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Abstract 
 The necessity of accomplishing the contract has been expressed in the form of the 

principle of irrevocability, the irrevocability of fulfilling the contract, fulfilling the 

covenant, holiness and compulsory of contracts, irrevocability and compulsory of 

contract. The purpose of all these principles is summarized in the contract and becomes 

a binding force as soon as it is created, to which the parties participating are bound by 

its provisions. In jurisprudence and Iranian law, the pacta sunt servanda is interpreted as 

the principle of the irrevocability of contracts. the pacta sunt servanda has been accepted 

in jurisprudence and Iranian law. The principle of irrevocability is different from that of 

the pacta sunt servanda. From 219 of the Civil Code, some have inferred the principle 

of irrevocability in the position of doubt in the revocability and irrevocability of 

contracts, and others have inferred the pacta sunt servanda of absolute contracts, both 

revocable and irrevocable. This article tries to identify the pacta sunt servanda in Iranian 

law, provisions, concepts, and sources and explain its differences with the principle of 

irrevocability and similar principles in Iranian law, jurisprudence, and foreign law. 

Keywords: pacta sunt servanda, irrevocability, contract, consideration, 

obligation, assumpsit. 
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  قراردادها به التزام قاعده

 سید احمد موسوی
 ز،تبری اسالمی،واحد آزاد دانشگاه خصوصی، حقوق گروه دکتری دوره دانشجوی

 ایران تبریز،
  

 ایران ایلخچی، واحد اسالمی آزاد دانشگاه ، حقوق گروه استادیار علیرضا نوجوان 
  

 ایران تبریز، تبریز، دانشگاه اجتماعی، علوم و حقوق دانشکده حقوق، گروه استاد سید محمدتقی علوی

 چکیده 
 و  اسشق ایل عد ، به وناب ایل عق ، به وناب لزوم ایل لزوم، ایل قالب در عد  به وناب و قرارداد به پای ن ب لزوم

 ایول اینا اسش گردی ه بیانااا و قراردادها آورالزام نیروب قرارداد، بودن الزامی و لزوم ایل قراردادها، بودن الزامی

 کنن ه کشمشار طرنین که یاب می آوربالزام نیروب اعت ار عالم در ایجاد محض به قرارداد که اسش حقیقش این ترجمان

 از سش،ا ش ه پذیرنته ایران حقوق و نقه در قراردادها به التزام قاع ه چن  هرا گردن می آن مفاد به ملتزم آن ایجاد در

 508 هماد ازا باش می قراردادها به التزام قاع ه از متفاوت لزوم ایل شود،¬می تع یر راردادهاق لزوم ایل به قاع ه این

 راردادهاق م لق به پای ن ب لزوم دیار ابع ه و قراردادها لزوم و جواز در تشکیک مقام در لزوم ایل ابع ه م نی؛ قانون

 ایران حقوق در قراردادها به التزام قاع ه اسش آن بر الشت مقاله این درا ان نموده استن ا  را الزم و جایز از اعم

 و قهن ایران، حقوق در مشابه قواع  و ایول و لزوم ایل با آن تفاوتداب روشن، آن منابع و مفدوم مفاد، بازشناسایی،

 اشود کشف م نی قانون 508 ماده مقصود و ت یین خارجی حقوق

 .اسمپسیت ،عهدت ،عوض ،قرارداد،لزوم، التزامها: کلیدواژه
  

                                                            
    نویسن ه مسئولalirezanojavan1353@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0001-6238-1476
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 مقدمه
ب را اب آزادب م لق در ع م پای ن طرنین بای  به قرارداد خوی  پای ن  باشن ، هیچ بدانه

 گرددا الزمه رسی ن بهکن ا قرارداد براب دسش یازی ن به آثار آن منعق  میتوجیه نمی
رارداد ق باش ا اگر طرنین احساس نماین چنین ه نی لزوم ونادارب طرنین به قرارداد می

-ماهیتی جز اختیار متعد  به انجام یا ع م انجام مفاد قرارداد ن ارد، حاضر به انعقاد آن نمی

ده  که براب خود مقررات حقوق قراردادها به اشخاص این امکان را می شون ااز طرنی 
 0آورب وضع کنن االزام

، وناب به 5به عق لزوم پای ن ب طرنین به قراردادها در قالب ایول لزوم، لزوم وناب 
نیروب الزام  3، لزوم و الزامی بودن قرارداد،3عد ، ایل ق اسش و الزامی بودن قراردادها

 کنن  که قرارداد به محضوااا بیان گردی ه اسشا این ایول و قواع  بیان می 2آور قراردادها
مفاد آن  بهیاب  که طرنین مشارکش کنن ه در ایجاد آن ملتزم آورب میایجاد، نیروب الزام

گردن ا ایل لزوم وناب به عد  از ایول مشترک حقوقی کلیه ملل و مکاتب بشرب می
قوانین  1گرددامحسوب، نقض عد  در همه ادیان و جوامع عملی نکوهی ه محسوب می

مع ودب مانن  ایل التزام به قراردادها وجود دارد که براب نظم جامعه از نظر اخالقی و 
بخش ا اطالق قرارداد به ماهیتی التزام به قرارداد به آن معنا می7ان اتهدینی تأثیر عمیق داش

شای  به همین علش در 9رس ،که طرنین تعد ب به مفاد آن ن اشته باشن  جایز به نظر نمی
                                                            
1 -  Youngs, Raymond, English, French & German Comparative Law, Third Edition, 

Published  by Routledge, 2014, p 543 

2 -  Pacta Sunt Servanda 

 03، ص0391، انتشارات میزان، تغییر در شرایط قراردادیادقی مق م، محم حسن،  - 3

مقایسه نظریه عقیم ش ن قرارداد با نظریات قوه قاهره، تغییر اوضاع و احوال و »عسارب، سامان و احتشامی، هادب،  - 3

 073، ص0382، 9، سال 03، شماره قوق اسالمیم العات نقه و ح مجله، «دشوارب اجراب قرارداد

5 -the Principle of the Binding Force of Contracts 
، مجله حقوق اسالمی، «ینی نقض قرارداد از منظر نقه امامیه و حقوق ایرانارزیابی نظریه پ »الفش، نعمش اهلل،  - 1

 73، ص 0380، سال ندم، 33شماره 

م العات  مجله، «ایران و انالیس، امریکا حقوق در قرارداد اجراب معاذیر ت  یقی ةم الع»هادب،  و دارائی، محم 
 018، ص0383، 1، دوره 0، شماره حقوق ت  یقی

7 - Hans Wehberg,  »  Pacta Sunt Servanda«, American Journal of International Law, 

Volume 53, Issue 4,  1959, p. 775 
 50، ص0399، جل  اول، انتشارات شرکش انتشار، قواع  عمومی قراردادها  کاتوزیان، نایر، - 9

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Hans%20Wehberg&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Hans%20Wehberg&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/volume/011EB837B3DB84EA00E0D164152310F5
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اب که التزامی تا بین عد  ساده 0ان اب عق  را به عد  موک  و موثق تعریف نمودهنقه ع ه
 ار ب که التزام به آن حتمی اسش تفکیک نموده و نقط قسم اخیرنمای  با عد ایجاد نمی

 داخل در تعریف عق  ب انن ا
شودا کاه  ریسک احتمال ع م انجام تعد  ناشی از قرارداد ریسک محسوب می
باال بودن ریسک 5گردد،موجب توسعه معامالت، توسعه تجارت و شکونایی اقتصادب می

گردد و رکود را در بازار اه  نراوانی معامالت میهاب معامله و کموجب انزای  هزینه
 زن ادامن می

نظامدا  3با وجود پذیرش قاع ه التزام به قرارداد از طر  ملل متم ن و نظامداب حقوقی،
و مکاتب از حیث میزان پای ن ب به قاع ه یکسان نیستن ا لزوم وناب به عق  یا ایل التزام 

نظام حقوق ما از این استثنائات به تعذر و تعسر اجراب  به مفاد عق  استثنائاتی دارد که در
تعذر و تعسر، ممکن اسش موجب انفساخ، نسو و تع یل قرارداد 3شوداقرارداد یاد می

شون ا تع یل ممکن اسش به نحو قانونی، قراردادب یا قضایی باش ا تع یل قضایی قرارداد 
آنکه  گردد مشرو  بردها محسوب میدر برخی مصادیق از مستثنیات قاع ه التزام به قراردا

م ناب تع یل شر  ضمنی طرنین ن اش ا ال ته دادگاهدا تمایلی به تع یل قضایی قرارداد 
توان یانشا بنابراین ایل بر التزام به قراردادها بوده و بر نرض ن اشته آراء زیادب نمی

ایی را در رویه قضتوان تع یل قضایی قرارداد پذیرش مح ود تع یل قضایی قرارداد، نمی
 به عنوان ایل مورد پذیرش پذیرنشا

-قاع ه التزام به قراردادها در نقه و حقوق ایران پذیرنته ش ه و به ایل لزوم تع یر می

باش ا در قوانین موضوعه قاع ه رس  ایل لزوم متفاوت از قاع ه التزام میشود، به نظر می
ه، همچنین در ادبیات حقوقی نیز این التزام به قراردادها بصورت یریح منعکس ناردی 

عنوان استعمال ناردی ه و مقاله، کتاب و رساله مستقلی ناارش نیانته اسشا در نقه و حقوق 

                                                            
، ج اول، عوائ  األیام نی بیان قواع  األحکام و مدمات مسائل الحالل و الحرام، نراقى، احم  بن محم  مد ى - 0

 به بع  1ه ا ق، ص  0307، انتشارات دنتر ت لیغات اسالمى قم

شماره  ،مجله حقوقی دادگسترب، «اقتصادب ضمانش اجراهاب م نی نقض تعد ات پولی تحلیل» مح ی، ابوالفضل،  - 5

 051و  052،  یص 0383، 97

 073عسارب، سامان و احتشامی، هادب، پیشین، ص - 3

 003پیشین، ص هادب، دارائی، محم  - 3
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ایران قاع ه، در پرتو ایل لزوم بصورت گسترده مورد کنکاش قرار گرنته و آثار متع دب 
م بعمل از ایل لزودر این خصوص خلق گردی ه اسشا با توجه به برداشتداب متفاوتی که 

آم ه و با توجه به تفاوتدایی که بین ایل لزوم و قاع ه التزام به قراردادها وجود دارد در 
مورد  اب با هویش مستقلمقاله حاضر براب اولین بار قاع ه التزام به قراردادها به عنوان قاع ه

