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Abstract 

The purpose of the parties in creating an obligation is performing it and 
performance of the obligation is undertaken by the promisor. However, there 
are cases in which either basically the performance of obligation without the 
cooperation of the promise is not possible or without his/her cooperation, the 
obligation will not be properly performed. Today, this issue is considered in 
international trade contracts. Accordingly, the main challenge of this article 
is to investigate the foundation of the promisee’s duty to cooperate in 
performing the obligation and its position in the Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods (CISG), Principles of International 
Commercial Contracts (UPICC), Principles of European Contract Law 
(PECL) and law of Iran. At the end of this article, it will be determined that 
this duty is stipulated in the UPICC and the PECL and has been implicitly 
addressed in article 60 of the CISG. Such a duty is not reaffirmed in Islamic 
jurisprudence and Iranian law. However, examples of the refusing the 
acceptance of performance according to the contract by the promise and a 
situation in which, due to the act of promise, the performance of the 
obligation becomes impossible are seen. 
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  چكيده 
 .و اجراي تعهد بر عهده متعهد است استهدف طرفين از ايجاد تعهد، اجراي آن 

 ريپذامكاناجراي تعهد بدون همكاري متعهدله  اصوالًاما مواردي وجود دارد كه يا 
نيست و يا بدون همكاري وي، تعهد به نحو مطلوب اجرا نخواهد شد. اين مسئله 

ش مللي، مورد توجه است. بر اين اساس، چالالامروزه در قراردادهاي تجاري بين
اصلي اين مقاله عبارت است از بررسي مبناي تعهد متعهدله به همكاري در اجراي 

المللي كاال، اصول قراردادهاي تعهد و همچنين جايگاه آن در كنوانسيون بيع بين
واهد المللي، اصول قراردادهاي اروپايي و حقوق ايران. در انتها مشخص ختجاري بين

المللي و اصول قراردادهاي اروپايي شد كه اين تعهد در اصول قراردادهاي بين
 ) قابل برداشت60المللي به طور ضمني از ماده (بيع بين نتصريح شده و در كنوانسيو

 است. در فقه و حقوق ايران به اين تعهد تصريح نشده است، هرچند كه مصاديقي از
 كه در آن به يتيمطابق با قرارداد و وضع ياجرامتعهدله از قبول  يخوددارآن در 

  .شوديمديده  گردديتعهد ناممكن م ياقدام متعهدله، اجرا ليدل
  

تعهد، همكاري متعهدله، اجراي قرارداد، حسن نيت، قراردادهاي  اجراي :يديواژگان كل
  .الملليتجاري بين

                                  
 ده مسئول)؛ رايانامه:(نويسن دانشگاه شهيد مدني آذربايجاندانشكده الهيات،  ،استاديار گروه حقوق . 1

ahmadusefzadeh@yahoo.com  
 .دانشگاه شيراز ، دانشكده حقوق و علوم سياسي،دكتراي حقوق خصوصي . 2

  .تهران، واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي حقوق خصوصي، دانشكده علوم انساني، دانشجوي دكتري . 3
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  مقدمه

 اجرا بهو  تنظيم تعهدات، تفسيربا تنظيم حقوق قراردادها و دادگاه با  ارذگقانون
ده و با هاي معتبر براي همكاري با يكديگر كرها، افراد را قادر به ايجاد التزامدرآوردن آن

كند. ازنظرِ مي جادياكاري كارآمد هايي براي همصورتِ بهينه انگيزهاجراي تعهدات به
راي اج انعقاد و تحليل اقتصادي، همكاري زماني كاراست كه متعهد در سطحي كارا در

ر تحليل ن از منظگذاري و نيز متعهدله در سطحي كارا به آن اتكا كند. بنابرايقرارداد سرمايه
  توان به شرح ذيل خالصه كرد:اقتصادي، اهداف حقوق قراردادها را مي

 قادركردن افراد به همكاري؛ -1

 بط قراردادي؛ي اطالعات در رواي بهينهتشويق به ارائه -2

 ين التزام بهينه به اجرا؛تضم -3

 تضمين اتكاي بهينه؛ -4

 از طريق ي مبادالتي ناشي از مذاكره براي انعقاد قراردادبه حداقل رساندن هزينه -5
 فراهم كردن شروط تكميلي و مقررات كارا؛

ل كند ر قرارداد حبترويج ارتباطات بادوام كه مسئله همكاري را با اتكاي بهينه  -6
 ).313 :1388 ،تامس و كوتر(

ي اين مسئله است كه طرفين قرارداد، نه در موقعيت تعارض و دهندهاهداف مزبور نشان
اند و اصوالً هدف حقوق قراردادها دشمني، بلكه در موقعيت تفاهم و همكاري فرض شده

گذاران از طريق وضع قواعدي تبديل تعارضات موجود به توافق است. در اين راستا قانون
نيّت، رفتار منصفانه و...، تالش لزوم حداكثر تالش در اجراي تعهد، حسنِ  حقوقي همچون

شده در حقوق كارگرفتهاند تا به هدف فوق دست يابند. يكي از راهكارهايِ بهكرده
خارجي كه در حقوق ايران توجه چنداني به آن نشده، تعهد به همكاري در اجراي قرارداد 
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گيرد. عهد يعني هم متعهد و هم متعهدٌله را دربر مياست؛ قلمرو اين تعهد، هر دو سوي ت

  ي كه مطرح است اين است كه چنين تعهدي را بر چه مبنايي بايد استوار كرد؟سؤال
ز اقصود اين پژوهش در چند بند تنظيم شده است. در بند اول م سؤالجهت پاسخ به 

سمت هد در چند قشود. سپس در بند دوم مبناي تعمفاهيم اصلي موضوع تحقيق ارائه مي
 المللي موجود درشود. در بند سوم جايگاه موضوع در حقوق ايران و اسناد بينبررسي مي

هاي پژوهش ارائه گيرد و در نهايت يافتهقرار مي موردمطالعهالملل حوزه تجارت بين
  شود.مي

 
  تعاريف .1

ن اصلي ركااز فهم مبناي تعهد همكاري در اجراي تعهد مقدمتاً مستلزم ارائه تعريف ا
  شود.يكه در دو قسمت به آن پرداخته م استتحقيق يعني اجراي قرارداد و همكاري 

  اجراي قرارداد .1-1
و مصدر باب افعال است و در لغت به معني به جريان انداختن، » ج ر ي«ي از ريشه اجرا

هاي واژه نكهيا وجود بابه حركت درآوردن و رساندن كسي به نيازش معني شده است و 
 اجرا«يا » التعهد اجرا«هاي حقوقي عربي، اصطالح اند، اما در كتابعربي» تعهد«و » اجرا«

 اجراشده است.  كاربردهبهشوند و در كتب فقهي نيز غالباً واژه (انفاذ) استعمال نمي» االلتزام
، دستور مصاديقهمه كاربرد قانون و حكم،  چراكهتر از اجراي تعهد است مفهومي وسيع

). ولي اجراي تعهد آن 65: 1388شود (جعفري لنگرودي، سند رسمي و تعهد را شامل مي
موجب قانون يا قرارداد بر عهده دارد انجام دهد. اين امر در است كه متعهد آنچه را به

اجراي تعهّد قراردادي، اخص از اجراي  4حقوق ما معادل ايفاي تعهد يا وفاي به عهد است.
ق ايران و فرانسه از اسباب سقوط تعهد است و مفهوم اجراي تعهد تعهد است كه در حقو

قراردادي انجام تعهدات ناشي از عقد است ولي ما در اين تحقيق مفهوم اجراي تعهد را 
دانيم كه مصداق بارز آن اجراي تعهد قراردادي است ايفاي تعهد ناشي از عمل حقوقي مي

                                  
  قانون مدني. )269(و  )264(و  )362( وادم   1
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نحصر به مرحله اجراست تكيه نداريم بلكه و از طرفي به مفهوم واقعي اجراي تعهد كه م
  كنيم.صورتِ يك قابليت اجرا فرض مياجراي تعهد را در مرحله پيدايي تعهد به

  همكاري متعهدٌله در اجراي تعهد .1-2
 منظورِ كسب سودِ همكاري در اصطالح حقوقي عبارت است از ارتباط با ديگري به

همكاري  ) معموالGarner, 2019: 404ً(ها. دوجانبه يا تشريك در مسئوليت و هزينه
ست، ا آن عهدِمت عهده بر تعهد اجراي متعهدٌله در اجراي تعهد با توجه به اينكه اصوالً

ها، در صورت عدم كند. ليكن فروضي متصور است كه در آنموضوعيت پيدا نمي
دِ يف تعهرر تعهمكاري متعهدٌله، اصوالً انجام تعهد ميسور نخواهد بود. بر اين اساس، د

در مورد  الزام متعهدٌله به همكاري«توان گفت: متعهدٌله به همكاري در اجراي تعهد مي
ري همكا تعهد» تعهداتي كه اجراي آن، بدون مساعدت و همكاري متعهدٌله ممكن نيست.

