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 220-195 صفحۀ، 1399، بهار و تابستان 1های نوین، دورۀ اول، شمارۀ دوفصلنامۀ حقوق قراردادها و فناوری

 

 تکالیف متعهدله در قرارداد

 2افروز صمدی 1پور،محمدکاظم مهتاب

 ۸/6/1399 تاریخ پذیرش:  5/5/1399تاریخ دریافت:

 دهچکی
در  ی غالباًو تقریرات حقوقشود اغلب نادیده انگاشته میدر پیشبرد قراردادها نقش متعهدله 

له عهده متکست ا این درحالی اند.مقام تبیین نقش متعهد و وظایف او در اجرای قرارداد بوده

. ستا وجهتمل و أت ۀشایستکه  تعهدات قراردادی وظایفی برعهده دارد برای تسهیل اجرای نیز

 ،تواندعهد بای فراهم آورد که متگونهمتعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به سانبدین

این  .ندکفت ضمن عمل به تکالیف قانونی و قراردادی خود، آنچه متقابالً استحقاق دارد دریا

ین، همچن .شودمیمشاهده  ها پیوستهالمللی که ایران نیز به آنبین بعضی از اسنادموضوع در 

 .استمؤید این موضوع بعضی مواد قانونی موجود نیز 

ون مقاطع زمانی گوناگدر از تکالیف  هریک و ضمانت اجرای نقضدله متعهتکالیف 

 ،عهدت ۀالباطالعات، مط ۀ. ارائه شده استشمردبررسی و مصادیق آن بردر این مقاله  قرارداد

قض در صورت ن .استحین اجرای قرارداد  متعهدله تکالیف ازو پذیرش آن  تعهد بازرسی

واردی مت از موقع حق فسخ و تقلیل خسارادوستانه، اعمال به ۀاولویت الزام، مذاکر، قرارداد

و جدد م ۀاکرهمچون مذ تکالیفی نیزماندن قرارداد عقیم .عمل کند ه آناست که متعهدله باید ب

 خواهد داشت.دنبال فسخ را برای او به 
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 مقدمه
ورند ن باکنند و بر ایقراردادی اهداف مشترکی را دنبال می ۀود به عرصراشخاص از و

ست که ونه نیگ، اینماهیت قراردادبنابر . کندمیکه این نهاد منفعت هردو طرف را تأمین 
ر این له دتنها متعهد بار انجام موضوع و تعهدات قراردادی را به دوش بکشد و متعهد

رای بی مناسب له در ایجاد بسترنقش متعهدبلکه  نماید،گر را ایفا نقش مطالبهفقط میان 
 ،تواندنمیله متعهد .ها انکارناپذیر استاز قرارداد تعهدات قراردادی در بسیاریجرای ا

نجاکه ازآ ،دیگربیان گر انجام تعهدات از سوی متعهد باشد. به نظاره ،هیچ مسئولیتیبی
ر داید ببر متعهد، متعهدله نیز منافع هر دو طرف است، عالوه ۀکنندقرارداد تأمین

 ظایف وبه وفقط این در حالی است که بیشتر تآلیف موجود،  .کندبرد آن همکاری پیش
کدام و هیچاند کردهو ضمانت اجرای نقض آن را بررسی  ههای متعهد پرداختمسئولیت

 اند.به سهم متعهدله در پیشبرد قرارداد و تعهدات قراردادی توجه نکرده
از رهگذر بعضی اصول و قواعد کلی،  ،های حقوقی مختلفله در نظامئاین مس

رفین ط ۀکه در مراحل گوناگون قرارداد برعهد« حسن نیت»رعایت  است. شده شناسایی
قانون مدنی فرانسه نیز پایبندی  110۴ ۀ( و ماد۴6، ص 1390، خزائیاست )باریکلو و 

ای از این امر طور مطلق برای هر دوی متعهد و متعهدله الزامی دانسته، نمونهبه آن را به
نفع قرارداد که همان استفاده از حق، ذیمنع سوء ۀموجب قاعدبه ،همچنین است.

تحقق عدالت معاوضی  ۀردادی است باید با رفتار متعارف خود زمینمتعهدله تعهدات قرا
بودن خود نفعتواند از ذی( و نمی۷۴، ص 1392، خاکبازرا فراهم آورده )خندانی و 

المللی مانند هایی از تکالیف متعهدله در بعضی اسناد بینهمچنین نمونه. کندسوءاستفاده 
و  2«اصول اروپایی حقوق قراردادها»، 1«یالمللهای تجاری بیناصول متحد قرارداد»
 .شودمیمشاهده  3«المللی کاالکنوانسیون بیع بین»

 ،نیز های مستحکم نظام حقوقی ایران استبناکه یکی از زیرفقه شریف شیعی 
طور به ،داشته باشد ۀ مستقیمبدون آنکه به تکالیف متعهدله در اجرای قرارداد اشار

های اجراوی در راستای اجرای قرارداد و ضمانت نکردناقدام هایی از آثارپراکنده نمونه
                                                      

1. UNIDROIT 

2. Principles of European Contract Law - PECL  

3. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
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« خیارات»و مبحث « الضرر» ۀهایی از این مورد ذیل قاعدنمونه آن را بیان داشته است.
ازجمله خیار عیب،  ،اعمال خیار ۀشود که فلسف. برای نمونه، گفته میشودمی مشاهده

و باشد  شدنین، هرگاه عیب رفعجلوگیری از ورود ضرر به متعهدله است. بنابرای
( و 52۷، ص 1۴19، متعهدله باید آن را بپذیرد )اصفهانی، شوددرنتیجه ضرر منتفی 

، 13۸۷، محمدزادهمشهدی و آقاصغری )کند تواند از این حق خود سوءاستفاده نمی
 (. 139ص 

و درست  در اجرای ،نیزمتعهدله که  آیدچنین برمیشده از مجموع موارد گفته
متعهدله تکالیف برعهده دارد. اما پرسش اینجاست که مصادیق  ، تکالیفیقرارداد املک

 چیست؟ها آناجرای نقض در اجرای قرارداد کدام است و ضمانت
حین اجرای قرارداد، نقض قرارداد رسد این تکالیف در سه مقطع زمانی به نظر می

ی قرارداد، متعهدله باید . حین اجراظهور بیشتری داردشدن اجرای قرارداد و عقیم
در  ،انجام تعهدات قراردادی را در اختیار متعهد بگذارد. همچنینبرای اطالعات الزم 

تعهد  ۀموعد معین برای انجام موضوع قرارداد، متعهدله باید مبادرت به مطالب نبودفرض 
موضوع تعهد و پذیرش آن هم از دیگر الزاماتی است که متعهدله در  ی. بازرسکند

نیز متعهدله در فرض نقض انجام تعهد  .(1ۀ ستای اجرای قرارداد برعهده دارد )شماررا
اجراها به الزام متعهد روی . جایی که او باید ابتدا از میان تمامی ضمانتنقشی فعال دارد
و با تقلیل خسارت و کند دوستانه  ۀرفع مشکل، مبادرت به مذاکربرای آورد. همچنین، 

 .(2ۀ خ، از ورود زیان غیرمتعارف به خود جلوگیری کند )شمارموقع حق فساعمال به
موقع حق فسخ از مجدد و اعمال به ۀماندن قرارداد نیز مذاکردرنهایت، در صورت عقیم

های بعضی کنوانسیون ۀبا مطالع ،این مقاله. در (3 ۀشود )شمارمیتکالیف او شمرده 
بررسی خواهد دیق تکالیف متعهدله المللی و تطبیق آن با مفاد حقوق داخلی، مصابین
 . شد

 حین اجرای قرارداد. 1
منظور اجرای تمام تالش خود را بهباید حین اجرای قرارداد گونه که متعهد در همان

عقد متبایناً بر آن بنا شده به کار  مفادی کهموارد مصرح در عقد و نیز دقیق و منظم 
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ی هرچه قرارداد را به سمت اجرا زنی برخی اقدامات از سوی متعهدله انجام، ببندد
 .خواهد دادسوق  ترتر و سریعدقیق

 اطالعات ۀارائ. 1ـ1

یکی از تکالیف متعهدله حین اجرای قرارداد ارائه اطالعاتی است که منحصرًا در 
 .استغیرممکن یا دشوار و اجرای قرارداد بدون دسترسی به آن اطالعات  اوستیار تاخ

حین اجرای آن، دادن اطالعات ویژه ، بهقراردادیشپی ۀنیت در مرحلتجلی حسن
 .(Eisenberg, 2002, p.675) گیردضروری است که در زمره تعهد به همکاری جای می

با  ،موضوع قرارداد دارد. در این صورتدربارۀ گاه متعهدله اطالعات بیشتری 
من یاری رساندن تواند ضمی ،دهدو اطالعاتی که در اختیار متعهد قرار می هاراهنمایی

. به بیان کندبهتری را نیز عاید خود  ۀبه او در راستای انجام هرچه بهتر تعهد خود، نتیج
فقدان آن علت تر به موضعی است که به ایاطالعات از طرف حرفه ۀارائدیگر، 

حال هرگاه  .(231، ص1393)قاسمی حامد،  تری قرار دارداطالعات در جایگاه ضعیف
او قرار  ۀاطالعات برعهد ۀارائ ۀور متعهدله قراردادی باشد، وظیفای مزبشخص حرفه
 خواهد گرفت.

