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 المللی اهی جبران خسارت قراردادی رد حقوق اسالم و اریان رد مقایسه با اسناد  بینجمع شیوه بلیت اق
 1محمدباقر پارساپور
 2سیدمیالد حسینی
 3احد شاهی

 چکيده 
المللهه  در فقهها امیم،ههاو  قههان ا ههناد م ا ههوید مزهها  قههان  ی ر ههی    هه، 

 متعزدلها ا   ی هن  قه  هیی  ا ی ا    هنای برهناد ارهیرر رهناردادیِش،اه
ی  قه  تعزهد تیک،ه   ،نا اهیی پ،شهی را  ی د ا  ش،اهتعزد مباد دارد کا آد

هیی برناد اریرر رناردادی مقنر در  ظهی   قهار  طار معمال ش،اهکند.  ا
م « ههیی متهتنج برهناد ارهیررشه،اه»ا ناد م ا وید مذکارو ری ل تقر،ا  ا 

هیی متهتنج برهناد ن. موظهار ا  شه،اها « هیی ایص برناد اریررش،اه»
هی اشهیره الملل  م  قان ا ناد  ا آدهی   ا ن کا در ا وید  ، اریررو ش،اه

هیی اهیص برهناد  ند ده ا نو می ود الزا   ا ا جهی  یه،  تعزهد. له،ک  شه،اه
الملل  مباد دار هد م هوها  هی   ا ن کا صنا تیً در ا وید  ، اریررو ش،اه

ی تقل،هل ممه . همیوه،  در  ناه  ا دو  ظ،هن رییهدهمارد  تهده ا  قهان ا هناد 
ی برهناد مااردو  هنای متعزدلها پهز ا   قه  تعزهد رهناردادیو شوهد   شه،اه

ههیو  ظهن ا  موتهق رهی ا    هی رهناردادی آدآ د کا صهن اریرر  ا مباد م 
 هیو کا  ی ها  ی  یر هرتودو  ها صهاررای ا  ا   ش،اهامکید  ا کیر ،نی پیره

کواا ره،اد  ،ه  »الملله و  هنای ملهیل  مید مباد دارد. اغلب ا وید مزا  ، ها
و  ناال   قان ا نادو  ها «اصال  قان رناردادهیی ارمپی  »م « الملل  کیال ، 

 هیی برناد اریرر رهناردادی را  هنای متعزدلها  هاصنا ن ری ل،ن بم  ش،اه
اتخهی  شهده  د ا  و راهکیرهییا د.  ی مبا ،و  کندهی کل  پ،شیوااد    رییده

ی ری اد مهد   ا هناد  یه   تهده ا هنه  لکها م ،لادر ا وید مز ارو  ا توزی  ا
 هندد م دل،هل ری هل ررهال در ا ه  هی ا  رمح ا   ری اد  ،ز ا هتوری  م میید آد

اصاصو پذ نش بم   ،   ه  مایلرها رهنر م   هید  یشه  ا  تهقا،نِ ا جهی  
ا  متعزد  ا ابهنای رهنارداد م  ،هز بمه  م،هید  ه  تعزد  ی    فرخ  ی    الز

مایلرا رنر م   ید  یش  ا  ید  ا جی  تعزد  ی    فرخ در  ظهی   قهار  مهی 
  یشد.م 

هیی برناد اریرر رناردادیو الزا   ها ا جهی  یه،   ق  تعزدو ش،اه واژگان كليدي:
 .تعزدو مایلرا اریررو ری ل،ن بم 

                                 
 parsapour@Modares.ac.ir          رايانامه:: ()نويسنده مسئول استاديار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس .1
 .فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمیدانشجوی دکتری  .2
 .فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمیدانشجوی دکتری  .2
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 مقدمه

بران خسارت قراردادی راهکارهايی است که برای تددار  زيدان های جمنظور از شیوه

دلیل نقض تعهد در فقه امامیه، حقوق ايران و اسناد مهم حقدوق بازرادانی وارده به متضرر به

های جبران خسارت قراردادی، برای اند. الزم به ذکر است که شیوهبینی شدهالمللی پیشبین

را نبايدد بدا  1بده خسدارت و حدس فسدش ناشدی از قدرارداد،مثال الزام به انجام عدین تعهدد، ملال

بیندی هایِ پیشگیرانه، مانند حس حبس، حس تعلیس اجرای قرارداد، حس فسش متعاقب پیششیوه

هدای پیشدگیرانه، فدرفین قدرارداد در عدم اجرای قرارداد، اشتباه ارفدت  ردرا کده در شدیوه

ها را اجرا و از ورود زيان بده ط خاصی آنتوانند با لحاظ شرايای قبل از نقض تعهد میمرتبه

هدای ی پیشگیرانه دارند  برعکس شیوهخودشان از بابت نقض تعهد جلوایری نمايند و جنبه

ی ای پس از نقض قرارداد هسدتند و دارای خصیصدهجبران خسارت قراردادی، ناظر به مرتبه

ان خسدارت قدراردادی در هدای جبدری حاضر مسدلله شدیوهجبرانی هستند. بنابراين، در مقاله

 المللی مورد ملالعه قرار خواهد ارفت.حقوق ايران و اسناد مهم حقوق بازراانی بین

                                 
تنهدا « های جبران خسدارت ناشدی از نقدض قدراردادشیوه»ال ذيل عنوان . بر همین اساس، نويسنداان نظام حقوقی کامن1

هدا را، مدورد ملالعده ی خسارت، فسش قرارداد و مانند ايناجراهايی، برای مثال الزام به انجام عین تعهد، ملالبهضمانت

 اند:یرانه نداشتهاهای پیشای به شیوهاند و اشارهقرار داده
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 

Education Limited, pp. 346-354; ;;;;;;;;, ;. ;., “;;;;;;;, ;;;;;; ;;; ;;;;;;;;’; ;;; ;; 

Contract”, 12thed, London, Butterworths & Co (Published) Ltd, 1991, pp. 594-636. 
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هدای جبدران خسدارت قدراردادی بايدد بده آن توجده ی ديگری که در بحث شیوهمسلله 

های مختلف جبدران خسدارت توان شیوهداشت اين است که آيا از بابت نقض يک تعهد می

ی کلی در اين خصوص ارائه داد؟ قانون مددنی ايدران او ضابله 1زمان به کار بردفور همرا به

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

عندوان مثدال، توان اين حس را از داللت ضمنی برخی مواد قانون مزبور اسدتنبا  نمدود. بدهمی

ی خسدارت را ون مدنی به صورت تلويحی حس فسش و ملالبده( قان221اذار در ماده )قانون

. بدا وجدود ايدن، در برخدی از اسدناد مهدم بدین 2زمان مورد شناسايی قرار داده استبه نحو هم

، حدس مدذکور 4، و اصول حقدوق قراردادهدای اروپدايی3المللی نظیر کنوانسیون بیع بین المللی

ای در هدا ضدابلهارفتده اسدت  لدیکن در آنفور صريح برای متعهدله مورد شناسايی قرار به

 شود. اين خصوص مالحظه نمی

ی قدرار ارفتده مبحدث جدااانده مدورد بررسد دو ی حاضدر درترتیب، ملالب مقالهبدين

لکیدد بدر های جبران خسارت قراردادی در حقوق ايران با تاست: در مبحث نخست، از شیوه

جمدع  شدود  در مبحدث دوم قابلیدتمدی المللدی سدخن اهتدهاسناد مهم حقوق بازراانی بین

 اردد.ی کلی در اين باره ملالعه میهای جبران خسارت قراردادی و ارائه ضابلهشیوه

 

                                 
1. Cumulation of Remedies.  

اار کسی تعهد اقدام به امری کند يا تعهد نمايد که از انجام امدری خدودداری »دارد: ( قانون مدنی مقرر می221ماده ) . 2

که جبران خسارت تصريح شده و يدا تعهدد رف مقابل است  مشرو  بر آنول خسارت فئکند  در صورت تخلف مس

ی ادذار از امکدان ملالبدهوقتدی قدانونبندابراين «. ی تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشدعرفاً به منزله

 ت. اويد، به داللتِ التزامی در اين مرحله فسش معامله صورت ارفته اسخسارت عدم انجام تعهد سخن می

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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 های جبران خسارت قراردادی . شيوه1

های جبران خسدارت را بده توان شیوهالمللی میبا مراجعه به قانون مدنی ايران و اسناد بین

 که عبارتند از: بندی کردسه دسته اصلی تقسیم

 الف. الزام به اجرای عین تعهد

 ملالبه خسارتب. 