ایی، ان بازشناسگیردا همچنین تالش بر آن اسش قاع ه در نظام حقوقی ایربررسی قرار می
باز تعریف، مفاد آن ت یین، منابع آن روشن، تفاوتداب آن با ایل لزوم و ایول و قواع  

 مشابه در حقوق ایران، نقه و حقوق خارجی ت یین شودا

 تعریف قاعده -1
قاع ه در نقه، قانون بسیار کلی که منشاء قوانین مح ودتر یا م ناب قوانین متع د باش  

کاربرد قاع ه بر خال  ایل در معناب ایولی  0  قاع ه الضرراتعریف ش ه اسشا مانن
باش ا وقتی نقیه با اجتداد در ادله احکام، از کشف حکم شرعی عاجز گردی ، با توسل می

شودا ایول عملیه م ناب عقلی داشته، حکم مستن  به آن از به ایول نقه از تحییر خارج می
گردن ا قاع ه نقدی مستفاد از متون نقدی بوده، احکام ظاهرب و از ادله نقاهتی محسوب می

به تع یرب نرمولی بسیار کلی اسش که منشاء استن ا  احکام مح ودتر واقع ش ه و اختصاص 
نتیجه حایل از قاع ه به مثابه  5گیرد،به مورد خاص ن اشته و م ناب احکام مختلف قرار می

رس  التزام به به نظر می3دداگرحکم واقعی شرعی تلقی و از ادله اجتدادب محسوب می
قراردادها قاع ه شرعی اسش، تا ایلی عملی، زیرا مستفاد از آیات، روایات، سیره مستمره 
نقدا و بناب عقالء بوده در شرع انور بصورت مستقیم و میر مستقیم مورد استناد قرار گرنته 

 اسشا
 
 

 تعریف التزام -2

                                                            
 203، ص0317، انتشارات گنج دان ، محم جعفر، ترمینولوژب حقوقلنارودب، جعفرب - 0

 55، ص0381، انتشارات سمش، 5قواع  نقه بخ  م نیداماد، سی مص فی، محقق - 5

تحقیقات حقوقی دانشک ه حقوق  مجله، «ایل لزوم در عقود و مجارب آن در نقه امامیه»داماد، سی مص فی، محقق - 3
 38و  39، یص 0375و  0370، 05و  00، شماره هاب دانشااه شدی  بدشتی
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دار کردن، به عد ه کسی قراردادن، واجب الزام از نظر لغوب به معنی الزم گردانی ن، وا
واژه الزام از باب انعال به معنی وادار  0باش اکردن کارب بر کسی و جمع آن الزامات می

ساختن شخص به انجام یا ترک عملی اسشا مانن  اج ار م یون توسط مرجع قضایی به 
 5تادیه دین خوی ا

نواحی شارع و به تعد ات خارج از نظر ای الحی الزام به معنی ق ر مشترک اوامر و 
الزاماتی که ب ون قرارداد »( عنوان 310در قانون م نی )ماده  3گرددااز قراردادها اطالق می

 باش اموی  این نظر می« شودحایل می
داشتن، ملزم ش ن بایسته 3دار ش ن کارب،التزام به معنی همراه بودن، مالزم ش ن، عد ه

التزام از باب انتعال، در لغش به معنی تعد  و از نظر 2باش امیبه امرب و جمع آن التزامات 
باش ا در معنی مص رب به معناب ملتزم حقوقی داراب دو معنی مص رب و اسم مفعولی می
بر عد ه  باش  کهتکلیف قانونی می»ش ن و بر عد ه گرنتن و در معنی مفعولی به معنی 

 گردد که بر اساسی به تعد ب اطالق میالتزام در این معن«ا شودشخص ملتزم ثابش می
گرددا بر خال  واژه تعد  التزام در معنی اسم مفعولی اراده شخص بر عد ه وب ثابش می

 گرددا کمتر استعمال می
رودا تعد  از منظر متعد علیه التزام و از در نقه و حقوق التزام به معنی تعد  بکار می

 1شودامنظر متعد له الزام نامی ه می

 عريف قراردادت -9
باش ا عق  در لغش به معنی قالده و اب نارسی و معادل عق  در زبان عربی میقرارداد واژه

قانون  093رودا ماده در ادبیات حقوقی قرارداد متراد  عق  بکار می7گردن ن  آم ه اسشا
ق  عم نی قرارداد را تعریف نموده اسشا با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانون م نی از 

                                                            
 071، ص0310، انتشارات ابن سینا، هنگ نارسی عمی نرعمی ، حسن،  - 0

 35،  ص0391، انتشارات مج ،تشکیل  قراردادها و تعد اتشدی ب، مد ب،  - 5

 299لنارودب، پیشین، صجعفرب - 3

 072همان، ص - 3

 99و  97، یص0397، انتشارات پارسه، نرهنگ  نارسیمعین، محم ،  - 2

 30، ص0398، انتشارات گنج دان ، حقوق تعد اتلنارودب، محم جعفر، جعفرب - 1

 958عمی ، حسن، پیشین، ص - 7
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ریف دیارب از قرارداد بعمل تعا 0وجود دارد، حقوق انان ضمن تذکر این ایرادات
 ان  آورده

 5شودا()توانق دو یا چن  اراده اسش که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می
 3) همکارب متقابل اراده دو یا چن  شخص در ایجاد ماهیش حقوقیا(

 ، با یک یار تعامل، موضوع قرارداد را تعیین هاب اشخاص نق  اساسی دارندر عق  اراده
گردد، اهلیش تضمین و آثار حقوقی ایجاد می 3رسن ، راب ه حقوقی محققو به توانق می

ها و مشروعیش جدش معامله وسیله سازگار کردن قراردادها با اخالق کنن ه سالمش اراده
  2حسنه و نظم عمومی اسشا

 مفهوم قاعده التزام به قراردادها -4
از تعد  طرنین به ونادارب نس ش به قرارداد و اجراب مفاد آن به التزام به قراردادها تع یر 

به نظر 1دانن ،شودا بسیارب از حقوق انان التزام به قرارداد را معادل اجراب قرارداد میمی
رس  التزام به قراردادها معنایی موسع از اجراب قرارداد داشته باش ، زیرا التزام به می
آی  حال آنکه اجراب آن ممکن اسش بع  از راردادها به محض خلق قرارداد بوجود میق

سپرب ش ن م تی از انعقاد قرارداد باش ا همچنین ممکن اسش التزام به قراردادها بع  از 
انحالل نیز مورد استناد قرار گیرد حال آنکه اجراب قرارداد موضوعیش خوی  را از دسش 

 باش ااد از مصادیق التزام به قرارداد میداده اسشا اجراب قرارد

پای ن ب طرنین به قرارداد مستلزم انجام مفاد، متعد  مان ن و ع م انحالل قراردادها 
باش ا در ادبیات حقوقی براب تکلیف اول از ع ارت التزام و براب دومی از لزوم استفاده می
 باشن  و تفاوتی میان عقودیشودا در اولی طرنین مکلف به انجام تعد ات قراردادب ممی

                                                            
، اعمال حقوقیکاتوزیان، نایر،  – 071، ص0379، انتشار اسالمیه، چاپ 0، ج حقوق م نیامامی، سی حسن،  - 0

، پیشین، لنارودب، محم  جعفرجعفرب -38-31، ص پیشینشدی ب، مد ب،  -07، ص0379انتشارات شرکش انتشار، 

 هاب قرارداد و عق   واژه

 50، پیشین، صقواع  عمومی قراردادهاکاتوزیان، نایر،  -5

 38شدی ب، مد ب، پیشین، ص - 3

 019امامی، سی حسن، پیشین، ص - 3

 30، پیشین، صاعمال حقوقیکاتوزیان، نایر،  - 2

 53، ص0383میزان، ، انتشارات م انی لزوم و جواز اعمال حقوقیشد ازب، محم حسین،  - 1
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الزم و جایز از این حیث وجود ن اردا قرارداد جایز نیز تا زمانی که نسو ناردی ه به ان ازه 
نمای ا در تکلیف دوم، طرنین حق نسو قرارداد الزم، طرنین را به انجام مفاد آن وادار می

ینی بطرنین در قرارداد پی  یا اقاله قرارداد را ن ارن  مار در مواردب که قانون تجویز و یا
باش  زیرا بعضی از عقود اب عمومی و شامل کلیه عقود، نمیان ا ایل لزوم قاع هکرده

اب عام و شامل کلیه عقود الزم و بعضی جایز هستن ا ولی التزام به مفاد قراردادها قاع ه
  0باش االزم و جایز می

دادب، گاهی به معنی تعد اتی اسش که باش ا تعد  قرارمقصود از التزام همان تعد  می
شود، اعم از تعد ات حایل از من وق قرارداد، شرو  ضمن عق  مانن  از قرارداد ناشی می

شرو  یریح، ضمنی، ت انی و ارتکازب و یا شرو  برآم ه از عر  و قوانین که به منزله 
داد تصریح تعد اتی نیز وجود دارن ، گرچه در قرار5شون اتصریح در عق  محسوب می

باشن ، که تعد  به ونادارب به کلیه تعد ات قرادادب نش ه، تمامی تعد ات دایر م ار آن می
اسشا به تع یر بعضی از نقدا این تعد  داللش التزامی هر قراردادب بوده و مانن  داللش 

اللش دباش ا داللش لفظ بر معنا از سه حال خارج نیسش  یا االت اع میم ابقی قراردادها الزم
لفظ بر کل معنا و یا بر بخشی از معنا اسش، اولی داللش م ابقی و دومی داللش تضمنی 
اسشا نوع سوم، داللش التزامی اسش که داللش لفظ بر معنا بواس ه لوازم عقلی و عرنی 

زار تومان کتاب را به ه»شود لفظ بوده، ظاهر لفظ بر این معنا داللتی ن اردا وقتی گفته می
ر عالم اعت ار م لول انشاء که انتقال مالکیش کتاب به خری ار و انتقال مالکیش د« نروختم

-ثمن به نروشن ه اسش محقق گردی ، ولی م لول التزامی انشاء پای ن  بودن به معامله می

 3اش اب
-پای ن ب به قراردادها عالوه بر مرحله قل ی مع و  به مرحله اجراب قراردادها هم می

