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  در حقوق ایران ماهیت قرارداد بررسیگفتار اول:
 پردازیم.در ابتدای بحث به معرفی و نظریه پردازی درباره حقوق قرارداد ها می 

داد درباره اصول و قواعد قانونی مرتبط با راگر بخواهیم به طور دقیق سخن بگوییم،حقوق قرا

توافقاتی است که دادگاه ها اجرا می کنند.این قواعد مشخص می کنند که آیا یک عمل متقابل 

باید خاص ،به طور مثال خرید یک خودرو قرارداد است یا خیر؟بر این اساس،شرایطی که توافقات 

تحت آنها اجرا شوند را مشخص می نماید.همچنین راهکارهای موجود در خصوص جبران 

                  خسارت ناشی از واقعه ای که سبب اجرای ناقص یا عدم اجرای قرارداد می شود را تشریح

 4می کند.

شتر قراردادها نامه قابل اجرا و قانونی بین دو یا چند گروه است. هسته بیقرارداد یک موافقت 

( است. قولهایی که هر یک "ملحظات"ا در اصطلح قانونی، ییک مجموعه از قولهای دو جانبه )

قراردادها در دادگاه قابل اجرا هستند.  کند.اند حقوق و وظایف آنها را مشخص میاز گروهها داده

قرارداد "کند، )اگر یک طرف قرارداد به وظایف قراردادی خود عمل کند ولی طرف مقابل عمل ن

شود تا به ( به طرفی که به وظایف خود عمل کرده است در دادگاه این حق داده می"را بشکند

              شود که یک طرف )پیشنهاددهنده( پیشنهادیک قرارداد هنگامی بسته میحقوق خود برسد.

یک پیشنهاد )یک  گیرد.کننده پیشنهاد( مورد قبول قرار میدهد که توسط طرف دیگر )قبول می

تواند به سادگی این جملت باشد : من ماشین شما  طرح یا نظر که برای سیستماتیک قرارداد( می

شده( نیز دلر خواهم شست . یک موافقت )پذیرش طرف مقابل در برابر پیشنهاد ارائه 5را در ازای 

تواند ات موافقت میعهده شماست . برخی اوقرتواند به سادگی این کلمات باشد: این کار ب می

 که هنگامی تا است گرفته انجام پیشنهادی هنگامیکهبجای کلمات توسط تماس نشان داده شود.

که شما به فردی پیشنهاد  ه است. هنگامینشد منعقد قراردادی هیچ نکند قبول را آن مقابل طرف

پایه  ت قرارداد برکند. ضمانکنید هیچگاه فرض نکنید که طرف مقابل پیشنهاد شما را قبول میمی

  9موافقت صریح است.

                                                           
 .49تحلیل و نقدی بر حقوق قرارداد در انگلستان.جان.ان.آدامز و راجر براونزورد.مترجم:سید مهدی موسوی صفحه 4

 50ص، جلد اول.4959دانشگاه تهران، امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، تهران: انتشارات 9 
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دو اراده ضروری در  توافققرارداد یا عقد به در مقام تعریف قرارداد می توان چنین گفت :  

را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر  اثر حقوقیجهت ایجاد یک 

همچون خرید)بیع(، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد  حقوقی

گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول محقق می

قانونگذار  .شوندقابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می

عقد عبارت از اینست که دو یا »ست: اعقد را چنین تعریف نموده قانون مدنی 479در ماده  ایران

بر این تعریف « چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد

است. از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین ایراداتی شده

ایران اینگونه پاسخ داده  علم حقوقاز سوی بزرگان  گیرد. این ایرادار دربر نمیذدر جمله قانونگ

خوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران أاگرچه متن این ماده از قانون فرانسه م است که:شده

رود، این اند. فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار مین ماده را تغییر دادهبا نظر به فقه ای

گیرد. ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که ماده همه عقود را در برمی

لوازم قانونی یا  .شدرا نیز شامل می اشخاص حقوقیشد تا بهتر بود از کلمه شخص استفاده می

شود و عرفی قرارداد باید دانست که تعهدات متعاقدین تنها به آنچه در قرارداد آمده خلصه نمی

هدات نیز عقد شکنی می نماید که تجاوز به این تع گاه قانون و عرف تعهداتی را بر آنان تحمیل

 9تلقی می گردد.

بنابراین برای اینکه تعهد ناشی از عقد باشد، ضرورتی ندارد که متعلق قصد مشترک متعاقدین 

قرار گیرد. بلکه همینکه تعهد لزمه توافق محسوب گردد، خواه تلزم عرفی باشد خواه قانونی ، 

ق. م. نیز متعاملین را به کلیه نتایجی  991واهد بود. همانطوری که ماده تعهد مذکور ناشی از عقد خ

می شود، ملزم می داند. و نیز  هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل 

متعارفت بودن امری در عرف و عادت  "ق. م در تکمیل این حکم اعلم می دارد: 995 مادة

و جهل متعاملین . "بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است

ق. م( بدین جهت امروزه حقوق التزامات  950به حکم عرف نیز، تأثیری در الزام آنان ندارد )ماده 

                                                           
 57ص، جلد اول.4959امیری قائم مقامی، دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 9 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C


11 / در ایران آثار نقض قرارداد    
 

یا اصلً اطلعی از آن نداشته و یا اینکه  و تعهداتی را در زمرة آثار عقد می داند که طرفین عقد

 اند.قرارداد، به آن توجه نداشتههنگام انعقاد 

گردد یا خیر، باید بنابراین برای بررسی این نکته که آیا مسئولیتی قراردادی محسوب می

محتویات قرار داد و حتی لوازم عرفی و قانونی آن نیز مورد توجه قرار گیرد و این موضوع نیز 

سی گردد که آیا تعهدی که از آن تخلف گردیده، جزء لوازم قانونی یا عرفی عقد بوده است یا برر

خیر؟ و در صورتیکه تعهد نقض شده، جزء دسته اخیر باشد، مسئولیت حاصله را قراردادی دانست 

و بطور خلصه می توان گفت که اینگونه الزامات عرفی یا قانونی، همان الزاماتی است که بطور 

شود و در مقابل  گردد و به ارائه ضمنی متعاقدین نسبت داده مینی از قرارداد استنباط میضم

 گیرد. تعهدات مصرح در قرارداد قرار می

ال ؤبوده، حال ستا اینجا روشن گردید که برای عهد شکنی، وجود قرارداد الزام آوری ضروری 

و تجاوز به کدامیک از تعهدات  این الزام قراردادی تا چه قدر است اینجاست که محدوده

گردد؟ بنابراین برای شناخت تعهدات ناشی از قرارداد و در قراردادی عهد شکنی محسوب می

نتیجه مسئولیت ناشی از تخلف از آنها باید محتوی قرارداد بطور کامل مورد توجه قرار گیرد. با 

