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 لکيده
سائل مبنا  صاد  یلدر تحل ییازجمله م س  یاقت  ینتقدم انجام ع یهاچالش یحقوق، برر

ــمندان حقوق   ــت؛ که همواره ذهن دانش ــخ قرارداد اس ــاد یتعهد بر فس را به خود   یو اقتص
  یرز یادشدهتقدم  یهاچالش یدبا یکا،و آمر یرانا یحقوق یهامشغول ساخته است. در نظام

ه،  منصــف یاته یدگیرســ یی،اشــتباه قضــا ی،اجتماع جارهایهن یی،اجرا یندفرا یهاعنوان
ــت گرا     ــارات و فرصـ ــپس، راهکارها      ییمقابله با خسـ ــود. سـ   گونه ¬ینرفع ا یمطالعه شـ

شم  یرانا ینمنظور کارآمد کردن قوانها بهچالش صادی  نگرش اندازاز چ به حقوق ارائه   اقت
به  ته  عنوان گردد.  له پ   های یاف قا با   یها چالش  رو،یشم قدم  ــ  ال،ت نگرش   های ¬یوهبه شـ
ها  آن یژگیفســخ قرارداد بر اســاس و  یاتعهد  ینبه قراردادها و تقدم انجام ع یتخصــصــ 
صرف  یتجارت ی،عاد ی)قراردادها ش  یخارج هایینههز یساز  یدرون یا( یو م از انجام   ینا

مقاله   رفع است که در طولوفصل اختالفات آن قابلحل یندفسخ قرارداد و فرا یاتعهد  ینع
ــاره با اتخاذ      یها چالش  یمقاله، واکاو    یندف اپرداخت. ه   یمها خواه به آن  تقدم مورداشـ
در   یرانو مقررات حقوق ا یناصالح قوان  یمناسب برا  یشنهادهایی و ارائه پ یقیتطب یکردرو
 .  است ینقض تعهدات قرارداد اجرای ضمانت ینهزم
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 مقدمه
سی    سا صادی حقوق،  ا ضمانت اجرای نقض تعهدات     « کارآیی»ترین مفهوم تحلیل اقت ست و  ا
ــتفاده بهینه طرفین قرارداد از منابع و افزایش رفاه اجتماعی    قراردادی ــت که موجب اس کارا اس

های  حمیل هزینهو از ت 1ها را فراهم کندوری اقتصـــادی( و درنهایت، رضـــایت آنشـــود )بهره
ی  بنابراین، برخی نویســندگان تحلیل اقتصــاد اجرای تعهد به متعهدله و جامعه جلوگیری نماید؛

و برای  را پذیرفته حقوق، کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فســخ قرارداد و پرداخت خســارات
ــول      به دالیل اصـ بات آن  فاوتی بی»اث به قرارداد  »، «ت ،  «دی قراردااخالقی بودن اجرا»، «اتکای 

هماهنگی با اصل استفاده بهینه از »، «اجرای نقض تعهدات قراردادیسازگاری باهدف ضمانت»
شی از عدم انجام تعهد   »و « منابع سارات نا ستناد کرده « امکان انعقاد قرارداد جبران خ البته   2اند.ا

ــتناد مقررات قانونی، مانند مواد        دادگاه   47انون مدنی و ماده   ق  239تا   237های ایرانی نیز به اسـ
ــخ قرارداد و پرداخت   قانون اجرای احکام مدنی، رای به تقدم انجام عین تعهد می         دهند و فسـ

خسارات را فرع بر اقامه دعوای الزام به انجام عین تعهد و تعذر اجرای آن پس از صدور حکم    
ــده چالش      3دانند. قطعی می ها و  بیین چالش هایی را به همراه دارد که ت   باوجوداین، تقدم یادشـ

 رسد.از نگاه اقتصادی ضروری به نظر می هاراهکارهای رفع آن

                                                                                                                       
1. Miceli, Thomas J., Economics of the Law: Torts, Contracts, Property, Litigation, 

(New York: Oxford University Press, 1997), p 88.  
2 . Eisenberg, Melvin A., “Actual and Virtual Specific Performance, the Theory of 

Efficient Breach, and the Indifference Principle in Contract Law”, California Law 

Review, Vol. 93, N0. 4, 2005, p 1018-1019; Shavell, Steven, “Specific Performance 

Versus Damages for Breach of Contract: An Economic Analysis”, Texas Law Review, 

Vol. 84, No. 4, 2006, p 865-868 Kronman, Anthony T., “Specific Performance”, Yale 

Law School Legal Scholarship Repository, Faculty Scholarship Series, 1978, p 367-369; 

Schwartz, Alan., “the Case for Specific Performance”, Yale Law School Legal 

Scholarship Repository, Faculty Scholarship Series, 1979, p 274-278.       

ــعبه 3 ــخ ابتدایی قرارداد را به دلیل عدم انجام تعهدات نپذیرفت و  20. برای نمونه، در دعوایی شـ دادگاه حقوقی تهران فسـ

که خواسته مورد تقاضای خواهان فرع بر الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادی و یا مطالبات    با توجه به این» اعالم داشت: 

ــت نماید مالی مربوطه می ــتی دعوی الزام به انجام تعهدات )انجام فعل( را درخواس ــد و بدواً خواهان بایس عوی نتیجتاً د ،باش

شده مزبور به کیفیت  ستماع ندار  یاد ستنداً به ماده  قابلیت ا سی مدنی و   قانون 198قانون مدنی نافر به ماده  2د و م آیین دادر

دادگاه تجدیدنظر اســتان تهران نیز طی دادنامه  6البته شــعبه «. گرددقانون مدنی قرار رد دعوا صــادر [وا اعالم می 237ماده 

 تأیید کرد. خواسته را عیناً ر ی تجدیدنظر 28/09/1391مورخ  9109970220601146شماره 
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صلی مقاله پیش      سش ا شد، پر ست که تقدم الزام به پس با توجه به آنچه گفته  انجام   رو این ا
هایی روبرو اســت و ازنظر تحلیل اقتصــادی، راهکارهای   عین تعهد بر فســخ قرارداد با چه چالش

 ها چیست؟رفع آن
های فرایند اجرایی، هنجارهای اجتماعی، توان گفت: تقدم یادشــده چالشپاســخ، می در

ستفاده                سوءا صت گرایی یا  سارات و فر صفه، مقابله با خ سیدگی هیات من ضایی، ر شتباه ق ا
ته ازنظر تحلیل اقتصـــادی، راهکارهای رفع این          ها، نگرش گونه چالش  متعهدله را دارد. الب

عادی، ها )م انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد بر اساس ویژگی آنتخصصی به قراردادها و تقد 
ــازی هزینه      یا درونی سـ ــرفی(  ــمانت     تجارتی و مصـ اجرای نقض تعهدات  های خارجی ضـ

 وفصل اختالفات قراردادی است.قراردادها و آیین دادرسی و فرایند حل
صادی حقوق آمریکا ب      سندگان تحلیل اقت سابقه تحقیقاتی، برخی نوی سی برخی    هازنظر  برر

دانان  باوجوداین، حقوق 1اند.های تقدم انجام عین تعهد بر پرداخت خســارات پرداختهاز چالش
ــارات         ایرانی، عموماً به توجیه    ــخ قرارداد و پرداخت خسـ ناپذیری تقدم انجام عین تعهد بر فسـ

ادی  اقتصـــ نیز تألیفاتی درباره تحلیل و بعضـــی از اســـتادانی 2کردهازنظر تحلیل حقوقی اشـــاره
ــته ، پژوهش و دقت نظر در چالش3حقوق دارند   اند؛های تقدم یادشــده از منظر اقتصــادی نداش
نابراین، علی  ــتقلی      ب جامع و مسـ ــوع و ثمرات عملی آن، تحقیق  رغم اهمیت علمی این موضـ

نظر زیرا از رساند؛ شود که ضرورت انجام چنین پژوهشی را می   موردبحث یافت نمی ٔ  درزمینه
صادی، آثار متفاوتی بر تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد و پرداخت خسارات بار    تحلیل اقت

شـــود. چنانچه در عمل تقدم باال را نپذیریم، دیگر مبنایی برای اقامه دعوای انجام عین تعهد  می
ــمار دعاوی    ــت و از ش ــخ قرارداد وجود نخواهد داش جهت اثبات تعذر اجرای آن و امکان فس

های گزاف اقامه دعوای انجام اند، کاسته  و هزینهشدهها اقامهین منظور در دادگاهفراوان که به ا

                                                                                                                       
1.  Eisenberg, Melvin A., op.cit, p 1019 – 1027; Shavell, Steven, op.cit, p 853-857. 

، فصــلنامة حقوق، مجله دانشــکده  «حق فســخ قرارداد باوجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران»نشــاط، امیر،   صــادقی. 2

ــ 297، ص 1388، 4، ش 3حقوق و علوم سـیاسـی، دور     فسـخ به جهت نقض قرارداد )فسـخ   »دارویی، عباسـعلی،  ؛ 314 ـــ

اهلل و صفایی، ؛ الفت، نعمت144 ـ  117، ص 1393، 10، ش 6مطالعات فقه و حقوق اسالمی دانشگاه سمنان، سال  ،«ابتدایی(

ص ، 1389، 2، ش 5، حقوق تطبیقی دانشــگاه مفید، ج «اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فســخ قرارداد»حســین، 

 .    62 ـ 43

 .  497 ـ 493(، ص 1393، )تهران: انتشارات جاودانه ـ جنگل، 2، چ تحلیل اقتصادی حقوق قراردادهاانصاری، مهدی،  . 3
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شد.  سی     1عین تعهد به متعهدله و جامعه تحمیل نخواهد  سیدن به این نتیجه، برر البته مقدمات ر
سپس، اثبات قابل    چالش سارات و  سخ قرارداد و پرداخت خ رفع های تقدم انجام عین تعهد بر ف

 گذار در راستای اصالح قوانین و مقررات جاری است.ها برای قانونلشبودن آن چا
ــی چالش ــر به بررسـ ــخ قرارداد و بنابراین، در مقاله حاضـ های تقدم انجام عین تعهد بر فسـ

ها ابی آننقد و ارزیپردازیم و سپس به پرداخت خسارات بامطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا می 
عنوان  گذار ـــ بههای باال و پیشنهاد علمی به قانونوری دقیق چالشزیرا الزمه دا کنیم؛اشاره می

ست. البته یافته مقاله ــــ بررسی آن   نحو  برای رعایت ترتیب منطقی مباحث، باید نخست به   ها ا
 اجمالی دالیل طرفداران کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد را مطالعه کنیم.

