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  چكيده
بدين معنـا كـه اگـر     است، اي عدم پرداخت ثمناجر مانتض، يكي از موضوعات مطرح در عقد بيع

؟ مـاده  كندعقد را فسخ  تواند ابتدائاً مي آيا فروشنده، نكندثمن را پرداخت ، خريدار در موعد مقرر

ثمن را بخواهد يـا   تأديهختيار داده كه يا الزام مشتري به قانون مدني در اين راستا به بايع ا 395

ثمن  تأخيراما مشهور با توجه به ظاهر ماده حق فسخ بايع را منحصر در خيار  ؛كندعقد را فسخ 

بايع تنها حـق الـزام   ، بودن ثمن مؤجلكه مختص ثمن حال است و معتقدند در صورت  اند هدانست

 تيعـدال  بـي باعـث بـروز مشـكالت و    تنهـا   نـه  ايـن نظريـه  . ثمن را خواهد داشـت  تأديهخريدار به 

تـوان   نمـي  ،ل نيز هماهنگ نبـوده المل بينيافته و تجارت  بلكه با حقوق كشورهاي توسعه ،شود مي

نظر مشهور بـر  برخالف مقاله اين  گاننويسندنظر . توجيه محكمي براي آن در قانون مدني يافت

 ثمـن  تأديهمشتري در  تأخيروجود حق فسخ در كنار حق الزام به اجرا براي فروشنده در فرض 

  . مؤجلثمن حال باشد يا كه  اين اعم ازاست، 

  

  الزام به اجرا، فسخ، ااجر مانتض، مؤجل، : ثمنواژگان كليدي
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 موضوع طرح -مقدمه .1
لـزوم  ، واقع شـده  قانون مدنی یکی از آثار بیعی که صحیحاً 362ماده  4به موجب بند 

 394ماده . یکی از تعهدات اصلی خریدار بیان شده استعنوان  به پرداخت ثمن است که
ثمن در موعد و مطابق شرایطی که در عقد مقرر  تأدیهتکلیف مشتري به  صراحتاًق.م. 

اي این تعهد نیز بیان شـده تـا   اجر مانتض 395و بالفاصله در ماده  کردهشده را بیان 
به موجـب  . کندبایع بتواند در صورت تخلف مشتري نسبت به احقاق حق خویش اقدام 

توانـد بـه    مـی  بایع، ثمن در موعد مقرر تأدیهدر صورت امتناع مشتري از ، ماده مزبور
ثمـن از حـاکم    تأدیـه عقد را فسخ کند یا اجبار مشتري را بـه  ، ثمن تأخیرار موجب خی

تسلیم مبیع را منوط به  ،کردهتواند از حق حبس خود استفاده  می همچنین بایع. بخواهد
  . )ق.م 376( ماده  کنددریافت ثمن 

ــاده  ــع      377م ــد بی ــرفین عق ــبس ط ــق ح ــان ح ــام بی ــدنی در مق ــانون م ــرر  ق   مق
ثمن خودداري کنـد   تأدیهتواند از تسلیم مبیع یا  می از بایع و مشتري هریک دارد که می

باشـد کـه در ایـن     مؤجـل مبیع یا ثمن که  این مگر ،تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود
بنابراین بایع تنها در صورتی خواهد توانست جهـت  . صورت تعهد حال باید اجرا شود

که مبیع و ثمن هر دو حـال  کند ثمن از حق حبس استفاده تأدیه مشتري به دن کرملزم 
در ها  آن موعد تسلیم ،بوده مؤجلمبیع و ثمن هر دو ، بودن مؤجلدر فرض ویا  باشند

حال اسـت  و مبیع  مؤجلبر این اساس در فرضی که ثمن  .]133ش ،1[ یک زمان باشد
  . حق حبس نخواهد داشت، بایع در مقابل مشتري

و به اسـتناد   395حق فسخ نیز غالب نویسندگان با توجه به ظاهر مادهدرخصوص 
در پرداخت ثمن در صورتی سبب ایجاد  تأخیراصل لزوم قراردادها بر این اعتقادند که 

ثمن محقق شود که یکی  یرتأخشود که شرایط ایجاد خیار  می حق فسخ براي فروشنده
، باشد مؤجللذا هر گاه ثمن . م)ق. 402حال بودن مبیع و ثمن است (ماده  ،از این شرایط

توانـد اجبـار    مـی  بایع حق فسخ ندارد و تنهـا ، ثمنتأدیه مشتري در  تأخیردر صورت 
  . است 395شده در ماده بینی  پیشهاي  ثمن را بخواهد که یکی از گزینهتأدیه مشتري به 
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بایع جهـت احقـاق   ، ه در فرض حال بودن ثمندر حالی ک، بر اساس آنچه گفته شد
در ، کنـد حق حـبس و فسـخ اسـتفاده    ، اي الزاماجر مانتتواند از سه ض می حق خویش