 رس ا ا اجراب قرارداد به ظدور میشودا تعد  باطنی ب

 پیشینه تاریخي التزام به قراردادها -5
                                                            

 537، ص0391، جل  سوم، انتشارات شرکش انتشار، قواع  عمومی قراردادهاکاتوزیان، نایر،  -0

 قانون م نی 552و  551مواد  - 5

و موسوب بجنوردب، سی محم ،  511، ص2ه ا ق ج  0353، نشر دلیل ما، القواع  الفقدیهبجنوردب، سی محم  حسن،  - 3

، 05و  00، شماره هاب مجله نقه، «قاع ه لزوم»و ل فی، اس اهلل،  12تا  13، یص 0378نشر عروج، ، چاپ و قواع  نقدیه

  339، ص3، دوره 0371سال 
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تشکیک در التزام قراردادب دم مه ایلی طرنین قراردادها بوده اسشا به همین خاطر زمانی 
  0قرارداد به عنوان موجودب مق س و اخالقی، تق یس ش ه اسشا
جه ها به شکلی قابل توینیدر زمانداب ق یم، این قاع ه توسط کل انیان، مصریان و چ

شکل گرنش و توسعه یانشا م ابق عقی ه این مردمان، خ ایان ملی هر یک از 5در باسش
کردن ا خ ایان ضامن قرارداد بودن  و خ ایان گیرب قرارداد شرکش میطرنین در شکل

کردن  که علیه طر  مقصر در نقض قرارداد دخالش خواهن  نمودا بنابراین تد ی  می
اد در نرمولداب مذه ی محکم بسته ش ه و تفکرب مذه ی از قراردادها شکل قرارد
  3گیردامی

و  نرماین   )اگر بین توحضرت علی)ع( در باب وناب به عد  خ اب به مالک اشتر می
دشمنش پیمانی منعق  گردی ، به عد  خوی  ونادار باش و جان خوی  را سپر عد  خوی  

لدی مانن  وناب به عد  نیسش که همه مردم دنیا با تمام نما، زیرا هیچ یک از واج ات ا
اختالنات در انکار و تمایالت در مورد آن اتفاق نظر داشته باشن ا حتی مشرکان در زمان 
جاهلیش به عد  خوی  با مسلمین ونادار بودن ، زیرا آین ه ناگوار پیمان شکنی را آزموده 

 3بودن ، پس هرگز پیمان شکن ن اش(
ل لزوم وناب به عد  از ایول مشترک حقوقی کلیه ملل و مکاتب بشرب امروزه ای

 2گرددابوده، نقض عد  و پیمان در همه ادیان و جوامع عملی نکوهی ه محسوب می

 منابع قاعده  -6
با توجه به اینکه قاع ه التزام در حقوق ایران، نقه و حقوق خارجی پذیرنته ش ه و داراب 

ها مورد بررسی قرار خواه  گرنش، هر یک از این حوزهباش  و در هاب عمیقی میریشه
لذا منابع قاع ه در هر یک از این نظامدا مورد توجه خواه  بودا براب مثال در نقه من ع 

 باش  که در این خصوص بحث خواه  گردی اایلی قاع ه التزام، ایل لزوم و منابع آن می

                                                            
 8، ص0377، انتشارات دادگستر، بدار ایقاع معین-ایقاع نظریه عمومیکاتوزیان، نایر،  - 0

2 - Bast 

3 - Hans Wehberg, Op.cit, p. 775  
 308، ص0397، ترجمه دشتی، محم ، انتشارات مسج  جمکران، 23، نامه ندج ال المهعلی )ع(،  - 3

 018هادب، پیشین، ص و دارائی، محم  73الفش، نعمش اهلل، پیشین، ص  - 2

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Hans%20Wehberg&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Hans%20Wehberg&eventCode=SE-AU
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 جايگاه اصل التزام به قراردادها در حقوق ايران -6
ولی 5اقت اس گردی ه اسشا0قانون م نی نرانسه 0033قانون م نی ایران از ماده  508اده م

قانون م نی نرانسه  0033در ماده 3باش اشامل کلیه عقود اعم از الزم و جایز می 0033ماده 
ا بودن االجران ا وجه ش ه در این تش یه الزمق رت الزامی تعد ، را به قانون تش یه کرده

ش اهتداب  2باش االونا میاالجراسش قرارداد نیز الزمهمچنان که قانون الزم3باش امی
آور، حق نادی ه گرنتن قوانین تکمیلی و عر  و قرارداد و قانون داشتن نیروب الزام

ضرورت تفسیر و اجرا م ابق ع الش و حسن نیش هر دوب آندا اسش، ولی قرارداد از هر 
باش ا ولی قانون داد در مواردب قابل نسو و اقاله میجدش مانن  قانون نیسشا زیرا قرار
توان  بر خال  قواع  آمره همچنین عق  نمی1باش اتوسط طرنین قابل نسو یا اب ال نمی
 7توان  قوانین آمره را نسو نمای اباش  در حالی که قانون ناسو می

ر لزوم ایل را ب 508قانون م نی سه نرض متصور اسشا نخسش  ماده  508در ماده 
لزوم پای ن ب طرنین به  508باش ا دوم  ماده قراردادها قرار داده و جایز بودن استثناء می
در  508سوم  هر دو برداشش از ماده  9کن ام لق قراردادها، خواه الزم یا جایز را بیان می

 در عین حال که التزام به قراردادها را پذیرنته 508باش ا ماده یک مفدوم قابل جمع می
اسش ایل را بر لزوم قراردادها قرار داده و موارد نسو قرارداد حالش استثنایی دارن ا در 
                                                            

جایازین قسمش  0013الزم االجرا گردی ه اسشا در ایالحیه ماده  5101م نی نرانسه ایالح و از اول اکت ر قانون  - 0

که ناظر به اجراب با حسن نیش  0033باش ا قسمش اخیر ماده می 0033گردی ه و تکرار ع ارات ماده  0033نخسش ماده 

اسشا به موجب این ماده قراردادها بای  با حسن نیش  بیان گردی ه1104قرارداد بوده در قالب ماده مستقلی در ماده 

به سادگی بیان داشته بود 1804در حالیکه قانون  .این امر به عنوان نظم عمومی م رح ش  مذاکره، تشکیل و اجرا شون ا

ق ل  ماده ایالحی، به گونه اب ت وین ش ه که ایل حسن نیش را به مراحل .که قراردادها بای  با حسن نیش اجرا شون 

 از انعقاد قرارداد یعنی همان مذاکره، تشکیل و اجرا، توسعه داده اسشا

 021، ص0385، 5، انتشارات میزان، ج قواع  عمومی قراردادهایفایی، سی حسین،   - 5

 033، پیشین، صحقوق تعد اتجعفرب لنارودب، محم جعفر،  - 3

حسین دان  کیا و سی مد ب دادمرزب، جل  اول، ، ترجمه محم حقوق تعد اتالسندورب، ع  الرزاق احم ،  - 3

 325، ص 0395انتشارات دانشااه قم، بدار 

 37یفایی، پیشین، ص  - 2

 58، ص0393، آثار قراردادها و تعد ات، انتشارات مج شدی ب، مد ب،  - 1

 325السندورب، پیشین، ص - 7

 033، ص0381تر، ، انتشارات دادگسقراردادها و تعد اتقاسم زاده، سی مرتضی،  - 9
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قانون م نی آن کشور اخذ گردی ه اسش،  0033از ماده  508حقوق نرانسه که ماده 
رس  در به نظر می0ان احقوق انان نرانسوب هر دو برداشش را از ماده مذکور بعمل آورده

در  508بعمل آوردا ماده  508توان هر دو برداشش را از ماده ان میحقوق ایران نیز همزم
عین حال که التزام به قراردادها را پذیرنته ایل را بر لزوم قرار داده و موارد نسو حالش 

 استثنایی دارن ا
که طرنین را به انقیاد خوی  درآورده 5بعضی از حقوق انان از نیروب الزام آور قرارداد

رس  ترجمه آن چیزب ان ، که به نظر میزم االت اع می نمای  سخن گفتهو قرارداد را ال
گیردا التزام به قرارداد مورد استفاده قرار می3ال و رومی ژرمنیهسش که در حقوق کامن
-اب از التزام به مفاد قراردادها میآور قراردادها بودها لزوم عق  شع همن عث از نیروب الزام

واه  بود گفته شود قرارداد نمابین طرنین الزم االت اع بوده و طرنین معنی خباش ا زیرا بی
باش ا هرچن  قرارداد گاهی به مجوز باشن  ولی ایل بر حق نسو آندا میملتزم به آن می

ود حالش شباشن  ولی آنچه در ایل لزوم تاکی  میقانونی یا با اراده طرنین قابل نسو می
  باش ا متعد  قرارداد جایز نیز مانن  متعدودن لزوم میاستثنایی داشتن حق نسو و ایل ب

باش  ولی متعد  قرارداد جایز هر زمانی با نسو قرارداد الزم ملتزم به تعد  خوی  می
 توان  از این التزام رها شوداباش  میقرارداد جایزب که منشاء التزام می

 ایران به رسمیش شناخته اسشارس  قاع ه التزام به قراردادها را نظام حقوقی به نظر می
یزب عقود متعاملین را به اجراب چ» و « االت اع اسشعقود ااا بین طرنین الزم» ع اراتی نظیر 

قانون م نی معنایی جز  551و  508در مواد ااا« نمای  که در آن تصریح ش ه اسش ملزم می
بر خال  تفسیر  508ده االت اع بودن قراردادها ن اردا به نظر یکی از نویسن گان ماالزم

اع بودن االت مالب حقوق انان بر ایل لزوم قراردادها داللش ن اشته بلکه مفدوم ع ارت الزم
عقود در ماده داللش بر این دارد که بای  به تعد ات ناشی از عقود عمل نمود و متخلف را 

مواردب که  رویه قضایی نیز چنین نظرب دارد و قضات دادگاهدا در3توان الزام نمودامی

                                                            
 021یفایی، پیشین، ص - 0

2 - the Binding Force of Contractual Obligation 

3 - John Bell, Sophie Boyron and Simon Whittaker, Principles of French law, Oxford 

University Press, 1998, p 330 

 033، پیشین، صحقوق تعد اتلنارودب، محم جعفر، جعفرب - 3
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 508دهن  ب ون استثناء به ماده حکم به محکومیش خوان ه به ایفاب تعد ات قراردادب می
 نماین اقانون م نی استناد می