دهاي تجاري ي شناسايي شده است. اصول قرارداالمللنيبدر اجراي تعهد در اسناد 
  صوص بيان داشته است:المللي در اين خبين

 متعارف و معقول طوربه همكاري انجام ديگر، طرف تعهدات انجام براي كهدرصورتي«
  5».كند همكاري ديگر طرف با بايد طرف هر انتظار باشد،قابل

  همچنين اصول قراردادهاي اروپايي در اين خصوص بيان داشته است كه:
مكلف به همكاري با طرف ديگر  منظورِ اجراي كامل عقد،هر طرفِ قرارداد، به«

  6»است.
تعهد همكاري متشكل از دو بعد منفي و مثبت است. در وجه منفي اين تعهد ايجاب 

نمايد شخص مانع از اجراي تعهد طرف مقابل نشود. در مقابل، در وجه مثبت شرايطي مي
هد فلسفه اصلي تع نكهيبااكند. ي را از شخص طلب ميترفعالمطرح است كه اقدامات 

ي از شخص ترفعالشود ولي در مواردي همكاري همكاري در وجه منفي ظاهر مي

                                  
  المللي در باب (همكاري بين طرفين).اصول قراردادهاي تجاري بين )5ـ 1ـ3(ماده    1
 ز سوي طرفي تعهد ابر مبناي اخطار مؤثر بر اي جبران عدم اجرا، حقوق طرف زيان ديده كه ناهماهنگ با اجرا   2

  شود.مسئول عدم اجراست، تا انقضاي زمان جبران عدم اجرا، معلق مي
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- 3ي ماده (المللنيباست. قسمت اول نمونه توضيحي اصول قراردادهاي تجاري  موردانتظار

  ) مثال زير را در خصوص بعد منفي تعهد همكاري ذكر كرده است:1-5
فت در مه نمقدار معيني نفت، ه الف بعد از انعقاد قرارداد با ب جهت تحويل سريع«

ري باعث نمايد. چنين رفتادسترس و موجود در نقاط بازي را از منابع ديگر خريداري مي
با  ر تضادرفتار وي د رونيازابه تعهد خود در اجراي تعهداتش عمل كند  شود ب نتواندمي

  »تعهد همكاري است.
  بيان كرده است:قسمت دوم ماده مذكور نمونه زير را براي تعهد مثبت 

زدهم را است تابلوي نقاشي متعلق به قرن شان Xالف كه يك گالري هنري در كشور «
. تابلوي نقاشي به لحاظ قدمت است Y كند كه ساكن و تبعه كشوراز ب خريداري مي

هيه و تتواند بدون اخذ مجوز از كشور خارج شود و طبق قرارداد نيز ب مسئول خود نمي
الت است با مشك تجربهب كه در طي كردن چنين فرايندي فاقد  درخواست مجوز است.

 ر چنين. داستالف با چنين درخواستي آشنا  كهيدرحالجدي در اخذ مجوز مواجه است 
هايي به رود كه حداقل كمكوجود مقرره قراردادي، از الف انتظار مي رغميعلمواردي و 

  »شخص ب در طي فرايند انجام دهد.
شود. هاي مهم تعهد حسن نيت قلمداد مييكي از جلوه عنوانبهوالً تعهد همكاري معم

اين است  نيمتقمقصود از تكليف حسن نيت در اسناد حقوقي واضح نيست ولي قدر  نكهيباا
كه طرفين قرارداد الزم است الزامات رفتار منصفانه را در ارتباط با يكديگر رعايت نمايند. 

تواند اشكال متنوعي به خود شود ميي مطرح ميامرحله اين الزامات بسته به اينكه در چه
هاي مهم بگيرد. براي نمونه در مرحله پيش قراردادي تعهد دادن اطالعات يكي از جلوه

در اجراي قرارداد تعهد همكاري يكي از مصاديق مهم اين  كهيدرحالحسن نيت است 
هاي تعهد به و بايد به تفاوتارتباط وثيق بين اين د باوجودشود. ليكن، تعهد قلمداد مي

حسن نيت و تعهد به همكاري در اجراي تعهد نيز توجه داشت و نبايستي تمامي مواردي كه 
گيرند را در زمره تعهد به حسن نيت دانست. زيرمجموعه تعهد به حسن نيت قرار مي

و  ، نسبت منطقي بين تعهد به حسن نيت و تعهد به همكاري در اجراي تعهد، عمومدرواقع
داشتن برخي قلمروهاي مشابه كه در  وجود باهر دو تعهد  كه چرا، استخصوص من وجه 
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 آن، يك فعل، هم ناقض تعهد به حسن نيت بوده و هم ناقض تعهد به همكاري، اما
مصاديقي نيز وجود دارد كه فعل يا ترك فعل صورت گرفته تنها مصداق نقض يكي از دو 

، هرچند استه معناي صداقت واقعي و رفتار صادقانه ، حسن نيت بدرواقع. استتعهد فوق 
كه كوتاهي و مسامحه در آن صورت گرفته باشد، اما در تعهد به همكاري، نفس صداقت 
واجد اهميت نبوده و اقدامات متعهدله بايستي بدون كوتاهي و مسامحه صورت گرفته 

منجر به مسئوليت تواند باشد، زيرا مشخص است كه كوتاهي متعهدله يا مسامحه وي مي
  وي در عدم اجراي تعهد گردد.

  
  مبناي تعهد همكاري متعهدله .2

ين كند كه ارا مطرح مي سؤالپذيرش تعهد متعهدله به همكاري در اجراي تعهد اين 
ه بتعهد بر چه اساسي استوار است. در اين خصوص چند نظريه مطرح شده است كه 

  شوند:تفكيك ارائه مي
  نيّتحسنِ  .2-1

 وفاداري به عهد، گفتار و همكاري در اجراي معناي نيّت در اجراي قرارداد بهحسنِ 
 لهانعقاد قرارداد و در مرح از ، متعاملين بـعدگريدانيببهتعهدات ناشي از عـقود است. 

به مفاد  عمل كرده و از سوءنيت در رفتار نيّتبايد با حسنِ اجراي تعهدات قراردادي
 دانان در اين). يكي از حقوق2 :1389آقمشهدي و ابوئي،  ـتناب ورزند (اصغريقرارداد اج
  نويسد:راستا مي

 در مطلوب درستي و امانت و شيوه قرارداد با نيّت، اجرايمنظور از اجراي با حسنِ«
 پدر خوب"قرارداد را مثل  بايد المثل معروف فرانسوي، متعهدضرب عرف است و مطابق

  ).311 :1382 شهيدي،» (اجرا كند. "خانواده
صورتِ يك قاعده كلي درنيامده است و نيّت بهدر حقوق ايران تعهد به رعايت حسنِ 

نيّت ها نيز به مفهوم حسنِ هاي فقهي نيز محل چالش است. در اين نوشتهاين قاعده در نوشته
و فاعلِ جاهل تفاوتي اي نشده است و برخي از فقها اصوالً بين فاعلِ عالم صراحتاً اشاره

هايي از اين مفهوم در قاعده غرور و احسان )؛ اما رگه62 :1386اند (ديوساالري، قائل نشده
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خورده به  يعني فريب» المغرورُ يَرجِعُ الي مَن غرَّه«دارد: شود؛ قاعده غرور بيان مييافت مي

ما عَلَي المحسنينَ مِن «دارد: كند؛ قاعده احسان بيان ميكسي كه فريبش داده مراجعه مي
توان براي اثبات تعهد ) كه مي91 هيآ، يعني بر نيكوكاران ايرادي نيست (سوره توبه، »سَبيلٍ

كند؛ قاعده غرور، خدعه و فريب را منع مي چراكهها ياري جست، نيّت از آنبه حسنِ 
والً بر اين مبنا گيرد و قاعده احسان نيز اصنيّت قرار ميموضوعي كه در قلمرو تعهد به حسنِ 