  1فسش قرارداد .ج
عندوان های مزبدور نده تنهدا بدهی شدیوهدر همین جا ذکر اين نکته ضروری است که کلیه

شدوند  بلکده در خصدوص ضمانت اجرايی برای نقض مورد اصلی معامله به کار ارفتده مدی
ها و عدم وجود مانع قانونی، نیز جاری هسدتند. در شرو  ضمن عقد نیز بر فرض صحت آن

                                 
هدای جبدران خسدارت قدراردادی در قدانون مددنی ايدران و ذهن برسد که ررا در اعالم شیوه ممکن است اين سؤال به. 1

ای به انهساخ نگرديده است؟ به ويژه در موارد وحدت مللوب، که زمان قید مورد تعهد اسدت، المللی، اشارهاسناد بین

تدوان اسدتدالل کدرد: ؤال به رند شیوه میتخلفِ متعهد از نظر زمان، انهساخ قرارداد را در پی دارد. در پاسش به اين س

ی اجراها ناظر بر مرحلهاجراهای قرارداد از جهات اونااون قابل تقسیم است. بنابراين، برخی از ضمانتاوّل. ضمانت

اجراهدا )مرحلده ی اخیرِ ضمانتی اجرای تعهد  دستهها مربو  به مرحلهتشکیل و تهسیر قرارداد هستند و بعضی از آن

تواندد منجدر بده زوال حیدات حقدوقی قدرارداد شدود، بده تعهد( نیز با نظر به اين نکته که تخلف از قدرارداد مدیاجرای 

بنددی مدورد اردند. بدا وجدود ايدن، تقسدیمانهساخ، الزام به انجام عین تعهد، فسش قرارداد و ملالبه خسارت تقسیم می

و  بده جدايی اسدت کده قدراردادی وجدود دارد و های جبران خسارت قراردادی مربداشاره در متن در خصوص شیوه

های جبران خسارت به سه دسدته تقسدیم ارديدد  برد و بر همین اساس، شیوهتخلف متعهد اعتبار قرارداد را از بین نمی

-رو اين بوده که اساساً تخلف متعهد سبب از بین رفتن اعتبدار قدرارداد نمدیدوّم. فرض متعارَف در نگارش مقاله پیش

رده قدرارداد بده نمايدد. زيدرا، رندانهای جبران خسارت قراردادی منلقی میر رنین حالتی، بحث جمع شیوهشود و د

ها سخن اهت. به عبدارت توان از فسش قرارداد، الزام به انجام عین تعهد و مانند ايندلیل انهساخ منحل شده باشد، نمی

نهدس مدورد تعهدد منظدور بدوده و موعدد انجدام آن ديگر، فرض مورد بحث در اين مقاله، مربو  به جايی اسدت کده 

رود، امّدا هندوز اجدرای خصوصیتی اضافه دارد که با انقضای موعد مقرر و عدم انجام تعهد، آن خصوصیت از بین می

ی خسدارت ناشدی از عددم اجدرای تعهد مللوب فرفین است. بايد توجه داشت که در انهساخ قرارداد، امکدان ملالبده

بینی قدرار دهندد، بايدد التزام در قرارداد مورد پیشرنانچه فرفین بخواهند، خسارت را به نحو وجه  تعهد وجود دارد و

التزام را به شکلِ مبلغ مقلوع و نه خسارت تلخیر انجام تعهد از قرار روز تعیین کنند. رون با حدوثِ انهسداخ، بده وجه 

رای متعهد وجود ندارد تا بده دلیدل تدلخیر در انجدام آن، رود و ديگر تعهدی بنحو قهری و خودکار قرارداد از بین می

 ولیتی متوجه وی باشد.ئمس
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ای هماهنگ است و هر ره در ايدن مجموعده واقع، دلیل اين امر آن است که عقد، مجموعه

انجانیده شود، جزيی از عقد به شمار خواهد رفت  خواه در شمار تعهدات اصدلی باشدد يدا 
بداره ارفتده و کدل آن را يکبر اين سازمان مرتبط و همگام تعلدس « ی مشتر اراده»تبعی. 

انشاء کرده است. بنابراين، بحث در خصوص شرو  ضدمن عقدد ریدزی جددا و مسدتقل از 
از سوی ديگر، اهتگدو از عددم اجدرای  1(.111)الف(:  1390باشد )کاتوزيان، مهاد عقد نمی

شدود  بلکده اجدرای میرملدابس قدرارداد قرارداد يا نقض تعهد تنها به عدم اجدرا محددود نمی
ایرد  ررا که اجدرای میرملدابس بدا ]ناقص، معیوب يا عدم ملابقت حقوقی[ را نیز در بر می

موضوعِ مقرر در قرارداد، در حکم عدم اجرا است و از نظر نتیجه با عدم اجرای تعهد بدرای 
 متعهدله فرقی ندارد.

 های مشدتر شده، در بخش حاضر نخست به معرفی شیوهبنابراين با لحاظ ملالب اهته
پردازيم و سدسس بده اجمدال المللی میجبران خسارت در نظام حقوقی ايران و اسناد مهم بین

ر اسدناد از راهکارهايی سخن خواهیم اهت که در نظام حقوقی ايران وجود نداشدته، ولدی د
 اند. بینی قرار ارفتهای برای جبران خسارت مورد پیشعنوان شیوهالمللی بهبین

 جبران خسارتهای مشترك . شيوه1ـ1

المللدی های مشتر  جبران خسارت قراردادی در نظدام حقدوقی ايدران و اسدناد بینشیوه
ز قرار اختصار ا فورالمللی کاال و اصول حقوق قرادادهای اروپايی بهنظیر کنوانسیون بیع بین

 شوند.ها نیز به اقسام اونااونی تقسیم میزير هستند که برخی از آن

                                 
ی تهصیلی در خصوص مبانی الزام بده انجدام تعهددات ناشدی از شدر  در حقدوق اسدالم ر. در عین حال، برای ملالعه  .1

، قدم، کنگدره جهدانی «المکاسدب المحرمده والبیدع والخیدارات )  د الحديثده(»ق.(، ه.  1415انصاری، مرتضی ) : 

، قدم، «المکاسدبکتداب حاشدیه»ق(، ه.  1418  اصههانی، محمدحسین )62، ص 6بزراداشت شیش اعظم انصاری، ج 

، ردا  دوم، قدم، «المکاسدبحاشیه»ق.(، ه.  1421  فبافبايی يزدی، محمدکاظم )186د183، صص 5انوارالهدی، ج 

، «المکاسدباللالدب فدی حاشدیهمنیده»ق.(، ه.  1373حمدحسین )نائینی، م  مروی126، ص 2ی اسماعیلیان، ج مؤسسه

، «المعدامالتالهقاهده فدیمصدبا »ق.(، ه.  1412خويی، ابوالقاسدم )،  موسوی134، ص 2المحمديه، ج تهران، المکتبه

 .333، ص 7بیروت، دارالهادی، ج 
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 رای عين تعهد. الزام به اج1-1-1

ه در نتیجد اجرای تعهدات اعم از قراردادی و میرقراردادی، مبنای نظام اجتماعی است و
(. 44 :1391ی، الزامِ مستقیم و میرمستقیم متعهد به انجام تعهد، اساس اين نظام است )شدهید

 ایرد:یی زير صورت مالزام متعهد به انجام تعهد، اساساً به دو شیوه
 ايیاقدام مستقیم اجر (1)

تقسدیم  توان آن را به فشار مدالی و حدبس مدديوناقدام میرمستقیم اجرايی، که می (2)
 کرد.

  . اقدام مستقيم اجرایی1-1-1-1 

ار لیم خريددر خصوص اقدام مستقیم اجرايی، مانند اين که عین مورد معامله تخلیه و تس
، د. زيدراود نددارشود يا از محل فروش اموال مديون بدهی او را بسردازند، بحث زيدادی وجد

ی هتوان به صورت مستقیم اجرا کدرد. البتّده اجدرای قاعددقاعده اين است که هر تعهد را می
یسدت  مذکور در مواردی که اجرای مهاد عقد به مباشرت مديون اسدت، خدالی از اشدکال ن
ی ب نتیجدهرون اذشته از اثرات نامللوب اجتماعی که در پی دارد، توسل به اين شیوه املد

رهای ل از فشدافور معمدووب را برای متعهدله در بر ندارد. بنابراين، در رنین مواردی بهملل
 شود. مالی يا در نهايت از حس فسش قرارداد برای جبران خسارت استهاده می

های اصلی جبران الزام متعهد به انجام تعهد از فريس اقدام مستقیم اجرايی، در زمره شیوه
رود: در واقع، در فرض نقض تعهد، الزام به انجام عدین شمار میخسارت در حقوق ايران به 

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 

تواندد قدرارداد را ( قانون مددنی متعهدلده مدی239( تا )237ثالث اجرا کرد، مستنبط از مواد )
، اصدول حقدوق قراردادهدای 1المللدی نظیدر کنوانسدیون ويدندرحالی که اسناد بین 1فسش کند.

                                 
تعهد بر فسش قرارداد در خصدوص شدر  فعدل  شود، در حقوق ايران تقدم الزام به انجام عینهمانگونه که مالحظه می . 1

( قانون مدنی و نه تعهد اصلی مورد اشاره قرار ارفته است. البتده ايدن 239( تا )237عنوان يک تعهد تبعی، در مواد )به

با توجه به وحدت مال ، در مورد تعهد اصلی نیز ثابت است و تهاوتی بین تعهد ناشی از قرارداد و تعهد ناشدی  تقدم،

ای از استادانِ حقوق خدارجی در (. عالوه بر اين، پاره47د45: 1391  مندرج در قرارداد وجود ندارد )شهیدی، از شر

: 1391اندد )سدنهوری، باب نقض تعهدات اصلی، الزام به انجام عین تعهد و تقدم آن بر فسش قدرارداد را ملدر  کدرده

 (.Hauser, 1977: 81 495د494: 1974الصده،   فرج727
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، تحدت تدلثیر نظدام حقدوقی رومدی د 3و نیز اصول قراردادهدای تجداری بدین المللدی2اروپايی

له الزامی ندارد کده در ابتددا ژرمنی قائل به تخییر برای متعهدله هستند. به ديگر سخن، متعهد
اجرای قرارداد را از متعهد ملالبه نمايد و رنانچه اجبدار متعهدد بده انجدام عدین تعهدد متعدذّر 
باشد، اقدام به فسش قرارداد نمايد  بلکه وی در اين خصوص دارای اختیار تعیین میان امکدان 

 باشد.می انتخاب الزام به انجام عین تعهد يا فسش قرارداد در عرض يکديگر

 . اقدام غيرمستقيم اجرایی 1-1-1-2

به  با توسل منظور از اقدام میرمستقیم اجرايی اين است که دادااه به درخواست متعهدله
ه بدا ندااريز دهدد تدهای مقرر در قانون متعهدِ مستنکف را در اوضاع و احوالی قرار میشیوه

نجام رار به ارفتن در شرايط خاص نااجرای تعهد شود. بنابراين، رون متعهد از فريس قرار ا
ن اقددام شدود، در اصدلال  بده آاردد و میرمستقیم ملزم به اجدرای تعهدد مدیعین تعهد می

