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چکیده
قوانین هر اندازه پویاتر بوده وبا نیازهای اقتصادی واجتماایی جامهاس زاازگارتر با ا د باا
اقبال بیشتری روبرو ده و م جر بس بهبود وضهیت زندگی افراد می وند .نحوه مواجهاس باا
نقض یهد و تخلف متههد از انجام تههدات قراردادی از این جملس ازت .ای کس آیا متههدلس ابتادا
باید متههد را بس انجام تههد اجبار ک د و اگر انجام تههد متهذر گردد میتواند قرارداد را فسا
ک د یا حق انتخاب دارد تا با مالحظس مصلحت خویش الزام متههد را از دادگاه درخوازت ک اد
یا قرارداد را فس نماید ،در یمل نتایج وآثارمتفاوتی را بس همراه خواهد دا ت .مشهور فقهای
امامیس الزام متههد را بر فس

قرارداد مقدم دانستساند وبس بیان دیگر فس قرارداد را در طول

اجبار بس انجام تههد میدان د .حقوقدانان ایرانی نیز یمدتاً بس تبهیت از نظر مشاهور بار هماین
یقیدهاند ،ولی درمقابل برخی از فقیهان بس متههد لس اختیاار دادهاناد کاس باس اراده خاود اجباار
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رابطه بین الزام به اجرای عین تعهد و فسخ عقد

متههد یا فس را انتخاب ک د (نظریس یرضی بودن) .بر یکس ،در حقاوق انگلایس در رازاتای
اهداف مورد نظر نظام زرمایسداری ،اصل بر فس قراردادومطالبس خسارت از متههد متخلاف
ازت و التزام متههد بس اجرای تههدو الزام وی بس ی وان یک ازتث اء در پارهای موارد پذیرفتس
ده ازت.
در این مقالس با بررزی این موضوع در فقس امامیس ،حقوق ایاران و انگلایس ،ضامن رد نظریاس
مشهور ،ثابت کردیم کس وجود رابطس یرضی باین فسا واجباار باس انجاام تههاد ،مطاابق باا
موازین یقلی و یرفی ،غیرمغایر با موازین ریی و دیادگاهی راهگشاا در رواباج تجااری و
مهاملی امروز ازت.
واژگان کلیدی :الزام بس اجرای یین تههد ،فس قرارداد، ،زیره یقال ،ار ضام ی ارتکاازی،
رابطس طولی و یرضی.

 .1مقدمه
نظم حاکم بر روابج اجتمایی متأثر از نظم حقوقی وزازوکارهایی ازت کس قاانون در
اختیار ا خاص می گذارد .ضمانت اجراها زازوکارهای قانونیٍ هادایت و نظاارت بار
روابج قراردادیاند کس قانون رازاً و یا بس تبع اراده ا خاص ،آن ها را وضع مایک اد.
درگذ تس ،یمده مهامالت افراد بس صورت کاال بس کاال و بس کل یین مهین انجام مای-
د و مهدود روابج حقوقی مبت ی بر ارائس خدمات نیز بار ازااس ایتمااد قبلای اکل
میگرفت .با گذر زمان و کلگیری ابزارهای مت وع پرداخت همچون پول و یاا ازا اد
ایتباری و نیز با تخصصی دن مشاغل ،تههدات مؤجل و ویاده دار گساترش یافات.
یدم

اخت قبلی و نیز مؤجل بودن تههدات موجب نگرانی نا ی از احتمال نقض یهد

ااده و باایم آن ماایرفاات کااس روابااج اقتصااادی کاااهش و جاارایم افاازایش یابااد لااذا
قانونگذاران با توجس بس این تغییرات ،بس فکر حمایت از روابج قاراردادی افتادناد تاا باس
این طریق نیازهای حقوقی جدیدی را کس متأثر از تحوالت جدید اجتماایی باود ،مرتفاع
زازند .در این بین نظرات مختلفی در خصوص نحوه حمایت و ایجاد رابطس قاراردادی
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مطرح ده ازت .برخی ایتقاد دارند بر مب ای ضرورت احترام باس رواباج قاراردادی
می بایست تا حد امکان بس این رابطس پایب اد باود و تاا زماانی کاس راهای بارای اجارای
تههدات قراردادی وجود دارد ،نمیتوان رابطس قراردادی را بر هم زد .دیدگاه غالاب در
حقوق ایران بس تبهیت از فقس ازالمی بس دالیل متهاددی ،اصال را بار الازام متههاد باس
انجام یین تههد میدان د و در نتیجس فس را بس ی وان ضمانت اجرایی دیگر آن هام در
طول آن قلمداد می ک د .در نقطس مقابل در برخی ازنظامهاای حقاوقی ازجملاس انگلایس
ب ابر اقتضائات نا ی از تحوالت اجتمایی و اقتصادی حااکم و نیاز اصاالت زارمایس،
اصل بر امکان فس و جبران خسارت ب ا گذا تس ده و جز در موارد خاص ،الزام را
مورد حکم قرار نمیده د .مطابق رویس قضایی انگلیس حتی متههد نیاز مایتواناد بادواً
یقد را فس