ثمن را خواهد داشت که این أدیه توي تنها حق الزام خریدار به ، بودن ثمن مؤجلفرض 
ذیر است و از سوي ناپ برانشود که ج می امر از یک سو موجب تحمیل ضرري بر بایع

بـا   تـر  بـیش  که براي جلب منافع کند می استفاده مشتریانی را فراهمدیگر موجبات سوء
 قـرار  مـورد معاملـه را تصـاحب و فروشـندگان را در وضـعی     ، پرداخت جزئی از ثمن

ي دادرسـی و  هـا   دهند که براي وصول باقیمانده ثمن باید عالوه بر پرداخت هزینـه  می
ي أرنیز در انتظار صدور و اجراي ها  و چه بسا سالها  ماه، ادعوالوکاله جهت اقامه  حق

ارزش ، دادگاه به سر برند و در نهایت اگر موفق به دریافت ثمن گردند با گذشت زمـان 
تواند فروشنده   نمینیز  تأدیه تأخیریابد که حتی گرفتن خسارت  می ه قدري کاهشآن ب

تمـامی ثمـن را   که  این بدون خریداراناما در عوض ؛ را به وضع پیشین خود برگرداند
این . چندین برابر افزایش یافته استها  آن شوند که قیمت می پرداخته باشند مالک اموالی

و درصـد   اسـت معامالت به صورت نسیه و اعتباري  تر بیش ت که امروزهدر حالی اس
لذا این نظر مناسب طبع و دهد  می حجم بسیار کمی از مبادالت را تشکیل، معامالت نقدي
  . تجاري نیست

در مقاله حاضر برآنیم تا با رویکردي تطبیقـی بـه بررسـی موضـوع و احکـام آن      
تطبیقی این فایده را دارد که به واسطه آن به نقـاط   پرواضح است که مطالعه. بپردازیم

امکان حرکت براي تغییر آنچه هست به  ،ضعف و ایرادات حقوق داخلی توجه شده، قوت
بیش از حد بر اعمال خشک قوانین کنونی کـه  تأکید  .شود می هماآنچه مطلوب است فر

افتـادگی و   عقـب ، گریـزي  موجب قانونتنها  نه یستن منطبق با نیازهاي این زمان بعضاً
ایی قانون کـه وجـه تمـایز    اجر مانتبلکه موجب خواهد شد ویژگی ض ،رفتگی است پس

  . ابتر و عقیم بماند علوم انسانی استهاي  حقوق از سایر رشته
ورد مـ کـه موضـعی متفـاوت در ایـن خصـوص دارنـد       را لذا ابتدا حقوق برخـی کشـورها    

ـاه موضـوع در حقـوق تجـارت       ، داده بررسی قرار ـ  بـین سپس بـه بررسـی جایگ ل خـواهیم  المل
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ـا تحلیـل خـود را در     ،داده پس از آن موضع حقوق ایران را مورد تـدقیق قـرار  . پرداخت در انته
  .  این خصوص ارائه خواهیم داد

  
 حقوق سایر کشورها .2
  حقوق فرانسه. 2-1

تعهـد اصـلی خریـدار    عنـوان   به تعهد به پرداخت ثمن را، 1650ماده قانون مدنی فرانسه در 
اي تعهـدات  اجـر  مانتتعیـین ضـ  درخصـوص   ،در مقابل تعهد بایع به تسلیم مبیع ذکر کرده

، ی امکان اجبار وي به انجام تعهـد و حـق حـبس بـراي فروشـنده     بین یشخریدار عالوه بر پ
 1654بـه موجـب مـاده    . ر عرض سایر حقـوق در نظـر گرفتـه اسـت    حق فسخ بیع را نیز د
تواند تقاضـاي فسـخ بیـع را     می اگر مشتري ثمن را نپردازد فروشنده« قانون مدنی فرانسه:

به فروشنده حـق تقاضـاي   ، بنابراین قانون مدنی فرانسه به صرف عدم پرداخت ثمن .»کندب
اما باید توجه داشـت کـه فسـخ    . مؤجلثمن حال باشد یا که  ایناعم از  ،دهد می فسخ عقد را

و  ودشـ باید تقاضـاي فسـخ بـه دادگـاه داده     ، بلکه گیرد  نمیتنها با اراده فروشنده صورت 
 1. شـود  مـی  که از آن به فسـخ قضـایی تعبیـر    کنددادگاه حکم فسخ را حسب مورد صادر 

تـابع قواعـد عمـومی راجـع بـه فسـخ در       ، و آثار فسخ مفسران این ماده را از حیث شرایط
  .  ]207ص، 2[ اند هدانستق.م. 1148فرض نقض تعهد مندرج در ماده 