 :1386 بجنوردي، موسوي(شود قرار گرفته است كه شخص محسن ضامن محسوب نمي
23.(  

ي المللنيبري ) اصول قراردادهاي تجا5- 1-3اين مبنا در توضيحات ذيل ماده (
عارض نافع متين مقرار گرفته است. مطابق اين ماده قرارداد صرفاً نقطه برخورد ب موردتوجه

 ست طرفين باايك پروژه مشترك است كه الزم  مثابهبهارداد تا حدي نيست، بلكه قر
 ه در كلكانه يكديگر همكاري نمايند. اين تلقي در توافق با اصل حسن نيت و رفتار منصف

عهد به تقليل ضرر در صورت عدم ت) و همچنين 1-7حقوق قراردادها جريان دارد (ماده 
  ).7-4-8(ماده  استاجراي قرارداد 

نيّت اشاره داشته باشد وجود اي كه صريحاً به تعهد به حسنِون مدني ايران مقررهدر قان
هايي بين شخص عالم و جاهل ديده شده است ندارد و تنها در برخي مواد تفاوت

) قانون 13و ماده ( 7) ق.م. در خصوص تدليس438)، مانند ماده (234 :1386 (ديوساالري،
  :داشته بيمه ايران كه بيان

 مهيبعقد  عمد نباشد ياظهارات خالف واقع از رو اي ياز اظهار مطالب يخودداراگر «
قوع وقبل از  اظهار خالف واقع ايصورت هرگاه مطالب اظهار نشده  ندراي –شود ميباطل ن

 او تيضادر صورت ر گذارمهيرا از ب مهياضافه حق ب ايحق دارد  گرمهيحادثه معلوم شود ب
  .»... ندرا فسخ ك مهيقرارداد ب ايكند و  ابقاء داشته قرارداد را افتيدر

  اشته است:د) بيان 1382) قانون تجارت الكترونيكي (مصوّب 35عالوه بر اين، ماده (

                                  
  .تواند تا زمان جبران عدم اجرا، از انجام تعهداتش خودداري كندميطرف زيان ديده    1
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»بين وسعه هماهنگيت ضرورت المللي،بين خصوصيت به بايد هميشه قانون اين تفسير در 
  ».كرد توجه نيّتحسنِ  لزوم رعايت و آن كاربرد در كشورها

 دارد:) همين قانون كه بيان مي3ماده (و 

نگي بين المللي، ضرورت توسعه هماهدر تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين«
  »نيّت توجه كرد.كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسنِ 

مسئله  توان گفت حقوق ايران نيز مانند ساير كشورها بهبا توجه به مصاديق فوق مي
  جه كرده است.نيّت توحسنِ 

ه و در فقها نيز بود موردتوجهنيّت در انعقاد قراردادها رسد حسنِ نظر ميعالوه بر اين به 
ي و درست داقتصبحث بيوع االمانات مانند بيعِ مساومه، مرابحه، مواضعه و توليه، رعايت 

 علم بحه،كه شهيد اول در مورد عقد مرااز ثمن، الزام شده است چنان خبر دادنطرفين در 
مانت ضه و به ميزان ثمن و سود را شرط دانسته و رعايت صداقت را بر بايع الزم شمرد

: 1417، اول ديشهاجراي عدم صداقت را نيز خيار فسخ براي مشتري مقرّر داشته است (
مله قهي ازجنيّت در حقوق ايران بايد آن را مبتني بر قواعد ف). براي استناد به حسنِ 219

اي از ا نشانهگذار به اين وظيفه در برخي از قوانين رانيم و تصريح قانونغرور و احسان بد
شخص است م) از اين منظر 118: 1390پذيرش آن از سوي مقنن قلمداد كنيم. (شعاريان، 

 تعهدكه همكاري نكردن متعهدله در اجراي تعهداتي كه بدون همكاري وي از سوي م
ت است. راي تعهدايت حسن نيت در انعقاد و اجنيستند، در تعارض با لزوم رعا اجراقابل

انست و دتوان مستند به ترك فعل متعهدله ، در اين فروض عدم اجراي تعهد را ميدرواقع
ي له همكارمبناي تعهد متعهد عنوانبهتوان لذا، لزوم رعايت حسن نيت در قراردادها را مي

حسن  نونيه آيا تعريف قادر اجراي تعهد پذيرفت. تنها مورد در اين خصوص اين است ك
ه شامل ست كنيت و يا منظور طرفين از درج لزوم رعايت حسن نيت در قرارداد به نحوي ه

در  مفهوم همكاري در اجراي تعهد نيز بشود؟ در پاسخ بايد گفت كه عدم همكاري
عدم  رين مصاديقاز بارزت قطعاًشود، فروضي كه منجر به عدم امكان اجراي قرارداد مي

  ت در اجراي تعهدات است.حسن ني
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  رفتار منصفانه .2-2

ز اهاي مترادف و متضاد با اصطالح رفتار منصفانه و همچنين برخي بررسي عنوان
هاي مرتبط با عقد بيع همچون آداب تجارت، مكاسب محرّمه، ويژه بابهاي فقهي، بهباب

ني و مفاهيم ذهدهد كه فقه شيعه، اصطالح مزبور را از خيارات و مانند آن، نشان مي
هاي خارجي و بيان ها را با روش توصيف ويژگيتوان آناي دانسته است كه نميانتزاعي

 : 1366لّي، ؛ محقّق ح2 :1410؛ حلّي، 7 :1414شيخ مفيد، ذاتيات و عرضيات تعريف كرد (
تبيين « وهيش ، در صدد تعريف آن با دونيا وجود با)، اما 6 :1409 خراساني، آخوند؛ 28
 :1371ان، كاتوزي: 3 :1384رافشان، دُاست (قبولي » توضيح مفهوم اصطالحي«و » يليتفص
13.(  

و، يك س تبيين تفصيلي كه اهتمام بيشتري بر آن بوده، تالش شده است از وهيشدر 
شود و از سوي ها لزوم رفتار منصفانه در قرارداد انتزاع ميهاي افعال مثبت كه از آننمونه

انتزاع  قرارداد ها رفتار غيرمنصفانه يا فريبكارانه درفعال منفي كه از آنهاي اديگر، نمونه
وع نافعال  نانجام دادها با يكديگر و به بياني ديگر، تقابل آن جهينتشود، تبيين گردد. مي

نه ار منصفاهاي قرارداد يا معامله، لزوم رفتافعال نوع دوم از سوي طرف نخست و پرهيز از
 :5 :1413 حلّي، عالمه :261 :1409محقّق حلّي،  آورد (ر.ش به:يد ميدر قرارداد را پد

 ).3 :1418 خميني، :3 : 1410 خميني، :7 :1377خويي،  :6 :1، ج 1411انصاري، 

انه منصف توضيح مفهوم اصطالحي، تعريف مستقلي در آثار فقهي براي رفتار وهيشدر 
ص و وضوع خاين مافقهي را با توجه به  در قراردادها ذكر نشده است و اينكه فقيهان، منابع

وده داول نبن متتا كنو رويكرد ادبياتي و ساختاري مورد مطالعه و پردازش قرار داده باشند
ذكور در آثار فقهي و همچنين با اصطالح م هاي مترادف و متضادّياست. اما اصطالح

ور بيان براي اصل مزبتوان تعريف اصطالحي زير را كه مي شدهانيبتفاسير و منابع روايي 
 هاي قراردادي طرفرفتار منصفانه در قراردادها، رعايت رفتار صادقانه و عادالنه«كرد: 

ها، اهداف قرارداد و قانون يا عرف، در هاي صريح يا ضمني طرفي توافقاست كه بر پايه
 »شود.مي عمالامراحل مقدماتي مذاكرات، انعقاد، اجرا، تفسير و ضمانت اجراهاي قرارداد 
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 نيباوجودانرفته است.  به كارنيز در قوانين مصوّب ايران » رفتارهاي منصفانه«اصطالح ،
اي گونهرود، بهمي به شمار مواد مدوَّن در قانون مدني ايران كه از قوانين ماهوي مهم و پايه

عريف ت دانان را به اين اصل و همچنينگذار ايراني و حقوقتوان توجّه قانوناست كه مي
عالوه، با به .)2 :1385(اخالقي و امام،  .8آورد به دست» تبيين تفصيلي« وهيش بر اساسآن را 