ر باشدند، د اويندد. از آنجدا کده ايدن اقددامات بايدد مبتندی بدر قدوانینمیرمستقیم اجرايی می
ار لالعده قدرمه مدورد شود که در ادامدمقررات قانونی دو نوع اقدام میرمستقیم مالی ديده می

 ایرند. می

 مالی  . فشار1-1-1-2-1

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 

( قانون آيدین دادرسدی مددنی سدال 729ماده )به استناد  جای متعهد انجام دهد، سابقاً دادااه
به اصل دعوی پس از صدور حکم، مددت  به درخواست متعهدله در حکم راجع: »... 1318

علیه مدلول حکم قلعی را در آن مددت اجدرا نکندد، و مبلغی را معین نمايد که اار محکوم
( اين قدانون، کده 730ماده )با نظر به «. له بسردازدمبلغ مزبور را برای هر روز تلخیر به محکوم

قضدايی  یامکان تجديدنظر در مبلغ مقرر بدرای داداداه وجدود داشدت، ماهیدت آن جريمده
شد و هدف از تعیین مبلغ باال، فشار به متعهد برای اجرای تعهد بود و بدر همدین محسوب می

                                                                          

 
 (.62( و ماده )28(، ماده )46( ماده )1د )بن .1

 (.9-102( و )9-101مواد ) . 2

 (.7-2-2( و )7-2-1مواد ) .3
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تعیدین  توانست با توجه به اوضاع و احوال و شرايط هر دعدوا میدزان آن رااساس، دادااه می

  1کند و سسس مبلغ مقرر را مورد بازنگری قرار دهد.
 ون اجدرایبا وجود اين، در تعهد میرقائم به تخصص متعهد، فشار مالی معنی ندارد و رد

اده تعهد توسط ديگری ممکن اسدت، بدا توجده بده برخدی از مدواد قدانون مددنی، ازجملده مد
حکدوم بده منجدام دهدد و متعهدد را دهدد تدا تعهدد را ا(، دادااه به متعهدلده اجدازه مدی222)

وی انجام تعهد از سد یماهیت دستور به پرداخت هزينهانجام آن کند. البته  یپرداخت هزينه
ا قضدايی مقددم بدر اجدرای تعهدد اسدت، امّد یقضايی نیسدت. زيدرا جريمده یدادااه جريمه
ارد ع داجدرای تعهدد، بده دلیدل واليتدی اسدت کده داداداه بدر متعهدد ممتند یپرداخت هزينه

بده  متعهدد و دهدد کده از فدرف]الحاکم ولی الممتنع[  و بر همین مبنا، به متعهدله اجدازه می
  انجام آن سازد. یهزينه او تعهد را اجرا کند و سسس متعهد را ملزم به پرداخت هزينه

 . حبس مدیون2-2-1-1-1

جديددد  «هدای مددالیقدانون نحددوه اجددرای محکومیت»، 1394در تداريش پددانزدهم مهرمدداه 
موجب حکم ( اين قانون، اار کسی به3( تا )1فور خالصه، ملابس مواد )تصويب ارديد. به

واه عدین دادااه به پرداخت هر نوع مالی محکوم شود و از اجرای حکم خودداری نمايد، خ
عايدت ربدا ايدد، يا قیمت يا مثل يا ضرر و زيان ناشی از جرم يدا ديده باشدد و آن را تلديده ننم

ر در اادر مدالی جهدت ادای ديدن مزبدو دين و ملابس قانون اجدرای احکدام مددنی مستثنیات
ش ا پدذيرتدا زمدان اجدرای حکدم يدعلیهِ ممتنع له، محکومدسترس نباشد، به تقاضای محکوم

 ، تا زمان تلديه حبس خواهد شد. ادعای اعسار يا جلب رضايت محکومٌ له
های مالی در هدر جدا کده حکومیتاردد، قانون نحوه اجرای مفور که مالحظه میهمان
ی مزبدور در شود قابل اجرا است. بندابراين، مقدررهعلیه به پرداخت مالی محکوم میمحکوم

-شود. در عدینشود اجرا نمیبه انجام دادن فعل يا تر  فعلی می موردی که متعهد محکوم

، ره حتّی در مدوارد ی تلمینی داردی کیهری نداشته و تنها رهرهحال، اين شیوه ماهیتاً رهره
اردد تا وفای به عهدد کندد، ايدن حدبس مجدازاتِ نقدض عهدد نادری که مديون توقیف می

                                 
( قانون آيین دادرسی مدنی سابس در قانون آيین دادرسدی مددنی جديدد مدورد 729البته نهاد حقوقی مذکور در ماده )  .1

( قدانون فدوق در 729قوق معتقدند حکم مقرر در مداده )بینی قرار نگرفته است. با وجود اين، برخی از استادان حپیش

از فريس ارجاع به آن، منصوص ارديده و نتیجتاً حکم مزبور از مقررات »( قانون اجرای احکام مدنی 47تبصره ماده )

 (.409: 1385)شمس، « شود که تاکنون نسش نگرديده استاجرای احکام شمرده می
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 1390رود )کاتوزيان، ی اجرای آن است و با اعالم آمادای مديون از بین مینبوده و وسیله

 (.124د123)ب(: 
تضدمینی ی توان اهت الزام بددنی متعهدد، در واقدع يدک شدیوهبا لحاظ ملالب فوق می

کندد و میاست  بدين دلیل که متعهدله با زندانی کردن مديون به مدورد تعهدد دسدت پیددا ن
ای اعددهجدايی کده قشدود. پدس، الدزام بددنی را، از آناونه خسارتی از وی جبران نمیهیچ

. ی جبران خسارت مورد ملالعده قدرار دادتوان در قالب شیوهآيد، نمیحساب میاستثنايی به
اره های حقوق بشری، در اسناد بین المللی نیز رنین الزامی مورد اشدبرمبنای نگرشوانگهی، 

 قرار نگرفته است.
در رابله با الزام متعهد به انجام تعهد از فريس اقدام مستقیم اجرايی، ذکر ايدن نکتده الزم 

های اصلی جبدران خسدارت در حقدوق ايدران بده است که استهاده از اين شیوه در زمره شیوه
ی خسدارت عددم انجدام تعهدد، رود  بدين معنا که متعهدله قبل از فسدش يدا ملالبدهمار میش

المللی نظیر بايستی ابتدا الزام متعهد را از مرجعِ صالح درخواست کند  درحالی که اسناد بین
و نیدز اصدول قراردادهدای تجداری بدین  2، اصول حقوق قراردادهای اروپدايی1کنوانسیون وين

تلثیر نظام حقوقی رومی د ژرمنی قائل به تخییر برای متعهدله هستند. بده ديگدر ، تحت 3المللی
سخن، متعهدله الزامی ندارد که در ابتدا اجرای قرارداد را از متعهدد ملالبده نمايدد و در ايدن 

تواند اجرای عدین تعهدد را از متعهدد بخواهدد يدا باشد و میخصوص دارای اختیار تعیین می
 فسش کند.که قرارداد را اين

 . مطالبه خسارت1-1-2

تواند بده ی نقض تعهد قراردادی خسارتی متوجه متعهدله اردد، وی میهرااه در نتیجه
سدت اشدرايلی  دادااه مراجعه و جبران خسارت را ملالبه نمايد. البته اين امر مستلزم وجدود

 که در قانون به اين شر  آمده است: 
لزوم  ج. عدم وجود علت خارجی در عدم اجرا  د. الف. انقضاء موعد  ب. تحقس ضرر 

 جبران خسارت فبس قرارداد يا عرف يا قانون.

                                 
 (.62ماده )( و 28(، ماده )46( ماده )1بند ) .1

 (.9-102( و )9-101مواد ) .2

 (.7-2-2( و )7-2-1مواد ). 3
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از  النهدع احتمدالی کده همدان خسدارتشايان ذکر است که در نظام حقدوقی ايدران عددم

باشدد. در ايدن تر خسدارت میرمسدتقیم، اسدت، قابدل ملالبده نمیسداده خسارت، يا بده تعبیدر
دارد: مقدرر مدی 1379( قانون آيین دادرسدی مددنی مصدوب 515( ماده )2خصوص تبصره )

يدن ااده شدده د  معیاری که در ايدن زمینده «خسارت ناشی از عدم النهع قابل ملالبه نیست...»
جده بده هدیچ و ره منافع مورد ادعا، صرفاً احتمالی بوده و زمینه و مقدمات آناست که رنان

ن ز شمول عندواامکان حصول آن در آينده نباشد، اای بر اونه قرينهفراهم نشده باشد و هیچ
و در نتیجده قابدل ملالبده  ادرددالنهع میخارج و مشمول عنوان عدم« منافع ممکن الحصول»

 (. 124: 1392نیست )رحیمی و صهايی، 
نون مددنی که حکم صريحی در قادر رابله با خسارات معنوی هم بايد اذعان کرد با اين

( 1ی کلدی مدذکور در مداده )ی برخی اسدتادان حقدوق قاعددهنظريه وجود ندارد  اما ملابس
، قانون مسؤولیت مدنی، در خصدوص مسدؤولیت قدراردادی نیدز قابدل اجراسدت )کاتوزيدان

( 1) در واقددع، ارردده مدداده (.259: 1391  شددهیدی، 212: 1388  صددهايی، 235)ب(:  1390
ی کلدی کن متضدمن يدک مقدررهقانون مزبور مربو  به الزامات خارج از قرارداد اسدت، لدی

احتیدافی بده هدر ی بدیهرکس بدون مجوز قانونی عمداً يا در نتیجده»است که بر اساس آن: 
ر نجدر بده ضدرای وارد نمايد که محقی که، به موجب قانون برای افراد ايجاد ارديده، للمه

ونه نگهما«. مادی يا معنوی ديگری شود، مؤظف به جبران خسارت ناشی از عمل خود است
قدوق ناشدی حآيد، دانیم، از جمله حقوقی که برای افراد به موجب قانون به وجود میکه می