 
 اران کارآيی تقدم انجام عين تعهد بر فسق قراردادمطالعه اجمالی داليل طرفد -1

ــخ قرارداد اعتقاددارند و برای اثبات    ــتادان به کارآیی تقدم به انجام عین تعهد بر فسـ برخی اسـ
 نیم:  کها اشاره میترین آناند که در ادامه به مهمشان به دالیل مختلفی استناد کردهنظریه
ــل بی»  -الف ــت که مطابق « تفاوتیاص ــمانتآن، قانوناس   اجرای نقض تعهداتگذار باید ض

بینی کند که در فرن نقض قرارداد، متعهدله را نسبت به انجام عین  ای پیشگونهقراردادی را به
سخ قرارداد و پرداخت خسارات بی     و در نهایت  از او حمایت کند؛ 2تفاوت نگه داردتعهد یا ف
ضمانت اجرای انجام عین تعهد،   ترین حمایت را از متعهدله کرد و او توان بیشمیبنابراین، در 

ضعیتی قرار داد که چنانچه تعهد اجرا می  ضعیت قرار می   را در و همین   گرفت. بهشد، در آن و
  دلیل، باید ضمانت اجرای انجام عین تعهد را بر فسخ قرارداد و پرداخت خسارات تقدم داشت؛    

سد  رتعهد، مطلوب خود )موضوع قرارداد( می  زیرا فرن بر این است که متعهدله با انجام عین 
ــخ قرارداد و پرداخت           ــرایل قرارداد برای انتخاب انجام عین تعهد یا فسـ و نیازی به ارزیابی شـ

                                                                                                                       
شــد، نشــده بابینیها در عمل نیز چنانچه حق فســخ برای طرفین در صــورت عدم انجام تعهدات پیشطور که دادگاه. همان1

دادگاه  27شــناســند. برای مثال، شــعبه امکان فســخ ابتدایی قرارداد را به رســمیت نمی انند و دتقدم را با انجام عین تعهد می

شای ر ی کرده است:   حقوقی تهران در دعوای فسخ قرارداد این  که در قرارداد برای خواهان حق فسخی   این ظر بهن»گونه ان

صورت عدم انجام تعهدات خوانده وکیل مح     ست و در  شده ا ترم خواهان باید الزام به ایفای تعهد خوانده را در نظر گرفته ن

ــتناد مواد     درنتیجه از دادگاه بخواهد،    ــادر و اعالم   231و  219دادگاه به اسـ «  از قانون مدنی حکم به رد دعوای خواهان صـ

ــعبه می ــماره   1کند. ش ــتان تهران طی دادنامه ش یید  عیناً تأ 28/11/1391مورخ  9109970220101397دادگاه تجدیدنظر اس

 کرده است.

2. Eisenberg, Melvin A., op.cit, p 979, 1018. 
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ضی موارد، همین تقدم انجام عین تعهد، متعهدله از دریافت      سارات ندارد. باوجوداین، در بع خ
 .شوددارد و در عمل به ضرر او تمام میخسارات بازمی

شگاه    برای مثال، در دعوایی دادگاه اعتقاد دارد صلی دان ها از اخذ تعهد خدمت که هدف ا
التحصیلی انجام تعهد است و تا زمانی که امکان الزام به انجام عین تعهد  دانشجویان پس از فارغ

ــگاه  ــد، دانش ــته باش ــارات را ندارد. همانوجود داش ــماره ها حق مطالبه خس طور که در ر ی ش
ــعبه  9209970900100620 مذکور  تعهدنامه در هرچند»دیوان عدالت اداری آمده اســت:  1ش

  تعهدات اجرای عدم اجرای ضــمانت، التحصــیلیا[تعهدنامه رســمی انجام خدمت پس از فارغ
  لیکن، شــدهاعالم تعهدنامه در مندرج شــرح به مربوط خســارت و وجه التزام پرداخت قانونی
  حق بهداشت  وزارت خصوص  این در و است  تعهد اجرای مأخوذه تعهد در اصلی  هدف چون
 امانج امکان عدم و تعهد به متعهد الزام صورت  در و نماید تعهدات انجام به ملزم را متعهد دارد
 در و است  شرط  آن انجام در متعهد مباشرت  که است  تعهداتی نوع از تعهد کهاین دلیل به آن
  نچو فیهمانحن در ولی، نیســت مربوطه خســارت و التزام وجه مطالبه جز ایچاره صــورت این

شت  وزارت   وجه پرداخت به حکم صدور ، دارد را تعهد انجام الزام حق، لهمتعهد عنوانبه بهدا
 «.دگردمی اعالم و صادر شکایت رد به حکم و نبوده پذیرامکان متعهد الزام از قبل التزام
ــرمایه    -ب ــل اتکا و سـ ــی از آن گذاری طرفین بر قرارداد و اصـ اعتماد به اجرای تعهدات ناشـ

ــادی، انجام عین تعهد از تحمیل           ایجاب می  ــود و چون ازنظر اقتصـ نماید، عین تعهد انجام شـ
شی از اتکای به قرارداد به متعهدله جلوگیری می هزینه و باید بر  کند، کارآیی الزم داردهای نا

شت. البته در برخی       سارات تقدم دا سخ قرارداد و پرداخت خ ه  آید کموارد در عمل پیش میف
ــارات            متعهدله نه    ــت؛ بلکه نفع آن را در مطالبه خسـ ــته اسـ تنها به اجرای قرارداد اتکایی نداشـ

به  می به         عنوانبیند.  نده  به قرارداد بین طرفین و الزام خوا مثال، در دعوایی خواهان بدون توجه 
ی تهران طی دادنامه شـــماره  دادگاه حقوق 22کند و شـــعبه انجام تعهدات مطالبه خســـارات می

ــارات بدواً    »دهد:  گونه رای می این 24/9/94مورخ  9409970228200810 طریقه جبران خسـ
های صورت گرفته در مورد اجاره است و در صورت استنکاف      رفع معایب و تغییرات و خرابی

ل از مســتأجر، مطالبه وجه حاصــل از خســارات قابل مطالبه اســت. دادگاه دعوی خواهان را قب 
ع ها و اعاده وض الزام مستأجر بر جبران خسارات وارده از طریق رفع معایب و تغییرات و خرابی  

 است.« به حالت سابق و قبل از انجام آن توسل خواهان ... قابل استماع ندانسته
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باید طرف نقض          اخالق ایجاب می   -پ ــند و قانون  باشـ به قرارداد وفادار  نده   کنکند  طرفین 
به              قرارداد را  ــل اخالقی بودن اجرای تعهد،  به اصـ پایبندی  به اجرای عین تعهد نماید و  ملزم 

ــده، طرفین نباید قرارداد را   دهد. پس بهاولویت انجام عین تعهد حکم می  ــل یادشـ داللت اصـ
شده  سارات     1اندنقض کنند و در فرن نقض آن، مرتکب یک عمل غیراخالقی  و پرداخت خ

به غیراخال   به نظر می قی نقض تعهد نمی موجب از بین رفتن جن ــود.  ،  رســـد، ازنظر تحلیلیشـ
ــعیت    ــررهای وارد به متعهدله را جبران کند و او را در وض ــارات تمام ض چنانچه پرداخت خس

 نماید.مشابه اجرای عین تعهد قرار دهد، اخالق عدم انجام عین تعهد را محکوم نمی
اجرای نقض تعهدات  هدف ضــمانتعنوان بر اســاس اصــل اســتفاده بهینه از منابع ـــــ به   -ت

ــ باید اســتفاده از پرداخت خســارات در قراردادها کاهش یابد؛  زیرا ارزیابی بهای  قراردادی ـــ
ــت اجرای تعهد برای دادگاه ــوارهایی همراه اس و درنتیجه، پرداخت  2ها و طرفین قرارداد با دش

 شود.خسارات موجب نقض فراوان قراردادها و اقامه دعاوی پرهزینه می
ضی موارد اجرای عین تعهد برای متعهد طاقت   -ث ساقل       در بع ستی  ست و او را از ه سا ا فر
دلیل، پذیرش تقدم انجام عین تعهد بر فســخ قرارداد و پرداخت خســارات  کند و به همینمی

