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  مطالعات حقوقي مجله 
  1390اول، بهار و تابستان ، شماره سومدوره 

  
  
 

ع يون بي كنوانسدر نقض قرارداد ينيش بي از پي حق فسخ ناشيبررس
  رانيحقوق ا كاال و المللي بين

  
  چهاربرج ين اعظميحس          يون مافيهما          ينيمنصور ام

  
  دهيچك

 و  شـده  المللي  بينش معامالت   ياافزباعث  ن كشورها   ي ب روابطگسترش  
ـ  فعال ي انجام معامله و به طور كلـ        كه يياز آنجا  ـ ن يت اقتـصاد  ي ـ  ي ه قواعـد   از ب
ـ  از ح  موجـود عتا قواعـد    ي طب ژه دارد، يو يحقوق  دسـت   يي محتـوا  و يث كمـ  ي

 معـامالت   ي بنـا بـه اقتـضا       مـوارد  ي در برخـ   اند و   شده هايي  يخوش دگرگون 
نـا وارد عرصـه     ي بزرگ جهـان ع    يحقوق يها  قواعد موجود در نظام    يالملل  بين
ـ  تطب يبـرا قواعد مزبور   ز  ين يگاه شده و    يالملل  بين ـ نق بـا    ي تجـارت  هـاي     ازي
 در اسناد مربوطه مورد توافق كشورها قـرار گرفتـه           يراتييبا اعمال تغ   الملل  بين

ـ يش ب يل پ يار فسخ به دل   يوجود خ « قاعده   ،ن قواعد يله ا ماز ج . است  نقـض   ين
مورد اشـاره قـرار      كاال   المللي  بينع  يون ب ي كنوانس 72ماده   است كه در     »قرارداد
ن قاعده با قواعد حاكم بـر نظـام         ي رابطه ا  يبررسن مقاله   ياهدف  .  است گرفته
 ي قواعد حاكم بر نظـام حقـوق       يبررسن منظور ضمن    يبد .استران  ي ا يحقوق

 فـسخ   اريجعل خ « قاعده   ؛ هر چند  م كه ين موضوع هست  ين ا ييران در صدد تب   يا

                                                           
  نويسنده مسئول(  دانشگاه شهيد بهشتي حقوق خصوصي دانشكده حقوقاستاديار(   

aminimansour@yahoo.fr 
  نويسنده مسئول(  دانشگاه مازندرانحقوق خصوصي دانشكده حقوق و علوم سياسي استاديار(  

 hmynmafi@yahoo.com  
  دانشگاه مازندران دانشكده حقوق و علوم سياسيدانشجوي دكتري حقوق خصوصي   
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 36  1390سوم، شماره اول، بهار و تابستان دوره  ،مجله مطالعات حقوقي

 و  يني تقن  سابقه يران و منابع فقه   ي در حقوق ا   » نقض قرارداد  ينيش ب يل پ يلبه د 
ـ چ  يرش آن با ه   ين حال پذ  ي در ع  ي ول دارد ن يعيتشر ك از قواعـد حـاكم بـر       ي

  .ر قواعد بكار روديتواند در كنار سا  مير نبوده ويران مغاي اينظام حقوق
  

 كـاال، نقـض     المللي  بينع  يون ب ي كنوانس 72، ماده   ينيش ب ينقض قابل پ   :هاي كليدي   واژه
  .، نقض قراردادي، نقض اساسياحتمال

  

  مقدمه .1
، معموال، بـه دو     ي با قواعد حقوق داخل    المللي  بينق قواعد   ي و تطب  يبه منظور بررس  

 تـالش  ي قواعـد حقـوق داخلـ   مداقه و كنكاش دربا : اولشود؛ در روش   مي وه عمل يش
 شـود  ي مـي   سع گردد و در واقع    ييساشناا قواعد مشابه    ي المللي  بينهمان قاعده   شود   مي

 كه مفـاد قاعـده      يدر صورت  .گردد ي معرف ي و مل  يك قاعده بوم  يقاعده مزبور به عنوان     
ط و آثار قاعده اسـت      ي شرا ي، روش دوم بررس   افت نشد ي يق در حقوق داخل   يمورد تحق 

د  مـور المللـي  بينا قاعده ي كه آ ن سوال پاسخ داده شود    يگردد به ا    مي  كه تالش  يبه نحو 
بـه عنـوان قاعـده نـو         ي جمع شده و در نظام حقوق ملـ        يتواند با قواعد داخل     مي بحث

  ؟رش واقع گردديمورد پذظهور 
 ي حـداقل دو اثـر حقـوق       ي در حقوق داخل   المللي  بينرش قاعده   يگر پذ ي د ياز سو 

دوم . شـود  المللي نمي   بين مانع الحاق دولت به سند       ،وجود آن خواهد داشت؛ اول آنكه؛     
 بـه خـود نگرفتـه و        يي چهره استثنا  ،ي آن در حقوق داخل    ير فرض الحاق، اجرا   بنكه؛  يا

  .گردد  نميقن محدودي قدر متبه آن كاربرد
 است كه    » نقض قرارداد  ينيش ب يل پ يار فسخ به دل   يوجود خ «ن قواعد؛   يله ا م از ج 

 ؛هن مـاد  يـ به موجـب ا    . كاال به آن اشاره شده است      المللي  بينع  يون ب ي كنوانس 72در ماده   
 تعهد اجرا نخواهد شود آشكار ي تعهد به نحو معقوليدن موعد اجرايبل از رسقچنانچه 

  خواهد نمود، طرف مقابـل     يخوددار تعهداتش   يفايشد مانند آنكه متعهد اعالم كند از ا       
ه متعهـد   چد و چنان  ي بر فسخ قرارداد اعالم نما      را م خود ي تصم يتواند با ارسال اخطار    مي

 قرارداد نگردد متعهدله حق فسخ قـرارداد را         ي اجرا ي مناسب برا  نيحاضر به ارائه تضم   
  .خواهد داشت

 قواعد حـاكم بـر نظـام        ي بررس  مد نظر قراردادن دو روش فوق و       ن نوشتار با  يدر ا 
www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

37  ...  كنوانسيون بيعدربررسي حق فسخ ناشي از پيش بيني نقض قرارداد 

ون مـورد   ي كنوانس 72ا وجود ماده    يآ م كه ين موضوع هست  ين ا ييران در صدد تب   ي ا يحقوق
و در صـورت    ن معاهـده گـردد؟      يـ ران به ا  يق ا  الحا ي برا يتواند به عنوان مانع     مي اشاره

 مـورد   يا بـه عنـوان اصـل حقـوق        يـ  خواهد داشت    ييا قاعده فوق چهره استثنا    يالحاق آ 
ط ي شـرا  ي اجمال يررسضمن ب  فوق   يها استفاده قرار خواهد گرفت؟ در پاسخ به پرسش       

 بـا   رانيـ  ا ي قواعد حاكم بر نظام حقوق     ي برخ ارتباط ،ونيقاعده در كنوانس  هاي    يژگيوو  
گردد به سوال فوق پاسخ      ي مي  سع يريجه گ يتا ضمن نت  يو نها م كرد   ي خواه ي بررس آن را 

  . داده شود
  
ع يون بي نقض در كنوانسينيش بيل پيجاد حق فسخ به دليط اي شرايررسب .2

   كاالالمللي بين
ل يـ ط فـسخ قـرارداد بـه دل       ي شرا ، كاال المللي  بينع  يكنوانسون ب  721با توجه به ماده     

  :ان كرديل بيتوان به شرح ذ  مي نقض راينيش بيپ
  ؛دن موعد متعهدينرس فرا) الف
  ؛ندهيآشكار بودن نقض در آ) ب
  ؛ بودن نقضياساس) ج
  ؛ارسال اخطار معقول) د
  ؛ متعهدين مناسب از سويعدم ارائه تضم)  ه

