حقوق خصوصی

Print ISSN: 2008-840X
Online ISSN: 2423-6209

دورة  ،31شمارة  ،2پاییز و زمستان 3131

https://jolt.ut.ac.ir

صفحات  231ـ 271

نقض کارآمد قرارداد در حقوق ایران
سام محمدی ،*1حسام کدیور

2

 .1دانشیار گروه حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
 .2دکتری حقوق خصوصی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران

(تاریخ دریافت1259/1/32 :؛ تاریخ پذیرش)1259/11/11 :

چکیده
نقض کارآمد یکی از بحثبرانگیزترین مفاهیم تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها است .به موجب این نظریه ،اگرر نقرض قررارداد ب جنررا
خسارت طرف مقابل از اجرای قرارداد کارآمدتر باشد ،متعهد باید قرارداد را نقض کرده ب خسرارات بارد برر طررف مقابرل را جنررا ک رد.
میتوا ادعا کرد مهمترین مانع پذیرش نقض کارآمد در حقوق ایرا  ،اصل لزبم ب حق متعهد دربارة الزام متعهد بره اجررای عرین تعهرد
است .در این مقاله بحث خواهد شد که اجرای عین تعهد که من ایی عقالیی دارد ،نمیتواند با نظریة نقض کارآمد کره آ هرم از من رای
عقالیی بهره میبرد ،تعارض داشته باشد .بهع وا نتیجة نهایی ،نویس دگا بر این بابرند که هرچ د با نگراهی متفرابت بره اصرل لرزبم،
میتوا نقض کارآمد را پذیرفت ،با توجه به بیژگیهایی مان د ضعف شدید نظام حقوقی ایرا در جنرا کامل خسرارات بایرد در پرذیرش
این نظریه جانب احتیاط را رعایت کرد.

کلیدواژگان
اجرای عین تعهد ،اصل لزبم ،نقض کارآمد.

* نویسندة مسئول ،رایانامهsammhmd@yahoo.com :
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مقدمه
در نگاه حقوق اقتصادی هدف قواعدد حقدوقت غیب دف ررتارهدای مارامدد ا د

(

Davis, 2003,

 .)pp.428-429از نظی طیرداران این دیدگاه ،ارزیابت قواعد حقوقت با مع دار «مارامددی اقتصدادی»
بف د ت ابت به خوا تههای طیر ن قیارداد خواهد شدد ( .)Sidhu, 2010, p.359بندابیاین ،در ایدن
نگیش مالحظات اقتصادی متغواند منشأ غغ ی ،اصالح یا ایجداد مقدیرات حقدوقت شدود .یکدت از
مواردی مه با هم ن انگ زه در این رشته از حقوق مورد غوجه قدیار گیرتده ،نظیید «نقد
قیارداد» ا

 .به موجف این نظیی متعهد در وضع تت قیار گ ید مه هزین نق

قیارداد و جبدیان

خسارت طیف مقابل از هزین اجیای قیارداد ممتی باشد ،وی حق دارد قیارداد را نق
p.1

 .)2011,همچن ن ،گاهت متعهد در وضع تت قیار متگ ید مه نق

ودمند ا

مند ( Katz,

قیارداد بیای وی بده حددی

مه وی قادر خواهد بود بتانکه خود یا طیف مقابل متضیر شوند ،قیارداد را نق

خسارت طیف قیارداد را جبیان مند .در واقع ،در این شیایط وضع
قیارداد بدغی نخواهد شد و وضع
نهغنها حقوق نباید ناق
 .)2007, p.722این نق

متعهد ن ز بهبود خواهد یار  .از منظی این نظییه در این حال

نه غنها منفع

Scalise,

اشدخا ،،بلکده مندارع اجتمداعت را ن دز غو دعه مدتدهدد
مارامد بیا اس مفهوم «مارامدی پارغو» عمل متمندد مده بده

موجف ان زمانت یک معامله مارامد ا
شخص بتانکه وضع

متعهدله نسدب

و

بده اجدیای

را مجازات مند ،بلکه باید وی را غشویق به ایدن امدی ن دز مندد (

( .)Sidhu, 2010, p.357نظیی نق

مه امکان غغ ی در ان به نحوی مه بهبدود وضدع

یدک

دیگیی غنزل یابد ،م سی نباشد (.)Russell, 2007, P.20

در واقع ،این دیدگاه بی این پ شریض ا توار ا
(1998, p.133

مارامدد

مه عدال

همدان مدارایت اقتصدادی ا د

 .)Posner,زییا مارایت اقتصادی باعث غخص ص مطلوب منابع متشدود .هیچندد بده

این نکته ن ز باید غوجه مید مه در زم ن رابط عدال

و مارایت اقتصادی این عق ده وجود دارد مده
1. Efficient Breach of Contract
2. Pareto efficiency

677

نقض کارآمد قرارداد در حقوق ایران

این ارغباط از نوع عموم و خصو ،من وجه ا د

و الزامداک مدارایت بدهمعندای عددال

ن س  .با وجود این ،اوالک حداقل در بخشت مه مارایت و عدال

اقتصدادی

بی هم منطبقاند ،مشکلت بهلحدا

عادالنه یا ب یعادالنه بودن نت ج این نظییه وجود ندارد ،و دوم ،انچه در این پژوهش مدورد غوجده
قیار خواهد گیر  ،بیر ت وضدع
عادالنهبودن موضوعت ثانوی ا

پدرییش نقد
مه پ شریض ان ا

و بحدث

مارامدد بده لحدا حقدوقت ا د

مه باید در قواعد حقوقت مستتی باشد.

بهطور طب عت ،بیای غأی د یا رد این نظییه باید هم جنبههای حقوقت و اخالقدت بیر دت شدود.
عالوه بی این ،به نظی متر د اثار عملت پرییش هی دیدگاهت ن ز باید بیر ت شود .بیای مثال اگدی
ریض شود پرییرتن نظیی نق

مارامد بهلحا اخالقت پرییرته شده ا

و بهلحا حقدوقت ن دز

با مانعت مواجه ن س  ،ممامان این پی ش باقت خواهد ماند مه ایا در نظام حقوقت اییان مه غع د ن
م زان خسارت و حکم به پیداخ

ان با مشکالت ا ا ت مواجه ا

 ،ایا نظیی نقد

مارامدد از

مارامدی الزم بیخوردار خواهد بود یا خ ی؟ به ب ان دیگی ،نکت اصلت پرییش نظیی نق
ان ا

مه خسارات وارد بی متعهدله بهطور مامل جبیان شود .حال اگی یدک نظدام حقدوقت قدادر

نباشد خسارات وارد بی زیاندیده را به طور مامل جبیان مند ،نهغنها پرییش نق
جه

مارامدد

مارامد گدامت در

عقالنت میدن قواعد حقوقت محسوب نمتشود ،بیعکس نت جهای ب یمعقول و ظالمانه ن ز در

بی خواهد داش  .از جمل مشکالت نظام حقوقت اییان در زم ند جبدیان خسدارات مدتغدوان بده
اختالف نظی در زم ن اعتبار حقوقت عدمالنفع ،شنا ایت خسارات وارد بی شهیت غجداری ،ارزیدابت
خسدارات بیا دداس شداخص غددورم باندک میمددزی ،ارزیدابت نامنا ددف خسدارات وارد بددی امددوال
ب یملموس ،نبود روی روشن و منسجم در زم ن خسارات قابل مطالبه اشاره مید.
در این غحق ق از م ان جنبههای یادشده صیراک موضدوع را از لحدا حقدوقت مدورد دقد

قدیار

 .بیای مطالع ب شتی در این زم نه ر.ک .ع وضلو. 831 ،
 .بهطور طب عت ،بحث در این زم نه راقد جنب حقوقت ا
نظیی مزبور ا

.

