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

تکالیف متعهدله در قرارداد
محمدکاظم مهتابپور 1،افروز
تاریخ دریافت1399/5/5:

صمدی2

تاریخ پذیرش1399/6/۸ :

چکیده
نقش متعهدله در پیشبرد قراردادها اغلب نادیده انگاشته میشود و تقریرات حقوقی غالباً در
مقام تبیین نقش متعهد و وظایف او در اجرای قرارداد بودهاند .این درحالی است که متعهدله
نیز برای تسهیل اجرای تعهدات قراردادی وظایفی برعهده دارد که شایستۀ تأمل و توجه است.
بدینسان متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را بهگونهای فراهم آورد که متعهد بتواند،
ضمن عمل به تکالیف قانونی و قراردادی خود ،آنچه متقابالً استحقاق دارد دریافت کند .این
موضوع در بعضی از اسناد بینالمللی که ایران نیز به آنها پیوسته مشاهده میشود .همچنین،
بعضی مواد قانونی موجود نیز مؤید این موضوع است.
تکالیف متعهدله و ضمانت اجرای نقض هریک از تکالیف در مقاطع زمانی گوناگون
قرارداد در این مقاله بررسی و مصادیق آن برشمرده شده است .ارائۀ اطالعات ،مطالبۀ تعهد،
بازرسی تعهد و پذیرش آن از تکالیف متعهدله حین اجرای قرارداد است .در صورت نقض
قرارداد ،اولویت الزام ،مذاکرۀ دوستانه ،اعمال بهموقع حق فسخ و تقلیل خسارات از مواردی
است که متعهدله باید به آن عمل کند .عقیمماندن قرارداد نیز تکالیفی همچون مذاکرۀ مجدد و
فسخ را برای او به دنبال خواهد داشت.
واژگان کلیدی :تکالیف متعهدله ،ارائۀ اطالعات ،الزام ،مذاکرۀ مجدد
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مقدمه
اشخاص از ورود به عرصۀ قراردادی اهداف مشترکی را دنبال میکنند و بر این باورند
که این نهاد منفعت هردو طرف را تأمین میکند .بنابر ماهیت قرارداد ،اینگونه نیست که
تنها متعهد بار انجام موضوع و تعهدات قراردادی را به دوش بکشد و متعهدله در این
میان فقط نقش مطالبهگر را ایفا نماید ،بلکه نقش متعهدله در ایجاد بستری مناسب برای
اجرای تعهدات قراردادی در بسیاری از قراردادها انکارناپذیر است .متعهدله نمیتواند،
بیهیچ مسئولیتی ،نظارهگر انجام تعهدات از سوی متعهد باشد .به بیان دیگر ،ازآنجاکه
قرارداد تأمینکنندۀ منافع هر دو طرف است ،عالوهبر متعهد ،متعهدله نیز باید در
پیشبرد آن همکاری کند .این در حالی است که بیشتر تآلیف موجود ،فقط به وظایف و
مسئولیتهای متعهد پرداخته و ضمانت اجرای نقض آن را بررسی کردهاند و هیچکدام
به سهم متعهدله در پیشبرد قرارداد و تعهدات قراردادی توجه نکردهاند.
این مسئله در نظامهای حقوقی مختلف ،از رهگذر بعضی اصول و قواعد کلی،
شناسایی شده است .رعایت «حسن نیت» که در مراحل گوناگون قرارداد برعهدۀ طرفین
است (باریکلو و خزائی ،1390 ،ص  )۴6و مادۀ  110۴قانون مدنی فرانسه نیز پایبندی
به آن را بهطور مطلق برای هر دوی متعهد و متعهدله الزامی دانسته ،نمونهای از این امر
است .همچنین ،بهموجب قاعدۀ منع سوءاستفاده از حق ،ذینفع قرارداد که همان
متعهدله تعهدات قراردادی است باید با رفتار متعارف خود زمینۀ تحقق عدالت معاوضی
را فراهم آورده (خندانی و خاکباز ،1392 ،ص  )۷۴و نمیتواند از ذینفعبودن خود
سوءاستفاده کند .همچنین نمونههایی از تکالیف متعهدله در بعضی اسناد بینالمللی مانند
«اصول متحد قراردادهای تجاری بینالمللی»« ،1اصول اروپایی حقوق قراردادها» 2و
«کنوانسیون بیع بینالمللی کاال» 3مشاهده میشود.
فقه شریف شیعی که یکی از زیربناهای مستحکم نظام حقوقی ایران است نیز،
بدون آنکه به تکالیف متعهدله در اجرای قرارداد اشارۀ مستقیم داشته باشد ،بهطور
پراکنده نمونههایی از آثار اقدامنکردن وی در راستای اجرای قرارداد و ضمانتاجراهای
1. UNIDROIT
2. Principles of European Contract Law - PECL

Goods

3. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
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آن را بیان داشته است .نمونههایی از این مورد ذیل قاعدۀ «الضرر» و مبحث «خیارات»
مشاهده میشود .برای نمونه ،گفته میشود که فلسفۀ اعمال خیار ،ازجمله خیار عیب،
جلوگیری از ورود ضرر به متعهدله است .بنابراین ،هرگاه عیب رفعشدنی باشد و
درنتیجه ضرر منتفی شود ،متعهدله باید آن را بپذیرد (اصفهانی ،1۴19 ،ص  )52۷و
نمیتواند از این حق خود سوءاستفاده کند (اصغری آقمشهدی و محمدزاده،13۸۷ ،
ص .)139
از مجموع موارد گفتهشده چنین برمیآید که متعهدله نیز ،در اجرای درست و
کامل قرارداد ،تکالیفی برعهده دارد .اما پرسش اینجاست که مصادیق تکالیف متعهدله
در اجرای قرارداد کدام است و ضمانتاجرای نقض آنها چیست؟
به نظر میرسد این تکالیف در سه مقطع زمانی حین اجرای قرارداد ،نقض قرارداد
و عقیمشدن اجرای قرارداد ظهور بیشتری دارد .حین اجرای قرارداد ،متعهدله باید
اطالعات الزم برای انجام تعهدات قراردادی را در اختیار متعهد بگذارد .همچنین ،در
فرض نبود موعد معین برای انجام موضوع قرارداد ،متعهدله باید مبادرت به مطالبۀ تعهد
کند .بازرسی موضوع تعهد و پذیرش آن هم از دیگر الزاماتی است که متعهدله در
راستای اجرای قرارداد برعهده دارد (شمارۀ  .)1در فرض نقض انجام تعهد نیز متعهدله
نقشی فعال دارد .جایی که او باید ابتدا از میان تمامی ضمانتاجراها به الزام متعهد روی
آورد .همچنین ،برای رفع مشکل ،مبادرت به مذاکرۀ دوستانه کند و با تقلیل خسارت و
اعمال بهموقع حق فسخ ،از ورود زیان غیرمتعارف به خود جلوگیری کند (شمارۀ .)2
درنهایت ،در صورت عقیمماندن قرارداد نیز مذاکرۀ مجدد و اعمال بهموقع حق فسخ از
تکالیف او شمرده میشود (شمارۀ  .)3در این مقاله ،با مطالعۀ بعضی کنوانسیونهای
بینالمللی و تطبیق آن با مفاد حقوق داخلی ،مصادیق تکالیف متعهدله بررسی خواهد
شد.
 .1حین اجرای قرارداد
همانگونه که متعهد در حین اجرای قرارداد باید تمام تالش خود را بهمنظور اجرای
دقیق و منظم موارد مصرح در عقد و نیز مفادی که عقد متبایناً بر آن بنا شده به کار
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ببندد ،انجام برخی اقدامات از سوی متعهدله نیز قرارداد را به سمت اجرای هرچه
دقیقتر و سریعتر سوق خواهد داد.
1ـ .1ارائۀ اطالعات