   فرا نرسيدن موعد تعهد .1-2
عقـد و موعـد     نعقـاد   ا بـين زمـان      يمنظور از فرا نرسيدن موعد تعهد، فاصله زمـان        

چرا كه اگر موعد تعهد فرا رسيده باشد و متعهد از انجام            . است از آن    يناشاجراي تعهد   
 ي عدم اجراجبران خسارتهاي  راه حل كند متعهدله امكان توسل به    يتعهدات خوددار 

نش هر كدام بستگي به شرايط موجود       يكه گز  تعهد مقرر در كنوانسيون را خواهد داشت      
  .  دارددر قرارداد

مـثال   كه وقوع نقض در زمان عقد يا پيش از آن آشكار باشـد               ي در صورت  ياز طرف 
 4 در ضمن عقد مدت آن را        يد ول ي روز طول خواهد كش    10معلوم باشد كه انجام تعهد      

 در واقع حق خود را به       ،توان گفت متضرر از نقض با علم به آن         ميروز قرار داده باشند     
  2.رداد اسقاط نموده استطور ضمني نسبت به فسخ قرا
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 38  1390سوم، شماره اول، بهار و تابستان دوره  ،مجله مطالعات حقوقي

  ندهي آشكار بودن نقض در آ.2-2
. باشـد » آشكار بودن نقـض   «مربوط به   ون  يكنوانس 72  شايد مهمترين بحث در ماده    
 يبرخـ معيار آشكار بودن چيـست؟       شود اين است كه    سوالي كه در اين زمينه مطرح مي      

متقاعد خواهـد شـد      اين است كه آيا شخص متعارف        72  معيار قاطع در ماده   «: معتقدند
 گريبه عبارت د   ).96: 1986،  3ميشلختر (»كه مطمئناً نقض قرارداد رخ خواهد داد يا نه؟        

 2بنـد    بر اسـاس      چرا كه  ، خواهد بود  » يار نوع يمع«ن خصوص مالك مورد قبول      يدر ا 
و مـوادي نظيـر      مندرج در آن است      ي حقوق ياصول كل  ،تفسير كنوانسيون   معيار ،7  ماده
 را مـورد   يار نـوع  يمعز  ي ن ... و   43   ماده 1، بند   39 ماده   1، بند   9 ماده   2، بند   8   ماده 3بند  

  4.اند توجه قرار داده

   اساسي بودن نقض.3-2
دانـد و    شرط الزم براي فسخ قرارداد را اساسي بودن نقض مـي          ون  يكنوانس 72ماده  

 طـرفين   نقض قرارداد توسـط يكـي از      « : دارد  مي  در تعريف نقض اساسي مقرر     25ماده  
شود كه منجر به ورود چنان خسارتي به طرف ديگر           هنگامي نقض اساسي محسوب مي    

گردد كه او را از آنچه استحقاق انتظار آن را بـه موجـب قـرارداد داشـته اسـت، اساسـاً                      
اي  محروم كند، مگر اين كه طرفي كه مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنين نتيجـه               

فرد متعارف هماننـد او نيـز در اوضـاع و احـوالي مـشابه،               كرده و يك     را پيش بيني نمي   
  .»بيني كند توانسته است آن امر را پيش نمي

 آن  ي شـده و بـر مبنـا       ي قـرارداد تلقـ    يتواند نقض اساسـ     مي  كه ياز جمله اقدامات  
  :ل اشاره كرديتوان به موارد ذ  ميش از زمان اجرا فسخ كرد،يقرارداد را پ

 يا فروش ماشين آالت     ؛5دار شده است  يل آن به خر   ي كه تعهد به تحو    ييفروش كاال 
 ديـ له آن بـراي خريـدار توليـد نما        يتوليدي كه فروشنده تعهد كرده بود تا كـاال را بوسـ           

متعهد كااليي را توليد كرده و در        كه قرار است     ين طور وقت  يهم). 438: 1999،  6هانولد(
، 7تـل يتر (م نداده اسـت   زمان مشخصي تحويل دهد ولي هيچ اقدامي را براي توليد انجا          

  دانست ي نقض اساس  ينيش ب يتوان از موارد پ     مي زي متعهد را ن   ي ورشكستگ )773: 1995
  .)32: 2005، 8لو(

نكـه  ي ا يمثـال بـرا    به عنـوان     . مورد متفاوت است   حسبالبته اساسي بودن تأخير،     
 باشـد لـذا صـرف    يد در نظر عـرف اساسـ  ي گردد باير، نقض موجد حق فسخ تلق    يتاخ
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39  ...  كنوانسيون بيعدربررسي حق فسخ ناشي از پيش بيني نقض قرارداد 

) كه تأخيري معمـول اسـت     (ي بارگيري     متصدي حمل و نقل در تأخير يك روزه        اعالم
  .)773: 1995، 9تليتر (سبب توجيه فسخ نخواهد شد

 وجود دو شرط براي تحقق نقض اساسـي ضـروري     ، كنوانسيون 25  باتوجه به ماده  
  :است

  ؛ي طرف قرارداد از انتظارات قراردادي محروميت عمده) الف
  .بودن ورود ضرر براي ناقضبيني  قابل پيش)  ب

، در صـورت اثبـات شـرط اول         شـود   مي  نيز استنباط  25البته همان طور كه از ماده       
بايـد عـدم قابليـت        نقض اساسـي، شـرط دوم مفـروض اسـت و نـاقض               توسط مدعيِ 

  .دكنبيني را ثابت  پيش
 ، نقض اساسي را مستقل از     25  اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه ماده           مسأله

ن يبـه همـ   كنـد و      تعريف مـي   ي و بدون توجه به قواعد حقوق مل       مفاهيم حقوق داخلي  
المللـي آن    به ويژگي بين  د  يبا 7   ماده 1 بند   به موجب   بودن نقض،  يل در احراز اساس   يدل

  . توجه كرد
   ارسال اخطار معقول.4-2

 سـبب خواهـد شـد كـه         ي بدون اعالن قبلـ    آن يعدم اجرا جتا  يفسخ قرارداد و نت     
 72 مـاده  2لـذا مطـابق بنـد   .  قـرارداد را داشـته باشـد   يگر كماكان انتظار اجـرا يف د طر

 ي ضرور  قرارداد  بر فسخ  ي مبن يقبلاخطار    وجود داشته باشد،   يون اگر زمان كاف   يكنوانس
 عمـل   ي را بدون اخـالل در آزاد      ين اخطار ي ارسال چن  ين ارتباط يل نو يالبته وسا . است

 وجود داشـته باشـد، ارسـال    يقطعا اگر زمان كاف. زندسا  ميريده امكان پذ يان د يطرف ز 
  ).44: 1999هانولد،  (خواهد بود تي حسن ناز لوازمن اخطار يا

 يست بلكـه قاعـده      يـ الزم به ذكر است كه منظور از ارسال اخطار صرف ارسال ن           
  10.است » ه اعالمات ارادهيواصل شدن كل «ون ي در كنوانسيكل

 يست معقول باشد به نحو    يبا  مي ن اخطار يكند ا   مي ز اشاره ي ن 72همان طور كه ماده   
ز با توجـه    ين مورد ن  يدر ا . ن مناسب داشته باشد   ي ارائه تضم  ي برا يكه متعهد فرصت كاف   

، البتـه بـا     يار، ضـابطه نـوع    يـ د گفت مالك و مع    ي با 11ونيبه مفهوم مواد مختلف كنوانس    
  . خواهد بودمتعهد، يشخصهاي  يي قرارداد و توانايط خاص حاكم بر اجرايلحاظ شرا
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 40  1390سوم، شماره اول، بهار و تابستان دوره  ،مجله مطالعات حقوقي