شرط فسخ همواره به طور ضـمنی در قراردادهـاي معـوض     « :به موجب این ماده
دي در چنین مور. کند مقرر است تعهد خود را ایفا نمی، براي موردي که یکی از طرفین

طرفی که تعهد به نفع او اجرا نشده مخیر است طرف دیگر را . گردد  نمیقرارداد منفسخ 
در صورتی که ممکن باشد ملزم به اجراي تعهد کند یا درخواست فسخ تعهد و پرداخت 

فسخ باید از طریق دادگاه باشد و ممکن است با توجه به اوضاع و احوال . کندخسارت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

دارد که در واقع همان شرط فاسخی است که ضمن قرارداد  فسخ اتفاقی قرار ،در مقابل فسخ قضایی .1
  شود. درج می صریحاً
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بر این اساس فسخ قضایی مبتنی بر وجود شـرط فسـخ    1.»داده شودبه خوانده مهلت 
فسـخ  درخصـوص  لذا در کلیه عقود معوضی که فاقد نصی . ]814ص، 3[ ضمنی است

عنـوان مثـال در    (بـه  کنـد که اوضاع و احوال اقتضا  عقد باشند دادگاه تنها در صورتی
عهد به دلیل اوضاع و احوال نیت داشته و تخلف او از اجراي ت صورتی که مدیون حسن

کـه عـدم    در صـورتی ویا  تواند جهت اجراي تعهد به وي مهلت دهد می استثنایی بوده)
درخواست فسخ قـرارداد را  ، ایفاي تعهد اهمیت ناچیزي نسبت به کل تعهد داشته باشد

  . ]338ص ، 4[ کندرد 
خ قضایی در حقوق فرانسه را به مبناي فسعنوان  به برخی ریشه شرط فسخ ضمنی

اجازه ، فسخ قرارداد را به دلیل نقض، زیرا اگرچه حقوق رم؛ گردانند دالیل تاریخی برمی
یک شرط فسخ ضمنی است که منظور از آن امکان  Lex Commissoriaاما نهاد  ،نداده

ه در مقابل برخی دیگر ریش. فسخ عقد هنگام تخلف مشتري از تعهد پرداخت ثمن است
. دهند می ) نسبتییکلیساي حقوق شرعی (ها  آموزهثیر أتبه  شرط فسخ ضمنی را عمدتاً

این سخن ، شد می ي متفاوت اعمالها  فراوان توسط کلیسا در موقعیتبه طور  اصلی که
ت نیـ  سـن ح، ت را نقـض کـرده  نی سنکه ح الزم نیست در مقابل کسی« حکیمانه بود که

  2.»رعایت شود
در مقابل گروهی معتقدند مبناي واقعی فسخ در صـورت عـدم انجـام تعهـدات یکـی از      

و معتقدنـد  اند  دهیک شرط ضمنی نیست و براي تفسیر فسخ به نظریه سبب قائل ش، طرفین
در ه در رسیدن به هدفی اسـت کـه   دید یانیا عدم موفقیت طرف ز 3فقدان سبب، مبناي فسخ

بـراي  تنهـا   نـه  زیرا سبب عنصر ضروري اسـت کـه  ؛ ]335ص، 5[ مورد آن توافق شده بود
بـدین  . الزم اسـت  بـراي اسـتمرار وجـود آن نیـز    ، بلکه آور از سوي طرفین ایجاد عقد الزام

تعهد طرف دیگر است و نتیجـه عـدم اجـراي تعهـد یکـی از      ، ترتیب که سبب تعهد هر طرف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 قانون مدنی مصر 157ماده  .1
2. frangentifidem, fides non estseroanda 
3. cause 
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عنصـر  ، پس سـبب . الذمه شدن دیگري از تعهدش از طریق فسخ قرارداد است ريب، طرفین
  .  ]7ص، 6[ ضروري ایجاد تعهد و اجراي آن است

  
  حقوق انگلیس. 2-2

اي عـدم پرداخـت ثمـن در حقـوق انگلـیس ذکـر دو نکتـه        اجـر  مانتپیش از بررسی ض
  ضروري است:

تري  فسخ قرارداد موضع سهلرخصوص دحقوق نوشته برخالف حقوق عرفی  اوالً
محدود و بنا به صـالحدید   ال کامنکه موارد الزام به اجراي قرارداد در  طوريه ب ،دارد

  . ]300ص ، 7[  دادگاه است
) به شروط اصلی و 2یا ضمنی 1در نظام حقوق عرفی شروط قراردادي (صریح ثانیاً

ا وقتی موجد حق فسخ است که شرط نقض قرارداد تنه. شوند می شروط فرعی تقسیم
در واقع نقض شروط اصـلی قـرارداد بـه    . قراردادي نقض شده یک شرط اصلی باشد