 گردد. هوم اجرای عقد روشن میشناخت موضوع قرارداد و تعیین میزان تعهدات طرفین قرارداد، مف

چیزی است که مدیون متعهد و ملزم به »تعهدات اصلی طرفین و یا به تعبیر دیگر موضوع قرارداد 

بنابراین  موضوع قرارداد آن .« آن گردیده و طلبکار بطور متعارف انتظار بدست آوردن آنرا دارد

ظار بدست آوردن آنرا دارند و به چیزی است که بخاطر آن قرارداد منعقد گردیده و طرفین انت

ای است که طرفین برای رسیدن به آن، مبادرت به انعقاد قرارداد می نمایند. عبارت دیگر نتیجه

تعهدات طرفین عقد، موضوع قرار داد را تشکیل  ،توان گفت که در هر قراردادبدین جهت می

ق. م( ، آنان باید تعهدات  943ة دهد. و از آنجائیکه عقد، قانون متعاقدین دانسته شده )مادمی

ق. م( همچنین  975نیت اجرا نموده و در راستای وفای به عهد عمل نمایند. )مادة نحس خویش را با

، اجرای موضوع تعهد باید طبق شرایطی باشد که در قرار داد بیان گردیده که به این قاعدة حاکم 

شود. بدین گونه است که اجرای تعهد ه میگفت« اصل مطابقت اجرا با تعهد قراردادی»بر تعهدات 

گردد و سقوط تعهد را در پی دارد همچنین در صورتیکه در اجرای تعهدات سبب برائت ذمه می

قراردادی شرط مباشرت شده باشد، اجرای قرار داد توسط شخص ثالث، موجب برائت متعهد 

گونه که  ( همان ق. م 079 دة) ملک ما نخواهد گردید و مسئولیت قراردادی وی را در پی دا رد
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انجام مورد وکالت را به شخص ثالثی واگذار نماید یا محافظ یا  وکیلی حق توکیل به غیر نداشته

  1ل خسارات وارده است.ؤومنتفع از مالی آنرا بدون اذن مالک به تصرف دیگری بدهد مس

م بر آن تعامل، یعنی در تعامل حقوقی انسانها با یکدیگر و بر اساس ارادةآنان، قانون حاک

دانند و عهد شکستن را مذموم قانون می گیرد و افراد خود را وفادار و ملزم به اینمی قرارداد، شکل

شمارند. از سویی دیگر،به حکم همین قانون است سزاوار پرداخت خسارت می آن را و عهدشکن

قرارداد ، اجرای مفاد آن توسط هدف از انعقاد .گرددانجام امری می که شخص ملتزم و متعهد به

می باشد. اگر  طرفین قرارداد است . اجرای قرارداد نیز به نوبه خود نیازمند تعیین و تبیین مفاد آن

تعیین و تبیین مفاد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر 

دلول قرارداد اختلف ایجاد می شود و پیرو کند ، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد ، در ممی

قواعد منضبط وکارآمد  مطرح می گردد . در چنین مواردی نبود  محاکم قضاییآن ، نزاع نزد 

تفسیر قرارداد ، یک وسیله ای قضائی  5برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاهها می باشد.

ه این تفسیر توسط شخصی غیر از متعاقدین، برای آشکار شدن اراده طرفین قرارداد است،از آنجا ک

یعنی قاضی صورت می پذیرد ناگزیر برای تفسیر قرارداد ، باید قیودی وضع شود که تفسیر قاضی، 

 0باعث اثبات امری، خلف آنچه اراده طرفین نگردد.

اولً  باید مورد توجه قرارگیرد و رعایت شود عبارتند از اینکه قرارداداز جمله اموری که درتفسیر

اگر عبارات عقد، واضح وآشکار باشد و اراده متعاقدین مشخص ، جایز نیست قاضی با تفسیر 

به عبارت دیگردر صورتی که قاضی بر خلف الفاظ صریح  خود، از این اراده روشن عدول کند و

، قاعده اصلی در تفسیر عقدثانیاً   مرجع عالی می تواند حکم او را نقض کند. حکم صادر نماید،

احترام به اراده طرفین است ، یعنی قاضی باید عقد را اعم از اینکه لفظی، کتبی یا حتی با اشاره که 

اگر ارادة  ثالثاً  مبرز اراده طرفین است، طوری تفسیر وتحلیل کند که به اراده واقعی آنان دست یابد.
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از اصول و قواعد حقوقی متعاقدین، غیر واضح نباشد ، برای تفسیر عقد باید بکوشد تا با استفاده 

 7معتبر، اراده طرفین را آشکار سازد.

بر اساس  زیحاکم بود، غالب محاکم ن ی، حقوق مذهب نیقوان نیقبل از تدو ران،یدر حقوق ا

 یمفسران متون مذهب یبرا یشد . علم اصول، ابزار یاداره م نید یو به دست علما یاصول مذهب

 یبود، برا یدر قرارداد، از جمله مسائل شرع نیتعهدات طرف صیو چون تشخ رفتیبه شمار م

 ریدر مورد تفس یا ژهیفصل و نیز نیوانپس از تدوین ق. شدیاز علم اصول استفاده م دادقرار ریتفس

                           قانون  ای یبه طور پراکنده در قانون مدن یریاز قواعد تفس یهر چند بعض،  قرارداد باز نشد

 ریتفس یچگونگ یبرا یباب خاص ز،ین رانیا یدر قانون مدن.وارد شده است یمدن یدادرس نیآئ

و  نیعقود مع ایقراردادها،  یقرارداد وجود ندارد، هر چند به صورت پراکنده در قواعد عموم

مسکوت مانده  گرید یبعض قواعد ذکر شده، و نیاز ا یبعض ،یمدن یدادرس نیقانون آئ نیهمچن

غالباً از ها در حقوق ایران، برای تفسیر قراردادبه هرحال باید بیان کرد که در حال حاضر  7است. 

شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که قواعد اصولی برای روشهای اصول فقه استفاده می

در  تفسیر واستنباط احکام فقهی از متون آیات و روایات بوده است و استناد صرف به این قواعد

 3برای تفسیر قراردادها در اشکال مختلف امروزی کافی نیست . ی از مواردبرخ

از این رو  بی توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر قرارداد ، از نقائص قانون مدنی ایران است

موادی به آن اختصاص  ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود و

توجه قواعد مورد استناد برای تفسیر عقد را با  تحقیق در صدد آن است کها، این یابد.در همین راست

زمینه را برای اصلح ،ایران  قوانینایران تحلیل کند و با بررسی  در فقهی، اصولی وحقوقی به منابع

 41فراهم سازد. این قوانین
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 گلیسقرارداد درحقوق ان جایگاهبررسی گفتار دوم:
بلک »بررسی ومطالعه حقوق درانگلستان به وسیله یک شیوة مخصوص تحت عنوان روش 

متروک شد.ازدیدگاه  و پایه ریزی  شدکه بعداًتوسط منتقدانش به گونه ای تحقیرآمیز، بدنام «لتر

           انگاشته سیرمضیق اصول وقواحدحقوقی،یکسان، مطالعه حقوق باتف«بلک لتر»نظریه سنتی 

پس ازرجوع به تمامی کتب دربرگیرنده این قوانین ازجمله متن های سنتی دانشجویی می شود.ما

 (،9119) «تریتل»( و 9114« )فورمستون»(،9119« )بیتسون»(،4373« )آتیا»مانند متونی که توسط

                «کتاب قوانین» مجموع آنها تحت عنوان از جمع آوری وتنظیم شده است ، ازآنها نقل قول کرده و

 نام خواهیم برد.

راشرح می دهند، کتاب قوانین هستند.این ها  برای مثال کتاب هایی که قواعد فوتبال یا کریکت

           کتاب هایی هستند که برای توضیح چگونگی مفاهیمی که برای دسته بندی، تجزیه وتحلیل و

 ند.حل وفصل انواع خاص اختلفات به کارگرفته می شوند، استفاده می گرد

درهرحال تاحدی که با شیوه سنتی به مطالعه قرارداد می پردازیم،آسان است که آن را با اصول 

 وقواعد موجود در این کتاب ها مقایسه کرده وتطبیق دهیم.

به عنوان یک کلمه «کتاب قوانین»این امر ما را قانع خواهدکردکه استفاده ازعنوان کلی 

نامناسب است، اصلی ترین ایراد وارد بر این شیوه سنتی آن اختصاری برای آنها یک عنوان کاملً 

یک شیوه موافق با ظاهرومضیق ،همراه بابیشترین تفسیرموافق با ظاهر و  است که این روش،

 44محتاطانه و با کمترین میزان بدبینی وتردیدوسوءتعبیر در عمل به ظاهر قرارداد را ارائه می کند.

ن شیوه،این گونه استدلل می کنند که همین طور که ما نباید نظریات انتقادی وارد برمبانی ای

کنیم که اگرکسی بتواند با صدای بلند ساعت حرکت قطارهای راه آهن انگلستان  فکر

رابخواند،بدین معنی است که بامسائل راه آهن آشنایی دارد،برهمین اساس نبایدگمان کنیم که 

  د، نشانگر فهم ودرک قرارداد است.توانایی مطالعه کتاب قوانین مربوط به قراردا

ارائه تفسیری مشابه با نظریات انتقادی وارد بر شیوه سنتی هستیم و همچنین برآنیم  دما نیز درصد

 تا دانسته های موجود دراین خصوص راترویج وگسترش دهیم.
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لزم می بینیم نگاهی به الگوی ایجاب و قبول در توافقات و قرارداد ها در حقوق انگلیس 

قبول نیز به  است و949«ایجاب دهنده»اندازیم و تا حدودی با این الگو آشنا گردیم. ایجاب به معنی 

بنابراین  در موردشرایط والفاظ ایجاب دهنده می باشد. 49«مخاطب ایجاب»معنی موافقت و رضایت 

شرایط اگرمخاطب ایجاب، شرایط والفاظ ایجاب کننده را نپذیرد و یا پذیرش آنها را منوط به 

             خاصی نماید و یا شرایط و الفاظ دیگری غیر از آنچه مورد ایجاب قرارگرفته است را بپذیرد،

 هیچ توافقی شکل نمی گیرد.

مورد  در و یا ایجاب قبول ازقبول مسترد شود، مبحث حاضر همچنین است اگرایجابی داده نشود

هت دارد.بدین معنی که مهره های شطرنج را قرارداد، ازجهات بسیاری به قواعد بازی شطرنج شبا

می توان درجهات مشخص حرکت داد و ترکیبات حاصل ازنحوه چینش مهره ها نتایج خاص 

، باید  ومعینی را به همراه خواهندداشت. در هرحال، برای فهم نحوه عملکرد الگوی ایجاب وقبول

        یشتری بنگریم.این امرآشکاربه آن دسته ازجنبه های آن که مسکوت باقی مانده اند بادقت ب

اساس  می سازدکه علی رغم وجود فشارشدیدی که ما را به سوی فرمالیسم می راند، همه قضات بر

 قواعد فرمالیسم عمل نمی کنند.

 حال سؤالی که پیش می آید این است که منظور از شرایط صحت ایجاب چیست؟

(،شرکت خوانده درضمن یک 4739) «یتیدکارلیل علیه کاربولیک اسموک بال کولیم»درقضیه 

آگهی، ایجابی ارائه داد مبنی براینکه به تمام کسانی که پس از بکارگیری یکی ازدستگاه های 

به  پوندپرداخت خواهدنمود.411بخورآنها )طبق دستورالعمل کارخانه(به آنفولنزا مبتل شوند، مبلغ

سن نیت وعزم شرکت دراین خصوص، علوه درآگهی اعلم شده بودکه به جهت نشان دادن ح

،تودیع شده است.خانم کارلیل که «رجنت»واقع درخیابان  ،«آلیانس بانک»پوند در4111مبلغ 

براساس آگهی مزبور یک دستگاه بخور ازداروخانه خریده بودوطبق دستورالعمل ارائه شده نیز 

ذیرش درخواست وی برای ازآن استفاده کرده بود به آنفولنزا مبتل شد.ولی شرکت مزبور از پ

پوند خودداری نمود با این استدلل که آگهی مذکور تنها یک ترفند وتدبیر  411پرداخت مبلغ

 نمی گیرد. بر در تجاری بوده است وهیچ گونه ایجابی را
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         دادگاه درمقام رد این استدلل، به طورعمده به شیوه عینی استنادجست)که به وسیله شیوه 

اصلحی پشتیبانی می شود(واعلم کردکه طبیعی بوده است که خانم کارلیل آگهی ذهنی گرایی 

ایشان را ایجاب تلقی نماید.بنابراین شرکت نمی تواند با استناد به اینکه قصد واقعی ایشان ازآگهی 

مذکور،ایجاب نبوده است، ازمسئولیت شانه خالی کند.اگرچه ازقضیه کارلیل این گونه استنباط می 

دادگاه ها باید به طورکلی مواردی راکه به طور ظاهری حاکی ازایجاب هستند، ایجاب شودکه 

مشکلت ناشی ازاین امر ساده  واقعی تلقی نمایند)صرف حالت قراردادی مدنظراست(،اما

نیستند.برای مثال در قضیه بسیار مهم )) فارماسئوتیکال سوسیالیستی آو گریت برتین علیه بوتزکش 