یکی از تکالیف متعهدله حین اجرای قرارداد ارائه اطالعاتی است که منحصر ًا در
اختیار اوست و اجرای قرارداد بدون دسترسی به آن اطالعات غیرممکن یا دشوار است.
تجلی حسننیت در مرحلۀ پیشقراردادی ،بهویژه حین اجرای آن ،دادن اطالعات
ضروری است که در زمره تعهد به همکاری جای میگیرد (.)Eisenberg, 2002, p.675
گاه متعهدله اطالعات بیشتری دربارۀ موضوع قرارداد دارد .در این صورت ،با
راهنماییها و اطالعاتی که در اختیار متعهد قرار میدهد ،میتواند ضمن یاری رساندن
به او در راستای انجام هرچه بهتر تعهد خود ،نتیجۀ بهتری را نیز عاید خود کند .به بیان
دیگر ،ارائۀ اطالعات از طرف حرفهایتر به موضعی است که به علت فقدان آن
اطالعات در جایگاه ضعیفتری قرار دارد (قاسمی حامد ،1393 ،ص .)231حال هرگاه
شخص حرفهای مزبور متعهدله قراردادی باشد ،وظیفۀ ارائۀ اطالعات برعهدۀ او قرار
خواهد گرفت.
عدهای برای دادن اطالعات مبانی قراردادی در نظر میگیرند و بر این باورند که
این تعهد جزئی از تعهد به تسلیم است (جنیدی ،13۸1 ،ص .)16به عبارت دیگر،
هرگاه طرفین ملزم باشند مالی را به دیگر تسلیم کنند ،درصورت نیاز باید اطالعات الزم
درخصوص نحوۀ استفاده و نگهداری و نکات ایمنی مربوط را نیز به وی اعالم کنند؛ در
غیر این صورت ،تسلیم کامل صورت نپذیرفته است .در این معنا ،تعهد به دادن
اطالعات اغلب در مورد متعهد مصداق دارد و درواقع جزئی از یکی دیگر از تعهد او
یعنی تعهد به تسلیم است.
با وجود این ،به نظر میرسد متعهدله نیز مستقالً موظّف است در اجرای تعهدات
قراردادی ،آن جایی که اجرای تعهد جز با استفاده از اطالعاتی که تنها در اختیار او است
امکانپذیر نیست ،اطالعات مربوط را در اختیار متعهد قرار دهد .به بیان دیگر ،انجام
تعهد و فراهمنمودن تمامی مقدمات الزم برای آن ،از جمله گردآوری اطالعات
ضروری ،برعهدۀ متعهد است؛ اما درصورتیکه متعهد اعالم کند انجام تعهد به علت
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فقدان اطالعاتی که فقط در اختیار متعهدله است امکانپذیر نیست ،متعهدله نمیتواند به
بهانۀ موقعیت قراردادی خویش هیچ اقدامی به عمل نیاورد ( )Collins, 1992, p.556یا
حتی تمهیدات الزام متعهد به انجام تعهد را فراهم سازد.
درخصوص ضمانت اجرای نقض این تعهد ،ازآنجاکه در حقوق ایران فسخ اولین
ضمانت اجرا نیست ،طبق مواد  23۷تا  ،239الزم است ابتدا الزام به انجام تعهد صورت
پذیرد و فقط در فرض عدم امکان الزام یا اجرای آن از سوی طرف معامله یا شخص
ثالث ،قرارداد قابل فسخ خواهد بود (شعاریان ،1390 ،ص.)12۸
1ـ .2مطالبۀ تعهد

از دیگر مصادیق تکالیف متعهدله حین اجرای قرارداد ،مطالبۀ تعهد در مواردی
است که قانون بدان تصریح کرده است .هرچند موضوع مطالبه در قوانین ایران اصو ًال
در مورد بحث خسارت مطرح است (همانند مواد  226قانون مدنی و  522قانون آیین
دادرسی مدنی) ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که عدم استحقاق متعهدله به دریافت
خسارت از متعهد درخصوص عدم انجام تعهد ،به معنای عدم الزام متعهد به انجام تعهد
تا پیش از مطالبۀ متهدله است .به بیان دیگر ،در مواردی ،اجرای تعهدات قراردادی
منوط به مطالبۀ تعهد از سوی متعهدله است و پیش از مطالبه ،متعهد الزامی به اجرای آن
ندارد .عدم مطالبۀ تعهد از سوی متعهدله ممکن است قرارداد را در موقعیتی قرار دهد
که اجرای آن به نحو نامتعارفی به درازا کشد .این چنین است که متعهدله مکلف به
مطالبۀ تعهد است؛ در غیر این صورت ،عدم انجام تعهد از سوی متعهد برای وی
مسئولیتی در پی نخواهد داشت.
در مواردی که تعهدات قراردادی حال باشد یا در فرضی که درخصوص زمان
انجام تعهد سکوت شده باشد ،آیا متعهد مکلف است به محض ایجاد تعهد آن را
بهموقع اجرا گذارد؟ همۀ فقها بر این باورند که اجرای بیدرنگ تعهدات قراردادی
مقتضای اطالق قرارداد نیست (خمینی ،136۸ ،ص )333و قاعدۀ سلطنت اقتضا میکند
همینکه متعهدله انجام تعهد را مطالبه کرد ،تعهد بهموقع اجرا گذاشته شود ،اما عدم
انجام تعهد درحالیکه مطالبهای صورت نپذیرفته است تزاحمی با سلطنت مالک
(متعهدله) نخواهد داشت (اصفهانی ،بیتا ،ص)59
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بنابراین ،اگرچه حق متعهدله ایجاد شده و استقرار یافته است ،اجرای آن منوط به
مطالبۀ وی است و بدون مطالبه نمیتواند مدعی عدم انجام تعهد شود و از این باب از
ضمانتاجراهای قانونی یا قراردادی عدم انجام تعهد بهره ببرد.
با استناد به مادۀ  226قانون مدنی 1،اگر شخصی بخواهد خسارت عدم انجام تعهد
در سر وعده را دریافت کند ،بدیهی است که باید انجام تعهد را مطالبه کند ،چه ممکن
است متعهدله منافع خود ر ا با عدم انجام تعهد در سر موعد منطبق یافته و عمداً در مقام
مطالبه بر نیامده باشد( .عدل ،13۸9 ،ص)133
به نظر میرسد عقیدۀ بعضی مبنی بر اینکه اصل در حقوق ایران ،عدم لزوم مطالبۀ
تعهد است و این موضوع فقط در موارد مصرح قانونی ضروری است (گندمکار،139۸ ،
ص  )16۸نادرست باشد .این موضوع با دقت در مادۀ  226قانون مدنی نیز استنباط
میشود .درواقع ،فقط در فرض وجود موعد معین برای انجام تعهد نیازی به مطالبه
نیست و متعهد باید ،در موقع مشخصشده ،تعهد خود را به انجام رساند .در سایر
موارد ،بهویژه در جایی که موقع انجام تعهد به سکوت برگزار شده ،مطالبۀ تعهد از
سوی متعهدله ضروری است و این مسئله اغلب در موارد عملی نیز مورد توجه قرار
می گیرد .ازآنجاکه از منظر اصولی اصل آن چیزی است که در موارد تردید به آن رجوع
میشود ،باید گفت که اصل لزوم مطالبه است و این لزوم فقط در صورت وجود
سررسید مرتفع میشود.
بنابر آنچه بیان شد ،باید به دو موضوع توجه کرد :الف) درخصوص انجام اصل
تعهد ،متعهدله زمانی مکلف به مطالبۀ تعهد است که یا زمان انجام تعهد تعیین نشده
باشد یا اختیار تعیین زمان انجام با او بوده باشد (شهیدی 13۸۸ ،الف ،ص.)11۷-113
بنابراین ،درصورتیکه برای انجام تعهد زمانی مقرر شده باشد ،دیگر نیازی به
درخواست اجرای تعهد از سوی متعهدله نیست (صفایی ،13۸9 ،ص .)206درخصوص