ک د ،مشرو بس ای کس خسارت وارده را جبران ک د .قطهاً ،ایمال هار یاک

از این نظرات بر روابج اجتمایی و اقتصادی افراد جامهس تأثیر میگذارد و بس افازایش
یا کاهش ایتماد یمومی نسبت بس قوانین و روابج حقوقی واقتصادی اکل گرفتاس در
بس تر آن جامهس م جر می ود .درایان مقالاس باا بررزای موضاوع در نظاام حقاوقی
انگلیس و مقایسس آن با رویکردهای فقهی و حقوقی ،نظر خود را کس باس زیام خاویش
بهترین راهکار در این باره میدانیم ارائس خواهیم کرد.
پیش از ورود بس بحث ا اره بس دو نکتس الزم ازات :نخسات ای کاس موضاوع رابطاس
میان الزام بس انجام یین تههد و فس یقد متوقف براین ازت کس بپذیریم متههد اصوالً
مکلف بس انجام تههد ازت و جز در موارد خاص ،یذری از جانب او در خصوص یادم
انجام تههد پذیرفت ی نیست .نکتس دوم آنکس یالوه بر ای کس متههد مکلف بس انجاام تههاد
ازت متههدلس نیز حق دارد در فرض خودداری متههاد از اجارا او را باس انجاام تههاد
الزام ک د.
در حقوق ایران بس پیروی از فقس ،وجوب وفای بس تههد نسبت بس متههد و نیز امکاان
الزام او از جانب متههدلس بس ی وان یک اصل درارتبا با تههادات اصالی اماری تثبیات
ده ازت وتا آنجا کس بررزیها نشان میدهد موضع مخالفی در این مورد دیده نشده
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ازت  .این در حالی ازت کس از نقطس نظر فقهی در تههدات فریای یاا باس یباارتی دیگار
رو ضمن یقد در این باره کس آیا مشرو یلیس تکلیفی بس انجام ر دارد یا خیار
و در فرض وجود چ ین تکلیفی آیا مشرو لس میتواند الزام مشارو یلیاس بار انجاام
ر را از دادگاه بخواهد اختالف نظر وجود دارد:
مشهور فقیهان امامیس انجام ر را باس ی اوان یاک تکلیاف اریی کاس بار یهاده
مشرو یلیس قرار گرفتس ازت ،مورد

ازایی قرار داده و در این خصوص بس حدیث

نبوی مشهور الموم ون ی د روطهم ( حر یاملی،1301،ص ) 39و نیز روایات م قاول
از امیرالموم ین (ع) با مضمون «من ر یلی امراتس رطا فلیف لهاا باس» (هماو ،ص
 )09ازت اد کردهاند.
در نقطس مقابل ،بهضی از فقیهان ( هید اول  ،بیتا ،ص  ، 129یالمس حلی ، 1111 ،
ص ، 01زیوری حلی ،1191 ،ص  )11مهتقدند کس بر مشرو یلیاس وفاای باس ار
واجب نیس ت و ت ها فایده ر این ازت کس یقاد را در مهارض زوال قارار مای دهاد
یه ی مشرو لس میتواند بس دلیل یدم انجام ر یقد را بر هم بزند.
ایان ذکر ازت کس در فقس یامس نیز در فرض یدم وفای بس ر  ،بس مشارو لاس
اختیار داده ده کس یا یقد را فس ک د و یاا یاوض ار (ارش) را از مشارو یلیاس
مطالبس ک د ( جزیری ،1191 ،ص .)239
بهضی از محققان (ایروانی ،1311 ،ص ) 11در تأیید دیدگاه هید و دیگران بر ایان
باورند کس حدیث نبوی یاد ده را باید بر ظاهر آن کس اخبار ازات حمال کارد و آن را
درمقام بیان یکی از صفات موم ین دانست .مان د این گفتاس اود ماومن اگار ویادهای
دهد بدان وفا میک د .بر این ازاس این حدیث بیاانگر حکمای اخالقای ازات تاا حکمای
تکلیفی .در ارتبا با حدیث م قول از امیرالموم ین (ع) نیاز گفتاس اده ازات کاس اگار
اجمال ندا تس با د نهایت امر داللت بر ازتحباب وفای بس ر دارد.
ولی بس نظر می رزد بر خالف آنچس ادیا ده ازات حادیث نباوی ،ظهاوردر حکام
تکلیفی لزوم وفای بس ر و یمل بر طبق آن دارد بلکس باا توجاس باس آنچاس در یلام
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اصول بس اثبات رزیده میتوان گفت کس داللت نبوی بس ی وان یک جملس خباری کاس در
مقام انشا صادر ده ازت بر وجوب وفای بس ر از جملس انشاییس مؤکادتر ازات.
بدین جهت ازت اد بس اصل یدم وجوب وفا برای اثبات یدم تکلیف مشرو یلیس نسابت
بس اجرای ر

کس در نو تس بهضی از فقیهان (زیوری حلی ،1191 ،ص ) 11مطرح

ده ازت قابل پذیرش بس نظر نمیرزد .البتس ممکن ازت گفتاس اود کاس چاون بارای
مشرو لس راه رهایی از قرارداد از طریق فس وجاود دارد ،ب اابراین الازام متههاد باس
اجرای ر فاقد توجیس ازت ،ولی این زخن نیز قابل پذیرش نیسات زیارا در غالاب
مهامالت اگر برای مشرو لس حق اجبار وجود ندا تس با د وی متضرر خواهد اد و
فس قرارداد نمیتواند ضرر نا ی از یدم اجرای تههد را جبران ک د.
جالب ازت بدانیم کس در حقوق انگلیس هم باا موضاهی مشاابس باا دیادگاه یاد اده
مواجس هستیم  .در حقوق این کشور با پاذیرش " نقاض یهاد اختیااری" 1باس متههاد
اجازه داده ده تا بس اختیاار ،تههادات قاراردادی را نقاض ک اد مشارو باس ای کاس باا
پرداخاات خسااارات وارده و یااا انتظاااری  ،متههااد لااس را از لحااا م ااافع مکتساابس در
وضهیتی قرار دهد ،کس در صورت اجارأی تههادات در آن موقهیات قارار مای گرفات.
متههدلس نیز می تواند بس صرف امت اع متههد از وفای بس یهد  ،یقاد را فسا و مطالباس
خسارت ک د .در این نظام اجرأی یین تههد ازتث ایی ازت و در صورت امت ااع متههاد
از انجام تههد ،متههد لس می تواند مطالبس خسارت ک اد و درصاورتی کاس ار ض نقاض
ده از جملس رو اصلی با د اجازه فس قرارداد نیز داده

ده ازت (Cheshire .