               (،دادگاه استیناف رأی داد که کالهایی که در یکی از 4359) ن( لیمیتد ((کمیستز )ساوتر

مغازه های خوانده به طور ظاهری موضوع ایجاب قرار گرفته اند،صرفاً یک دعوت به معامله تلقی 

می شوند.همچنین اعلم داشت که مشتری با قراردادن کالها برروی پیشخوان صندوق،درخصوص 

این مرحله،صاحب مغازه مختار در رد یا قبول ایجاب  در نها یک ایجاب ارائه داده است وخرید آ

مشتری بوده است.درقضیه کارلیل، منافع تجاری ناشی ازتجزیه وتحلیل های قراردادی متعدد انجام 

                 گرفته درساختاروتشکیلت مغازه مذکور بیشتر از قصد قراردادی مدنظر قرارگرفته است؛

زیرا درواقع امری که دادگاه درصدد رسیدگی به آن بود،این موضوع بودکه آیا بوتز با ایجاد چنین 

)یک تجزیه وتحلیل  یاخیر(تخطی نموده است 4399) «داروخانه هاوسموم»ازقانون ساختاری

         قراردادی جهت مشخص نمودن اینکه چه چیزی درحقیقت ازمسائل مرتبط با نظم عمومی 

باشد، به کارگرفته شد(.براساس آرائی که پس ازقضیه بوتز صادرگردید، بایدگفت که درواقع  می

دادگاه ها شماری از موقعیت های تجاری کلی را به عنوان مواردی ازدعوت به معامله تلقی نمودند 

ات . باتوجه  به اینکه درهیچ کدام از قضایای مذکور،طرفین دعوا که اطلع و نه به عنوان ایجاب

ازاین گونه تفاسیرقراردادی  قراردادی خودرا تعقیب قضایی می کردند، اشخاص خصوصی نبودند،

دفاع کرد و نه به عنوان یک مسئله مرتبط با «نظم عمومی»به عنوان یک مسئله مرتبط با باید بیشتر

 طور قصد قراردادی به طوراخص، دادگاه ها با حل وفصل این گونه مسائل مرتبط با نظم عمومی به

         طریق استنادبه حقوق قرارداد، شیوه نسبتًا خشک وغیرقابل انعطافی را اعمال از و غیرمستقیم

            می کردند؛ زیرا درواقع تصمیمات مذکورتقریبًا به سختی درشرایط معمول قراردادی قابل توجیه

                     ضات قضیهمی باشند.بنابراین یک استدلل ایده آل درخصوص تجزیه وتحلیل های ق
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،آن است که اگرعرضه کالها در ویترین و یا آگهی های تبلیغاتی فروشندگان «فیشرعلیه بل»

جزء)که ازسرمایه اندکی برخوردارند(ایجاب تلقی می شود، ایشان وضعیت نامناسبی پیدامی کنند 

ایراد مذکور درخصوص  زیراممکن است پیشنهادهای راضی کننده تردیگری راقبول کنند.اگرچه

نظم عمومی به اندازه کافی قابل قبول است،ولی این استدلل قانع کننده نیست.مغازه داران 

وفروشندگان جزء به خوبی و به طوریکسان می توانند با این تفسیر که عرضه کالها یا آگهی 

حمایت توسط ایشان، ایجابی است که منوط به مهیا شدن شرایط فروش کال می باشد، از

یک استدلل متداول دیگرآن است که اگراین عمل مغازه درآن را ایجاب تلقی  برخوردارگردند.

              توسط بدترین دشمنان خود،بزرگترین رقیب تجاری خود، افراد »نماییم، ممکن است ایشان

 «.دائم الخمر، ولگردان ژنده پوش وغیره، به انعقاد قرارداد مجبور شوند
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  قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفینگفتار سوم:
باشند که صحیح واقع هر قراردادی زمانی الزام آور است و طرفین مکلف به اجرای مفاد آن می

را به رسمیت شناسد. بدیهی است اگر قرار داد  به صورت یکی از عقود  شده باشد و قانون نیز آن

باشد هر کدام از این عقود شرایط خاص خود را دارد که طرفین معین تعریف شده در قانون مدنی 

برای تشکیل و انعقاد آن باید رعایت کنند، اگر قرارداد بین طرفین، عقد معین نباشد، بلکه از جمله 

شود، باز هم طرفین ملزم به رعایت مقرراتی هستند  ق. م می 41قراردادهایی  باشد که مشمول مادة

بعد قانون مدنی و موادی که شرایط قراردادها و عقود را بطور کلی بیان به  479که در مواد  

 41باشند. اند، میکرده

شرایط صحت معاملت )قراردادها( نیاز به بحث مفصل و وسیعی دارد که مجال آن در این 

توان گفت، قرارداد، از توافق دو یا چند اراده در طور کلی میه گنجد. ولی بتحقیق مختصر نمی

ها باید شرایط ید. برای اینکه این قرارداد صحیح باشد: اولً این ارادهآ وجود میه وعی واحد بموض

ایجابی قرارداد را داشته باشند و از سلمت کامل برخوردار باشند یعنی هم اهلیت قانونی داشته و 

نعقاد هم این اهلیت و شخصیت آنها کاملً آزاد باشند مثلً از طرف شخص دیگری مجبور به ا

ق. م گفته که طرفین باید رضا داشته باشند و نیز در انعقاد نوع  431قرارداد شده باشند لذا در مادة

ق. م  431گردد نباید اشتباه کرده باشند، برای همین است که مادةقراردادی که بین آنها منعقد می

شود مورد خواست او  گوید قصد طرفین، چه اگر در قصد خود اشتباه کنند، آنچه که واقع میمی

  خواسته واقع نشده است.)طرف قرارداد( نبوده و آنچه که او می

هایی داشته باشد مثلً  ثانیاً: موضوعی که آنها دربارة آن توافق می کنند یکسری شرایط و ویژگی

:  که شده است گفته 9ق. م بند  431موضوع قرارداد )معامله( نباید مبهم و مردد باشد، لذا در مادة

. جهت معامله یعنی هدف از انعقاد آن قرار داد بین " موضوع قرارداد )معامله( باید معین باشد "

طرفین لزم نیست در قرار داد تصریح شود ولی اگر تصریح شد باید از لحاظ قانونی و شرعی، 
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 ر استمشروع باشد. در اینصورت است که قرارداد صحیح واقع شده ، در نتیجه بین طرفین الزام آو

 45و باید بر اساس مفاد آن رفتار کنند.

شود و گاه قانون و باید دانست که تعهدات متعاقدین تنها به آنچه در قرارداد آمده خلصه نمی

               عرف تعهداتی را بر آنان تحمیل می نماید که تجاوز به این تعهدات نیز عقد شکنی تلقی

 می گردد. 