ی در نتیجده باشدد، لدذا رنانچده متعهددهدا مدیاز قراردادها است و متعهد ملزم به اجدرای آن
ل تخلددف از اجددرای تعهددد ضددرر معنددوی بدده متعهدلدده وارد نمايددد، از آنجددايی مرتکددب فعدد

 دنی ]فعدلز قرارداد، ارديده و از اين نظر که رون ارکدان مسدؤولیت مدمیرقانونی، تخلف ا
ی سدببیت[ در خسدارت معندویِ ناشدی از نقدض قدرارداد وجدود دارد، زيانبار، ضرر و رابلده

ندای متعهد مؤظف به جبران ضدرر وارده اسدت. وانگهدی، در مسدؤولیت قدراردادی آنچده مب
ض شی از نقداساً فرفین در خصوص تبعات ناقراردادی دارد، توافس بر انجام تعهد است و اس

-اصل میاند و مسؤولیت ناشی از نقض قرارداد به موجب حکم قانون حتعهد تراضی نکرده

داد از قدرار شود. بنابراين، مسؤولیت ناشی از نقض قرارداد، رون از مصاديس الزامات خدارج
 شود.( قانون مسؤولیت مدنی می1است، مستقیماً مشمول ماده )



ت 
بلی اق

 
شیوه جمع 

سال ق ا
حقو ی رد 

اد ارد ر
ق ت 

سار
خ ان 

جبر اهی 
ان

و اری
م 

 
سن یسه با ا مقا و 

بین اد 
لمللی  ا

 

 

 

11 

 
( اصدول 9-501ی خسدارات معندوی ناشدی از نقدض قدرارداد در مداده )بته حس ملالبهال 

بیندی ( اصول قراردادهای تجداری بدین المللدی پیش7-4-2حقوق قراردادهای اروپا و ماده )
 1ای نشده است.ارديده  لیکن در کنوانسیون وين به آن اشاره

 . فسخ قرارداد1-1-3

 ن اساس، بداآيد و بر همیشمار میف و خالف اصل بهبر هم زدن عقد الزم امری نامتعارَ
يدا  شکنی تقصیر است، فسش قرارداد از اين بابت نیاز به مجدوز قدراردادیکه پیمانوجود اين

د از نچده متعهدقانونی دارد: منظور از مجوز قراردادی، توافس فرفین در قرارداد اسدت تدا رنا
نونی مجوز قدا رداد را فسش نمايد. مقصود ازانجام تعهدش خودداری کند، متعهدله بتواند قرا

لبته ش است. اقانونگذار به فسش قرارداد در صورتِ تخلف متعهد از انجام تعهد ینیز، اجازه
لر  کرده معنوان مجوز قانونی فسش قرارداد در دو بخش قانون مدنی مبحث خیارات را به 

را بیدان  هادلیس و مانند ايندر بخش نخست اقسام خیارهايی رون خیار مبن، عیب، تاست: 
نمايدد  در بخدش دوم احکدام تبیدین مدی هدا راکند و احکدام اختصاصدی هدر يدک از آنمی

( تدا 396عمومی خیارات را ملر  کرده است. به فور کلی احکدام ايدن خیدارات در مدواد )
 اند.( همان قانون ذکر شده457)

 وضی و الزم، ممکن اسدتک عقد معاکنیم که در يجا تنها به اين نکته بسنده میدر اين
 هداان آنرند خیار به وجود آيد به فوری که صاحب خیار در مقام فسش، حس انتخاب از مید
قدوق حرا داشته باشد. همچنین حس فسدش يدا خاتمده دادن بده قدرارداد در فصدل نهدم اصدول 
لدی و ملقرارداد های اروپايی، قسمت سوم از فصل ههت اصول قرارداد هدای تجداری بدین ال

 بخش سوم کنوانسیون بیع بین المللی مورد تصريح قرار ارفته است. 

 های خاص جبران خسارت . شيوه2ـ1

هايی را در نظدر در نظام حقوقی هدر کشدوری بدرای جبدران خسدارات قدراردادی شدیوه 
-ایرند که متناسب آن نظام کارايی خاص خود را دارند  و البته در هر نظام حقوقی مدیمی

ها يدا مجموعده هايی در اين زمینه مالحظده نمدود. هددف از تددوين کنوانسدیونتیتوان کاس
هدا در جهدت تسدهیل المللی از يک سو متحد ساختن و هماهنگ کردن ايدن نظاماصول بین

                                 
( تدا 74المللدی کداال در مدواد )ی خسارت در کنوانسدیون بیدع بدینالزم به ذکر است که، احکام کلی مربو  به ملالبه.  1

المللی نیدز در اری بین( به بعد و در اصول قراردادهای تج9د501(، در اصول حقوق قراردادهای اروپايی در مواد )77)

 بینی قرار ارفته است.( مورد پیش7د4د13( تا )7د4د1مواد )
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رمدم وجدود هاست. بنابراين، بدهسازی آنالمللی و از فرف ديگر، بهبود و منیمعامالت بین

های داخلی کشورها، کمابیش از ابداعاتی نیدز برخدوردار امها با نظبرخی مشترکات میان آن
 هستند. 

های جبدران خسدارت قدراردادی رايد  در ايدن جا به اختصار برخدی از شدیوهالبته در اين
م بده شدود. الزیاند، بررسدی مدبینی قرار نگرفتهاسناد را، که هنوز در حقوق ايران مورد پیش

رسدد جدزء د، بده نظدر مدیشدهدا آشدنا خواهیدد بدا آنای که در ادامه ذکر است که دو شیوه
ایرند کده بده دلیدل آن در ادامده اشداره های جبران خسارت در مههوم اخص قرار نمیشیوه

 ن خسدارت وهای جبدراها با ساير شیوهخواهد شد. پس، اين موارد تنها جهت تمییز دادن آن
 ته است.شان در اين بخش مورد ملالعه قرار ارفهمچنین تبیین مههوم

 . تقليل ثمن یا کاهش قيمت 1ـ2ـ1

نتظدار در عرف تجاری هنگامی که کاال مناسب با اسدتهاده و هددفی کده مشدتری از آن ا
لابقدت تواندد بهدای قدراردادی را بده نسدبت عددم مداشته نباشد، وی با وجدود شدرايلی مدی

دی، بقدت مداصورت که اين عدم ملابقدت، هدم عددم ملادهد  بدينصورت ارفته کاهش 
ایدرد. الزم بده ذکدر اسدت کده ايدن کیهی يا کمی، و هم عدم ملابقت حقوقی را در بدر می

فتده ی جبران تنها زمانی قابل استهاده است که فرفِ متضرر، اجدرای میرمنلبدس را پذيرشیوه
پدذير انهدای ديگدر جبدران خسدارت بدرای وی امکصورت، استناد به شیوهباشد  در میر اين
 خواهد بود. 
تری را در اسدناد ی جبران خسارت، قلمدرو اسدتردهقايسه با حقوق ايران، اين شیوهدر م
کده در نظدام المللی به ويژه کنوانسیون ويدن بده خدود اختصداص داده اسدت. توضدیح آنبین

ا بیدان تلدابس ر حقوقی ايران، قانون مدنی در رابله با عدم تلابس، تنها مصاديقی از اين عددم
مدان ه، وجود عیب مخهی در عدین معدین در هنگدام وقدوع عقدد، يدا داشته است. برای مثال

سدازد و نیدز تدبعض صدهقه وصف سالمت، که امکان ارفتن ارش يا فسش عقد را ممکن می
: 1389بیعدی، در بخشی از معامله در جايی که اجزای مبیع در تقابل با اجزای ثمدن باشدند )ر

 (.150د145
( 50( و )45اردادهدای اروپدا و نیدز مدواد )( اصدول حقدوق قر9-401به هر حدال، مداده )

اند  اما در اصدول قراردادهدای تجداری صراحت اعالم کرده کنوانسیون وين تقلیل ثمن را به
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-8( و )7-4-7ای نشده است، ارره راهکاری نسبتاً مشدابه در مدواد )المللی به آن اشارهبین
 بینی ارديده است.( پیش4-7

ی جبدران جا تقلیل ثمن شدیوهدر اين د اين است که با تسامحمانای که باقی میتنها نکته
ی جبدران خسدارت، کده مبتندی بدر هداادردد  زيدرا بدرخالف سداير شدیوهخسارت تلقی می

لیدل نگهدی، تقمسؤولیت متعهدِ قرارداد است، مبنای تقلیل ثمن دارا شدن ناعادالنده اسدت. وا
زش خسدارت ناشدی از کداهش ار رو بداثمن متوقف بر مسؤولیت فروشدنده نیسدت و از ايدن

ی اجدرای ور کلدی در مرحلدهفدهدا، بده باشدد. عدالوه بدر ايدناجرای قرارداد قابل جمع نمی
شدود و اجدرای مهداد پیمدان را اجباری عقد است که ضمانت اجدرای حقدوقی آن ظداهر می

رسد که تقلیل ثمن از لحداظ مداهیتی بیشدتر يدک شدیوه تضدمینی کند. به نظر میتحمیل می
 د تا جبران خسارت.باش

 . جریمه قضایی2ـ2ـ1

ه المللی به آن پرداختده شددر اصول قراردادهای تجاری بینی جبران که فقط داين شیوه
-مینگر ديده است و نظیر رنین نهادی را نه در حقوق داخلی و نه در دو سند بین المللی دي

لی نهاد مزبدور رندین المل( اصول قراردادهای تجاری بین7-2-4( ماده )1شود. براساس بند )
مايدد، هرااه دادااه خلاب به يک فرف، قرار اجرای تعهد را صدادر ن»تعريف شده است: 

 «.ازدتواند مقرر کند که فرف مزبور در صورت عدم رعايت مهاد قرار، جريمه بسردمی
ز راه ای کده اهدای حقدوقی، تهديدد بده جريمدهتجربه نشان داده است که در برخی نظام