ن تعهد فرسای اجرای عی منطقی نیست. باوجوداین، به نظر برخی نویسندگان، وضعیت طاقت   
ــده خد      ــهبه تقدم یادشـ تواند برای رهایی از انجام تعهد     زیرا متعهد می  کند؛ ای وارد نمیشـ

ــا به طاقت   ــایت او را برای انجام           فرسـ هر دلیلی بعد از قرارداد با متعهدله مذاکره کند و رضـ
طور که در حقوق ایران، طرفین ندادن عین تعهد و پرداخت خســارت به دســت آورد. همان 

ردانند پیش از انعقاد قرارداد برگاقاله کنند و وضعیت خودشان بهتوانند با توافق قرارداد را می
اجرای نقض تعهدات قانون مدنی(. باوجوداین، انجام عین تعهد مانند سایر ضمانت 283)ماده 

چالش  عه این    قراردادی  طال چالش   هایی دارد و م نه  یابی    ها می گو ند نقش مؤثری در ارز توا
 باشد. دالیل طرفداران تقدم یادشده داشته

 

 هاي تقدم انجام عين تعهدتحليل لال  -2
ی  های اســاســ  ازنظر تحلیل اقتصــادی حقوق، تقدم انجام عین تعهد بر فســخ قرارداد با چالش  

 پردازیم.ها میرو است که در ادامه به تحلیل آنروبه

                                                                                                                       
1. Shavell, Steven,“Is Breach of Contract Immoral?”, Harvard Law School, Cambridge, 

MA 02138, Discussion  Paper No. 531, 2005, p 1. 

2. Kronman, Anthony T., op. cit, p367-369.  
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 فرايند اجرايی -2 - 1
ــیوه     ــت شـ ــارات با یکدیگر     های انجام عین تعهد و فســـخ قرارداد و پردا   باید توجه داشـ خت خسـ

ی اجرا  های گوناگونتوان حکم به پرداخت خسارات به شکلزیرا در حقوق آمریکا می اند؛متفاوت
؛  1شـــده اســـتبینیهای غیرمســـتقیم برای اجرای حکم مذکور پیشکرد و در مقررات آن، شـــیوه

ای فســـخ قرارداد  ای درزمینه اجرای رطور که در نظام حقوقی ایران، در عمل مســـائل پیچیدههمان
 2آید.پیش نمی

                                                                                                                       
1. Eisenberg Melvin A., op.cit, p. 1019-1020. 

ــارات، چنانچه محکومٌحقوق آمريکادر  ــی درزمینه ، در حکم به پرداخت خس ــازش   اجرای آن حکم ٔ  علیه آن را اجرا نکند یا س

ند  کعلیه یا درآمد و حقوق او صادر میتحقق نیابد، قاعده عمومی این است که دادگاه بخش، دستور اجرای حکم از اموال محکومٌ

شود. باوجوداین، دستور قضایی انجام عین تعهد در قالب  وصول و پرداخت می بهت، با توقیف یا فروش آن اموال، محکومٌو درنهای

گردد تا دادگاه حکم به کیفر متعهد به حبس یا جزای نقدی یا  شود و تخلف از قرار یادشده، موجب میصادر می (Decree)قرار 

بنابراین،   جرای دستور صادره ـــ دهد و تخلف از اجرای دستور دادگاه، وصفم مجرمانه دارد؛دلیل خودداری از اها ـــ به هر دو آن

های غیرمستقیم اجرایی، مانند حکم به پرداخت خسارات، وجود ندارد و متعهد بدون الزام به انجام عین تعهد،    انجام عین تعهد شیوه 

ــود ها، محکوم می به حبس یا جزای نقدی یا هر دو آن     ، الزام به انجام عین تعهد و     حقوق ايران. البتّه در  (Ibid, p 1020)شـ

م  موجب حککه متعهد از اجرای عین تعهد بهگردند و مطابق قاعد  کلی، درصـــورتیفســـخ قرارداد هر در قالب حکم صـــادر می

علیه، به  کان حبس محکومٌعمل شــود و ام 1356قانون اجرای احکام مدنی مصــوب  47قطعی دادگاه امتناع کند، باید بر مبنای ماده 

ستناد ماده   زیرا در احکام مربوط به اجرای عین تعهد، ر ی   ، وجود ندارد؛1394های مالی مصوب  قانون نحوه اجرای محکومیت 3ا

باید   شود. شمرده نمی « های مالیمحکومیت»قانون اخیر، آن ر ی از  22علیه است و به تعبیر ماده  وسیله محکومٌ نافر به انجام فعلی به

بسا نتیجه انجام تعهد، تسلیم عین معینی باشد؛ منتها این نتیجه از آثار اجرای ر ی مربوط به انجام عین تعهد و نه از     اضافه کرد که چه 

های  قانون نحوه اجرای محکومیت 1توان گفت: به استناد ماده علیه از اجرای ر ی، نمیصدور ر ی است و در حالت تخلف محکومٌ

ستفاده از ضمانت    « و از اجرای آن خودداری کرده»شده  « مالی به دیگری محکوم« »به دادن»او مالی جدید  ست و امکان ا اجرای   ا

 همان قانون، وجود دارد. 3شده در ماده بینیکیفری پیش

ــال  4به داللتم فرازی از ماده  حقوق ايران،در  .2 جنبه   در مواردی که حکم دادگاه: »1356قانون اجرای احکام مدنی س

علیه نیســت، از قبیل اعالم اصــالت یا بطالن ســند، اجراییه صــادر     اعالمی داشــته و مســتلزم انجام عملی از طرف محکومٌ 

سخ برای طرفین قراردادها پیش که در قراردادها برحسب این و ازآنجایی« شود نمی شخص    بینیکه حق ف شد یا  ثالث  شده با

صدور ا   ازجمله دادگاه ضایی در  سخ قراردادها، باید متفاوت عمل کند؛ ها، رویه ق ر زیرا چنانچه د حکام مربوط به دعاوی ف

سخ  شده باشد، چون اجرای حق ف  بینیها باوجود شرایل و اوضاع خاصی حق فسخ پیش    قراردادی برای طرفین یا یکی از آن

آید، بنابراین، دارنده حق ســاب میحطرفه )ایقاع( بهنیاز به اراده انشــایی دارنده آن دارد و از مصــادیق اعمال حقوقی یک 

ــخ قرارداد کند که عموماً به   ــت باید اقدام به فس ــخ نخس ــیله افهارنامه آن را بهفس ــپطرف مقابل اعالم میوس س، نماید و س

صورتی  ضاع   در شرایل و او سخ یا کیفیت    که بین طرفین در پیدایشد  سخ یا اجرا یا عدم اجرای حق ف واحوال پیدایش حق ف
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های غیرمستقیم حکم پرداخت خسارات در حقوق آمریکا و عدم پیچیدگی  با این وصف، شیوه
ندارد؛      هد وجود  جام عین تع ــخ قرارداد در حقوق ایران در ان زیرا در برخی  اجرای رای فسـ

سبب اکراه مادی    موارد، به شار روحی ویژه در تعهدات قائم به تخصص متعهد، این الزام  و  و ف
و بر همین اســاس، با  1شــود و با آزادی و حیثیت انســانی او تعارن داردجســمی بر مدیون می

 چالش فرایند اجرایی فراوانی همراه است.
نابراین، چالش   ــخ قرارداد و پرداخت            ب ناکارایی تقدم انجام عین تعهد بر فسـ ند اجرایی،  فرای

زیرا ازنظر تحلیل اقتصادی حقوق، ضمانت  کند؛یخسارات را در حقوق ایران و آمریکا ثابت م
ایند فر که چالشاجرایی کارآیی دارد که در ســه زمینه زیر به نحو مطلوب عمل کند؛ درحالی 

 شود:اجرایی مانع از عملکرد مطلوب انجام عین تعهد در این سه زمینه می

 
 دياجراي نقض تعهدات قرارداتحقق حداکثر رضايت اشخاص در ضمانت -الف

ــایت            ــمانت اجرایی کارآیی دارد که موجب تحقق رضـ ــادی حقوق، ضـ ازنظر تحلیل اقتصـ
شیدن، پیش        شیوه این تحقق بخ شود و  شخاص  ضمانت ا اجرای نقض تعهدات قراردادی بینی 

سل قانون  شان باانگیزه عمل کنند و چنانچه     گونهگذار بهتو ست که طرفین در اجرای تعهد ای ا

                                                                                                                       
« فسخ قرارداد  تأیید و تنفیذ»ین طرفین اختالف وجود داشته باشد، باید دارنده حق فسخ، دادخواستی به خواسته      اجرای آن ب

گاه             مل داد ته در ع ند. الب قدیم ک گاه ت ته         به داد ــ جه داشـ ته فریف تو به این نک ماره        ها نیز  ــ ثال آرای شـ ند )برای م ا

ــعبه   15/7/91مورخ  91099702200729 ــتان تهران، دادگاه تجدیدنظر ا   16شـ   24/8/91مورخ  91099702229000978سـ

دادگاه تجدیدنظر اســـتان  29شـــعبه  24/8/91مورخ  91099702229000978دادگاه تجدیدنظر اســـتان تهران و  29شـــعبه 

سخ قرارداد عمل حقوقی یک  صورت اختالف بین        تهران، ف سپس در  سخ کند و  ست و دارنده آن باید ابتدا اعمال ف جانبه ا

ید و تنفیذ آن را از دادگاه بخواهد(. در این فرن، ر ی دادگاه مبنی بر تأیید و تنفیذ قرارداد، جنبه اعالمی دارد          طرفین، تأی 

