدل
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همزمان آنها باشد صدق نميکند چرا که با اجدراي يکدي ،حدخ رجدوع بده شديوهي جبدران
خسارت ديگر سلب خواهد شد .بنابراين ،در جايي که شراي براي اجراي هدر يدک از ايدن
دو حخ فراهم باشد ،اهلي

تمت ،متعهدله ثاب

اس

ليکن اهليد

اسدتيفاي وي محددود بده

اعمال يکي از اين حقوق در زمان واحد ميباشد.
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

نتيجهگيري

از مجموع مباحدث بده ايدن نتدايا رسديديم کده مفهدوم «شديوههداي جبدران خسدارت» از
«شيوههاي پيشگيري از ورود خسارت» در قراردادها منفک بوده و مصاديخ آنها را تدا حدد
امکان برشمرديم و تقسيمبندي کلي از شيوههاي جبران خسارت را نيز بده صدورت اجمدالي
بيان نموديم .بنابراين ،واژه «ضمان اجرا» بده دليدل عدام بدودن ،هدم شديوههداي تضدميني يدا
پيشگيرانه و هم شيوههاي جبران خسارت را در بر ميگيرد .براي شيوههاي تضميني ميتوان
ب پديش بيندي عددم
مواردي چون حخ حبس ،حخ تعليخ اجدراي قدرارداد ،حدخ فسد ِ متعاقد ِ
اجراي قرارداد ومانند اينها را نام برد در حاليکه شيوههداي جبدران خسدارت شدامل الدزام
متعهد به اجراي قرارداد ،مطالبهي خسارت تلخير انجام تعهد يا عدم انجام تعهد و حخ فسد
ناشي از عدم اجراي قرارداد ميباشد که معموالً در اکثر نظامهاي حقوقي مشتر

هستند.

قانون مدني ايدران بدا ايدنکده در خصدوص امکدان جمد ،شديوههداي جبدران خسدارت و
شناسايي اين امر به عنوان يک اصل ،حکم صريحي ندارد ،ولي از روح اين قانون اين نتيجه
به دس

ميآيد که قانونگذار براساس «قاعده الضدرر» ،جمد ،شديوههداي جبدران خسدارت

قراردادي ،که با هم سازگاري دارند ،را به عنوان يک قاعدهي کلي پذيرفته اسد

چنانکده

در فقه اماميه به اين موضوع نيز به همين شکل پرداخته شده اس .
با وجود اين ،اسناد بين المللي معتبري مانند کنوانسيون بي ،بينالمللي کاالهدا ،مدواد ()32
و ( ،)31و اصول حقوق قراردادهاي اروپايي ،ماده (112دد )3اصدل مدذکور را بده صدراح
پيشبيني کردهاند و اين قابلي

را به عنوان يک اصل مورد شناسايي قرار دادهاند .بدر همدين

اساس ،جم ،شيوهي فس با مطالبهي خسارتِ عدم انجام تعهد امکانپذير اسد
24

گف

فس قرارداد ،مقدمه يا الزمهي اجراي ديگري اس

و مديتدوان

همانگونه که عالوه بر ايدن دو،

به صورت معمول خسارت تلخير در انجام تعهد نيدز قابدل مطالبده اسد  .زيدرا ،مبنداي آن از
رفتن مطلوب ديگري اس  ،گرچه در سبب ،که همدان عقدد اسد  ،اشدترا

دس

دارندد.



البتّه استثناي اين بحث تنها در جايي اس که تعهد و زمان آن به نحو وحدت مطلوب مدورد
در خصوص جم ،شيوهي الزام متعهد به اجراي قرارداد با مطالبدهي خسدارت ايدن نتيجده
حاصل شد که الزام متعهد به اجراي قدرارداد تنهدا بدا مطالبدهي خسدارت ناشدي از تدلخير در
اجراي قرارداد امکانپذير اس

زيرا الزام متعهد به اجراي قرارداد و درياف خسارتِ عددم

انجام تعهد به مثابه ي دو بار خسارت گرفتن اس

که ايدن جمد ِ،اصدل و بددل ،موجدب دارا

شدن ناعادالنه ميشود .عالوه بر اينها ،دربارهي جم ،شيوه فس و الزام به اجرا بايد دانس
که لزوم هر عقد وابسته به وجود و بقاي آن در عدالم اعتبدار اسد  .بندابراين ،بقداي عقدد بده
هنگام الزام به اجراي تعهد ،شر به معناي اصطالحي نيسد

بلکده جدزء حقيقد

عقدد بده

شمار مي رود و جم ،اين دو شيوه از لحاظ عقلي ممکدن نيسد  .بندابراين بدا لحداظ مطالدب

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

تراضي قرار گرفته باشند.

گفتهشده ،به قانونگذار پيشنهاد ميشدود کده بده فدور صدريح قاعددهي کلديِ قابليد جمد،
شيوههاي جبران خسارتِ سازگار با يکديگر و همچنين موارد استثناي آن را پيشبيني نمايد
تا حقوق فرفين قرارداد به دليل عدم پيشبيني چنين مقدررهاي در مجموعده قدوانينِ ايدران از
بين نرود.
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