) .& Others , 2007, p.681درتوجیس نقض یهد اختیاری چ ین گفتس ده کس متههاد باا
نقض یهد م افع خود را بس روابطی با بازدهی بیشتراختصاص میدهد و این امرنهایتاً باس

1. Voluntary breach
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نفع تمام جامهس ازت زیرا تمامی خساارات وارده باس متههدلاس جباران مای -اود و باس
متههد نیز لطمسای وارد نمی ود ب ابراین آن را «نقض یهدکارا» 1نیز گفتساند.
در مرحلس بهد میان قائالن بس وجوب وفای بس ر نیز در این مورد کس آیاا مای-
توان مشرو یلیس را در فرض امت اع ،بس انجام ار وادار کارد یاا خیار ،اتفااق نظار
وجود ندارد .مرحوم ی طوزی از جملس کساانی ازات کاس اجباار مشارو یلیاس را
جایز نمیداند ( ی طوزی ،1311 ،ص  )101ولی گروهای از فقیهاان در مخالفات باا
این قول بر این ایتقادند کاس باس مقتضاای یقاد ،مشارو لاس مالاک ار

اده ازات

(خرازانی ،1191 ،ص  210و  )211و از این رو میتواند مشرو یلیس را بر انجاام آن
مجبور زازد .یالوه بر این برای اثبات حق مطالبس مشرو لس ،میتوان بس زیره یقاال
کس مورد توافق فقها و متشریس ازت ازتدالل کرد (حکیم ،1129،ص .)230
در تأیید دیدگاه اخیر کس قانونگذار مدنی ایران نیز از آن پیروی کرده ازت ،میتوان
گفت کس قول بس یدم امکان الزام متههد بس انجام ر را باید نشأت گرفتاس از قاول باس
یدم وجوب یمل بر طبق ر و فرع بار آن دانسات ( اهید ثاانی ،1113،ص )211و
ای کس گفتس ود وجوب یمل بس ر یک حکم تکلیفای صارف باوده و ازاتحقاقی را
برای مشرو لس نسبت بس مطالبس آن ثابت نمیک د ،احتمالی ضاهیف ازات .گذ اتس از
این بس کمک ادلس امر بس مهروف و نهی از م کر میتوان الزام متههد را بس انجاام ار
و لو از طریق مراجهس بس حاکم ثابت کرد.
در جمعب دی مطالب باال بس نظر می رزد کس با توجس بس رویکارد فقاس در ارتباا باا
تههدات اصلی کس الزام بس اجرای یین تههد را بس ی وان اولین ضمانت اجرای مطرح در
مواجهس با نقض تههدات قراردادی مورد تأکیاد قارار داده و فسا قارارداد را جاز در
موارد ازتث ایی کس از ناحیس پایب دی متههدلس بس قارارداد ضارری متوجاس او مای اود
م تفی میداند ،باید بر این باور بود کس در این دزتس از تههادات بایاد بار طاولی باودن

1. efficient breach
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رابطس میان این دو ضمانت اجرا نظر داد و بحث را بر روی تههدات فریی یاا ارو
ضمن یقد متمرکز کرد ،البتس در حقوق انگلیس وضهیت متفاوت ازت و کلیاس تههادات
ایم از اصلی و تبهی مشمول بحث قرار میگیرند.
موضویی کس محور اصلی بحث ما در این مقالس ازت این ازات کاس آیاا باا وجاود
امکان الزام متههد بس انجام ر  ،برای متههدلس امکاان فسا قارارداد وجاود دارد یاا
ای کس حق فس صرفاً در صورتی ثابت می ود کس اجبار متههد بس انجام ر متهاذر
ود؟ بس بیان دیگر حق فس در طول الزام متههد ازت یا در یرض آن؟

 .2بیان نظریات (تحلیل و نقد)
بس طور کلی ای کس آیا مشرو لس ت ها در صورتی میتواناد قارارداد را فسا

ک اد کاس

امکان اجرای تههد ولو از طریق اجبار مشرو یلیس و جود ندا تس با د (نظریس طولی
بودن) یا ای کس فس قرارداد در ک ار حق الزام متههد بس ی وان دو راهکاری ازات کاس
متههدلس حق انتخاب آن را دارد ( نظریس یرضی بودن) دو نظریاسای ازات کاس در فقاس
امامیس مطرح ازت و ما ضمن تحلیل و نقد آنها بس موضع حقاوق ایاران در ایان بااره
میپردازیم:
 .1-2نظریه طولی بودن رابطه میان الزام به اجرای عین تعهد و فسخ قرارداد
ایتقاد بس وجود رابطس طولی  ،نظرگروهی از فقیهان امامیس ازت کس گاه بس مشهور نیاز
نسبت داده

ده ازت .مطابق با این دیدگاه ،در صورت نقض یهد از زوی مشرو -

یلیس ،مشرو لس ابتدا میبایست الزام مشرو یلیس را بس انجام ر درخوازت ک اد و
درصورتی کس الزام م تهی بس اجرا نشد حق فسا قارارداد را خواهاد دا ات .مرحاوم
ی انصاری در تأیید نظریس طولی بودن چ ین بیاان دا اتساناد کاس باا وجاود امکاان
اجبار مشرو یلیس دلیلی بر جواز فس قرارداد وجود ندارد زیارا کاس مقتضاای یقاد
مشرو یمل نمودن بر طبق ر خواه باس صاورت اختیااری و خاواه باس صاورت
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اجباری و قهری ازت .درزت بس همین دلیل ازت کس بهضی از محققان ( ایروانای 2 ،
 ،ص  ) 11از طرح این مسألس بس گفت آمده و اجتماع این دو ضمانت اجرا را در ک ار
هم امری نامهقول پ دا تس اند زیرا با وجود امکان انجام ر ولو بس اجبار موضاوع
خیار کس تهذر انجام ر با د محقق نمی ود.
برخی تا آنجا پیش رفتس اند کس ایتقاد دارند اگردر مورد حق فسا اجماایی وجاود
ندا ت و از اخبار فس مان د حدیث الضررو خبر ابوجارود ماروی از اماام بااقر (ع)،
امکان فس ازت با نمی د ،ممکن بود اجبار ممت ع در فرض امت ااع مشارو یلیاس از
انجام ر ت ها راه در نظر گرفتس ود (نجفی،1312،ص  .)210ب اا باس نظار مشاهور
میتوان گفت کس یمده دلیل بر ثبوت خیار در فرض تخلف مشرو یلیس از انجام ر
حدیث الضرر و زیره یقال و اجماع ازت (حکیم ،1129 ،ص ( 230اماام) خمی ای ،بای
تا ،ص  229خویی ،1111 ،ص.)222
در مورد حدیث الضرر باید گفت کس با امکان اجبار مشرو یلیس بس اجرای ر و
دزتیابی مشرو لس بس حق خویش حکم بس وجوب وفاای باس یقاد از جاناب