ی تضدمین بدرای افاعدت و ترين وسیلهشود، مؤثربرای انجام دادن کاری تحمیل میقضايی 
در بند « تواندمی»ی پیروی از احکام مبتنی بر دستور اجرای تعهدات قراردادی است. از واژه

، شود که تحمیل جريمه به صالحديد دادااه است )اخالقی و امدام( ماده فوق استنبا  می1)
رسدد جريمده ی اوصافِ خاص اين شیوه، بده نظدر میبر اين، با مالحظه(. عالوه 269: 1385

بخشدد  قضايی در واقع يک فريس تضمینی است که اجدرای تعهدد را سدهولت و تسدريع می
های جبران خسارت، حسب مورد وجود خواهد داشت، هدر بنابراين قابلیت جمع آن با شیوه

 المللی وجود ندارد.تجاری بینهای رند در خصوص آن حکم صريحی در اصول قرارداد
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 های جبران خسارت . قابليت جمع شيوه2

های جبدران خسدارت و در اين قسمت نخست بده تحلیدل اصدل قابدل جمدع بدودن شدیوه
های جبدران، بدا پردازيم و سسس در رابله با قابلیت جمدع میدان شدیوههای آن میمحدوديت

 رشمرديم، سخن خواهیم اهت. های جبران خسارت که در باال بلحاظ اقسام شیوه
های حقوقی در خصوص موضدوع مدورد بحدث، الزم به ذکر است که نوع رويکرد نظام
 مبندای کلدی که در ايدن زمینده سدهاند. توضیح آنبستگی زيادی به مبنايی دارد که برازيده

 قابل فر  است:
 1«جبران خسارت تا میزانی که متعهدله استحقاق دارد»اصل  (1)
  2»کندارت تا میزانی که با ارزش اجرای قرارداد برابری میجبران خس»اصل  (2)
 .3«بازارداندن متعهدله به وضعیت قبل از قرارداد»اصل  (3)

شود، پذيرش هر يک از مبانی مزبور آثار متهاوتی را به همدراه فور که مالحظه میهمان
تجاریِ هر  تر و همگام با مقتضیاتتوان اهت: ديدااه معقولخواهد داشت. در مجموع می

جامعه، تمايدل بده نظدام اول جبدران خسدارت، يعندی تدا میدزان اسدتحقاق متعهدلده، را قدوت 
ای های جبدران خسدارت بدرای فدرفِ متضدرر بايدد بده اوندهبه بیان ديگر، شدیوه 4بخشد.می

هايی کده بده واسدله نقدض تعهدد فراحی شوند که نه تنها سود مورد انتظار وی، بلکه هزينده
البته رندین امدری مشدرو  بده  5اردد، همگی پوشش داده شوند.ی تحمیل میقراردادی بر و

                                 
1. “Quantum Meruit”. 

2. “Quantum Valebant”. 

3. “Putting the aggrieved party before the contractual position”. 

تنهدا نظدامِ جبدران  ،راردادهدای تجداریاجراهدای نقدض قای از استادان حقوق در بحث ضدمانتبیهوده نیست که پاره . 4

 اند: خسارت تا میزان استحقاق متعهدله را مورد ملالعه قرار داده
 Ribeiro, Robert, Damages and Other Remedies for Breach of Commercial Contracts, Great 

Britain, Thorogood, 2002, pp. 3-6. 

ديدده از المللی کاال، اصل جبران کامل خسدارات وارده بده زيداننسیون بیع بیناونه که يکی از اصول کلیِ کنواهمان . 5

ی وسدیلهخسارات ناشی از نقض قدرارداد بده »نمايد: ( که اعالم می74) باشد و رنین اصلی از مادهبابت نقض تعهد می

ر اثر نقض متحمل شده اسدت  النهعی, که فرف ديگر بيکی از فرفین عبارت است از: مبلغی برابر زيان, از جمله عدم

تواند فراتر از از مقدار زيانی که شخصِ ناقض در زمان انعقداد قدرارداد و بدا لحداظ [ رنین خساراتی نمیبا وجود اين]
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دارا شددن »اين است که حدِ اعتدال مراعات ادردد، عددالت و انصداف از میدان ندرود و بده 

 .(,2000Martin :159-160)ختم نگردد 1« ناعادالنه
رش های حقوقی از جملده ايدران، موضدع مشخصدی را نسدبت بده پدذيدر اين رابله نظام 

 :اند. همچنین در خصوص مال  دارا شدن ناعادالنه نیز بايد اهترويکردهای باال نسذيرفته
باشند، قابلیت جمع شدن و بده کدارایری  2«سازاار»های جبران خسارت مادام که باهم شیوه

را خواهند داشت  در نتیجه، وضعیت نامللوبی که در باال اشاره شد را موجب نخواهند شد. 
ی عرفدی اسدت کده در ادامده بده رسد، بهترين مال  در اين خصوص ضابلهمیپس به نظر 

 تبیین آن پرداخته خواهد شد.

 3های جبران خسارت. اصل قابل جمع بودن شيوه1ـ2

های جبدران فدور صدريح دربداره امکدان جمدع میدان شدیوه اارره قانون مدنی ايران بده 
ذار بدر مبندای ادآيدد کده قدانوندسدت میون اين نتیجده بده ای ندارد، ولی از رو  قانمقرره
های جبدران خسدارت قدراردادی، کده بدا هدم سدازااری ، جمع میان شدیوه«ی الضررقاعده»

 ان بده مدوادتدوعنوان يک اصل پذيرفته است. البتده در تليیدد ايدن برداشدت مدی دارند، را به
بددران صددورت ضددمنی ج( قددانون مدددنی اسددتناد کددرد کدده همگددی بدده 230( و )228(، )221)

عهدد خسارت را در کندار فسدش يدا الدزام متعهدد بده جبدران خسدارت تدلخیر و عددم انجدام ت
ی خسارتِ عدم انجدام تعهدد سدخن کان ملالبهاذار از اماند. برای مثال، وقتی قانونپذيرفته
يدن ابراين در اويد، به داللتِ التزامی در اين مرحله فسش معامله صورت ارفته است  بندامی

ی جبدران خسدارت را از بدین راحت قانون مدنی امکان استناد به رند شیوهخصوص عدم ص
 برد.نمی

                                                                          

 
-بیندی کدرده يدا مدیالحصول نقض قدرارداد پدیشعنوان اثر ممکن را به واقعیات و موضوعاتی که در همان هنگام آن

 ، قابل استنبا  است. «است باشد کردهبینی میبايستی پیش
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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اذار اين موضوع را به صدراحت ذکدر نکدرده اسدت، شدايد بده اين مسلله که ررا قانون 

نیز تقريباً فريقی مشدابه در پدیش ارفتده  1که قانون مدنی آلمانجهت بداهت امر باشد  رنان
های جبران خسارت بسنده کرده است. بدا وجدود ايدن، در شیوهو تنها به ذکر مصاديس جمع 

فدور صدريح مدورد شناسدايی قدرار ارفتده اسدت تدا برخی اسناد بین المللی اصل مذکور بده 
ی تجدارت حداقل باب تهسیر در اين زمینه بسدته شدود و بدرای آن مبندای قدانونی در عرصده

( 46( و )45بیع بین المللی کاال، مدواد )الملل وجود داشته باشد. از اين رو در کنوانسیون بین
( بده نهدع فروشدنده بده صدراحت بده ايدن موضدوع اشداره 62( و )61به نهع خريددار و مدواد )

استهاده از حسِ توسدل بده سداير »دارد: ( کنوانسیون مزبور مقرر می45( ماده )2اند. بند )کرده
ی اسدت جهدت ملالبدههای جبران خسارت، مشتری را از هیچ حس ديگری که ممکدن شیوه

-Huber & Mullis, 2005[A]: 378-379 & 138)« کنددخسارت داشته باشد محروم نمی

 & Huber)( نیز حاوی مهاد مشابهی به نهع فروشنده اسدت61( ماده )2فور بند )همین (.140

Mullis, 2005[B]: 382)کده ی مزبور، بعد از ايندانان در مقام تهسیر ماده. برخی از حقوق
اندد، ال دانسدتههای جبران خسارت را بدعتی مخالف با نظام سدنتی کدامنيکردِ جمع شیوهرو

تواند افزون بدر کند، میاند: خريداری که فروشنده را به اجرای قرارداد ملزم مینتیجه ارفته
آن، جبران خساراتی که از تلخیر يا نقص اجرا به وجود آمده است را ملالبه نمايد. همچنین 

تواندد تقاضدای خسدارتی را نمايدد کده از نقدض کندد، میکه قرارداد را فسدش می خريداری
شايان ذکر است که برخی  (.Honnold, 2007: 335, 357, 451) قرارداد حاصل شده است

های حقوقی داخلی نظیدر ( کنوانسیون را ناظر به بعضی از نظام45( ماده )2ديگر پارااراف )
زمدان از دو صدورت هدم دهند فرفِ متضدرر بدهاجازه نمی دانند کهانگلیس و مجارستان می

اساس مهاد اين مدواد را بده ندوعی ی خسارت استهاده نمايد و بر همین ی فسش و ملالبهشیوه
 (.      166: 1374کنند )داراب پور، ها معرفی میتجويز قانونی در اين قبیل نظام

در خصدوص قابدل جمدع بدودن ( اصول حقدوق قراردادهدای اروپدايی نیدز 8-102ماده )
های جبدران خسدارتی کده ناسدازاار نیسدتند، شیوه»کند: های جبران خسارت اعالم میشیوه

                                 
1. German Civil Code (known as BGB), Civil Code in the version promulgated on 2 January 

2002 );;;;;;; ;;; ;;;;;;; ];;;;;;;;;;;;;;;;;[, ;;;; ;;;;;;; ;; ;;;;;;; 2 )16( ;; ;;; ;;;;;;; 

of 19 February 2007. 
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که يکی از فرفین با اجرای حس خدود توانند مجتمعاً مورد استهاده قرار ایرند. به ويژه اينمی

