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Abstract
The purpose of forming a contract is realizing the joint volition and
fulfilling of its consequent obligations. In the event of a breach, in the
Romano-Germanic system of law, Iran and some other countries, the
obligation of the covenantor to fulfill the specific performance has been
recognized as a fundamental principle and the covenantee, only in the case of
the impossibility of obliging the covenantor, can take action to terminate the
contract and claim for damages. In Common Law, obliging to specific
performance is accepted as an exception and only in certain cases. In this
article, the right to choose the most appropriate means of achieving the
contractual purpose and securing the covenantee's interests including the
request to specific performance or termination of the contract or claim for
damages, or changing or replacing the obligation are preferred in terms of
basis and economic efficiency. As in the new international instruments such
as the Principles of International Trade Contracts (2016), the Principles of
European Contract Law, the draft Common European Sales Law, the Civil
Code of France (2016), the Civil Code of the Netherlands and Germany and
the UK Consumer Rights Act (2015), the right and freedom of the beneficiary
to choose the method for confronting the breach of the contract and remedy
are accepted. The obligation to specific performance, whether being accepted
as a principle, or an exception or a power, may be subject to two categories of
barriers and restrictions arising from the status and nature of the obligation or
circumstances after the conclusion of the contract.
Keywords: Obliging the Covenantor, Specific Performance, Breach of the
Contract, Compensation, Obstacles
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چکیده
هدف از تشکیل قرارداد ،تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و
درصورت نقض ،در نظام حقوقی رومی – ژرمنی  ،ایران و برخی دیگر از کشورها ،
الزام متعهد به اجرای عین تعهد ،بعنوان اصل اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً
در صورت عدم امکان اجبار متعهد  ،می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید .
درنظام حقوقی کامن ال ،اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص
پذیرفته شده است .در این مقاله حق انتخاب مناسب ترین وسیله دستیابی به هدف
قراردادی و تامین منافع متعهدله از جمله درخواست اجرای عین تعهد یا فسخ و جبران
خسارت یا تبدیل و تعویض تعهد به لحاظ مبنایی و کارآیی اقتصادی ترجیح داده شده
است .چنانکه در اسناد بین المللی نوین چون اصول قرارداد های تجاری بین المللی
ویرایش  ، 6102اصول اروپایی حقوق قراردادها  ،پیش نویس قانون مشترک اروپایی
در خصوص بیع و قانون مدنی فرانسه  ، 6102قانون مدنی هلند  ،آلمان و قانون حقوق
مصرف کننده  6102انگلیس  ،حق انتخاب و آزادی عمل ذینفع در انتخاب روش مقابله
با نقض قرارداد و جبران خسارت پذیرفته شده است  .الزام به اجرای عین تعهد ،صرف
نظر از این که بعنوان اصل یا استثناء یا اختیار پذیرفته شود ممکن است با دو دسته از
موانع و محدودیت های ناشی از وضعیت و ماهیت خاص تعهد یا اوضاع و احوال پس
از عقد مواجه گردد.

واژگان کلیدی :الزام متعهد ،اجرای عین تعهد ،نقض قرارداد ،جبران خسارت ،موانع.
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مقدمه

قرارداد یکی از اسباب ایجاد تعهد است و بر حسب ماهیت آن  ،موضوع تعهد ممکن
است انتقال یا تسلیم عین ،تحویل کاال  ،ارایه خدمات  ،انجام یا ترک فعل یا اسقاط حق و
مانند آن باشد .با وفای به عهد و اجرای اختیاری عین تعهد ،نتیجه مورد انتظار طرفین از
تشکیل عقد بدست می آید .در صورت عدم انجام تعهد و نقض قرارداد ،روش های
گوناگونی برای حفظ حقوق قراردادی و جبران خسارت متعهد له وجود دارد .یکی از این
روشها الزام به اجرای عین تعهد است که متعهد له با مراجعه به محاکم و استفاده از قوای
عمومی خواستار اجرای عین موضوع تعهد گردد.

حق مطالبه اجرای عین تعهد درنظام حقوقی رومی _ ژرمنی ،حقوق ایران ونظریه مشهور
فقه و برخی دیگر از کشورها بعنوان ضمانت اجرای اساسی نقض قرارداد پذیرفته شده است
 .این نظریه و رویکرد  ،مبتنی بر اصل لزوم  ،تراضی و خواست مشترک و اولیه دو طرف
قرارداد و بویژه در حقوق ایران به پیروی از نظریه مشهور در فقه و مواد قانونی چون ماده
( )902( ، )919تا ( )908قانون مدنی در خصوص اجرای مفاد شرط بعنوان توافق فرعی در
قرارداد و مواد ( )029تا ( )095قانون مدنی در عقد بیع است  .درنظام حقوقی کامن ال  ،از
دیر باز بر اساس یک قاعده سنتی  ،اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد
خاص پذیرفته شده است و متعهد له بر حسب مورد ،مجاز به انتخاب دیگر روش های جبران
خسارت اعم از فسخ و گرفتن خسارت و یا جایگزین مناسب دیگر است .در این نظام حقوقی
هرچند دادگاه های انصاف بر مبنای قواعد انصاف در مواردی حق الزام به اجرای عین تعهد
را نسبت به متعهد له پذیرفته و آرایی نیز صادر کرده اند ولیکن عمومیت نیافته و همچنان
استثناء محسوب می شود .بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کاال ،اصول قراردادهای تجاری
بین المللی ،اصول اروپایی حقوق قراردادها و پیش نویس قانون مشترک اروپایی در
991

خصوص بیع  ،متعهد له بر حسب مورد ،مجاز به انتخاب روش جبران خسارت اعم از

درخواست الزام به اجرای عین تعهد یا فسخ و گرفتن خسارت و یا جایگزین مناسب دیگر
است .رویکرد اخیر که مبتنی بر لزوم تامین منافع اقتصادی متعهد له قرارداد  ،ضرورت تسریع
در روابط قراردادی  ،کاهش هزینه ها  ،صرفه جویی در وقت  ،پرهیز از درگیر شدن در
عصر کنونی است مورد توجه کشورهای گوناگون در هر دو سیستم کامن ال و رومی -
ژرمنی در تحوالت قانونی اخیر آنها قرار گرفته است از جمله می توان به بازنگری در قانون
مدنی آلمان در سال ، 9889قانون مدنی جدید هلند (  ، )Busch, & et. Al,2002:27اصالح
قانون مدنی فرانسه در سال  ، ) Rowan,2017:1-16 ( 9819قانون مربوط به قراردادها در
چین در سال  )Wilhelmsson,2001:24 ( 1999اشاره نمود که تحت تاثیر اصول
قراردادهای تجاری بین المللی و اصول اروپایی حقوق قراردادها با همین رویکرد قرار گرفته
است .پیش نویس چارچوب مشترک مرجع موسوم به ( Draft Common Frame of

) )Reference (DCFRکه به منظور یکنواخت کردن حقوق خصوصی و قانون مدنی اروپا
در گروه حقوق خصوصی اتحادیه تهیه و در سال  9889انتشار یافته است نیز همین رویکرد
را پذیرفته است ( . ) Beale,2005:10
با توجه به آثار متفاوت این سه رویکرد در نحوه تحقق هدف قراردادی و خواست
مشترک و ا ولیه طرفین و جبران خسارت متعهدله پس از نقض قرارداد و تاثیر ان بر نظام
قانونگذاری و رویه عملی دادگاهها  ،بترتیب اصل الزام به اجرای عین تعهد  ،استثنائی بودن
اعمال این اصل  ،اختیار متعهدله در برگزیدن روش جبران خسارت و مقابله با نقض قرارداد
و در پایان موانع پیش روی الزام به اصل تعهد مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است.