قانون اجرای احکام مدنی، بابت اجرای آن صــدور اجراییه الزم نیســت. البته فرن دیگر، این اســت که   4و به داللت ماده 

ــخ نمی ــخ قرارداد را در صــورت پیدایش اختالف به صــالحدید دادگاه،  ندهد؛ بلکه آقرارداد به طرفین آن حق فس ها، فس

ــت،   عنوان معتمد طرفین، واگذار کردهبه ــخ آن را موجه دانس ــاع قرارداد، فس ــرایل و اوض اند تا چنانچه دادگاه بامالحظه ش

وجه  اســت. باید ت« ضــاییوســیله مقام قفســخ قرارداد به»قرارداد را فســخ کند و در فرن دوم، عنوان مناســب برای خواســته 

م عملی از مستلزم انجا »داشت که در فرن دوم، رای دادگاه درزمینة فسخ قرارداد جنبه تأسیسی دارد؛ منتها به این دلیل که     

ــتطرف محکومٌ ــخ قراردادها پیش نمیهای اجرایی پیچیده، درهرحال چالش«علیه نیس   نآید و به همیای درباره احکام فس

 ی احکام، فسخ قرارداد بر انجام عین تعهد اولویت دارد.دلیل، ازنظر اجرا

صر،  . 1 شار،      8، چ 4، ج دوره حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادهاکاتوزیان، نا سهامی انت شرکت  (،  ص 1393، )تهران: 

 .116 ـ 115
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ضمانت اجرای منتخب     هدش خودداری نماید، طرف مقابل بهها از اجرای تعیکی از آن سیله  و
ـ اجرای عین تعهد یا فسخ قرارداد و پرداخت خسارات ـ  با کم ترین هزینه به مطلوب قراردادی 
 برسد.

ــخاص              بااین  باعث تحقق حداکثر رضـــایت اشـ یادشـــده  همه، چالش فرایند اجرایی 
زاف های گام عین تعهد پس از تحمیل هزینهزیرا نهایت چیزی که از الزام به انج شود؛ نمی

ست می  و در  1هاعلیه یا هر دو آنآید، در حقوق آمریکا حبس یا جزای نقدی محکومبه د
سارات و در       سخ قرارداد و مطالبه خ صص متعهد، ف حقوق ایران نیز در تعهدات قائم به تخ

ــص متعهد، امکان اجرای عین تعهد به         ــیله تعهدات غیر قائم به تخصـ ه دیگری و مطالب   وسـ
 2هزینه آن از متعهد است.

ــ رسیدن  بنابراین، انجام عین تعهد باهدف اولیه ضمانت  اجرای نقض تعهدات قراردادی ــ
ــ تعارن دارد و        ترین منفعت با کم  به بیش  ــمانت اجرای منتخب ـــــ ترین هزینه از طریق ضـ
به نحو مطل      پیش کدیگر  ــخ قرارداد در عرن ی هد و فسـ جام عین تع نافع  تری از موببینی ان

 کند.متعهدله حمایت می

 
 پيامدهاي اقتصادي سازنده -ب

شان می        سارات، ن سخ قرارداد و پرداخت خ صادی تقدم انجام عین تعهد بر ف هد که  دتحلیل اقت
عین   زیرا تقدم انجام ای داشته است؛  تواند پیامدهای اقتصادی سازنده و بازدارنده  این تقدم نمی

ستقیم منجر به کاهش آمار نقض قراردادها نمی   تعهد، درزمینه پیامده صادی غیرم ود و ش ای اقت
بنابراین، تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فســـخ قرارداد موجب انباشـــته   کارآیی الزم را ندارد؛

های فراوان در دستگاه قضا خواهد شد که در فرن امکان فسخ قرارداد در عرن     شدن پرونده 
 گردید.ها مطرح نمیر دادگاهگاه دانجام عین تعهد هیچ

 
 
 

                                                                                                                       
1. Eisenberg, Melvin A,. op.cit, p 1020.   

ــ 289(، ص 1368فروشی اسالمیّه،   کتاب، )تهران: 7، چ 1، ج حقوق مدنی امامی، حسن،  . 2 ؛ کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص    290 ــ

 .47 ـ 44(، ص 1393، )تهران: انتشارات مجد، 6، چ 3؛ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی: آثار قراردادها و تعهدات، ج 121 ـ 113



92 
1399 پاييز ودوم،ه سی، شمارنهم دوره، صلنامه پژوهش حقوق خصوصیف  

 کارکرد مطلوب اَشکال سازمانی -ج
صادی حقوق ای از جنبشپاره درنتیجه صادی     ، می1های تحلیل اقت شبیه بازار اقت توان بازارهایی 

نت      ما ــ کال       برای هریک از ضـ ــ کارکرد اَشـ هدات قراردادی تعریف کنیم و  اجرای نقض تع
ــازمانی آن  ــخ قرارداد و       یم؛ها را موردمطالعه قرار ده   سـ بنابراین، تقدم انجام عین تعهد بر فسـ

ــارات، می  ــوع قرارداد و چانه   تواند به قیمت   پرداخت خسـ زنی و رقابت بین  گذاری بهای موضـ
ها  پیشنهادهای اشخاص ثالث و مانند این   طرفین قرارداد در اجرا یا عدم اجرای تعهد و توجه به

 .اقتصادی استمشابه کارکردهای بازارهای  منجر شود که
صورتی کارا و       ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در  صادی حقوق،  ازنظر تحلیل اقت
شود؛         شرایل رقابت کامل بازار را ایجاد کند و باعث تخصیص کارای منابع  ست که  مطلوب ا
در این فرن اسـت که آن ضـمانت اجراها کارکرد مطلوب اَشـکال سـازمانی خواهند داشـت.       

به    باوجوداین، تلقی  به     انجام عین تعهد،  ــمانت اجرای عمومی نقض تعهدات،  ی  عنوان ضـ ل  دل
هایی به طرفین قرارداد و درنهایت، کاهش کارایی        چالش فرایند اجرایی، منجر به تحمیل هزینه     

د و زیرا منابع حقوقی محدودن شـــود و حتی با اســـتفاده بهینه از منابع نیز تعارن دارد؛بازار می
ــمانت ــهدات قراردادی، مانند انجام عین تعهد، باید به نحوی پیشنقض تع اجرایض وند بینی ش

که در ضــمانت اجرای انجام عین تعهد،   که موجب اســتفاده بهینه از آن منابع شــوند؛ درحالی  
ــیدگی، تحمیل هزینه ــا و جامعه و تحصــیل   متعهدله پس از طی فرایند رس ــتگاه قض هایی به دس

 رسد.ه مطلوب خود نمیحکم قطعی، به دلیل چالش اجرایی، ب
ــف، در  ه  توان گفت: حکم ب  نقد دلیل فرایند چالش اجرایی انجام عین تعهد می       با این وصـ

هایی، مانند محدودیت دارایی متعهد در تأدیه خســارات، ارزیابی  پرداخت خســارات نیز چالش
ور  طهمانتر از میزان خسارات مورد انتظار متعهدله، دارد؛  و تقویم خسارات مورد حکم به کم 

ــطالح که در حقوق آمریکا برای تبیین چالش ــده، اصـ چالش اجرای حکم به دلیل »های یادشـ
زیرا همواره ممکن اســـت  باوجود صـــدور  3رود.به کار می 2«علیهفزونی آن از دارایی محکومٌ

                                                                                                                       
صادی حقوق دادگر، یداهلل، . 1 شکده ا   2، چ درآمدی بر تحلیل اقت شارات پژوه شگاه تربیت مدرس و    ، )تهران: انت صاد دان قت

 .108(، ص 1390انتشارات نور علم، 

2. The Judgement – Proof Problem.  

3. Shavell, Steven, “the Judgment Proof Problem”, International Review of Law and 

Economics, 6 (45-58), 1986, p 45-46; Shavell, Steven, 2006, p. 855-856. 
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علیه معادل خسارات نباشد یا اساساً       حکم به پرداخت خسارات به دالیل مختلف اموال محکومٌ 
 نداشته باشد. تا جبران خسارات تحقق یابد. مالی
 

هنجارهاي اجتماعی -2-2  
انداز تحلیل اقتصادی حقوق، از دالیل کارآیی مقررات موضوعه، وضع و تکامل یافتن از چشم

شود که گذاری شمرده میگذار خوب، قانونها در مسیر هنجارهای اجتماعی است و قانونآن
 2را پذیرفته باشد. 1«پذیری هنجارهای اجتماعیرقابت»

شود، هنجارهای تر میهرچقدر تحلیل اقتصادی حقوق ضمانت اجراها پیشرفته و فنی
هدف  زیرا گذار قرار گیرد؛تر موردتوجه قانونعنوان منبعی از قانون بیشاجتماعی باید به

 ها با خودشان است. به همینهنجارهای اجتماعی تحصیل رضایت اشخاص و همراهی آن
کنند و باوجود شرایل خاص، هنجارهای کارآمد در این ها با یکدیگر رقابت میور، آنمنظ

ین اجرای نقض تعهدات قراردادی به اشوند. پس باید تحلیل اقتصادی ضمانترقابت پیروز می
 کنند؟پرسش پاسخ دهد چه وقتی هنجارهای اجتماعی به سمت کارآیی حرکت می

د رفتار کنند که بتواننسوی کارآیی حرکت میی وقتی بهرسد، هنجارهای اجتماعبه نظر می
وصف، ازنظر تحلیل با این  3اشخاص را برای مدت طوالنی با یکدیگر هماهنگ نمایند.