اخ

اخیر حکمی ضرری نیست تا بس ازت اد حدیث یاد ده بتوان ان را نفی و اجازه فسا
قرارداد را بس وی داد .در ارتبا با زیره یقال نیز با توجس باس ای کاس دلیلای لبای ازات
باید در مورد آن اخذ بس قدر متیقن کرد و قادر متایقن زایره ،در ماورد تهاذر اجباار
ازت زیرا یقال در جایی کس مشرو یلیس از انجام ر زرباز مایزناد ولای امکاان
تحقق

ر از طریق اجبار وی بدون هیچگونس یسر و حرجای وجاود دارد حکام باس

خیار نمی ک د یا دزت کم حکم بس ثبوت خیار در چ این ماوردی مشاکو ازات .در
این صورت ناگزیر باید بس ادلس وجوب وفای بس یقد و اصل لازوم قاراردادی مراجهاس
کرد زیرا ازت اد بس ادلس خیارات حتی با این فرض کس لفظی با ا د از بااب تمساک باس
یام در بهس مصداقیس خواهد بود کس در یلم اصول فقس مردود دانستس ده ازات .در
مورد اجماع نیز یالوه بر ا کال مذکور در بااره زایره ،اجمااع مادرکی ازات زیارا
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احتمال دارد مست د اجماع ک دگان دالیل دیگر از جملس حدیث الضرر یا زیره با اد
و در یلم اصول اجماع مدرکی از حجیت و ایتبار برخوردار نیست.
در حقوق ایران ،قانون مدنی همین راه حل را بس ی اوان یاک قایاده پذیرفتاس ازات
یه ی نخست باید متههد را بس انجام ر اجبار کارد و فسا قارارداد را در مرحلاس
بهد بس کار گرفت .برابر ماده  231ق.م .هر گاه ار ضامن یقاد ،ار فهال با اد
اثباتاً یا نفیاً کسی کس ملتزم بس انجام ر

ده ازت باید آن را باس جاا بیااورد .و در

صورت تخلف طرف مهاملس میتواند بس حاکم رجوع نماوده تقاضاای اجباار باس وفااء
ر ک د.
نویس دگان حقوق مدنی نیز در بردا ت از ماده مزبور حق فس قرارداد را م و
بس این دانستساند کس اجبار مشرو یلیس بس اجرای ر وجود ندا تس با اد (حاائری
ااااهبا  ،1311 ،ص 211و  210اماااامی  ، 1311 ،ص210و209

اااهیدی،1301،

ص 111کاتوزیان  ،1311 ،ص 211صفایی ،1312 ،ص.)101
رویس قضایی نیز بس تبع نظر مشهور در فقس و حقوق با ایمال نظریاس رابطاس طاولی،
الزام را بر فس مقدم دا تس ازت .رأی ماره  1311/1/10 -1311هبس اول دیاوان
یالی کشورآورده ازت « :اصوالً طبق مواد  231و  231قانون مدنی باا فارض ای کاس
اثبات ود مدیی-یلیس تخلف از ر کرده ازت بدواً بایساتی اجباار بار وفاای باس
ر تقاضا ود و مادام کس تهذر بس اجبار مهلاوم نبا اد بارای مادیی حاق فسا
نخواهد بود» ( نیک فر ،1311 ،ص )01و هبس  1دیوان یالی کشاور در حکام اماره
 1321/1/11 -1191در ارتبا با تههدات اصلی قراردادی نیز موضهی مشابس با آنچس
در ارتبا با رو قراردادی گذ ت ،اتخاذ کرده ازت .هبس یاد اده در خصاوص
اختیارات خریدار در قبال تأخیر فرو ده در تسالیم مبیاع چ این اظهاار نظار کارده
ازت « :تأخیر در تسلیم مبیع موجب فس یا انفساخ مهاملاس نیسات تاا خریادار بتواناد
بدواً مطالبس ثمن نماید ،بلکس فرو ده الزام بس تسلیم می گردد ،چ اان کاس الازام ممکان
نبا د حق فس حاصل خواهد د» ( همو ،ص .)11
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ایان ذکر ازت کس برخالف موضع حقوق ایران کس اصل را بر اجباار متههاد باس
اجرای تههد گذا تس ازت در حقوق انگلیس اصل بر جواز فس قرارداد ازت و الازام
بس اجرای یین تههد بس ی وان یک ازتث اء و ضمانت اجرای فریی مطرح ازت .برخای
از حقوقدانان انگلیس مهتقدند در صورتی کس بتاوان هادف اقتصاادی متههادلاس را باا
پرداخت پول محقق کرد ،دلیلی بر تسلج او بر متههد وباس تباع آن الازام ناامبرده باس
اجرای تههدات قراردادی وجاود نادارد ضامن ای کاس صادور حکام از زاوی مراجاع
قضایی و یدم اجرای آن را موجب خد س-دار دن ایتبار دزتگاه قضایی میدان اد.
البتس در این نظام حقوقی نیز بس فراخور موضوع قرارداد و یا ماهیت آن و بار مب اای
قایده انصاف ،الزام بس اجرای تههدات قراردادی مشرو باس تشاخی

دادگااه ممکان

ازت مورد حکم واقع ود ( )Anson,1986, p517بس همین دلیل پارهای از نویس دگان
آن را جزء ضمانت اجراهای انصافی1در نظر گرفتس اند .بدین ترتیب کس تمسک بس اجباار باس
انجام یین تههد ،در رایطی مورد حکم قرار میگیرد کس پرداخت خسارت برازااس قوایاد
حقوقی غیر م صافانس و یاا غیار کاافی با اد (Beale, Bishop & Furmston, 2007 ,

) .p.711از جملس این موارد ،یبارت د از:
 )1تههدات مالی :در این تههدات چون جبران خسارت مالی ،تفاوتی با الزام باس اجارای
تههدات ندارد ،الزام بس اجرا مورد حکم واقع می ود ) )2 .(Treitel , 1990, P.785یدم
کفایت جبران خسارت :2زمانی کس جبران ماالیض خساارت ،کاافی باس مقصاود نباوده و
نتوان بس این طریاق خساارت وارده را جباران کارد .(Stephen Judge, 2009, p.125).