 .1اصل الزام به اجرای عین تعهد

در حقوق قراردادها الزام به اجرای عین تعهد اثر مستقیم قرارداد است و در صورت نقض،
یکی از روش های مقابله با آن و جبران خسارت شناخته می شود و در تمام نظام های حقوقی
هدف اصلی و اولیه طرفین قرارداد را انجام عین تعهد می دانند  .در ادبیات حقوقی  ،بیشتر
نویسندگان ب ر مطلوبیت اجرای عین تعهد تاکید داشته و آن را مطابق با هدف قراردادی دو
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فرآیند طوالنی رسیدگی های قضایی و سهولت دستیابی به اهداف و کارایی اقتصادی در



طرف می دانند (  .)Shiffrin,2007:708با وجود این در صورت نقض قرارداد و عدم اجرای
تعهدات قراردادی از سوی متعهد در برخی نظام های حقوقی و قوانین کشورها با معیار
کارکرد اقتصادی و سنجش سود و زیان  ،متعهد له را از ابتدا بین اجبار به انجام تعهد یا فسخ
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و جبران خسارت مخیر نمود اند و یا این که جز در موارد خاصی چون انتقال اموال و تعهدات
پولی  ،برای متعهد له صرفا حق خاتمه بخشیدن به قرارداد و مطالبه خسارت را به عنوان بدل
و جایگزین اصل تعهد پذیرفته اند( Steven ,2005:30؛ )Yonathan,2015 :38
در نظام حقوقی رومیـ ژرمنی بر این مبنا که تعهد الزام آور است حق مطالبه اجرای عین
تعهد ناشی از قرارداد به عنوان یک اصل پذیرفته شده و متعهد له می تواند الزام متعهد به
اجرای عین تعهد را ازدادگاه بخواهدو این حق بعنوان مهمترین ضمانت اجرای تعهدات
قراردادی مورد توجه قرار گرفته است).(Audit, 1990:125

بر همین اساس در مواد ( )1100و ( )1918قانون مدنی فرانسه که نماد نظام رومی-
ژرمنی است و نیز ماده ( )90قانون تعهدات سوئیس ،اجرای عین تعهد بعنوان یک اصل
پذیرفته شده و به همین جهت به متعهد له حق می دهد تا اجرای عین تعهد را از متعهد مطالبه
نماید و دادگاه مکلف به پذیرش درخواست وی و صدورحکم است وتنها درصورت عدم
امکان اجبار به اجرای عین تعهد  ،بر اساس ماده ( )1109فرانسه حکم به پرداخت خسارت
خواهد داد).(Nicholas, 1982:210-213

در حقوق برخی کشورهای خارج از این نظام حقوقی از جمله روسیه نیز از گذشته
اجرای عین تعهد ،به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و عدم اجرای مفاد قرارداد حتی
مجازات شدید متعهد را در پی دارد .عالوه بر آن طرفین قرارداد ملزمند در متن قراردادهای
تنظیمی ،وجه التزام پیش بینی کنند تا مجبور به اجرای عین قرارداد شوند و حق معاف کردن
یکدیگر را ندارند .و اجرای عین قرارداد مربوط به نظم عمومی بوده و تخلف از آن به هیچ
وجه مجاز نخواهد بود ( رنه دیوید.)992: 1099،
991

درحقوق ایران در موارد خاصی از جمله مواد ()902(،)029و( )029قانون مدنی ،
قانونگذار به پیروی ازنظریه مشهور در فقه  ،اجرای عین تعهد و الزام متعهد به ایفاء شرط فعل
 ،تسلیم مبیع یا ثمن یا عین مستاجره را پیش بینی نموده است و در صورت نقض تعهد
امکان  ،قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت نماید .ولیکن عده ای از حقوقدانان با الغاء
خصوصیت  ،این حق را قاعده ای کلی و قابل اعمال در کلیه عقود معاوضی دانسته و اجرای
عین تعهد را به عنوان اصل در حقوق ایران معرفی نموده اند ( .کاتوزیان 190 :1029 ،؛ قاسم
زاده  )910 : 1000 ،اگرچه با توجه به رویه قانونگذار در تبعیت از نظریه مشهور در فقه ،این
استنباط و تسری قاعده به تمام عقود معاوضی و قراردادهای تعهد آور دور از انتظار نیست.
ولیکن با توجه به وجود نظریه مخالف در منابع فقهی و تصریح به آن تنها در شروط ضمن
عقد و بیع و اجاره ،عدم صراحت در بیان قاعده کلی و فراگیر در همه عقود  ،زیان های ناشی
از محدود نمودن متعهدله به پیمودن راه الزام به ایفاء تعهد بخصوص در فرض طوالنی شدن
فرآیند رسیدگی قضایی و پیش بینی ماده ( )991قانون مدنی به عنوان یک قاعده عمومی در
قراردادها که مقرر می دارد ؛ اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام
امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است  . ......نمی توان
از آنچه قانونگذار در این سه ماده قانونی در لزوم پیمودن راه اجبار متعهد به انجام موضوع
تعهدمقرر داشته است یک قاعده کلی استنباط نمود تا در همه مواردی که نقض تعهد
صورت گیرد متعهدله ابتدا باید راه اجبار و الزام متعهد به اجرای عین تعهد را بپیماید.

طبق نظریه مشهور فقهای امامیه براساس آیه شریفه « ....اوفوا بالعقود »....و روایاتی چون
« الموءمنون عند شروطهم »...وحکم عقل ،وفای به عهد واجب است و مستلزم اجرای عین
تعهد است( .موسوی بجنوردی )092 :1021،این نظریه را فقیهانی چون شیخ انصاری،محقق
کرکی،شهید ثانی،محمدحسن نجفی،نراقی ،بااین استالل پذیرفته اند که اجرای عین تعهد
مبتنی بر توافق دوطرف،قواعد اخالقی و شرعی ،نظم عمومی واثر مستقیم اصل لزوم وفای به
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قراردادی ،متعهدله ملزم است که ابتدا اجرای عین تعهد را تقاضا کند و تنها در صورت عدم



عهد است و اعمال حق فسخ و دیگر روش های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد را
منوط به تعذر اجبار متعهد نموده اند ( .کرکی1080:090،؛ شهیدثانی920 :1010،؛
انصاری99 :1098،؛ نجفی 910 : 1092،؛ نراقی 1012:102،؛ صدر) 90: 1088،
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مبنای این نظریه و رویکرد فقهی که در بیشتر نظام های حقوقی اعمال می گردد توجه به
خواست مشترک طرفین و انتظار دستیابی به هدف اولیه دو طرف در تشکیل قرارداد یعنی
اجرای عین تعهد است .وفای به عهد و پایبندی به شروط و تعهدات مورد توافق ،که در آیات
و روایات نیز مورد تاکید قرار گرفته است مستلزم ایفاءعین تعهد است.