ناشی از عقد باشد، ضرورتی ندارد که متعلق قصد مشترک متعاقدین  بنابراین برای اینکه تعهد

قرار گیرد. بلکه همینکه تعهد لزمه توافق محسوب گردد، خواه تلزم عرفی باشد خواه قانونی ، 

ق. م. نیز متعاملین را به کلیه نتایجی  991تعهد مذکور ناشی از عقد خواهد بود. همانطوری که ماده 

می شود، ملزم می داند. و نیز  و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل هم که به موجب عرف

ه ق. م در تکمیل این حکم اعلم می دارد: متعارفت بودن امری در عرف و عادت ب 995 مادة

و جهل متعاملین به « طوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

ق. م( بدین جهت امروزه حقوق التزامات و  950الزام آنان ندارد )ماده حکم عرف نیز، تأثیری در 

تعهداتی را در زمرة آثار عقد می داند که طرفین عقد یا اصًل اطلعی از آن نداشته و یا اینکه 

 40اند. هنگام انعقاد قرار داد، به آن توجه نداشته

گردد یا خیر، باید محسوب میبنابراین برای بررسی این نکته که آیا مسئولیتی قراردادی 

محتویات قرار داد و حتی لوازم عرفی و قانونی آن نیز مورد توجه قرار گیرد و این موضوع نیز 

بررسی گردد که آیا تعهدی که از آن تخلف گردیده، جزء لوازم قانونی یا عرفی عقد بوده است یا 

لیت حاصله را قراردادی دانست خیر؟ و در صورتیکه تعهد نقض شده، جزء دسته اخیر باشد، مسئو

و بطور خلصه می توان گفت که اینگونه الزامات عرفی یا قانونی، همان الزاماتی است که بطور 

شود و در مقابل  گردد و به ارائه ضمنی متعاقدین نسبت داده میضمنی از قرارداد استنباط می

 47گیرد. تعهدات مصرح در قرار داد قرار می

.گروهی دیگر قائل به  "اصل اولیه درتمامی عقود، اصل لزوم است "که :  ئلندگروهی از فقها قا

زمان  هر هرعقدی دارای اثری است و "می گویند:  اصل دیگری یعنی اصل استصحاب شده اند و
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اثری کردیم که برآن بارشده است استصحاب راجاری می سازیم، زیرا  که شک دروجود

 ."می باشد «  ابقاء ماکان علی ماکان» استصحاب، 

مرحوم شیخ انصاری نظریات فقها رادرخصوص معنای اصل درچهار نظر مختلف، استحصاء 

 نموده اند که این چهار نظر به شرح زیراست:

 اول:معنای اصل، غلبه ورجحان است، بدین معناکه دراغلب موارد عقود لزم هستند نه جایز.

المقاصد فی شرح القواعد در توضیح  صاحب این نظریه مرحوم محقق کرکی است که درجامع 

این جمله می گویدکه: الصل فی البیع اللزوم،به این معناست که بیع، مبتنی برلزوم است نه 

جوازگرچه دربعضی افراد آن جواز عارض می شود یا اینکه دربیع ارجح این است که لزم باشد، 

 محقق کرکی،اصل رابه معنای غلبه و ملحظه می شودکه« با نظر به اکثر افراد بیع لزم می باشد.

 رجحان گرفته است.

دوم:اصل لزوم همانند اصل طهارت واصل برائت، قاعده ای خواهد بودکه ازکتاب وسنت 

               سوم:اصل به معنای استصحاب استفاده می شود وبه هنگام شک به آن رجوع می شود.

آثارعقد مورد تردید قرار می گیرد و  متعاملین ترتب یعنی، درصورت فسخ یکی از می باشد

 مقتضای قاعده استصحاب، بقای اثرعقد است ونتیجه آن لزوم عقد خواهد بود.

وشرعی آن برلزوم است.یعنی، مردم وقتی  چهارم:این که معنای لغوی واژه بیع وبنای عرفی

مطابق  و خریدوفروش می کنند بنای آن ها برآن است که مالک اولیه نسبت به مال اجنبی شده

و بیع همچون هبه نمی باشدکه قابل  همین معنا خیارات حقی است خارجی که قابل اسقاط می باشد

 غیرقابل اسقاط. رجوع است، زیرا قابلیت رجوع هبه، ازاحکام شرعیه است و

زیرا اگر  لحاظ نتیجه فقهی وحقوقی یکسان نمی باشد. از معانی فوق الذکر چهار معنای اصل در

            قبیل یا روایتی از و« اوفوا بالعقود » اعده ای باشد مستفاد ازکتاب وسنت نظیرآیه اصل لزوم ق

و...، دراین صورت ازادله « الناس مسلطون علی اموالهم » و« لیحل دم امرءالبطیب نفسه » 

م کاشف ازواقع می باشد.فلذا مفادآن حک« لضرر » اجتهادی می باشد و مفادآن نیز چون قاعده 

واقعی خواهدبود.ولی چنانچه اصل لزوم مستفادازاستصحاب و...باشد دراین صورت ازادله فقاهتی 

 است که هیچ گونه کشف ازواقع ندارد؛ فلذا مفادآن، حکم ظاهری خواهد بود.
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 و به بار آمدن مسئولیت ماهیت نقض قرارداد گفتار چهارم:
ق.م( که عموماً بین  41 همانطور که گفته شد قرار داد ) اعم از عقد معین یا نامعین موضوع مادة 

وجود  می آورد و اثراتی دارد ه شود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بدو نفر منعقد می

ورزد  که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع

 47قرار داد ر ا نقض کرده است.  ،اصطلحاً می گوییم

گیرد یا هر دو طرف باید آیا لزوماً نقض از طرف یکی از طرفین قرارداد صورت می در اینکه

مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گیرد باید گفت که همانطور که معنای لغوی نقض 

شود، امکان دارد از جانب هر دو طرف است برداشت می )که به معنای شکستن عهد و پیمان( آمده

تواند داشته باشد مثلً اگر هر دو قرارداد نیز صورت گیرد ولی نقض دو طرف حالت مختلفی می

طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمایند، این توافق آنها نوعی قرارداد است که به آن اقاله 

ست که، یکی از طرفین بر اجرای تکالیف قراردادی ا ماست، این گویند ولی آنچه در اینجا مد نظر

 43این امتناع، به طرف دیگر خسارتی وارد شود.  خود امتناع ورزد، و در نتیجة

البته برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، نقض باید به مفهومی که گفته شد اثبات شود، 

باشد. باید توجه می« المدعی و الیمین علی من انکر ه علیینالب »و اثبات آن نیز طبق قاعدة فقهی 

باید وجود آن اثبات گردد و پس از مفاد قرارداد وظایف  بتداداشت که برای اثبات نقض قرارداد، ا

 91هر کدام از طرفین را استخراج کرده و بر اساس آن نقض را اثبات کرد.