را مطابق با همان » توضيح مفهوم اصطالحي«توان تعريفي از نوع استفاده از مواد مزبور مي
  .تعريف اصطالحي در فقه، استنباط و بيان كرد

لزوم  صاف نيز برتعهدات، اجراي آن است؛ انهدف از ايجاد  نيترمهماينكه  بهبا توجه 
و  ود بودهخمتعهد حاضر به اجراي تعهد  كهيدرصورتدارد و لذا،  ديتأكاجراي تعهدات 

بدون  كهينحوهبنياز به همكاري متعهدله باشد،  يا عقالً عرفابراي انجام يا تكميل آن، 
ي مكارهصاف بر لزوم همكاري وي راهي براي اجراي تعهد در مقابل متعهد نباشد، ان

  متعهدله در اجراي تعهد داللت خواهد كرد.
  اراده ضمني طرفين .2-3

ث از عمل در نبود آن بح كهينحوبهاراده ركن اساسي در تحقق عمل حقوقي است 
توان تعهد متعهدٌله به همكاري در اي كه ميشود. يكي ديگر از مبانيحقوقي منتفي مي

 ورياين تئ طابقموار كرد، استناد به اراده ضمني طرفين است. اجراي قرارداد را بر آن است
رايط و شبندند كه در تعيين دو طرف با آغاز گفتگوهاي مقدماتي، پيمان مي طورمعمولبه

و  شده شمردههاي معامله با يكديگر همكاري كنند. شكستن چنين پيماني تقصير ويژگي
، اراده ضمني طرفين گريدانيببه). 173 :1392موجب مسئوليت خواهد بود (طالب احمدي، 

چ نقشي ه هياين است كه نقش اصلي متعهد در اجراي تعهد به معناي اين نيست كه متعهدل
از  اجراي تعهد كهيدرصورتدر اجراي اين تعهد نخواهد داشت. مطابق اين اراده ضمني 

ه را آنچ تعهدسوي متعهد مستلزم همكاري متعهدله باشد وي ملزم است در راستاي تحقق 
 ي تعهداز همكاري امتناع ورزد عدم اجرا كهيدرصورتكه متعارف است انجام دهد و 

  )115: 1390عهد شود. (شعاريان، تواند منتسب به متنمي

                                  
  ايران. ين مدنقانو )439(و  )438(، )422(، )416(، )354(، )303(، )252(، )238(، )235( از جمله: مواد:  1
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  عدم امكان اجراي تعهد .2-4

كان ترين مبناي لزوم همكاري متعهدله در اجراي تعهد در برخي فروض، عدم اممهم
دم عمتعهد، بدون همكاري متعهدله و در برخي فروض ديگر، مطلق اجراي آن توسط 

 قلي است كهمبناي موجود امري ع نيترمهم، واقع درامكان اجراي كامل تعهدات است. 
ط متعهد ي كه تنها توس، بناي طرفين در تعهداتواقع درپذيرد، هر انسان سليمي آن را مي

ين ر غير ادود و شهمكاري متعهدله اجرا امكان اجرا ندارد، بر اين استوار است كه تعهد با 
 فين اينني طراجرا خواهد بود. تفاوت اين مورد با اراده ضم رقابليغصورت، تعهد مزبور 

بر  رفينطاست كه در عدم امكان اجراي تعهد بدون همكاري متعهدله ، لزومي نيست كه 
كه اين اشد، بلها بي آنلزوم همكاري متعهدله آگاهي داشته و يا اين امر مستند به اراده ضمن

ن مورد رالتسليم بودمقدو، تكليف مااليطاق بر متعهد است. اصطالحبهمسئله عقلي بوده و 
د ن وجوو تعهدي را كه امكان اجراي آ تقرارداد اس تصح طيكي از شراي معامله نيز

ت بر قدر يعه باچيزي را ك ع، بي)348(در ماده  ايران قانون مدني. شمرد طلندارد، بايد با
يد ما نباذكر شده، ا عيب ثشرط در مبح . گرچه اينتدانسته اس باطلتسليم آن ندارد، 

ومي بلكه جزء قواعد عم ،تاس عموجد اين توهم گردد كه شرط مذكور مختص عقد بي
مل كاه مونه نك عاز پيشينيان، آن را در باب بي تكه قانون مدني به تبعي تقراردادها اس
تعهد  ان اجرايذيل عنوان عدم امك الكامناين مورد در حقوق  ت.آورده اس تدادوستد اس
  ).73 :1393است (صالحي مازندراني و استادي پور،  قرار گرفته موردتوجه

له تعهدمدر انتها بايد توجه داشت، در كليه فروضي كه اجراي تعهد بدون همكاري 
ها در گردد، تنمي ممكن بوده و يا بدون همكاري وي تنها موجب دشواري در اجراي تعهد

ا ضمني توان متعهدله را به همكاري در اجراي تعهد واداشت كه اراده صريح يصورتي مي
به  د، تعهدين قرارداو يا طرف گذارقانونطرفين بر لزوم همكاري وي تعلق گرفته باشد و يا 

 جراياهمكاري متعهدله در مواردي كه عدم همكاري متعهدله تنها موجب دشواري در 
ورت شود را ذيل مفهوم حسن نيت و يا انصاف گنجانده باشند. در غير اين صد ميتعه

  نبايستي چنين تكليفي را بر متعهدله بار نمود.
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3. الملليجايگاه تعهد همكاري در اسناد تجاري بين  
 اني ايني مبپس از آشنايي با تعريف تعهد متعهدله به همكاري در اجراي تعهد و بررس

المللي يع بينب نهيدرزمالمللي موجود سمت به بررسي جايگاه آن در اسناد بينتعهد، در اين ق
  المللي خواهيم پرداخت.و قراردادهاي تجاري بين

  يالمللنيباصول قراردادهاي تجاري  .3-1
ي منصوص المللنيب يتجار يقراردادها) اصول 5- 3-3تعهد به همكاري مقرّر در ماده (

  دارد:مي گرديده است. اين ماده مقرر
تعهد  ايمنصفانه ه معامل و تيبرخالف تعهد حسن ن ن،ياز طرف يكي كهي) درصورت1«

رط شتواند به عدم تحقق ميشود، وي ن شرط كي مانع تحقق گر،يهمكاري با طرف د
  .استناد كند

تعهد  ايمنصفانه  همعامل و تيبرخالف تعهد حسن ن ن،ياز طرف يكي كهيدرصورت )2
  ».ناد كندتواند به تحقق شرط استميوي ن شود، شرط باعث تحقق گر،يهمكاري با طرف د

بنابراين، اين ماده مستلزم آن است كه خريدار با فروشنده همكاري نموده و اجازه 
اين ماده در  9ي را بدهد.المللنيب يتجار يقراردادها) اصول 4-1-7ماده ( موجببهجبران 

است، براي مثال، اگر خريدار بدون دليل از  مؤثريز ي نالمللنيبتفسير قواعد كنوانسيون بيع 
المللي خودداري نمايد، حق بر ) كنوانسيون بيع بين37پذيرش جبران مقرّر در ماده (

دهد ها و راهكارهاي جبراني قضايي خود را براي عدم ايفاي تعهد از دست ميغرامت
)Bianca & Bonell, 1987, Art. 37, 3.2ملزم به ارزيابي كاالها عالوه، خريدار ). به
) است تا 39موجب ماده (رساني بهالمللي و اطالع) كنوانسيون بيع بين38موجب ماده (به

 ,Bianca & Bonell(ماهيت فقدان مطابقت را تعيين كرده و محق به دريافت جبران شود 

1987, Art. 37, 3.238ماده (حال، روشن نيست كه آيا تعهد به ارزيابي مقرّر در ). بااين ،(
گيرد يا نه. در اين خصوص بايد توجه نمود كه بدون تنها با رسيدن موعد تحويل شكل مي

                                  
سارات خر و نيز با وجود جبران عدم اجرا، طرف زيان ديده حق خود را  براي مطالبه خسارات ناشي از تأخي   1

  كند.صدمات ناشي از جبران عدم اجرا يا صدمات كه جبران عدم اجرا را برطرف نكرده است، حفظ مي
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آگاهي از عدم مطابقت، فروشنده از حق تعمير محروم خواهد شد و لذا، مطابق با اصل كلي 

ي، تعهد خريدار المللنيب يتجار يقراردادهااصول  )5-3-3(ماده همكاري مقرر در 
 ستينالمللي منوط به رسيدن موعد تحويل ) كنوانسيون بيع بين39) و (38( مواد موجببه
)Houtte & Wautelet, 2001: 293.(  