   متعهدين مناسب از سوي عدم ارائه تضم.5-2
 يا جبـران تمـام    يـ  قـرارداد و     ين مناسب آن است كه نسبت بـه اجـرا         ي تضم يمعن

ست يـ البتـه الزم ن . )28: 2005لـو،  ( نان حاصـل شـود  ي از عدم اجرا اطميناشهاي  انيز
 بـا  يكـن اسـت اجـرا    مميبـه عبـارت   د،ين نماي كامل قرارداد را تضمي اجرا،ناتيتضم
ر ي بـا تـاخ  ي چنانچـه اجـرا  ،ن صـورت يدر ا) 392: 1999هانولد، ( دشو ني تضم،ريتاخ

د ين باين تضميا«اما .  نباشد قطعا امكان فسخ قرارداد وجود نخواهد داشت      ينقض اساس 
د يـ  با،در واقـع . ت طـرف قـرارداد شـود    ينـان و رضـا    ي باشد، كه موجب اطم    يبه صورت 

ن ي ماننـد تـضم    ؛ردين كار صورت گ   ي ا ي برا يا اقدامات عمل  ي و   مدارك مستند ارائه شده   
ه يـ د به علت نبود مواد اول     ين كه توقف تول   يا اثبات ا  يمت كاال توسط بانك و      يپرداخت ق 

گـران،  ي و د  ييصـفا  (»افـت يد ادامه خواهد    يتول گريه از منبع د   ين مواد اول  يبوده و با تام   
 از اعتصاب كـارگران باشـد   ياجرا، ناش كه علت ظن به عدم يا در موادي ؛)337: 1384

 آن  ي برا ينيگزيا منبع جا  ين باشد كه اعتصاب مرتفع شده       ي از ا  يد حاك يضمانت اجرا با  
ـ  ي از نو  يجمع (وجود دارد  ت در  يـ  كـه علـت، ممنوع     يدر مـوارد  . )64:  تـا  يسندگان، ب

: 210،  12تـز يفر(  باشـد  ين مناسـب  يتواند تضم   مي  صدور يصادرات است، گرفتن اجازه     
247(.  

  
   نقض قراردادينيش بيل پيبه دل حق فسخرش يت پذيا قابليوجود  يبررس. 3

  راني حقوق ا
ي ران بررسـ  يـ  نقـض قـرارداد در حقـوق ا        ينـ يش ب ي از پ  ي كه حق فسخ ناش    يزمان

نخـست آن كـه ؛      : ميد به آنها پاسـخ دهـ      يگردد كه ناچار با     مي شود، دو سوال مطرح    مي
ك ي را به عنوان     ي نقض قرارداد، حق فسخ    ينيش ب يپ ي برا يا متون فقه  ين موجود   يقوان

 يا جعـل حـق فـسخ بـرا        ي بودن پاسخ، آ   ياند؟ دوم؛ در صورت منف     قاعده در نظر گرفته   
ن حق  يرش چن يا پذ ي؛ آ ير است؟ به عبارت   يران امكان پذ  ي ا ي در نظام حقوق   ين مورد يچن

   روبروست؟ يا موانع حقوقيران با مانع ي اي در نظام حقوقيفسخ
ن و مقـررات و كنكـاش در        ي ابتدا بـا اسـتقراء در قـوان        ها  ن پرسش ي پاسخ به ا   يبرا

ن يـي م و سپس ضـمن تب يران دارين قاعده در حقوق اي ايي در شناساي سعيات فقه ينظر
ران يـ  ا يرش آن در نظام حقوق    يا عدم امكان پذ   ينه، امكان   ين زم ياشكاالت مطروحه در ا   
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  . گردد  ميبحث
  رانيجود حق فسخ در حقوق اا عدم وي وجود يبررس. 1-3

 در خـصوص  يشود سه نوع مقـرره قـانون      مي ران مالحظه ي ا ي متون قانون  يبا بررس 
  :نقض قرارداد وجود دارد

 ي ال 235 و   230 ي ال 219 در مواد    يقواعد حاكم بر نقض قرارداد بطور كل      : نخست
له بعـد    ضمانت اجراها به مرح    ين مواد تمام  ي ذكر شده كه به موجب ا      ي قانون مدن  243

ط آن  ي نقض و شـرا    ينيش ب ي پ ي از ضمانت اجرا   ي پرداخته و ذكر   ياز تحقق نقض واقع   
گـردد در     مـي   مالحظـه  ين فصل از قانون مدن    ي مقررات ا  يبا بررس . امده است يان ن يبه م 

شود و در صورت عـدم اجـرا          مي  تعهد يفايصورت نقض، بدوا ممتنع الزام و اجبار به ا        
ا متعهدله، نوبـت    يله شخص ثالث و     ي قرارداد به وس   يجرا متعهد و عدم امكان ا     ياز سو 

  .رسد  ميبه فسخ قرارداد
ز يـ  ن ين و بـه طـور مـورد       ي مذكور، در باب عقود مع     يعالوه بر قواعد عموم   :  دوم

ـ  ي موارد از قاعده عموم    ي نقض تعهد ذكر شده كه در برخ       ي برا ييضمانت اجراها  ش ي پ
 ملتـزم شـده     ياگر مشتر  « ي قانون مدن  379مثال به موجب ماده     . گفته عدول شده است   

ع حـق فـسخ خواهـد       يا رهن بدهد و عمل به شرط نكند، با        ي ثمن ضامن    يباشد كه برا  
ع ضامن بدهـد و عمـل بـه شـرط           ي درك مب  يع ملتزم شده باشد كه برا     يداشت؛ و اگر با   

ن ماده از الزام متعهد صـرف نظـر         يگردد در ا    مي مالحظه. » حق فسخ دارد   ينكند، مشتر 
ن مقـرره  ي همي متعهدله حق فسخ قائل شده است، ولي و به محض نقض عهد، برا     شده
توانـد در خـصوص       نمـي  جـه ي توجه دارد در نت    يز به مرحله بعد از نقض واقع      ي ن يقانون

  13.ردي نقض مورد استناد قرار گينيش بيپ
ز به بحث نقض تعهد پرداخته اند كه بر اساس آنها عالوه            ي از مقررات ن   ينوع سوم 

 مـوارد فـرا     يست بلكه در برخـ    ي به الزام متعهد ن    يازين كه در صورت نقض عهد ن      يابر  
ـ  يـ  به دل  ي دانسته نشده و به عبارت     يز ضرور يدن موعد ن  يرس  ي نقـض، بـرا    ينـ يش ب يل پ

 قـانون   380توان بـه مـاده        مي ن رابطه يدر ا . متعهدله حق فسخ در نظر گرفته شده است       
ن ين كه امكان مطالبه تضم    يز با ا  ي مواد ن  ير برخ د. س اشاره كرد  يار تفل ي راجع به خ   يمدن

ـ     يي تعهد مورد شناسا   يدن موعد اجرا  يقبل از فرارس    يـي  ضـمانت اجرا   ي قرار گرفتـه ول
  14.ن ذكر نشده استي عدم ارائه تضميبرا
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ز بنا به نظر مشهور در صـورت تعـذر شـرط و عـدم امكـان الـزام                   يه ن يدر فقه امام  
 :ق1418،  ينينائ( تواند عقد را فسخ كند      نمي ل از آن  متعهد، متعهدله حق فسخ دارد و قب      

  متعهدلـه يجـاد حـق فـسخ بـرا    ي فقها، صرف نقض عهد را موجـب ا  يالبته برخ ). 257
 مـراد از    15.شمارند  نمي جاد حق مزبور را منوط به تعذر اجبار و الزام متعهد          يدانند و ا   مي