قرارداد پیش بینی های جبران  ممکن است برای فرض عدم انطباق آنچه اجرا می شود با مفاد

کننده  ولزمی به عمل آید که اینها به نحوی ضامن اجرای قرارداد محسوب می شوند ودر مباحث 

آتی به تفصیل راجع به این ضمانت های اجرا سخن خواهیم گفت.بویژه آنکه ،چون موضوع اصلی 

ای تشریح موضوعات این کتاب خود نوعی ضمانت اجرا تلقی می شود لذا در مبحث آینده بر
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مشابه آن با تفصیل بیشتری به موضوع ضمانت اجرا،که  در فرض عدم انطباق متعلق اجرای تعهد با 

 94مفاد تعهد ایفای نقش می کند،خواهیم پرداخت.

از سوی دیگر عدم مطابقت اجرا با مفاد قرارداد اشکال و صور گوناگون دارد که اغلب نوعی 

              ای هر نوع یا صورتی از تخلف ،آثار خاصی برآن مترتبتخلف محسوب می شودند و به از

می گردد که در بسیاری از این صورتها نیز به دلیل ورود خسارت علی القاعده پای موضوع جبران 

خسارت به میان کشیده می شود .بدین ترتیب برای اینکه سیرمنطقی بحث را دنبال کرده باشیم ابتدا 

در در این گفتار به مسئله تخلف وصور گوناگون تخلف از اجرای تعهد اشاره می کنیم ،آنگاه 

 مبحث بعدی به مسئله ضمانتها وطرق پیشگیری از بروز تخلف از اجرای تعهد خواهیم پرداخت.

چنانچه می دانیم فرض چنین است که متعهد باید تمام تلش خود را به کار گیرد تا مفاد قرارداد 

ا را به طور کامل اجراکند.در غیر این صورت علوه برضمانت اجراهایی که معمول در قرارداده

مطرح هستند،در بدو امر نیز متعهدله حق دارد از قبول آچه اجرا شده و غیر منطبق با مفاد قرارداد 

 :آورده است975است خودداری کند.ق.م.ایران در ماده

متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیرآنچه که موضوع تعهد استقبول نماید )) 

 99شتر از موضوع تعهد باشد((.اگر چه آن شیءقیمتا معادل یا بی

از قانون خرید و  91از قانون تجارت و ماده 9_517همانند این قاعده در حقوق آمریکا ماده

انگلیس بر اختیار متعهدله نسبت به رد متعلق اجرا شده تعهد که غیر منطبق با موضوع  4373فروش 

ل اگرچه  مبنای چنین حقی  تعهد است تصریح دارند.البته ناگفته نماند که در کشورهای  کامن

می باشد وتخطی ازآن را به مثابه تخلف از  ناشی ازتئوری))قرارداد،قانون فیمابین متعاقدین است((

قانون دانسته اند،اما در عین حال رد متعلق اجرای تعهد غیرمنطبق با مفاد قرارداد واجبار متعهد به 

              ه ای خشن ودور از انصاف تلقیاجرای عین تعهد را خلف  عدالت دانسته وآن را شیو

می کنند.آنان معتقدند در صورت تخلف متعهد از اجرای تعهد حتی المکان استفاده از طرق 

                         رات ناشی از تخلف را جبرانت متعهدله را برآورده میکند وخسادیگری که انتظارا
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وشته،نظیر آنچه در فرانسه وآلمان پذیرفته شده .برخلف حقوق ن99است تر سازد،پسندیده می

است،طرفین،به دلیل ملحظات عملی بیشتر و نیز از آنجا که قرارداد را متضمن یک ارزش مالی 

                   یا  قرارداد از اجرای معادل مفاد ؛ صرف و زمینه ای برای کسب منفعت تلقی می کنند

 91جبران خسارت،خرسند می گردند.

ر حال اساسا تخلف از اجرای تعهد در هیچ یک از نظامهای حقوقی جهان مجاز نیست و به ه

متعهد در صورت تخلف،یا اجبار به اجرای  عین تعهد می شود ویابه طریق دیگری خسارات ناشی 

به تعبیر دیگر عدم اجرای تعهد اشکال و  نقض عهد و ، از تخلف را باید جبران کند.اما تخلف

 95صور مختلفی دارد که تفصیل انواع  تخلف و اشکال مختلف آن در فصل سوم آورده می شود. 

آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی « 90ضرر»خسارت در لغت، به معنی 

حقوق مالی است که متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در 

زیان دارد شده و  97باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود

 و در اصلح به معنی زیان  یا ضرر وارده آمده است.  را هم خسارت گویند

برند. خسارت سنگ اول و در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلحی آن بکار می

مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام بنای 

برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر 

  97.مادی و معنوی

               که قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. طوریه ب

با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت 
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است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران 

 ضرر معنوی است. 

از  مال موجودی توان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست که هر جا کهملک کلی که می

، خسارت  مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال مسکن الحصولی محروم شود، به مالک آن

وارد شده است، حال اگر این خسارت قابل استناد )اعم از مستقیم یا غیر مستقیم( به شخصی باشد، 

بر اساس این تعریف،  قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود.

ول ئمی شود، چون شخص خودش مس مالک و یا رضایت او به اموالش وارد خساراتی که با ارادة

 93بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است. 

تعهداتی  قرارداد را معمولً چند نفر )دو نفر یا بیشتر( منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یکسری

بر هر کدام از طرفین بار می شود که باید انجام دهند، چنانچه هر کدام از آنها از انجام تعهدات 

قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم کنند، ممکن است 

موضوع که باید توجه داشت باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند که باید جبران کنند. 

 91باشد.بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات می

ه آمده است. و در اصطلح ذول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخئمصدر صناعی جعلی از مس

حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است )خواه مالی باشد یا غیرمالی( و در 

ولیت دنی، مسئولیت اداری یا انضباطی، مسئوحقوق اقسامی دارد: مسئولیت جزایی، مسئولیت م

  سیاسی. مسئولیت قراردادی. 

 

 

 

 

 

                                                           
 459ص.9، جلد 4974، تهران: نشر میزان، «تعهدات و قراردادها»صفائی، دکتر سید حسین، حقوق مدنی 93 

آثار نقض قرارداد در فقه و حقوق و خسارت ناشی از آن با مطالعه تطبیقی در اسناد              جعفری سعید،پایان نامه با موضوع 91 

 00بین المللی و حقوق انگلیس.ص



25 / در ایران آثار نقض قرارداد    
 

  اقسام مسئولیت:بند اول:بررسی 

همانطور که گفته شد مسئولیت اقسامی دارد و بر اساس معیارهای مختلفی قابل تقسیم است. 