و ب شتی ناظی بی بیر ت منطقت غدوالت را دد ناشدت از پدرییش
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متده م و به مهم غیین مانع پرییش این نظییه در حقدوق ایدیان یعندت غعدارض نقد

مارامدد بدا

غکل ف به اجیای ع ن غعهد متپیدازیم .البته با غوجه به اینکه بهلحا عملدت در بسد اری از مدوارد
نق

قیارداد میبوط به عقد ب ع ا

غمل کت ا

و به مح

در حقوق اییان این اییاد ن ز مطدیح ا د

وقوع ب ع ،انتقال مالک

مده ب دع عقددی

ایجاد شده و موضوع عقدد بیطدیف مدتشدود.

بنابیاین ،غعهدی باقت نخواهد ماند مه بحث شود ایا باید ع ن غعهد اجیا شود ،یدا خ دی .غعهدد بده
و علتالقاعده خارج از بحث ما ا د  .بده همد ن

غحویل مب ع ن ز غعهدی ثانوی و از اثار ب ع ا

دل ل به نظی متر د دربارة عقد ب ع ع ن مع ن بحث پ یامون نق

مارامد منتفت ا

اییاد صیراک به عقد ب ع اختصا ،دارد و موضوع پژوهش ما اعم از ب ع ا

 .هیچند این

 ،بهاختصار راجع به ان

ن ز بحث خواه م مید.
پی ش اصلت این غحق ق این ا

مه ایا نق

مارامد با اجیای ع ن غعهدد غعدارض دارد ،یدا

خ ی؟ در نت جه ،پی شهای ریعت دیگیی مطیح متشود ،نظ ی اینکه ایا «اجیای ع ن غعهدد» صدیراک
غعهد متعهد ا

یا این امکان ن ز وجود دارد مه «اجیای ع ن غعهد» حق متعهد باشدد؟ در نت جده،

ایا متعهد متغواند غعهد را در قالبت ب ی از انچه طیر ن ح ن عقد مورد غوجده قدیار دادهاندد ،اجدیا
مند؟ به ب ان دیگی ،ایا متغوان م ان غعهد و ع ن غعهد غفک ک قائل شد؟
به نظی متر د بهلحا منطقت بیای پا خ به پی ش اصلت ،باید ابتدا به این موضدوع پیداخد
مه ا ا اک مبنای الزام متعهد به اجیای ع ن غعهد چ س ؟ با شناخ
ثغور الزام وی را غع ن مید .بنابیاین ،در ادامه ابتدا به مفهوم نق

این مبنا ،بهتی متغوان حدود و
مارامدد و پدس از ان بده مبدانت

الزام متعهد در اجیای ع ن غعهد متپیدازیم.
مفهوم
همانطور مه اشاره شد ،بهموجف نظیی نق

مارامد ،اگی نق

مقابل از اجیای قیارداد مارامدغی باشد ،متعهد باید قیارداد را نق

قیارداد و جبیان خسدارت طدیف
میده و خسارات وارد بی طدیف

مقابل را جبیان مند .بیای مثال ریض من د در قیاردادی ریوشنده غعهد متمند ماالیت را بده ق مد
هزار ریال به خییدار غحویل دهد .خییدار ن ز قصد دارد با خیید این مقدار ماال و پس از ریاوری،
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دوهزار ریال به مصیفمنندگان بفیوشد .مطدابق بدا محا دبات خییددار

محصول نهایت را با ق م

ود حاصل از این غجارت رقمت معادل پانصد ریال ا

 .حال اگی ریض شدود پد ش از غحویدل

مب ع خییدار جدیدی مه قصد صادرات همان ماال به خارج از مشور را دارد ،بیای ماالی موصوف
رقم ه هزار ریال را به ریوشنده پ شنهاد مند ،به نظی متر د در این حال
 ،زییا خییدار اول با دریار

خسارت خییدار اول به نفع هم اطیاف ا
ود مورد انتظار خود در زمان موغاهت د

رسخ قیارداد و جبدیان
پانصدد ریدال بده همد

پ دا متمند .ریوشنده ن دز علدتربدم پیداخد

دود

مورد انتظار خییدار اول ( 055ریال) ،در معامل دوم ود ب شتیی را مسف متمندد .زیدیا اردزایش
منفع

ریوشنده در صورت رسخ قیارداد بیابی ا

منهددای مبلددا خسددارت قابددل پیداخد

با اختالف ق م

بدده خییدددار اول (.)]8555- 555= 555[ - 055= 055

خییدار دوم ن ز با انجامدادن این معامله به منفع

مورد نظی خود متر د.

چن ن نقضت از ان نظی مارامد خوانده متشود مه نق
وضع
قائل ا

پ شنهادی م دان دو خییددار

بهتیی قیار متگ ید ،ماال یا خدم

مننددة قدیارداد بده لحدا اقتصدادی در

ن ز به مست غعلق متگ ید مه بیای ان ارزش ب شدتیی

و در نت جه ،از ان بهتی ا تفاده مدتشدود .متعهدلده ن دز بدا دریارد

وضع تت قیار متگ ید مه با اجیای قیارداد در ان وضع
مجموع منارع ب شتیی از این نق

خسدارات خدود در

قیار متگیرد  .بدا غوجده بده اینکده در

حاصل متشود ،به ان نق

مارامد گفته متشود.

بیای مثالت دیگی ریض من د غاجی اییانت در مقابل غاجی مانادایت به غحویل یک غن زعفدیان در
شش ماه اینده به ق م

55555

یار  ،در نت جه ،عمالک ق م

دالر متعهد متشود .اما ه ماه بعد ق م

ارز به نصدف مداهش

ماالی غاجی اییانت بهلحا ریدالت در ایدن معاملده بده نصدف مداهش

متیابد ،در حالت مه ود مورد انتظار غاجی ماندادایت ممامدان رقمدت معدادل  55555دالر ا د .
بنابیاین ،اگی ریوشنده قیارداد را رسخ و دود مدورد انتظدار خییددار را پیداخد

مندد ،بدهلحدا

اقتصادی ضیر ممتیی متوجه وی خواهد شد.
علتربم ظاهی منطقت نظیی نق
حقوق امییکا انجام گیرته ا

مارامد در زم ن پرییش ان بحثهدای مفصدلت بدهویدژه در

و مخالفان ( )Sidhu, 2006و موارقان ( )Craswell, 1988بس اری در
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این زم نه ابیاز عق ده میدهاند .بهطور خالصه متغدوان مخالفد هدا را در دو بخدش مخالفد هدای
حقوقت و اخالقت د تهبندی مید .به اعتقاد اخالقگیایان پایبندی به غعهد امدیی اخالقدت ا د