رداد است نه قبـل از آن        قرا يدن موعد اجرا  يدگاه فقها، نقض پس از فرا رس      ينقض در د  
   ).127: ق1417،يبهبهان(

 يش از موعد در كتب فقهيق نقض پي از مصاد يگردد هر چند برخ     مي  لذا مالحظه 
 16. مطرح نشده اسـت    ي در خصوص آن بحث مستقل     ي قرار گرفته است ول    يمورد بررس 

كرد، د تعهد خود را اجرا نخواهد ي كه متعهد اعالم نمايبه نظر صاحب جواهر در صورت  
، محمـد   ينجفـ (نقض محقق شـده و متعهدلـه حـق فـسخ قـرارداد را خواهـد داشـت                   

  ).79- 80:  ق1394حسن،
 ي بصورت قاعـده مـستقل      نقض قرارداد  ينيش ب ي از پ  ي حق فسخ ناش   ب،ين ترت يبد

ن معنـا  ين بـد يا ا ي؛ اما آ  17 قرار نگرفته است   يي مورد شناسا  ي و منابع فقه   رانيدر حقوق ا  
 در 72ل وجود مقـرره مـاده   ي كاال به دلالمللي بينع يون بي به كنوانسرانياست كه الحاق ا   
  .ميپرداز  مين پرسشي رو برو است؟ دربند دوم به پاسخ ايآن با مانع حقوق

  راني حق فسخ در حقوق اييا عدم امكان شناساي امكان يبررس. 2-3
 يديـ رش هـر قاعـده جد     ي حاكم است كه پـذ     يران قواعد خاص  ي ا يدر نظام حقوق  

د باعث بر هم    ي جد ي ا  قاعده ورود كه اگر    يده شود بطور  ي سنج هاد با محك آن   ياچار با ن
 يتواند به عنوان قاعده ا      نمي رفت كه آن قاعده   يد پذ ي گردد ناچار با   يخوردن نظم حقوق  

 چهـار ران در   يـ رش حـق فـسخ در حقـوق ا        ين قسمت موانع پـذ    يدر ا  . گردد ي تلق يمل
   .ميرادات پاسخ دهين ايم كه به ايكن ي ميرد و سعيگ  مي قراري مورد بررسقسمت
ن معنـا   يـ ن است كه عقود الزم هستند به ا       يا اصل لزوم بيانگر     : اصل لزوم  .1-2-3

 را منحـل كننـد   تواننـد بـدون تراضـي يـا مجـوز قـانوني آن       نمي  هيچ يك از طرفين كه
ـ  ،هر گاه در لزوم يا جواز عقدي ترديد شـود اصـل           ن  يبنابرا). 61: 1375،  شهيدي( زوم  ل

 از موانـع  يكـ ي وجـود اصـل لـزوم را    يبرخ. دليلي ثابت گردد   آنست مگر خالف آن با    
هـر قـرارداد، تـا      «: دانند و اعتقاد دارند     مي  نقض قرارداد  ينيش ب يرش حق فسخ در پ    يپذ

زماني كه به يكي از اسباب قانوني منحل نشده باشد، واجد الزامـاتي اسـت كـه از اراده                   
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بيني نقض احتمالي قرارداد به يك طرف امكـان           لي كه پيش  شود، در حا    طرفين ناشي مي  
جانبه منحل سازد در حـالي كـه نـاتواني در اجـراي               صورت يك   قرارداد را به  ... دهد    مي

، كـار  همت( »تعهدات محرز و مسلم نبوده و نقض واقعي قرارداد، صورت نگرفته است           
 كـه   يوم در همـه مـوارد     د اذعان داشت كه اصل لز     يراد با ين ا ي ا يدر بررس ). 79: 1384

رد يگ  مي در مقابل جعل حق فسخ قرار    يگردد به عنوان مانع     مي بحث انحالل عقد مطرح   
ل يـ ن دل ي نقـض نـدارد؛ بـه همـ        ينيش ب ي از پ  يت آن اختصاص به حق فسخ ناش      يو مانع 

 گري باشد د  ي وجود حق فسخ، معقول و منطبق با ضوابط حقوق         يلياست كه اگر بنا به دل     
گر، اصل لزوم   يبه عبارت د  . ف وجود اصل لزوم، حق فسخ را انكار كرد        توان به صر   نمي

  . جعل حق فسخ نكرده باشديل خاصي قابل استناد است كه دليفقط در موارد
 كـه حـاكم بـر    18 مثل قاعده الضرر باشديك قاعده ثانويتواند   ميل خاص ين دل يا

ي وع ضـرر  ل شدن وصـف لـزوم عقـد در موضـ          يده و موجب زا   يه لزوم گرد  يحكم اول 
از ). 19ار مجلـس  يـ مثـل خ  (ه باشـد    يا حكم اول  يك قاعده   يتواند    مي ن كه يا ا يشود و    مي
شـود،    مـي  ل خـاص بـر آن وارد      ي و عام است و دل     يك حكم كل  ي كه اصل لزوم     ييآنجا
ن مبنا در خـصوص     يهم. گردد  مي ار فسخ يجتا خاص بر عام حاكم شده و حكم به خ         ينت

د قرار گرفتـه    ي مورد تاك  20م. ق 219ل لزوم در ماده      بر اص  يحاكم شدن علل خاص قانون    
  .است

چ وجـه مـانع از      ياصل لـزوم بـه هـ      ران،  يدر حقوق ا  : توان گفت   مي جهيبه عنوان نت  
تواند   مي قانونگذاريا مصلحتيل يشود و به هر دل  نمي مقننيار و حق فسخ برا   يجعل خ 

  .ار فسخ گردديه وجود خبقائل  نقض ينيش بيمورد پدر 
 به معناي لزوم اصل الزم االتباع بودن عقد:  اصل الزم االتباع بودن عقد   .2-2-3

ا عـدم  يـ ت يـ  و برعكس اصـل لـزوم بـه قابل          آن است   از مفاد  يرويپاجراي مفاد عقد و     
انگر الزم االتبـاع    يـ ا الزم بودن عقـد ب     يز  يپردازد بلكه صرف نظر از جا       نمي ت فسخ يقابل

 كـه عقـد     ياعتقاد دارند كه تا زمـان     » اوفوا بالعقود «ه  ي با استناد به آ    يبرخ. بودن آن است  
د اجرا شود خواه عقد الزم باشد،       ي از آن با   يه تعهدات ناش  ي است، كل  يمنحل نشده و باق   

: دارد  م مقـرر مـي    . ق 219درتبـين ايـن قاعـده مـاده         ). 24: 1385،  يشـهباز (ز  يخواه جا 
 قـانوني آنهـا الزم االتبـاع        عقودي كه برطبق قانون واقع شده، بين متعاملين و قائم مقام          «

. را از آثار عقـد بـه شـمار آورد          توان آن    مي ،از لحاظ رابطه اين قاعده با عقد       .»... است  
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منـدان  ددانند و اعتقاد دارند بناي خر       مندان مي درا بناي عقال و خر     برخي مبناي اصلي آن   
د نيز اعتماد   ست كه هنگام معامله به حفظ آن ملتزم شوند و به پايبندي طرف خو              ا براين

: 1385،  يشـهباز  (سـازند   نمايند و براين پايه نظم اجتماعي و اقتصادي خـود را مـنظم              
ن ي عـ  يفايتوان به آن اشاره كرد قاعده لزوم ا         مي ن بخش ي كه در هم   يگري قاعده د  .)47

 همچون ماده يران با توجه به قاعده لزوم و مالك موادي ا يتعهد است كه در نظام حقوق     
رفتـه  يه پذيـ  كامن ال، به عنوان قاعـده اول      ي، برخالف حقوق كشورها   يمدن قانون   21239