گیرند و بر این باورند که قراردادی در نظر می انیای برای دادن اطالعات مبعده
 ،به عبارت دیگر .(16، ص13۸1)جنیدی،  این تعهد جزئی از تعهد به تسلیم است
درصورت نیاز باید اطالعات الزم  ،تسلیم کنند هرگاه طرفین ملزم باشند مالی را به دیگر

در  ؛داری و نکات ایمنی مربوط را نیز به وی اعالم کننداستفاده و نگه ۀدرخصوص نحو
تسلیم کامل صورت نپذیرفته است. در این معنا، تعهد به دادن  ،غیر این صورت

 او تعهد زی دیگر ااطالعات اغلب در مورد متعهد مصداق دارد و درواقع جزئی از یک
 یعنی تعهد به تسلیم است.

موظّف است در اجرای تعهدات  مستقالً نیز متعهدله رسدبه نظر میاین،  با وجود
 او استجایی که اجرای تعهد جز با استفاده از اطالعاتی که تنها در اختیار قراردادی، آن

انجام  ،ن دیگربه بیا وط را در اختیار متعهد قرار دهد.بپذیر نیست، اطالعات مرامکان
از جمله گردآوری اطالعات  ،نمودن تمامی مقدمات الزم برای آنتعهد و فراهم

علت انجام تعهد به  کندکه متعهد اعالم درصورتیاما  است؛متعهد  ۀبرعهد ،ضروری
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تواند به پذیر نیست، متعهدله نمیامکان استدر اختیار متعهدله فقط فقدان اطالعاتی که 
یا  (Collins, 1992, p.556) ردادی خویش هیچ اقدامی به عمل نیاوردموقعیت قرا ۀبهان

 فراهم سازد.به انجام تعهد را  متعهدتمهیدات الزام  حتی
فسخ اولین  ایرانازآنجاکه در حقوق  ،درخصوص ضمانت اجرای نقض این تعهد

رت انجام تعهد صوابتدا الزام به  الزم است ،239تا  23۷طبق مواد  ،نیست ضمانت اجرا
طرف معامله یا شخص از سوی عدم امکان الزام یا اجرای آن  در فرضفقط و  پذیرد

  .(12۸، ص1390)شعاریان،  قابل فسخ خواهد بودثالث، قرارداد 

 تعهد ۀمطالب. 2ـ1
تعهد در مواردی  ۀمطالب ،متعهدله حین اجرای قرارداد تکالیفمصادیق دیگر از 

 چند موضوع مطالبه در قوانین ایران اصوالً هر .کرده استاست که قانون بدان تصریح 
قانون آیین  522قانون مدنی و  226)همانند مواد  در مورد بحث خسارت مطرح است

عدم استحقاق متعهدله به دریافت گونه نتیجه گرفت که توان اینمی دادرسی مدنی(،
ام تعهد خسارت از متعهد درخصوص عدم انجام تعهد، به معنای عدم الزام متعهد به انج

در مواردی، اجرای تعهدات قراردادی  ،به بیان دیگر متهدله است. ۀتا پیش از مطالب
 آنو پیش از مطالبه، متعهد الزامی به اجرای  استتعهد از سوی متعهدله  ۀمنوط به مطالب

قرارداد را در موقعیتی قرار دهد ممکن است  متعهدلهاز سوی تعهد  ۀ. عدم مطالبندارد
 بهه نحو نامتعارفی به درازا کشد. این چنین است که متعهدله مکلف که اجرای آن ب

در غیر این صورت، عدم انجام تعهد از سوی متعهد برای وی  تعهد است؛ ۀمطالب
 در پی نخواهد داشت. مسئولیتی

زمان درخصوص که تعهدات قراردادی حال باشد یا در فرضی که در مواردی 
عهد مکلف است به محض ایجاد تعهد آن را ، آیا متسکوت شده باشد انجام تعهد

درنگ تعهدات قراردادی فقها بر این باورند که اجرای بی همۀموقع اجرا گذارد؟ به
کند سلطنت اقتضا می ۀو قاعد (333، ص136۸)خمینی،  مقتضای اطالق قرارداد نیست

عدم اما ، موقع اجرا گذاشته شود، تعهد بهکردمطالبه  انجام تعهد را که متعهدلههمین
ای صورت نپذیرفته است تزاحمی با سلطنت مالک که مطالبهانجام تعهد درحالی

  (59تا، ص)اصفهانی، بی )متعهدله( نخواهد داشت
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نوط به ن ماجرای آ ،اگرچه حق متعهدله ایجاد شده و استقرار یافته است ،بنابراین
ز ن باب او از ایشود د تواند مدعی عدم انجام تعهو بدون مطالبه نمیاست وی  ۀمطالب

 ببرد. های قانونی یا قراردادی عدم انجام تعهد بهرهاجراضمانت
اگر شخصی بخواهد خسارت عدم انجام تعهد  1،قانون مدنی 226 ۀبا استناد به ماد

بدیهی است که باید انجام تعهد را مطالبه کند، چه ممکن کند، در سر وعده را دریافت 
ا با عدم انجام تعهد در سر موعد منطبق یافته و عمداً در مقام است متعهدله منافع خود ر

  (133ص، 13۸9)عدل،  .مطالبه بر نیامده باشد
 ۀالبم مطکه اصل در حقوق ایران، عدم لزوبعضی مبنی بر این ۀرسد عقیدبه نظر می

، 139۸)گندمکار،  در موارد مصرح قانونی ضروری استفقط تعهد است و این موضوع 
نباط قانون مدنی نیز است 226 ۀادرست باشد. این موضوع با دقت در مادن (16۸ص 

طالبه انجام تعهد نیازی به مبرای در فرض وجود موعد معین فقط . درواقع، شودمی
ایر سشده، تعهد خود را به انجام رساند. در در موقع مشخص ،نیست و متعهد باید

ز اعهد ت ۀسکوت برگزار شده، مطالبدر جایی که موقع انجام تعهد به ویژه ، بهموارد
رار قاغلب در موارد عملی نیز مورد توجه  مسئلهو این است متعهدله ضروری سوی 

جوع رآن  گیرد. ازآنجاکه از منظر اصولی اصل آن چیزی است که در موارد تردید بهمی
در صورت وجود فقط شود، باید گفت که اصل لزوم مطالبه است و این لزوم می

  شود.مرتفع میسررسید 
درخصوص انجام اصل  (: الفتوجه کرددو موضوع به باید  ،بنابر آنچه بیان شد

که یا زمان انجام تعهد تعیین نشده است تعهد  ۀتعهد، متعهدله زمانی مکلف به مطالب
 .(11۷-113، صالف 13۸۸)شهیدی،  با او بوده باشدانجام تعیین زمان باشد یا اختیار 

نیازی به  دیگر ،که برای انجام تعهد زمانی مقرر شده باشددرصورتیبنابراین، 
 درخصوص .(206، ص13۸9)صفایی،  درخواست اجرای تعهد از سوی متعهدله نیست

                                                      
تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می»... .1

 «.نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است
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انجام تعهد از  ۀتاریخ مطالبمبدأ محاسبۀ خسارت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، 
 1.استسوی متعهدله 

 رسمی طلب ۀمنوط به مطالب دریافت خسارت تأخیر تأدیهکه ذکر است شایان 
این  ه درکای برای جبران خسارت متعهدله باشد مگر در مواردی که قرارداد ویژه ،است