اقتصادی، در حقوق آمریکا اجرای کیفرهای حبس یا جزای نقدی بر متعهد برای تأمین منافع 
ازگار س« ب از قدرت انحصاری دولتاستفاده متناس» خصوصی متعهدله با هنجارهای اجتماعی

زیرا اگرچه نقض  تعارن دارد؛ 4هانیست. افزون بر این، با اصل تناسب بین جرائم و مجازات
ری، وجرح به دیگمقایسه با جرایمی از قبیل ورود ضربقرارداد یک جرم است، اما اساساً قابل

 5برداری و سرقت نیست.کاله

                                                                                                                       
1. Competitiveness of Social Norms. 

2. Cooter, Robert and Ulen, Thomas, Law and Economics, 6thed, (the United State of 

America: Library of Congress Cataloging in _ Publication Data, 2012), p. 414-415.   

ــادی حقوق، قانون   3 ــند؛ نه این  گذاران باید به دنبال هنج      . از نگاه تحلیل اقتصـ د که آن هنجارها را ایجاارهای اجتماعی باشـ

و طراحی  ها را به میل خود تهیهگذار آنهایی نیستند که قانون هنجارهای اجتماعی، مانند لباسکنند. به بیان برخی استادان،  

 ای جز شناسایی هنجارهای موجود در اجتماع نداردو بر تن اعضای جامعه کند؛ بلکه چاره
 (Posner, Eric A., Law and Social Norms, 2thed, (the United State of America: Harvard 

University Press, 2002), P 24). 
4. Proportionality between Wrongs and Penalties.  

5. Eisenberg, Melvin A., op.cit, p 1020.  
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 زیرا دولت دستور اجرای ین تعهد ضمانت اجرای تحمیلی است؛مبنا، الزام به انجام عبر همین 
دهد و عموماً با اقدامات قهری همزاد است و در جامعه آمریکا تمایل عین تعهد را به متعهد می

 1.عمومی به یافتن راهکار عرفی بر جایگزینی اقدام تحمیلی دولت در این خصوص است
 طورشود. همانالعاده قهری محسوب میجرای فوق، الزام به انجام عین تعهد ضمانت اوانگهی

لکه چنانچه دهد؛ بتنها دادگاه دستور قضایی در قالب قرار به انجام عین تعهد میکه گفته شد، نه
ها متعهد از اجرای آن دستور خودداری کند، در معرن کیفر حبس یا جزای نقدی یا هر دو آن

 گیرد.قرار می
هایی انگاری هر فعل یا ترک فعلی هزینهها، جرمو مجازاتازنظر تحلیل اقتصادی جرائم 

تواند گویند و جامعه نمیمی 3«هزینه اجتماعی جرم»ها که در اصطالح به آن 2برای جامعه دارد
ابد یانگاری در صورتی تحقق میپوشی کند. درواقع، کارآیی در جرمها چشمگونه هزینهازاین

و جنبه بازدارندگی داشته باشد. به دیگر سخن، هزینه  4بران کندکه زیان وارده به بزه دیده را ج
های خصوصی و دیده و هزینهتوان به ضررهای شخصی و مالی زیاناجتماعی هر جرم را می

انگاری عدم انجام عین تعهد، ضرر شخصی پس در جرم .عمومی جلوگیری از جرم تقسیم کرد
انگاری، شامل های خصوصی و عمومی جرمدیده، نرسیدن به تعهد و هزینهو مالی زیان

ه کشود؛ درحالیهای نظارتی میسازی، نگهداری و مجهز کردن زندان به دستگاهساختمان
های یادشده، همچنان آمار نقض قراردادها باال است و جنبه بازدارندگی کافی در باوجود هزینه

 جلوگیری از وقوع جرم عدم انجام عین تعهد ندارد.
زیرا در حقوق ما، برخالف  شود؛چالش فعلی در نظام حقوقی ایران دیده نمی همه،بااین

رغم حکم الزام به انجام عین تعهد، از آن حکم پیروی نکند، حقوق آمریکا، چنانچه متعهد علی
هد و دوسیله دیگری تعهد را انجام میمتعهدله در تعهد غیر قائم به تخصص متعهد، شخصاً یا به

ه حکم ککند و در تعهد قائم به تخصص متعهد، به فرن اینمتعهد مطالبه میهزینه آن را از 

                                                                                                                       
ــ  ــکال نیس ــاره در متن خالی از اش زیرا از منظر فنی در حقوق آمریکا، متعهد از بابت عدم   ت؛باید افزود که عبارات مورداش

ید فنی،  رسد. درهرحال از د تمکین از دستور قضایی دادگاه  درزمینة انجام عین تعهد و نه به دلیل نقض قرارداد به کیفر می  

 ازات را دارد.متعهد از آنجایی به سبب عدم اجرای عین تعهد از دستور دادگاه تخلف کرده است، استحقاق اجرای مج

1. Ibid.  

2. Posner, Richard A., “An Economic Theory of the Criminal Law”, Columbia Law 

Review, Vol. 85, No. 6, 1985, p 1230.  

3. Social Cost of Crime.  

4. GAROUPA, NUNO, “An Economic Analysis of Criminal Law”, Portugal, 2003, p 3.   
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قانون  47تبع تبصره ماده قانون آیین دادرسی مدنی به نحو مستقل یا به 729شده در ماده بینیپیش
صرف تخلف از اجرای حکم دادگاه، به ، بازهم متعهد به1اجرا باشداجرای احکام مدنی قابل

 شود.ی محکوم نمیحبس یا جزای نقد
البته در حقوق ایران چالش هنجار اجتماعی در بحث تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد 

تواند به شکل متفاوتی با حقوق آمریکا مطرح شود. درواقع، عرف و پرداخت خسارات می
حمیل تبینی انجام عین تعهد و فسخ قرارداد در عرن یکدیگر دارد و جامعه ایرانی تمایل به پیش

های ناشی از تقدم باال به متعهدله ـ رجوع به دادگاه جهت اثبات تعذر الزام انجام عین تعهد هزینه
دانان، نظریه امکان که عرف خاص حقوقپذیرد؛ چنانو سپس، امکاند فسخ قرارداد را ـ نمی

 2شده است.فسخ قرارداد باوجود الزام به انجام عین تعهد از قوانین و مقررات تقویت
 

 3 -2- اشتباه قضايی3
اشند: اجرای قرارداد داشته ب ٔ  های حقوقی ممکن است دو نوع اشتباه بسیار متفاوت درزمینهنظام
دادگاه  -2دادگاه در فرایند فسخ قرارداد و تعیین خسارات قابل پرداخت دچار اشتباه گردد  -1

اه قضایی تصادی ناشی از اشتبدر فرایند اجرای عین تعهد مرتکب اشتباه شود. البته پیامدهای اق
یرا در ز در تعیین خسارات یا فسخ قرارداد در مقایسه با اشتباه در اجرای عین تعهد ناچیز است؛

حقوق آمریکا، عموماً اجرای احکام نافر به پرداخت خسارات برای قاضی بخش معمول است 
 4شده است یا خیر؟کند که مبلغ مقرر در حکم پرداختو او ارزیابی می

که خوانده تعهدات قراردادی را مطابق برعکس، پیامدهای ناشی از اشتباه در تعیین این
 شود انجام داده استدستور قضایی دادگاه که در قالب قرار الزام به اجرای عین تعهد صادر می

 زیرا قرارداد فرصت و مجال تفسیرهای مختلف را دارد پوشی نیست؛چشمراحتی قابلیا خیر؟ به
 عنوان تعهد قراردادی باید از سوی متعهد اجرا شود؛کنند چه چیزی بهتفسیرها تعیین می و این

بنابراین، دستور قضایی در زمینه انجام عین تعهد با مسائل پیچیده و فنی تفسیر همراه است و دو 
د و که متعهد قرارداد را نادرست تفسیر کنافتد: اول ایننوع اشتباه در دستور یادشده اتفاق می

                                                                                                                       
شین، ص    کاتوز. 1 صر، پی شمس، عبداهلل،  126یان، نا شرفته   ؛  سی مدنی: دوره پی شارات   11، چ 1، ج آیین دادر ، )تهران: انت

 .   409 ـ 408(، ص 1385دراک.  

 .   314 ـ 297نشاط، امیر، پیشین، ص  ؛ صادقی117 ـ 144، 144 ـ 117دارویی، عباسعلی، پیشین، ص . 2

3. The Problem of Error.  

4. Eisenberg, Melvin A., op.cit, p 1021.   
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د را تفسیر اشتباه قرارداکه دادگاه بهاشتباه از اجرای آن دستور تخلف کند؛ دوم ایندرنتیجه، به
 غلل به این باور برسد که متعهد از اجرای دستور قضایی خودداری کرده است.نماید و به

عهد تکه ازنظر تحلیل اقتصادی، گستره پیامدهای ناشی از اشتباه در انجام عین افزون بر این
و  زیرا درنهایت اشتباه در فسخ قرارداد مقایسه با فسخ قرارداد و پرداخت خسارات نیست؛قابل

ه تری از مبلغ واقعی زیان وارده بپرداخت خسارات منجر به این خواهد شد که متعهد مبلغ بیش
ه کمتعهدله پرداخت کند یا قرارداد برخالف شرایل قانونی یا قراردادی فسخ گردد؛ درحالی

 شود.ها میاشتباه در الزام به انجام عین تعهد موجب حبس یا جزای نقدی یا هر دو آن

 
رسيدگی هيات منصفه -2 -4  

 توان در حقوقمطابق این چالش ـ که مبنای حقوق آمریکایی دارد و مشابه مفهوم آن را نمی
اند از توخسارات میعنوان قاعده کلی، هر یک از طرفین قرارداد برای مطالبه ایران یافت ـ به

هیات منصفه تقاضای رسیدگی کند؛ ولی هیات منصفه صالحیت رسیدگی به الزام به انجام عین 
درهرحال، چنانچه متعهدله امکان اقامه دعوا برای الزام به انجام عین تعهد را  1تعهد را ندارد.