...« .1اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت
نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است».
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خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ،مبدأ محاسبۀ خسارت تاریخ مطالبۀ انجام تعهد از
سوی متعهدله است.

1

شایان ذکر است که دریافت خسارت تأخیر تأدیه منوط به مطالبۀ رسمی طلب
است ،مگر در مواردی که قرارداد ویژهای برای جبران خسارت متعهدله باشد که در این
صورت تاریخ استحقاق بستانکار تابع قرارداد خواهد بود (کاتوزیان ،13۸۷ ،ص)216
افزون بر موارد مذکور ،مطالبۀ متعهدله ممکن است آثار وضعی در پی داشته باشد؛
چنانکه در عقود امانی مانند ودیعه و عاریه «برای تحقق تقصیر امین در بازگرداندن مال
ودعی  ،باید مالک آن را مطالبه کند و او از رد امتناع ورزد» (کاتوزیان ،13۸9 ،ص.)6۴
مادۀ  616قانون مدنی در تأیید این نظر مقرر میدارد« :هرگاه مال ودیعه مطالبه شود و
امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع...ضامن...است».
1ـ .3بازرسی تعهد

یکی دیگر از وظایف متعهدله حین اجرای قرارداد ،بازرسی تعهد است .بازرسی
ممکن است جنبۀ کمّی و کیفی داشته باشد (ملکپور ،13۷9 ،ص .)62به عبارت دیگر،
متعهد باید کاالیی را تسلیم کند یا تعهد را بهگونهای انجام دهد که با کمّیت و کیفیت
قرارداد مطابق باشد (اصغری آقمشهدی ،1391 ،ص .)111برای اطمینان از این تطابق،
متعهدله موظف است هنگام تحویلگرفتن تعهد بازرسیهای الزم را انجام دهد.
حال ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا بازرسی جزو وظایف متعهدله به
شمار میرود یا حقّی است که برای تضمین حقوق متعهدله به او اعطا شده است؟ شاید
اینگونه پاسخ داده شود که بازرسی وظیفۀ متعهدله نیست؛ چرا که عدم انجام آن
موجب نقض قرارداد نمیشود و متعهد نمیتواند از این رهگذر خسارتی مطالبه کند
(شعاریان و رحیمی ،1393 ،ص )۸۴با وجود این ،تشخیص اینکه امری «تعهد» است یا
خیر ارتباطی با امکان نقض قرارداد و مطالبۀ خسارت ندارد ،بلکه همینکه عدم انجام
یک امر شخصی را از داشتن حقوقی منع کند و به بیان دیگر دارای ضمانت اجرا باشد
برای «تعهد» دانستن آن کافی است.
 .1همچنین مادۀ  22۸ق.م درخصوص خسارت تأخیر در انجام تعهدات پولی مقرر میدارد« :درصورتیکه موضوع تعهد تأدیه
وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت مادۀ  221مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر تأدیۀ دین محکوم نماید»
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عدم بازرسی امارهای است بر این که متعهد تعهد خود را بهدرستی و در کمال
صحت به انجام رسانده است و بار اثبات خالف این موضوع بر دوش متعهدله خواهد
بود.
هرچند درخصوص این تعهد دادگاه ابتدا به شروط قراردادی توجه میکند ،در
غیاب آن ،مفاد کنوانسیونهای بینالمللی که در آنها برای عدم انجام بازرسی متعهدله
ضمانتاجراهایی وضع شده جاری است ( .)Butler, 2007, p. 28در مواد  3۸و 39
کنوانسیون بیع بینالملل کاال ،پس از آنکه مشتری را ملزم کرده که ظرف کوتاهترین
مدت به بازرسی کاال اقدام کند ،ضمانت اجرای عدم انجام آن را اسقاط حق او در
استناد به عدم تطابق موجود میداند .همچنین مادۀ  30کنوانسیون سی.ام.آر هم عدم
بازرسی و اعالم وجود عیب و نقص در کاالی تحویل دادهشدۀ خریدار را بهمنزلۀ تطابق
آن با قرارداد بهشمار میآورد.
قانون تجارت ایران نیز ،ذیل مادۀ  ،391قبول مالالتجاره بدون هیچ قیدی را
موجب اسقاط حق اقامۀ دعوا علیه متصدی حمل میداند.
حدود بازرسی و نحوۀ اعمال آن همانگونه است که در قرارداد مورد توافق طرفین
قرار گرفته است و در صورت فقدان این توافق ،مطابق با عرف و عادت خواهد بود
(شعاریان و رحیمی ،1393 ،ص .)۷۷طبق رویۀ قضایی هم بازرسی کاال باید در حدود
متعارف با توجه به زمان ،مکان و عرف تجاری موجود صورت پذیرد که ممکن است
شامل بازرسی بستهبندی ،داخل محموله نمونهگیری تصادفی و غیره باشد (دیمتئو،
الری .ای و همکاران ،13۸۷ ،ص .)200همچنین ،بهنظر میرسد حضور خود متعهدله
هنگام بازرسی ضروری نیست و او میتواند با تمسک به وسایل مقتضی این کار را
انجام دهد( 1شعاریان و رحیمی ،1393 ،ص.)۷۸
1ـ .4پذیرش تعهد