  (216ص ،13۸۷)کاتوزیان،  صورت تاریخ استحقاق بستانکار تابع قرارداد خواهد بود
 ؛شدشته باآثار وضعی در پی داممکن است متعهدله  ۀمطالب ،افزون بر موارد مذکور

ل اندن ماازگردبرای تحقق تقصیر امین در ب»که در عقود امانی مانند ودیعه و عاریه چنان
 .(6۴، ص3۸91)کاتوزیان،  «، باید مالک آن را مطالبه کند و او از رد امتناع ورزدودعی

و  طالبه شودمهرگاه مال ودیعه »دارد: در تأیید این نظر مقرر می قانون مدنی 616 ۀماد
 «. ناع کند از تاریخ امتناع...ضامن...استامین از رد آن امت

 بازرسی تعهد. 3ـ1
رسی باز. استیکی دیگر از وظایف متعهدله حین اجرای قرارداد، بازرسی تعهد 

 ،یگربه عبارت د .(62، ص13۷9پور، )ملک داشته باشدکمّی و کیفی  ۀجنبممکن است 
کیفیت  یت ومّکجام دهد که با ای انگونهیا تعهد را بهکند متعهد باید کاالیی را تسلیم 

تطابق،  برای اطمینان از این .(111، ص1391مشهدی، آقاصغری ) قرارداد مطابق باشد
  های الزم را انجام دهد.گرفتن تعهد بازرسیله موظف است هنگام تحویلمتعهد

ه وظایف متعهدله ب وحال ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا بازرسی جز
اید ت؟ شحقّی است که برای تضمین حقوق متعهدله به او اعطا شده اس رود یاشمار می

م آن چرا که عدم انجا ؛متعهدله نیست ۀوظیفگونه پاسخ داده شود که بازرسی این
 کند تواند از این رهگذر خسارتی مطالبهشود و متعهد نمیموجب نقض قرارداد نمی

ست یا ا« تعهد»که امری این با وجود این، تشخیص (۸۴، ص1393)شعاریان و رحیمی، 
نجام که عدم ابلکه همین ،خسارت ندارد ۀخیر ارتباطی با امکان نقض قرارداد و مطالب

د را باشو به بیان دیگر دارای ضمانت اجکند یک امر شخصی را از داشتن حقوقی منع 
 دانستن آن کافی است.« تعهد»برای 

                                                      
که موضوع تعهد تأدیه درصورتی»دارد: ق.م درخصوص خسارت تأخیر در انجام تعهدات پولی مقرر می 22۸ ۀهمچنین ماد. 1

 «دین محکوم نماید ۀمدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر تأدی 221 ۀتواند با رعایت مادوجه نقدی باشد حاکم می
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 درستی و در کمالخود را به بر این که متعهد تعهد است ایامارهعدم بازرسی 
اهد خوصحت به انجام رسانده است و بار اثبات خالف این موضوع بر دوش متعهدله 

 .بود
کند، در هرچند درخصوص این تعهد دادگاه ابتدا به شروط قراردادی توجه می

تعهدله سی مبرای عدم انجام بازر هاالمللی که در آنهای بینمفاد کنوانسیون ،غیاب آن
 39و  3۸در مواد  (.Butler, 2007, p. 28) جاری است اجراهایی وضع شدهنتضما

ترین تاهرف کواز آنکه مشتری را ملزم کرده که ظ پس ،الملل کاالکنوانسیون بیع بین
 و درا، ضمانت اجرای عدم انجام آن را اسقاط حق کندمدت به بازرسی کاال اقدام 

هم عدم  کنوانسیون سی.ام.آر 30 ۀچنین مادهم داند.استناد به عدم تطابق موجود می
طابق ت ۀمنزلخریدار را بهۀ شدبازرسی و اعالم وجود عیب و نقص در کاالی تحویل داده

 . آوردشمار میبهآن با قرارداد 
دی را التجاره بدون هیچ قیقبول مال ،391 ۀذیل ماد ،قانون تجارت ایران نیز

 داند.حمل می دعوا علیه متصدی ۀموجب اسقاط حق اقام
توافق طرفین  موردگونه است که در قرارداد اعمال آن همان ۀحدود بازرسی و نحو

 قرار گرفته است و در صورت فقدان این توافق، مطابق با عرف و عادت خواهد بود
قضایی هم بازرسی کاال باید در حدود  ۀطبق روی .(۷۷، ص1393)شعاریان و رحیمی، 

مکان و عرف تجاری موجود صورت پذیرد که ممکن است متعارف با توجه به زمان، 
دیمتئو، ) گیری تصادفی و غیره باشدداخل محموله نمونهبندی، شامل بازرسی بسته

رسد حضور خود متعهدله نظر میبه ،همچنین .(200، ص13۸۷، الری. ای و همکاران
کار را  تواند با تمسک به وسایل مقتضی اینهنگام بازرسی ضروری نیست و او می

 .(۷۸، ص3139)شعاریان و رحیمی،  1انجام دهد

 پذیرش تعهد. 4ـ1

، شدحین اجرای قرارداد برای متعهدله متصور توان میلیفی که اتک یکی دیگر از
که متعهدله باید کاالی موضوع قرارداد را  آن توضیح .اوستپذیرش تعهد از سوی 

                                                      
الملل بدین صورت مورد اشاره قرار گرفته است که خریدار موظّف است کنوانسیون بیع بین 3۸ ۀاین موضوع در بند اول ماد .1

 .کندبازرسی کاال را فراهم موجبات 
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ل موضوع قرارداد را در صورت انجام متعهد تحویل گرفته و تسلّم کند یا فع ۀهنگام ارائ
 . کندقبول  شدهو مطابقت آن با اوصاف قراردادی و توافق متعهد از سوی

متعهدله قرار داده شده  ۀبرعهد الملل، این تکلیف صراحتاً بین در کنوانسیون بیع
مشتری  ۀرا برعهد ثمن و قبض مبیع ۀتأدیدو تعهد  کنوانسیوناین  53 ۀماداست. 

امکان پرداخت کردن فراهمبرای پرداخت ثمن شامل انجام اقدامات الزم  ت.گذاشته اس
سی یا انجام اقدامات الزم اگر خریدار درخصوص افتتاح ال رو،ازاینشود. ثمن هم می

منظور پرداخت ثمن از طریق تقصیر کند، به تعهد مندرج در این ماده عمل نکرده به
گونه بر ایناین کنوانسیون  60 ۀمادن ماده و از جمع ای (.Butler, Ibid, p. 17) است

اقداماتی  است خریدار، وی ملزماز سوی بر پذیرش تعهد )تسلم مبیع( عالوه ،آید کهمی
 .Stone, 2015, p) را نیز به انجام رساندکند میکه فروشنده را متمکن از تسلیم مبیع 

باعث قادرساختن  که عرفاً  مشتری باید اقداماتی را» خوانیم که. در این ماده می(758
 .(96و  95 ، ص13۸1)ارسطا،  «شود انجام دهدبایع به تسلیم مبیع می

از سوی امکان الزام خریدار به قبض مبیع  ،المللکنوانسیون بیع بین 62 ۀدر ماد
دو  ۸۸و  ۸5کنوانسیون در مواد این همچنین، بینی شده است. فروشنده پیش

 :بینی کرده استپیش متعهدلهاز سوی  ذیرش تعهدعدم پبرای  ی دیگراجراضمانت
درواقع، این موارد که در فرض فروشنده و بازفروش آن توسط او. از سوی حبس کاال 

حفاظت جهت ثمن توسط اوست، در  نپرداختنخریدار یا از سوی گرفتن مبیع نتحویل 
قانون  فروش مبیع دربحث باز. (Stone, Ibid, p. 809) داری از مبیع استو نگه

مشهدی و آقاصغری ) استنیز مورد اشاره قرار گرفته  1متحدالشکل تجاری آمریکا
 (1۸5، ص13۸9زارعی، 

صراحتی مشابه صراحت  ایراندر حقوق رسد که نخست به نظر می ۀدر وهل
خریدار  قانون مدنی 362 ۀماد الملل وجود ندارد؛ چراکه برای نمونهکنوانسیون بیع بین
ولی درخصوص تعهد وی به قبض مبیع تصریحی  ،ثمن کرده است ۀرا موظف به تأدی