د ين تعهد وجود دارد باي عي كه امكان اجرا  ين دو قاعده تا زمان    يبه موجب ا  . شده است 
د قبـل از    يـ ن مقـصود با   يل به ا  ي ن ي بند بود و مانع تزلزل عقد شد و برا         يبه مفاد عقد پا   

ر نـشد   ي كه الزام امكان پذ    يرارداد گردد و در صورت     ق يفسخ قرارداد متعهد الزام به اجرا     
 كـه نقـض     يي از آنجـا   22.توان قائل به وجود حق فسخ شـد         مي ن راهكار يبه عنوان آخر  

دهد و ابتـدا متعهـد        نمي ران به متعهدله امكان فسخ قرارداد را      ي قرارداد در حقوق ا    يفعل
 تعهداتش فـرا    يوعد اجرا ن كه م  يك طرف قبل از ا    ي اگر   يق اول يد اجبار شود، به طر    يبا

ـ        يد قصد انجام تعهدات را در آ      يرسد اعالم نما    ش شـود  ينده ندارد و مرتكب نقـض از پ
: 1384 ،يمـ يرح(بنـد باشـند   يد به عقد پا   ين با يتوان به متعهدله حق فسخ داد و طرف        نمي
140-141.(  

 نه  مفاد عقد استيقاعده لزوم ناظر به مرحله اجرا: د گفتيراد باين ا ي ا يدر بررس 
 ز بـه نوبـه خـود الزم الوفـاء و الزم االتبـاع     ي نياريچراكه هر عقد خ. اريمرحله جعل خ 

 در آن   يگريار د يا هر خ  يا شرط   يب  يار ع ي كه خ  يا مزارعه ا  يع  ين عقد ب  يبنابرا. باشد مي
 بـودن آن  ياريـ  آن هـستند و خ ين ملزم به اجـرا    يباشد مشمول قاعده لزوم بوده و طرف      

 آن يار است نه اجراين نوشتار هم مرحله جعل خيموضوع ا.  ندارد در لزوم وفاء  يريتاث
ر؟ يا خ يار كرد   يتوان جعل خ    مي  نقض قرارداد  ينيش ب يا در پ  ين است كه آ   يو سئوال ما ا   

رسد حق فسخ فوق الـذكر در مرحلـه جعـل، بـا               مي با توجه به مباحث فوق الذكر بنظر      
 شود هرچند آنچه باعث انحالل عقـد      البته ممكن است گفته     .  ندارد يقاعده لزوم تزاحم  

ت مفاد قاعده يجه اش عدم رعايار نتيجاد آن، اما اعمال خ  يار است نه ا   يشود اعمال خ   مي
 يار، مـانع حقـوق    يد گفت كه اگر در مرحله جعل خ       يراد با ين ا يدر پاسخ به ا   . لزوم است 

بـر حـق فـسخ    ن مرحله يجاد شد بعد از ا ي ا يار فسخ يل خ ين دل يوجود نداشت و به هم    
ار يـ چ كـس در خـصوص خ      يشود و همان طور كه هـ        مي ارات بار يجعل شده احكام خ   
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كند كه اعمال آنها مخالف قاعـده لـزوم           نمي راد را وارد  ين ا يا... ا تبعض صفقه و     يشرط  
راد مطرح  ين ا يد ا يز نبا ي نقض ن  ينيش ب ي از پ  يار ناش ياست قاعدتا در خصوص اعمال خ     

  . 23شود
  ن موعد ديفرا نرس. 3-2-3

 ي قرارداد و برا   يران در مبحث ضمانت اجرا    ي حقوق ا  يژگيو«:  اعتقاد دارند  يبرخ
ن كه متعهد بتواند از ضمانت اجراي عدم انجام تعهد قراردادي استفاده كند، آن اسـت                يا

 شـده و    يكه يا بايد براي ايفاء تعهد مدت معيني مـشخص گرديـده و آن مـدت منقـض                 
 مـشخص  يفـا تعهـد مـدت   ي اين كه اگر برايا اي باشد و متعهد به تعهد خود عمل نكرده   

ن زمان انجام تعهد    يين كه تع  ينشده متعهدله انجام تعهد را مطالبه كرده باشد مشروط بر ا          
در واقع عنصر زمان اجـراي      .ديار متعهد له باشد و متعهد به تعهد خود عمل ننما          يدر اخت 

فـرا رسـيدن آن، تقاضـاي       تعهد در حقوق ايـران از اهميـت برخـوردار اسـت و بـدون                
ي   طـرف مقابـل وجهـه      ي نقـض احتمـال    ينـ يش ب يا فسخ قرارداد به علت پ     يخسارت و   

 و  ييصـفا (»  تعهد خواهد بود   ي از اجرا  يت خوددار ي نداشته و خود سبب مسئول     يقانون
  ).351: 1384گران، يد

د منتظـر   يـ دن موعـد با   ي كه بر اساس آن تا زمان فـرا رسـ          يرسد قاعده ا    مي به نظر 
 كه بطور متعـارف و      ي بر مورد غالب بوده و شامل موارد خاص        ي مبتن 24 تعهد ماند  يرااج

ن يـ ا. شـود   نمـي   تعهد مشخص گردد   يدن موعد عدم امكان اجرا    يمعقول قبل از فرا رس    
 ي كه عرفا اجرا   يمثال در صورت  . ز استنباط كرد  ي موارد مسلم ن   يتوان از برخ    مي مطلب را 

 متعهد لـه    يا برا ير ممكن گردد حسب مورد عقد منحل        ينده متعذر و غ   يمفاد تعهد در آ   
شـود، اعـم از       مـي  جاديا) 129: 1381،  ي لنگرود يجعفر] (ميار تعذر تسل  يخ[حق فسخ   

 تعهـد  يا نـه، در هـر دو صـورت اگـر اجـرا     يده باشد   ي تعهد فرا رس   ينكه موعد اجرا  يا
 سفر، مانع   ير اثنا ا سفر او كه د    يمتعذر گردد، مثل فرار عامل مزارعه و مساقات از محل           

ار فسخ قرارداد را خواهد     يمتعهدله خ ) 129: 1381،  ي لنگرود يجعفر(د  يش آ يعودت پ 
ده است هنـوز نقـض     ي تعهد فرا نرس   ي كه موعد اجرا   ييها، از آن جا    ن مثال يدر ا . داشت

ط حاكم بر موضوع به طور متعارف نقض تعهد         يبالفعل شروع نشده بلكه باتوجه به شرا      
  .  استينيش بيقابل پ

ن است كه اگر با وجود احتمال معقول نقض تعهد، متهعدله را ملـزم بـه                يت ا يواقع
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شـود، مـثال اگـر       ي مـي  ر قابـل جبـران بـه و       يم باعث ورود ضرر غ    ي به عقد بدان   يبنديپا
ـ يـ  منعقد نماي شام عروس يه غذا يك رستوران جهت ته   ي با   ي قرارداد يشخص  تـا  يد ول

ه نشده باشد در اين حالت      يه آن ته  ي، هنوز مواد اول   م غذا يچند ساعت مانده به موعد تسل     
دن موعـد و    ي و منطقي است كه متعهدله با التزام به قـرارداد، منتظـر فـرا رسـ                يآيا عقالن 

نقض واقعي آن باشد سپس الزام متعهد را از طريق مراجع قضايي بخواهد؟ بديهي است          
اده شود كـه قبـل از موعـد         كه در اين وضعيت و حاالت مشابه، بايد به متعهدله اجازه د           

چرا كه عدم انجام    . ن كند يگزي را جا  يگرياجراي تعهد قرارداد را فسخ كرده و قرارداد د        
ي  خواهد شد در حال آن كه قاعده الضرر آن را نفـ            ين اقدام موجب ورود ضرر به و      يا