در ؛ خواهـد داد م أتـو حق فسخ قرارداد به انضمام دریافت خسارت را به نحو  تعهدلهم
. دارددنبـال  ه ا بـ حق جبران خسارت ر تعهدلهه نقض شروط فرعی تنها براي محالی ک

 رویه قضایی، بندي قانونی مالك تشخیص اصلی بودن یک شرط (در غیاب وجود طبقه
به نحوي که نقض آن  ،اساسی و بنیادین است، توافق) این است که آیا شرط مذکورویا 

ن قرارداد البته ممکن است طرفی. یا خیر کندبه اساس و ریشه قرارداد خلل وارد  لزوماً
در ضمن آن به طور صریح در مواردي غیر از نقض قرارداد نیـز حـق فسـخ در نظـر     

  . ]251ص ، 8[ بگیرند
یکی از تعهدات اساسـی خریـدار   عنوان  به پرداخت ثمن را 1979قانون بیع  27ماده 

مطابق قانون بیع در صورتی که نقض تعهـد از سـوي خریـدار جنبـه     . ذکر کرده است
 قـانون بیـع مقـرر    10) 1کنـد و مـاده (   می ی داشته باشد فروشنده حق فسخ پیدااساس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
1. condition 
2. warranty 
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خـالف آن از شـروط   کـه   ایـن  مگـر  ،زمان پرداخت ثمن جنبه اساسی نـدارد « دارد: می
براین اساس هرگاه از شروط قرارداد یا اوضاع و احوال  ».قرارداد قابل استنباط باشد

، خت ثمن براي فروشنده جنبه اساسی داشـته حاکم بر آن استنباط شود که زمان پردا
و به فروشـنده   دوش میعدم پرداخت ثمن در موعد مقرر موجب نقض اساسی قرارداد 

  . ]251ص، 9[ مؤجلثمن حال باشد یا که  ایناعم از  ،حق فسخ خواهد داد
محـدود کـردن حـق    نابجا بر اصل لزوم قراردادها و تأکید  با ال بنابراین نظام کامن

فروشـنده را معطـل و   ، شکن به پرداخت ثمن قراردادي فروشنده به الزام خریدار پیمان
به تقلیل  تعهدلهمدن کربلکه حتی با ملزم  ،کند نمی تر وي را فراهم موجبات تضرر بیش

فروش  وي را به به فسخ قرارداد اولیه و انعقاد قرارداد جدیدي براي خرید یا، 1خسارت
دهد تا وي نتواند خساراتی را که ناشی  می کاالي مورد معامله با شخص دیگري سوق

در واقـع متعهـد   . کندنیاز خویش از منبع دیگر است بر متعهد تحمیل مین أتاز تعلل در 
  . ]172ص، 9[ ناشی از تخلف او باشد جبران خساراتی است که مستقیماً مسؤولتنها 

  
  لالمل بینحقوق تجارت .3
  لی کاالالمل بینکنوانسیون بیع . 3-1

ـ  بـین مقتضیات و نیازهـاي تجـارت   که  این باتوجه به ل متفـاوت از تجـارت داخلـی    المل
ـ  بـین توانند در زمینـه تجـارت     نمیکشورها است و قوانین داخلی  یی الزم را ال کـار المل

لی المل بینسازي مقررات ناظر به بیع  ي زیادي در راستاي یکسانها  تالش، داشته باشند
ملـل متحـد    کنوانسیون« ي صورت گرفتهها  صورت گرفته که از میان اقدامات و تالش

بوده تر   موفق سازي قوانین نسبتاً در راستاي یکنواخت 2»لی کاال المل بینراجع به فروش 
  . شود می ل افزودهالمل بینبر اهمیت آن در تجارت و هر روز 

 ،لـی دارد المل بـین در این کنوانسیون نیز که نقش زیادي در تنظیم قراردادهـاي بیـع   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

1. mitigation 
2. United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods  



  ...خیرأضمانت اجراي تـــ ــــــــــــــــــــــــــو همکار  محمد باقر پارساپور        

8  

  

براي حق فسخ قرارداد جایگاه مشخص و مستقلی در کنار حق الزام بـه اجـراي   تنها  نه
؛ اصراري هم به الزام به اجراي عین تعهد نشده استکه ، بلقرارداد در نظر گرفته شده

دادگاه مکلف به صدور حکم نسبت بـه اجـراي   ، کنوانسیون 28که به موجب ماده  چنان
، مطابق قانون متبوع خود نسبت به قراردادهاي بیع مشابهکه  این مگر ،عین تعهد نیست

  . حکم به اجراي عین تعهد دهد
 58مـاده   1رارداد و بـا رعایـت حـق حبسـی کـه بنـد       مطابق کنوانسیون با انعقاد ق