 )3م حصر بس فرد بودن 3موضوع قرارداد :در این قراردادها امکان جبران خسارت باا
پرداخت وجس و یا تهیس از ثالث وجود ندارد ب ابراین اجبار بس انجام یین تههد مورد حکام
قرار میگیرد .مثل قرارداد خرید یک اثر ه ری و یاا یتیقاس ). (Lawson, 1980, P.212

1. Equitable Remedies
2. damages an Inadequacy of remedy
3. unique
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 )1خاص بودن مبیع :قراردادهایی همچون فروش زماین ،باس دلیال خااص باودن مبیاع
امکان جبران خسارت باا پرداخات وجاس نقاد وجاود نادارد ،چارا کاس خواهاان باس زماین
خریداری ده برای اهداف خاص خود نیاز دارد و با از دزت رفتن این مهاملس ،خسارات وی
با جبران نقدی تأمین نمی ود ) ( Ibid, p. 213در کاالی خاص ا تیاق و ویژگای اصالی
مورد نظر خریدار ازت ،لیکن در کاالی م حصر بس فرد انحصار از ویژگای هاای کااال
ازت )0 .مشکل تهین خسارت 1 :ارزش گزاری بارای برخای کاالهاا وخادمات زاخت
ازت وبا وجود امکان محازبس خسارت ،اثبات میازان خساارت وارده باس خواهاان یاا
ارکان آن با مشکل روبارو ازات ) )1 .(Treitle,1990, p.787کام باودن خساارت :در
مواردی کس خسارت وارده بس متههد بس قدری کم ازت کس صارفاً خساارت ازامی 2را
پو ش میدهد ،م فهت متههدلس در اجرای تههدات قراردادی ازت.
ماده  02قانون فروش کاالی  1010انگلیس نیز از موارد نادری کس الزام باس اجارأی
قرارداد مورد حکم قرار گرفتس ازت:
« در دیاوی مرتبج ضقراردادی کس بس موجب آن مقرر گردیده ازت یاین مهی ای تحویال
ود یا در مواردی کس کاالیی برای قرارداد تخصی

داده ده با د ،دادگاه میتواند

در صورتی کس صالح بداند بس تقاضای خواهان طی حکم یا دزاتوری مقارر دارد کاس
قرارداد باید یی اً اجرا ود ،بدون ای کس بس خوانده این حق داده ود کس از تسلیم کااال
خودداری نموده و بس جای آن خسارت وارده را پرداخت نماید».
در مقابل مواردی ازت کس دادگاهها ،فس و پرداخت خسارت را بار الازام تارجی
میده د از جملس:
 )1یسر و حر نا ی از اجرا 3 :در مواردی کس الزام بس اجرا مشاقت زیاادی دارد ماورد
حکاام واقااع نماای ااود ،باارای مثااال ،در پرونااده «دضن یلیااس الیاات»  1دادگاااه ضاارورت

1. damages hard to quantify
2. Nominal Damage
3. Severe hardship
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درخوازت الزام بس انجاام یاین تههاد را در خصاوص خریادار زماین کشااورزی کاس
زرتازر اطرافض آن متهلق بس غیر بوده و راهض رفت وآمد ندا ات را رد کارد .همچ این
ازت در جایی کس در صورت اجرای قارارداد ،هزی اس آن بایش از م اافع مکتسابس خواهاان
با د  .2مثالً در پرونده «پاتل یلیس یلی» 3دادگاه در حالی کس  1زال از قارارداد گذ اتس
و هیچ یک از طرفین بس تههدات خود یمل نکرده و الزام طرف مقابال را نخوازاتس باود
حکم بس یدم امکان الزام داد چرا کس در این مدت همسر خریدار بس ور کستگی دچاار
ده و در اثر آن بیماری زختی بر او یارض ده بود ) )Treitle, 1990, p. 790در
این حالت الزام بس اجرا نس ت ها بایث تشدید مشکالت روحی و جسمی بوده کس یمالباس
دلیل ندا تن پول الزم جهت پرداخت کل ثمن مهاملس ،الزام یقیم میماناد )2 .نایادالناس
بودن اجرا :1ممکن ازت کس قرارداد بس دلیل وجود نقاض و یاا یادم ریایات انصااف و
یدالت در انهقاد قابل الزام نبا د مثالً خریدار بس فرو ده در خصوص وجاود مهادن
در زمین وی اطالیات خالف واقع میدهد و خریادار پاس از انهقااد قارارداد و قبال از
تسلیم متوجس خالف بودن اطالیات می ود )3 .قراردادهای ارائس خادمات خصای: 0
بس ی وان یک قایده کلی ،دادگاه نمیتواناد در قراردادهاای خادمات خصای همچاون
قراردادهای ازتخدامی ،وکالتی و یا پز کی ،الزام باس اجارای قارارداد را ماورد حکام
قرار دهد .بس همین دلیل قانون اتحادیاس و رواباج کاارگری 11002نیاز امکاان الازام را
مم وع زاختس ازت  )1 .قراردادهای نیازم د نظارت مستمر :در قراردادهایی کس اجرای
آنها نیازم د گذ ات زماان و نظاارت مساتمر محااکم ازات از ضامانت اجارای الازام
ازتفاده نمی ود )0 1.تقابل اجرا  :1الزام بس اجرا در مواردی کس طرف مقابل از انجام
1. Denne V. Light (1857)8 D.M. & G 774
2. Tito V. Waddell (no. 2) [1977] Ch.106,326
3. Patel V. ali [1984] Ch. 283
4. unfairness
5. contracts of personal service
6. Trade Union and Labor Relations Act 1992 , article 236: ((No compulsion to work. No
))court shall, whether by way of— (a)an order for specific performance….
)7. Rayan V. Tontine Westminster chambers Association (CA.1893
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تههدات قراردادی خود ازت کاف کرده ازت  ،خالف انصاف ازت . (Guest, 1986, P.
) )1 518کفایت پرداخت خسارت :در صورتی کس حکم بس جبران پولیض خسارت ،کفایات
خسارت وارده را بک د ،یموماً حکم بس اجرایض الزامیض تههد ،نمای اود )1 .غیار ممکان
بودن الزام 2:مثل الزام بس اجرا در مواردی کس طرف قراردادی مالک موضوع قراردادی
نیست و نمی توان مالک اصلی را نیز الازام باس انتقاال کارد  3یاا در قارارداد باین یاک
بالغ  )1 1.یدم امکان اجرا :یادم امکاان ارتباا مساتقیم باا خاود

صغیر و یک خ

موضوع قرارداد دارد .مثالً موضوع قرارداد بس دلیل مخالفت با قانون و یا نظم یمومی
قابلیت اجرا ندارد.