یکی دیگر از تکالیفی که میتوان حین اجرای قرارداد برای متعهدله متصور شد،
پذیرش تعهد از سوی اوست .توضیح آن که متعهدله باید کاالی موضوع قرارداد را
 .1این موضوع در بند اول مادۀ  3۸کنوانسیون بیع بینالملل بدین صورت مورد اشاره قرار گرفته است که خریدار موظّف است
موجبات بازرسی کاال را فراهم کند.
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هنگام ارائۀ متعهد تحویل گرفته و تسلّم کند یا فعل موضوع قرارداد را در صورت انجام
از سوی متعهد و مطابقت آن با اوصاف قراردادی و توافقشده قبول کند.
در کنوانسیون بیع بینالملل ،این تکلیف صراحت ًا برعهدۀ متعهدله قرار داده شده
است .مادۀ  53این کنوانسیون دو تعهد تأدیۀ ثمن و قبض مبیع را برعهدۀ مشتری
گذاشته است .پرداخت ثمن شامل انجام اقدامات الزم برای فراهمکردن امکان پرداخت
ثمن هم میشود .ازاینرو ،اگر خریدار درخصوص افتتاح السی یا انجام اقدامات الزم
به منظور پرداخت ثمن از طریق تقصیر کند ،به تعهد مندرج در این ماده عمل نکرده
است ( .)Butler, Ibid, p. 17از جمع این ماده و مادۀ  60این کنوانسیون اینگونه بر
میآید که ،عالوهبر پذیرش تعهد (تسلم مبیع) از سوی خریدار ،وی ملزم است اقداماتی
که فروشنده را متمکن از تسلیم مبیع میکند را نیز به انجام رساند ( Stone, 2015, p.

 .)758در این ماده میخوانیم که «مشتری باید اقداماتی را که عرف ًا باعث قادرساختن
بایع به تسلیم مبیع میشود انجام دهد» (ارسطا ،13۸1 ،ص  95و .)96

در مادۀ  62کنوانسیون بیع بینالملل ،امکان الزام خریدار به قبض مبیع از سوی
فروشنده پیشبینی شده است .همچنین ،این کنوانسیون در مواد  ۸5و  ۸۸دو
ضمانتاجرای دیگر برای عدم پذیرش تعهد از سوی متعهدله پیشبینی کرده است:
حبس کاال از سوی فروشنده و بازفروش آن توسط او .درواقع ،این موارد که در فرض
تحویل نگرفتن مبیع از سوی خریدار یا نپرداختن ثمن توسط اوست ،در جهت حفاظت
و نگهداری از مبیع است ( .)Stone, Ibid, p. 809بحث بازفروش مبیع در قانون
متحدالشکل تجاری آمریکا 1نیز مورد اشاره قرار گرفته است (اصغری آقمشهدی و
زارعی ،13۸9 ،ص)1۸5
در وهلۀ نخست به نظر میرسد که در حقوق ایران صراحتی مشابه صراحت
کنوانسیون بیع بینالملل وجود ندارد؛ چراکه برای نمونه مادۀ  362قانون مدنی خریدار
را موظف به تأدیۀ ثمن کرده است ،ولی درخصوص تعهد وی به قبض مبیع تصریحی
ندارد .از طرف دیگر ،مادۀ  2۷3همان قانون صرف امتناع صاحب حق از قبول مورد
تعهد را باعث برائت ذمۀ متعهد نمیداند بلکه بنابر قاعدۀ «الحاکم ولی الممتنع»
1. UCC
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(کاتوزیان ،13۸5 ،ص )۴69او را موظف میکند که حق را به حاکم تسلیم کند و بدین
وسیله برائت ذمه حاصل نماید .ولی از جمع این دو ماده میتوان نتیجه گرفت که قبض
مورد تعهد یا پذیرش آن حق مطلق برای متعهدله نیست که درخصوص آن به اختیار
خود عمل کند؛ بلکه راهحلی درخصوص آن پیشبینی شده که بهمثابۀ ضمانت اجرا
است و آن تحویل موضوع تعهد به حاکم است .همچنین ،همین امر که با تسلیم
موضوع تعهد به حاکم مسئولیت متعهد پایان میپذیرد ،خود نشان از الزام حقوقی
متعهدله به تسلم موضوع تعهد دارد؛ چراکه اگر این چنین نبود و تحویلگرفتن موضوع
تعهد در زمرۀ اختیارات متعهدله بهشمار میآمد ،متعهد حق تحویل تعهد به حاکم را
نداشت و باید تا زمان قبول متعهدله صبر میکرد.
افزونبراین ،قانونگذار در مادۀ  ۷۴۷قانون مدنی مقرر میدارد« :هرگاه کفیل
مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفولله از قبول آن امتناع نماید کفیل
میتواند احضار مکفول و امتناع مکفولله را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد
حاکم اثبات نماید ».بنابراین ،با عنایت به فقدان خصیصهای که حکم مذکور را مختص
تعهد ناشی از عقد کفالت نماید و نظر به اینکه اثبات انجام تعهد از جانب متعهد و
امتناع متعهدله از پذیرش تعهد منظور قانونگذار بوده است ،به نظر میرسد در سایر
عقود نیز متعهد میتواند با شهادت معتبر نزد حاکم برائت حاصل کند.
همچنین مادۀ  3۸۴ق.ت در قرارداد حملونقل راهحل دیگری را پیشروی متعهد
(متصدی حمل) قرار داده که در بعضی قسمتها مشابه راهحل بازفروش در کنوانسیون
بیع بینالمللی است .بهموجب این ماده« ،اگر مرسلالیه مالالتجاره را قبول نکند و یا
مخارج و سایر مطالبات متصدی حملونقل بابت مالالتجاره تأدیه نشود و یا به
مرسلالیه دسترسی نباشد ،متصدی حملونقل باید مراتب را به اطالع ارسالکننده
رسانیده و مالالتجاره را موقت ًا نزد خود بهطور امانت نگاه داشته یا نزد ثالثی امانت
گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهدۀ ارسالکننده خواهد بود.
اگر ارسالکننده و یا مرسلالیه در مدت مناسبی تکلیف مالالتجاره را معین نکند،
متصدی حملونقل میتواند مطابق مادۀ  362آن را به فروش رساند».
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 .2در صورت نقض قرارداد
نقض قرارداد پیش از اعالم ارادهای که مبتنی بر حق فسخ متعهدله باشد ،به استحکام
قرارداد خللی وارد نمیآورد و متعهدله در خالل بروز نقض تا انحالل قرارداد تکالیفی
را برعهده دارد که در ادامه به آن پرداخته میشود.
2ـ .1تقدم الزام بر فسخ قرارداد