درفقه نظریه های دیگری نیز مطرح و طرفداران جدی دارد که در صورت تخلف از
قرارداد و نقض عهد اجبار به ایفاء عین تعهد تنها ضمانت اجرا نیست و برحسب مورد متعهدله
می تواند اجبار به اجرای عین تعهد یا فسخ قرارداد و مطالبه خسارت را به عنوان امری عقالیی
برگزیند(.شیخ طوسی151 : 1025،؛ عالمه حلی 108 :1098،خمینی090 :1091،؛
خویی059 : 1011،؛ سیستانی .) 50 :1015 ،بطور مثال گفته شده است که مقتضای اطالق
عقد این است که ناقض قرارداد و ممتنع  ،اجبار می شود و در صورت عدم امکان اجبار ،
متعهد له حق فسخ عقد را دارد و حق اعمال فسخ قبل از الزام و اجبار متعهد هم بعید نیست
و این حق اختصاصی به عقد بیع ندارد و در تمام عقود معاوضی قابل اعمال است (.خویی ،
)00: 1010
این نظریه و رویکرد نظامهای حقوقی مذکور ،مبنی بر اصل بودن مطالبه اجرای عین تعهد
و عدم امکان استفاده از دیگر روش های جبران خسارت برای متعهد له  ،اگرچه با هدف
اولیه قرارداد و خواست مشترک طرفین انطباق دارد ولیکن با این ایراد مواجه است که در
بسیاری از موارد با مصالح و منافع ذینفع قرارداد یعنی متعهد له در تغایر است و او را از روش
های آسانتر و کم هزینه تر جبران خسارت محروم می نماید.به طور مثال ،اگر خریدار ملکی
در اثر امتناع فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال مبیع  ،صرفاً مکلف به طرح
دعوای الزام به تنظیم سند بوده و نتواند براساس مصالح خود قرارداد را پس از امتناع فروشنده
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،فسخ و خسارت دریافت دارد ،اطاله دادرسی و هزینه های مادی و معنوی مترتب بر آن و از
دست دادن فرصت ها و موقعیت های برتر  ،در بسیاری از موارد زیان بیشتری از ارزش
موضوع قرارداد را بر او تحمیل می نماید و کارایی و ارزش اقتصادی قرارداد را از بین می
و هزینه باال و تاخیر زیاد در حصول نتیجه با خواست و هدف قراردادی و انتظار معقول
متعهدله سازگار نیست.
 .2استثنایی بودن حق مطالبه اجرای عین تعهد

درنظام کامن ال ،اجرای عین تعهد بعنوان اصل پذیرفته نشده است و در مورد تعهداتی
که موضوع آن وجه نقد نیست ،اجرای عین قرارداد در موارد استثنایی امکان پذیر است(
Lando, 2001: 350؛ .)kupelyants , 2012 :16
در این نظام ،در صورت نقض قرارداد ،بر اساس قاعده سنتی دادگاههای کامن ال  ،الزام
متعهد به اجرای عین تعهد قراردادی را نپذیرفته و تنها به جبران خسارت حکم می دهند زیرا
قاعده این است که به محض نقض تعهد  ،متعهد له حق درخواست جبران خسارت دارد
لیکن در دادگاههای انصاف ،اجرای اجباری قرارداد تحت عنوان اجرای عین تعهد در
مواردی که موضوع قرارداد مال غیر منقول یا کاالی منحصر به فردی چون اثر هنری یا ترکه
میت باشد مورد حکم قرار می گیرد .با وجود این،دادگاه ملزم به پذیرش و صدور حکم
اجرای اجباری عین قرارداد نیست و با رعایت قیود و شرایطی رای به اجرای عین تعهد صادر
می کند و بیشتر از دیگر طرق جبران خسارت ،همانند جبران پولی و یا فسخ قرارداد ،متعهد
را وادار به اجرای تعهد می کنند(صفایی.)105:1098،
زیرا هدف اصلی آراء و تصمیمات محاکم در این نظام حقوقی ،اجرای عدالت است و
هر گاه به این نتیجه برسند که اجرای عین تعهد کاملترین شیوه تضمین عدالت است چنین
تصمیمی را اتخاذ می نمایند ) .)Cheshire & fifoot, 1991:628برخی از حقوقدانان این
نظام حقوقی الزام به اجرای عین تعهد را خشن و غیر منعطف دانسته و بر این باورندکه چنانچه
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برد.عالوه بر این به لحاظ مبنایی نیز مطالبه اجرای عین تعهد از طریق دادگاه با صرف وقت



بتوان از طریق دیگری ،انتظارات متعهد له را برآورده نمود ،باید از اجرای عین تعهد
خودداری نمود( .)Gareth& William, 1986:24
با وجود این در سال های اخیر در حقوق انگلیس که نماد حقوق کامن ال محسوب می
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شود نظریه و رویکرد استثنایی بودن اجرای اجباری موضوع تعهد و عدم امکان الزام به انجام
عین تعهد  ،تعدیل و در برخی قوانین مانند قانون حقوق مصرف کننده مصوب سال 9815
ناظر به قراردادهای بین عرضه کننده و مصرف کننده ای که اهداف تجاری یا کسب و کار
یا صنعتی و حرفه ای ندارد و موضوع ان فروش کاال  ،خدمات و محتوا و داده های دیجیتال
است  ،دامنه رویه مبتنی بر انصاف را توسعه داده و در نتیجه متعهد له یا خریدار مخیر به
درخواست اجرای اجباری موضوع تعهد یا اعمال فسخ و خاتمه دادن به قرارداد و مطالبه
خسارت است و دادگاه می تواند بر اساس آن حکم به اجرای عین تعهد بدهد .چنانکه بند 1
ماده ( ) 59قانون مذکور مقرر داشته است ؛ در صورت نقض قرارداد دادگاه در صورتی
مناسب بداند می تواند بر حسب شرایط حکم به اجرای عین تعهد قراردادی بدهد.
در کنوانسیون بیع بین المللی کاال  1908وین نیز با وجود این که طبق ماده ( )09و ()99
حق درخواست الزام به انجام عین تعهد و تسلیم موضوع قرارداد تجاری پیش بینی شده است
ولیکن در ماده ( )90منوط به وجود شروط و قیودی شده است که بر اساس آن هر گاه یک
طرف قرارداد حق درخواست اجرای عین تعهد را داشته باشد ،قاضی در صورتی ملزم به
پذیرش آن خواهد بود که بر طبق قانون کشور متبوع خود ،در موارد مشابهی که تابع
کنوانسیون نیست ،حکم به اجرای عین تعهد صادر کند( .صفایی.)102:1098 ،
بر اساس مقررات قانون یکنواخت بازرگانی آمریکا هر گاه قرارداد توسط متعهد نقض
شود امکان اجرای اجباری عین قرارداد وجود ندارد .با این حال مطابق تفسیری که از بند 1
ماده ( )9-299این مقررات بعمل آمده است امکان اجرای عین تعهد در موارد استثنایی وجود
دارد .بنابراین در صورتیکه کاالی موضوع قرارداد چون عتیقه منحصر به فرد باشد دادگاه
می تواند حکم به اجرای عین قرارداد را صادر نماید و همچنین در مواردیکه کاال توسط
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سازنده خاص تولید میشود و متعهد له نمی تواند آن را از جای دیگری تهیه نماید ،دادگاه
می تواند به اجرای عین تعهد حکم دهد( .صفایی.)102:1098 ،
بنابراین طبق قانون یکنواخت بازرگانی آمریکا و کنوانسیون بیع بین المللی کاال هرگاه
آنرا بپذیرد و یا رد کند( .صفایی)109 :1098،
مطابق ماده ( )59قانون فروش کاال مصوب  1929انگلیس هر گاه نقض قرارداد از سوی
فروشنده (متعهد) بعمل آید ،و خریدار (متعهد له) خواستار اجرای عین تعهد باشد ،در این
صورت ،باید درخواست جبران خسارت و اجرای عین تعهد را به دادگاه تسلیم نماید .در
صورتیکه موضوع تعهد عین معین باشد و آنرا منصفانه تشخیص دهد ،متعهد را به اجرای عین
تعهد ملزم خواهد کرد.
(  .)Jafarzadeh,2001:22البته در حال حاضر با اصالح این ماده طبق قانون حقوق
مصرف کننده سال  9815در موارد بیشتری امکان صدور حکم به اجرای عین تعهد وجود
دارد.
بنابراین در حقوق انگلیس همانند مقررات  uccو همچنین کنوانسیون بیع بین المللی کاال
مصوب  1908دادگاه در پذیرش و یا رد اجرای عین تعهد مختار است اگر چه نحوه و نوع
بررسی دادگاه متفاوت است .زیرا در مقررات  uccهنگامیکه کاال منحصر به فرد باشد دادگاه
می تواند حکم به اجرای عین قرارداد صادر نماید و در کنوانسیون  ،دادگاه به قانون متبوع
خود رجوع نموده و بر مبنای آن درخواست اجرای عین تعهد را می پذیرد و یا رد می کند
در حالیکه در حقوق انگلیس معیار ارزیابی اجرای عین تعهد ،قواعد انصاف است و چنانچه
دادگاه آنرا منصفانه تشخیص دهد تقاضا را می پذیرد و در غیر اینصورت رد می کند .به
همین جهت قاضی می تواند با توجه به اوضاع و احوال موجود ،تصمیم مقتضی را اتخاذ
نماید .بنابراین درصورت دشواری اثبات خسارت یاتعیین میزان آن یا ناتوانی متعهد از
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متعهدله اجرای عین تعهد را درخواست نماید دادگاه ملزم به پذیرش نیست بلکه ممکن است