و

بتغوجهت به ان ،انسان را در حد یک ابزار غنزل متدهد .عالوه بی این ،حدرف اخدالق از حقدوق،
خود بف ماهش مارایت نظام قیاردادی مت شود و در نهای  ،مارامدی این ندوع نقد

را ن دز بدا

چالش مواجه متمند (انصاری.)13 ، ، 835 ،
بهلحا حقوقت ن ز مهم غیین مانع در راه پرییش این دیدگاه وجود اصل لزوم ا

مه اجدیای

ع ن غعهد را اجباری متمند.
با غوجه به انچه پ یامون نق
مواجه ا

مارامد گفته شد ،به نظی متر د اقدامت معقول با مانعت حقدوقت

 .بهطور طب عت ،کباید اندیش د مه ایا قواعد حقوقت راه را بی عقل بستهاندد یدا مصدلحتت

ظییف در قاعدة حقوقت وجود دارد مه دود موچدک را قیبدانت منفعتدت بدزر

مدتمندد ،و اگدی

مصلحتت در مار نباشد ،ایا متغوان حقوق را در قالف منطق بهنحوی غفسد ی مدید مده هدم قاعددة
حقوقت در ه ئ

خود باقت بماند و هم منطق مهجور نشود؟

در ادامه ،وضع

قواعد حقوقت در زم ند نظیید نقد

مارامدد در حقدوق ایدیان را بیر دت

متمن م.
قانون
قانون مدنت در مادة  82بهصیاح

ب ان متمند« :هیگاه شیط در ضمن عقد شیط رعل باشد ،اثباغاک

یا نف اک مست مه ملتزم به انجام شیط شده ا

باید ان را بهجا اورد و در صدورت غخلدف طدیف

معامله متغواند به حامم رجوع نموده غقاضای اجبار به ورای شیط بنماید» .علتربم اینکه این ماده
 .باید به این نکته ن ز غوجه مید مه انچه در این پژوهش به عنوان منطق مطیح متشود و مالک ارزیابت قیار متگ ید ،منطق
عیرت و عقالن

عملت ا

مه به طور عمده با منطق اقتصادی ازگاری ب شتیی دارد .بی هم ن ا اس ،ممکدن ا د

غحل لت حقوقت مه بی مبنای منطقت خا ،و علمت یعنت منطق حقوقت صدورت پرییرتده ا د  ،در مدواردی بدا منطدق
عیرت ازگار به نظی نی د.
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در بحث شیوط ب ان شده ا

شیوط ،متغوان هم ن حکم را دربدارة

 ،با غوجه به نبود خصوص

غعهدات اصلت ن ز جاری دانس  .در نت جه ،متغوان گف
حق متعهدله ا
رضای

هنگامت مه اجبار به انجامدادن ع ن غعهد

بهناچار متعهد مکلف به اجیای ع ن غعهد بوده و علدتاالصدول متعهدد جدز بده

متعهدله یا وقوع قوة قاهیه (مادة 2

عالوه بی این ،مادة 3

قانون مدنت) از این غکل ف معاف نخواهد شد.

قانون مدنت با ب ان حکمت ملت اصل را بی لزوم عقود قیار داده ا

و

طیر ن را ملزم به ان متداند .هیچند بحثهایت راجع به اینکه میاد از اصل لدزوم «التدزام بده مفداد
عقد» ا
پرییر

یا «لزوم پایبندی به قیارداد» ،مطیح شده ا

اصل لزوم هی دو مورد را دربدیدارد .بندابیاین ،مدت غدوان گفد

علتالقاعده متعهد مکلف به اجیای ع ن غعهد ا
ضمان
با دق

(صدفایت و الفد  ،)00، ، 833 ،بایدد
بدا غوجده بده ایدن اصدل

 .مادة  823قانون مددنت ن دز در حکمدت مشدابه

اجیای غأخ ی در غسل م مب ع یا ثمن را اجبار ممتنع متداند.
در مواد  82و  832قانون مدنت ،متغوان دریار

حکم ایدن مدواد ن دز در اصدل لدزوم

ریشه دارد .در نت جه ،به نظی متر د در قانون مدنت غنها دل لت مه ممکن ا
ع ن غعهد مجبور مند ،اصل لزوم ا

متعهد را به اجدیای

.

با وجود این ،بیای درک بهتی و دق قغی مقیرات قانون مدنت همواره باید در ریشههدا و مندابعت
مه یچشم احکام ان محسوب متشوند ،جس وجو مید .به هم ن دل ل در ادامه موضوع در رقه
را بیر ت متمن م.
فقه
همان طور مه گفته شد اگی متعهدله از این حق بیخوردار باشد مه متعهد را بده اجدیای عد ن غعهدد
ملزم مند ،متغوان نت جه گیر
دیگی مختار ن س

متعهد در انتخاب م ان اجیای ع ن غعهد یا اجیای قیارداد بده نحدو

و این غعهد غنها غعهد پرییرته شده از جانف او ا د  .بندابیاین ،در م دان اقدوال

رقها ابتدا به این موضوع خواه م پیداخ

مه ایا امکان الزام متعهد به اجیای ع ن غعهد وجود دارد،

یا خ ی؟ و در صورت وجود چن ن امکانت مبنای ان چ س ؟
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بی خالف نوشتههای حقوقت در متف رقهت نظیی عمومت غعهددات مطدیح نبدوده و در نت جده،
باید پا خ به پی شهایت از این د

را در البهالی مباحث عقود مع ن بهویدژه ب دع جسد وجدو

مید .همچن ن ،با غوجه به نظیهایت مه راجع به شیوط ابتدایت (عقود نامع ن) وجدود داشدته و درج
این شیوط در ضمن عقود مع ن صورت متگیرته ا

 ،به نظی متر د مبحث شیوط ن دز بخدش

منا بت بیای ا تنباط نظیی عمومت غعهدات در رقه باشد.
منابع رقهت در پا خ به این پی ش مه «چنانچه لزوم ورای به شیط بدهعندوان غکل فدت شدیعت
پرییرته شود ،ایا امکان الزام مشیوطعل ه ممتنع وجود دارد یا خ ی» ،اقوال متعارضت دارند و گداهت
یک رق ه نظیهای مختلفدت دارد .بدا وجدود ایدن ،در م دان نظیهدای گونداگون ،چهدار نظدی عمدده
ا تنباطشدنت ا

(قمى.) 33، ، 1 3 ،

نظی اول قائل به جواز اجبار ا

 ،نظی دوم ،حکم به عدم جواز اجبار مدیده ا د  ،و دیددگاه

وم قائل به غفک ک شده و اجبار در انجام شیطت را مه حدق بدایع ا د  ،ب یمجداز ،و اجبدار در
انجام دادن شیطت را مه حق ب ی ا
هنگامت مه مشیوطله بایع ا