  اصول قراردادهاي اروپايي .3-2
 حسوبدر اصول قراردادهاي اروپايي، تكليف همكاري جزء تكاليف عمومي طرفين م

اد اير اسنساروپا و  اتحاديه هاي حقوق مليهمانند تمام نظامنيز  در اصول اروپايي شود.مي
ل عنوان يك اصالمللي، اصل آزادي قراردادها بهفراملي نظير اصول قراردادهاي تجاري بين

م در ه ،صلقرار گرفته است. در اصول مزبور اين ا رشيكلي در حقوق قراردادها موردپذ
 و عاريانش( تساپذيرش قرار گرفته  مرحله انعقاد قرارداد و هم براي تعيين مفاد آن مورد

  دارد كه:ياصول اشعار م )1: 102(ماده  )1(بند  ).60-61 :1389ترابي، 
له نيّت و معامگرفتن اصل حسنِ  طرفين در انعقاد قرارداد و تعيين مفاد آن، با در نظر«

  »شده توسط اين اصول آزادند. منصفانه و قواعد الزامي ايجاد
يك از مقررات  دن قابليت اعمال هركر ااين ماده امكان مستثن )2(از طرف ديگر بند 
در مواردي كه خالف آن در خود اصول  (جزها را ها يا تغيير آثار آناصول يا عدول از آن

ماده  )1(در بند  ).Lando & Hugh, 1999: 378( ده استكربيني پيش )مقرر شده باشد
ده شده است كه در نيز به طرفين قرارداد اجازه دا قراردادهاي اروپايي اصول )1: 105(

 ,Lando & Hughكنند. (مابين توافق حاصل مورد عرف و عادات حاكم بر قرارداد في

1999: 378( 

(اصل حاكميت  شدن اصل آزادي قراردادي رغم پذيرفتهبايد توجه داشت كه علي
 استثنائاتي نيز از ناحيه خود اصول بر اين اصل وارد شده است. اراده) در اصول اروپايي

)van Kotten, 2006: 52 ( ِنيّت و معامله منصفانه ازجمله اين استثنائات، رعايت اصل حسن
 )2(ست كه بند ا ايبه اندازه است. اهميت اين اصلو تعهد به همكاري در اجراي قرارداد 

ده است؛ كر، طرفين قرارداد را ملزم به پذيرش آثار اين اصل اروپايياصول  )1: 102(ماده 
توانند به استناد اصل آزادي قراردادها، حتي حدود اعمال اصل ن قرارداد نميبنابراين طرفي
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 ِنندكنيّت را از طريق توافق، محدود حسن )Lando, 2001: 361يعني مثالً يكي از طرفين  )؛
شرط عدم اختيار فسخ در صورت آشكار  ،تواند با اتكا به اصل حاكميت ارادهنميقرارداد 

  .ندكگر تحميل شدن تدليس را به طرف دي
  المللي كاال (كنوانسيون وين)كنوانسيون بيع بين .3-3

ام نعهد اين سند به صورت مشخص از تعهدي تحت عنوان همكاري متعهدله در انجام ت
 باشد. ماده نظر موردي از تعهد اجلوه گرانيبتواند ) اين سند مي60نبرده است ولي ماده (

  ) كنوانسيون مقرّر داشته است:60(
 كه اقداماتي كليه انجام شود: الف.مي ذيل موارد شامل كاال قبض براي خريدار فهيوظ«
 حققم را تحويل تا نمايد قادر را ندهفروش اينكه منظوربه رودمي انتظار وي ازطورمعمول به

  ».كاال گرفتن تحويل و ب. سازد؛
به همكاري در شود، بند اول اين ماده متضمن تعهد خريدار كه مالحظه مي طورهمان

المللي، در مواردي تعهدات مختلفي بر عهده قبض كاالست. اصوالً در قراردادهاي بيع بين
ها، امكان اجراي تعهد فروشنده به تسليم كاال خريدار است كه در صورت عدم اجراي آن

ممكن نيست. با توجه به اينكه قواعد تفصيلي مربوط به تسليم و تحويل كاال در كنوانسيون 
ها تعهدات طرفين در اين مورد را با مراجعه به قواعد اينكوترمز خص نشده، اكثر دادگاهمش

تحويل زماني كامل است كه فروشنده  2020كنند. بر طبق نسخه اينكوترمز مشخص مي
توافق كاال را بنا به درخواست خريدار در دسترس وي قرار دهد، اين تحويل بايد در محل 

، در زمان و يا در طول زماني كه توسط طرفين بر آن توافق شدهيا توسط وسيله حمل  شده
توافق شده صورت گيرد تا بتوان گفت تحويل مطابق با شرايط اينكوترمز صورت گرفته 

توان به اين صورت تعريف كرد كه: را نيز مي» مؤثر) «Incoterms, 2020: 10است. (
رخالف آنچه در حقوق داخلي مرسوم فروشنده كنترل مؤثر كاال را به خريدار منتقل كند. ب

صورتِ فيزيكي نباشد. براي مثال است، ممكن است تحويل بر اساس مقررات اينكوترمز به
وسيله حمل شود كه فروشنده كاال را بهتحويل زماني كامل مي 10»اف، سي، اي«در ترم 

                                  
1   FCAمخفف اصطالح Free Carrierكننده حمل مقرر به كاال در محل ، تحويل.  
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 :Incoterms, 2020مشخص يا نماينده خريدار كه در كشور فروشنده است تحويل دهد. (

خريدار هزاران كيلومتر دورتر است، عمل نماينده وي شرط  نكهيباوجودا) در اين فرض 28
  سازد.كنترل مؤثر را محقق مي

) اينكوترمز وظايف هريك از طرفين را در هركدام 4 ) و (ب4 (الف مقررات بندهاي
تحويل  11»سي، پي، تي«مثال در ترم  طوربهكند. ها، در خصوص تحويل مشخص مياز ترم

شده در كشور خريدار تحويل زماني كامل است كه فروشنده حمل كاال را در محل تعيين 
هاي حمل آن را نيز پرداخت كند و اسناد ذكر شده را نيز تحويل دهد داده و هزينه

)Incoterms, 2020: 39 دهد كه اصوالً در نشان مي 2020)؛ لذا بررسي مواد اينكوترمز
كه يل بدون همكاري طرفين ممكن نخواهد بود. درنتيجه درصورتيبسياري از موارد، تحو

شده حاضر باشند و كاال را تحويل بگيرند، تحويل خريدار يا نماينده وي در محل تعيين
واقعي صورت گرفته است و در غير اين صورت، يعني اگر خريدار به هر دليل در زمان 

تحويل صورت گرفته و اين نوع تحويل را مقرر، بدون اطالع حاضر نشود ازنظرِ اين قواعد، 
). در خارج از اين موارد 36 :1386توان تحويل فرضي دانست (ديوساالري، مي

كه عدم تحويل، نتيجه عدم همكاري متعهدٌله باشد، وي مستحق دريافت درصورتي
بنابراين، اجراي بسياري از تعهدات متعهد در قواعد اينكوترمز نيز ؛ خسارت نخواهد بود

  نخواهد بود. ريپذامكانبدون همكاري متعهد له 
ره كرده ) كنوانسيون نمونه ديگري است كه به تعهد همكاري اشا79) ماده (4بند (

  دارد:است. اين بند مقرر مي
 ي اخطاري وقوع حادثهطورزد، مكلف است طرفي كه در اجراي تعهد خود قصور مي«

 رچنانچه اخطا و آثار آن را بر توانايي خود در اجراي تعهد به آگاهي طرف ديگر برساند.
 اصل نشود،به حادثه وقوف يافته، به طرف ديگر و نكهيازاپسوي ظرف مدت متعارفي 

  »طرف قاصر مسئول خسارات ناشي از عدم وصول خواهد بود.