پرداخت خسارت به دلیل ورشکستگی ،با رعایت عدالت و انصاف به اجرای عین تعهد حکم
داده می شود).(corbin, 1983:117

این نظریه و رویکرد مبتنی بر صرفه و کارآیی اقتصادی و سهولت جبران خسارت متعهدله
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و قواعد کهن کامن ال یعنی عدالت و انصاف است و با مبنای توافق طرفین یعنی انتظار تحقق
هدف اصلی و اولیه قرارداد و اجرای عین تعهد و دستیابی به خواست مشترک سازگار نیست.

 .3آزادی اختیار متعهد له در انتخاب روش مقابله با نقض قرارداد

هردو نظریه و رویکرد مورد بحث از جهتی قابل ایراد است .الزام به اجرای عین تعهد
اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به مفاد قرارداد
منطبق است ولیکن در صورت عدم ایفاء تعهد بوسیله متعهد ،الزام قانونی متعهدله بر پیمودن
راه اجبار و منع از توسل به دیگر روش های جبران خسارت در بسیاری از موارد باعث اتالف
وقت ،صرف هزینه سنگین و عدم جبران مناسب خسارت ناشی از نقض قرارداد بدلیل طوالنی
شدن روند دادرسی و از دست رفتن مطلوبیت قرارداد می گردد که مورد خواست مشترک
و انتظار اولیه دو طرف نبوده و بر خالف اصل حسن نیت است و لزوم پایبندی به قرارداد تا
جایی است که از هدف اصلی اولیه خارج نشود .
از سویی اصالت بخشیدن به دیگر روش های مقابله با نقض قرارداد و جبران خسارت
وعدم پذیرش روش اجبار به انجام موضوع تعهد به عنوان اصل و قاعده اولیه و استثنایی تلقی
نمودن آن ،اگرچه در خیلی از موارد با سهولت و سرعت بیشتر و هزینه کمتر متعهدله را به
هدف ثانویه خود یعنی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد می رساند ولیکن با روح قرارداد
و هدف اولیه که اجرای عین تعهد است مغایرت دارد .و در مواردی انجام عین تعهد بهترین
و مناسب ترین روش تامین منافع قراردادی متعهد له است .
براین اساس جمع دو نظریه به این است که در صورت تخلف و نقض قرارداد به جای
الزام قانونی متعهدله به برگزیدن راه اجبار متعهد به اجرای عین تعهد و یا سد نمودن این راه
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و بسنده نمودن به مطالبه خسارت یا دیگر روش های جبران  ،متعهدله از حق انتخاب اجرای

عین تعهد یا مطالبه جبران خسارت به یکی از روش های مناسب به موازات برخوردار باشد
تا در صورت امکان و نبود مانع و لحاظ صرفه و صالح خود حق اجبار و الزام متعهد را به
انجام عین موضوع داشته و دادگاه مکلف به رسیدگی باشد و چنانچه بدلیل عدم امکان اجبار
تعهد صرف نظر و قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت نماید دادگاه این خواسته را مورد
رسیدگی قرار دهد و ضمن تنفیذ فسخ متعهد را محکوم به جبران خسارت وارده نماید.
این نظریه و رویکرد مبتنی بر آن  ،در کنوانسیون بیع بین المللی کاال سال  1908وین ،
اصول قرارداد های تجاری بین المللی سال  1990و آخرین ویرایش آن در سال ،9819
اصول اروپایی حقوق قراردادها  ،پیش نویس قانون بیع مشترک اروپایی  ،قانون حقوق
مصرف کننده سال  9815انگلیس  ،قانون مدنی آلمان در سال ، 9889قانون مدنی جدید
هلند ( ) Busch,&et . Al,2002:27اصالح قانون مدنی فرانسه در سال 9819
Rowan,2017:1-16

(

)  ،قانون مربوط به قراردادها در چین در سال ( 1999

 ، )Wilhelmsson,2001:24پیش نویس چارچوب مشترک مرجع موسوم به ( Draft

 )Common Frame of Reference (DCFRسال  9889که به منظور یکنواخت کردن
حقوق خصوصی و قانون مدنی اروپا در گروه حقوق خصوصی اتحادیه اروپا تهیه شده
است مورد توجه و پذیرش قرار گرفته است ( . ) Beale,2005:10
در ماده ( ) 2-9-1اصول قراردادهای تجاری بین المللی راجع به تعهدات پولی آمده
است ؛ در صورتی که طرف متعهد به پرداخت پول در اجرای تعهد خود کوتاهی کند طرف
دیگر می تواند الزام او به پرداخت پول را از دادگاه بخواهد .و در ماده () 2-9-9در خصوص
تعهدات غیر پولی  ،به متعهد له حق مطالبه اجرای عین تعهد جز در موارد خاصی چون تعذر
متعهدله پیش بینی شده است .در مواد ( ) 9:181تا ( ) 9:180اصول اروپایی حقوق قراردادها
 ،ماده () 1:180و ( )0:081و ( )0:089پیش نویس چارچوب مشترک مرجع  ،ماده ( )09و
( )99کنوانسیون بیع بین المللی و ماده ()59اصالحی قانون بیع کاالی انگلیس مصوب سال