 ،مجاز دانسته ا

 .در غوج ه این غفص ل گفتده شدده ا د

در صورت عدم انجامدادن شیط وی بیای جبدیان زیدان خدویش،

حق رسخ خواهد داش  ،اما غحص ل شیطت مه حق ب ی ا
(یزدى،

 ،غنها از طییق اجبار ممکن مدتشدود

.) 3، ، 1

نظی چهارم ن ز منسوب به عالمه حلت ا
نظ ی شیط رهن ،اجبار جایز ا

مه معتقد ا

اگی شیط از متعلقات معاملده باشدد

(مانند این مه در عقد شیط شده باشد متعهد بیای غضم ن غعهدد

خود مالت را به رهن متعهدله دهد) و در صورغت مه شیط میبوط به امی دیگدیی باشدد ،اجبدار ان
جایز ن س  .در غوج ه این مورد ن ز د محمدماظم طباطبدائت یدزدی معتقدد ا د
شیط در حکم خود عوض ن ا
به انجام دادن شیط ن ز مجاز ا

در قسدم اول

در نت جه همانطور مه اجبار به غسل م عوض ن جایز ا

 ،اجبار

 ،در حالت مه در قسم دوم نمتغوان شدیط را در حکدم عوضد ن

لعل الوجه فيه أ ّن البائع ميكنه الفسخ استدراكا حل ّقه خبالف غريه إذ ال طريق له ّإال اإلجبار».
ّ «.
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دانس  ،بنابیاین ،دل لت بی جواز اجبار وجود ندارد .البته وی در انتهای این غوج ه با عبارت «رتأمل»
به ضعف این غوج ه ن ز اشاره متمند (یزدى،

 .) 3، ، 1محمدد امدامت خوانسداری ن دز در

هم ن زم نه عالوه بی اینکه مانند د محمدماظم طباطبائت یزدی شیط میغبط با عقدد را بده منزلد
عوض ن متداند ،معتقد ا

حق بایع بی اجبار انجامدادن شیط از باب ملک د

ا د

و نده التدزام

مشیوطعل ه به انجامدادن شیط ،و اگی چن ن نبود مشیوطله حق ا قاط شیط را نداش  .در نت جه،
هنگامت مه شیط به نفع شخصت ب ی از بایع ا
صیراک شارط ا
نخواهد داش

وی امکان اجبار ندارد .زیدیا در ایدن زم نده وی

 ،و نه مالک .بنابیاین ،همان طور مه شدارط حدق ا دقاط نددارد ،حدق اجبدار ن دز
(خوانسارى ،بتغا.)133، ،

عالوه بی نظیهای پ ش گفته ش خ انصاری در مکا ف نقل متمند مده عالمده حلدت در نظدیی
دیگی در متاب غرمیه در یکت از ریوعات مسئل عبد ب ان متمند اگدی شدیط حدقاهلل باشدد ،اجبدار
جایز ا
ا

و اگی شیط حق بایع باشد ،اجبار جایز ن س  .همچن ن ،از شارعت دو قدول ب دان شدده

مه یکت حکای

از امکان اجبار و دیگیی حکای

از عدم ان دارد (انصاری دزردولى،

، 1

 .)83،نجفت اییوانت ن ز با ب ان این موضوع مه اعتقاد به اینکه وجوب ورای به شیط صیراک جنبد
غکل فت دارد نظیی ضع ف ا
همنظی معیرت میده و معتقد ا
این امی ا

 ،خود را با محقق میمت در جامعالمقاصد و شه د ثانت در مسالک
اختالف راجع به امکان یا عدم امکان اجبار ناشت از اخدتالف در

مه عمل به شیط واجف ا

یا خ ی؟ (اییوانى.)32، ، 153 ،

األول يكون مبنزلة نفس العوضني يف جواز اإلجبار على تسليمه خبالف الثّاين فتأمل».
«الوجه فيه أ ّن القسم ّ

احلق ابن كان
الشرط و لو مل يكن من ابب ّ
الشرط من ابب التّمليك ال االلتزام و يدلّك على هذا ا ّن للمشروط له اسقاط ّ
« .ا ّن ّ
التمليك و ثبوت ّ

الشرط ممّا يعود نفعه اىل الغري كبيع العبد بشرط عتقه او البيع بشرط اعطاء املشرتى
جمرد وجوب الوفاء ملا كان هناك وجه لالسقاط و اذا كان ّ
ّ
شيئا لثالث فهل ملن يعود النّفع إليه اجبار املشرتط عليه او للحاكم من غري جهة االمر ابملعروف كما للبائع الظاهر العدم ال ّن املالك ليس ّاال
الشرط بال اشكال».
حق له و هلذا ليس لغري البائع اسقاط ّ
ّ
جمرد عود النّفع اىل شخص ال يقتضي ثبوت ّ
الشارط و ّ

صح القول
« .8فإ ّن شبهة كون وجوب العمل ّ
ابلشرط تكليفا حمضا ضعيفة فإ ّن ظاهر أدلّته هو ثبوت االستحقاق كما يشعر به مادة الوفاء و عليه ّ
السابق و أ ّن القول بعدم اإلجبار هنا ينشأ من القول بعدم
اآليت من صاحب املسالك و جامع املقاصد من ّ
تفرع هذا البحث على البحث ّ
ابلشرط».
وجوب العمل ّ
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همچن ن ،ش خ انصاری ن ز در مکا ف عمل به شیط را مانند غسدل م عوضد ن دانسدته ا د
نظیی را مه در جامعالمقاصد ب ان شده و معتقد ا

و

بهدل ل وجود حق رسدخ و امکدان رهدایت از

عقد اجبار را مشیوطعل ه ممکن ن س  ،ضع ف متداند .زییا به اعتقاد ایشدان حدق رسدخ یادشدده
بیای جلوگ یی از ضیر وضع شده ا

و پس از ان مه اجبار ناممکن شود ،اعمدال خواهدد شدد.

وی پس از ب ان دیدگاههای مختلف ،جمعبندی متمند مه با غوجه به عموم ادل وجوب وردای بده
عقد و شیط امکان اجبار مشیوطعل ه وجود دارد (انصاری دزرولى،
محمدحس ن اصفهانت بی این باور ا

 .)15، ، 1با وجود این،

مه م ان «وجوب ورا» و «اجبدار مشدیوطعل ده» مالزمدهای

وجود ندارد .از نظی ایشان م ان وجوب ورا (بما هو وجوب ورا) و «غکل ف به ادای انچه مده حدق
دیگیی ا

» غفاوت وجود دارد و انچه با اجبار مالزمه دارد ،مورد اخ ی ا د

(اصدفهانى، 1 3 ،

 .) 35،در نت جه ،از وجوب ورای به عهد نمتغوان جواز اجبار را نت جه گیر .
در مجموع ،بیر تهای رقهت ن ز نشان متدهد راجع به امکدان اجبدار مشدیوطعل ده نظیهدای
متشتتت وجود دارد و امکان احیاز اجماع ،حتت مشف نظی بالف ،به ادگت م سی ن س  .بدا وجدود
این ،انچه در رقه غو ط طیرداران این نظی بهعنوان مبنای جواز الزام مشیوطعل ه قیار گیرته ،عموم
ادل وجوب ورای به عقد ا