ضمن توجه به ماده  508رس  نویسن گان قانون م نی در تحریر ماده همچنین به نظر می
ان ا ایل لزوم داشتهقانون م نی نرانسه، نیم نااهی هم به ایل لزوم قراردادها  0033

گیرد که در الزم یا جایز بودن عق ى، دچار حیرت شویم که هناامى مورد استناد قرار می
کنیما همچنین بر اساس در این یورت، ایل لزوم را جارب نموده و عق  را الزم نرض می

 در آثار باش ااین قاع ه جایز بودن عق  خال  ایل و استثنایی بوده و نیازمن  نص می
  .شودیاد مى 0العقود(نقدى از این ایل تحش عنوان )ایاله اللزوم نى

لعقود( ایکی از معانی، که نقدا در بررسی مفدوم واژه ایل در ترکیب )ایاله اللزوم نى
-ستهشود داناى که از عر  و بناى خردمن ان استفاده مىان   ایل را قاع ه اوّلیهبیان کرده

همواره در قراردادها، الزم بودن وناب به عق  و بقاى التزام ناشی ان ، یعنى بناب خردمن ان 
از عق  بوده اسش، اگر شخصى بر عد ى که با دیارى بسته، پای ن  ن اش ، در نزد خردمن ان 

شودا شارع مق س نظر عر  و و عر ، نکوه  و از او به عنوان پیمان شکن یاد مى
بیشتر نویسن گان مراد از واژه ایل 5نموده اسشاخردمن ان را ردّ نکرده، بلکه به آن الزام 

و این ایل را تحش عنوان قاع ه ایاله 3العقود( را همین معنا دانستهدر )ایاله اللزوم نى
قانون م نی ناارش  508ا بنابراین با چنین پس زمینه ذهنی ماده 3ان الزوم م رح نموده

نمای ، اشاره همه شارحین قانون گردی ه اسشا یکی از قراینی که این ادعا را اث ات می
 باش ابه ایل لزوم می 508م نی در ذیل ماده 

ر از باش  و منظوایل لزوم به این نحو تقریر گردی ه اسش )ایل بر لزوم قراردادها می
یا  توان آثار آندا را نسواب اسش که بع  از تحقق آندا نمیلزوم یعنی ماهیش آندا به گونه

یش عقود ذاتاب قابل نسو باشن  هر چن  علتی براب نسو وجود ن اشته اب ال نمودا اگر ماه
شودا گاهی شارع الزم و یا جایز بودن عق  را مشخص نموده اسش باش  جواز گفته می

                                                            
 530بجنوردب، سی  محم  حسن، پیشین، ص - 0

و محقق داماد، سی مص فی، ایل لزوم در عقود و مجارب آن در نقه امامیه، پیشین، ص  088و  082همان، یص  - 5

  51و شد ازب، محم حسین، پیشین، ص  39

 51شد ازب، محم حسین، پیشین، ص - 3

 530بجنوردب، سی محم  حسن، پیشین، ص - 3
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باش  مار اینکه بر نسو عق  ولی اگر مشخص ننموده باش  ایل بر الزم بودن عق  می
کرد بای  به این نحو ناارش وم را تقریر میقانون م نی ایل لز 508( اگر ماده 0دلیلی باش ا

 باش  مار اینکه به رضاب طرنین اقاله یا به علش قانونییانشا )ایل بر لزوم قراردادها میمی
در مقام  508شود ماده توجه شود استفاده می 508نسو شودا( اگر به نحوه ناارش ماده 
نسه ن وده اسشا بلکه مرض قانون م نی نرا 0033بیان ترجمه عین ایل لزوم و ماده 

نین االت اع بوده قراردادها و التزام طرنویسن گان قانون م نی بیان ماهیتی بوده که بر الزم
کن  بیان می 508تاکی  و در عین حال ایل را بر لزوم قراردادها قرار ده ا به ع ارتی ماده 

االت اع زمقام قانونی ایشان القرارداد تا زمانی که اقاله یا نسو نش ه اسش بین طرنین و قائم م
کن  م لق قراردادها )اعم از الزم و جایز( براب بیان می 508باش ا یعنی من وق ماده می

االت اع بودن با ایل جواز عق  سازگارب ن ارد بلکه با نمای ا الزمطرنین ایجاد التزام می
 0033ون م نی، ماده ایل لزوم هماهنای داردا با این تفسیر در حقیقیش نویسن گان قان
 ان اقانون جمع نموده 508قانون م نی نرانسه و مفاد مورد ق ول نقدا از ایل لزوم را در ماده 

ب ش ه ادر نظام حقوقی ایران به ت عیش از نقه امامیه به التزام به مفاد قرارداد تاکی  ویژه
عد  قرارداد، ملتزم قانون م نی مت 538و  539، 537، 555اسشا ب ورب که مستفاد از مواد 

به اجراب عین قرارداد بوده در یورت ع م انجام تعد  بنا به درخواسش ذینفع متعد  اج ار 
اش  بگرددا این نراین  به نظریه اجراب اج ارب عین تعد  موسوم میبه اجراب قرارداد می

اب ال، نظریه اجربر خال  حقوق کامن5گردداکه از آثار ایل وناب به عق  محسوب می
 اج ارب عین تعد  در نظام حقوقی ایران به عنوان ایل تلقی گردی ه اسشا

 

 جایگاه اصل التزام به قراردادها در فقه -3
الونا بودن قراردادها و لزوم پای ن ب به م لول عقود در نقه امامیه پذیرنته ش ه قاع ه الزم

یاتی قاع ه در نقه آ باش ا م ناب اینو ع م وناب به عق  داراب آثار تکلیفی و وضعی می

                                                            
، ترجمه و شرح ع اس زراعش، جل  اول، انتشارات جنال، ترجمه و شرح العناوینمرامی، میر ع  الفتاح، حسینی - 0

 11و  12، یص 0381جاودانه، 

، «بررسی نقدی حقوقی اجراب اج ارب عین تعد  در حقوق ایران»مق رب امیرب، ع اس، عسارب، حکمش اهلل،  - 5

 032، ص0383، سال یازدهم، 38 ، شمارهنصلنامه پژوهشداب نقه و حقوق اسالمی
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باش ا ال ته قاع ه از احکام می 5و روایاتی نظیر المومنون عن  شروطدم 0نظیر اونوا بالعقود
 3باشن اتاسیسی ن وده بلکه از احکام امضایی اسالم می

ولی 3با آنکه بخ  معامالت نقه شیعه بر اساس ایل وناب به عد  پایه گذارب گردی ه،
ه، اب که مرت ط با این بحث بودشودا قاع هراردادها در آن دی ه نمیعنوانی نظیر التزام به ق

باش ا نقدا از ایل لزوم گاهی معناب وجوب و مورد توجه نقدا واقع ش ه، قاع ه لزوم می
 2ن ااتکلیفی وناب به عق  و گاه وجوب وضعی موثر ن ودن نسو را استن ا  نموده

سش که در ابواب معامالت جریان دارد و به از جمله قواع  نقدى ا قاع ه ایاله اللزوم
را منحصر به عقود ن انسته و آن را به  حتی بعضی از نقدا قاع ه1شوداآن است الل مى

این قاع ه حقوق اسالمى، در تمام نظامداى حقوقى دنیا به 7ان اایقاعات هم تسرب داده
 9عنوان یک ایل مسلّم حقوقى پذیرنته ش ه اسشا

و ب ان استناد جسته، عالمه حلّى در قواع   8از این ایل نام بردهنخستین نقیدى که 
نقیدان پی  از عالّمه هم، از الزم بودن عق ها بحث  00باش او تذکرۀ الفقداء می 01االحکام
ان ، ولى نه به عنوان یک قاع ه نقدىا نقداب بع  از عالمه بخصوص نقداب معایر به کرده

مفدوم ایل لزوم بیان کنن ه قاع ه التزام به قراردادها  ان ااب نمودهاین ایل توجه ویژه
 توان بیان نموداباش ا بر این ادعا دالیلی به شرح زیر را میمی

                                                            
 آیه نخسش سوره مائ ه - 0

 571، ص 50وسایل الشیعه، ج  - 5

 003هادب، پیشین، ص دارائی، محم  - 3

 73الفش، نعمش اهلل، پیشین، ص - 3

 05شد ازب، محم حسین، پیشین، ص - 2

 37یشین، صمحقق داماد، سی مص فی، ایل لزوم در عقود و مجارب آن در نقه امامیه، پ - 1

 12حسینی مرامی، میر ع  الفتاح، پیشین، ص - 7

 28موسوب بجنوردب، سی محم ، پیشین، ص - 9

 28پیشین، ص - 8

 13هاق، ص 0303، ، انتشارات اسالمى قم5، جل  قواع  االحکام نی بیان الحالل و الحرامعالمه حلی،  - 01

 2هاق، ص  0303 -ال یش ع ، انتشارات آل00، جل  تذکرۀ الفقداءعالمه حلی،  - 00
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م ان  مراد از واژه ایل در ترکیب )ایاله اللزوالف( نقدایی که به ت یین این ایل پرداخته 
ان ان  یعنى بناب خردمن دانستهى ناشی از عر  و بناى خردمن ان العقود( را قاع ه اوّلیهنى

 0در قراردادها، الزم بودن وناب به عق  اسشا
توان قاع ه التزام به قراردادها را ب( از نحوه ت یین قاع ه لزوم توسط بعضی از نقدا می

استن ا  نمودا براب مثال در کتاب العناوین بیان ش ه )تردی ب نیسش که اس اب معامالت 
مکن اسش الزم باشن  یعنی بع  از آنکه تحقق یانتن ، نتوان آثار یعنی عقود و ایقاعات م

اب عارض ناردد، اب اسش که چنانچه مسالهآندا را مرتفع ساخش و ماهیش آندا به گونه
 گوین  و نیز ممکن اسش عقود ونسو و اب ال آندا جایز نیسش که ای الحاب آن را لزوم می

 5ان اثر آندا را باطل کرد(ایقاعات، ذاتا قابل نسو باشن  یعنی بتو

اگر التزام به عق  را معادل التزام و پای ن  به آثار عق  ب انیم، با انعقاد عق  به نحو یحش 
اش ، بباشن  و عاملی که م ناب این پای ن ب میآثار عق  ایجاد و طرنین ملزم به آثار عق  می