همان قانون صرف امتناع صاحب حق از قبول مورد  2۷3 ۀماد ،ندارد. از طرف دیگر
« الحاکم ولی الممتنع» ۀبنابر قاعد داند بلکهمتعهد نمی ۀتعهد را باعث برائت ذم

                                                      
1. UCC 
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و بدین کند م اکم تسلیکند که حق را به حاو را موظف می (۴69، ص13۸5)کاتوزیان، 
قبض  نتیجه گرفت که تواناز جمع این دو ماده میولی اصل نماید. وسیله برائت ذمه ح

به اختیار مورد تعهد یا پذیرش آن حق مطلق برای متعهدله نیست که درخصوص آن 
ضمانت اجرا  ۀمثاببینی شده که بهحلی درخصوص آن پیشبلکه راه ؛عمل کند خود
همچنین، همین امر که با تسلیم  موضوع تعهد به حاکم است.تحویل  و آن است

پذیرد، خود نشان از الزام حقوقی موضوع تعهد به حاکم مسئولیت متعهد پایان می
گرفتن موضوع متعهدله به تسلم موضوع تعهد دارد؛ چراکه اگر این چنین نبود و تحویل

ق تحویل تعهد به حاکم را آمد، متعهد حشمار میاختیارات متعهدله به ۀدر زمر تعهد
 کرد.قبول متعهدله صبر مینداشت و باید تا زمان 

هرگاه کفیل » :داردمقرر می قانون مدنی ۷۴۷ ۀگذار در مادقانون ،براینافزون
له از قبول آن امتناع نماید کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول

له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد ولتواند احضار مکفول و امتناع مکفمی
ای که حکم مذکور را مختص با عنایت به فقدان خصیصه ،بنابراین« .حاکم اثبات نماید

که اثبات انجام تعهد از جانب متعهد و نماید و نظر به این کفالتتعهد ناشی از عقد 
رسد در سایر ت، به نظر میگذار بوده اسامتناع متعهدله از پذیرش تعهد منظور قانون

 .کندتواند با شهادت معتبر نزد حاکم برائت حاصل عقود نیز متعهد می
روی متعهد حل دیگری را پیشونقل راهق.ت در قرارداد حمل 3۸۴ ۀماد همچنین

حل بازفروش در کنوانسیون ها مشابه راهکه در بعضی قسمت)متصدی حمل( قرار داده 
التجاره را قبول نکند و یا الیه مالاگر مرسل» ،موجب این مادههالمللی است. ببین بیع

التجاره تأدیه نشود و یا به ونقل بابت مالمخارج و سایر مطالبات متصدی حمل
کننده باید مراتب را به اطالع ارسال ونقلحملمتصدی  ،الیه دسترسی نباشدمرسل

مانت نگاه داشته یا نزد ثالثی امانت طور االتجاره را موقتًا نزد خود بهرسانیده و مال
کننده خواهد بود. ارسال ۀگذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهد

 ،التجاره را معین نکندالیه در مدت مناسبی تکلیف مالکننده و یا مرسلاگر ارسال
 «.آن را به فروش رساند 362 ۀتواند مطابق مادمی ونقلحملمتصدی 
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 ت نقض قرارداددر صور. 2
ای که مبتنی بر حق فسخ متعهدله باشد، به استحکام نقض قرارداد پیش از اعالم اراده

و متعهدله در خالل بروز نقض تا انحالل قرارداد تکالیفی  آوردقرارداد خللی وارد نمی
 شود.را برعهده دارد که در ادامه به آن پرداخته می

 فسخ قرارداد رب الزام تقدم. 1ـ2

در صورت عدم انجام  توان دریافت کهمی قانون مدنی 239تا  23۷أمل در مواد ت با
له یا شخص متعهداز سوی به انجام تعهد، انجام تعهد  ویالزام  تعهد از سوی متعهد

، 13۸9)صفایی و الفت، له هستند روی متعهدهای پیشکارراه قرارداد فسخ یا ثالث
ترتیب و اولویتی  مزبورهای کارمیان راه حال سؤال اساسی این است که آیا .(50ص

 .خواهد بودپاسخ این پرسش  ۀکنندها روشنحلراهتوجه به مبنای این  برقرار است؟
شود منظور رفع نیازهای خود و نیز کسب منافع وارد روابط قراردادی میانسان به

راده نیز حاکمیت ا ۀنخست انجام تعهد قراردادی است. طبق نظری ۀاو در وهلمطلوب و 
حال اگر  .(۴5)همان، ص طرفین قرارداد است ۀاصلی و اولی ۀاجرای عین تعهد خواست

در بعضی مواقع یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند و طرف مقابل را در معرض 
دهد، برای دفع این ضرر پیش از هر چیز باید مسیری در مقابل طرفین ضرر قرار 

که همان اجرای قرارداد است،  ،به مطلوب خود قرارداد گذاشته شود که ایشان را
ها حلدر نتیجه اجبار متعهد به انجام تعهد را باید مقدم بر سایر راه .تر کندنزدیک

رسد و طرفین قرارداد با اعمال فسخ به پایان می قرارداد چراکه ،خصوصاً فسخ دانست
ناگزیرند  انداز دست دادهخود نرسیده و بر سر این راه زمان زیادی را هم  ۀکه به خواست

 د.نآیرفع نیاز برپی با ورود به قراردادی دیگر در 
که اقتضای اصل لزوم قراردادها این است که اند کردهدانان بر این مهم تأکید حقوق

جز در مواردی  .(50، ص13۷۷)شیروی،  به اجرای قرارداد کردملزم بتوان متعهد را 
 شود؛نفع به نحوی شایسته جبران خسارت ذیخاص، در صورت تقدم الزام است که 

خصوصاً در صورتی که قرارداد  ،اول قرارداد فسخ شود ۀچراکه اگر در همان وهل
)صادقی نشاط،  ،عدالتی بزرگی رخ داده استبی ،مطلوبیت زیادی برای او داشته باشد

   (29۸، ص13۸۸
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تعهوود در حقوووق ایووران هرچنوود میووان نویسووندگان درخصوووص اولویووت الووزام م
حول پذیرفتوه آخرین راه منزلۀقانون مدنی فسخ را به 23۷ ۀماد 1،نظر وجود دارداختالف

 دارد که ابتودا بایود الوزام متعهود بوه انجوام تعهود را درخواسوت کورداست و اظهار می
  (192، ص13۸۷)کاتوزیان، 

از یکی از تکالیف متعهدله این است که در صورت عدم انجام تعهد  ،بنابراین
فسخ از  نپذیرفتنو ضمانت اجرای این تعهد، کند به الزام وی اقدام ابتدا متعهد،  سوی

  .ستا جانب او

 دوستانه ۀمذاکر. 2ـ2

های جایگزین از شیوه یکیهای حقوقی دنیا نظامبیشتر در  2دوستانه ۀمذاکر
تنها . این روش خصوصًا در اختالفات جزئی نهاست شناخته شده 3وفصل اختالفحل
بلکه عدالت  ،کاهدکند و از حجم کار محاکم میکمتری به طرفین تحمیل می ۀهزین

هرگاه از این راه توفیقی برای  .(25، ص13۷۸)عرفانی،  سازدبرقرار میبیشتری را نیز 
   توانند به دادگاه مراجعه کنند.، طرفین میدست نیامدبهرفع اختالف 

 لحتیر قرارداد مبتنی بر مصشرط حل اختالف از طریق مذاکرات دوستانه د درج
اول  ۀر وهلدتبعیت از این شرط  .اندانعقاد عقد بدان نظر داشته که طرفین در حیناست 

در جهت توجه به خواست مشترک طرفین است و یکی از طرفین در صورت بروز 
وفصل های حلگرفتن آن مستقیماً متوسل به سایر شیوهتواند با نادیدهاختالف نمی
 د. اختالف شو

 ،جمله مذاکرات دوستانهاز ،وفصل اختالفاتهای جایگزین حلالبته در روش
بلکه طرفین ابتدا باید از  ،به صورت دائمی ممنوع نشدهمرجع حل اختالف مراجعه به 

و در صورت کنند شده در قرارداد استفاده بینیوفصل اختالف پیشجایگزین حل ۀشیو

                                                      
تکوین حق فسخ ناشی از اجرانشدن )نقض( تعهد  سیر» (.1393) سعید حقّانی، ومنصور ، بیشتر ر.ک: امینی ۀبرای مطالع .1