مشتري موظف است بدون نیاز به مطالبه یا رعایت تشریفات دیگـر از  ، کردهی بین یشپ
  .کنوانسیون) 59(ماده  کندثمن را پرداخت ، جانب فروشنده
رق اهـا و طـ  اجر  مانتضـ ، نقـض تعهـد از سـوي خریـدار    درخصوص کنوانسیون 

، فسـخ قـرارداد  ، است که عبارتند از: اجراي اجباري قرارداد کردهی بین یشمتعددي را پ
 61مـاده   2 به موجب بند. مطالبه بهره ثمن و فروش مبیع به دیگري، پرداخت خسارت

بایع را از هیچ حقـی  ، استفاده از حق توسل به سایر طرق جبران خسارت« کنوانسیون
  .]280-286ص، 9» [کند  نمیراي مطالبه خسارت داشته باشد محروم که ممکن است ب
  :حق فسخ قرارداد را دارد، فروشنده در دو مورد، کنوانسیون 64مطابق ماده 

از تعهـدات مشـتري بـه موجـب قـرارداد یـا        هریـک  در صورتی که عـدم ایفـاي    .1
  . نقض اساسی قرارداد محسوب شود، کنوانسیون

توسط بـایع   63ماده  1مشتري ظرف مدت اضافی که مطابق بند  در صورتی که  .2
 ددارثمن یا قبض کاال ایفا نکند یا اعالم  تأدیهتعهدات خود را در زمینه ، تعیین شده است

 . که ظرف مدت مزبور ایفاي تعهد نخواهد کرد

شود که  می اساسی تلقی، هنگامی نقض یک قرارداد، کنوانسیون 25به موجب ماده 
  حاوي دو شرط باشد: 

به طوري که او را از آنچه استحقاق  ،به طرف قرارداد وارد کنداي  هخسارت عمد .1
  . دسازانتظار آن را داشته است محروم 

 . باشدبینی  پیشقابل کننده    ضوقوع این ضرر از ناحیه نق .2



 1393  ، تابستان2شماره ، 18دوره  ـــــــــــــــــــــــــــهاي حقوق تطبیقی  پژوهش

 

9 

با اثبـات  ، عدم پرداخت ثمن از سوي خریدار تواند در صورت می بنابراین فروشنده
از سوي دیگر نظر به . دکننقض اساسی قرارداد را اثبات و آن را فسخ ، دو شرط مذکور

کنوانسیون این حـق را بـه   ، ممکن است اثبات نقض اساسی قرارداد مشکل باشدکه  این
بدون نیاز به اثبات نقض ، 63 )1فروشنده داده تا با اعطاي مهلت به خریدار مطابق ماده (

  1.دکنقرارداد را فسخ ، اساسی تعهد
هرگاه پیش از تاریخ اجراي قرارداد معلوم « کنوانسیون 72عالوه به موجب ماده  هب

توانـد   مـی  طرف دیگر، شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد
ن همین که یکی از طرفین قرارداد با دالیل و قرائن کافی و بنابرای ».دکنقرارداد را فسخ 

مثـل   ،پسند به این نتیجه برسد که طرف وي مرتکب نقض اساسـی خواهـد شـد    محکمه
طرف مقابل حق فسخ قرارداد را ، که به تعهدش عمل نخواهد کردکند متعهد اعالم که  این

لـذا گرچـه هـدف    . جـام تعهـد نرسـیده باشـد    هنـوز موعـد ان  کـه   اینخواهد داشت ولو 
اما این غایت تا  ،کنوانسیون نیز حفظ قرارداد و محدود کردن موارد فسخ قرارداد است

  . جایی مورد حمایت است که منجر به ورود ضرر ناروا به طرف قرارداد نشود
  

المللی یکسـان   بین همؤسس 2لیالمل بیناصول قراردادهاي تجاري . 3-2
  سازي حقوق خصوصی

مـورد بـازنگري و    2004و در سـال  شـده  میالدي تنظـیم  1994این اصول که در سال 
لـی  المل بـین مشـمول کنوانسـیون بیـع    ل ئمساتا جایی که به ، ویرایش جدید قرار گرفته

آن بـا  هـاي   حـل  از راه، اي عدم انجـام تعهـد  اجر مانتضدرخصوص از جمله ، پرداخته
  . است کردهعدیالتی تبعیت ت

اي عـدم  اجـر  مانتلـی در مقـام بیـان ضـ    المل بیناصول قراردادهاي تجاري  7در فصل 
بینـی   پـیش حـق فسـخ نیـز    ، الزام به ایفاي تعهد و خسـارت ، در کنار حق حبس، ایفاي تعهد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