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب– سال چهارم – شماره دوم – اتبستان 6931

،وجود مانع ،بیم طوالنی شدن فرآیند رسیدگی و اتالف وقت و افزایش هزینه،از اجرای عین



 ( 9815قانون حقوق مصرف کننده ) نیز همین حق برای متعهدله قرارداد نقض شده پیش
بینی گردیده است .ولیکن در همه اینها از قاعده خشک عدم امکان اجبار و الزام متعهد عدول
و در عرض استفاده از دیگر روش های جبران خسارت این حق نیز به متعهدله داده شده است
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و این ذینفع و متعهد له قرارداد است که مخیر است و تصمیم می گیرد که راه اجبار و الزام
به اجرای عین تعهد را در موارد ممکن انتخاب کند و یا روش دیگری را برای جبران خسارت
و رسیدن به اهداف مورد نظر از قرارداد مذکور بر گزیند و در هر حال دادگاه باید به خواسته
او رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید مگر این که به هر دلیل درخواست خواهان با یکی
از موانعی که در پی مورد بررسی قرار می گیرد روبرو شود.
این نظریه به لحاظ مبنایی و تامین هدف قراردادی دو طرف  ،در حقوق ایران نیز قابل
پذیرش است و می تواند باعث تغییر رویکرد قانونگذار و رویه قضایی در قبول حق انتخاب
متعهدله برای برگزیدن ساده ترین  ،مناسب ترین  ،سریعترین و ارزانترین روش مقابله با نقض
قرارداد و یا جبران خسارت گردد تا از طرفی همسو با اهنگ جهانی تحول در قوانین و رویه
قضایی حاکم بر نقض قرارداد یعنی پذیرش حق انتخاب روش جبران خسارت و مقابله با
نقض قرارداد شود و از طرف دیگر با واقعیات موجود در عرصه رسیدگی به انواع دعاوی
در دادگستری و از دست رفتن مزیت اجرای عین تعهد و بعضا بی ارزش شدن آن بدلیل
طوالنی بودن فرآیند رسیدگی  ،از دست رفتن فرصت تهیه جایگزین موضوع قرارداد و مانند
آن سازگاری یابد .زیرا که اوالً  -بر اساس مبانی فقهی در همه جا و همه موارد  ،اجبار متعهد
له به الزام متعهدبه اجرای عین تعهد  ،نمی تواند منجر به جبران خسارت شود (خویی 1099 ،
 099 :؛ حسینی عاملی  901 : 1011 ،؛ روحانی  ،بی تا  .) 089 :بعالوه در قرارداد های معوض
تعهد طرفین به یکدیگر وابسته است و با امتناع یا عدم انجام یکی  ،طرف دیگر باید بتواند
خود را از قید تعهد آزاد کند و مجبور به پیمودن راه اجبار ممتنع نباشد .ثانیاً – الزام متعهد له
به پیمودن راه اجبار بخصوص در سیستم قضایی کشورهایی چون ما که طوالنی و هزینه بر
است باعث از دست رفتن فرصت و تحمل خساراتی است که در مواردی منجر به عسر و

911

حرجی می شود که در فقه از جمله دالیل و اصول برداشته شدن و منتفی شدن حکم تلقی
شده است .ثالثاً  -برای متعهد با سوءنیت فرصت مخفی نمودن یا انتقال اموال خود یا اطاله
دادرسی و در نهایت زیان بیشتر متعهدله را فراهم می کند ( مقدم  .) 192 : 1022 ،رابعاً – با

 .4موانع الزام به اجرای عین تعهد

الزام به اجرای عین تعهد ،صرف نظر از این که بعنوان اصل یا استثناء پذیرفته شود ،در
مقام اعمال ممکن است با دو دسته از موانع و محدودیت ها روبرو شود که عمال اجبار به
انجام عین تعهد ممکن نباشد و نقض قرارداد ناگزیر به روش دیگری جبران شود .این موانع
یا ناشی از وضعیت خاص قرارداد است و یا ناشی از شرایط و اوضاع و احوال پدید آمده
است.
 .4-1موانع ناشی از وضعیت خاص قرارداد

در قراردادهای زیر بدلیل وضعیت خاص قرارداد  ،الزام به اجرای عین تعهد ممکن نیست
.

 .0-1-1قراردادهای قائم به شخص :چنانچه اجرای قرارداد قائم به شخص متعهد باشد و
او قرارداد را نقض نماید اجرای عین تعهد با مانع روبرو می شود .چنانکه در انجام عملی
چون خیاطی  ،رنگرزی ،طراحی و خلق یک اثر هنری وجراحی  ،مباشرت شخص شرط
شده باشد  ،با نقض قرارداد و عدم امکان اجبار متعهد اجرای عین تعهد متعذر گردیده و
متعهد له ناگزیر از فسخ قرارداد و مطالبه جبران خسارت به طریق مناسب دیگر
است(.انصاری1025:905،؛ خویی 1090 ،ش001 :؛ خمینی 1090 ،ش)995 :
در بند "د" ماده (  ) 2-9-9اصول قرارداد های تجاری بین المللی ویرایش چهارم سال
 9819پیش بینی شده است که چنانچه اجرای تعهد از یک ویژگی منحصرا شخصی
یرخوردار باشد  ،درخواست اجرای عین تعهد منتفی است و دادگاه چنین حکمی صادر نمی
کند .در اصول حقوق قراردادهای اروپا  ،بر اساس بند  9ماده (  ) 9:189اجرای عین تعهد در
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اصل سرعت در روابط اقتصادی بویژه در عرصه بین المللی مغایرت دارد.



فرضی که اجرا مقید به ارائه خدمات شخصی یا اقدامی باشد که مبتنی بر ویژگی شخصی و
یا بر مبنای یک رابطه شخصی باشد قابل پذیرش نیست .درقسمت ج بند 0ماده( ) 0:089
پیش نویس چارچوب مشترک نیز یکی از موانع الزام به عین تعهد را موردی دانسته که ؛
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اجرا از چنان ویژگی شخصی برخوردار باشد که الزام به آن نا متعارف باشد .براساس ماده
( )1109قانون مدنی فرانسه هر تعهد بر فعل یا ترک فعلی در صورت عدم اجرا از سوی متعهد
قابل تبدیل به خسارت است و دیوان تمیز فرانسه در مقام تفسیر این ماده اعالم می دارد که
ماده مذکور در خصوص مواردی است که اجبار به اجرای عین تعهد امکان پذیر نباشد مثل
اینکه تعهد قائم به شخص باشد). (Nicholas, 1982:214