0

 ) 0اجرا دارای وحدت مطلوب ازت :الزام باس اجارا در خصاوص

تههداتی کس از لحا زمانی یا زایر رایج وحدت مطلاوب دارناد ،امکاانپاذیر نیسات.
 )19یدم تهیین رایج اجرا :در مواردی کس رایج اجرای تههد بس درزتی و باس دقات
مشخ

نشده با د ،بس دلیل صهوبت تهین آنها و ایجاد رضاایت در طارفین ،صادور

حکم بس پرداخت خسارت بیشتر مورد ازتقبال محاکم ازت.

 . 2-2نظریه عرضی بودن رابطه میان الزام به اجرای عین تعهد و فسخ
قرارداد
در مقابل مشهور ،بهضی از فقها مهتقد بس وجود رابطاس یرضای باین ایان دوضامانت
اجرا بوده و اختیار انتخاب و ایمال هریک از این دو را بس دزت مشرو لهای کاس باا
نقض یهد مواجس اده مایده اد (کرکای ، 1119 ،ص  122و  123طباطباایی یازدی،
 ،1319ص ( ،121امام ) خمی ی ،بی تا ،ص  229توحیادی تبریازی ،بایتاا ،ص 311
طباطبایی قمی ،بیتا ،ص.)131
1. Mutuality
2. impossibility
3. Castle V. Wilkinson (1870) L.R.5 Ch. A pp534
)4. Flight v. Bolland (1828
)5. Cashel v. Wilkinson (1870) & Wilmoutt v. Barder (1820
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قبل از هر چیز ذکر این نکتس ضروری ازت کس بررزیهاا در متاون فقهای و آرای
فقیهان نشان می دهد کس نظریس طولی بودن مورد اتفاق نظر فقیهان امامیس نیست و در
فقیس زترگی همچون مرحاوم یالماس حلای

این زمی س کافی ازت کس بس مخالفت صری

در کتاب تذکره ا اره ک یم کس با طرح این مسألس کس اگر در ضمن قراردادض بیهی ار
ود کس مشتری چیز دیگری را بس بایع بفرو د و یا بهد از گذ ات یاک مااه یاا فاوراً
مبلغی را بس اوقرض بدهد ولی بس ر یمل نک د ،یقد بیع باطل نمی اود ولای باایع
مخیر ازت کس یا یقد را فس ک د ویا مشتری را بس انجاام ار وادار زاازد (یالماس
حلی ،19 ،بی تا ،ص .)202
طرفداران نظریس یرضی بودن بس م ظور اثبات دیدگاه خود دالیل ذیل را مطرح می-
ک د:
الف) تحلیل حق فس از طریق اقالس :مرحوم ی انصاری کس خود از قائلین باس طاولی
بودن رابطس میان الزام بس اجرای تههد و فس

یقد ازات ،بیاان مایدارد کاس مسات دی

برای امکان فس قرارداد با فرض تمکن از اجبار متههد نمی ازد اماا در تأییاد قاول
بس تخییر میان این دو ضمانت اجرا دزت بس توجیهی میزند کس آن را رد نمیک د .فقیاس
یاد ده در این باره چ ین بیان دا تس کس یمل بس ار در صاورتی باس ی اوان یاک
حق ،یلیس مشرو یلیس الزم ازت و میتوان او را بس انجام آن مجبور کارد کاس خاود
مشرو لس ب ا دا تس با د کس وفای بس یقاد بک اد ولای چ اچاس او باس دلیال خاودداری
مشرو یلیس از وفای بس یقد آنگونس کس واقع ده تصمیم بس فس بگیارد پاس او مای-
تواند از انجام قرارداد امت اع ک د و چ ین وضهیتی بس م زلس اقالاسای ازات کاس از روی
تراضی طرفین واقع ده با د ( ی

انصاری ،1120 ،ص11و  ،)12ولی صرف نظر

از ای کس ب ابر توجیس فوق آنچس اتفاق میافتد اقالس ازت نس فسا  ،ا اکالی کاس باس نظار
میرزد این ازت کس نمیتوان امت اع مشرو یلیاس از انجاام ار را باس مه ای فسا
قرارداد یا بس تهبیر دقیقتر درخوازات اقالاس قارارداد از جاناب او تلقای کارد کاس در
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نتیجس با قبول این درخوازت از زوی مشروطلس ،گفتس اود اقالاس تحقاق پیادا کارده
ازت.
ب) زیره یا ب ای یقال  :بهضی از فقهای مهاصر (امام خمی ی  ،بی تا  ،ص ) 229برای
اثبات حق فس با وجود امکان الزام مشرو یلیس بس ب اای یقاال ازات اد کاردهاناد .باس
یقیده آنان گذ تس از ای کس مشرو یلیس میتواند باس مقتضاای حقای کاس از ار باس
دزت آورده متههد را بس اجرای ر مجبور ک د خیار تخلف از ار نیاز باس ب اای
یقال بدون آنکس متوقف بر تهذر انجام ر با د ،ثابت می اود ،ولای هماانطور کاس
پیشتر ا اره د زیره یقال دلیلی لبی ازت و قدر متیقن از زیره صاورتی ازات کاس
امکان تحقق ر ولو از طریق اجبار مشرو یلیس وجود ندا تس با اد .مشارو لاس،
حق فس را بس ایتبار تخلف مشارو یلیاس از ار و حاق الازام باس اجارای تههادات
قراردادی را بس زبب ا ترا خواهد دا ت.
) ر ضم ی ارتکازی :بهضی از محققان در ارتبا با مفهوم ر چ ین تحلیال
کردهاند کس ر در حقیقت بس مه ای آن ازت کس مشرو لس التزام خود بس قرارداد را
م و بس تحقق ر (و نس صرفاً التزام مشرو یلیس بس انجاام آن) مایزاازد .نتیجاس
چ ین تحلیلی از ر آن خواهد ب ود کس گویا بس طور ضم ی مشرو لاس باا مشارو
یلیس ر کرده ازت کس اگر مشرو یلیس بس تههد خود یمل ک د او بس قرارداد متههاد
ازت و در غیر این صورت قرارداد نسبت بس وی الزم الوفا نخواهد بود .رو ن ازات
مطابق با تحلیل مذکور در فرض تخلف مشرو یلیس از انجام ر  ،مشارو لاس مای-
تواند قرارداد را فس ک د ،خواه الزام متههد ممکن با د یاا متهاذر (طباطباایی یازدی،
بیتا ،ص  121اصفهانی ،بیتا ،ص  100توحیدی تبریزی ،بیتا ،ص .)311
ایان ذکر ازت کس قانونگذار در پارهای از مقررات بس مشرو لس ایان اختیاار را داده
ازت کس یا اجبار متههد را بس اجرای ر بخواهد و یا یقد را فس ک د:
مطابق ماده  101ق.م .... « :نسبت بس تخلف از رایطی کس بین موجر و مستأجر مقارر
ازت ،خیار فس از تاری تخلف ثابت میگردد».
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همچ ین در ب د (د) از ماده  1قانون روابج موجر و مستأجر مصوب  13اردیبهشت
ماه  1312کس موارد امکان فس اجاره از زوی موجر را ایالم کرده ازت چ ین آمده
ازت« :در صورتی کس مستأجر با تههد بس پرداخت اجاره در مهلت مقارر از آن ار
تخلف نماید».
هر چ د کس مواد یاد ده را باید بس ی وان موارد ازتث ایی از قایده یمومی ماذکور
در ماده  230تلقی کرد ولی با این وجود تمایل قانونگذار را بس نظریس یرضی بودن باس
رو ی نشان می دهد.