 .بهعبارت دیگی ،متغوان گف

در رقه ن ز مانند قدانون مددنت اصدل

لزوم نگبنای نظیی ،متعهد را در هی حال ملزم به اجیای ع ن غعهد متداند.
به هم ن دل ل بهلحا اصولت در ادام جس وجوی پا خ مسئله باید مفهوم و حددود و ثغدور
اصل لزوم بیر ت شود.
« .فاااألىوى مااا اهتاااره ناعااة ماان أن للمشااروط لااه إجبااار املشااروط عليااه لعمااوم وجااوب الوفاااء ابلعقااد و الشاارط فااإن العماال ابلشاارط لاايس إال كتسااليم
العوضني فإن املشروط لاه ىاد ملاك الشارط علاى املشاروط علياه مبقتضاى العقاد املقارون ابلشارط فيما علاى تساليمه -و ماا يف جاامع املقاصاد مان
توجيه عدم اإلجبار أبن له طريقا إىل التخلص ابلفسخ ضعيف يف الغاية فإن اخليار إمنا شرع بعد تعذر اإلجبار دفعا للضرر».
ّ « .أما اىتضاء وجوب الوفاء -مبا هو وجوب الوفاء -لإلجبار فال وجه له ،بل اإلجبار مرتتب على االستحقاق سواء كان تكليف ابلوفاء أم ال ،ملا
مر من ان وجوب أداء ما يستحقه الغري غري وجوب الوفاء مبا هو و إن مل يكن استحقاق ،كما أ ّن االستحقاق يثبت و جيوز اإلجبار ألجله و
ّ
إن مل يكن عنوان الوفاء».
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اصل لزوم
لزوم در اصطالح رقه بدین معنا ا

مه مقتضای عقد ب ی قابل غغ دی و غبددیل باشدد و غزلدزل و

بتثبات در ان راه نداشته باشد و اگی اح اناک هی یک از طیر ن عقد بخواهد رسخ مندد ،اثدیی بدی ان
متیغف نشود و عقد به هم نخورد (لطفت .) 3، ، 823 ،همچن ن ،هیگاه لدزوم عقددی بدیای مدا
مسلم باشد ،اگی بهدل لت پس از انجامدادن عقد غیدید در خ اریشدن ان ایجاد شود ،مقتضای اصدل
لزوم ان ا

مه حکم به عدم جییان خ ار یعنت لزوم بده م (محقق داماد.) 0 ، ، 82 ،
ق.م .مه متگوید «عقودی مه بی طبق قانون واقدع شدده

در قانون مدنت ن ز با غوجه به مادة 3

باشد ،ب ن متعامل ن و قائم مقام انها الزماالغباع ا
قانونت رسخ شود» ،باید گف
ندارد مگی انکه «بهعل

مگی اینمه به رضای طیر ن اقاله یا بدهعلد

پس از انکه وقوع عقدی مسلم شد ،امکان بدیهمخدوردن ان وجدود

قانونت رسخ شود» .بنابیاین ،علتالقاعده غا زمانت مه عقد وجود دارد ،بایدد

مفاد ان به همانطور مه مورد غوارق طیر ن بوده ا
اما به نظی متر د انچه در مادة 3
این اصل در قانون نه به دق

 ،اجیا شود.

ب ان شده ،ب ان ملت مفهوم این اصل ا

غعییف شده ا

؛ بدین معندا مده

و نه حدود ان و نه مصادیق اجیای اصل ه چیدک

مشخص نشدهاند .این اجمال متغواند بف ابهام و اخدتالف در درک قاعدده شدود ،از طیردت ن دز
باعث پویاماندن این مفهوم متشود و امکان غغ ی غدریجت مفهوم و مصادیق ان با غوجه به ن ازهای
متغ ی جامعه را ریاهم متمند .به هم ن دل ل به نظی متر د یارتن پا خ بدیای ایدن پی دشهدا مده
اصل لزوم از بقای چه عقدی و با چه شیایطت و غا چه زمانت حمای

متمند ،در این مقام مف دد و

مؤثی باشد.
از اطالق زمانت ای «اوروا بالعقود» ا تنباط شده ا

مه در هدی زمدان و هم شده و از ابتددای

انعقاد هی عقدی باید به ان پایبند بود (محمدی .) 28، ، 822 ،اما به نظی متر د غأمل در مبانت
اصل لزوم ،عمق ب شتیی از حدود و ثغور ا تناد به این قاعده را اشکار مند .در اثار رقها ابلف بده
دو د ته دالیل اجتهادی و رقاهتت به منظور اثبات قاعدة لزوم ا تناد شدده ا د  .دالیدل اجتهدادی
شامل  .متاب . ،ن

و  .8بنای عقال ا د  ،و دالیدل رقداهتت عبدارتاندد از  .ا تصدحاب و
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 .قاعدة غسل ط (محقق داماد .) 83، ، 823 ،هیچند در ا دتناد بده هدی یدک از دالیدل یادشدده
اختالفنظیهایت وجود دارد ،ابلف بنای عقال بهعنوان یکت از دالیل مهم مورد ا دتناد قدیار گیرتده
ا

 .به اعتقاد محقق یزدی بهتیین دل ل لزوم عقد این ا

ا

(طباطبائت یزدی 823 ،هد ق .)030، ،بیخت ن ز معتقدند این قاعدده یدک حکدم غأ سدت

شیعت ن س
 5 ،3،و

مه در دادو تد ،بنای عقدال بدی لدزوم

بلکه شیع قصد باطنت طیر ن معامله را غأی د و امضا میده ا د

(خیا دانت، 1 3 ،

).

هیچند عدهای اندک از حقوقدانان معتقدند «بنای عقال به هد چوجده نمدتغواندد مثبد

لدزوم

قیاردادها باشد» (شهبازی ،)82، ، 830 ،همچند ن ،در رقده عددهای در نهاید  ،بده ایدن نت جده
ر دهاند مه ا ا اک در عقود اصل بی لزوم ن س
بیمتاید مه هم اصل بی لزوم ا
انکارنشدنت ا

(نیاقت 2، ، 832 ،و  ،)3در مجمدوع ،ایدنطدور

و هدم «بندای عقدال» بدهعندوان یکدت از مسدتندات ایدن اصدل،

مه البته این موضوع با عیف و عقل عیرت ن ز ازگار به نظی متر د.

حال اگی بنای عقال را بهعنوان مبنا یا حداقل یکت از مبانت مهم اصل لزوم بپدریییم ایدن امکدان
ریاهم خواهد شد مه قاعدهای عقلت را عقالیت غفس ی من م .بنابیاین ،مهمغیین موضوع ان ا
روشن شود «اصل لزوم از چه چ زی حمای

مه

متمند؟» .یعنت باید مشخص مید مده اصدل لدزوم از

«اجیای غوارقات صییح و ضمنت طیر ن در عقد» حمای
عقد صیاحتاک یا ضمناک مورد غوجه طیر ن بوده» مورد حمای

متمند یا «انتظارات قیاردادی مده حد ن
ا

؟

در اینکه اصل لزوم ،اجیای غوارقات طیر ن را غضم ن متمند اختالرت به نظدی نمدتر دد ،امدا
پی ش این ا

مه ایا اجیای عقد به ما هو عقد موضوع

ر دن به هدرت دیگی ا

دارد ،یدا ایدن اجدیا و د لهای بدیای

 .به عبارت دیگی ،ایا با ایجاد عقد معتقد به غولد موجودی خواه م بدود

مه جز با اجیای مامل مفاد عقد این موجود خ الت به ممال خویش نخواهد ر د یا ممال عقدد نده
در اجیای مامل ان ،مده در اجدیای ان مطدابق بدا قصدد و هددف طدیر ن ا د ؟ اگدی معتقدد بده
عقالیتبودن اصل لزوم باش م ،علتاالصول اجیای خود عقد نمتغواند موضدوع