در حقوق انگلیس نیز در مواردی که انجام تعهد به مباشرت و شخصیت متعهد وابسته
است مانند نقاشی یا طبابت یک فرد خاص  ،حکم به اجبار متعهد را غیر عملی یا مغایر با
آزادی و حقوق شخصیت متعهد می دانند ( ) lando,2001 : 351
بخش  19قانون روابط کارگری انگلیس مصوب  1999رای به اجبار اجرای عین تعهد را
در چنین تعهداتی منتفی می داند ،زیرا اجرای عین تعهد را علیه کارگر ،مداخله ناعادالنه در
آزادی شخص او محسوب می کند و بر پایه همین طرز تفکر ،دادگاههای انگلیس نمی توانند
حکم به اجبار اجرای عین تعهدات مستخدم را صادر کنند(.)Guest,1989:984
در حقوق ایران نیز با توجه به مواد ()909و ( )990قانون مدنی ،قراردادهایی که به لحاظ
خصوصیت ،شخصیت و مهارت طرف عقد منعقد شده است ،در صورت عدم انجام تعهد و
یا نقض قرارداد توسط متعهد ،دادگاه ابتدا الزام به اجرای عین تعهد را می پذیرد لیکن در
فرضی که متعهد حکم دادگاه را اجرا نکند ،اجبار وی امکان پذیر نیست .بعنوان مثال پزشکی
که مطابق قرارداد مکلف به اجرای یک جراحی است در صورت نقض قرارداد و صدور
حکم دادگاه مبنی بر الزام به اجرای تعهد ،در صورتیکه در مقابل اجرای حکم دادگاه
مقاومت نماید و از انجام جراحی امتناع ورزد ،عمالً اجرای عین تعهد امکان پذیر نخواهد
بود .در روابط زوجین نیز تمکین زوجه علیرغم صدور حکم دادگاه قابلیت اجرای عین تعهد
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را ندارد زیرا در هر دو مثال  ،مباشرت متعهد در حقیقت قسمتی از مورد تعهد را تشکیل می
دهد که به این ترتیب اجرای عین تعهد بدون مباشرت متعهد ممکن نیست (شهیدی: 1000 ،
.)110
بر عهده متعهد گذاشته می شود .در این فرض اگر متعهد از انجام تعهداتش امتناع ورزد و
متعهد له خواستار اجرای عین تعهد گردد ،به لحاظ نوع قرارداد امکان اجرای عین تعهد
وجود ندارد زیرا اجرای عین تعهد مستلزم نظارت مستمر محاکم نیز می باشد و این اقدام
امکان پذیر نیست( .شعبانی )00 : 1005 ،به همین دلیل در حقوق انگلیس در دعوایMutual

”  “ tontine association v. Ryanدر سال  1090تقاضای اجرای عین تعهد در
قراردادی که حضور یک نفر نگهبان از طرف دادگاه جهت نظارت مستمر در یک آپارتمان
الزم بوده توسط دادگاه رد شد). (Trietle , 1995:93
 .0-1-0قراردادهای مقاطعه کاری (ساخت و ساز)  :در حقوق انگلیس بر اساس رویه
کلی عدم اجرای عین تعهد در صورت تخلف پیمانکارحکم به اجرای عین تعهد داده نخواهد
شد .با این استدالل که ممکن است مالک ساختمان برای اتمام پروژه و اجرای کامل قرارداد،
پیمانکار دیگری را به کار بگمارد یا تعهدات پیمانکار به قدری مبهم باشد که نتواند اجرا
نماید ). (treitel, 1995:932در حقوق ایران هر گاه متعهد از اجرای تعهد خودداری نماید،
متعهد له به دستور ماده ( )902ق.م ابتدا باید متعهد را ملزم به اجرای شرط نماید ،در صورتیکه
متعهد مفاد حکم دادگاه را اجرا نکند بر اساس ماده ( )900ق.م دادگاه به هزینه متعهد
موجبات انجام عین تعهد را بوسیله شخص ثالثی فراهم می سازد بنابراین در فرضی که
موضوع تعهد ،احداث ساختمان مطابق نقشه معین باشد ،دادگاه بوسیله شخص دیگری ،عین
تعهد را اجرا و هزینه آنرا از اموال متعهد وصول خواهد کرد (شهیدی) 102:1009 ،
در فقه نیز نظر مشهور بر این است که از مجموع آیات و روایات مربوطه از جمله « اوفوا
بالعقود» و« المومنون عند شروطهم» وجوب شرعی وفا به تعهد استنباط می شود( .انصاری،
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 .0-1-9قراردادهای مستلزم نظارت مستمر  :در برخی قراردادها تکالیف مستمر و ثابتی



 )90: 1018بنابراین در اینگونه قراردادها در وهله اول متعهد ملزم به اجرای عین تعهد و یا
تکمیل تعهد است و در وهله دوم در صورت ممانعت از اجرای عین تعهد ،با هزینه وی ،تعهد
موضوع قرارداد توسط شخص ثالثی به اجرا در خواهد آمد .البته با فرض این که قانونگذار
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ایرانی رویکرد خود را در لزوم اجرای اجبار به انجام تعهد تغییر دهد و متعهد له را مختار به
انتخاب هر روشی که منافع او را بهتر تامین می نماید بداند ،در این مورد نیز همین رویکرد
قابل اعمال است.
 .0-1-0قراردادهای قابل تجزیه  :برخی از قراردادها دارای اجزای مختلف و قابل تجزیه
هستند و اجرای تعهد هر بخشی می تواند بطور مجزا موضوع حکم قرار گیرد و چنانچه بخشی
از قرارداد غیر قابل اجرا باشد دادگاه می تواند به جای اجرای عین تعهد ،جبران پولی را مورد
حکم قرار دهد و در نتیجه بخشی از قرارداد عیناً اجرا می شود و بخش دیگری بوسیله مبلغی
پول ،جبران خواهد شد)(Treitel, 1995: 932

بنابراین اگر خواسته خواهان ،الزام به اجرای عین تعهد و مطالبه خسارات ناشی از تاخیر
در اجرای تعهد باشد دادگاه خوانده را نسبت به بخشی که قابلیت اجرای اصل تعهد را دارد
محکوم می نماید و بابت خسارات تاخیر در اجرای تعهد نسبت به بخشی که امکان اجرای
عین تعهد وجود ندارد طبق نظر کارشناس و با تعیین مبلغ خسارات وارده ،حکم به جبران
پولی خسارت را صادر خواهد کرد.

 .0-1-5عدم تعادل بین عوضین :در عقود معوض ،تعادل نسبی بین عوضین برقرار است
.درغیراین صورت مغبون می تواند به استناد خیار غبن معامله را فسخ نماید یا با صرف نظر از
فسخ  ،اجرای عین تعهد را بخواهد .باوجوداین ،چنانچه متعهدله از آگاهی و موقعیت برتر
برخوردار بوده در صورت نقض قرارداد توسط طرف مقابل ،نمی تواند اجرای عین تعهد را
مطالبه کند و دادگاه حکم به اجرای عین تعهد نخواهد داد ) . (treitel, 1995: 925در حقوق
ایران و فقه اسالمی خیار غبن بعنوان یکی از ضمانت اجراهای بر هم خوردن تعادل نسبی
عوضین پذیرفته شده و مغبون یا معامله را به استناد خیار غبن فسخ می کند و یا با همان شرایط
911

و وضعیت می پذیرد و در این حالت می تواند تقاضای اجرای عین تعهد را ازمتعهد بخواهد.
(انصاری902: 1025،؛بحرانی)09: 1085،
 .4-2موانع ناشی از پیدایش شرایط خاص:

دادگاه از صدور حکم به اجرای عین تعهد خودداری می نماید .چنانچه دادگاههای انگلیس
در دعوای “  ” Patel v. Aliبه دلیل اینکه خوانده دعوا مبتال به بیماری سختی بوده و به
ناچار می بایست در نزدیک خویشاوندان خود زندگی می کرد ،تقاضای خواهان مبنی بر
تخلیه ساختمان خریداری شده را نپذیرفت و تنها حکم به جبران خسارت داد .زیرا از نظر
دادگاه اجرای عین تعهد بر اساس قواعد انصاف زیان شدیدی را بر خوانده تحمیل می کرد
(treitel, 1995: 924).