                بطور کلی می توان گفت که مسئوولیت به دو نوع مسوولیت اخلقی و مسئولیت حقوقی 

ا در گیرند. لذا مولیت در این دو نوع مسوولیت جای میئقابل تقسیم است و به نوعی تمام انواع مس

 کنیم. اینجا این دو نوع مسئولیت را از هم تفکیک می

مسئولیت اخلقی: از کلمه مسئولیت جنبه اخلقی آن متبادر به ذهن می شود. مسئولیت اخلقی 

در ذات و نهاد هر انسانی وجود دارد، از آغاز پیدایش انسان تاکنون )به نظر می رسد( به همان 

معیار سنجش آن وجدان انسانی میباشد. لذا در صورتیکه فردی میزان وجود داشته است و ملک و 

آید و این نشان کاری ناشایست انجام دهد یک نوع ناسازگاری وجدانی در نهاد او بوجود می

             دهد که آن فرد ذاتاً و اخلقًا مسئولیت پذیر است هر چند در این دنیا نتواند آنرا جبران کند ومی

 94د ولی جبران نکند. یا اینکه بتوان

مسئولیت حقوقی: مسئولیت حقوقی آن دسته از مسئولیتهای اخلقی است که در قوانین مدونه هر 

ای شناخته شده و ضمانت اجراهایی برای آنها در نظر گرفته شده است. بنابراین رابطة بین جامعه

وولیت حقوقی مسوولیت اخلقی و حقوقی عموم و خصوصی مطلق است بدین ترتیب که هر مس

باشند. مثلً دروغ یک مسوولیت اخلقی است ولی همة مسئولیتهای اخلقی، مسئولیت حقوقی نمی

مسوولیتی اخلقی به دنبال دارد چرا که از لحاظ اخلقی زشت و نکوهیده است ولی صرف دروغ 

به اتهام  توان کسی را)به غیر از بعضی مصادیق خاص آن( ضمانت اجرای حقوقی ندارد، یعنی نمی

اینکه یک دروغ گفته است محاکمه کرد چرا که قانونگذار ما برای آن ضمانت اجرایی در نظر 

 99نگرفته است. 
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بطوریکه از این مباحث بر می آید ملک و معیار تشخیص این دو نوع مسئولیت از هم )اخلقی 

ن میباشد. چنانچه و حقوقی( در وجود  و یا عدم وجود ضمانت اجرا از طرف قانونگذار بر ای آ

    ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته شده باشد، حقوقی، و چنانچه برای آن ضمانت اجرایی در 

 نظر نگرفته باشد، مسوولیت اخلقی است. 

 کنیم: خود  اقسامی دارد. که آنها را بررسی می مسئولیت حقوقی نیز به نوبة

از مسئوولیتهای حقوقی هستند که ضمانت اول( مسئولیت کیفری، مسوولیت کیفری آن دسته 

اجراهای کیفری چون اعدام، حبس، جزای نقدی، شلق و  . . . برای آنها در نظر گرفته شده است. 

تر از سایر  انواع مسئولیتهاست، زیرا قانونگذار به ضمانت اجرای این نوع مسئوولیتها بسیار قوی

ت دارند بر آنها ضمانت اجرای قوی در نظر سبب حساسیتهایی که این نوع اعمال موجد مسوولی

              نفر اتفاق می افتد بسیار بیشتر از نقض  یکثلً قبح  و زشتی  قتلی که توسط گرفته است. م

قرار دادی است که توسط شخص دیگری اتفاق می افتد به همین لحاظ است که قانونگذار بر 

 99اساس ملکهای عرفی و مذهبی ، برای اولی مسئولیتی سخت تر از دومی در نظر گرفته است. 

دوم( مسئولیت مدنی: آن دسته از مسئولیتهای حقوقی است که قانونگذار برای آنها ضمانت 

ز جمله جبران خسارت، تأدیه دین، الزام به دادن بدل و غیره در نظر گرفته است و اجراهای مدنی ا

 شود: به دو نوع مسئولیت قهری و قراردادی تقسیم می

مسوولیت قهری: یک نوع مسوولیت مدنی است که مبنای آن اتفاق است و مسبوق به قرار  -4

اعمال افراد که به صورت یک جانبه  داد بین طرفین نمیباشد. بدین صورت که قانونگذار به بعضی

دهند به صورت قهری مسوولیتی بار کرده است و مرتکبین آنها را قانوناً و بدون توافق انجام می

 «:امور ذیل موجب ضمان عمری است»ق. م گفته  917مسئول می داند. مثلً در ماده 

 غصب و آنچه در حکم آن است -4

 اتلف -9

 تسبیب  -9

 استیفاء.  -1
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ر هیچکدام از این موارد هیچ قراردادی بین فاعل این کارها و صاحب مال غصب شده، استیفاء د

شده، تلف شده . .  وجود ندارد و قانونگذار قهراً بر کار این فاعل مسوولیتی بار کرده است که به 

 شود. آن مسوولیت قهری یا ضمان قهری گفته می

الزام »اند: لیت قراردادی را چین تعریف کردهمسئولیت قراردادی: دکتر کاتوزیان مسوو -9

 «.91می شود  متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرار داد  به طرف او وارد

گردد. این پول را بعضی معادل انجام تعهد این خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران می»  

. که در نتیجه عهد شکنی بوجود می آید اند. ولی مسوولیت متعهد التزام دیگری استاصلی شمرده

و منبع مستقیم آن عدم انجام عقد است. پس مسوولیت قراردادی را نباید با مسائل مربوط به عدم 

 95اجرای عقد مخلوط کرد. 

به بیان دیگر التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی نیست؛ ضمان 

متعهد و کوتاهی او در دفاعی به عهد بوجود میآید و انتساب آن به  عارضی است که بر اثر تقصیر

قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر مسئوول نقض قرار داد او با زیان دیده است نه تکلیف 

عمومی مربوط به خودداری از اضرار به دیگری . به همین جهت نیز نویسندگان ق. م لزوم جبران 

ق. م( در حالیکه  994اند )مادةریح در قرارداد یا حکم عرف و قانون ساختهاین ضرر با منوط به تص

شد زیرا بدیهی است که متعهد تعهد قرادادی بود، نیازی بدین حکم احساسی نمیاگر التزام دنبالة

 باید به مفاد پیمان عمل کند و گریزی از اجرای آن در شرایط عادی ندارد. 

تواند به موضوع التزام توان گفت، در جایی که طلبکار نمیدر بیان زمان طرح مسئولیت می

طرف قرارداد دست یابد، حق پیدا می کند تا خسارت ناشی از عدم اجرای عقد را از او بگیرد. 