با تأمل در مواد  23۷تا  239قانون مدنی میتوان دریافت که در صورت عدم انجام
تعهد از سوی متعهد الزام وی به انجام تعهد ،انجام تعهد از سوی متعهدله یا شخص
ثالث یا فسخ قرارداد راهکارهای پیشروی متعهدله هستند (صفایی و الفت،13۸9 ،
ص .)50حال سؤال اساسی این است که آیا میان راهکارهای مزبور ترتیب و اولویتی
برقرار است؟ توجه به مبنای این راهحلها روشنکنندۀ پاسخ این پرسش خواهد بود.
انسان به منظور رفع نیازهای خود و نیز کسب منافع وارد روابط قراردادی میشود
و مطلوب او در وهلۀ نخست انجام تعهد قراردادی است .طبق نظریۀ حاکمیت اراده نیز
اجرای عین تعهد خواستۀ اصلی و اولیۀ طرفین قرارداد است (همان ،ص .)۴5حال اگر
در بعضی مواقع یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند و طرف مقابل را در معرض
ضرر قرار دهد ،برای دفع این ضرر پیش از هر چیز باید مسیری در مقابل طرفین
قرارداد گذاشته شود که ایشان را به مطلوب خود ،که همان اجرای قرارداد است،
نزدیکتر کند .در نتیجه اجبار متعهد به انجام تعهد را باید مقدم بر سایر راهحلها
خصوصاً فسخ دانست ،چراکه قرارداد با اعمال فسخ به پایان میرسد و طرفین قرارداد
که به خواستۀ خود نرسیده و بر سر این راه زمان زیادی را هم از دست دادهاند ناگزیرند
با ورود به قراردادی دیگر در پی رفع نیاز برآیند.
حقوقدانان بر این مهم تأکید کردهاند که اقتضای اصل لزوم قراردادها این است که
بتوان متعهد را ملزم به اجرای قرارداد کرد (شیروی ،13۷۷ ،ص .)50جز در مواردی
خاص ،در صورت تقدم الزام است که خسارت ذینفع به نحوی شایسته جبران شود؛
چراکه اگر در همان وهلۀ اول قرارداد فسخ شود ،خصوصاً در صورتی که قرارداد
مطلوبیت زیادی برای او داشته باشد ،بیعدالتی بزرگی رخ داده است( ،صادقی نشاط،
 ،13۸۸ص)29۸
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در حقوووق ایووران هرچنوود میووان نویسووندگان درخصوووص اولویووت الووزام متعهوود
اختالفنظر وجود دارد 1،مادۀ  23۷قانون مدنی فسخ را بهمنزلۀ آخرین راهحول پذیرفتوه
است و اظهار میدارد که ابتودا بایود الوزام متعهود بوه انجوام تعهود را درخواسوت کورد
(کاتوزیان ،13۸۷ ،ص)192
بنابراین ،یکی از تکالیف متعهدله این است که در صورت عدم انجام تعهد از
سوی متعهد ،ابتدا به الزام وی اقدام کند و ضمانت اجرای این تعهد ،نپذیرفتن فسخ از
جانب او است.
2ـ .2مذاکرۀ دوستانه

مذاکرۀ دوستانه 2در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا یکی از شیوههای جایگزین
حلوفصل اختالف 3شناخته شده است .این روش خصوص ًا در اختالفات جزئی نهتنها
هزینۀ کمتری به طرفین تحمیل میکند و از حجم کار محاکم میکاهد ،بلکه عدالت
بیشتری را نیز برقرار میسازد (عرفانی ،13۷۸ ،ص .)25هرگاه از این راه توفیقی برای
رفع اختالف بهدست نیامد ،طرفین میتوانند به دادگاه مراجعه کنند.
درج شرط حل اختالف از طریق مذاکرات دوستانه در قرارداد مبتنی بر مصلحتی
است که طرفین در حین انعقاد عقد بدان نظر داشتهاند .تبعیت از این شرط در وهلۀ اول
در جهت توجه به خواست مشترک طرفین است و یکی از طرفین در صورت بروز
اختالف نمیتواند با نادیدهگرفتن آن مستقیماً متوسل به سایر شیوههای حلوفصل
اختالف شود.
البته در روشهای جایگزین حلوفصل اختالفات ،ازجمله مذاکرات دوستانه،
مراجعه به مرجع حل اختالف به صورت دائمی ممنوع نشده ،بلکه طرفین ابتدا باید از
شیوۀ جایگزین حلوفصل اختالف پیشبینیشده در قرارداد استفاده کنند و در صورت

 .1برای مطالعۀ بیشتر ر.ک :امینی ،منصور و حقّانی ،سعید (« .)1393سیر تکوین حق فسخ ناشی از اجرانشدن (نقض) تعهد
قراردادی در حقوق اروپایی ،رهنمودهایی برای حقوق ایران» .نشریۀ مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،5ش.1
 .2مذاکرۀ دوستانه شیوهای است که در آن طرفین سعی در رفع اختالفات پیشآمده از طریق گفتوگوی همراه با حسن نیت
در بدو امر و پیش از مراجعه به مراجع دادگستری میکنند.
)3. ADR (Alternative Dispute Resolution
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عدم توفیق ،با مراجعه به مراجع دادگستری اختالف خود را حل کنند .به عبارت دیگر،
صالحیت مراجع قضایی معلق به اجرای روشهای جایگزین حلوفصل اختالف است.
بنابراین در فرضی که شرط مذاکرۀ دوستانه در قرارداد درج شده باشد ،اجرای آن
پیشزمینۀ مراجعه به مرجع حل اختالف است و از تکالیف متعهدله نیز به شمار
میرود .این موضوع از منظر اقتصادی نیز به صرفه است و از حجم کار دادگستری نیز
میکاهد .طرفین برای انعقاد قرارداد هزینۀ زیادی متحمل شدهاند .هرگاه در صورت
نقض تعهد بتوان با مذاکرۀ دوستانه زمینۀ اجرای تعهد نقضشده را فراهم آورد یا به
صورت مسالمتآمیز از رابطۀ قراردادی خارج شد ،هم زیان مادی کمتری متوجه طرفین
بهویژه متعهدله میشود و هم زمان زیادی برای حلوفصل اختالف در دادگستری صرف
نمیشود.
2ـ .3اعمال به هنگام حق فسخ