  .ار فسخ استيدفع ضرر جعل خهاي   از راهيكيكند و  مي
دن موعـد و    ي، فسخ قبل از فرا رس     25ن مختلف يقوان از   ين در مواد پراكنده ا    يهمچن

 ط مقـرر در آنهـا،     يرفته شده است كه صرف نظر از شـرا        ين پذ يا تام ين و   ي تضم يتقاضا
 راجع به حق فسخ قرارداد قبل از فرا         يران قاعده مدون  يتوان گفت گرچه در حقوق ا      مي
 كـه   يد خاصـ  رش آن وجود داشـته و در مـوار        ينه پذ ي زم يدن موعد وجود ندارد ول    يرس

  . حق فسخ الزم بوده قانونگذار آن را مورد لحوق حكم قرار داده است ييشناسا
   26 بودن نقضياحتمال. 4-2-3

بيني نقض قـرارداد، محتمـل بـودن          مهمترين مشخصه نظريه پيش   «:  معتقدند يبرخ
 تعهـداتي كـه هنـوز موعـد         يوقوع نقض است؛ حال آنكه توانايي بالفعل در مورد اجرا         

ن نرسيده است، مفهومي ندارد، زيرا قـرارداد كـه مظهـر اراده متعاقـدين اسـت                 اجراي آ 
 يبرخ) 79-78: 1384همت كار، ( .»داند  مفاد عقد را پيش از زمان اجرا الزم نمي        ياجرا

دانند و اعتقاد دارند      مي ر قابل تصور  يگر از حقوقدانان نقض قرارداد قبل از موعد را غ         يد
. 570-569: 1991، 27 فـوت ير و فـ يچشا(ابليت نقض ندارد    قرارداد قبل از زمان اجرا ق     

توان مـورد اسـتناد قـرار         نمي دا نكرده است  يت پ ي كه نقض فعل   يگر تا زمان  يبه عبارت د  
  .ردي مطالبه خسارت قرار گي برايگرفته و مستند
د اذعان داشت، در فسخ موضوع بحث ما، صـرف احتمـال،            يراد با ين ا ي ا يدر بررس 

شود كـه عقـال     مي باعث حق فسخ يرد بلكه احتمال  يگ  نمي ن عقد قرار  ز بر هم زد   يدستاو
نـده  ي، نقـض قـرارداد در آ  يار نـوع يـ دهند و به طور معقول و بـا مع   ميب اثر يبه آن ترت  

  .ن استيقيب به يقر
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 كـاال صـرف احتمـالِ نقـض،         المللـي   بينع  يون ب ي كنوانس 72 براساس ماده    ياز طرف 
ر غالب موارد مكلف به ارسـال اخطـار بـه طـرف             ست بلكه متعهدله را د    يمجوز فسخ ن  

د و در صـورت     يـ  متعهدلـه را برطـرف نما      ين نگران ي با ارائه تضم   يد تا و  ينما  مي مقابل
  .شود  ميجادين مناسب حق فسخ ايعدم ارائه تضم

 يا مرجـع داور   يـ  توسط دادگـاه     يابين كه اقدام متعهدله به فسخ قابل ارز       يمضافا ا 
ط مقـرر،   يد و بدون وجود شـرا     يحق خود سوء استفاده نما     كه او از     ياست و در صورت   

 كننده حكم به پرداخت خسارت      يدگين كه مرجع رس   يد عالوه بر ا   يقرارداد را فسخ نما   
دهد بلكه ممكن است با اقامه دعـوا از جانـب متعهـد، متعهدلـه بـه                   نمي به نفع متعهدله  

گـردد در     مـي   مالحظـه  نيبنابرا. ز محكوم شود  ي از نقض قرارداد ن    يجبران خسارت ناش  
  28.رش حق فسخ گردديتواند مانع پذ  نميراد فوق الذكريعمل ا

  
  شنهاداتي و پيريگ جهينت. 4

ع يـ ون ب ي كنوانـس  72ط و آثـار مقـرر در مـاده          ي با شـرا   يران حق فسخ  يدر حقوق ا  
 ين نوع حق فسخ مورد بحـث و بررسـ         يز ا ي كاال وجود ندارد و در آثار فقها ن        المللي  بين

 از قواعـد موجـود در       يكـ ين قاعده را به عنـوان       يتوان ا   نمي نيبنابرا. فته است قرار نگر 
ن حـق بـه     يـ شود كـه ا     نمي ن موضوع مانع از آن    ي ا ي كرد ول  يران معرف ي ا يحقوق داخل 

خـواه بـا الحـاق بـه        (ران واقع شود    ي مقنن ا  ييد مورد شناسا  يار فسخ جد  يك خ يعنوان  
ا به طـور مـستقل      ي قرار دهد و     ييا مورد شناسا  ن حق ر  ي كاال ا  المللي  بينع  يون ب يكنوانس

ر قواعد حقـوق  ي با ساين قاعده تعارضيچرا كه اعمال ا.) ردي بپذين داخليآن را در قوان 
 از ين مقرره وارد شده عموما حـاك ي به ايحقوقهاي     كه در نوشته   يراداتيا.  ندارد يداخل

ن امـر مـورد     يـ نوشتار هم ا  ن  يدر ا . ران وجود ندارد  ين قاعده در حقوق ا    ين است كه ا   يا
ا عـدم   يـ رش  ي پـذ  ي بررسـ  يان شد برا  ي همان طور كه قبال ب     يد قرار گرفته است ول    ييتا
نكـه بـا   ي هم وجـود دارد و آن ا يگريوه دي شي در حقوق داخل  المللي  بينرش قواعد   يپذ
ا امكـان جمـع آن بـا        يـ ن سوال پاسخ داده شود كه آ      يط و آثار آن قاعده به ا      يل شرا يتحل

 ياريرد بسيوه مالك عمل قرار گين شير؟ كه اگر ايا خي وجود دارد يقوق داخلقواعد ح 
ا عدم تعارض قاعـده مـورد   يرادات فوق الذكر مطرح نخواهند شد و صرفا تعارض      ياز ا 
ز بـا توجـه بـه       يـ ما ن . ا عدم وجود آن   يشود نه وجود     ي مي  بررس يق با قواعد داخل   يتحق
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ار يـ نـت خ  يجه آن عدم مبا   يم كه نت  يخاب كرد ت قاعده مورد بحث، روش دوم را انت       يماه
 72 اسـت لـذا وجـود مـاده          ي نقـض بـا قواعـد حقـوق داخلـ          ينيش ب ي از پ  يفسخ ناش 
 چـه بـسا   . ران بـه آن باشـد     ي الحاق ا  ي برا يتواند مانع   نمي  كاال المللي  بينع  يون ب يكنوانس

، در حقوق   المللي  بينن قاعده در مناسبات و معامال ت        يتوان گفت؛ عالوه بر اعمال ا      مي
توانـد مـورد      مي ن قاعده يز ا ي، ن )مثل قانون تجارت  ( ي،خصوصا در مقررات تجار   يداخل

 باشـد  ي قواعـد يد دارايـ ل اصل سرعت باي به دليرا معامالت تجار  يرد ز ياستناد قرار گ  
ان معـامالت  ي جري و كنديكه با هرگونه احتمال نقض تعهد و مختل شدن روابط تجار     

 مدون ي عرفي خود داراينكه تجار در روابط معامل    ي با توجه به ا    يد و از طرف   يمقابله نما 
ك تـاجر   يـ  ي نقض قرارداد بـرا    ينيش ب يز پ ي ن يث موضوع يتر و منسجم تر هستند ازح     

 بـروز   ي كه ممكن است در روابـط مـدن        ين مشكالت اثبات  يهمچن. راحت تر خواهد بود   
. جود خواهـد داشـت    خاص كمتر و  هاي    ل وجود عرف  ي به دل  يدا كند در روابط تجار    يپ

 ييران بـه عنـوان قاعـده اسـتثنا        يرش در حقوق ا   ين قاعده در صورت پذ    ي است ا  يهيبد
 مثل قاعـده  ي با قواعد موجود ندارد بلكه در كنار قواعد     ينتيشود چرا كه مبا     نمي قلمداد

ر قواعـد   ير سـا  يز مثل تفـس   ي آن ن  يريوه تفس يتواند به كار رود و ش       مي لزوم و اصل لزوم   
  .قير مضير موسع خواهد بود نه تفسي تفسيحقوق خصوص

  
  نوشت پي

1- (1) If prior to the date for performance of the contract it is clear that one of the 
parties will commit a fundamental breach of contract, the other party may 
declare the contract avoided.  
(2) If time allows, the party intending to declare the contract avoided must give 
reasonable notice to the other party in order to permit him to provide adequate 
assurance of his performance.  
(3) The requirements of the preceding paragraph do not apply if the other party 
has declared that he will not perform his obligations.  