م به قرینه کنیبه آثار عق  نرض می باش ا اینکه التزام به عق  را معادل التزامقاع ه لزوم می
ع ارتی اسش که به شرح نوق گفته ش ه اسشا )الزم بودن عق  یعنی اینکه نتوان آثار آن 

رس  در نقه امامیه نسو کردن عق  یا ع م اعتناء به آثار عق  را مرتفع ساخش(ا به نظر می
ارب نسو عق  را باش ا یاحب عناوین در جاب دیمساوب ع م التزام به قراردادها می

 3نمای امعادل رنع آثار عق  تلقی می

ج( با وجود آیاتی نظیر اونو بالعقود و روایاتی نظیر المومنون عن  شروطدم، نقدا، قاع ه 
رس  به زعم نقدا با وجود ایل لزوم که به ان ا به نظر میالتزام به عقود را م رح ننموده

شا از التزام نیس ، ضرورتی به بیان و ت یین قاع هقاع ه التزام به قراردادها هم داللش دارد
طرنی در ادله حجیش ایل لزوم به آیه اونو بالعقود و روایاتی نظیر المومنون عن  شروطدم 

 استناد گردی ه اسشا
یشتر نقدا گردد؟ بد( با وجود الزم االت اع بودن قرارداد بین طرنین چاونه قرارداد نسو می

ه گردد و با توسل به قاع عق  موجب ضرر یک طر  قرارداد میمعتق  هستن  گاهی لزوم 

                                                            
 51شد ازب، محم حسین، پیشین، ص - 0

  11و  12حسینی مرامی، میر ع  الفتاح، پیشین، یص  - 5

  11همان، ص  - 3
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بنابراین در این تحلیل نسو در 0گردداالضرر لزوم قرارداد مرتفع گردی ه و نسو اعمال می
مقابل التزام به قرارداد قرار گرنته اسشا به ع ارتی حق نسو استثنایی بر قاع ه التزام به 

 باش اایی بر ایل لزوم قراردادها نیز میباش ا همچنان که استثنقراردادها می

 الملليجایگاه اصل التزام به قراردادها در اسناد بین -9

 گیرن ادر حقوق قراردادها سه سن  نراملی ت وین، تصویب و مورد استفاده قرار می
مشدور به  0891المللی کاال کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهاب بیع بین -0

 کنوانسیون وینا
المللی یکنواخش سازب حقوق که موسسه بین 5المللیول قراردادهاب تجارب بینای -5

 تنظیم نموده اسشا 3خصویی

که توسط کمسیون  3ایول حقوق قراردادهاب اروپا یا ایول اروپایی حقوق قراردادها -3
حقوق قراردادهاب اروپا به ریاسش پرنسور اوله الن و با همکارب گروهی از حقوق انان 

رهاب عضو اتحادیه اروپا در راستاب متح  نمودن حقوق قراردادهاب برجسته کشو
  2 کشورهاب عضو ت وین گردی ه اسشا

 1934المللي کاال کنوانسیون بیع بین -14-1

اب یریح در خصوص پذیرش یا رد قاع ه التزام به المللی کاال مادهدر کنوانسیون بیع بین
تعد اتی براب نروشن ه و خری ار   23و  31واد قراردادها وجود ن اردا ولی کنوانسیون در م

به بع  نیز ضمانش اجراهایی براب نقض تعد ات مویو  شناسایی  10بینی و در مواد پی 
بینی گردی ه اسشا ، موانع رانع مسوولیش قراردادب پی 78نموده اسشا همچنین در ماده 

یق در ایفاب هر یک از در یورتی یکی از طرنین مسوول ع م تون -0»به موجب این ماده 

                                                            
از استرداد تا نسو  م العه ت  یقی سیر تاریخی شناسایی حق نسو و م ناب »یادقی مق م، محم  حسن، شیو، جواد،  - 0

، ص 0389، شماره اول، سال هشتم، دو نصلنامه علمی پژوهشی دان  حقوق م نی، «مریکاآن در نظام حقوقی ایران و آ

50  

2 - Principles of International Commercial Contracts 

3 - UNIDROIT 

4 - the Principles of European Contract Law 

 ، ص شانزده0398، انتشارات نروزش، قوق ایرانایول حقوق قراردادهاب اروپا و حشعاریان، ابراهیم، ترابی، ابراهیم،  -2
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تعد ات خود نخواه  بود که ثابش نمای  ع م تونیق وب ناشی از یک مانع خارج از اقت ار 
 «او بوده اسشااا

بینی آثار قرارداد و ضمانش اجراهایی براب نقض تعد ات بنابراین کنوانسیون با پی  
قراردادها را به رسمیش قراردادب و موارد معانیش از مسوولیش قراردادب، قاع ه التزام به 

 باش اشناخته و روح حاکم بر کنوانسیون چنین داللتی را دارا می

 المللياصول قراردادهای تجاری بین -14-2
آور بودن المللی ایل الزاممقررات عمومی ایول قراردادهاب تجارب بین 3 – 0در ماده 

-ین الزامقاد یانته، نس ش به طرنقراردادب که به نحو معت ر انع»قراردادها بیان گردی ه اسشا 

 0نمای ااین ماده ایل التزام و وناب به قراردادها را ت یین می«ا آور اسشااا

دارد هرگاه اجراب قرارداد براب یکی از طرنین دشوارتر مقرر می 0-5-1همچنین ماده 
ت اگردد، معذالک آن طر  با رعایش مقررات آتی ناظر به دشوارب، ملتزم به ایفاب تعد 

باش ا این ماده نیز بر ایل التزام و وناب به قراردادها حتی در شرایط دشوارب خوی  می
کن ا حتی اگر یک طر ، به جاب سود م  نظر خوی  بواس ه اجراب قرارداد تاکی  می

مواد 5خسارات سناینی را تحمل نمای  یا براب یکی از طرنین اجراب قرارداد بیدوده باش ا
آور بودن قراردادها، ایل را بر الزام یان ضمانش اجراب قاع ه الزامدر ب 5-5-7و 7-5-0

 3طر  قرارداد به اجراب قرارداد اعم از تعد ات پولی و میر پولی قرار داده اسشا

 اصول حقوق قراردادهای اروپا -14-8
با عنوان تغییر اوضاع و  1-000در نصل ششم ایول حقوق قراردادهاب اروپا، ماده 

د، حتی اگر اجراب قرارداد به دلیل انزای  هزینه اجرا یا به دلیل کاه  دارمقرر می3احوال
کن  بسیار سناین ش ه باش  طر  قرارداد ملزم به انجام ارزش اجرایی که دریانش می

                                                            
، ترجمه علی نورب، المللیایول قراردادهاب بازرگانی بینالمللی یکنواخش سازب حقوق خصویی، موسسه بین - 0

 8، ص 0379انتشارات گنج دان ، 

 019همان، ص  - 5

 511همان، ص  - 3

4 -  Change of Circumstances 
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ا بنابراین ایول حقوق قراردادهاب اروپا، نیز بر التزام طرنین به مفاد 0باش تعد ات  می
 ناس اشتقیم قاع ه التزام به قرارداد را به رسمیش میقرارداد تاکی  و به یورت میر مس

 جایگاه اصل التزام به قراردادها در حقوق خارجي -11
ال و رومی ژرمنی قاعده التزام به قراردادها را به رسمیت نظامهای حقوقی کامن

، الشناسند. ولی اوالً: حقوق نوشته، التزام را برآمده از نظام اخالقی ولی کامنمی
داند. آور قرارداد را ناشی از عوض قراردادی و یا اعتماد متعارف میزامنیروی ال

ثانیاً: حقوق نوشته بر اجرای عین قرارداد تاکید و اصل را بر حق طرف قرارداد 
ال اجرای اجباری دهد ولی کامندر الزام طرف دیگر به اجرای قرارداد قرار می
 فته و بر جبران خسارت پولی ناشیعین قراردادی را تنها در موارد استثنایی پذیر

نماید. ثالثاً: حقوق نوشته به صراحت این قاعده را در از نقض قرارداد تاکید می
ال از چنین صراحتی برخوردار بینی نموده در حالی که کامنمتون قوانین پیش

-باشند. دیدگاه این نظامها در مورد التزام به قراردادها مورد بررسی قرار مینمی

 . گیرد

 الکامن -12-1
و در  دیرتر رش  کرده انالستان هابجرایم و ضماندا، حقوق قرارداد، در مقایسه با مالکیش
حقوق بریتانیا از م تدا ق ل ایل التزام به 5جایااهی ن اششا« قرارداد»آثار حقوقی، 

 نرآین ب که به موجب آن قرارداد در نظام انالستان داراب ،3قراردادها را پذیرنته اسش
باش ا وجود ضمانش اجرا براب نقض قرارداد، نارغ از نوع ضمانش اجرا ش ه قابل توجه می

ضمانش، یعنی در نظام حقوقی، قرارداد محترم و التزام به قراردادها پذیرنته ش ه اسشا زیرا 
اگر التزام به قرارداد پذیرنته نشود، تعیین ضمانش اجرا براب اجراب قرارداد، من قی نخواه  

 بودا

                                                            
 521ی، ابراهیم، پیشین، ص شعاریان، ابراهیم، تراب - 0

 321، جل  سوم، ص قواع  عمومی قراردادهاکاتوزیان، نایر،  - 5

3 -  Rowan, Solene (2017) the New French law of Contract. International and 

Comparative Law Quarterly, 66 (4), p8 
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توسعه یانته اسشا اسمپسیش در 0 حقوق قراردادهاب انالستان، تحش عنوان اسمپسیش
میررسمی شفاهی توسط  اوایل قرن شانزدهم به عنوان ج رانی براب نقض توانقداب

، عرنی که در دادگاه 3بر اساس نوشته گلنویل 0091م رح ش ا در ح ود سال 5«پارول»
صویی محانظش کن  وجود ن اشته اسشا )قراردادها از توانقداب خ3دیوان پادشاه انالستان

ناق  ضمانش اجرایی بوده(، از آن تاریو نظام حقوقی آن کشور بخصوص دادگاهداب 
و به ت ریج ضمانتدا تکامل یانته  انصا  در پی ایجاد ضمانش اجرا براب قراردادها بوده

در ندایش به نظریه عوض ان  و ضمانش اجراها در انواع مختلف قرارداد متفاوت بوده2اسشا
 تکمیل گردی ه اسشا 1ختم و امروزه نظریه عوض نیز تع یل و با نظریه اعتماد متعار 