  .دکنتواند جهت ایفاي تعهدات مشتري، مهلتی اضافی و معقول تعیین  می : بایع 63) 1( ماده . 1
2. Principles of International Commercial Contracts 
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ایفاي تعهـد ناشـی از    در صورتی که قصور یک طرف در 7- 3- 1به موجب بند . شده است
ـ تواند قـرارداد را فسـخ    می طرف دیگر، گردد» نقض اساسی « قرارداد منجر به لـذا در  . دکن

، حق داده شده که با اثبات نقض اساسـی قـرارداد   تعهدلهاین سند نیز مانند کنوانسیون به م
کـه   ایناز جمله  ؛ه استمعیارهایی ارائه شد، و براي تشخیص نقض اساسیکند آن را فسخ 

دیده را از آنچـه کـه اسـتحقاق انتظـار آن را بـه موجـب        طرف زیان عدم ایفاي تعهد ماهیتاً
کـرده یـا    نمـی بینی  پیشرا اي  هطرف دیگر چنین نتیجکه  اینمگر  ،قرارداد داشته محروم کند

  .  ...و کند بینی  پیشتوانسته است  نمی عرفاً
نقـض اساسـی   ، ایفـاي تعهـد   تـأخیر هرگـاه   7-1-5مـاده   3همچنین به موجب بند 

تواند با دادن اخطاري دایـر بـر اعطـاي مهلـت معقـول و       می هدید یانز، محسوب نشود
  . قرارداد را فسخ کند، انقضاي مهلت

ظیر کنوانسیون به این ن، حق فسخدرخصوص لی المل بیناصول قراردادهاي تجاري 
ثبوت عدم ایفـا قبـل از موعـد یـا عـدم ایفـاي قابـل        ، 7-3-3حد اکتفا نکرده و در ماده 

هر «به موجب ماده مزبور. دانسته است تعهدلهرا نیز موجد حق فسخ براي مبینی  پیش
ا بـه نحـو   ر تعهـد ، ثابت شود که آن طـرف ، گاه قبل از موعد ایفاي تعهد یکی از طرفین

لـذا بـه موجـب     ».تواند قرارداد را فسـخ کنـد   می طرف دیگر ،اساسی انجام نخواهد داد
عدم ایفایی که پیشاپیش قابل درك باشد در حکم ، لیالمل بیناصول قراردادهاي تجاري 

 و ثانیاً 1تعهد ایفا نخواهد شد معلوم شود اوالًکه  اینمشروط بر  ،در موعد است عدم ایفا
  . ]219ص، 10[ اساسی باشد، عدم ایفا

خریدار در ، لی اگر در یک قرارداد بیعالمل بینلذا به موجب اصول قراردادهاي تجاري 
ویا  موعد مقرر ثمن را نپردازد و این امر منتهی به عدم ایفاي تعهد به نحو اساسی گردد

یص دهد که خریدار تعهد خود به پرداخت به طور معقول تشخ، حتی بایع پیش از موعد
  . اختیار فسخ عقد را خواهد داشت، ثمن را به نحو اساسی انجام نخواهد داد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

موجـه  کـه   اینکه قرارداد را اجرا نخواهد کرد. بنابراین شک ولو کند اعالم  متعهد صریحاًکه  اینمثل  .1
  کافی نیست. ،شدبا
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  1اصول حقوق قراردادهاي اروپا. 3-3
، در اتحادیه اروپا مورد تدوین قرار گرفت 2001اصول حقوق قرارداد اروپا که در سال 

این قانون بیـانگر نـوعی   . رخوردار استتري ب نسبت به قوانین پیشین از جامعیت بیش
واضح است که پر. داراي قواعد منصفانه و عقالیی است ،لی بودهالمل بینعرف بازرگانی 

  . و فراگیر است یستنمحدود به اروپا ، این اصول
خـودداري از اجـراي   ، فسخ قرارداد در کنار الزام به اجرا، در فصل نهم این اصول

جبران خسارات هاي  یکی از شیوهعنوان  به ،تقلیل ثمن و خسارت، (حق حبس)قرارداد 
این اصول نیـز بـه ماننـد     9-301ماده . ذکر شده است تعهدات يایفاویژه به علت عدم 

نقض اساسی تعهد را موجد حق ، لیالمل بینکنوانسیون و اصول قراردادهاي بازرگانی 
نیز در مورادي که نقض  8-106ماده  3به موجب بند  2.دانسته است تعهدلهفسخ براي م

مبنی بر تعیین مـدت زمـان   اي  هتواند با دادن اخطاری می هدید یاناساسی نباشد ز، تعهد
چنانچه اخطار الزم از . قرارداد را فسخ کند، اضافی و متعارف به متعهد و انقضاي مدت

بر همـین اسـاس قـرارداد خاتمـه یافتـه      ، اي خاطی ارسال شده باشدطرف متضرر بر
  . ]410ص ، 11[ و نیازي به رجوع به دادگاه نیستشود  میمحسوب 