 .3جمعبندی و نتیجهگیری
در مقام داوری میان دو نظریس طولی و یرضی بودن رابطس بین الزام بس اجرای تههاد
و فس قرارداد بس نظر می رزد کس اختالف نظر در فقاس در ایان خصاوص درواقاع باس
مدر

و مست د خیار فس

بر میگردد .اگر دلیل بر ثبوت خیار فس در فرض تخلف

و امت اع از اجرای ر آنگونس کس مشهور مهتقد هست د حدیث الضرر ،زایره یقاال و
اجماع با د همانطور کس گفتس د فقج در صورتی مشرو لس میتواند اقادام باس فسا
قرارداد ک د کس امکان اجرای تههد قراردادی بدون یسر و حار ولاو از طریاق اجباار
متههد وجود ندا تس با د ولی اگر ثبوت خیار را بر مب ای ر ضام ی و تحلیلای از
مفهوم ر بپذیریم کس بس موجب آن ه گام انشای یقد مشرو  ،یقد التزام مشرو -
لس بس قرارداد مهلق بر انجام تههد از زوی مشرو یلیس اده ازات و در نتیجاس وی
بس طور ضم ی

ر کرده ازت کس اگر مشرو یلیس بس تههد خود یمل ک اد او پایب اد

بس قرارداد ازت و در غیر این صورت خود را ملتزم بس قرارداد نمیداناد ،بایاد نظریاس
یرضی بودن را کس بهضی از فقیهان اختیار کرده اند ،برگزید .ب اابراین اخاتالف نظار
میان فقیهان مب ایی خواهد بود.
تحلیل اخیر از مب ای خیار ی الوه بر ای کس باا یارف مهااملی و مصاال متههادلاس و
پیشگیری از ورود زیان وارده بر وی در نتیجس یدم انجاام تههاد یاا تاأخیر در اجارا
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زازگارتر ازت و از زوء ازتفاده متههد تا حد قابل توجهی جلاوگیری مایک اد و در
یمل نیز تا حد قابل توجهی از حجم کار دادگاهها میکاهد.
گذ تس از این ،حوزه مهامالت را باید از یبادات کس بیشاتر احکاام آن ج باس تهبادی
دارد جدا کرد .ذکر یک نکتس در ای جا ضروری بس نظر میرزد و آن ایان ازات کاس در
ارتبا با مهامالت کس احکام آن جز در مواردی کس ارع دخالت کرده غالاب احکاام و
مقررات ریشس یرفی دارد و این یرف و یقال هست د کس با مالحظاس مصاال

اقادام باس

وضع قایده میک د ب ابراین پذیرش نظریس یرضی بودن و قاراردادن آن باس ی اوان
یک قایده یمومی با موازین ریی کس بس یقیاده ماا از ماواردی ازات کاس در حاوزه
م طقس الفرا قرار دارد ،مغایرتی ندارد .بس ویژه ای کس فقهاای بزرگای باس لحاا نظاری
پشتوانس یلمی آن را تقویت کرده اند  .در ای جا بی م ازبت نیست اگر یکی از مشکالتی
کس اجرای نظر مشهور در پی دارد را با ذکر یک مثال بیان ک یم .فارض ک یاد کاس در
یک دیوی خواهان ،زمین خود را بس موجب قراردادی دراختیار دیگاری قارار داده تاا
زاختمانی را ظرف مدت  11ماه در ش طبقس بسازد و پس از اتمام کار ،نیمی از آنها
متهلق بس خواهان و نیمی دیگر تهلق بس خوانده با اد .اماا متههاد پاس از پیشارفت39
درصدی  ،از ادامس یملیات زاختمانی خودداری کرده و خود را از دید خواهاان پ هاان
نماید .حال اگرمتههدلس پس از زپری دن یکسال از تاری توقف یملیات ،مبادرت باس
اقامس دیوای فس نماید و بس موجب رأی دادگاه با این ازتدالل کس « :ه وز اجل مههود
فرا نرزیده ازت» با قرار رد دیوا مواجس ود و بهد از زپری دن اجال قاراردادی
برای بار دوم ،اقامس دیوی فس

ک د و این بار نیز دادگاه چ ین ازتدالل ک اد کاس «در

حقوق ایران اصل بر لزوم قراردادهازت و در صورت یدم انجاام تههادات قاراردادی
در اجل مههود متههدلس باید ابتدا الزام متههد را خوازتار ود ودرصورت یدم امکان
اجبار ،تقاضای فس نماید» 1وبهد از زپری دن یکساال از تقادیم دادخوازات ،قارار

 . 1رایرأی ماره  11 / 201هبس  11یراز
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یدم ازتماع دیوا را صادر ک د  .غیر یادالنس بودن چ ین رأیی در حاالی کاس متههاد باا
پ هان کردن خود بس صورت ضم ی (وچس بسا صری ) ایالم کرده کس حاضر بس انجاام
تههداتش نیست ،بر کسی پو یده نیست.
خو بختانس برخی از محاکم با درنظر گرفتن اصول حقوقی و با مد نظر قاراردادن
مسیر یدالت ،از این رویس روی برگردانده و گرفتار رویسهای نادرزت نشدهاناد .ماثالً
در پروندهای کس خوانده متههد بود زاختمانی را ظرف مدت دو زال زاختس و تحویال
دهد ،پس از زپری دن مدت زمان  29ماه از مادت قارارداد فقاج  29درصاد کاار را
انجام داد ب ابراین دادگاه با این ازتدالل کس یمالً در مدت زمان باقی مانده (چهار ماه)
امکان تکمیل ب ا با الزام خوانده وجود ندارد ،قبال از انقضاای مادت قارارداد حکام باس
فس آن داد.