ایجاد این حق در صورتی است که متعهد در عدم اجرای عقد مقصر باشد، یا به بیان دیگر عدم 

شود که حوادث خارجی و قهری مانع از وفای به عهد شده اجرا منسوب به او باشد. پس اگر ثابت 

 90است، مدیون نیز از الزام به جبران خسارت معاف می گردد. 
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دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی: ممکن است به نظر برسد که چون مبنای این دو نوع  -9

طور که یکی از باشد. ولی همانمسئولیت تقصیر است، تفکیک آنها به دو نوع، کاری بیهوده می

اند مسئولیت قراردادی ناشی از عهد شکنی و نقض قرار داده بوده در حالیکه مسئولیت اساتید گفته

از نظر مفهوم تقصیر، آن دو متفاوت بوده و معیار »باشد. پس، قهری ناشی از تجاوز از قانون می

ت قراردادی، نقض عهد تمیز تقصیر در مسوولیت قهری، تجاوز از قانون است حال آنکه در مسئولی

  بنابراین همین تفاوت کافی است که احکام آن دو را متفاوت سازد،«  97و پیمان شکنی می باشد.

ای است که ایجاب می کند هر کدام در به عبارت دیگر تفاوتهای این دو نوع مسئولیت به گونه

است . قانونگذار در جای ویژة خویش قرار گیرند. دقت در ابواب قانون مدنی نیز موید این ادع

فصل دوم از باب اول قانون مدنی نیز از اثر معاملت سخن گفته که مبحث اول آن به قواعد 

عمومی و مبحث دوم به خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات اختصاصی یافته است اما 

 مسئولیت قهری در باب دوم قانون مدنی قرار گرفته است و این خود مؤید این نکته است که

 قانونگذار این دو نظام مسئولیت را جدا از یکدیگر تلقی نموده است. 

یکی از اساتید حقوق مدنی نیز ضمن بیان نظریه طرفداران تعدد مسئولیت قهری و قراردادی، 

ای از حقوقدانان معتقد گردیده که از آنجا که در مسئولیت سرانجام با استناد به عقیده عده

ای را بر عهده گرفته است، باید به پیروی از ستن یک قرار داد، تعهد ویژهقراردادی، مدیون بر اثر ب

ما نیز با این دید به  97«قانون مدنی، مطالعه و بررسی این دو نهاد بطور جداگانه صورت پذیرد.

پردازیم. تنها باید توجه داشت که باشد میبررسی مسوولیت قراردادی که موضوع این پروژه می

ولیت دارای احکام مشترکی هستند مگر آنچه که با مسئولیت قراردادی منطبق این در نظام مسئ

 نباشد. 

سوم( تفاوت بین مسئولیت کیفری و مدنی: در حقوقهای بدوی جبران خسارت جنبه انتقام و 

مجازات داشت. با پیشرفت تمدن این وضع تغییر یافت ، بطوریکه امروزه مسئولیت کیفری به کلی 
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ت مدنی است. برخی از تفاوتهای این دو نوع مسئولیت به اختصار به شرح زیر متفاوت از مسئولی

 93است. 

برخی از اعمال کیفری مانند ولگردی منحصراً جنبه کیفری دارد، زیرا از ارتکاب آنها کسی  -4

 شود یا به عبارت دیگر در اینگونه موارد مسئولیت مدنی مورد پیدا نمیکند.  متضرر نمی

 از اعمال دیگر کیفری مانند سرعت در رانندگی ممکن است مسئولیت مدنی ناشی نشود.  -9

مسئولیت کیفری تابع قواعد خاصی است که در مسوولیت مدنی شناخته نشده است از این  -9

قدیمی که در آن برقراری جرم و مجازات )مسئولیت جزایی( مستلزم نص قانونی قبیل است قاعدة

 باشند(.ق. م. ا که بیانگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات می 44 و 9است. )مواد 

از برخی از اعمال مانند سرقت و قتل عمد مسئولیت جزایی و در عین حال مسئولیت مدنی  -1

گردد. معهذا در اینگونه موارد این دو نوع مسئولیت با یکدیگر مختلط و مشتبه ناشی می

های مجازات و ضرر و ی عمومی و خصوصی به خواستهگردند. چه، در اینصورت دو دعوانمی

 11کند. زیان ناشیه از جرم این دو نوع مسئولیت را از یکدیگر متمایز می
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 منابع مسوولیت قهری و قراردادی: دوم:بند 
ای از حقوق قواعد مسوولیت مدنی د ر کشور ما همانند برخی دیگر از قواعد  )ما(، آمیزه

باشد. چنانکه در قانون مدنی اصطلحات و عناوین از فقه اسلمی و قوانین اقتباس شده از غرب می

 گرفته شده و از غصب و اتلف و تسبیت به عنوان اسباب ضمان یاد شده است. در حالیکه در قانون

ای دیگر که از حقوق چند کشور اروپایی اقتباس گردیده،  شیوه 4993مسئولیت مدنی مصوب 

مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده که باید با قواعد فقهی مذکور در قانون مدنی سازگار گردد. 

              بدین جهت ما نیز برای آشنائی با مبانی مسئولیت ، ابتدا به بررسی سابقه تاریخی آن در فقه 

های تقصیر و ایجاد خطر( )مبانی و منابع فقهی( و سپس به مطالعه مبانی نظری آن )نظریه

 پردازیم.می

منابع فقهی: در ارتباط با ضمان ناشی از عدم اجرایی قرارداد در فقه، باب مشخص و معینی وجود 

رارداد؛ پرداخته اند ندارد، فقها تحت عناوین گوناگونی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای ق

که ما در اینجا آنها را  باشندیب، ضمان ید و . . . .  میترین آنها، قواعد فقهی اتلف، تسبکه عمده

 14بیان خواهیم کرد. 

من اتلف مال »اتلف: این قاعده یکی از منابع مسئولیت مدنی است که از عبرت مشهور  قاعدة.0

بدین معناست: که هر کس مال دیگری را تلف نمایند  گرفته شده است. و« الغیر فهوله الضامن

در ایجاد ضمان، عمد و غیر عمد تأثیری نداشته و آنچه که  بنا بر این قاعدة 19ضامن جبران آن است

بنابراین »شرط ضروری برای ایجاد مسئولیت است، اینست که زیان باید به فعل فاعل منتسب باشد. 

نیست ولی انتساب شرط است و بایستی این جهت که رکن هر چند در ضمان اتلف، تقصیر شرط 

 19« اصلی ضمان است احراز گردد.

برای اینکه تلف مستند به فعل فاعل باشد، عرفاً باید بین فعل فاعل و تلف رابطة علیت وجود 

 که تلف را مستند فعل او بدانند.  داشته باشد بطوری
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