به موجب بند ب ماده ( ) 2-9-9اصول قرارداد های تجاری بین المللی  ،چنانچه الزام به
اجرای تعهد بطور غیر متعارف سنگین یا پر هزینه شود  ،حکم به اجرای عین تعهد منتفی
است .یا در صورتی که بروز حوادثی تعادل قرارداد را به طور اساسی برهم زند یا هزینه
اجرای تعهد افزایش یابد یا بر عکس ارزش دریافتی یک طرف کاهش یابد ،طبق ماده (-9
 ) 9-9همین اصول حکم به احرای عین تعهد صادر نمی گردد.
براساس بند  9ماده ( )9:189اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز هر گاه اجرای عین تعهد
منجر به زحمت یا تحمیل هزینه نامتعارف بر متعهد گردد ،اجرای عین تعهد امکان پذیر
نخواهد بود .

در حقوق ایران بر اساس ماده ( )902قانون مدنی متعهد ملزم به انجام تعهد است و در
صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار وی به اجرای
اصل تعهد را خواستار شود .به عبارت دیگر در حقوق ایران تحمیل زیان شدید به متعهد مانع
اجرای عین تعهد نخواهد شد مگر در مواردی که قانون یا توافق طرفین یا دادگاه تعدیل در
قرارداد را پذیرفته و در مقام تعدیل و تجدید نظر متعهد را از اجرای عین تعهد معاف
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 .0-9-1زیان شدید :در مواردی که ایفای عین تعهد منجربه زیان شدید متعهد گردد



دارد.چنانکه در ماده ( ) 959قانون مدنی به داگاه اجازه داده شده است در صورت عسر و
حرج متعهد مهلت عادله داده یا با تقسیط بدهی موافقت نماید.
 .0-9-9ممنوعیت قانونی  :چنانچه اجرای عین موضوع تعهد پس از تشکیل عقد بموجب
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قانون ممنوع شود دادگاه حکم به اجرای اصل تعهد نخواهد داد .قسمت الف بند  9ماده (-9
 )189اصول حقوق قراردادهای اروپا غیر قانونی بودن اجرا را یکی از موانع اجرای عین تعهد
اعالم می دارد .برخی مثالهایی که در منابع فقهی آورده شده است بدون اشاره به قاعده کلی
در این خصوص  ،به حق فسخ قرارداد توسط متعهد له تصریح دارد(خمینی.)995: 1090 ،
در حقوق ایران نیز هر گاه انجام امری توسط قانون ممنوع شود حتی اگر این ممنوعیت
موجب بی اعتباری قرارداد نشود باز هم اجرای عین تعهدات قراردادی ،به لحاظ قانونی
ممنوع و دادگاهها به اجرای اصل تعهد حکم نخواهند داد .بنابراین هر گاه اجرای یک پروژه
نیازمند وارد کردن قطعات و مواد اولیه خاصی باشد و بر اساس قوانین جاری ورود قطعات
مذکور و یا مواد اولیه مورد نیاز ممنوع اعالم شود بدون تردید اجرای اصل تعهدات ناشی از
قرارداد با ممنوعیت قانونی مواجه می شود و همچنین هر گاه نقل و انتقال نوع خاصی از
اموال اعم از منقول و غیر منقول به موجب مقررات قانونی ممنوع گردد ،این ممنوعیت سبب
ایجاد مانع برای اجرای عین تعهد خواهد شد .به همین دلیل ماده ( )59قانون اجرای احکام
مدنی ایران ا عالم می دارد" :هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به
مال توقیف شده باطل و بالاثر است".

 .0-9-0تقدم شخص ثالث نسبت به موضوع قرارداد :در فرضی که شخص ثالثی نسبت
به موضوع قرارداد بر متعهد له مقدم شود ،حق اجرای عین تعهد قابل اعمال نیست . (Lando,
)2000: 394

در حقوق ایران هر گاه موضوع تعهد بدلیل تامین خواسته متعلق حق شخصی ثالثی قرار
گیرد دادگاه نسبت به اجرای اصل تعهد حکم صادر نمی نماید .طبق ماده ( )100قانون اجرای
احکام مدنی هر گاه مال موضوع تعهد ،در رهن یا وثیقه ثالثی قرار گرفته باشد وی نسبت به
911

سایر اشخاص حق تقدم دارد و اثر تامین خواسته ایجاد حق تقدم برای خواهانی است که

تامین به نفع او انجام شده است(.شمس )102 :1000 ،در نتیجه هر گاه مال یا اموالی موضوع
تعهد قرار گرفته باشد که بنا به دالئل فوق ،شخص ثالثی بر آن اموال حق تقدم داشته باشد به
دلیل تقدم شخص ثالث نسبت به موضوع قرارداد عمالً اجرای عین تعهد امکان پذیر نخواهد
 .0-9-0عدم اجرای عین تعهد در مدت مقرر یا مدت متعارف :در برخی از قراردادها
ممکن است برای مطالبه اجرای عین تعهد مدت زمانی در نظر گرفته شده باشد و یا مطالبه
اجرای اصل تعهد را منوط به رعایت مدت زمان متعارف نموده باشند .در این صورت هر
گاه متعهد له در زمانهای مذکور اجرای اصل تعهد را تقاضا نکرده باشد و متعهد نیز راساً
نسبت به اجرای تعهد اقدام ننموده باشد دادگاه حکم به اجرای اصل تعهد نخواهد داد .زیرا
اجرا مقید به مطالبه در زمان تعیین شده است .چنانکه در قراردادی صاحب تاالر متعهد به
آماده سازی آن برای برگزاری مجلسی در روز و ساعت معین در برابر مبلغ معینی شده باشد،
در صورتی که به هر دلیلی در زمان مقرر نتواند تاالر را در اختیار متقاضی قراردهد  ،اجرای
عین تعهد در زمان دیگر مطلوب متعهد له نبوده و ناگزیر برای جبران خسارت باید از روش
های دیگری غیر از تقاضای اجرای عین تعهد استفاده نماید (شهیدی.)05 :1000،
قسمت سوم بند  9ماده ( )189-9اصول حقوق قراردادهای اروپا اعالم می دارد که هر
گاه اجرا مقید به اقدام خاصی باشد و این قید تحقق نیافته باشد اجرای عین تعهد امکان پذیر
نخواهد بود .بر اساس ماده ( ) 2-9-9اصول قراردادهای تجاری بین المللی نیز ،اگر چه حق
الزام متعهد برای اجرای تعهدات غیر پولی پیش بینی شده است ،اما در صورت عدم مطالبه
در مدت متعارف این امکان منتفی است .البته در این صورت بار اثبات تاخیر درخواست و
خارج از زمان متعارف بر عهده متعهد است (.)Varul, 2008:109
در ماده ( )00کنوانسیون بیع بین المللی و ماده ( )99-0قانون خرید و فروش کاال سال
1929در انگلیس و ماده ( )9-0-9مقررات یکنواخت بازرگانی آمریکا به ضرورت اجرای
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بود.