1

 .4پیشنهاد
با توجس بس نتیجس بس دزت آمده در ایان مقالاس پیشا هاد زیار را در خصاوص اصاالح
ماده  231قانون مدنی ارائس میک د:
« هر گاه ر در ضمن یقد ،ر فهل با د اثباتا یا نفیا ،کسی کاس ملتازم باس انجاام
ر

ده ازت باید آن را بس جا آورد و در صورت تخلف ،طرف دیگر مایتواناد باس

حاکم رجوع نموده ،تقاضای اجبار بس وفای ر ب ماید و یا قرارداد را فس ک د».

 .1رأی ماره  11 – 2030دادگاه حقوقی یراز کس بس موجب رأی ماره  11 – 101هبس  1دادگاه تجدید نظر
ازتان فارس تایید ده ازت.
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 . 5منابع
 .1-5منابع فارسی
 .1امامی ،زید حسن ،حقوق مدنی  ،1 ،چ  ،1تهران ،انتشارات ازالمیس .1311 ،
 .2حائری اهبا ،زید یلی  ،رح قانون مدنی ، 1 ،چ، 1تهران ،انتشاارات کتابخاناس
گ ج دانش .1311،
.3

هیدی ،مهدی ،حقوق مدنی ( ارو ضامن یقاد) ،1 ،چ  ،3تهاران ،انتشاارات
مجد.1301 ،

 .1صفایی ،زید حسین ،دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواید یمومی قرارداد هاا)،2 ،
چ ،1تهران ،نشر میزان.1312 ،
 .0کاتوزیان ،ناصار ،قوایاد یماومی قراردادهاا،

 ،3چ ،2تهاران ،ارکت زاهامی

انتشار.1311 ،
 .2-5منابع عربی
 .1ایروانی ،میرزا یلی ،حا یس المکازب ، 2 ،چ ، 1تهران ،کیا.1311،
 .1انصاری ،ی مرتضی ،المکازب ،1 ،چ ،0قم ،مجمع الفکر االزالمی 1120 ،ها .
ق.
 .1توحیدی تبریزی ،محمد یلی ،مصباح الفقاهس (تقریرات زاید ابوالقازام موزاوی
خویی) ،1 ،چ  ،1بیجا ،بیتا.
 .0جبهی یاملی ،زین الدین ( اهید ثاانی) ،مساالک االفهاام ، 3 ،چ ،1قام ،موزساس
المهارف االزالمیس1113،ها ق.
 .19جزیری ،یبد الرحمن ،الفقس یلی المذاهب االربهس ،2 ،چ ،1بیروت ،داراحیاء التراث
الهربی1191 ،ها ..ق.
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 .11حکیم ،زید یبد الصاحب ،المرتقی الی الفقس االرقی (تقریرات زاید محماد حسای ی
روحانی) ،2 ،چ ،1تهران ،دارالجلی1129 ،ها .ق.
 .12حلی ،جمال الدین حسن (یالمس حلی)  ،تاذکره الفقهاا  ،19 ،چ ،1قام ،موزساس ال
البیت ،بیتا .
 ،-------------------------- .13قوایااد االحکااام  ، 2 ،چ ،1قاام ،موزسااس
ال شر االزالمی 1111 ،ها  .ق.
 .11خرازانی  ،مال محمد کاظم ،حا یس المکازب ،چ ،1تهران ،وزاره الثقافس و االر اد
االزالمی.1191 ،
( .10امام) خمی ی ،زاید روح ا موزاوی ،البیاع  ،0 ،چ ،1قام ،موزساس مطبویااتی
ازماییلیان ،بیتا.
 .11خویی ،زید محمد تقی ،الشرو او االلتزامات التبهیس فی الهقود ،1 ،چ ،1بیروت،
دارالمورخ الهربی1111،ها .ق.
 .11زیوری حلی ،جماال الادین مقاداد (فاضال مقاداد) ،الت قای الرائاع ،2 ،چ ،1قام،
کتابخانس آیت ا مریشی 1191،ها. .ق.

 .11طوزی ،محمد بن حسن ،ی طوزی ،المبسو

فی فقس المامیس ،2 ،چ ،3تهاران،

المکتبس المرتضویس الحیاء االثار الجهفریس 1311،ها .ق.
 .10غروی اصافهانی ،ای محماد حساین ،حا ایس المکازاب ، 3 ،چ ،1قام ،مجماع
الذخائر االزالمیس ،بیتا.
 .29قمی ،زید تقی طباطبایی ،مباانی م هاا الصاالحین ،1 ،چ ،1قام ،م شاورات قلام
الشرق ،بیتا.
 .21کرکى ،یلى بن حسین (محقق ثانى) ،جامع المقاصاد فای ارح القوایاد ،1 ،چ ،2
قم ،مؤزسس آل البیت(ع) 1119،ها ق.
 .22مکی یاملی ،محمد بن جمال الدین ( هید اول) ،اللمهس الدمشقیس ،چ ،1بای-جاا ،دار
التراث الدار االزالمیس ،بیتا.
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.1312 ،االحیاء التراث الهربی
 موزسااس، قاام،1 چ،2 ، حا اایس المکازاب، زااید محمااد کااظم طباطبااایی، یازدی.21
.1319،مطبویاتی ازماییلیان
 دار االحیااء التاراث، بیاروت،10 ، وزاائل الشایهس، محمد بن حسان، حر یاملی.20
. ق1301،الهربی
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