 . 1«شودیی خسارات محروم نمهای جبران خسارت، از حس ملالبهنسبت به هر يک از شیوه
ه، هدای جبدران خسدارت در بندد اوّل مداداونه که مالحظه مدی شدود، جمدع شدیوههمان

 ی مثدالی در خصدوصها قابل جمع باشند و در مقام ارائهمنحصر به جايی است که اين شیوه
ده اسدت. شدهای جبران خسارت اشاره آن، به ملالبه خسارات قراردادی در کنار ساير شیوه

های جبران خسارت، ی جمع شیوهنیز رنین اظهار نظر شده است که قاعده پیرامون اين ماده
فدور  ها سازاار و قابل جمع باشند  پس ايدن مقدرره بدهمنصرف به جايی است که اين شیوه

خاص حاوی اين نکته است که رنانچده متعهدلده فدرف ديگدر را حسدب مدورد بده اجدرای 
 شدودی خسارت قراردادی محروم نز حس ملالبهقرارداد ملزم کرده يا قرارداد را فسش کند، ا

(Lando, 2000: 362.) 
تعهدد  ره در باال اذشت ناظر به مدوردی اسدت کده زمدان، قیددالبته بديهی است که آن

وده بدنباشد  در میر اين صورت، در جايی که تعهد به صورت وحدت مللوب مورد توافدس 
و نه  رداد استنه مبنايی برای فسش قرا و متعهد در زمان مقرر به تعهد خود عمل نکند، ديگر

عدد از ی تعهد بامکان الزام متعهد به اجرای تعهد باقی می ماند  ررا که در فرض مزبور اجرا
رارداد قدانقضای تعهد میرممکن خواهد بود. بندابراين، در رندین وضدعیتی بدا سدقو  تعهدد، 

: 1388ه نمايددد )صددهايی، سددارت وارده را ملالبددتوانددد جبددران خمنهسددش و متعهدلدده تنهددا می
 (.208د207

های جبدران خسدارت در پايان، يادآوری اين نکته الزم است که اصل قابلیت جمع شیوه
المللی، بدرخالف اصدول حقدوق قدرارداد هدای اروپدايی و در اصول قراردادهای تجاری بین

ه اسدت. بدا بینی نگرديدصراحت مورد اشاره قرار ارفته، صراحتاً پیش کنوانسیون وين که به
توان به های جبران خسارت مذکور در آن میوجود اين، از مجموع مقررات مربو  به شیوه
ی ديگدری کده پدیش از پدرداختن بده نکتده 2فور ضمنی پذيرش اين اصل را اسدتنبا  نمدود.

                                 
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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-شده بايد در نظر داشت اين است که اصل قابل جمدع بدودن شدیوهقلمرو اعمال قاعده اهته

ت عمدتاً در خصوص جمع الزام متعهد به اجرای تعهد و خسدارت تدلخیر های جبران خسار
ی خسارت نقض انجام تعهد قابل اجراست  ررا که در انجام آن و نیز فسش قرارداد و ملالبه

 باشد.حقوق ايران اصل بر امکان الزام متعهد به انجام تعهد می

 های جبران خسارت. قلمرو اصل قابليت جمع شيوه2ـ2

های جبدران بندی اصدلی کده از شدیوهقسمت تالش شده است تا با لحداظ تقسدیمدر اين 
هدا را در نظدام حقدوقی ايدران بده صدورت تلبیقدی بدا خسارت به عمل آمد، قابلیت جمع آن

المللی مدورد تحلیدل قدرار ایدرد. بندابراين بده ترتیدب امکدان جمدع فسدش بدا بعضی اسناد بین
ی خسدارت و در نهايدت فسدش بدا ی قدرارداد و ملالبدهی خسارت، الزام متعهد به اجراملالبه

 1اردد.الزام متعهد به اجرای تعهد ملالعه می

 . فسخ با مطالبه خسارت3ـ2

دلیل مسدؤولیت ناشدی از نقدض تعهدد، مسدؤول بعد از فسش عقد، فرف ناقضِ قرارداد به
خدش اول فدور کده در بديده وارد شده اسدت. همدانجبران خسارتی خواهد بود که به زيان

کده فدرفین کند  مگر اينفور معمول دادااه میزان اين خسارت را مشخص میاهته شد، به
خودشان مبلغ خسارت را در قرارداد تعیین کرده باشند که در اصلال  اين تعیین قدراردادی 

( و 226(، )222(، )221اويند. البته مواد )می« وجه التزام»خسارت تخلف از اجرای تعهد را 
( اصدول 9-501المللی، ماده )( کنوانسیون بیع بین77( تا )74قانون مدنی ايران، مواد )( 230)

( اصول قراردادهای تجاری بین المللدی مقرراتدی را 7-4-1های اروپا و ماده )حقوق قرارداد
هدا داللدت ی آنای از احکام، همهنظر از تهاوت در پارهاند. صرفدر اين باره در نظر ارفته

                                 
از  اجدرای واحدداختیار متعهدلده در انتخداب ضدمانت»با مههوم « های جبران خسارتجمع شیوه». بايد توجه داشت که، 1

جدايی اسدت کده متعهدلده  های جبران خسارت ناظر بهمتهاوت است: در واقع، جمع شیوه« اجراهای متعددبین ضمانت

هدا را مدورد تواندد تمدام آناجراهدای مختلهدی دارد کده در عمدل مدیبرای تدار  زيان ناشی از نقض تعهد ضدمانت

اجراهدای متهداوت در رای واحدد از میدان ضدمانتاجاستهاده قدرار دهدد  لدیکن اختیدار متعهدلده در انتخداب ضدمانت

هدای مختلهدی دارد کده خصوص موردی است که متعهدله برای جبران ضرر ناشی از نقض تعهد از لحاظ نظری شیوه

داندان اسدالمی در بحدث ای از حقدوقاونده کده پدارهموقع اجرا اذارد. همانها را بهتواند يکی از آندر عمل تنها می

علیه هدم الدزام بده اجدرای عدین تعهدد و هدم حدس فسدش نقض تعهد ناشی از شر  فعل، برای مشرو اجراهای ضمانت

  328: 1421ها را به کار ایدرد )موسدوی خمیندی، اند که در عمل اختیار داشته باشد که يکی از آنقرارداد را پذيرفته

 (.138: 1417نراقی، 
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وضوع دارند که خسارت عدم انجام تعهد در عرض فسش قدرارداد بداهم قابدل جمدع بر اين م
 هستند. 

رداد را کده برخدی از اسدتادان حقدوق فسدش قدرااين مسلله از رنان قوتی برخوردار است 
رارداد در جدايی معنا که فسش قداند  بدينی خسارت ]عدم انجام تعهد[ دانستهی ملالبهالزمه

ء ی جبران خسارت ايهداردد، نه تنها نقش مهمی را به عنوان يک شیوهاکه به حس اعمال می
شر  استحقاق سازد. فسش قرارداد، پیشنمايد  بلکه آثار بسیاری را بر قرارداد مترتب میمی

عهد تی خسارات، يعنی تلخیر در انجام تعهد، و همچنین بدل انجام متعهدله نسبت به محاسبه
 (.UNCITRAL Digest, 2012: 236) است

اد و ممکن است اين سؤال به ذهن آيد که در فرض نقض تعهد قراردادی و فسدش قدرارد
ر تواند خسارت ناشی از تلخیمتعاقب آن دريافت خسارت عدم اجرای تعهد، آيا متعهدله می

ن داخلدی داندادر انجام تعهد را نیز ملالبده نمايدد؟ در پاسدش بده ايدن پرسدش، بیشدتر حقدوق
 نددارد و ارت عدم انجام تعهد در کنار خسارت تلخیر انجام آن اشدکالیمعتقدند ارفتن خس
سدارت باشدد: مبندای خها در اين خصوص، تهاوت منابع اين دو خسارت مدیعمده دلیل آن

ه دسدت بدتلخیر در انجام تعهد، از دست رفتن مللوب ديگری است که با اجرای تعهدد نیدز 
شود. پس، ايدن دو بدا يکدديگر قابدل جمدع یوبرو نمرآيد و با اشکال جمع اصل و بدل نمی

جدود ايدن، و(. با 209: 1390هستند. زيرا، هر يک سبب ويژه خود را دارد )کاتوزيان )ب(، 
نمايد که جمع میان خسارت عدم انجام تعهدد و خسدارت تدلخیر يادآوری اين نکته الزم می

عددد ن بده نحدو تدر انجام تعهد، همواره در فرضی ممکن اسدت کده تعهدد و زمدان انجدام آ
 مللوب مورد تراضی فرفین قرار ارفته باشند.