 .1، ش5 ۀ، دورنشریۀ مطالعات حقوق تطبیقی «.قراردادی در حقوق اروپایی، رهنمودهایی برای حقوق ایران
با حسن نیت  همراه یگووآمده از طریق گفتای است که در آن طرفین سعی در رفع اختالفات پیشهدوستانه شیو ۀاکر. مذ2

 کنند.میدر بدو امر و پیش از مراجعه به مراجع دادگستری 
3. ADR (Alternative Dispute Resolution) 
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 ،به عبارت دیگر. کنندستری اختالف خود را حل دگبا مراجعه به مراجع دا عدم توفیق،
 وفصل اختالف است.های جایگزین حلصالحیت مراجع قضایی معلق به اجرای روش

دوستانه در قرارداد درج شده باشد، اجرای آن  ۀبنابراین در فرضی که شرط مذاکر
 شمار و از تکالیف متعهدله نیز بهاست مراجعه به مرجع حل اختالف  ۀزمینپیش
و از حجم کار دادگستری نیز است این موضوع از منظر اقتصادی نیز به صرفه  رود.می
اند. هرگاه در صورت زیادی متحمل شده ۀکاهد. طرفین برای انعقاد قرارداد هزینمی

شده را فراهم آورد یا به اجرای تعهد نقض ۀدوستانه زمین ۀنقض تعهد بتوان با مذاکر
قراردادی خارج شد، هم زیان مادی کمتری متوجه طرفین  ۀآمیز از رابطصورت مسالمت

صرف در دادگستری وفصل اختالف حل برایشود و هم زمان زیادی متعهدله می ویژهبه
 شود.نمی

 هنگام حق فسخ اعمال به. 3ـ2

طرفین قرارداد حین انعقاد آن بر این است که در صورت تحقق شرایطی  ۀاراد گاه
در اثر نقض  ،ارداد را داشته باشد. همچنین ممکن استیکی از طرفین حق فسخ قر

چنان ضرری متوجه یکی از اطراف قرارداد تعهدات قراردادی یا حدوث شرایطی، آن
که تنها مسیر برقراری عدالت معاوضی ایجاد حق فسخ برای متضرر باشد. بنابراین شود 

ان و اجرای عدالت طرفین یا جبران زی ۀغالب موارد حکومت اراددر مبنای خیار فسخ 
 (66، ص13۸۷)کاتوزیان،  است

وق طرف هریک از مبانی مذکور زمانی مورد حمایت حقوق خواهد بود که با حق
حق فسخ ناشی از ضرر ناروا که در صدد  ،فتد. به بیان دیگردیگر قرارداد در تزاحم نی

 ،نشودحق اعمال توسط ذی در مدت معقولی چنانچه ،برقراری عدالت معاوضی است
عدم توازن موقعیت  موجباتخود  بلکه ،شودنمیمنجر تنها به جبران زیان وارده نه

 .آوردرا فراهم میقراردادی 
توان قائل به لزوم تسریع در اعمال خیار فسخ از سوی بنابراین به سه دلیل می

  متعهدله در صورت نقض تعهدات قراردادی شد:
 )شهیدی، باشدضرر و جبران زیان  در فرضی که هدف از برقراری خیار دفع (لفا
ها در موقعیت ، اگر اجرای این حق به درازا کشد و قرارداد را مدت(20۴، صب13۸۸
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و براساس  (۷)همان، ص شودخود باعث ایجاد ضرر دیگری می ،متزلزل قرار دهد
 خیار فسخ نیز ساقط خواهد شد.« الدلیالن اذا تعارضاً تساقطاً» ۀقاعد

 ،نمودگفته که در عالم ثبوت حکم به انتفای خیار صادر میشبرخالف دلیل پی (ب
ممکن است در عالم اثبات نیز قائل به این مهم شد که کسی که از اعمال خیار خود با 

ورزد این امر حاکی از بهی امتناع میتناوجود آن و تحقق شرایط برای مدت معلم به 
ه متعهد به عدم توانایی خود خصوص در مواردی کبهبود؛ رضایت وی به عقد خواهد 

رفت از الخیار تقاضای اعمال خیار و برونبه اجرای عقد اذعان داشته و از متعهدله ذی
 شرایط قراردادی را داشته باشد.

اقدام گفته شود زمانی که صاحب حق از  ۀهمچنین ممکن است براساس قاعد (ج
ورزد و بر این اساس به دنبال برتری خویش در روابط اعمال حق خویش امتناع می

و با فوت وقت حق خویش را زائل ساخته کرده قراردادی است، به زیان خود عمل 
 .(1۷1، ص1390پور، )ایراناست 

تعهد از سوی متعهد که متعهدله در اثر عدم اجرای درصورتی ،این اساس بر
حقی خود حق فسخ را برای مدتی به تواند به استناد ذی، نمیشودمستحق فسخ قرارداد 

 تأخیر اندازد که طرف دیگر قرارداد از این موضوع زیان ببیند و به استناد اقدام متعهد
بلکه متعهدله مکلف است حق  ، زیان وارده را متوجه او نماید.براثر عدم انجام تعهد

این  بار قراردادی خاتمه دهد.و به وضعیت زیانکند را در مدت متعارفی اعمال  خود
یابد که تا پیش از فسخ، متعهد موظف به پرداخت زمانی اهمیت می موضوع خصوصاً 

خسارت تأخیر است و این به تعویق انداختن اعمال حق فسخ او را مکلف به  ۀروزان
 .کندمیپرداخت خسارت قابل توجهی 

  خساراتقلیل ت. 4ـ2

تالش  گیردمیمتعهدله قرار  ۀقرارداد برعهدیکی از تکالیفی که در صورت نقض 
عدم انجام تعهد از سوی متعهد  ۀمنظور تقلیل و کاهش خساراتی است که در نتیجبه

 . شودممکن است به وی تحمیل 
دیده موظف است درجهت کاهش این خسارت زیاندر صورت ورود خسارت، 

تواند تمامی خسارت واردشده را در غیر این صورت نمی ؛مبذول دارد تالش معقولی
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موالیی،  )شعاریان و معروف است« تقلیل خسارت» ۀله به قاعدئ. این مسکندمطالبه 
توان گفت هر شخصی که با حسن نیت به انعقاد می ،به عبارت دیگر .(36، ص1392

و از کند  مقابل قرارداد را نقض کرده است نباید منتظر بماند تا طرفمبادرت قراردادی 
جلو  و تدابیر متعارف بلکه باید با اقدامات ،این رهگذر خسارت گزافی به او وارد آورد

 ؛۷9، ص1392کم میزان آن را کاهش دهد )ابهری و کاویار، یا دستبگیرد بروز ضرر را 
Reifegerste et al., 2004, p. 182) صور کرده به میزانی که در این راستا ق، وگرنه
 مستحق جبران خسارت نخواهد بود.

بعضی از  ،هرچند در حقوق ایران به صراحت تعریفی از این قاعده به عمل نیامده
از  1ای از آن دانست.توان نمونهرا می 1316قانون بیمه مصوب  15 ۀمواد ازجمله ماد

جعفری و  داماد)محقق نوعی مؤید تقلیل خسارت بودمنظر فقهی نیز قواعد الضرر به
و قواعدی چون تحذیر و اقدام نتایجی مشابه آن به همراه ( 103ص 13۸9، خسروآبادی

قانون مسئولیت  ۴ ۀهمچنین شاید بتوان بند سوم ماد .(۸0، ص139۴پور، )مهتاب دارند
 مدنی را نیز مصداقی از تقلیل خسارت به شمار آورد.