سارات مطالبه خداشته باشد، چنین امکانی به معنای سلب اختیار رجوع به هیات منصفه جهت 
عنوان ضمانت اجرای عمومی از این نظر به نیست. باوجوداین، تلقی الزام به انجام عین تعهد به

تواند به سهولت حق رجوع به هیات منصفه را نفی کند و ضرر متعهدله است که عمالً متعهد می
 عهد و نهمدعی این باشد که چون ضمانت اجرای عمومی نقض تعهدات قراردادی، انجام عین ت

  2پرداخت خسارات است، دیگر رجوع متعهدله به هیات منصفه ممکن نیست.
گونی برای فصیله دادن به دعاوی مربوط به عدم گذار ایرانی مراجع حل اختالف گوناقانون

الزام »حال، با اجبار متعهدله به طرح دعوای با خواسته بینی نکرده و درعینانجام عین تعهد پیش
ف به های گزامنجر به تحمیل هزینه« فسخ قرارداد»و تقدم آن بر « ن تعهد قراردادیبه انجام عی

 های فراوان در این خصوص در دستگاه قضا گردیده است؛متعهدله و جامعه و انباشت پرونده
 وفصل اختالفات قراردادی، با چالشبنابراین، حقوق ایران نیز ازنظر آیین دادرسی مدنی و حل

 رو است.ی ناشی از عدم اجرای تعهد به متعهدله و جامعه روبههاتحمیل هزینه
 

                                                                                                                       
1. Eisenberg, Melvin A., op.cit, p 1021.   

2. Ibid. 
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 1مقابله با خسارات -2 - 5
ه اجرای قراردادی کارا، مقابلازنظر تحلیل اقتصادی حقوق، ازجمله معیارهای شناسایی ضمانت

زیرا کارآیی ضمانت اجراها مشروط به این  با خسارات در فرن نقض تعهدات قراردادی است؛
ع ای عمل ننمایند که نهایتاً منافگونهبه را در طرفین نهادینه نکند و 2صر تعلل و اهمالاست که عن

طرف کاهل قرارداد را تأمین کنند. بر همین اساس، یکی از قواعد عمومی قراردادها این است 
منظور تقلیل خسارات ناشی از نقض و درنهایت، دیده باید اقدامات متعارف بهکه طرف زیان

 3متعهد انجام دهد.خسارات 

تقدم انجام عین تعهد بر پرداخت خسارت یا فسخ قرارداد با چالش مقابله با باوجوداین، 
اجرای زیرا ضمانت 4کند.روبرو است و عنصر تعلل و اهمال را در متعهدله نهادینه می خسارات

د به از تعلل خویادشده به متعهدله کاهل با الزام به انجام عین تعهد، مجال ورود خسارات ناشی 
نماید که می« ب»به  تعهد به فروش کاالی مثلی« الف» دهد. برای مثال،متعهد و جامعه را می

کند و از هنگام نقض قرارداد قیمت کاال تا اقامه دعوا به دلیل از تسلیم کاال خودداری می« الف»
تر به یشاز ورود زیان ب تواند با خرید کاالی مشابهمی« ب»ثباتی بازار رو به افزایش است و بی

 کاال را خریداری کند و تفاوت« ب»رسد که مثال باال، منطقی به نظر می خود جلوگیری کند. در
که مطابق ضمانت اجرای تقاضا نماید؛ درحالی« الف»قیمت پرداختی و بهای قراردادی را از 

یت، مشابه به متعهد و درنهادر تدارک کاالی « ب»الزام به انجام عین تعهد، آثار تعلل و کوتاهی 
قانون مدنی ایران به دلیل  239تا  237شود. متأسفانه مواد مخارج اضافی به جامعه تحمیل می

طور مطلق تقدم را با انجام عین تعهد دانسته و زمینه را عدم توجه به چالش مقابله با خسارات، به
 برای سوءاستفاده متعهدله فراهم کرده است.

 
 

                                                                                                                       
1. The Problem of Mitigation. 

2. The Element of Delay.   

3. Cavendish Law cards Series. (2004). Contract Law, 4thed, (London. Sydney. Portland. 

Oregon: Cavendish Publishing Ltd, 2004), p 152-153; Wittman, Donald, Economic 

Foundation Law and Organization, 1thed, (New York: Cambridge University Press, 

2006), p 168-169. 

4. Eisenberg, Melvin A., op. cit, p 1022-1024;  

 .24 ـ 21(، ص 1377: کتابخانه گنج دانش، ، )تهران1(. قاعده مقابله با خسارات، چ 1377پور، مهراب، )داراب
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 6 - 2- فرصت گرايی1
عنوان ضمانت اجرای عمومی و قاعده کلی در برخی از نویسندگان در اثبات انجام عین تعهد، به

 اند:به شرح زیر استدالل کرده نقض تعهدات قراردادی،
زیرا چنانچه متعهد از انجام  عموماً الزام به انجام عین تعهد یک ضمانت اجرای کارا نیست؛ -1

و در تعهدات قائم  شود و جنبه تحمیلی داردعین تعهد اجبار می تعهد خودداری کند، به اجرای
تواند متعهدله تنها در حالتی می -2دهد به تخصص متعهد، معموالً نتیجه مطلوب را به دست نمی

در خصوص انجام عین تعهد اقامه دعوا کند که پرداخت خسارات کارا نباشد و نتواند او را در 
نحو معمول،  گرفت و بهشد، در آن وضعیت قرار میرداد اجرا میوضعیتی قرار دهد که اگر قرا

توانند ضمانت اجرایی را انتخاب کنند که واحوال خود میاشخاص با توجه به شرایل و اوضاع
که متعهدله دعوای الزام به بر اساس بندهای اول و دوم، درصورتی -3تری دارد از کارآیی بیش

بنابراین، انجام  -4داخت خسارات کارآیی الزم را نداشته باشد انجام عین تعهد طرح کند که پر
زیرا با تلقی ضمانت اجرای  2عنوان ضمانت اجرای عمومی، تلقی کرد.عین تعهد را باید، به

عنوان ضمانت اجرای عمومی، زمینة تحقق بند دوم و امکان اقامه دعوا به متعهدله یادشده،  به
 شود.داده می

جرای کارا ادر تحلیل اقتصادی حقوق، ازجمله معیارهای تفکیک ضمانت باید توجه داشت که
زیرا استدالل  از ناکارا در باب نقض تعهدات قراردادی، جلوگیری از بروز فرصت گرایی است.
 3کند.مورداشاره در بند دوم خالی از اشکال نیست و زمینه سوءاستفاده متعهدله را فراهم می

تفاده متعهدله در نظریه باال این است که معیاری در خصوص رسد، دلیل سوءاسبه نظر می
تواند به ادعای ناکارایی پرداخت خسارات، الزام به انجام عین تعهد را از مواردی که او می

دیل بودن بای جز توسل به معیارهای بیبنابراین، چاره نشده است؛بینیدادگاه بخواهد، پیش
عنوان استثنائات قاعده کلی پرداخت خسارات رات ـ بهموضوع تعهد و ناکارایی پرداخت خسا

 4ماند و این مطلب، به معنای تأیید وضعیت فعلی حقوق آمریکا است.ـ باقی نمی

 ردازیم:پبنابراین، به تبیین چالش فرصت گرایی در حقوق آمریکا در قالب دو مثال می

                                                                                                                       
1. The Problem of Opportunism.  

2. Schwartz, Alan, op.cit, p. 276-278.  

3.  Eisenberg, op. cit, p. 1025.  

4 . Schmitt, Michael A. and Pasterczyk, Michael., “Specific Performance under the 

Uniform Commercial Code – Will Liberalism Prevail?” DePaul Law Review, Vol. 26, 

1976, p 56-66; Kronman, Anthony T., op.cit, p 355-365. 
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ودداری از تسلیم کاال خ« الف»که نماید می« ب»تعهد به فروش کاالیی مثلی به « الف»مثال اول، 
دلیل نوسانات بازار ـ رو به  کند و قیمت کاال از هنگام نقض قرارداد تا زمان اقامه دعوا ـ بهمی

کند.  تر به خود جلوگیریتواند با خرید کاالی مشابه از ورود زیان بیشمی« ب»افزایش است و 
داری کند و تفاوت قیمت پرداختی و بهای کاال را خری« ب»مثال باال، منطقی این است که در 

که مطابق تقدم انجام عین تعهد، آثار تعلل و کوتاهی تقاضا نماید؛ درحالی« الف»قراردادی را از 
تحلیل  بنابراین، ازنظر شود؛در تهیه کاالی مشابه به متعهد و درنهایت، به جامعه تحمیل می« ب»

انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد و پرداخت  اقتصادی حقوق، حداقل در مورد یادشده، تقدم
 خسارات در حقوق آمریکا و ایران قابل توجیه نیست.