 ی تعیین خسارت تلخیر انجام تعهد، در فرضی که تعهد پولی باشدددر حقوق ايران نحوه
ای دارد: در خصوص تعهدات پولی و عدم توافس فدرفین نسدبت يا میرپولی، حکم جدااانه

سدی مددنی مصدوب قدانون آيدین دادر( 522) به اين خسارت در ضمن عقد، مسلله تابع ماده
پدولی در رخواهد بود  لیکن در مورد خسارت وارده از بابت تلخیر اجرای تعهدات می 1379

لدابس مفرض عدم توافس فرفین، دادااه با لحاظ شرايط و اوضداع و احدوال حداکم بدر عقدد 
 نمايد.( قانون مدنی تعیین تکلیف می228ماده )

هد در تعهدات میرپولی، ظاهراً بین حقدوق ايدران و در خصوص خسارت تلخیر انجام تع
تواندد ها داداداه برفبدس قواعدد عدام میی آنالمللی تهاوتی وجود ندارد و در همهاسناد بین
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همه، بحث اصلی در خصدوص خسدارت تدلخیر میزان خسارت وارده را مشخص کند. با اين

قرا در قدوانین ايدران و نیدز تلديه يا همان خسارت تلخیر در تعهدات پدولی اسدت کده بدا اسدت
آيدد کده در ايدران دسدت می، اين نکته بده«ی پولبهره»ديدااه شورای نگهبان در خصوص 

ادر حکمدی المللدی بیدانکده اسدناد بینامکان ارفتن اين خسارت ممکدن نیسدت  در حدالی
هراداه »دارد: ( کنوانسیون بیع بین المللی کاال مقرر می78) که مادهمخالف آن هستند. رنان

يکی از فرفین موفس به پرداخت ثمن يا يکی از وجوه معوقه نگردد، فرف ديگدر اسدتحقاق 
( 74که به حس وی در ادعای خسارت موضدوع اصدل )ی آن را دارد، بدون ايندريافت بهره
 «. خللی وارد آيد

خسارت ن ی بهره را ممکن دانسته، بلکه ايبنابراين کنوانسیون مزبور نه تنها امکان ملالبه
لبکدار حدس ( بده ف78ها نیز قابدل جمدع دانسدته اسدت. از فدرف ديگدر مداده )را با ساير زيان

 قانون ملیِ قابل اعمال در اين خصدوص کهدهد، هر رند ی اين خسارت ]بهره[ را میملالبه
 ( اصدول حقدوق9-508(. در اين بداره مداده )124: 1374ای نداشته باشد )داراب پور، مقرره

المللددی نیددز امکددان دادهددای تجدداری بین( اصددول قرار7-4-9ی اروپددايی و مدداده )قراردادهددا
 اند. يز دانستهی بهره را در تعهدات پولی جاملالبه

 . الزام متعهد به اجرای قرارداد با مطالبه خسارت 2-4

ن دو در خصوص قابلیت جمع میان الدزام متعهدد و ملالبده خسدارات قدراردادی بايدد بدی
 کیک ارديد:فرض قائل به ته

 الف. الزام متعهد و ملالبه خسارت عدم انجام تعهد

 ولی.پو میر  الزام متعهد با ملالبه خسارت تلخیر در انجام تعهد، اعم از تعهد پولی .ب

المللدی هدای حقدوقی، از جملده ايدران و حتدی اسدناد بینی اول تمدام نظامدر مورد دسته
م تعهد و ملالبه خسدارت عددمجمع بین الزام ی عدم قابلیت مذکور در اين نوشتار، در زمینه
ر دنمايدد. یمدنظر دارند و حکم عقل نیدز رندین امدری را تليیدد انجام تعهد با يکديگر اتهاق

 اردد که خسدارت عددم انجدام تعهدد بددل از تعهددواقع، دلیل اين امر به اين موضوع بر می
ن دو به ست و لذا جمع اياصلی است که در فرض معذور شدن آن به هر نحو قابل دريافت ا

ی موضوع تعهد است کده مسدلماً اخدالق، انصداف و عددالت بدر رندین ی انجام دوبارهمثابه
زند. وانگهی، اين مسلله يقیناً به دارا شدن ناعادالنه نیز خدتم ی خسارتی مهر تليید نمیملالبه

 خواهد شد.
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صدراحت اذار ايرانی، بهانونرويکرد ق المللی مانندبا وجود روشنی اين مسلله، اسناد بین

صورت هشود که باند. با وجود اين، در اسناد مزبور مقرراتی ديده میاين امکان را رد نکرده
( 45( مداده )3اند  بدرای مثدال وفدس بندد )تلويحی جمع اين قبیل خسدارات را ممندوع دانسدته

ی تعهد خود مبندی بدر راردادای که در موعد قتواند به فروشندهکنوانسیون وين، خريدار می
 علدا نمايدد.ا« مددتی»تسلیم مبیع را ايها نکرده است، جهت جبران مافات و اجدرای قدرارداد 

د تواند خسارت عدم انجام تعهد را ملالبه کندشايان ذکر است که در اين مدت خريدار نمی
(UNCITRAL Digest, 2012: 234, 224-225.) ی مدذکور در مداده البتده مشدابه مقدرره
 ( اصول حقوق قراردادهای اروپايی نیز در نظر ارفته شده است.106-8)

ی خسدارت و الدزام متعهدد بده اجدرای تعهدد، نداظر بده ادرفتن بنابراين اهتگو از ملالبده
ر خسارت در تلخیر انجدام تعهدد و نده خسدارت بددل از اصدل تعهدد اسدت  آرای صدادره د

ه ند. بدرای مثدال در ر ی داوری شدماررای اين نظر هسدتبالمللی نیز مؤيد ديگری دعاوی بین
لدزام ا( صادره از اتاق بازراانی پاريس اين موضوع منعکس شده است که دعدوای 12173)

 ی عددم انجدام تعهدد درواسدلهبه انجام تعهد، متعهدله را از ارفتن خسارات مدالی، کده بده 
 (.UNCITRAL Digest, 2012: 126)کنددنیاز نمیموعد قراردادی متحمل شده است، بی

ل اسدت  المللی، خسارت تلخیر در ايهای تعهدِ جايگزين نیز قابل قبدوهمچنین بنا به رويه بین
رت حکدم بده پرداخدت خسدا« راابیر سدینگ»علیه « فورت هانت»اونه که در دعوای همان

 (.Treitel, 2003: 1203) مذکور داده شد

ف نیز هسدت، در خصدوص رالش ديگر در اين رابله ، که به نوعی کانون اصلی اختال 

قابلیت جمع الزام متعهد به اجرای تعهد و ارفتن مبلغ خسارت قراردادی يا همان وجه التزام 

اذار ايرانی نظیر آنچه پیشتر بیان شد، حکمی در نظر نگرفتده اسدت. است. در اين باره قانون

-الل کردهبرخی از استادان حقوق قائل به جمع اين دو شیوه هستند و در اين خصوص استد

ی اجرای تعهدد اصدلی ايجداد اند که تعیین وجه التزام، مانعی برای فلبکار در راستای ملالبه

جا کند که يا تعهد را بهکند و نبايد رنین پنداشت که در اين مورد متعهد اختیار پیدا مینمی

سدت و تعیدین التزام را بسردازد  زيرا وجه التزام ]خسارت[، تعهد تبعی و فرعی اآورد يا وجه 

تواندد فور که متعهدله نیدز نمیزند  همانآور عقد صدمه نمیمبلغ مقلوع آن به نیروی الزام
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کند، از آن بگذرد و وجده التدزام را بخواهدد  مگدر در حالی که متعهد به تعهد اصلی وفا می

 (.246-245: 1390که از مهاد عقد خالف اين ترتیب استنبا  شود )کاتوزيان )ب(، اين

هیدت رخی ديگر نظرشان بر عدم امکان جمع اين دو شیوه است  به اين صدورت کده ماب

ت. ین شدده اسدالتزام را جبران خسارت می دانند. خسارتی که از قبل با توافس فرفین معوجه

اندد  ردهکدهدای رايد  تلقدی به همین جهت جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد را از اشتباه

د ی خسدارت، تعهدلخیر انجام تعهد باشد که بايد عالوه بر تلديدهکه خسارت برای تمگر اين

 (.569: 1372را نیز انجام دهد )جعهری لنگرودی، 

هر دو  اد  زيرادر مقام تبیین دو ديدااه ملر  شده بايد به فقدان تعارض میان آنها نظر د

 رای تعهدد بدهالتدزام و الدزام متعهدد بده اجد نظر دارند که دريافدت وجدهبر اين موضوع اتهاق

التدزام بدرای تدلخیر در اجدرای تعهدد جده وزمان ممکن نیست، هررندد کده ايدن صورت هم

بینی شده باشد، جمع آن حسب مورد با الزام متعهد به اجدرای تعهدد يدا خسدارت عددم پیش

 هجدوايدن اسدت کده  توان ارائه داد،انجام تعهد اشکالی ندارد. البته دلیلی که در اين باره می

اصوالً همدان خسدارت عددم اجدرای تعهدد اسدت کده فدرفین حددود آن را مشدخص  التزام

اندد  اند و داداداه را بدرای بررسدیِ کارشناسدی میدزان خسدارت قدراردادی مندع نمودهکرده

الدزام  ی ارفتن خسارت عدم انجدام تعهدد والتزام و الزام متعهد به مثابهبنابراين ارفتن وجه 

 آن مورد تحلیل قرار ارفت. متعهد است که در باال ممنوعیت

قراردادهدای  ( اصدول حقدوق9-509( قدانون مددنی و مداده )230در حال حاضدر مداده )

یدع باند. با وجود اين، در کنوانسدیون التزام احکامی را مقرر داشتهاروپايی در خصوص وجه 

ام قضدايی ی فعلی نظالمللی کاال در اين باره حکمی وجود ندارد. عالوه بر اين، در رويهبین

قراردادهدای اروپدا ايدن  ( اصدول حقدوق9-509ايران و نیز براساس مقرراتدی کده در مداده )

عديل آن موضوع پیش بینی شده که در صورت ازاف يا ناریز بودن اين مبلغ، دادااه حس ت

 را بنا بر اوضاع و احوال دارد.