طـرف دیگـر حـق فسـخ     ، بنابراین چنانچه عدم اجراي یک طرف قرارداد اساسی باشـد 
اجـراي   ( غیـر اساسـی ) در   تـأخیر کـه یـک    همچنین در صورتی .قرارداد را خواهد داشت

قـرارداد را  ، تواند با رعایت شرایط مذکور می تعهدلهتعهدات قراردادي وجود داشته باشد م
  .  ]322ص ، 12خاتمه دهد [

بـه  . بیان شـده اسـت   9-304مقررات مربوط به عدم اجرا قبل از موعد نیز در ماده 
مشـخص   موجب ماده مزبور در مواردي که قبل از فرا رسیدن زمان اجـراي قـرارداد  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
1. Principles of European Contract Law (PECL) 

  : حق خاتمه دادن به قرارداد9-301ماده  .2
  تواند در صورتی که عدم اجراي طرف دیگر اساسی باشد، قرارداد را خاتمه دهد. می طرف قرارداد )1
 خاتمه دهد. 8-106) 3اد را طبق ماده (تواند قرارد می در اجرا نیز طرف متضرر تأخیردر صورت ) 2
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تواند قرارداد را فسخ  می تعهدلهباشد که متعهد مرتکب نقض اساسی تعهد خواهد شد م
  . ]63ص، 13کند [

شـود کـه گـر چـه در اسـناد       مـی  از مجموع مطالب بیان شده در این قسـمت مشـخص  
موجـب   اما نه تا حدي کـه  ،لی به استحکام و ثبات قراردادها اهمیت زیادي داده شدهالمل بین

لی با خـودداري از اصـرار بیجـا    المل بیندر واقع اسناد . گردد تعهدلهعسر و حرج و ضرر م
کـه در  انـد   دهبـه وي اجـازه دا  ، تعهدلهمبر اصل لزوم قراردادها تا حد قربانی شده مصالح 

جهـت الـزام متعهـد بـه      اومجبور به اقامـه دعـ  که  اینبدون  ،صورت نقض اساسی قرارداد
  .  دکنقرارداد را فسخ ، انجام تعهد باشد

  
  حقوق ایران .4
  لهأفقهی مس بررسی. 4-1

حقوق ایران هماهنگ و منطبق با متون فقهـی و حقـوق اسـالمی اسـت و     که  ایننظر به 
، مـالی ، جزایـی ، کلیـه قـوانین و مقـررات مـدنی    « مطابق اصل چهارم قـانون اساسـی:  

موازین اسـالمی  براساس  ها باید سیاسی و غیر این، نظامی، فرهنگی، اداري، اقتصادي
ابتدا به مبانی ، له در حقوق موضوعهأمنطقی است که براي یافتن حکم هر مس »....باشد

  . فقهی آن توجه شود
یاري به ثمن از ختأدیه در صورت امتناع مشتري از ، در کتب فقهی در باب عقد بیع

نام برده شده و در توضیح آن گفته شده است: اگر کسی عین معینی »  تأخیرخیار « نام
چنانچه سه روز ، که آن را به مشتري تسلیم نکرده را در مقابل ثمن حال بفروشد مادام

بایع اختیار خواهد ، باشد کردهاز تاریخ انعقاد عقد بگذرد و مشتري تمام ثمن را تسلیم ن
ثمن را بخواهد و در بیان دلیل آن تأدیه الزام مشتري به ویا  دکنداشت که عقد را فسخ 

حدیث نفی ضرر استناد شده است با این استدالل که چون در فرض  عالوه بر اجماع به
اگـر وي بخواهـد از   ، ضمان تلف آن قبل از تسلیم بر عهده بایع است، معین بودن مبیع
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در عین حال که مبیع و منافع آن متعلق ، دکند در مقابل مشتري استفاده حق حبس خو
کند که بایع براي  می لذا قاعده الضرر ایجاب .تلف آن از مال بایع است، به مشتري است

؛ 340ص، 16؛ 297ص، 15؛ 71ص، 14دفع ضرر از خود حق فسخ عقد را داشته باشد [
بنابراین ممکن است نتیجه گرفته . ]350ص، 20؛ 218ص، 19؛ 208ص، 18؛ 458ص، 17

بـایع  ، بر مبناي اصل لزوم و عدم ورود ضرر با امکان اجراي قرارداد، شود که در فقه
حق فسخ عقد را نـدارد و  ، ثمن و خیار تفلیس تأخیرجز در موارد استثنایی مانند خیار 

  . ثمن را بخواهدتأدیه تواند اجبار مشتري به  می تنها
موجد ، برخی از فقها بر این باورند که صرف عدم اجراي قرارداد توسط متعهد اما