داشدته باشدد و

حتماک باید اجیا و لهای بیای غأم ن هدرت باالغی باشد .به نظی متر د ایدن هددف بدیاورده مدیدن
انتظارات قیاردادی طیر ن ا

.
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ریض من د شخصت یک د تگاه خودرو پژو  150را با اوصارت مامالک مشخص بیای غحویدل در
ه ماه اینده از شیم

اییانخودرو خییداری متمند .قبل از غحویل خدودرو خدط غول دد شدیم

غغ ی متمند و خودروهای غول دی عالوه بی هم ویژگتهای ابق ،غیمز ضدقفل و م س هدوا ن دز
دارند .شیم

خودرویت به خییدار غحویل متدهد مه بهلحا ایمنت ویژگتهای ب شتیی دارد ،امدا

خییدار به دل ل انکه ق م

خودرو در این مدت به حد قابل غوجهت ار

مت شود مه ریوشنده متعهد به اجیای عد ن غعهدد ا د

میده به این بهانه متو دل

و چدون خدودروی غحدویلت ع ند کا همدان

خودروی موضوع قیارداد ن س  ،بنابیاین ،وی قصد رسخ قیارداد را دارد .ایا در این ردیض امکدان
صدور حکم رسخ وجود دارد؟ به نظی متر د نباید غیدید مید مه اجیای ع ن غعهد به نحو مطلدق
مورد حمای

اصل لزوم ن س .

از طیف دیگی ،اصل لزوم امکان حمای
این امی ن ز ب یمنطقت ا

 .حمای

مستق م از انتظارات قیاردادی طیر ن را ن ز ندارد .زییا

از انتظارات قیاردادی بف خواهد شد ریسک ناشت از غغ دی

اوضاع و احوال به طیف قیارداد منتقل شود و این موضوعت ا

مده بندای عقدال بدی ان ن سد .

به عنوان مثال اگی خییداری ماالیت را به قصد ریوش خییداری مندد و انتظدار وی مسدف منفعد
مشخصت باشد ،اگی شیایط غغ ی مند و ق م

ماالی خییداریشده بهشدت مداهش یابدد و عمدالک

وی از ود مورد انتظار خود محیوم شود ،نمتغوان به این دل ل مه انتظارات قدیاردادی وی غدأم ن
نمتشود ،ا تدالل مید اصل لزوم بتاثی ا
در نت جه ،باید گف

و خییدار حق رسخ دارد.

اصل لزوم از «اجیای غوارقات صییح و ضمنت طیر ن در عقدد» بدهمنظدور

د ت ابت به «انتظارات قیاردادی» حمای

متمند .نت ج این گفته ان ا د

و لهای بیای نزدیکغیشدن به انتظارات قیاردادی ا

مده اجدیای عد ن غعهدد

 .حال پی ش این ا

ع ن غعهد اجیا شود ،انتظارات قیاردادی غأم ن شود ،ایا منطقت ا

مه اگدی بدتانکده

اصل منطقت لدزوم بده هددف

نهایت ناشت از اجیای ع ن غعهد بتغوجهت میده و حکم به اجیای ع ن غعهد دهد؟ پا خ روشن به
نظی متر د .گاهت م ان ع ن غعهد (بهمعنای اجیای موضوعت مه در عقدد غصدییح شدده) و غعهدد
واقعت (بهمعنای انجام دادن امیی مه متعهدله را به انتظار قیاردادی متر اند) غفاوت ایجاد متشدود
و به نظی متر د در مقابل انجامدادن غعهد واقعت ا تناد به ع ن غعهد معقول ن س .
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به نظی متر د در مواردی مه متعهدله به انتظارات قیاردادی خود ر ده باشد ،ا تناد بده اصدل
لزوم محلت از اعیاب ندارد .نت ج این نگیش ان ا
حمای

مه نتایج ب یعقالندت ناشدت از عقدد ،مدورد

اصل لزوم نخواهد بود .چون ریض بی ایدن ا د

نمتزنند ،مگی انکه ثاب
طیر ن بوده ا

بده امدور ب یعقالیدت

مده عقدال د د

شود انچه به نظی ب یمنصفانه یا ب یمنطقت متر د بهدل لدت مدورد غواردق

 .در این نگیش اصلت مه مستند به بنای عقدال ا د  ،در چدارچوب عقدل بداقت

متماند .در نت جه ،متغوان گف

«لزوماک معنای ورای به عهد اجیای مادی ع ن غعهد ن س  ،بلکه به

غنا ف شیایط ح ن عهد[ ،ورای به عهد] قیاردادن معهود طیر ن در اخت ار متعهدله به گوندهای مده
مورد غوقع و انتظارات ایشان بوده ،متباشد» (صفایت و الف .)03، ، 833 ،
البته اینکه چگونه متغوان در موارد مختلف بیاوردهشددن انتظدارات قدیاردادی را اثبدات مدید،
موضوعت مجزا ا
گف

مه به بحث مفصل ن از دارد .اما غا حدی مه به پژوهش ما میغبط ا

 ،بایدد

اگی با مالک نوعت نسبت انتظارات قیاردادی طیر ن قابل احیاز و اجیا باشد ،قطعاک اصل لزوم

از غوارق واقعت طیر ن مه همان بیاورده شدن انتظارات قیاردادی ا

 ،حماید

خواهدد مدید .در

نت جه ،هنگامت مه در یک قیارداد متعهد انتظدارات معقدول و متعدارف قدیاردادی طدیف مقابدل را
بیاورده مت مند ،ا ا اک نق

غعهدی رخ نداده ا

شود .بنابیاین ،متغوان گف

در هی قیاردادی غعهد واقعت متعهد بیاوردهمیدن انتظدارات معقدول و

متعارف قیاردادی طیف مقابل ا

غا اصل لزوم به حمای

از متعهدله مدانع از ان

مه ح نالعقد مورد پدرییش متعهدد ن دز بدوده ا د  .هیچندد

غیدیدی وجود ندارد مه اجیای ع ن غعهد در بالف موارد بهتیین و له بدیای د دت ابت بده هددف
یادشده ا

 ،باید پرییر

این موضوع مطلق ن س  .نت ج نهایت ان ا

مه اجدیای عد ن غعهدد

 .به طور طب عت ،بیر ت انتظارات قیاردادی طیر ن بسته به مورد و شیایط متفاوت خواهد بود ،اما بهطور خالصه مدتغدوان
گف

عیف خا ،میغبط با هی پیونده و وضع

اطیاف قیارداد در شمار مؤثیغیین عوامل ارزیابت خواهند بود.

 .مالک نوعت نسبت مه بهنحوی مع اری غعدیلشده محسوب متشود نه صیراک وضع
نه مالک ان به گستیدگت نوع اشخا ،ا
مشابه طیر ن هستند ،مالک قیار متدهد.