                                  
١  CPT  مخفف اصطالح Carriage Paid toتحويل با پرداخت كرايه حمل تا مقصد ،.  
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) ذكر چند نكته ضروري است: اوالً 79ماده () 4در خصوص حكم مقرّر در بند (
گيرد. اين بيني امكان وقوع حادثه، تعهد ارسال اخطار بر عهده فرد قرار نميصرفِ پيشبه

اخطار زماني واجب است كه حدوث مانع در اجراي تعهد محرز و مسلم باشد. بنابراين هر 
الوقوع است ان گفت حتمينتو عرفاتا زماني كه  چقدر هم احتمال بروز حادثه قوي باشد

توان طرف قرارداد را مسئول اخطار به طرف مقابل دانست. ثانياً طرفي كه وقوع مانع را نمي
مابين به اطالع دهد بايد نوع مانع و ميزان تأثير آن را بر قرارداد فيبه ديگري اطالع مي

دهد و يا تنها قرار ميطرف ديگر برساند. مثالً اينكه مانع مزبور كل قرارداد را تحت تأثير 
سازد و يا اينكه اين عدم امكان موقتي است يا براي هميشه اجراي بخشي از آن را ممكن مي

شود، كنوانسيون در مورد مهلتي طور كه مالحظه ميشود. ثالثاً همانمانع اجراي تعهد مي
ي اگر كه اين اخطار بايد به طرف مقابل برسد نظريه وصول را پذيرفته است. يعني حت

اخطار فوراً به طرف ديگر ارسال شده باشد، اما ظرف مدت متعارفي به طرف مقابل واصل 
كننده مسئول خواهد بود، ازلحاظ ارتباط با مقررات ديگر كنوانسيون، اين نشود، ارسال

) 1813) 2و بند ( 1512اي كه در مورد ايجاب و قبول پذيرفته شده (ماده حكم با نظريه
طرف «گويد ) كه مي4ناهماهنگ است. رابعاً قسمت اخير بند ( 14)27( هماهنگ و با ماده

                                  
) ايجاب حتي 2گردد. ) ايجاب از زمان وصول توسط مخاطب ايجاب نافذ مي1«دارد: مقرر مي )15(ماده    1

انصراف است مشروط بر اينكه اعالم انصراف پيش از وصول ايجاب رجوع باشد، قابلنحو غيرقابلِ كه به درصورتي
  »زمان با آن به اطالع مخاطب ايجاب برسد.يا هم

گردد، نافذ كننده واصل مياي كه اعالم رضا به ايجابقبول ايجاب از لحظه«دارد: يمقرّر م )18(ماده  )2(بند    2
كننده تعيين نموده يا در صورت عدم تعيين مدت ظرف يك شود. هرگاه اعالم رضا ظرف مدتي كه ايجابمي

 ل معامله،وااح ومدت متعارف به وي واصل نگردد، قبول نافذ نخواهد بود. در محاسبه مدت متعارف، به اوضاع 
كننده توجه الزم معطوف خواهد شد. ايجاب شفاهي بايد جمله به سرعت وسايل ارتباطي مورداستفاده ايجابمن

  »فوري قبول شود مگر اينكه اوضاع و احوال به نحو ديگري داللت نمايد.
بق ز طرفين مطاات توسط يكي در مواردي كه هر نوع اخطار، تقاضا يا ساير انواع مراسال«دارد: مقرّر مي )27(ماده    3

وصول آن  سال يا عدمشود، تأخير يا اشتباه در اراين فصل و با وسايلي متناسب با اوضاع و احوال صادر يا انجام مي
ريح ر ديگري تصسازد مگر اينكه در اين فصل از كنوانسيون طواو را از حق استناد به مراسالت مذكور محروم نمي

  »شده باشد.
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توجه است. اين بدان معني قابل» قاصر مسئول خسارت ناشي از عدم وصول خواهد بود

موقع، به طرف مقابل، طرف امتناع كننده دادن بهاست كه در صورت خودداري از اطالع
شد امكان موقع واصل مير بهتنها مسئول آن بخش از خسارات است كه اگر اخطا

جلوگيري از ورود آن وجود داشت؛ يعني ممكن است اخطار تنها در كاستن از بخشي از 
خسارات مؤثر باشد. بنابراين طرف قاصر فقط ضامن خسارات ناشي از عدم اخطار است نه 

  ).80- 83 :1385خسارات ناشي از عدم اجراي تعهد (توسلي جهرمي، 
 ود نيستات خكه براساس اين بند، طرفي كه قادر به اجراي تعهد لذا، بايد توجه داشت

اي انجام وي فرصت كافي بر كهينحوبهبايد طي اخطاري طرف مقابل را مطلع كند، 
 در ماده منظورِ جلوگيري از خسارات خويش داشته باشد. تصريح اين امراقدامات الزم به

ضامن  هده طرف خاطي قرار گيرد و اواطالع بر ع شود كه بار مسئوليت عدم) سبب مي79(
به بته . الخسارات طرف غيرمقصر، ناشي از عدم اجراي تعهد و ندادن اخطار شناخته شود

توانستيم آن را از عرف رسد كه اگر چنين تصريحي نيز در كنوانسيون نبود، ميمي نظر
طور كه اشاره شد انكنوانسيون) استنباط كنيم. هم 7) 1نيّت (ماده (الملل و قاعده حسنِبين

د جراي تعهطور مسلم وقوع مانع و عدم امكان ااين اخطار را بايد وقتي ارسال كرد كه به
  ).51- 52 :1380محرز شده باشد و در آن جزئيات امر و نتايج آن ذكر شود (عادل، 

) كنوانسيون نمونه ديگري در اين خصوص است. مطابق اين ماده هرگاه عدم 80ماده (
قرارداد ناشي از فعل يا ترك فعل طرف مقابل و  طرفكدات قراردادي ياجراي تعه

تواند به قصور طرف استناد كند و اين به آن عدم همكاري وي باشد، متضرر نمي ازجمله
از مسئوليت قراردادي است. براي اينكه اين معافيت تحقق يابد،  طرفآنمعناي معافيت 

 تيسبباصطالح رابطه فعل خود متعهدٌله باشد و به بايد عدم انجام تعهد در اثر فعل يا ترك
وجود داشته باشد و الزم نيست كه وي مرتكب تقصير هم شده باشد، بلكه صرف وجود 

كافي است؛ مثالً فروشنده به دليل خودداري مشتري از انجام تعهدات الزم  تيسببرابطه 
هد خود در تسليم كاال نباشد. ) كنوانسيون، قادر به اجراي تع65براي قبض كاال مطابق ماده (

باب مسئوليت، متعهدي كه به دليل قصور متعهدٌله توان چنين نتيجه گرفت كه از لذا مي
قادر به انجام تعهد نيست، در مقابل وي برائت ذمّه دارد. نيز بايد اشاره كرد كه وفقِ اين 
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انجام تعهد متعهد  ماده، فعل يا ترك فعل متعهدٌله، هردو ممكن است سبب ايجاد مانع براي
مابين دارد. بديهي شود كه از حيث تعيين لزوم فعل يا ترك فعل متعهدٌله بسته به روابط في

) كنوانسيون در اين مورد نيز بايد اثبات شود 79) ماده (1است وقوع شرايط مندرج در بند (
)Honnold, 2001: 571.(  

يك ماه)  از مدت كوتاهي (مثالًاه باشد و پس محدود و كوت زمان وجودِ مانع،اگر مدت
ه م موظف بهشود كه آيا فروشنده پس از رفع مانع، باز مانع رفع گردد، اين سؤال مطرح مي

 د پساجراي تعهدات خويش است؟ همچنين آيا خريدار هم موظف به پذيرش اجراي تعه
  دارد:) مقرّر مي79) ماده (3از رفع مانع است يا خير؟ بند (

؛ »هد بودخوا اين ماده، ظرف مدتي كه حادثه جريان دارد، واجد اثر معافيت مقرّر در«
طوركلي ز بهبنابراين اگر حادثه، اجراي تعهد را براي هميشه غيرممكن سازد، متعهد ني

  »معاف خواهد شد.
خاطر وجود مانع ) ناظر به زماني است كه اجراي تعهد تنها به79) ماده (3اما بند (

اي كه مانع و فقط در همان دوره صورت معافيت نيز موقتي است تأخير بيفتد. در اينبه
بال پس در ق شود. با زوال مانع، التزام متعهد نيز بازگشته و از اينموجود است، جاري مي

ين د، اشعدم انجام قرارداد، مسئول پرداخت خسارت خواهد بود. با وجود آنچه گفته 
 5بند  تنادحسوب شده و طرف مقابل به اساحتمال نيز وجود دارد كه تأخير نقض اساسي م

  تقاضاي حق فسخ كند.
توانند غير از ) كنوانسيون مي79براساس اين بند، دو طرف پس از وقوع مانع، وفق ماده (