همچنين اگر در زمان انعقاد عقد معلوم باشد كه به هيچ وجه عمل به عقد امكان پذير نيست در ايـن                    -2
  .صورت عقد باطل خواهد بود

3- Schlechtriem 
وال خاص حاكم بر قـرارداد و   البته بايد در نظر داشت كه در بررسي اين معيار شرايط و اوضاع و اح   -4

چراكـه؛ در انعقـاد قـرار داد ايـن          . هاي شخصي طرف قرارداد نيز توجه داشـت         اجراي آن و توانايي   
بنايراين مي توان گفـت كـه       . هاي شخصي نيز مورد قصد طرفين بوده است         شرايط خاص و توانايي   

 .د اعمال كردهاي وي باي معيار نوعي را با توجه به شخص متعهد و به نسبت توانايي
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هاي حقوقي از خريدار با حسن        در بسياري از نظام   نظام حقوقي ايران     بر خالف    شايان ذكر است كه    -5
  .شود و چنين فروشي معتبر است نيت حمايت مي

6- Honnold 7- Treitel 
8- liu 9- Treitel 

 
 .گردد  استنباط مي48)4(، 22، 18)2(، 15)1( اين قاعده از موادي نظير -10

  .43ي   ماده1، بند 39ي   ماده1، بند 9ي   ماده2، بند 8ي   ماده3 موادي نظير بند -11
12- Fritz 

 شـرط  عقـد  در هرگـاه « مـاده  اين موجب به دارد اشاره موضوع همين به نيز مدني قانون 243 ماده -13
 هـد خوا را معاملـه  فـسخ  حـق  لـه  مشروط نگيرد، انجام شرط اين و شود داده ضامني كه باشد شده

 ».داشت

اگر بر عليه كسي كه براتي را قبـول         « :دارد   قانون تجارت است در اين خصوص مقرر مي        238ماده   -14
كرده ولي وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تاديه شود، دارنده ي براتي نيز كه همان شـخص قبـول     

ايـد كـه بـراي      توانـد از قبـول كننـده تقاضـا نم           كرده ولي هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است مي        
 »پرداخت وجه آن ضامن دهد يا پرداخت آن را به نحو ديگري تضمين كند 

 )257همان، ص (ميرزاي نائيني اين نظر را به شهيد اول و موافقين وي نسبت داده است  -15

 ممكن است برخي اعتقاد داشته باشند كه حق فسخ ناشي از پيش بيني نقض در قالب شرط ضـمن           -16
توان بطور مطلق پذيرفت چراكه براي اينكه موضوعي به            است ولي اين نظر را نمي      عقد قابل تحليل  

عنوان شرط ضمن عقد تلقي شود بايد به نوعي آن را به قصد طرفين مرتبط دانـست در حـالي كـه                      
. انتساب جعل خيار فسخ براي پيش بيني نقض به سختي قابل حمل بر قصد مشترك طرفين اسـت                   

منوط به تحقق شرايطي است كه با فرض قبول اين نظر شرايط مزبور را نيز               از طرفي ايجاد اين حق      
بايد به عنوان شرط مستقلي به قصد طرفين استناد داد كه اين موضوع نيز امري صـعب و احـراز آن                     

 .مشلكل خواهد بود

شايد مقنن مدني ايران و فقها در روابط مربوط به حقوق خصوصي افـراد نيـازي بـه جعـل چنـين                  -17
كردند چرا كه در حقوق ايران و منابع فقهي قاعـده لـزوم جـاري بـوده و اصـل                      ي احساس نمي  حق

اجراي عين تعهد بر اساس مفاد توافق است و متعهد ناچار بايد نسبت به اجراي تعهدات خود عمل            
نمايد و يا اينكه از عهده تمامي خسارات متعهدله برآيـد و در ايـن راسـتا هـيچ تكليفـي بـر عهـده            

 له قرار داده نشده است ولي در حقوق كامن ال كه خواستگاه شناسـايي حـق فـسخ در مـوارد                    متعهد
 در اين نظام قاعده لزوم ؛گردد پيش بيني نقض قرارداد است قاعده لزوم به شكلي ديگري متجلي مي       

به معني الزام به ايفاي عين تعهد نيست بلكه بدين معني است كه متعهد يـا بايـد قـرارداد اصـلي را                       
جرا كند، يا خسارت متعهدله را پرداخت نمايـد واورا در وضـعيت اقتـصادي قـرار دهـد كـه اگـر                       ا

د فوق كه بـر عهـده   عه عالوه بر ت ي از طرف  .گرفت  شد، وي در آن وضعيت قرار مي        قرارداد انجام مي  
 متعهد قرار دارد، متعهدله نيز در صورتي كه با نقض قرارداد مواجه گردد تكليف به كاهش و تقليـل                  
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داراب پور، مهراب، قاعده مقابله بـا  (شود خسارت دارد كه از آن به قاعده مقابله با خسارت تعبير مي 
لـذا در چنـين نظـامي كـه نقـض      ) 4 ص , 1375خسارت، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش،    

 و  دهـد پـس ناچـار بايـد راهكارهـا           قرارداد عالوه بر متعهد، تكليفي را بر عهده متعهدله قـرار مـي            
قواعدي وجود داشته باشد كه متعهد له بتواند با اثرات ناشي از نقض مقابله نمايد كه از جملـه ايـن               

توان به قاعده مقابله با نقض احتمالي و ايجاد حق فسخ در موارد پيش بيني نقض قـرارداد   قواعد مي 
  . اشاره كرد

را قاعـده  ... ار عيب و تاخير ثمـن و  بسياري از فقها و حقوق دانان مبناي كثيري از خيارات مثل خي            -18
 .دانند الضرر مي

 . لم يفترقا ماالبيعان بالخيار  -19

عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها الزم االتباع           «: م.  ق   219ماده   -20
 .»است مگر اين كه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود

هرگاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشـد و فعـل مـشروط                «: م. ق 239ماده   -21
هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معاملـه را     

 »خواهد داشت

 دانـسته سخ م ايران امكان اجراي مفاد عقد توسط ثالث مانع از اعمـال حـق فـ     . ق 226البته در ماده     -22
شده است ولي بايد توجه داشت اجراي مفاد عقد توسط ثالث در چهار چوب مفاد عقد نبـوده و از                    
آثار قاعده لزوم نيست چرا كه در عقد شرط يا توافقي راجع به اجراي ثالث نشده بلكه اجراي ثالث                   

 تعهد است كه    هاي جبران خسارت بوده و ناشي از قاعده اجراي عين           به عنوان يكي از طرق و شيوه      
 .شود در حقوق ايران به عنوان قاعده اصلي شناخته مي