شخصت را مد نظی قیار مدتدهدد و

 .بلکه این مع ار ررتار و انتظدارات اشخاصدت را مده در اوضداع و احدوال
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و گاهت امکدان دارد وی م دان اجدیای عد ن غعهدد یدا بدیاوردن

همواره غنها غکل ف متعهد ن س

انتظارات قیاردادی متعهدله به شکلت دیگی انتخاب مند.
مه لزوم عقد را اعم از الزام به قیارداد و التزام به مفداد

غحل ل یادشده میبوط به دیدگاهت ا

ان متداند زییا اگی بپریییم اصل لزوم صیراک بیقیارمنندة رابط الزاماور م ان طدیر ن عقدد ا د
این الزام ،به مفاد عقد غو عه نمتیابد ،مار غحل ل ادهغی ا
اجیا ا

بهمعنای رابط دارای ضمان

 .بنابیاین ،اگی بیای نق

مه غأم نمنندة انتظارات قیاردادی متعهدله ا
اجیا و الزاماور ا

دارای ضمان

رابط الدزاماور
مبلغدت را

منندة قیارداد پیداخد

 ،بهعنوان غکل ف غع د ن مند م ایدن رابطده ممامدان

 ،بنابیاین ،اصل لزوم مانع ان نخواهد شد.

پی ش دیگیی مه در غکم ل این غحق ق بیر تشدنت ا
انتظارات قیاردادی متعهدله ا

 ،چون متغوان گف

و

به نحوة احیاز شیایطت مه ماشدف

 ،میبوط متشود .بیای مثال ممکن ا

بیخالف ایی قیاردادها ،مسف منفع

در قیاردادهدای غجداری،

اقتصادی مهمغیین انتظار طیف معامله باشد .در هدی حدال،

غع ن مبنا و مصادیق این امی ن ازمند مطالعهای مجزا و خارج از حدود این غحق ق ا

.

تملیکیبودن بیع
با انکه در بحث نق
قاعده ا

مارامد ،عقد خاصت مورد نظی ن س

اما بهدل ل اهم

م ان نظیی نق

و بهطور ملت هی غعهدی مشمول ایدن

ب ع و گستیة شمول ان م ان عقود مختلف در این بخش بده غعدارض

مارامد با ماه

به طدور ملدت ،در بیر دت نقد

عقد ب ع متپیدازیم.
مارامدد ،قیاردادهدا را بده دو د دته غقسد م مدیدهاندد ،یعندت

قیاردادهایت مه موضوع انها انتقال اموال موجود و قیاردادهایت مه موضوع انها انتقال اموال اینده
ا

 .در قیاردادهای اموال موجود به طور عمده بحث بازریوش ماال مطیح ا

(انصاری، 835 ،

 ،)00 -013،اما همان طور مه ب ان شد ،با غوجه به اینکه در حقوق اییان مطابق بدا بندد مدادة
 83قانون مدنت به مح

وقوع ب ع ،مشتیی مالک مب ع و بایع مالک ثمن مدتشدود ،ایدن پی دش

مطیح متشود مه ،بی ریض پرییش نظیی نق

مارامد ،ایا در ب ع امکان ا تناد بده ایدن نظییده و

بازریوش ماال وجود دارد؟ زییا مطابق با مادة  883قانون مددنت ب دع عقددی غمل کدت ا د

و بدی
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خالف عقود عهدی به مح

منتقل متشود و چ زی بیای انجامدادن در ایندده

وقوع عقد مالک

باقت نخواهد ماند .غعهد بایع به غسل م مب ع ن ز از اثار ب ع ا د

و غدأث یی بدی اصدل ب دع نخواهدد

گراش  .بنابیاین ،به نظی متر د در عقد ب ع ع ن مع ن محملت بیای پدرییش ایدن نظییده وجدود
ندارد .زییا در این حال

نق

مارامد بف خیوج مب دع از مالک د

خییددار مدتشدود مده ایدن

موضوع پرییرتت ن س .
با وجود این ،نباید پنداش

مه با خیوج ب ع ع ن مع ن از شمول نظیید نقد

مارامدد بخدش

زیادی از مصادیق این نظییه از قاعده ا تثنا متشوند .زیدیا بدهلحدا عملدت در امثدی مدواردی مده
شخص غیب ف به نق
عهدی ا

مارامد متشود ،ب ع بهطور ملت واقع متشود .در زم ن اینکه ب ع ملدت ن دز

یا غمل کت اختالف نظی وجود دارد (ماغوزیان .)8 ، ، 83 ،اگی این عقد را عهددی

غلقت من م ،ب ع ملت ن ز در شمار ایی غعهدات مشمول بحثهای پ شگفته خواهدد بدود و مطلدف
ب شتیی نخواهد داش  .اما اگی ب ع ملت را عقدی غمل کت بدان م ،باید دید ایا در ب دع ملدت ن دز بده
مجید عقد مالک

منتقل متشود ،یا از این نظی م ان ب ع ملت و ب ع ع ن مع ن غفاوت وجود دارد.

در قانون مدنت ه چ مادهای به زمان انتقال مالک

در ب ع ملت رتالرمه اختصا ،ن ارتده ا د ،

اما بهلحا منطقت با غوجه به نبود مب ع هنگام عقد امکان انتقال مالک
با وجود این ،در این مورد پا خ داده شده ا
هستند و اعتبارِ انتقال مالک
انتقال مالک

ن ز وجود نخواهدد داشد .
از احکام وضعت اعتبداری

مه اموری مانند مالک

مب عِ ب ی موجود نزد عقالک و شدیع پدرییرتنت ا د  .بندابیاین ،زمدان

در هم اقسام ب ع اعم از ملت ،همزمان با انعقاد عقد ا

.

اما نظی دیگیی مه معقولغی به نظی متر د در این زم نه ب ان متمند «عقد ب دع زم نده را بدیای
غمل ک ع ن ریاهم متنماید ولت غمل ک روری و بدون ق د و شیط جوهی و ا اس عقد ب ع ن سد
و غمل ک با غع ن مب ع انجام متشود .ریوشنده در واقع غعهد به غأدی یکدت از مصدداقهدای مب دع
متمند و غعهد ناشت از عقد ،ناظی به غع ن مب ع ا
 .بیای دیدن نظیهای مختلف رقهت و حقوقت در زم ن انتقال مالک

نده غمل دک ان» (ماغوزیدان.)88، ، 83 ،
در ب ع ملت ر.ک .قنواغت 11، ، 83 ،غا .13
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البته در م ان حقوق دانان دربارة ماه

غع د ن مصدداق اخدتالف نظدی وجدود دارد .بیخدت غع د ن

مصداق را عملت حقوقت متدانند مه به قصد انشا ن از دارد (امدامت ، 82 ،ج  133، ،و  )10و
عدهای ن ز با این نظی مخالفند (ماغوزیان.)81، ، 83 ،
به نظی متر د اگی با مسانت همدا تان شویم مه معتقدند «ب ع ملت به دو عمل حقوقت مسدتقل
غحل ل متگیدد .بدین غیغ ف مه عقد غنها بف ایجاد دین بیای ریوشنده متشود مه باید وردا مندد
و غسل م بف و و لهای بیای غمل دک مب دع بده خییددار ا د » (امدامت ، 82 ،ج  10 ، ،و
مارامد با مشکل ممتیی مواجه خواه م بدود .زیدیا ب دع غدا قبدل از

 ، )133در غوج ه پرییش نق

غع ن مصداق جنب عهدی پ دا خواهد مید .اما اگی غع ن مصداق را عملت حقوقت ندان م بداز هدم
ممامان از این اییاد مه «نق
نق

خییدار را ندارد لرا در ب دع،

مارامد امکان خارجمیدن ماال از ملک

مارامد راهت نخواهد داش » مصون خواه م بود ،زییا غا قبل از غع ن مصداق انتقال مالک تت

صورت نگیرته ا

مه نق

شود.