متعهد به  امکان الزامماند، بررسی قسم دوم، يعنی ای که در اين قسمت باقی میتنها نکته

پدولی، اسدت   میدر و پدولی از تعهدد، اعدم انجدام در تلخیر خسارت یملالبه با اجرای تعهد

زمان آنهدا وجدود نددارد. بدا وجدود ی همبنابراين با لحاظ ملالب مذکور، اشکالی در ملالبه
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دت اين، بايد به اين نکته توجه داشت در جايی که تعهد و زمان اجرای آن بده صدورت وحد

مللوب مورد نظر باشند، قابلیت جمع اين دو شدیوه هدم در نظدام حقدوقی داخلدی و هدم در 

المللی میرممکن خواهد بود  ررا که در تعهدات به نحو وحدت مللدوب، اجدرای اسناد بین

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

 و خسارت تلخیر در انجام آن را از متعهد بخواهد. آن بتواند اجرای تعهد

 . فسخ قرارداد با الزام به اجرای تعهد 2-5

اونه که اهته شد، فسش قرارداد با الزام متعهد به اجرای تعهد، قابل جمدع نیسدت و همان

های جبران خسدارت، اين يک استثنای بزرگ بر اصل مذکور، يعنی اصل قابلیت جمع شیوه

-ای از حقدوق. پداره1نمايدد( قانون مدنی نیز آن را تليیدد مدی219که ماده ) شودمحسوب می

عندوان دانندد  بلکده از آن بده دانان شر  بقدای قدرارداد را شدر  بده معندای اصدلالحی نمی

(. بايدد اضدافه نمدود کده بعدد از فسدش، 30: 1391کنندد )شدهیدی، يداد می« حقیقتی مبندايی»

در عالم اعتبدار وجدود نددارد و ديگدر امکدان الدزام  موضوع بحث که همان عقد است ديگر

توان اهت شر  بقای عقد از جملده شدرايط متعهد به اجرای تعهد ممکن نیست  بنابراين می

های جبران خسارت نیست  بلکه جمع مذکور در جايی قابدل بحدث اسدت امکان جمع شیوه

هددش خدودداری کندد و که در ابتدا قرارداد معتبری موجود باشدد کده متعهدد از اجدرای تع

-های جبران خسارتِ مختلهی وجود داشته باشد تا بررسی نمود که متعهدلده مدیسسس شیوه

  2ها جمع بندد يا خیر؟تواند میان آن

                                 
االتّبداع هدا الزممقدام آنقانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم عقودی که بر فبس»( قانون مدنی 219ماده )براساس   .1

در واقدع، از مههدوم مخدالف مداده مزبدور قابدل «. که به رضای فرفین اقاله يا به علت قانونی فسش شدوداست  مگر اين

الدزام بده اجدرای  اجدرایاالتّباع نیست. به ديگر سدخن، ضدمانتبرداشت است که قرارداد فسش شده، میان فرفین الزم

کده باشدد  بندابراين در صدورتیتعهد ناظر به موردی است که قرارداد باقی باشد و الزام مورد اشاره از آثار قرارداد می

 تواند الزام متعهد به اجرای تعهد را نیز بخواهد. متعهدله قرارداد را فسش نمايد، نمی

انجام عین تعهد ناشدی از شدر  و فسدش قدرارداد اصدلی در حقدوق  . الزم به ذکر است که، عدم امکان جمع بین الزام به2

( قانون مدنی، الزام به انجدام 239( تا )237ايران همانند تعهدات اصلی شر  بقای قرارداد نیست  بلکه به موجب مواد )

تعهدد ناشدی از مهاد شر  فعل بر فسش قرارداد اصلی تقدم دارد و فسش قرارداد مشرو  به متعذَر بودن اجبار به اجرای 

اجرای تخلف ، در بحث ضمانت«مکاسب»دانان اسالمی در شر  کتاب اونه که برخی از حقوقهمانباشد. شر  می
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( کنوانسیون بیع، حس الزام بايع به اجرای تعهدد، در جدايی 46( ماده )1در اين راستا بند )

 UNCITRAL)، را سدلب کدرده اسدتکه خريدار از حس فسش خدود اسدتهاده نمدوده باشدد

Digest, 2012: 245.) توان اظهار داشت که جمع میان الدزام بده انجدام تعهدد و همچنین می

های جبران خسدارت های سنتی برای نشان دادن ناسازااری شیوهفسش قرارداد، يکی از مثال

 است. 

ن ر امکدابايد توجه داشت که مبنای بحث نويسنداان نداظر بده جدايی اسدت کده خريددا

 رسدد کدهایرد. به نظر میها میتوسل به اين حقوق را دارد و تصمیم بر اجرای هر دوی آن

ن اجدرای عنوان حس به دو شیوه الزام متعهد و فسش قرارداد، در مدوردی کده بحدث بدر امکدا

ی جبدران کند  ررا که با اجدرای يکدی، حدس رجدوع بده شدیوهزمان آنها باشد صدق نمیهم

ز ايدن ب خواهد شد. بنابراين، در جايی که شرايط برای اجرای هدر يدک اخسارت ديگر سل

حددود بده دو حس فراهم باشد، اهلیت تمتع متعهدله ثابت است  لیکن اهلیدت اسدتیهای وی م

 باشد. اعمال يکی از اين حقوق در زمان واحد می

 

 گيرینتيجه

از « ن خسددارتهای جبدراشدیوه»از مجمدوع مباحدث بده ايدن نتداي  رسدیديم کده مههدوم 

ها را تدا حدد در قراردادها منهک بوده و مصاديس آن« های پیشگیری از ورود خسارتشیوه»

                                                                          

 
و  ايدراد ارفتده« االجبدارالدتمکن مدنلده الهسدش مدعهدل للمشدرو »عنوان علیه، بهی مشرو وسیلهاز مهاد شر  فعل به

به اجرای عین تعهد ناشی از شر  و فسش قرارداد اصلی قابل قبدول نیسدت  اند از لحاظ عقلی اجتماع حسِ اجبارفرموده

اجراهای فوق اين اسدت کده تدا وقتدی کده عددم امکدان زيرا، دلیلِ عقلی نبودن اجتماع ضمانت ( 67: 1406)ايروانی، 

داد اصدلی را لده بتواندد قدرارادردد تدا مشدرو علیه به اجرای عین تعهد محرز نشود، تخلهی ثابت نمیاجباری مشرو 

اجبار به اجرای عین تعهدِ ناشدی از شدر  و فسدش قدرارداد اصدلی در ی مزبور حس فسش کند. در واقع به موجب نظريه

فول يکديگر هستند و از نظر عقلی قابلیت جمع با يکديگر را ندارند. رون حس اجبار بده اجدرای عدین تعهدد ناشدی از 

فسش ياد شده هنگامی ممکن است که الزام به انجام مهاد شر  فعدل  شر ، مقدم بر امکان فسش قرارداد اصلی است و

 متعذَر باشد.
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های جبران خسارت را نیز بده صدورت اجمدالی بندی کلی از شیوهامکان برشمرديم و تقسیم

های تضدمینی يدا بده دلیدل عدام بدودن، هدم شدیوه« اجراضدمانت»بیان نموديم. بنابراين، واژه 

توان های تضمینی میایرد. برای شیوههای جبران خسارت را در بر میرانه و هم شیوهپیشگی

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

هدای جبدران خسدارت شدامل الدزام که شیوهها را نام برد  در حالیاجرای قرارداد ومانند اين

ی خسارت تلخیر انجام تعهد يا عدم انجام تعهد و حس فسدش ملالبه متعهد به اجرای قرارداد،

 های حقوقی مشتر  هستند.باشد که معموالً در اکثر نظامناشی از عدم اجرای قرارداد می

های جبدران خسدارت و کده در خصدوص امکدان جمدع شدیوهقانون مددنی ايدران بدا ايدن

جه اين نتی د، ولی از رو  اين قانونشناسايی اين امر به عنوان يک اصل، حکم صريحی ندار

های جبدران خسدارت ه، جمدع شدیو«قاعدده الضدرر»اذار براساس آيد که قانوندست میبه 

کده ی کلی پذيرفته اسدت  رنانقراردادی، که با هم سازااری دارند، را به عنوان يک قاعده

 در فقه امامیه به اين موضوع نیز به همین شکل پرداخته شده است. 

( 45المللی کاالهدا، مدواد )المللی معتبری مانند کنوانسیون بیع بینجود اين، اسناد بینبا و

راحت ( اصدل مدذکور را بده صد8دد102(، و اصول حقوق قراردادهای اروپايی، ماده )61و )

اند. بدر همدین دهاند و اين قابلیت را به عنوان يک اصل مورد شناسايی قرار دابینی کردهپیش

تدوان پدذير اسدت و میی خسارتِ عدم انجام تعهد امکانی فسش با ملالبههاساس، جمع شیو

و، اونه که عالوه بر ايدن دست  همانی اجرای ديگری ااهت فسش قرارداد، مقدمه يا الزمه

 ای آن ازبه صورت معمول خسارت تلخیر در انجام تعهد نیدز قابدل ملالبده اسدت. زيدرا، مبند

ه در سبب، که همدان عقدد اسدت، اشدترا  دارندد. دست رفتن مللوب ديگری است، ارر

د للوب مدورمالبتّه استثنای اين بحث تنها در جايی است که تعهد و زمان آن به نحو وحدت 

 تراضی قرار ارفته باشند. 

ی خسدارت ايدن نتیجده ی الزام متعهد به اجرای قرارداد با ملالبدهدر خصوص جمع شیوه

ی خسدارت ناشدی از تدلخیر در رارداد تنهدا بدا ملالبدهحاصل شد که الزام متعهد به اجرای قد

پذير است  زيرا الزام متعهد به اجرای قرارداد و دريافت خسارتِ عددم اجرای قرارداد امکان

ی دو بار خسارت ارفتن است که ايدن جمدعِ اصدل و بددل، موجدب دارا انجام تعهد به مثابه
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جمع شیوه فسش و الزام به اجرا بايد دانست  یها، دربارهشود. عالوه بر اينشدن ناعادالنه می

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 

براين بدا لحداظ ملالدب رود و جمع اين دو شیوه از لحاظ عقلی ممکدن نیسدت. بنداشمار می

ی کلدیِ قابلیدت جمدع فدور صدريح قاعددهشدود کده بده اذار پیشنهاد میشده، به قانوناهته

بینی نمايد های جبران خسارتِ سازاار با يکديگر و همچنین موارد استثنای آن را پیششیوه

ايدران از  ای در مجموعده قدوانینِبینی رنین مقدررهتا حقوق فرفین قرارداد به دلیل عدم پیش

 بین نرود.
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