  7قراردادهای رسمي و تشریفاتي )قراردادهای ممهور به مهر( -12-1-1
تأیی  9در قرون وس ا قراردادهاب مدم به یورت کت ی منعق  و با مدر مدردار سل نتی

 8رسمی مدر ش ه به عنوان تضمین وامدا مورد استفاده قرار گرنشا ش ن ا توانقنامهمی
کمتر مورد استفاده قرار گرنشا توانقات در قال ی  01دعوب م تنی بر قرارداد رسمی

تعیین نمودن ا 00منعق  گردی  که ب ور معمول طرنین براب ع م انجام تعد ات، وجه التزام
پون  در روز معین  511ش ب متعد  میداد، بنابراین اگر الف ی  پون  به ب قرض می

پون  ق ل از موع ، وجه التزام باطل و اوراق اعاده  011پرداخش نمای ا در یورت پرداخش 
 اب سازگار بود، و به عنوان ابزار اجرابگردی ا چنین اوراق قرضه کیفرب براب هر معاملهمی

 اردادها در اواخر قرن هف هم،قراردادها ب ور گسترده مورد استفاده قرار گرنشا این نوع قر
 05که دادگاه انصا  شروع به کاه  مقررات کیفرب از قراردادها نمود منسوخ ش ا

                                                            
1 -  Assumpsit 

2 -  Parol 

3 -  Glanvill 

4 -  Court of the Lord King 

5 -  Cheshire, Fifoot and Furmston's, Law of Contract (16th edn), Oxford University 

Press, 2012, p 2 

6  - reasonable reliance 

7 - a Contracts Under Seal 

8 -  Chancery 

9 -  Ibid, p 3 

10 - the Action of Covenant 

11 -  Penal Bonds 

12 -  Ibid, p 4 
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 1قراردادهای غیر رسمي غیر تشریفاتي -2-1-2
ال قرون وس ایی، توانقنامه شفاهی بسیار مح ود بود، زیرا ابزارب براب در حقوق کامن

ال براب استرداد اموال یا ه حکم دادگاه کامنج ران خسارت قراردادب وجود ن اششا ال ت
توانسش به عنوان ضمانش اجرایی محسوب شودا این دو اق ام قیمش آندا و توقیف مال، می

و قرض را شامل 3، وثیقه5بخ  قابل توجدی از حقوق قراردادهاب میر رسمی مانن  بیع
توانق میر رسمی براب وجود داششا مثالب براب نقض  3هاب ج بش ا با این حال، خالءمی

انجام نعلی مثل ساخش خانه ضمانش اجرایی وجود ن اشته و ممکن بود هیاٌت منصفه 
 بایردا  1خوان ه 2تصمیم به برائش

ي مباالتخواستگاه التزام و مسوولیت ناشي از سوء رفتار و بي -12-1-8
 7)اسمپسیت(

ال با اسمپسیش، یسشا کامنمربو  به قرارداد ن9اسمپسیش مکانیسم شکلی از اق ام اسش که
ا در قرن چداردهم، 00 01و سرانجام آن را کنار گذاشش 8قراردادهاب میررسمی را تکمیل

( 03)تع ب 03و مسوولیتداب م نی 05ال یالحیش خود را در مورد خ اهادادگاهداب کامن
ال ش ا در ح ود ستوسعه دادن ا محاکمه توسط هیاٌت منصفه انجام و خسارتدا ارزیابی می

تر مربو  ها بیشپرون هاب مسوولیتداب م نی به این شکل حل و نصل ش ا این پرون ه 0312
ش ا نمی02به ج ران خسارات ناشی از اشت اهات خصویی بوده و شامل نقض یلح سل نتی

                                                            
1  - Informal Contracts 

2 - Sale of  Goods 

3 - Bailment 

4 - Serious Gaps 

5 -  Compurgation 

6 - Defendant 

7 -  the Origin of Assumpsit 

8 -  Appear 

9 -  Supplemented 

10  - Eventually Superseded 

11 -  Curious 
12 -  Wrongs 

13 -  Torts 

14 -  Trespasses 

15 -  Royal Peace 
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نمود با خوان ه معامله می5ادعا 0در میان دعاوب م روحه مواردب وجود داشش که خواهان
در  بینیوب موجب خسارت میر قابل پی 3ده و سوء رنتارنموده، اعتماد کر3میررسمی
دعوایی دایر بر اینکه دکتر 1اسکایرن به طرنیش باتولف 0399ش ه اسشا در سال 2معامله

خواهان اق ام 9اب براب درمان کرم قارچیدر ازاب م لغ معین، به طرز شایسته7متعد  ش ه
درمان خود را انجام 8ا سدل انااربنمای ، م رح ش ا خواهان ادعا کرد که خوان ه چنان ب
 م االتی در این پرون ه به عنوان اسمپسیشداده که باعث خسارت ش ه اسشا این شکل از بی

هاب دیار منعکس ش ه که پزشک ملتزم به نامی ه ش ، نامی که از این پرون ه، در پرون ه
 اسشا 01ز یک تعد م االتی پس ابودا مثالداب اولیه همه شامل سوء رنتار و بی اسمپسیش

دعاوب مربو  به اسمپسیش به عنوان مسئولیش ناشی از نقض توانق میررسمی قراردادب 
(، چنین دعوایی علیه 0311) 00گرنشا در پرون ه واتون علیه برنشمورد استفاده قرار می

اب بود م رح ش ا خوان ه براب تحقق تعد  خود اق امی اب که متعد  به ساخش خانهسازن ه
 تنی بر توان با دعواب مبود، که تالش براب دستیابی به دعواب تع ب اسش که نمی نکرده

قرارداد به آن دسش یانش، همچنین دعوب براب انجام نعل توانق ش ه ب ون تمدی  ابزار 
 05مارتین 0352ممدور ش ه بود، دادگاه این دعوا را رد کردا در مورد مشابدی در سال 

در جدان، هر شخصی بای  03 گی شود، براب هر نقض عد بگفش  اگر به این پرون ه رسی
دعوایی در مورد تع ب م رح کن ا این آموزه اساسی قرن پانزدهم بود که دکترین 

در انجام تعد  میر از خ ا و سوءاستفاده از اختیارات قانونی اسش، انجام کارب  اسمپسیش

                                                            
1 -  Plaintiff 

2 -  Allegation  

3 -  Informal Arrangement 

4 -  Misconduct  

5 -  Transaction 

6 -  Skyrne v Butolf 

7 -  Undertook 

8 -  Ringworm 

9 -  Pegligently 

10 -  Undertaking 

11 -  Watton v Brinth 
05 - Martin 

03 -  Broken Covenant 
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د  از دکترین ع م اجراب تع به شکل ب ، نه براب ع م انجام امرب حتی با تاخیرا استفاده
 رمم انتقادات وارده بی  از یک قرن ادامه یانشاعلی9هر چن  با تاخیر بسیار

گ هاب پیکریندکترین ع م اجراب تعد  که در اوایل قرن شانزدهم در سلسله پرون ه
ش ، شای  آن را م یون رقابش دادگاه  3به اوج خود رسی ه بود، متروک 5علیه سروقود

در آن پرون ه گفش  در برخی از کتابدا  1جیدانسشا اسپلمن 2دادگاهداب کلیسا با 3انصا 
تفاوت وجود داردا این 7و انجام با تاخیر تعد   بین ع م اجراب تعد  هر چن  با تاخیر بسیار

توان براب هر تعد ب دو دعوا م رح کرد  دعوایی ال مییک تحول مدم بود، زیرا در کامن
وان  تایی که تعد  من  ق با مفاد تعد  اجرا نش ه اسشا این دعوا میبراب نقض وع ه و دعو

ج ران نقض هرگونه توانق میر رسمی باش ا این امر توسط هیاٌت منصفه قابل ارزیابی بوده 
 ش ا می9و منجر به پرداخش خسارت معادل زیان

 

 اسمپسیت و دین -12-1-0
نیز استفاده ش ا ه   اولیه 8د ب هیاز اسمپسیش براب جایازینی دعواب مربو  به قراردا

 وادار کردن خوان ه به محاکمه بوسیله هیات منصفه بودا دعوب پیکرینگ علیه سورقود

دادگاهداب عالی اجازه انتخاب خواهان را بین  0251موی  چنین موردب اسشا بع  از دهه 
ه مسن  ، دادگاهداب میر دادگا0271راهکارهاب ق یمی و ج ی  نراهم کردن ا تا سال 

همین مسیر را طی کرد، اما در اواخر قرن شانزدهم این امر به اختال  نظر حاد بین  01ملکه
داد تا و سایر دادگاهداب ت  یل ش ا دادگاه مسن  ملکه اجازه می 00دادگاه مسن  ملکه

اسمپسیش در قراردادهاب ب هی اعمال شود، در حالی که قضات دادگاهداب دیار ایرار 

                                                            
1 -  Nonfeasance 

2 -  Pickering v Thoroughgood  

3  - Bandoned 

4 - Chancery 

5 - Church courts 

6 -  Spelman 

7 -  Malfeasance 

8 - Compensatory Damages 

9 -  Action of Debt Sur Contract 

10 -  Common Pleas 

11 -  King’s Bench 
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 0115در سال  9اسید نامناسب اسشا پس از بحثداب طوالنی در پرون هداشتن  که این 
اختال  حل و نصل و دی گاه دادگاه مسن  ملکه تفوق یانش و اسمپسیش به جاب دیون 

در نتیجه اسمپسیش به ج ران ایلی در قراردادهاب میررسمی 5ناشی از قرارداد استفاده ش ا
غ مشخص پول یا ع م انجام نعل شکایش ت  یل ش ، خواه خواهان از ع م پرداخش م ل

هاب میررسمی شکل عمل واح ب داشته باش ا پس از پرون ه اسالی ، مقررات توانق نامه
 داششا 

 8دکترین عوض -11-1-5

اسمپسیش یرناب مسوولیش طوالنی م ت را بر عد ه داشش، که با قرارداد ب هی تکمیل 
روخته ش ها عوض به معناب دلیل ش ه بود مانن  مسوولیش پرداخش قیمش کاالهاب ن

یک وع ه  1دکترین عوض این عقی ه بود که قابلیش تعقیب قضایی 2بودا ماهیش 3انایزشی
دلیل ایجاد وع ه داردا به چه دلیل وع ه اجرا یا اجرا نخواه  9بستای به بررسی7شفاهی