 .استوجود این تعهد افزون بر قوانین، بعضی اصول حقوقی و اقتصادی مؤید 
وجیه ت .(۸2ص ،1392ابهری و کاویار، ) یکی از این اصول است اصل کارائی اقتصادی

قض نحقوقی مانع از آن است که طرفین اجازه دهند از رهگذر  ۀاقتصادی یک رابط
زجمله افین که با اقدام یکی از طردرصورتی قرارداد خسارت زیادی به بار آید. خصوصاً

مل م عاه. هرچه خسارت کمتری وارد شود، ه باشدتن تقلیل آن وجود داشله امکامتعهد
ل کمتری تحم ۀو درنتیجه هزینافتد به مشقت کمتری میزیان برای جبران خسارت 

ابل ف مقدر کنار تحمل خسارتی کمتر، با خطر زیاد اعسار طر ،دیدهکند و هم زیانمی
ل قلیت ۀت که لزوم اجرای قاعداقتصادی اس ۀمواجه نخواهد شد. همین توجه به جنب

 .(۸9، ص 1399سازد )صمدی، خسارت را بیشتر می

                                                      
نماید نسوبت بوه هرکس از مال خود می عادتاً گذار باید برای جلوگیری از خسارت، مراقبتی را کهبیمه»قانون بیمه:  15 ۀماد .1

 ۀشدن حادثه یا وقوع آن اقوداماتی را کوه بورای جلووگیری از سورایت یوا توسوعموضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک

 «.بیند به عمل آوردخسارت الزم می



 1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 1دورۀ  های نوین                            قوق قراردادها و فناوریدوفصلنامۀ ح

210 

گر ا درخصوص جبران زیان، سببیت ۀرابط با توجه به لزوم وجودبراین، افزون
توان ید نممتعهدله با وجود توانایی جلوگیری یا تقلیل خسارت از این کار سر باز زن

ز اشی اچراکه بخشی از آن ن ؛بداند شدهخسارت وارد ۀمتعهد را موظف به جبران کلی
 .(193، ص13۸9است )صفایی و رحیمی، بوده خود او اقدام یا عدم اقدام 

در ، قرارداد میان متصدی حمل و صاحب کاال یا مسافر همچنین، درخصوص
 مکانصورت نقض قرارداد از طرف متصدی طرف دیگر باید با اقدامات الزم تا حد ا

  .(۴0، ص1392)شعاریان و موالیی،  را کاهش دهدخسارت واردشده به خود 
وع از ن دیده به تقلیل خسارتتعهد زیانالبته باید به این نکته توجه داشت که 

سارت موظف است اقدامات معقول برای جلوگیری از خفقط به وسیله است و او  تعهد
ین ایر ر غد کان این اقدامات وجود داشته باشد.که امهم درصورتیآن ،را انجام دهد

 کند لبهه را مطاشدتواند تمامی خسارات وارداو نیست و می ۀمسئولیتی بر عهد ،صورت
  .(۴5)همان، ص 

 1شدن قرارداددر صورت عقیم. 3
، 1395، احتشامیمعنای عدم امکان اجرای آن است )عسگری و قرارداد به شدنعقیم
از سوی متعهدله  خصوصموضوع گاه با تمهیداتی از سوی طرفین بهاین  (1۷3ص

منظور به نسبت به انجام این اقداماتشخص یادشده بنابراین  .قرارداد قابل رفع است
 بست حادث مسئولیت دارد.رفت قرارداد از بنبرون

 مجدد ۀمذاکر. 1ـ3

بروز حوادث اقتصادی، مالی، حقوقی یا فنی که در علت به  ،گاه اجرای قرارداد
. دشومی بینی نبوده است، با مشکل مواجهخص قابل پیشطور مشزمان انعقاد قرارداد به

یا عسر و حرج در اجرای قرارداد شناخته  2«دشواری»حدوث چنین وقایعی به عنوان 
مجدد و در صورت امکان بازنگری در قرارداد  ۀمذاکر .(UNCITRAL, 1988شود )می

ای متعهدله در ه( یکی از مسئولیتRimke, 1999, P.197-243مطابق با شرایط جدید )

                                                      
1. Frustration 

2. Hardship. 
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که ممکن است با رعایت است حدوث شرایط دشواری در اجرای قرارداد صورت 
 .(Unidroit, 2010, Article 6.2.2) منجر شودآن شرایطی به تعدیل مفاد 

ها یا کاهش منافع به هر ترتیب در که حدوث شرایط و افزایش هزینهدرصورتی
مجدد برای  ۀنی باشد، الزامی به مذاکربیزمان انعقاد قرارداد برای متعهد قابل پیش

مشترک و هدف  ۀمتعهدله به وجود نخواهد آمد، چراکه این تغییر در شرایط به انگیز
 شود مجدد جبران ۀآورد تا الزم باشد از طریق مذاکرغایی انعقاد قرارداد خللی وارد نمی

(Unidroit, 2010, Article 6.2.3). 
مجدد این است که حدوث شرایط دشواری  ۀکرشرط دیگر الزام متعهدله به مذا

. در غیر این کندمتعهد باشد یا متعهد نتواند از آن جلوگیری  ۀاراد ۀخارج از حیط
اقدام، متعهد زیان ناشی از شرایط دشواری را به دوش خواهد  ۀبراساس قاعد ،صورت
 (.ibidکشید )

دشواری را که متعهد ضمن قرارداد خطر ناشی از شرایط درصورتی ،همچنین
مجدد وجود نخواهد داشت. پذیرش خطر  ۀپذیرفته باشد، الزامی برای متعهدله در مذاکر

بلکه گاه ماهیت و  ،ناشی از شرایط دشواری لزومًا نیازمند تصریح در قرارداد نیست
 طبیعت قرارداد اقتضای پذیرش چنین خطری را دارد.

برگزاری جلسه و صرف مذاکره  مجدد را نباید منحصر در ۀله به مذاکرمتعهدالزام 
منظور صیانت از موقعیت قراردادی که حاصل توافق طرفین برای بلکه به ؛دانست

استفاده از حق که از آثاری مشابه و با عنایت به اصل مهم منع سوءاست اجرای تعهدات 
مجدد را مستلزم دو تعهد  ۀباید مذاکر ،نیت در حقوق ایران برخوردار استاصل حسن

یا کند که متعهدله مکلف است با متعهد مالقات متعهدله دانست: نخست این برای
که متعهدله تر آنترتیبی را فراهم آورد که بتوان به آن عنوان مذاکره را نهاد. دیگر و مهم

شدن و به قصد برطرف (Norbert, 1985, P.188)نیت موظف است با رعایت حسن
آمده و با توجه به اوضاع و احوال پیششرایط دشواری و عدم توازن قراردادی 

 .(Berger, 2003, P.1367)بینانه و جدی به مذاکره بپردازد صورت واقعبه
که ، آن ۀبینی نشده، نتیجطور صریح در حقوق ایران پیشمجدد به ۀهرچند مذاکر

که در حقوق ایران دارای جایگاه « تعدیل»با  ،همان بازنگری شرایط قراردادی است
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معنای تغییر در شرایط و مفاد قرارداد با هدف تطبیق آن با شابهت دارد. تعدیل بهاست م
های اجتماعی و اقتصادی است )شقایی، جدید طرفین یا ضرورت ۀخواست و اراد

هرچند اینجا مجالی برای پرداختن به مبانی تعدیل در حقوق ایران  .(1۴9، ص13۷6
ج، شرط ضمنی و غبن حادث را از مبانی توان نفی عسر و حرطور خالصه مینیست، به

شدن یا ای باعث عقیمهرگاه حادثه .(139۷، همکارانزاده و آن درنظر گرفت )یوسف
شده و در راستای متعهد شود، با توجه به مبانی گفتهاز سوی دشواری انجام قرارداد 

 را بر مجدد طرفین قرارداد است ۀمذاکر ۀتوان تعدیل قرارداد که نتیجمی ،حسن نیت
در این خصوص با اندکی « تکلیف» ۀها گذاشت. هرچند، شاید اطالق واژآن ۀعهد

مسامحه همراه باشد و از منظر قانونی نتوان متعهدله را به این موضوع الزام کرد، مصالح 
عاملی درجهت توجه هرچه  1اقتصادی قرارداد ۀموجود در این اقدام و نیز رعایت صرف

 .هد بودخوابیشتر به این تکلیف 

 حق فسخ هنگامبهاعمال . 2ـ3

صرف اثبات عدم انجام تعهدات قراردادی مسئولیت  2،قانون مدنی 221 ۀادممطابق 
در صورت اختالف درخصوص میزان خسارت،  ،اما ؛متعهد را در پی خواهد داشت

 .کرددادرس با بررسی اوضاع و احوال خسارت را برآورد خواهد 
 ویری از بروز اختالف درخصوص میزان خسارت با وجود این، گاه برای جلوگ

 شودیمعیین وجه التزام ت ،برای عدول متعهد از تعهدات قراردادیتسریع در جبران آن، 
 .(۴۴، ص136۷)اسکینی، 