گاه ارادۀ طرفین قرارداد حین انعقاد آن بر این است که در صورت تحقق شرایطی
یکی از طرفین حق فسخ قرارداد را داشته باشد .همچنین ممکن است ،در اثر نقض
تعهدات قراردادی یا حدوث شرایطی ،آنچنان ضرری متوجه یکی از اطراف قرارداد
شود که تنها مسیر برقراری عدالت معاوضی ایجاد حق فسخ برای متضرر باشد .بنابراین
مبنای خیار فسخ در غالب موارد حکومت ارادۀ طرفین یا جبران زیان و اجرای عدالت
است (کاتوزیان ،13۸۷ ،ص)66
هریک از مبانی مذکور زمانی مورد حمایت حقوق خواهد بود که با حقوق طرف
دیگر قرارداد در تزاحم نیفتد .به بیان دیگر ،حق فسخ ناشی از ضرر ناروا که در صدد
برقراری عدالت معاوضی است ،چنانچه در مدت معقولی توسط ذیحق اعمال نشود،
نهتنها به جبران زیان وارده منجر نمیشود ،بلکه خود موجبات عدم توازن موقعیت
قراردادی را فراهم میآورد.
بنابراین به سه دلیل می توان قائل به لزوم تسریع در اعمال خیار فسخ از سوی
متعهدله در صورت نقض تعهدات قراردادی شد:
الف) در فرضی که هدف از برقراری خیار دفع ضرر و جبران زیان باشد (شهیدی،
13۸۸ب ،ص ، )20۴اگر اجرای این حق به درازا کشد و قرارداد را مدتها در موقعیت
20۷

دورۀ  ،1شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1399

دوفصلنامۀ حقوق قراردادها و فناوری های نوین

متزلزل قرار دهد ،خود باعث ایجاد ضرر دیگری میشود (همان ،ص )۷و براساس
قاعدۀ «الدلیالن اذا تعارضاً تساقطاً» خیار فسخ نیز ساقط خواهد شد.
ب) برخالف دلیل پیش گفته که در عالم ثبوت حکم به انتفای خیار صادر مینمود،
ممکن است در عالم اثبات نیز قائل به این مهم شد که کسی که از اعمال خیار خود با
علم به وجود آن و تحقق شرایط برای مدت متنابهی امتناع میورزد این امر حاکی از
رضایت وی به عقد خواهد بود؛ بهخصوص در مواردی که متعهد به عدم توانایی خود
به اجرای عقد اذعان داشته و از متعهدله ذیالخیار تقاضای اعمال خیار و برونرفت از
شرایط قراردادی را داشته باشد.
ج) همچنین ممکن است براساس قاعدۀ اقدام گفته شود زمانی که صاحب حق از
اعمال حق خویش امتناع می ورزد و بر این اساس به دنبال برتری خویش در روابط
قراردادی است ،به زیان خود عمل کرده و با فوت وقت حق خویش را زائل ساخته
است (ایرانپور ،1390 ،ص.)1۷1
بر این اساس ،درصورتیکه متعهدله در اثر عدم اجرای تعهد از سوی متعهد
مستحق فسخ قرارداد شود ،نمیتواند به استناد ذیحقی خود حق فسخ را برای مدتی به
تأخیر اندازد که طرف دیگر قرارداد از این موضوع زیان ببیند و به استناد اقدام متعهد
براثر عدم انجام تعهد ،زیان وارده را متوجه او نماید .بلکه متعهدله مکلف است حق
خود را در مدت متعارفی اعمال کند و به وضعیت زیانبار قراردادی خاتمه دهد .این
موضوع خصوص ًا زمانی اهمیت می یابد که تا پیش از فسخ ،متعهد موظف به پرداخت
روزانۀ خسارت تأخیر است و این به تعویق انداختن اعمال حق فسخ او را مکلف به
پرداخت خسارت قابل توجهی میکند.
2ـ .4تقلیل خسارات

یکی از تکالیفی که در صورت نقض قرارداد برعهدۀ متعهدله قرار میگیرد تالش
بهمنظور تقلیل و کاهش خساراتی است که در نتیجۀ عدم انجام تعهد از سوی متعهد
ممکن است به وی تحمیل شود.
در صورت ورود خسارت ،زیاندیده موظف است درجهت کاهش این خسارت
تالش معقولی مبذول دارد؛ در غیر این صورت نمیتواند تمامی خسارت واردشده را
20۸
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مطالبه کند .این مسئله به قاعدۀ «تقلیل خسارت» معروف است (شعاریان و موالیی،
 ،1392ص .)36به عبارت دیگر ،میتوان گفت هر شخصی که با حسن نیت به انعقاد
قراردادی مبادرت کرده است نباید منتظر بماند تا طرف مقابل قرارداد را نقض کند و از
این رهگذر خسارت گزافی به او وارد آورد ،بلکه باید با اقدامات و تدابیر متعارف جلو
بروز ضرر را بگیرد یا دستکم میزان آن را کاهش دهد (ابهری و کاویار ،1392 ،ص۷9؛
 ،)Reifegerste et al., 2004, p. 182وگرنه به میزانی که در این راستا قصور کرده
مستحق جبران خسارت نخواهد بود.
هرچند در حقوق ایران به صراحت تعریفی از این قاعده به عمل نیامده ،بعضی از
مواد ازجمله مادۀ  15قانون بیمه مصوب  1316را میتوان نمونهای از آن دانست 1.از
منظر فقهی نیز قواعد الضرر بهنوعی مؤید تقلیل خسارت بود (محققداماد و جعفری
خسروآبادی 13۸9 ،ص )103و قواعدی چون تحذیر و اقدام نتایجی مشابه آن به همراه
دارند (مهتابپور ،139۴ ،ص .)۸0همچنین شاید بتوان بند سوم مادۀ  ۴قانون مسئولیت
مدنی را نیز مصداقی از تقلیل خسارت به شمار آورد.
افزون بر قوانین ،بعضی اصول حقوقی و اقتصادی مؤید وجود این تعهد است.
اصل کارائی اقتصادی یکی از این اصول است (ابهری و کاویار ،1392 ،ص .)۸2توجیه
اقتصادی یک رابطۀ حقوقی مانع از آن است که طرفین اجازه دهند از رهگذر نقض
قرارداد خسارت زیادی به بار آید .خصوصاً درصورتیکه با اقدام یکی از طرفین ازجمله
متعهدله امکان تقلیل آن وجود داشته باشد .هرچه خسارت کمتری وارد شود ،هم عامل
زیان برای جبران خسارت به مشقت کمتری میافتد و درنتیجه هزینۀ کمتری تحمل
میکند و هم زیاندیده ،در کنار تحمل خسارتی کمتر ،با خطر زیاد اعسار طرف مقابل
مواجه نخواهد شد .همین توجه به جنبۀ اقتصادی است که لزوم اجرای قاعدۀ تقلیل
خسارت را بیشتر میسازد (صمدی ،1399 ،ص .)۸9