تعهد در زمان مقرر یا مدت معقول اشاره شده است که متعهد عین موضوع تعهد را با رعایت
جمیع شرایط از جمله زمان و مکان محقق سازد (شعبانی.)09 :1005،
 .0-9-5اجرای متقابل :جائی که اجرای عین تعهد مستلزم اجرای تعهد طرف مقابل است،
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اجرای اصل تعهد با مانع مواجه می شود زیرا اجرای هر کدام از تعهدات منوط به اجرای
تعهد دیگر خواهد بود .بنابراین در این گونه موارد دادگاه از صدور حکم به اجرای عین
تعهد به تقاضای یکی از طرفین خودداری می نماید مگر اینکه بتواند به درخواست طرف
مقابل نیز ترتیب اثر دهد .بر این اساس طرفی که عهده دار ارائه خدمات شخصی یا اجرای
وظایف مستمری می باشد نمی تواند مطالبه اجرای عین تعهد را بخواهد چرا که چنین اجرایی
علیه یکی از طرفین قابل پذیرش نیست.

چنانکه در دعوایی دادگاه استدالل نمود اگر الف با دادن اجاره زمین به شخص ب و
ساخت آن توسط وی موافقت نماید ،نمی توان صرفا شخص ب را ملزم به احداث نمود اما
می توان اجرای عین تعهد الف را خواستار شد تا با تحویل زمین ،شخص ب نیز نسبت به
اجرای عین تعهد مکلف شود(Treitel, 1995: 939).

در حقوق ایران ،عالوه بر حق حبس که اساساً مبتنی بر اصل همبستگی عوضین است و
یک نوع ضمانت اجرایی است که طرف مقابل را وادار به اجرای تعهد می نماید ،در موارد
متعددی که اجرای تعهد یکی از طرفین وابسته به اجرای تعهد طرف مقابل است ،دادگاه
حکم به اجرای اصل تعهد نخواهد داد .بنابراین اگر کارفرما تعهد نماید زیر ساخت جاده را
آماده کند تا سپس پیمانکار آنرا آسفالت نماید ،بدیهی است که اجرای تعهد پیمانکار منوط
و وابسته به اجرای تعهد کارفرماست ،لذا کارفرما قبل از اینکه زیر سازی جاده را آماده نماید
نمی تواند اجرای عین تعهد را از پیمانکار مطالبه کند .در نتیجه در چنین مواردی اجراهای
وابسته و متقابل مانعی برای اجرای اصل تعهد توسط یکی از طرفین می شود .در حقوق ایران
براساس مواد ( )022و ( )1805قانون مدنی و ( )098(، )021و( )500قانون تجارت در پاره
ای از عقود اعم از معوض و غیر معوض چون نکاح با لحاظ شرایطی به هر دو طرف یا یکی
930

از ایشان حق داده است تا دریافت عوض مورد تعهد خود یا حاضر شدن طرف دیگر برای
تسلیم این عوض ،از تسلیم یا انجام مورد تعهد خودداری نماید(شهیدی .)155 : 1000،در
منابع فقهی نیز ،در مواردی که یکی از دوطرف قرارداد و عقدی چون نکاح از انجام تعهدات
.)018 :
نتیجهگیری

 .1هدف از تشکیل قرارداد ،تحقق خواست مشترک طرفین و ایفاء تعهدات ناشی از آن
است و درصورت نقض ،در نظام حقوقی رومی – ژرمنی  ،حقوق ایران به تبعیت از نظریه
مشهور در فقه و برخی دیگر از کشورها  ،الزام متعهد به اجرای عین تعهد ،بعنوان یک اصل
و ضمانت اجرای اساسی شناخته شده و متعهدله صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد ،
می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید .
 .9درنظام حقوقی کامن ال از دیر باز بر اساس یک قاعده سنتی  ،اجبار به اجرای عین
تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است و متعهد له بر حسب مورد ،مجاز
به انتخاب دیگر روش های جبران خسارت اعم از فسخ و گرفتن خسارت و یا جایگزین
مناسب دیگر است .در این نظام حقوقی هرچند دادگاه های انصاف بر مبنای قواعد انصاف
در مواردی حق الزام به اجرای عین تعهد را نسبت به متعهد له پذیرفته و آرایی نیز صادر کرده
اند ولیکن عمومیت نیافته و همچنان استثناء محسوب می شود.
 .0با توجه به ایراداتی که بر هر دو نظریه و رویکرد مذکور وارد است ،دادن آزادی
عمل و حق انتخاب مناسب ترین وسیله دستیابی به هدف قراردادی و تامین منافع متعهدله از
جمله درخواست اجرای عین تعهد یا فسخ و جبران خسارت یا تبدیل و تعویض آن به لحاظ
مبنایی و کارآیی اقتصادی ترجیح دارد .چنانکه اسناد بین المللی نوین چون اصول قرارداد
های تجاری بین المللی ویرایش  ، 9819اصول اروپایی حقوق قراردادها  ،پیش نویس قانون
مشترک اروپایی در خصوص بیع و نیز در اصالحات قانون مدنی فرانسه  ، 9819قانون مدنی

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب– سال چهارم – شماره دوم – اتبستان 6931

قراردادی خود امتناع می ورزد ،حق حبس برای طرف مقابل پذیرفته شده است (خویی1010،



هلند  ،آلمان و قانون حقوق مصرف کننده  9815انگلیس  ،این حق انتخاب برای متعهد له
در مقابله با نقض قرارداد و جبران خسارت پذیرفته شده است.
. 0با توجه به این که در بسیاری موارد فرآیند الزام به اجرای عین تعهد ،بدالیلی چون
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طوالنی بودن روند رسیدگی قضایی  ،صرف وقت زیاد و هزینه سنگین دادرسی  ،متعهدله را
از هدف قراردادی و مطلوبیت اقتصادی و حصول نتیجه مورد انتظار محروم یا دور می سازد
و به لحاظ مبانی فقهی نیز چنانکه برخی فقیهان اشاره داشته اند منعی ندارد  ،در حقوق ایران
بازنگری در مواد قانونی که ناظر به لزوم اجبار به اجرای عین تعهد است و دادن حق انتخاب
شیوه جبران خسارت بر حسب مورد به متعهدله و همسویی با آهنگ جهانی در این باره
ضرورت دارد.
 .5الزام به اجرای عین تعهد ،صرف نظر از این که بعنوان اصل یا استثناء یا اختیار پذیرفته
شود ممکن است با دو دسته از موانع و محدودیت های ناشی از وضعیت و ماهیت خاص
تعهد یا اوضاع و احوال پس از عقد مواجه گردد.
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