که شرکتی پررونق ازنظر اقتصادی است و تراز مالی خوب و هیات  «الف»مثال دوم، شرکت 
، کند. باوجوداینرا منعقد می« ب»مدیره قوی دارد، قرارداد انتقال تعداد معینی از سهام خود به 

طور که کند. همانرکت از انجام تعهد قراردادی خود مبنی بر انتقال سهام خودداری میش
صرف اقامه دعوای الزام به انجام عین تعهد به  توان گفت:شود، در مثال اول نمیمالحظه می

معنای ناکارایی پرداخت خسارات است؛ لیکن در مثال دوم، ناکارایی پرداخت خسارات روشن 
 .رسدبه نظر می

زیرا  آید؛وسیله متعهد پیش میای دیگر چالش فرصت گرایی بهگونهالبته در حقوق ایران به
شود تا از الزام قانونی متعهدله به طرح دعوای تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد موجب می

قانون مدنی و اطاله دادرسی در  239تا  237شده در مواد بینیانجام عین تعهد به شرح پیش
-ها در رسیدگی به دعاوی سوءاستفاده کند و جهت امکان فسخ ابتدایی قرارداد خواستهدادگاه

بینی انجام عین تعهد و فسخ قرارداد در که پیشهای خود را به متعهدله تحمیل نماید؛ درحالی
مینة بروز دهد و زعرن یکدیگر، فرصت مدیریت تبعات ناشی از نقض قرارداد را به متعهدله می

به نقض  های مربوطبرد و درنهایت، از انباشت فراوان پروندهها را از بین میگونه سوءاستفادهاین
 کند.ها جلوگیری میقرارداد و الزام به انجام عین تعهد در دادگاه

 
 هاي تقدم انجام عين تعهدراهکارهاي رفع لال  -3

و پرداخت خسارات از منظر های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد پس از مطالعه چالش
های یادشده بپردازیم. راهکارهای اقتصادی رفع اقتصادی، باید به بررسی راهکارهای رفع چالش

ها )عادی، تجارتی و نگرش تخصصی به قراردادها بر اساس ویژگی آن ها،گونه چالشاین
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 هایو شیوهاجرای نقض تعهدات قراردادی های خارجی ضمانتمصرفی( یا درونی سازی هزینه
 وفصل اختالفات قراردادی است.حل
 
 ها در تقدم انجام عين تعهدنگرش تخصصی به قراردادها بر اساس ويژگی آن -3 - 1

 جرایاازنظر تحلیل اقتصادی حقوق، امکان تعریف بازارهایی شبیه بازار اقتصادی برای ضمانت
قاد قرارداد بسته به اراده طرفین آن انجام عین تعهد و فسخ قرارداد وجود دارد. در بازارها، انع

گردد و به سایر اشخاص جامعه های قرارداد به طرفین برمیاست و عموماً تمام منافع و هزینه
های حلبنابراین، ازجمله راه گویند؛می« اصل نسبی بودن قراردادها»شود که به آن منتقل نمی

است  1«اجرای قراردادیخارجی ضمانت هایدرونی سازی هزینه»رونق و شکوفایی این بازارها، 
 شود.پس برای رعایت اختصار به آن درونی سازی ضمانت اجراها گفته میکه ازاین

های هزینه توان برداشت کرد کهمی 2اند،ازآنچه استادان تحلیل اقتصادی حقوق گفته
ا برای هواسطه اجرای آنهایی است بهاجرای نقض تعهدات قراردادی هزینهخارجی ضمانت

های ناشی از بینی گردند که هزینهنحوی پیش شود و قوانین باید بهمتعهدله و جامعه وارد می
نقض تنها به متعهد تحمیل شود. باوجوداین، وضعیت فعلی حقوق ایران )لزوم طرح دعوای اجبار 

 239ا ت 237به انجام عین تعهد برای اثبات تعذر اجرای آن و سپس فسخ قرارداد به شرح مواد 
های خارجی اجرای تعهدات را به متعهدله و جامعه وارد نحوی است که هزینه به 3قانون مدنی(

 4شود.کند و مانع رفاه اجتماعی و تخصیص کارای منابع میمی

                                                                                                                       
1. Internalize Externalities of Remedies.  

2. Miceli, Thomas J., op.cit, p 107; Cooter, Robert &Ulen, Thomas, op.cit, p 39-40.   

طابق     . همان 3 که م نه  به   گو ــع تاً   دادگاه »دادگاه حقوقی تهران:   209ر ی شـ نای یات  و اوراق مجموع به  ع نده  محتو  و پرو

سقم صحت  از نظرصرف  ضوع  ماهیت و سته  مو سمی  سند  در مندرج شرط  کهاین به نظر، خوا  قح خصوص  در تنظیمی ر

 از، تهران 11 بخش در واقع فرعی 2323 از شـــده مجزا و مفروز اصـــلی 124 از فرعی 27793 ثبتی پالک در خوانده انتفاع

  انجام به علیهمشروط   الزام، ابتدائاً بایست می خواهان، مدنی قانون 238 و 237 مواد مقررات مطابق و باشد می فعل شرط  نوع

 ینکها دلیل به، آن ماهیت سقم  و صحت  از نظرصرف  خواهان دعوی بنابراین و نماید تقاضا  و درخواست  دادگاه از را شرط 

ــروط  لزاما خواهان ــت دادگاه از را علیهمش ــت ننموده تقاضــا و درخواس ــتماع قابل، اس ــدنمی اس ــعبه «. باش دادگاه  8البته ش

ر ی دادگاه نخســـتین را عیناً تأیید   13/6/91مورخ  9109970220800584تجدیدنظر اســـتان تهران نیز طی دادنامه شـــماره 

 کرده است.

سئولیت مدنی و راهکارهای ارائه های سازی هزینه منظور مطالعه درونیبه .4 شده در این خصوص ر.ک.   خارجی درزمینه م

 .85 ـ 91، ص 1383،  66، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش «هدف مسئولیت مدنی»بادینی، حسن،  
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اجرای انجام عین تعهد و فسخ قرارداد های مختلفی برای درونی سازی ضمانتبنابراین، شیوه
 کنیم.ها را مطالعه میشیوهبینی است که این قابل پیش

رد:  کننده، تجارتی و عادی تفاوت گذاگذار باید بین قراردادهای مصرفی یا مصرفقانون -الف
ها کند تا آنکنندگان ایجاب میکننده، حمایت از مصرفدر قراردادهای مربوط به مصرف

 ایلشر و ضوابل با مطابقکنندگان کاال و خدمات موضوع قرارداد را که عرضهمحض اینبه
تسلیم نکنند،  معامالت در عرف مربوطه یا قرارداد مندرجات یا قوانین در مندرج
دمات که کاالها و خچنین، درصورتیکنندگان اختیار فسخ قرارداد را داشته باشند. هممصرف

 زمان یکی ازمکنندگان بتوانند هشده نباشد، مصرفمورد تسلیم منطبق با شرایل و ضوابل گفته
 اجرای انجام عین تعهد و فسخ قرارداد را اجرا کنند.ضمانت

کند: اعالم می 1388کنندگان سال قانون حمایت از مصرف 2بنا به چنین مالحظاتی، ماده 
 خدمات و کاال سالمت و صحت مسئول مشترکاً یا منفرداً خدمات، و کاالکنندگان عرضه کلیه»

 رفع یا مربوطه قرارداد مندرجات یا و قوانین در جمندر شرایل و ضوابل با مطابق شدهعرضه
 االک انطباق عدم یا عیب وجود صورت در باشد، کلی معامله موضوع اگر هستند. معامالت در
 را آن ایدب فروشنده  و کند مطالبه را سالم عون صرفاً دارد حق مشتری شده،تعیین شرایل با

 یا کند سخف را معامله تواندمی مشتری باشد،( معین عین) جزئی معامله موضوع اگر و کند تأمین
البته با  1«.کند... پرداخت است موفف فروشنده و کند مطالبه را سالم و معیوب کاالی ارش

که در ماده باال، چنانچه موضوع معامله کلی باشد و عیب داشته یا منطبق با شرایل توجه به این
رسد که الم را از فروشنده بخواهد، به نظر میتواند عون سشده نباشد، مشتری تنها میتعیین

است که  تر اینکنندگان سازگار نیست. درواقع، منطقیای با مبانی حقوق مصرفچنین مقرره
 نی کند. بیگذار در عرن امکان مطالبه عون سالم، حق فسخ قرارداد برای مشتری پیشقانون

                                                                                                                       
  ای که متعهد از تحویلکنندگان در خصوص فرن اساسی   قانون حمایت مصرف  2شود، ماده  طور که مالحظه می. همان1

ــوع معامله خودداری می ــت و فرنکند، مقرراتی پیشموض های آن ماده، مربوط به تخلف از انجام تحویل  بینی نکرده اس

رن دست آوردن حکم ف بنابراین، برای به  شود؛ موضوع معامله منطبق با مندرجات در قوانین یا قرارداد یا شرایل عرف می  

که اعتقاد به تقدم  قانون مدنی( نیســت؛ درحالی 239تا  237ومی )مواد ای جز رجوع به مقررات عماســاســی یادشــده، چاره

ــرف  ــخ قرارداد با مبانی حمایت از حقوق مص ــازگاری ندارد و پیشالزام به انجام عین تعهد بر فس ی مقررات بینکنندگان س