 .1مادۀ  15قانون بیمه« :بیمهگذار باید برای جلوگیری از خسارت ،مراقبتی را که عادتاً هرکس از مال خود مینماید نسوبت بوه
موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقوداماتی را کوه بورای جلووگیری از سورایت یوا توسوعۀ
خسارت الزم میبیند به عمل آورد».
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افزونبراین ،با توجه به لزوم وجود رابطۀ سببیت درخصوص جبران زیان ،اگر
متعهدله با وجود توانایی جلوگیری یا تقلیل خسارت از این کار سر باز زند نمیتوان
متعهد را موظف به جبران کلیۀ خسارت واردشده بداند؛ چراکه بخشی از آن ناشی از
اقدام یا عدم اقدام خود او بوده است (صفایی و رحیمی ،13۸9 ،ص.)193
همچنین ،درخصوص قرارداد میان متصدی حمل و صاحب کاال یا مسافر ،در
صورت نقض قرارداد از طرف متصدی طرف دیگر باید با اقدامات الزم تا حد امکان
خسارت واردشده به خود را کاهش دهد (شعاریان و موالیی ،1392 ،ص.)۴0
البته باید به این نکته توجه داشت که تعهد زیاندیده به تقلیل خسارت از نوع
تعهد به وسیله است و او فقط موظف است اقدامات معقول برای جلوگیری از خسارت
را انجام دهد ،آنهم درصورتیکه امکان این اقدامات وجود داشته باشد .در غیر این
صورت ،مسئولیتی بر عهدۀ او نیست و میتواند تمامی خسارات واردشده را مطالبه کند
(همان ،ص .)۴5
 .3در صورت عقیمشدن قرارداد

1

عقیمشدن قرارداد بهمعنای عدم امکان اجرای آن است (عسگری و احتشامی،1395 ،
ص )1۷3این موضوع گاه با تمهیداتی از سوی طرفین بهخصوص از سوی متعهدله
قرارداد قابل رفع است .بنابراین شخص یادشده نسبت به انجام این اقدامات بهمنظور
برونرفت قرارداد از بنبست حادث مسئولیت دارد.
3ـ .1مذاکرۀ مجدد

گاه اجرای قرارداد ،به علت بروز حوادث اقتصادی ،مالی ،حقوقی یا فنی که در
زمان انعقاد قرارداد بهطور مشخص قابل پیشبینی نبوده است ،با مشکل مواجه میشود.
حدوث چنین وقایعی به عنوان «دشواری» 2یا عسر و حرج در اجرای قرارداد شناخته
میشود ( .)UNCITRAL, 1988مذاکرۀ مجدد و در صورت امکان بازنگری در قرارداد
مطابق با شرایط جدید ( )Rimke, 1999, P.197-243یکی از مسئولیتهای متعهدله در

1. Frustration
2. Hardship.
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صورت حدوث شرایط دشواری در اجرای قرارداد است که ممکن است با رعایت
شرایطی به تعدیل مفاد آن منجر شود (.)Unidroit, 2010, Article 6.2.2
درصورتیکه حدوث شرایط و افزایش هزینهها یا کاهش منافع به هر ترتیب در
زمان انعقاد قرارداد برای متعهد قابل پیشبینی باشد ،الزامی به مذاکرۀ مجدد برای
متعهدله به وجود نخواهد آمد ،چراکه این تغییر در شرایط به انگیزۀ مشترک و هدف
غایی انعقاد قرارداد خللی وارد نمیآورد تا الزم باشد از طریق مذاکرۀ مجدد جبران شود
(.)Unidroit, 2010, Article 6.2.3
شرط دیگر الزام متعهدله به مذاکرۀ مجدد این است که حدوث شرایط دشواری
خارج از حیطۀ ارادۀ متعهد باشد یا متعهد نتواند از آن جلوگیری کند .در غیر این
صورت ،براساس قاعدۀ اقدام ،متعهد زیان ناشی از شرایط دشواری را به دوش خواهد
کشید (.)ibid
همچنین ،درصورتیکه متعهد ضمن قرارداد خطر ناشی از شرایط دشواری را
پذیرفته باشد ،الزامی برای متعهدله در مذاکرۀ مجدد وجود نخواهد داشت .پذیرش خطر
ناشی از شرایط دشواری لزوم ًا نیازمند تصریح در قرارداد نیست ،بلکه گاه ماهیت و
طبیعت قرارداد اقتضای پذیرش چنین خطری را دارد.
الزام متعهدله به مذاکرۀ مجدد را نباید منحصر در برگزاری جلسه و صرف مذاکره
دانست؛ بلکه بهمنظور صیانت از موقعیت قراردادی که حاصل توافق طرفین برای
اجرای تعهدات است و با عنایت به اصل مهم منع سوءاستفاده از حق که از آثاری مشابه
اصل حسننیت در حقوق ایران برخوردار است ،باید مذاکرۀ مجدد را مستلزم دو تعهد
برای متعهدله دانست :نخست اینکه متعهدله مکلف است با متعهد مالقات کند یا
ترتیبی را فراهم آورد که بتوان به آن عنوان مذاکره را نهاد .دیگر و مهمتر آنکه متعهدله
موظف است با رعایت حسننیت ( )Norbert, 1985, P.188و به قصد برطرفشدن
شرایط دشواری و عدم توازن قراردادی با توجه به اوضاع و احوال پیشآمده و
بهصورت واقعبینانه و جدی به مذاکره بپردازد (.)Berger, 2003, P.1367
هرچند مذاکرۀ مجدد بهطور صریح در حقوق ایران پیشبینی نشده ،نتیجۀ آن ،که
همان بازنگری شرایط قراردادی است ،با «تعدیل» که در حقوق ایران دارای جایگاه
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است مشابهت دارد .تعدیل به معنای تغییر در شرایط و مفاد قرارداد با هدف تطبیق آن با
خواست و ارادۀ جدید طرفین یا ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی است (شقایی،
 ،13۷6ص .)1۴9هرچند اینجا مجالی برای پرداختن به مبانی تعدیل در حقوق ایران
نیست ،بهطور خالصه میتوان نفی عسر و حرج ،شرط ضمنی و غبن حادث را از مبانی
آن درنظر گرفت (یوسفزاده و همکاران .)139۷ ،هرگاه حادثهای باعث عقیمشدن یا
دشواری انجام قرارداد از سوی متعهد شود ،با توجه به مبانی گفتهشده و در راستای
حسن نیت ،میتوان تعدیل قرارداد که نتیجۀ مذاکرۀ مجدد طرفین قرارداد است را بر
عهدۀ آنها گذاشت .هرچند ،شاید اطالق واژۀ «تکلیف» در این خصوص با اندکی
مسامحه همراه باشد و از منظر قانونی نتوان متعهدله را به این موضوع الزام کرد ،مصالح
موجود در این اقدام و نیز رعایت صرفۀ اقتصادی قرارداد 1عاملی درجهت توجه هرچه
بیشتر به این تکلیف خواهد بود.
3ـ .2اعمال بههنگام حق فسخ