طور بهدر حقوق ایران امکان تعدیل وجه التزام  3،قانون مدنی 230 ۀبا استناد به ماد
 دنبالوجه التزام به  با وجود این، .(12۸، ص13۸۷آبادی، )برزگر صمغ وجود نداردکلی 

متعهدله اما ، استناشی از عدم انجام تعهد له متعهده به شده واردجبران خسارت 

                                                      
کمتری به نسبت انعقاد مجدد آن و از سرگیری مذاکرات با  ۀزین. در بعضی موارد اصالح یک قرارداد و تعدیل آن با ه1

 رسد تعدیل قرارداد با کارایی اقتصادی بیشتری نیز همراه باشد.نظر میشخصی ثالث همراه است و از این منظر به

ری کند، در صورت اگر کسی تعهد به اقدام امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خوددا»قانون مدنی:  221 ۀماد .2

 «.تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، »دارد: قانون مدنی درخصوص وجه التزام مقرر می 230 ۀماد .3

 «.حکوم کندتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است ممتخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی
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بار قراردادی رهایی یابد و از ورود تواند با اعمال حق فسخ خویش از موقعیت زیانمی
 .کندخسارت مضاعف به خویش جلوگیری 

استفاده زام از تاریخ ایجاد حق فسخ برای متعهدله سوءوجه الت ۀمطالب ،به بیان دیگر
 ،موجب قرارداد برای متعهدله ایجاد شده است. از سوی دیگراز حقی است که به

یان و با ایجاد حق فسخ پااست زمان  توان گفت شرط وجه التزام در قرارداد مقید بهمی
بار عمال حق فسخ از موقعیت زیانتواند با امتعهدله می ،از این تاریخ ،بنابراین ؛پذیردمی

قراردادی رهایی یابد یا با پذیرش این موقعیت و عدم فسخ قرارداد الزام به انجام تعهد 
 .کنداصلی را مطالبه 

موجب آن این تعهد متعهدله اهمیت بیشتری یکی از مواردی که ممکن است به
ه به این معنا است که لئطرف مقابل است. این مساز سوی بینی نقض قرارداد یابد، پیش

که طرف مقابل بنا به  یابدمییکی از طرفین پیش از رسیدن موعد انجام تعهد اطمینان 
 ،در این فرض .(۴۴، ص1391، حسینیقادر به انجام تعهد خود نیست )رفیعی و عللی 

حده جلوگیری موقع حق فسخ خود از بروز زیان علیشده باید با اعمال بهشخص گفته
د این تعهد برای هر دو طرف قرارداد وجود دارد، شاید درصد بروز آن برای . هرچنکند

المللی کاال نیز مورد کنوانسیون بیع بین ۷2 ۀمتعهدله بیشتر باشد. این موضوع در ماد
 اشاره قرار گرفته است.

نظر به ،بینی نشده استطور شفاف در حقوق ایران پیشهرچند این قاعده به
گونه که بعضی از افاتی با مبانی حقوقی و فقهی نداشته باشد. همانرسد اعمال آن منمی

، 1393، عسگریدانند )صفایی و الضرر را همسو با این موضوع می ۀنویسندگان قاعد
یی ادر این خصوص کارممکن است رفع ضرر محتمل نیز  ۀهمچنین، قاعد .(10ص

ال وقوع ضرر را بدهد یا موجب این قاعده، هرگاه انسان احتمبه .)همان( داشته باشد
 کندمقتضی ورود آن وجود داشته باشد، به حکم عقل باید آن را دفع و از آن جلوگیری 

  .(209، ص1391)لطفی، 

 گیرینتیجه
نیل به هدفی مشخص است. به برای اشخاص  ۀگیری قرارداد توافق اراداساس شکل

قراردادی با دیگران  ۀابطافزایی توان خود وارد رمنظور همها بهبیان دیگر، انسان
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شوند تا با کمک هم بتوانند نیازهای خود را به بهترین شکل برطرف سازند و می
باعث  دست آورند. بنابراین، انجام کامل و صحیح قرارداد اصوالًای مطلوب بهنتیجه

نیل به برای یکدیگر  ها باهمکاری آنعلت، شود. به همین دو طرف می تحقق منافع هر
مانند متعهد و کند ایفا مینقشی فعال  متعهدله نیزرو، ف ضروری است. ازایناین هد

اند و نفع اجتماعی که طرفین آن خواستهتکالیفی را برعهده دارد تا مفاد قرارداد چنان
و است این موضوع از منظر اقتصادی نیز حائز اهمیت  .شودکند اجرایی اقتضا می

تکالیف متعهدله در سه  رساند.اهداف خود می ای کمتر بهطرفین را با صرف هزینه
 مقطع زمانی متصور است: 

تعهد،  ۀاطالعات، مطالب ۀاجرای قرارداد متعهدله مکلف به ارائ ۀدر مرحل (الف
  است.بازرسی تعهد و پذیرش آن 

دوستانه و در  ۀاولویت الزام و مذاکردر صورت نقض قرارداد، متعهدله  (ب
منظور تقلیل خسارات ناشی موقع حق فسخ و تالش بهل بهنتیجه، اعمانگرفتن صورت 

  .از نقض قرارداد را برعهده دارد
مجدد یا در  ۀمتعهدله مکلف به انجام مذاکر ،شدن قرارداددر صورت عقیم (ج

 نهایت فسخ قرارداد است.
برای ولی ، نشدهبینی پیش هرچند بعضی از این موارد در حقوق ایران صراحتاً

ها توجه شود. هدف غایی قرارداد و نیز کارایی اقتصادی الزم است به آن دستیابی به
اعمال بسیاری  ،موجب قرارداد ممکن است به غرض اصلی خود نرسندطرفین بهاگرچه 

پیشبرد برای و زمینه را کند میدو جلوگیری  از این موارد از ورود ضرر گزاف به هر
موقع قراردادی که دیگر امکان اجرای آن بهاهداف قراردادی به وسایل دیگر مانند فسخ 
قضایی در این خصوص نقش  ۀسازد. رویمیوجود ندارد و انعقاد قراردادی دیگر فراهم 

 . نمایدمیمهمی را ایفا 

 

 منابع
المللوی تقلیل خسوارت در کنوانسویون بیوع بین ۀنظری» .(1392) کاویار، حسین و ابهری، حمید

 .9۴-۷9ص ، 1 ۀمار، سال دوم، شدانش حقوق مدنی .«یرانوین( و حقوق ا 19۸0کاال )
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 و 3 ۀمار، شواسالمی ۀحکمت و فلسف ۀپژوهشنام .«بازفروش کاال» .(13۸1) ارسطا، محمدجواد
 .11۷-92ص ، ۴

 ،المللیحقوقی بین ۀمجل .«المللیوجه التزام در قراردادهای تجاری بین» .(136۷) اسکینی، ربیعا
 .۸۸-۴1 ص ،9 ۀشمار

 ۀمطالعو-حق فروشنده در مطابق کردن کاال با قورارداد» .(1391)مشهدی، فخرالدّین ی آقاصغر
 ۀنامو .«انگلیس و حقوق ایران، حقوق 19۸0الملل کاال وین تطبیقی در کنوانسیون بیع بین

 .126-111ص ، 91ۀ مار، شمفید

«. تطبیقوی حق بوازفروش کواال مطالعوۀ(. »13۸9مشهدی، فخرالدین و زارعی، رضا )اصغری آق
 .20۷ -1۸3، ص 5۷شمارۀ ، فصلنامۀ پژوهشگاه بازرگانی

بررسوی تطبیقوی حوق درخواسوت » .(13۸۷محمدزاده، علی ) مشهدی، فخرالدین واصغری آق
 .«وین و حقوق ایوران 19۸0المللی کاال تعمیر کاال از سوی خریدار در کنوانسیون بیع بین

 .1۴۴-121 ص ،۴9 ۀشمار، 13دورۀ ، بازرگانی ۀپژوهشنام

 ذواقربی. .1جلد ، المکاسب کتاب حاشیه .(1۴19اصفهانی، محمدحسین )

 جا.بی .5، جلد المکاسب کتاب حاشیهتا(. )بیاصفهانی، محمدحسین 

 ۀسسوؤتهوران: م .المللینظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین(. 1390پور، فرهاد )ایران
 دانش. های حقوقی شهرمطالعات و پژوهش