برخي از فقها در خصوص الزام متعهد به اجراي عين تعهد اعتقاد دارند كـه حـق الـزام يـك حـق                        -23
بدون اعتنا  تواند از اين حق خود اعراض كرده و   وضعي براي متعهدله است و به همين دليل وي مي         

نهايتـا اينكـه     نمايد و يا اينكه آن حق خود را مـورد مـصالحه قـرار دهـد و    به آن بدوا عقد را فسخ     
در صـورتي   ] .172جلد دوم، ص     ،)1376(خميني، سيد مصطفي،    [ تواند از اين حق استفاده كند       مي

 .كه اين تحليل از الزام قبل از اعمال حق فسخ را بپذيريم بسياري از ايرادات فوق منتفي خواهد شد

-درمورد ايفا تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي          « : قانون مدني  226ده  به موجب ما   -24

تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اين كه براي ايفا تعهد مدت معيني مقررشده و مدت مزبور منقضي                 
تواند ادعاي خـسارت نمايـد كـه        شده باشد؛ و اگر براي ايفا تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي            

 .قع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده استاختيار مو

توان    مي ستاز جمله موادي كه در حقوق ايران مويد پذيرش خيار فسخ ناشي از پيش بيني نقض ا                 -25
همچنـين مـاده    . قانون مدني اشـاره كـرد        204و  280،  380 قانون تجارت و مواد      238 و 533به مواد   

هنـوز  نسبت به طلب يا مال معيني كـه  «: دارد مقر ر مي درسي مدني در اين زمينه   قانون آيين دا   114
 آن فرا نرسيده است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معـرض تـضييع و         موعد تسليم 
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 ».توان در خواست تامين نمود تفريط باشد مي

المللي   كنوانسيون بيع بين 72ه   ممكن است در قسمت اخير اين ايراد را مطرح گردد كه براساس ماد             -26
 25كاال، شرط الزم براي ايجاد حق فسخ درپيش بيني نقض، اساسي بودن آن اسـت و مطـابق مـاده             

كنوانسيون مزبور مهم ترين ويژگي اين نقض آن است كه طـرف قـرارداد را بـه نحـو عمـده اي از                       
ومي در حقـوق مـا وجـود        اما مشكل اصلي اين است كه چنين مفه       . توقعات قراردادي محروم سازد   

بنـابراين  . ري در اعطاي حق فـسخ نـدارد       ييعني اساسي يا غير اساسي بودن نقض قرارداد تاث        . ندارد
 بـراي   )اساسي و غير اساسي   ( تقسيم بندي    قدانچنانچه تئوري پيش بيني نقض را بپذيريم به دليل ف         

خ معامالت داده شود كه     نقض بايد براي هر نوع نقضي، چه اساسي وچه و غير اساسي، حكم به فس              
هاي عرفي و قـصد       باتوجه به معيار  : ولي در پاسخ به اين شبهه بايد گفت       .اين امري نا مطلوب است    

 ايـن   مـا توان به اساسي بودن تعهد يا غير اساسي بودن آن پي برد وانگهي موضوع بحـث            طرفين مي 
قواعد داخلي دارد يـا خيـر؟       است كه آيا جعل حق فسخ به دليل پيش بيني نقض قرارداد مباينتي با               

در صورتي كه عدم مباينت اثبات شد بر فرض الحاق ايران به كنوانسيون فوق الـذكر مفهـوم نقـض              
  . آن مشخص خواهد شد25اساسي نيز بر اساس ماده 

27- Cheshire and Fifoots 
يـران بيـان    ممكن است بر اين نوشتار اين ايراد وارد شود كه؛ مباني پذيرش ايـن حـق در حقـوق ا          -28

نشده و مشخص نيست كه نويسنده بر چه مبنايي حق فسخ را اسـتوار مـي سـازد؟ در پاسـخ بايـد                       
اذعان داشت؛ همان طور كه در متن اشاره شد حق فسخ ناشي از پيش بيني نقض قـرارداد بـا هـيچ                      
يك از مباني و قواعد حقوقي پذيرفته شده ايران منطبق نيست پس بـديهي اسـت كـه ايـن حـق در         

وق ايران داراي مبنايي دقيقي نباشد و به همين دليل نيز مبنايي در حقـوق ايـران يـراي آن ذكـر                      حق
البته روشن است كه عدم انطباق اين حق با هيچ يك از قواعد حقوقي ايران، بـه معنـي                   . نشده است 

مباينت آن با قواعد حقوقي نيست و با توجه به ظهور موضوعات جديد حقوقي مي توان ايـن حـق                 
 . در قوانين داخلي مورد شناسايي قرار دادرا

  
  منابع

  فارسي. الف
د يـ  موسـسه عالمـه وح     : قـم  .ه مجمع الفائده والبرهان   يحاش .) ق 1417( دي، وح يبهبهان

  .يبهبهان
ـ  عقود بر پا   يفلسفه عموم  .)1381( ، محمد جعفر  ي لنگرود يجعفر ه اصـالت عمـل     ي

  . گنج دانش: تهران.) موازنهيتئور(
 . ينيم و نشر آثار امام خمي موسسه تنظ: تهران.2ج، اراتيخ. )1376 (ي، مصطفينيخم

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 52  1390سوم، شماره اول، بهار و تابستان دوره  ،مجله مطالعات حقوقي

ـ  بر حقوق ب   يريتفس .)1374( مهـراب  داراب پور،   :تهـران . 3ج ،   كـاال  المللـي   بـين ع  ي
  . گنج دانشيانتشارات كتابخانه

  . انتشارات گنج دانش: تهران.قاعده مقابله با خسارت ).1375 (اراب پور، مهرابد
، اسـت ي پـژوهش حقـوق و س      ." نقض قرارداد  ينيش ب يپ" .)1384( ب اله ي، حب يميرح

)15-16:(30 - 141. 

  . مولف: تهران.مباني لزوم و جواز اعمال حقوقي. )1385( شهبازي، محمد حسين

   . نشر حقوقدان: تهران.مجموعه مقاالت. )1375(شهيدي، مهدي 
 : تهران .يقيلعه تطب  كاال با مطا   المللي  بينع  يحقوق ب  .)1384( گرانين و د  ي، حس ييصفا

  .انتشارات دانشگاه تهران
 .انيليموسسه اسماع:  قم.هيالقواعد الفقه).  ق1371(رزا حسن ي، مي بجنورديموسو

  .ي موسسه نشر اسالم:قم. 3ج ، طالبله ايمن .) ق1418(ن يرزا محمد حسي، مينينائ
  .هيم دارالكتب السال:تهران. 27 ج،جواهر الكالم .) ق1394( ، محمد حسنينجف

مجلـه دانـشكده     ." قـرارداد  يه مقابله با نقض احتمـال     ينظر". )1384(ن  يهمت كار، حس  
  .80-79): 2 (17 و اقتصاد دانشگاه اصفهان، يعلوم ادار

  انگليسي. ب
Cheshire and Fifoots (1991). Law of Contract. London: Butter worth. 

Fritz, Eenderlein & Dictrich (2009). international sale law. maskow, 
Available at: http://www.cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/ 
enderlein.html (2009/10/22) 

Honnold, John (1999). uniform law for international sales. The 
Hague: kluwer law international. 

Liu, Chengwei (2005). suspension or Avoidance due to 
Anticipatory Breach: perspectives from Articles 71/72 CISG, 
the UNIDROIT principles, PECL and case law: Case annotated 
update [May 2005] Available at: htt://www.cisgw3.law.pace.edu 
.it (2010/02/03) 

Schlechtriem, Peter (1986). Uniform Sales Law. Vienna: Manz. 
Treitel, G.H. (1995). Treitel the law of contract. London: sweet & 

Maxwell. 

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