مطابق مادۀ  221قانون مدنی 2،صرف اثبات عدم انجام تعهدات قراردادی مسئولیت
متعهد را در پی خواهد داشت؛ اما ،در صورت اختالف درخصوص میزان خسارت،
دادرس با بررسی اوضاع و احوال خسارت را برآورد خواهد کرد.
با وجود این ،گاه برای جلوگ یری از بروز اختالف درخصوص میزان خسارت و
تسریع در جبران آن ،برای عدول متعهد از تعهدات قراردادی ،وجه التزام تعیین میشود
(اسکینی ،136۷ ،ص.)۴۴
با استناد به مادۀ  230قانون مدنی 3،در حقوق ایران امکان تعدیل وجه التزام بهطور
کلی وجود ندارد (برزگر صمغآبادی ،13۸۷ ،ص .)12۸با وجود این ،وجه التزام به دنبال
جبران خسارت واردشده ه به متعهدله ناشی از عدم انجام تعهد است ،اما متعهدله
 .1در بعضی موارد اصالح یک قرارداد و تعدیل آن با هزینۀ کمتری به نسبت انعقاد مجدد آن و از سرگیری مذاکرات با
شخصی ثالث همراه است و از این منظر بهنظر میرسد تعدیل قرارداد با کارایی اقتصادی بیشتری نیز همراه باشد.
 .2مادۀ  221قانون مدنی « :اگر کسی تعهد به اقدام امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند ،در صورت
تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است».
 .3مادۀ  230قانون مدنی درخصوص وجه التزام مقرر میدارد« :اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف،
متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید ،حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند».
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میتواند با اعمال حق فسخ خویش از موقعیت زیانبار قراردادی رهایی یابد و از ورود
خسارت مضاعف به خویش جلوگیری کند.
به بیان دیگر ،مطالبۀ وجه التزام از تاریخ ایجاد حق فسخ برای متعهدله سوءاستفاده
از حقی است که بهموجب قرارداد برای متعهدله ایجاد شده است .از سوی دیگر،
میتوان گفت شرط وجه التزام در قرارداد مقید به زمان است و با ایجاد حق فسخ پایان
میپذیرد؛ بنابراین ،از این تاریخ ،متعهدله میتواند با اعمال حق فسخ از موقعیت زیانبار
قراردادی رهایی یابد یا با پذیرش این موقعیت و عدم فسخ قرارداد الزام به انجام تعهد
اصلی را مطالبه کند.
یکی از مواردی که ممکن است بهموجب آن این تعهد متعهدله اهمیت بیشتری
یابد ،پیشبینی نقض قرارداد از سوی طرف مقابل است .این مسئله به این معنا است که
یکی از طرفین پیش از رسیدن موعد انجام تعهد اطمینان مییابد که طرف مقابل بنا به
عللی قادر به انجام تعهد خود نیست (رفیعی و حسینی ،1391 ،ص .)۴۴در این فرض،
شخص گفتهشده باید با اعمال بهموقع حق فسخ خود از بروز زیان علیحده جلوگیری
کند .هرچن د این تعهد برای هر دو طرف قرارداد وجود دارد ،شاید درصد بروز آن برای
متعهدله بیشتر باشد .این موضوع در مادۀ  ۷2کنوانسیون بیع بینالمللی کاال نیز مورد
اشاره قرار گرفته است.
هرچند این قاعده بهطور شفاف در حقوق ایران پیشبینی نشده است ،بهنظر
میرسد اعمال آن منافاتی با مبانی حقوقی و فقهی نداشته باشد .همانگونه که بعضی از
نویسندگان قاعدۀ الضرر را همسو با این موضوع میدانند (صفایی و عسگری،1393 ،
ص .)10همچنین ،قاعدۀ رفع ضرر محتمل نیز ممکن است در این خصوص کارایی
داشته باشد (همان) .بهموجب این قاعده ،هرگاه انسان احتمال وقوع ضرر را بدهد یا
مقتضی ورود آن وجود داشته باشد ،به حکم عقل باید آن را دفع و از آن جلوگیری کند
(لطفی ،1391 ،ص.)209
نتیجهگیری
اساس شکلگیری قرارداد توافق ارادۀ اشخاص برای نیل به هدفی مشخص است .به
بیان دیگر ،انسانها بهمنظور همافزایی توان خود وارد رابطۀ قراردادی با دیگران
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میشوند تا با کمک هم بتوانند نیازهای خود را به بهترین شکل برطرف سازند و
نتیجهای مطلوب به دست آورند .بنابراین ،انجام کامل و صحیح قرارداد اصوالً باعث
تحقق منافع هر دو طرف میشود .به همین علت ،همکاری آنها با یکدیگر برای نیل به
این هدف ضروری است .ازاینرو ،متعهدله نیز نقشی فعال ایفا میکند و مانند متعهد
تکالیفی را برعهده دارد تا مفاد قرارداد چنانکه طرفین آن خواستهاند و نفع اجتماعی
اقتضا میکند اجرایی شود .این موضوع از منظر اقتصادی نیز حائز اهمیت است و
طرفین را با صرف هزینهای کمتر به اهداف خود میرساند .تکالیف متعهدله در سه
مقطع زمانی متصور است:
الف) در مرحلۀ اجرای قرارداد متعهدله مکلف به ارائۀ اطالعات ،مطالبۀ تعهد،
بازرسی تعهد و پذیرش آن است.
ب) در صورت نقض قرارداد ،متعهدله اولویت الزام و مذاکرۀ دوستانه و در
صورت نگرفتن نتیجه ،اعمال بهموقع حق فسخ و تالش بهمنظور تقلیل خسارات ناشی
از نقض قرارداد را برعهده دارد.
ج) در صورت عقیمشدن قرارداد ،متعهدله مکلف به انجام مذاکرۀ مجدد یا در
نهایت فسخ قرارداد است.
هرچند بعضی از این موارد در حقوق ایران صراحتاً پیشبینی نشده ،ولی برای
دستیابی به هدف غایی قرارداد و نیز کارایی اقتصادی الزم است به آنها توجه شود.
اگرچه طرفین بهموجب قرارداد ممکن است به غرض اصلی خود نرسند ،اعمال بسیاری
از این موارد از ورود ضرر گزاف به هر دو جلوگیری میکند و زمینه را برای پیشبرد
اهداف قراردادی به وسایل دیگر مانند فسخ بهموقع قراردادی که دیگر امکان اجرای آن
وجود ندارد و انعقاد قراردادی دیگر فراهم میسازد .رویۀ قضایی در این خصوص نقش
مهمی را ایفا مینماید.
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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.
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