اده بوسیله کن ا اعالم ارش ا دکترین عوض اظدار ساده اراده را از اثر قانونی محروم می
 01 انمای شود و اعالم کنن ه را به اجراب آن ملزم میپشتی انی می8اب مناسبدلیل و انایزه

براب اینکه تعد ات از نظر قانونی قابل اجرا باشن  دکترین عوض طراحی ش ا قاضی 
عوض ارزشمن ، از حیث حقوقی، »اظدار داشش که  05در دعوب کئریو علیه میسا00الش

یا با  گیرد،ش، سود یا مزیتی اسش که به یک طر  قرارداد تعلق میشامل حقوق، منفع
اب  و یا  یترک نعل، تحمل ضرر، زیان و مسوولیتداب دیارب را به عد ه گرنتن، تحقق می

 اب استن ا  ش ه اسش که این نظریه از مفدوم مخالف نظریه« شوداطر  مقابل متعد  می
میرقابل اجرا اسشا در نظریه عوض قابلیش اجرا عوض و مجانی در حقوق انالیس تعد  بال

                                                            
1 -  Slade 

2 -  Ibid, p 8 

3 -  the Doctrine of Consideration 

4 -  Motivating Reason 

5 -  Essence 

6 -  Action Ability 

7 -  Parole Promise 

8 -  Examination 

9 -  Good Reason or Motive 

10  - Ibid, p 8 

11 -  Lush 

12  - Currie v Misa 
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ممکن اسش به محتواب تعد  یا اوضاع و احوالی که در آن یورت گرنته اسش بستای 
داشته باش ا همچنین عوض، تعد ات طرنی اسش که قص  دارد قرارداد قابل اجرا باش ا 
لقی تعوض ممکن اسش حقیقی یا یورب باش ا از طرنی، عوض گاهی به عنوان شرطی 

کن  متعد  تصمیم ق عی و جازم به انعقاد عق  گرنته اسش، نه اینکه شود که تضمین میمی
  0به یورت تصادنی و آنی خود را ملزم به قرارداد نمای ا

اب از موارد را ارزیابی و راجع به هر یک از دالیل و اینکه به دادگاهدا حجم گسترده
ک ا در نظر گرنتن عشق ط یعی و مح ش به یعنوان عوض، مناسب یا کانی هستن ؟ تعد  ب

تعد  مربو  به پرداخش ب هی بوده و عوض تضمین 3؟5خویشاون  عملی خواه  بود
باش ؟ اظدار نظر اب در راب ه با پرداخش یورب میباش ؟ یا وع هپرداخش ب هی می

 هر عوضی کها»3توان خالیه کردهاب خوب میکنن ا آنچه به عنوان لیستی از عوضمی
اسمپسیش تلقی نموده بای  به نفع خوان ه باش  یا خواهان را مسوول قرار 2خوان ه را مسوول
 «باش ااب از این قاع ه خارج نمیده  و هیچ پرون ه

از 7بوده یا بخشی از آن برگرنته از دکترین س ب تعد  1اینکه دکترین عوض بومی
ا خواستااه آن را در دکترین باش یا حقوق نوشته اسش، مورد مناقشه می9مقررات مذه ی

، یا در پذیرش توسط "quid pro quo"مرت ط با ب هی در پرون ه قضایی قرون وس ایی 
 ان ا قضات قرن شانزدهم، جستجو کرده

ساختار حقوق قراردادهاب میررسمی، که در دوره الیزابش بنا ش ه، ساده بودا در پرون ه 
تعد ، سه عنصر مدم وجود دارد  عوض، گفته ش   در هر دعوایی در موضوع  8گل ینگ

 این ساختار تا قرن نوزدهم تغییر نکردا01تعد  و نقض تعد ا

                                                            
1 - Beatson, Jack, Andrew, Burrows, Ma, Cartwright, john, Anson’s law of Contract, 

Oxford University Press, 2010, p  

2 -  Cheshire, Fifoot and Furmston, Op.cit, p  9  

3 -  Promise in Consideration of Natural love and Affection to a Kinsman be 

Actionable? 

4 -  Coke’s Argument in Stone v Wythipol (1588) 

5 -  Charge 

6 - Indigenous Product 

7 - Doctrine of Causa Promissionis 

8 -  Canon 

9 -  Golding’s Case 

10 -  Ibid, p 11 
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موجب نظریة عوض، قراردادب که ناق  عوض یا عوض با ارزشی باش  میر قابل  به 
شودا تعد  بالعوض جز در یورتی که در سن  رسمی درج ش ه باش ، محسوب می 0الزام
تعد ، حتی اگر ب ور ج ب مورد قص  متعد  قرار گرنته و 5سشاآور ن وده، باطل االزام

نیسش مار اینکه متعد له در ق ال آن چیزب بپردازد یا 3االجراآور و الزمپذیرنته شود، الزام
ر آور و میمتعد  گردد پرداخش نمای  و یا کارب انجام ده ا بنابراین مالک تعد ات الزام

  3دن اگر ات به قابل الزام و میر قابل الزام تقسیم میآور در وجود عوض بوده و تعدالزام
گردد، بنابراین تالشدایی جدش اعمال دکترین عوض گاهی موجب بی ع التی می

-می« 2ار اعتماد متع»تع یل این نظریه یورت گرنته اسشا یکی از تالشدا معرنی نظریه 

ر دکترین عوض تع یباش  که گاهی از آن به عنوان جایازین و گاهی به عنوان مکمل 
معرنی ش ه اسشا 9و مشروع7التزام به قراردادها ناشی از انتظارات من قی، معقول1 گرددامی

  باش ا در این نظریه وقتی طرانتظاراتی که ظاهر رنتار طر  قرارداد منشاء ایجاد آندا می
د نموده این اقرارداد به نتایج و آثار رنتار و گفتار به ظاهر یحیح طر  دیار قرارداد اعتم

باش  زیرا نظام حقوقی مکلف اسش از آرماندا و انتظارات اعتماد نیازمن  حمایش حقوقی می
بر اساس نظریة اعتماد، م ناب ایجاد تعد  رنتارهاب 8 معقول انراد در جامعه حمایش نمای ا

ها متقابل، که نظریة سنتی یک طر  و اعتماد طر  دیار بر آن اسش، نه م ادلة وع ه
رب براب تنمای ا در مقایسه با نظریة عوض، این معیار شیوهاب دقیقض آن را ت یین میعو

آور کردن تحلیل بسیارب از موارد قراردادب اسش و پذیرش آن، مسیر را براب الزام

                                                            
1  - Unenforceable Promise 

اب حقوق هنصلنامه ان یشه، «ال در پرتو نظریه عوضتعد  ابت ایی در نظام حقوقی کامن»مرورب بر »طوسی، ع اس،  - 5
 000، ص 0385، 0، سال اول، شماره خصویی

3 -  Enforceable Promise 
 005همان، ص  - 3

5  -Reasonable Reliance 

، 7، دوره 5، شماره م العات حقوق ت  یقی، مجله «معرنی و نق  نظریه اعتماد متعار »نعمش اللدی، اسماعیل،  - 1

 791ص 

7 - Reasonable Expectations 

8 - legitimate Expectation 
نصلنامه ، «بررسی ت  یقی م انی التزام به عق  با تأکی  بر نظریه اعتماد»، ع  ب پورنرد، ابراهیم و پرهیزگار، ع  الرضا - 8

 93، ص 0383، شماره چدارم، سال دوم، پژوه  حقوق اسالم و مرب
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هر چن  0 سازد که در آندا از لحاظ نظریة سنتی، عوضی وجود ن ارداتوانقدایی هموار می
 تقاد نمان ه اسش، ولی گرای  به آن روز به روز نزونی گرنته اسشااین نظر نیز مصون از ان

یرا در باش ، زها میب نظریهدر باور بعضی از نویسن گان، نظریه اعتماد ق ر مشترک همه5
عین حال که بر قص  ظاهرب دو طر  متکی اسش، از هنجارهاب عینی و نوعی نیز حمایش 

 3نمای امی

 0تعهداتاجبار قضایي اجرای  -12-1-6
چنین تصور ش ه که پرداخش پول  ال م عی تندا حق ج ران خسارت پولی را داردادر کامن

به عنوان ج ران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعد  و نقض قرارداد وسیله مناس ی 
توان  موضوع تعد  را از راهداب دیارب گردد، زیرا متعد له با دریانش پول میمحسوب می

ل ته این امر در یورتی اسش که موضوع تعد  مال مثلی بوده یا مربو  به تحصیل نمای ا ا
عملی باش  که شخص دیارب میر از متعد  توان انجام آن عمل را داشته باش ، و اال ممکن 

 2اسش متعد  ملزم به اجراب عین تعد  گرددا
اجراب عین ، در یورت ع م کفایش ج ران پولی، انصا  براب اج ار اجراب تعد  
را تمدی  نمودا اگرچه ایولی در مورد نحوه اعمال این اختیار پذیرنته  7و قرار منع 1تعد 

ش ه دادگاه اختیار دارد هر ک ام را انتخاب نمای ا آندا در ندایش با تد ی  به ح س، جریمه 
یا توقیف اموال )محرومیش خوان ه از دارایی و اموال خود( به دلیل توهین به دادگاه به 

ج رانداب خاص نقض اجراب دستورات قابل اجرا هستن ا از این موارد به  جدش ع م
 9 شوداقرارداد تع یر می

ق نیاز توان  براب تحققرار منع در یورتی که ج ران خسارت راه حل مناس ی ن اش ، می
منفی در قرارداد استفاده شودا قرار منع شامل کار نکردن براب سایر کارنرمایان اسش، تا 

                                                            
 791نعمش اللدی، اسماعیل، پیشین، ص  - 0

    18ع  ب پورنرد، ابراهیم و پرهیزگار، ع  الرضا، پیشین، ص  - 5

 71همان، ص  -3

4 - a Judicial Enforcement of Performance 
 093شدی ب، مد ب، آثار قراردادها و تعد ات، پیشین، ص  - 2

6 -  Specific Performance 

7 -  Injunction 

8 -  Beatson, jack, Andrew, burrows, Cartwright, john, Anson, Op.cit, p 573 
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قرار منع 0که خوان ه براب م ت قابل توجدی بیکار بمان  یا براب خواهان کار کن ازمانی 
ممکن اسش دستور منع 5باش اشامل هر دو شکل اج ار به انجام یا منع از انجام نعلی می