مطالبه خسارت، هر حق ديگري را هم كه مقررات كنوانسيون به ايشان داده اعمال كنند. بر 
راي تعهدات فروشنده تمايلي به ادامه قرارداد اين اساس اگر خريدار پس از وقوع تعذر اج

تواند نسبت به فسخ آن اقدام نداشت، الزامي به صبركردن براي دريافت كاال ندارد و مي
، مشروط بر اينكه توقف اجراي تعهد يك نقض اساسي 15كنوانسيون) 49كند (ماده 

                                  
كه صورتيالف. در :تواند قرارداد را باطل اعالم نمايددر موارد زير مشتري مي: داردكنوانسيون مقرر مي )49(ماده    1

موجب قرارداد يا اين كنوانسيون، نقض اساسي قرارداد محسوب شود يا ب. در  عدم ايفاي هريك از تعهدات بايع به
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به فروشنده هم  اگر خريدار قرارداد را فسخ كرد و 16كنوانسيون). 25محسوب شود (ماده 

تواند پس از رفع مانع، نسبت به اجراي تعهدات خويش و اطالع داد، ديگر فروشنده نمي
عالوه ديگر وي مسئول خسارات خريدار نيز نخواهد تسليم كاال به خريدار اقدام كند. به 

  ).53- 55 :1380بود (عادل، 
  

  در فقه و حقوق ايران يتعهد متعهدله به همكار گاهيجا .4
ه در عهدٌلفقه و حقوق ايران نيز مواردي وجود دارد كه در صورت عدم همكاري متدر 

 زجملهاود باجراي تعهد، وي قادر به مطالبه خسارات ناشي از عدم اجراي تعهد نخواهد 
 ل اقدامدلي خودداري متعهدله از قبول اجراي مطابق با قرارداد و وضعيتي كه در آن به

 اي تعهدله به اجرموارد تعهد متعهد ديرسيم به نظر. گردديممتعهدله، اجراي تعهد ناممكن 
  ي نمود:بنددستهذيل  صورتبه توانيمدر فقه و حقوق ايران را 

  دشواري يا عدم امكان اجراي تعهد به دليل عدم همكاري متعهدله .4-1
، عدم ايفاء تعهدات به دليل اقدامات متعهدله باشد كهيدرصورتدر فقه و حقوق ايران، 

متعهد را مسئول  توانينممحسوب شده و » علت خارجي«اين اقدامات براي متعهد 

                                                                          
توسط مشتري تعيين شده است  )47(ماده  )1(ق بند صورت عدم تسليم كاال، هرگاه بايع ظرف مدت اضافي كه مطاب

هذا در مواردي كه بايع كاال را كاال را تسليم ننمايد يا اعالم كند كه ظرف مدت مزبور، كاال را تسليم نخواهد كرد. مع
يم الف. در صورت تأخير تسل :تسليم نموده باشد، مشتري حق اعالم بطالن قرارداد را از دست خواهد داد مگر اينكه

ب. در صورت نقض هريك از تعهدات  مشتري ظرف مدت معقولي پس از وقوف به انجام تسليم اعالم بطالن كند؛
پس از اينكه نسبت به نقض، ) 1 :(از جانب بايع) جز تأخير تسليم ظرف مدت معقولي به شرح ذيل اعالم بطالن نمايد

ماده  )1(س از انقضاي مهلت اضافي كه مطابق بند پ) 2 كرده است؛بايد اطالع حاصل مياطالع حاصل نموده يا مي
توسط مشتري تعيين شده است يا پس از اعالم بايع مبني بر اينكه ظرف مدت مزبور، تعهدات خود را ايفا نخواهد  )47(

توسط بايع تعيين شده است يا پس از اعالم مشتري  )48(ماده  )2(پس از انقضاي مهلت اضافي كه مطابق بند  )3 كرد يا
  داير بر اينكه ايفاي تعهد را قبول نخواهد كرد.

شود كه ينقض قرارداد توسط يكي از طرفين هنگامي نقض اساسي محسوب م«دارد: كنوانسيون مقرّر مي )25(ماده    1
داشته  موجب قرارداد منجر به ورود چنان خسارتي به طرف ديگر گردد كه او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به

بيني اي را پيشهاساساً محروم كند، مگر اينكه طرفي كه مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنين نتيجاست، 
  »بيني كند.توانسته است آن امر را پيشكرده و يك فرد متعارف همانند او نيز در اوضاع و احوالي مشابه، نمينمي
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؛ در اين 214: 1383؛ كاتوزيان، 132: 1390شعاريان، ( 17خسارات وارده به متعهدله دانست(
در مورد دشواري در اجراي  18مورد متعهدله حتي حق فسخ قرارداد را نيز نخواهد داشت.

شي از اقدامات متعهدله باشد و منجر به عدم امكان اجراي تعهدات، اگر اين دشواري نا
تعهد شود، بايد ضمانت اجرايي مشابه با وضعيت عدم امكان اجراي تعهد به دليل فعل 

متعهد  كهيدرصورت) اما 632: 1394متعهد له بر آن بار نمود. (ر.ش: غمامي و خدادادي، 
موردي براي انحالل و تعديل  اًظاهردشواري تعهدات خود را اجرا نمايد،  نيباوجودا

. راهكار معمول مواجهه با دشواري در اجراي تعهدات قراردادي، ماندينمقرارداد باقي 
 ريتأثكه مسئله  رسديم به نظرتعديل قراردادي و يا تعديل قضايي تعهدات طرفين است. 

قرارداد در منجر به تسهيل تعديل  توانديماقدامات متعهدله در دشوار شدن اجراي تعهد 
. (يوسف زاده و ديگران، اندرفتهيپذي حقوقي شود كه تعديل قضايي قرارداد را هانظام

) در مورد تعديل قراردادي نيز با توجه به ابتناي آن بر اراده طرفين قرارداد، با 82-80: 1397
خواهد  لاعماقابلمانع قانوني روبرو نبوده و فارغ از مبناي آن، با توجه به شرايط قرارداد 

بايد پذيرفت كه اگر عدم همكاري متعهدله به نحوي باشد كه منجر به ناممكن  جهيدرنتبود. 
. از سوي ديگر از گردديمشدن اجراي تعهد براي متعهد گردد، متعهد از تعهد خود بري 

با توجه به  توانديمدشواري اجراي تعهد ناشي از عدم همكاري متعهد له باشد، اين امر 
  راردادي يا قانوني، منجر به تعديل قرارداد يا قضايي تعهدات طرفين گردد.مقررات ق

  ضروري بودن همكاري متعهدله براي اجراي تعهد .4-2
فعل متعهدله منجر به عدم امكان اجراي قرارداد  عمدتاًعالوه بر مورد فوق كه 

جراي تعهدت ، مواردي نيز وجود دارد كه ترك فعل متعهدله منجر به عدم امكان اگردديم
كه در  دهديم، بررسي سوابق فقهي و مواد قانوني نشان درواقع. گردديمقراردادي 

                                  
واندثابت شودكه نت يت مخسار هيمحكوم به تاد يوقت عهدانجام ت متخلف از«قانون مدني مقرر مي دارد:  )227(ماده    1

  »توان مربوط به اونمود. يبوده است كه نم يعدم انجام به واسطه علت خارج دكهينما
 نيحشودكه  لومامعياگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شود«خصوص مقرر داشته:  نيدر ا يقانون مدن )240(ماده    2

به  ناع مستندامت كهنيا معامله راخواهدداشت مگر ارفسخيبرنفع اوشده است اختكه شرط  يالعقدممتنع بوده است كس
  »فعل مشروط له باشد.
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كه همكاري متعهد له براي اجراي تعهد ضروري است. براي مثال، درصورتي مواردي،

شده در قرارداد اقدام به اجراي تعهد كند، متعهدٌله مكلف به متعهد مطابق شرايط تعيين
تواند با تصرف در صورت امتناع وي از پذيرش اجراي تعهد، متعهد ميپذيرش آن بوده و 

دادن موضوع تعهد به حاكم، خود را از هر نوع مسئوليتي مبرا كند. اين مسئله نتنها مورد 
)، بلكه بر آن ادعاي 121: 1410؛ عاملي، 117: 3ج ، 1411انصاري، است (اتفاق فقها 

) مبتني بر 269) قانون مدني نيز در ماده (237: 8، ج 1418ي، حائر(. اجماع نيز شده است
  19سابقه فقهي موضوع به اين مسئله اشاره نموده است.