مارامد بف خدشهدارمیدن مالک

حال اگی بیا اس ا تداللهای بخش قبل بپریییم مه اصل لزوم در مقابدل ریوشدندهای مده بدا
غعهد نسب

نق

متغوان م نق

به بیاوردن انتظارات قدیاردادی خییددار اقددام مدتمندد ،قابدل ا دتناد ن سد ،
مارامد را دربارة ب ع ملت رتالرمه ن ز بپریییم.

به عالوه امکان دارد بس اری از قیاردادهایت را مه ناظی به اینده ا

در قالف دو غعهدد غفسد ی

من م .بدین صورت مه متعهد غعهد متمند ماالیت را غول د ،پس ،مالک

ان را به خییددار منتقدل

مند .غفس ی قیاردادها به این نحو عالوه بی اینکه مطابق با واقع ا

 ،این اشکال را مه «ب ع مالت مه

وجود خارجت ندارد صح ح ن س » را ن ز بیطیف متمند .در نت جه ،با عهدیشدن قیاردادهایت مه
نت ج نهایت ان انتقال مالک

ا

بس اری از قیاردادها مشمول نظیی ملت نق

مارامد خواهندد

شد و ممامان از نظیی مه ب ع را در هم احوال غمل کت متداند ،عدول نخواه م مید .البتده بددیهت
مه عقد غابع قصد طیر ن ا

ا

و این غفس ی در محل خدود و در مدواردی مده امکدان چند ن

غفس یی م سی باشد ،صورت خواهد گیر .
با این احوال ،به نظی متر د دربارة ب ع پرییش نظیی نق
ا

.

مارامد غا حدودی با غیدید مواجه
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نتیجه
غوجه به ن ازهای اجتماعت ،عقلگیایت و پویایت از ویژگتهای مهم یک نظام حقوقت ا

 .امدا در

امثی ستمهای حقوقت همواره م ان نظییهپیدازانت مه در تت هی امیی را ،بتغوجه بده نت جد ان،
در گیو غطابق با اصول متدانند و اندیشمندان نت جهگیا در نحوة بیخورد با مفاه م جدید مه زادة
ن ازها و ن ازمند عقل گیایت و دبف پویدایت هسدتند ،اخدتالف و مشدمکش وجدود دارد .یکدت از
مانونهای نزاع غحل ل اقتصادی حقوق ا

 .مکتبت مه با بدهمدارگ یی مفداه م عقالیدت اقتصدادی

عت در غصح ح قواعد مهن حقوقت دارد .از جمله مواردی مه از غ ا این نگدیش در امدان نماندده
پایبندی به غعهداغت ا

مه نق

ان منارع ب شتیی را بیای متعهد بده بدار اورده و بده هد چوجده

متعهدله را با ضیر مواجه نمت مند و در مجموع ،بیای جامع مارامدغی ا
موانع مختلفت روبهرو ا

 .پرییش این نظییه بدا

.

بیر ت موانع حقوقت پرییش نظیی نق

مارامد در حقوق اییان حکای

ا ا ت دارد .اول ن مشکل میبوط به اصل لزوم ا

از وجود دو چدالش

مه ظاهیاک در هی حدال اجدیای عد ن غعهدد را

بیای متعهد امیی اجتنابناپریی متداند .اما بیر تها نشان داد مه این اصل مبندایت عقالندت دارد و
وقتت از اصلت عقلت غفس یی یا اثیی ب ان متشود مه عقالیدت ن سد
صح ح ن س  ،زییا در ب ی این صورت ،نق
مه نق

مارامد امیی عقالیت ا

بدتغیدیدد ان غفسد ی و اثدی

بیض حاصل متشود .بنابیاین ،با ایدن پد شردیض

 ،نمتغوان با مانع عقالیت دیگدیی از انجدامدادن ان جلدوگ یی

مید .به هم ن دل ل ،بی این باور شدیم مه اصل لزوم از اجیای عد ن غعهدد بدهمنظدور د دت ابت بده
انتظارات قیاردادی حمای

مت مند و هنگامت مه هددف بیغدی حاصدل شدود ،دل لدت بدیای اجدیای

بتمورد «و له» وجود نخواهد داش  .حاصل این اعتقاد ن ز ان ا

مه در هی قیارداد عدالوه بدی

اجیای ع ن غعهد ،غعهدی بیغی ن ز وجود دارد مه انجامدادن ان هیچند بیای متعهد اخت اری ا د ،
1. Deontological theorist
2. Consequentialist theorist
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اما در صورت عمل به ان وی از غعهد ریوغی معاف خواهد بود و در این حال
بیای متعهد عالوه بی غعهد ،حق وی ن ز محسوب متشود .بدیهت ا

اجیای عد ن غعهدد

شیط الزم بیای انکه متعهد

بتواند م ان اجیای ع ن غعهد یا انجامدادن عمل دیگیی مه غأم نمنندة انتظارات قدیاردادی متعهدلده
ا

 ،انتخاب مند ان ا

مه ا ا اک چن ن جایگزین منا بت وجود داشته باشد .بنابیاین ،هنگدامت

مه خسارت ناشت از انجامندادن غعهد قابل غع ن نباشد ،یا ع ن غعهد ویژگت خاصدت دارد و امثدال
ان بهدل ل نبود جایگزین ،موضوع نق
نق

مارامد منتفت خواهد بود .عالوه بی پدرییش مل د

نظیید

مارامد با مالکهای صیف حقوقت در حقوق اییان ممامان بحث راجع به حددود و ثغدور ان

مطیح ا

و بهویژه امکان دارد بهمنظور ررع بیخت نگیانتها ایدن نظییده را بدا دخ گ دیی در

نحوه و شیایط بیاوردهشدن انتظارات قیاردادی متعهدله غعدیل مید.
بنابیاین ،متغوان گف

به لحا صیف حقوقت این نظییده در حقدوق ایدیان پدرییرتنت بده نظدی

متر د .بهطور طب عت ،نگاه نتت هیچند دل لت منطقت بیای رد این نظی ن ابد ،گویت منفعتت پنهدان
و ب ی قابل ب ان را در اجیای ع ن غعهد متب ند مه د
به ادگت غالش خواهد مید غا با د
جلوه دهد .هیچند پرییرتنت ا

شسدتن از ان را بدینمدتغابدد .در نت جده،

یازیدن به ظاهی قواعد ،قاعدة جدید را موضوعت بدتا داس
اگی مصلح اندیشت را نادیده بگ دییم و اصدولگیایدت را پ شده

من م ،بک غحل ل و اشکاالت ن ز شکلت دیگی به خود خواهد گیر .
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