براب جلوگیرب از نقض قرارداد یا شر  منفی در یک قرارداد مجاز باش ا حکم اج ارب 
عمل وادار و همچنین ممکن اسش براب بازگردان ن اوضاع  خوان ه را به اجراب مث ش یک

 3 ق ل از نقض قرارداد، مورد استفاده قرار گیردا
 کن ا براجراب عین تعد  زمانی اسش که دادگاه خوان ه را به انجام قرارداد داللش می

-حقوق نوشته که مراجعه اولیه شخص بیاناه براب اجراب قرارداد را می خال  سیستم

 ن ، یالحیش رسی گی به اجراب عین تعد ، مکمل روش عادب خسارت اسشاپذیر
 شود که  اجراب عین تعد  در یورتی اع ا می

 )الف( مرامش ج ران خسارت مناسب نیسشا   
 )ب( تعد  دقیق بوده و نظارت بر اجراب تعد ات قراردادب دشوار نخواه  بودا 

  براب خوان ه وجود ن اشته باش ا 3)ج( هاردشیب 
 )د( هر دو طر  قرارداد می توانن  آن را ادعا کنن ا  
 )ه( م عی رنتار عادالنه و ب ون تأخیر ناخواسته انجام داده اسشا  

 ا2)و( اجراب آن ارزشمن  اسش
هاب مختلف تاریخی دارن ، ادعاب م لغ مورد روشداب ج رانی براب نقض قرارداد ریشه
ال اسش، ولی اجراب عین تعد  و قرار منع یادره، توانق مانن  خسارت پولی، مربو  به کامن

اب هستن  که به طور انحصارب توسط دادگاه انصا  اجرا ج ران نقض قراداد منصفانه
  1ش ن امی

شامل ع م انجام تعد ات مربوطه یا اجراب آن به روش یا در بازه زمانی 7قرارداد نقض
 باش ا حقوق انالیس بین اشکالکه نس ش به الزامات قراردادب قصور محسوب شود، می

شود، بلکه رژیم ج رانی یکسانی را براب همه آندا مختلف نقض قرارداد تمایز قائل نمی

                                                            
1 -  Ibid, pp 673-674       

2 -  Injunctions Are Either Prohibitory or Mandatory 

3 - Ibid, p 575 
4 - Hardship 

5 -  Enforcement is Worthwhile 

6 -  Ibid, p 573 
7 -  Discharge by Breach 
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آی  که شامل کن ا به محض اینکه تعد  نقض شود، تعد  ج ی ب، بوجود میاعمال می
باش ا با این حال، وظیفه انجام تعد  تعد  پرداخش خسارت پولی به طر  مقابل می

مان  و تحش اوضاع و احوالی نقض قرارداد نه راردادب به طور معمول ب ون تغییر باقی میق
ه ده  ککن  بلکه به طر  معصوم حق میتندا حق اق ام به م ال ه خسارت را ایجاد می

تعد ات خوی  را م ابق قرارداد انجام ن اده و به تعد ات هر دو طر  قرارداد که به 
دی ه اسش خاتمه ده ا نقض نقط در یورتی که تأثیرات آن به موجب قرارداد ایجاد گر

 0ان ازه کانی ج ب باش  حق خاتمه دادن به قرارداد را ایجاد خواه  نمودا

 حقوق فرانسه -12-2
قانون م نی  0013قاع ه التزام به قراردادها در قانون م نی نرانسه پذیرنته ش ه اسش، ماده 

باش ، که مفاد قرارداد را همانن  قانون ق یم می 0033ج ی  نرانسه تکرار بن  اول ماده 
، بای  به قراردادها عمل شود و قراردادها م تنی بر ایل 5دان االجراء میبراب طرنین الزم

باشن ا این یک ایل اسش که در راستاب ارتقاء ق عیش قراردادها و لزوم وناب به عد  می
 3اکن ت در یورت نقض قرارداد، عمل میتوجیه اجراب عین تعد  به عنوان ج ران خسار
بصورت پراکن ه بیان ش ه بودا در قانون  0913ضمانش اجراهاب نقض قرارداد در قانون 

 0507ج ی  تمام راهداب ج ران خسارت در یک بخ  مجزا در قانون آم ه اسشا ماده 
ق تعلیقانون ج ی  براب طر  متضرر از نقض قرارداد، خوددارب از اجراب تعد  خوی ، 

اجراب تعد ات، درخواسش اعمال اجراب تعد  متعد ، م ال ه تقلیل ثمن و ج ران نریش 
بینی نموده اسش که ج ران خسارت سازگار با متن قانون از دسش رنته و نسو قرارداد پی 

طر  متضرر  0509و  0507توان  مورد م ال ه قرار گیردا بنابراین بر اساس مواد می
 3توان  اجراب قرارداد را م ال ه نمای اقرارداد می بالنایله پس از نقض

 0550یکی از تغییرات بارز در قانون ج ی ، مح ودیش در اجراب عین تعد  اسشا ماده 
اب که متعد  براب اجراب قرارداد متحمل خواه  دارد در مواردب که بین هزینهاشعار می

ان د داشته باش ، ن ای  به ج رش  و نفعی که به متعد له خواه  رسی  نایله زیادب وجو

                                                            
1 - Ibid, p 507 

 37یفایی، سی  حسین، پیشین، ص  - 5

3 - Rowan, Solene, Op.cit, p 7 
4 - Ibid, p 13 
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خسارت حکم شودا پی  از ایالحات ج ی ، ج ران خسارت یرنا به عنوان یک حق 
توانسش در مقابل ج ران خسارت معقول، مقاومش ش  و شخص متعد  مقصر نمیتلقی می
 0کن ا

 حقوق آلمان -12-8
دارد که از  قانون م نی آلمان به موجب تعد ، شخص متعد له حق 530به موجب ماده 

متعد علیه اجراب تعد  را م ال ه کن ا اجراب تعد  ممکن اسش شامل ترک عملی نیز باش ا 
تعد  ممکن اسش بسته به محتویات خود، هر یک از طرنین را ملزم به در نظرگرنتن حقوق، 

 ، متعد  وظیفه دارد با توجه535منانع قانونی و سایر منانع طر  مقابل نمای ا بر اساس ماده 
به الزامات حسن نیش م ادرت به اجراب تعد  نموده و با توجه به عر  مشترک اجرا و 

اگر متعد  تکلیف ناشی از  591اق ام به گرنتن عوض عرنی متعار  نمای ا بر اساس ماده 
توان  خسارت ناشی از آن را م ال ه کن ا خسارت تأخیر در تعد  را نقض کن ، متعد له می

 590همچنین بر اساس ماده  اسش توسط متقاضی درخواسش شودا اجراب تعد  نیز ممکن
به جاب اجراب عین تعد  تا ح ب که شخص متعد  در موع  مقرر عین تعد  را انجام ن ه  
 591یا تکالیف خود را به عنوان متعد  انجام ن ه ، متقاضی ممکن اسش ط ق الزامات بخ 

راب اجراب تعد  و ج ران خسارت عمل و در یورت ع م حصول نتیجه، م ت معقولی را ب
در نظر بایرد، یا به جاب عمل خسارت م ال ه کن ا اگر شخص متعد  نقط بخشی از کار 

اب به اجراب تعد  ن اشته باش  توان  در یورتی که عالقهرا انجام داده باش ، متعد  می
 م ال ه خسارت نمای ا

 گیرینتیجه -12
سانداب باش ا انمتعد  مان ن و ع م انحالل قرارداد میپای ن ب به قرارداد مستلزم انجام مفاد، 

 ان ا ن رت انساندا در همه اعصار التزام بهمتم ن قاع ه التزام به قراردادها را همیشه پذیرنته
ان ا قاع ه التزام به قراردادها را نجوا نموده و ناقضین عد  و پیمان همیشه نکوه  ش ه

د باش ا ط ع سوامع مورد احترام نظامداب حقوقی میقراردادها به عنوان میراث مشترک جو
قی  و بن ب ولو خود ساخته، گریزان اسش، بنابراین نظامداب حقوقی با  جوب انسان از هر

                                                            
1 - Ibid, p 14  
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راب بوضع ضمانش اجراهایی بناب خوی  را پیشایرب از نقض قراردادها قرار داده اسشا 
قوق نرانسه و آلمان از نظر خواهانی که مایل به اجراب عین تعد ب اسش، رویکردهاب ح

تر اسشا در انالیس به عنوان یک استثناء از قاع ه عام مجاز اسشا حقوق انالیس م لوب
 نمای ا ال بیشتر بر ج ران خسارت ناشی از نقض قرارداد تاکی  مینظام کامن
قانون م نی در عین حال که التزام به قراردادها را پذیرنته ایل را بر لزوم  508ماده 

 باش ا اب از التزام به مفاد قراردادها میقراردادها قرار داده اسشا لزوم عق  شع ه
 الالمللی من  ق با حقوق نوشته بر خال  حقوق کامندر حقوق نرانسه و در اسناد بین

ه تعیین ال با توجه ببینی گردی ه اسشا در کامنقاع ه التزام به قراردادها به یراحش پی 
راب ع م اجراب قرارداد و در خالل م احثی نظیر نظریه عوض، نقض ضمانش اجرایی ب

ا اب را استن ا  نمودتوان وجود چنین قاع هقرارداد و ج رانداب مربو  به نقض قرارداد می
 ال در م ناب قاع ه بیشتر به موضوعات عینی توجه نموده اسش تا م احث نظرباکامن

 منافع تعارض
 ن اردا وجود منانع تعارض
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 مقاالت
مقایسه نظریه عقیم ش ن قرارداد با نظریات قوه قاهره، تغییر اوضاع »سامان عسارب و هادب احتشامی، 

، 03، شماره 9، سال م العات نقه و حقوق اسالمی مجله، «و احوال و دشوارب اجراب قرارداد
0382 

از استرداد تا نسو  م العه ت  یقی سیر تاریخی شناسایی »یادقی مق م، محم  حسن، شیو، جواد، 
دو نصلنامه علمی پژوهشی دان  حقوق ، «حق نسو و م ناب آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا

  0389، سال هشتم، شماره اول، م نی
نصلنامه ، «ال در پرتو نظریه عوضمرورب بر تعد  ابت ایی در نظام حقوقی کامن»ع اس،  طوسی،

 0385، 0، سال اول، شماره ان یشه هاب حقوق خصویی
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