، همكاري متعهدله براي اجراي تعهد هاآنيافت كه در  توانيممصاديق بسياري را 
براي مثال، اگر مالك امكان ورود پيمانكار به ملك را فراهم نياورد،  20ضروري است.
ن اجراي تعهد خود را نخواهد داشت و يا اگر بيمار از تزريق دارو به خود پيمانكار امكا

ممانعت نمايد، پزشك امكان معالجه را نخواهد داشت. بديهي است كه در اين موارد 
  متعهد را به دليل عدم اجراي تعهدات خود مسئول دانست. توانينم
  همكاري متعهد له موجب تسهيل اجراي تعهد .4-3

راي ان اجوجود دارد كه عدم همكاري متعهدله موجب دشواري يا عدم امكمواردي نيز 
آن را  ي اجرايهانهيهزاجراي تعهد را تسهيل نموده و يا  توانديمتعهد نخواهد شد؛ اما 

ي مكارهبراي متعهد كاهش دهد. در اين خصوص برخي از حقوقدانان معتقدند كه تعهد 
ار الي دشومعذر تر مواردي اجراي قرارداد به علت متعهدله در طول قرارداد مستمر بوده و د

 ي را درعهد ونيز صادق است. از منظر ايشان اگر شرايط مالي خارج از اراده مت گردديم
تنها  توانيمنند، وضعيتي قرار دهد كه نتواند تعهدات خود را با شرايط جديد به انجام برسا

. عهد استا متب، بلكه موظف به همكاري توقع داشت كه متعهدله مانع اجراي قرارداد نگردد
  )52: 1392(بنايي اسكويي، 

                                  
دهد، مالك و يا مأذون از طرف مالك باشد و شخصًا مي شود كه متعهد، چيزي را كهعهد وقتي محقق ميوفاي به   1

مقام دادن آن به حاكم يا قائمي تصرفوسيلهبههم اهليت داشته باشد. اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد 
  »د بود. شود و از تاريخ اين اقدام، مسئول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق وارد آيد نخواهاو بري مي

  ) قانون مدني.405) و (387)، (273، مواد (1316) قانون بيمه 15از جمله ماده (   2
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 بتدايي اورد تعذر در فقه و حقوق ايران، در م شدهرفتهيپذاين در حالي است كه نظريه
: 1389، ، موسوي بجنوردي132: 1388اجراي مدلول قرارداد بطالن است (محقق داماد، 

) اين 132: 1388ساخ و يا فسخ (محقق داماد، ) و در مورد تعذر طاري، بنا به مورد انف265
: 1377يدي، ؛ شه187: 1387نظريه در قانون مدني ايران نيز مورد پذيرش است. (قاسمي، 

313(  
 است، نظريات و مباني متعددي كه براي تعديل قضايي قرارداد ذكر شده وجود با
ين ق و تكاليف طرفويك قاعده كلي اقدام به تعديل حق عنوانبه توانندينم هادادگاه

اتر از عهدي فركه متعهدله ت رسديم به نظرقرارداد نمايند. لذا، برخالف نظريه مزبور، 
ه: .ش بشرايط قراردادي و عرف موجود در صنف و يا نوع معامله به عهده ندارد. (ر

عهد به حسن ي حقوقي كه تعهدات كلي همچون تهانظام) البته در 122: 1390شعاريان، 
ي يك توانديمشرط ضمني در قراردادها در آمده است، تسهيل اجراي تعهد  ورتصبهنيت 

 توانينمت از مصاديق حسن نيت در اجراي تعهد درنظر گرفته شود. اما در غير اين صور
ليل دامه تحادر  تعهدات قراردادي را تا اين مقدار توسعه داد. براي مثال، نويسنده مزبور

اجراي  توانينمقضايي باشد،  ليتعدكه اگر قراردادي قابل  خود به اين نتيجه رسيده است
ست كه در حقوق ) اين در حالي ا52 :1392 ،يياسكو ييبناقرارداد را ناممكن تلقي نمود. (

 ريپذامكانده شدر مواردي كه در قانون تجويز  جزبهايران كه تعديل قضايي قراردادها 
  واهد بود.خرفتن چنين نظري بسيار دشوار )، پذي84: 1397نيست (يوسف زاده و ديگران، 

ي براي تعهد متعهدله به همكاري در اجراي تعهد در حدومرزكه بايد  رسديمبه نظر 
نظر گرفت؛ بخصوص در مواردي كه لزوم همكاري در اجراي تعهد در قانون و يا قرارداد 

گسترده باشد  انچنآنتصريح نشده است و مبتني بر الزامات عقلي است. اين محدوده نبايد 
محدود باشد كه  چنانآنكه متعهدله را با دشواري روبرو نمايد و از سوي ديگر، نبايد 

كه بايد موارد الزام متعهدله به  رسديم به نظراجراي تعهد را با مشكل مواجه نمايد. 
همكاري در اجراي تعهد را محدود به مواردي دانست كه عدم همكاري وي، منجر به 

و ساير موارد همچون تسهيل اجراي تعهد در اثر  گردديمن اجراي تعهد غيرممكن شد
همكاري متعهدله نيازمند تصريح قانون و يا قرارداد است. در تعيين محدوده تعهد متعهدله 
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از معيارهايي همچون ضرورت همكاري متعهد در اجراي تعهد  توانيمنيز  هادادگاهتوسط 

  )122: 1390استناد جست. (شعاريان، 
  
  گيرينتيجه

اري در همك بررسي صورت گرفته در اين مقاله نشان داد كه امروزه، تعهد متعهدله به
وجود تون قانوني ممدر اجراي تعهدات، به  موردتوجهيكي از اصول  عنوانبهاجراي تعهد، 

ت وم رعايز لزدر اين زمينه راه يافته است. مبناي اصلي شناسايي اين تعهد عبارت است ا
، سوكز يا، واقع درت در اجراي تعهدات، رفتار منصفانه و اراده ضمني طرفين. حسن ني

باشند، از نمي اجراقابللزوم همكاري متعهدله در اجراي تعهداتي كه بدون همكاري وي 
رفتار  الزمه وجود حسن نيت در قراردادها است، از سوي ديگر لزوم رعايت سوكي

هدله ، متعاست تعهدات طرفين در اجراي تعهدات ملهازج همآنمنصفانه در قراردادها كه 
لزوم  رفين در خصوصط، اراده ضمني تيدرنهادارد و را به همكاري در اجراي تعهد وا مي

ر عين همكاري، د ، تعهد متعهدله بهحالنيدرع. استاجراي تعهد، مبناي همكاري متعهدله 
اصي خود اما داراي قلمرو اختصسن نيت و رفتار منصفانه، هاي به تعهد به حبرخي شباهت

 فانه برفتار منصاز تعهد به حسن نيت و ر ترافزوننيز بوده و در اغلب موارد، تعهداتي 
 دم همكاري متعهدله، بهع، در آنتوان يافت كه دي را مينمايد. لذا موارمتعهدله بار مي

ي كارهم معناي عدم حسن نيت نيست و از سوي ديگر، مواردي نيز وجود دارد كه عدم
ه تعهد ب ي از تصريحروشنبه. اين مسئله استمتعهدله، به معناي نقض تعهد به حسن نيت نيز 

يي و روپاهمكاري در كنار تعهد به حسن نيت و رفتار منصفانه در اصول قراردادهاي ا
  گردد.المللي مشخص مياصول قراردادهاي تجاري بين

قع نشده است و دكترين حقوقي نيز به اين تعهد در فقه و حقوق ايران مورد تصريح وا
 متعهدلهتواند اين باشد كه مباني تعهد ميآن توجهي ننموده است. دليل اصلي اين مسئله نيز 

به اجراي تعهد، همچون حسن نيت، رفتار منصفانه و ...، به نحو مطلوبي در حقوق ايران 
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ي از اين تعهد در حقوق هاي، در دو مورد نمونهوجودنيبااقرار نگرفته است.  موردتوجه
شود، مورد اول، فرضي است كه در آن، به دليل عدم قبول اجراي تعهد از ميايران ديده 

ماند و دوم، در مواردي كه عدم امكان اجراي تعهد، ميسوي متعهدله، اجراي تعهد ناكام 
جراي توان عدم همكاري متعهد در اميكه در هر دو مورد،  استناشي از اقدامات متعهدله 

  تعهد را علت عدم مسئوليت متعهد در عدم اجراي تعهد دانست.
  

  منابع:
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