 ۀاصوول حسوون نیووت و پیاموودهای آن در دور» .(1390خزائووی، علووی ) و بوواریکلو، علیرضووا
، حقووقی دادگسوتری ۀمجلو .«تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسوه ۀقراردی؛ با مطالعپیش
 .۸۸-53 ص ،۷6 ۀشمار

 ۀنشوری .«ان، مصر و انگلسوتانتعدیل وجه التزام در حقوق ایر» .(13۸۷)آبادی، اکبربرزگر صمغ
 .132-12۸ ص ،12 ۀ، شمارگواه

 .«هوای کوامن التطبیقی تعهد به دادن اطالعات با تأکیود بور نظام ۀمطالع» /(13۸1)جنیدی، لعیا 
 .۴۸-11 ص ،56 دورۀ، وم سیاسی دانشگاه تهرانحقوق و عل ۀدانشکد ۀمجل

 . قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.5، جلدکتاب البیع(. 136۸اهلل )خمینی، روح
 .«عدالت معاوضی در قلمورو قراردادهوا ۀتفسیر نظری» .(1392کباز، محمد )خا و خندانی، پدرام

 ..۸۴-69 ص ،۸ ۀ، شمارمطالعات فقه و حقوق اسالمی

دیمتئو، الری. ای؛ لوسین جی. دووگ؛ استفانی گرین؛ ویرجینیا جوی. موائورر؛ ماریسوا آنوه پوا 
حلیلی در رویوه قضوایی ای تالمللی )مطالعهتعهدات خریدار در بیع بین(. »13۸۷گناتارو )

 .232 -199، ص 3۸، شماره المللیمجله حقوقی بین، «المللی کاال(کنوانسیون بیع بین
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های اجرایی نقض قابل بررسی تطبیقی ضمانت» .(1391حسینی، منصوره ) و رفیعی، محمدتقی
مللی و الالمللی کاال، اصول قراردادهای تجاری بینبینی قرارداد در کنوانسیون بیع بینپیش

 .6۴-۴1ص ، ۴ۀ ، شمارمطالعات حقوق تطبیقی .«حقوق ایران

 ،ق خصوصیحقو لۀمج .«له در اجرای قراردادتعهد همکاری متعهد» .(1390) شعاریان، ابراهیم
 .13۸-109 ص ،1۸ ۀشمار ،۸دورۀ 

بازرسووی کوواال و اخطووار عوودم انطبوواق آن در » .(1393) رحیمووی، فرشوواد و شووعاریان، ابووراهیم
 ،۸3ۀ ، شومارهوای حقووق تطبیقویژوهشپ .«المللی کاال و حقوق ایراننبی عون بیکنوانسی

 .9۸-۷5 ص

 .«تقلیول خسوارت ۀشرایط و موانع اعموال قاعود» .(1392)موالئی، یوسف  و شعاریان، ابراهیم
 .6۴-35ص ، 3 ۀشمار، سال دوم، پژوهش حقوق خصوصی

 تهران: .احوال در قراردادهابررسی تطبیقی تغییر اوضاع و  .(13۷6شقایی، محمدرضا )
 انتشارات ققنوس.

 تهران: انتشارات مجد. .3حقوق مدنی (. الف13۸۸شهیدی، مهدی )

 تهران: انتشارات مجد. .سقوط تعهدات .(ب13۸۸)شهیدی، مهدی 

فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهود در حقووق » .(13۷۷)شیروی، عبدالحسین 
 .۷2-۴9 ص ،1 ۀمار، سال اول، شالی قممجتمع ع ۀمجل .«ایران

 ۀمجلو .«حق فسخ با وجود امکان الزام به اجورا در حقووق ایوران» .(13۸۸)صادقی نشاط، امیر 
  .31۴-29۷ ص ،۴ ۀمار، شلوم سیاسی دانشگاه تهرانحقوق و ع ۀدانشکد

 تهران: نشر میزان. .2جلد ، قواعد عمومی قراردادها .(13۸9صفایی، حسین )

(. مسوئولیت مودنی )الزاموات خوارج از قورارداد(. 13۸9 )اهللین و رحیمی، حبیوبصفایی، حس
 تهران: انتشارات سمت. 

و تقدّم آن بر حوقّ فسوخ  تعهداجرای اجباری عین » .(13۸9) اهللالفت، نعمت و صفایی، حسین
 .62-۴3ص ، ۷9ۀ مارش، 16دورۀ ، مفید ۀنام .«قرارداد

بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نقض قابل پیش» .(1393صفایی، حسین، عسگری، جعفر )
 ،۴0 ۀ، شومارحقووق اسوالمی ۀپژوهشنام .«19۸0ال وکنوانسیون وین نگاهی به نظام کامن

 .2۸-5 ص

دکتوری حقووق  ۀرسوال .قلمرو ضمان قهری در حقوق ایران و فرانسوه .(1399صمدی، افروز )
 ران.حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه ته ۀخصوصی، دانشکد

 تهران: انتشارات خرسندی. .حقوق مدنی(. 13۸9عدل، مصطفی )
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 ۀمجلو .«فصول دعواوی در حقووق تجوارتولطورق جوایگزین ح» .(13۷۸)عرفانی، محموود 
 .36-21ص ، ۴3ۀ مارش ،وم سیاسی دانشگاه تهرانحقوق و عل ۀدانشکد

 ۀد با نظریوات قووشدن قرارداعقیم ۀنظری ۀمقایس» .(1395احتشامی، سامان ) و عسکری، سامان
 ،مطالعات فقه و حقووق اسوالمی .«قاهره، تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد

 . 19۴-1۷3 ص ،1۴ ۀشمار ،۸دورۀ 

 ۀشورین .«اطالعات در حقوق فرانسوه ۀمتعهدله ارائ ای،غیرحرفه» .(1393)قاسمی حامد، عباس 
 .2۴۴-229ص ، 1ۀ مارش، 5دورۀ ، مطالعات حقوق تطبیقی

 تهران: شرکت سهامی عام انتشار. .1جلد ، قواعد عمومی قراردادها(. 13۸۷کاتوزیان، ناصر )

 شرکت سهامی عام انتشار. :تهران .3جلد ، قواعد عمومی قراردادها(. 13۸9کاتوزیان، ناصر )

 تهران: شرکت سهامی عام انتشار. .۴جلد ، عقود معین ۀدور(. 13۸5)کاتوزیان، ناصر 

اجرای تعهود در حقووق ایوران )اسوالم(،  ۀبررسی تطبیقی مطالب» .(139۸سین )گندمکار، رضاح
-155ص .2 ۀشومار ،6دورۀ  ،پژوهش تطبیقی حقوق اسوالم و غورب .«فرانسه و انگلیس

1۸2. 

وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قوانون آیوین دادرسوی  ۀقاعد» .(1391لطفی، اسداهلل )
 .23۴-205 ص ،59 ۀار، شمهای حقوق قضاییدیدگاه .«مدنی

مقابله با خسارت  ۀبررسی قاعد» .(13۸9آبادی، نصراهلل )داماد، مصطفی و جعفری خسرو محقق
، ۴3دورۀ ، فقوه و مبوانی حقووق اسوالمی .«ایران ۀبر اساس فقه اسالمی و حقوق موضوع

 .103-11۸ص ، 2 ۀشمار
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The Obligee’s Duties in a Contract 

 

 
 

Abstract 

The role of the obligee in advancing contract is usually ignored and 

Legal reviews often study the role of the obligor and his obligations. 

However, the obligee undertakes tasks that are significant to facilitate 

the performance of contractual obligations. In this way, the obligee 

shall enable the obligor to fulfill his obligations and reciprocally 

benefits from what he deserves. This matter can be detected in some 

international documents to which Iran is a party. Some legal articles 

have also approved it. 

This article describes the responsibilities of the obligee and their 

sanctions during different phase of the contract. Providing 

information, demanding the performance of the contractual 

obligations and inspection are the examples of oblige responsibility 

during the execution of contract. In the event of a breach of contract, 

the priority of demanding the execution of the contract (specific 

performance), the timely application of the termination right and 

reduction of the damage are among his obligations. In the case of the 

frustration of the contract, renegotiation and on- time termination are 

his obligations as reviewed in the third chapter. 

Keyword: obligee’s obligations, providing information, specific 

performance, re- negotiation. 