 ای در این زمینه ضروری است.  ویژه
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رتی و لزوم هماهنگی با مقتضیات در قراردادهای تجارتی، اصل سرعت در معامالتی تجا -ب
اجرای الزام به زمان یکی از ضمانتگذار اجرای همکند، قانونروز دنیای تجارت ایجاب می

ارداد، رسد که تاجری برای فسخ قرانجام عین تعهد و فسخ قرارداد را بپذیرد. منطقی به نظر نمی
ورت اثبات تعذر اجرای آن ابتدا مکلف به طرح دعوای انجام عین تعهد باشد و سپس در ص

 وسیله حکم قطعی، بتواند قرارداد را فسخ کند. به
در قراردادهای عادی، باید در قراردادهای انتقال مالکیت )مانند فروش کاالهای موجود(،  -ج

ه طور کاصل بر انجام عین تعهد و تقدم آن بر فسخ قرارداد و پرداخت خسارات باشد، همان
به عین معین منقول یا غیرمنقول باشد هرگاه محکومٌ»اجرای احکام مدنی: قانون  42مطابق ماده 

له له ممکن باشد، دادورز )مأمور اجرا( عین آن را گرفته و به محکومو تسلیم آن به محکوم
 «. دهدمی
در قراردادهای سفارش و ساخت کاالها و عرضه خدمات، متعهدله در انتخاب بین الزام به  

واند در تو فسخ قرارداد اختیار داشته باشد. باید توجه داشت که متعهدله نمیانجام عین تعهد 
عمل هر دو ضمانت اجرای انجام عین تعهد و فسخ قرارداد و پرداخت خسارات را بخواهد؛ در 

 این صورت، دادگاه دعوای او رد خواهد کرد.
ازحد ند گران شدن بیشگونه قراردادها، اجرای تعهد به دالیل فنی مانالبته چنانچه در این

قرارداد  گذار فسخمتعارف لوازم انجام عین تعهد پس از انعقاد قرارداد قابل توجیه نباشد، قانون
 بینی کند.را برای متعهد نیز پیش

 
 هاي جايگزين و مراجع مختلف در رسيدگی به اختالفاستفاده از روش -3 - 2
ای گونهوفصل اختالفات باید بهفرایند حل های رسیدگی وازنظر تحلیل اقتصادی حقوق، شیوه 

های اجتماعی فیصله دادن به دعاوی را کاهش دهند و طرفین اختالف بینی شوند که هزینهپیش
ترین هزینه و باگذشت زمان کوتاهی از بروز اختالف به مطلوب خود از اقامه دعوا برسند با کم

  1گویند.شخاص برای اقامه دعوا میها ایجاد انگیزه سازنده در اکه در اصطالح به آن
ن دادرسی و سازی آییدرونی»های رسیدگی در ترین تالش تحلیل اقتصادی شیوهالبته بیش
های خارجی اقامه دعوای مربوط به عدم انجام است که باید هزینه «وفصل اختالفاتفرایند حل

                                                                                                                       
1. Shavell, Steven, “Economic Analysis of Litigation and Legal Process”, Harvard Law 

School, No. 404, 2003, p 1. 
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یکی از راهکارهای این  تعهدات قراردادی به خود متعهد و نه متعهدله و جامعه تحمیل شود.
استفاده از روش ،1سازی یا به بیان برخی نویسندگان کارآیی و ایجاد انگیزه در دادرسیدرونی

ی های اقتصادی مختلفتوان الگوهای قضایی است و میهای جایگزین و گوناگون رسیدگی
 باره پیشنهاد داد.دراین

ف برای رسیدگی به اختالف واحد است بنابراین، یکی از این الگوها، وجود چند مرجع مختل
ها را انتخاب کند. باوجوداین، از دقت در چالش رسیدگی هیات تواند یکی از آنکه خواهان می

دات عنوان ضمانت اجرای عمومی نقض تعهخوبی برداشت شد که تلقی انجام عین تعهد بهمنصفه به
ق مراجعه به دادگاه را داشته باشد و  شود که متعهدله تنها حقراردادی در حقوق آمریکا موجب می

جای الزام به انجام عین تعهد با حبس یا جزای نقدی متعهد یا هر دو های گزاف، بهباتحمل هزینه
عنوان قاعده عمومی، امکان طرح دعوای زیرا با فرن تلقی انجام عین تعهد به رو شود؛ها روبهآن

 تا او بتواند به هیات منصفه رجوع کند.وسیله متعهدله وجود ندارد پرداخت خسارات به
ازی آیین سباید افزود که در نقض تعهدات قراردادی، حقوق ایران به گونه دیگری با درونی

های خارجی اقامه وفصل اختالفات تعارن دارد و موجب تحمیل هزینهدادرسی و فرایند حل
ن سازی آیین دادرسی سخدرونی توان از تکاملزیرا وقتی می شود؛دعوا به متعهدله و جامعه می

بینی مراجع مختلف برای حل اختالف واحد، خواهان را در گذار عالوه بر پیشگفت که قانون
علی شده نکرده باشد. پس وضعیت فبینیطرح دعوا ملزم به انتخاب عنوان خواسته از قبل پیش

های خارجی مربوط ینهقانون مدنی( با درونی سازی هز 239تا  237مقررات حقوق ایران )مواد 
زیرا با لزوم طرح ابتدایی دعوای الزام  به اقامه دعوای الزام به انجام عین تعهد هماهنگی ندارد؛

جای متعهد به متعهدله و جامعه تحمیل های خارجی را بهگذار هزینهبه انجام عین تعهد، قانون
کست رن دارد و باعث شکرده است که با تخصیص کارای منابع و افزایش ثروت اجتماعی تعا

 شود.بازار می
 
گيرينتيجه   

پس از مطالعه موارد فرایند اجرایی، هنجارهای اجتماعی، اشتباه قضایی، رسیدگی هیات منصفه، 
ه های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد، بعنوان چالشمقابله با خسارات و فرصت گرایی به

                                                                                                                       
1.  Cooter, Robert and Rubinfeld, Daniel L., “Economic Analysis of Legal Disputes and 

Their Resolution”, Journal of Economic Literature, Vol. XXVII, 1989, p 1071). 
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ش نیستند و دو پذیرهای یادشده قابلتر چالشادی بیشاین نتیجه رسیدیم که ازنظر تحلیل اقتص
رسد: نخست( ایراد عمومی: منظور ایرادی است که در ها وارد به نظر مینوع ایراد به آن

می بنابراین، ایراد عمو طرح است و اختصاص به یک چالش ندارد؛ها قابلخصوص کلیه چالش
ادها )مصرفی، تجارتی و عادی( در بررسی قرارد ویژگی ٔ  ها، عدم تمایز درزمینهتمام چالش

کارآیی تقدم انجام عین تعهد است. درواقع، چالش فرایند اجرایی، تنها نافر به تعهدات قائم به 
مقابله  هایآید و چالشای پیش میتخصص متعهد است و در این تعهدات مسائل اجرایی پیچیده
تخصص متعهد یا قراردادهایی که  با خسارات و فرصت گرایی نیز در تعهدات غیر قائم به

ای هطرح است. البته چالشفراوان در بازار دارند، قابل ها کلی است و مانند و مشابهموضوع آن
اشتباه قضایی و رسیدگی هیات منصفه اساساً مختص نظام حقوقی آمریکا است. درنهایت، تقدم 

 ها مانندردادهای که موضوع آنانجام عین تعهد بر فسخ قرارداد و پرداخت خسارات چه در قرا
فراوان در بازار دارند و چه ندارند، با عرف اجتماعی هماهنگ نیست. دوم( ایراد اختصاصی که 

مانتای دیگر در سایر ضگونهها است. برای مثال، چالش فرایند اجرایی بهویژه بعضی از چالش
خت خسارات احتمال دارد تصور است. چنانکه در پردااجرای نقض تعهدات قراردادی قابل

دارایی متعهد برای جبران ضررهای متعهدله کافی نباشد و برای متعهدله در جبران کامل خسارت 
 مشکل ایجاد کند.  

 تواند از آن درگذار نیز میهای یادشده طرح کردیم و قانونراهکاری که برای رفع چالش
ند، نگرش تخصصی به قراردادها بر قانون مدنی استفاده ک 239تا  237اصالح و تعدیل مواد 

اجرای انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد است. ها در تقدم داشتن یکی از ضمانتاساس ویژگی آن
گذار در قراردادهای مصرفی و تجارتی اختیار فسخ ابتدایی قرارداد شود قانونپس پیشنهاد می

ل قراردادهای انتقال مالکیت )از قبی بینی کند و در قراردادهای عادی نیز، دررا برای متعهد پیش
فروش کاالهای موجود و در دسترس(، اصل با تقدم انجام عین تعهد باشد و در قراردادهای 

اجرای انجام سفارش و ساخت کاالها و عرضه خدمات، متعهدله حق انتخاب یکی از ضمانت
صی از نگرش تخص ای کهعین تعهد و فسخ قرارداد در عرن یکدیگر را داشته باشد. نتیجه

-های ناشی از نقض تعهدات قراردادی درونیآید، این است که هزینهپیشنهادی به دست می

نه شود و به دلیل استفاده بهیوسیله طرفین آن مدیریت میشود و در خود قرارداد و بهسازی می
ایت رض ای دارد و موجب تحققاز منابع و افزایش ثروت اجتماعی، پیامدهای اقتصادی سازنده

 .شوداجرای نقض تعهدات قراردادی میاشخاص در حوزه ضمانت
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