ه صاحب جـواهر پـس از   ک چنان؛ دانند می حق فسخ است و مبناي آن را قاعده الضرر
 افزاید: می بیان نظر خویش مبنی بر عدم امکان فسخ در صورت تخلف از انجام قرارداد

با آن چیزي که از  )حکم (عدم وجود خیار فسخ ولی گاهی گفته شده است که این. . . «
مانند وجود خیار در صورت عـدم   ؛ قول فقها در جاي دیگر استفاده شده منافات دارد

وجود خیار به دلیل امتناع شخص از ، ثمن تأخیربه شرط و وجود خیار در صورت  وفا
 ا در این مـوارد اسـتفاده  جره و آنچه از قول فقهأامتناع از تسلیم عین مست، انجام عمل

موارد ذکر شده بدون مراجعـه بـه حـاکم     شود ثبوت خیار به مجرد حصول یکی از می
گاه در عقد الزم یکی از متعاقدین رفتاري کند بلکه ظاهر قول فقها این است که هر ؛ است

که با استحقاق طرف دیگر عقد منافات داشته باشد عقد نسبت به طرف مقابل به جهـت  
  .]218ص، 19[ »گردد ضرر جایز و قابل فسخ میقاعده البه دلیل ر از او و دفع ضر

تسلیم و تسلم عوضین از احکام عقالیی مترتب بر که  اینامام خمینی نیز پس از بیان 
 اگر یکی از« دارند: می دانند و بیان می مبناي خیار فسخ را نیز عقل و بناي عقال، بیع است

اگر قصدشان در زمان عقد عدم ، و اجبار ممکن نبود یا هر دو از تسلیم امتناع کردها  نآ
عقالیی بودن باطل است و گرنه و در صورت امتناع مطلـق  تسلیم بود عقد به جهت غیر

و ثبوت خیار ارجح است و این خیار ، توان داد: انحالل عقد و ثبوت خیار می دو احتمال
بلکه خیار دیگري است که نزد عقال ثابت است و اگر یکی  ،تناشی از شرط ضمنی نیس
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و اگر او مشـتري   اگر او بایع باشد براي مشتري خیار امتناع است ،امتناع کردها  آن از
شود کـه ایشـان از    می مالحظه. ]372ص، 21» [وجود دارد تأخیرباشد براي بایع خیار 

برد که در صورت امتناع یک طـرف از انجـام    می امن »خیاراالمتناع«  نامه نوعی خیار ب
  . شود می تعهد براي طرف دیگر ایجاد

ــز ضــمن   آیــت ــویی نی ــناهللا خ ــه  ای ــار را ضــک ــر مانتاجب ــلیم اج ــاع از تس   اي امتن
دارد کـه   اطـالق عقـد اقتضـا   «  :دانـد  نمـی  می داند جواز فسخ قبل از اجبار را نیز بعید

گردد و اگر بـاز   می اجبارکند پس اگر یکی از طرفین امتناع  .تسلیم شوندراً وضین فوع
بلکـه جـواز فسـخ در صـورت      ،تسلیم نکرد براي طرف دیگر حق فسخ عقد خواهد بود

امتناع قبل از اجبار نیز بعید نیسـت و ایـن خیـار اختصـاص بـه بیـع نـدارد و در همـه         
، 22[ »شود می گفته تأخیرار خاصی دارد و به آن خیار است و بیع خیا معاوضات مجر

  .]37ص
نـام   »خیاراالمتنـاع « شود برخی فقهـا از خیـاري بـه نـام     می طور که مالحظه همان

شود  می براي طرف مقابل ایجاد، که در زمان امتناع یکی از طرفین از انجام تعهداند  دهبر
  اند.  ذیرفتهو آن را در کنار سایر خیارات پ

  
  در حقوق موضوعه. 4-2

 تأدیـه در حقوق موضوعه قانونگذار در مبحث عقد بیع پس از بیان تکلیف مشـتري بـه   
دارد:  مـی  مقرر 395اي این تکلیف در ماده اجر مانتبیان ض در مقام، 394ثمن در ماده 

ختیـار خواهـد داشـت کـه مطـابق      بـایع ا  نکند تأدیهاگر مشتري ثمن را در موعد مقرر 
ثمن  تأدیهاز حاکم اجبار مشتري را به ویا  کندمعامله را فسخ ، ثمن تأخیرمقررات خیار 

نویسندگان هم با توجه به ظاهر ماده و به استناد اصل لزوم قراردادها بر این . بخواهد
شود  می سبب ایجاد حق فسخ براي بایع در پرداخت ثمن در صورتی تأخیرکه اند  دهعقی

خیار ، قانون مدنی 402ثمن محقق شود و به موجب ماده  تأخیرکه شرایط ایجاد خیار 
شود که مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و براي  می ثمن در مواردي ایجاد تأخیر
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لذا یکی . ه باشداجلی معین نشده و مبیع و ثمن هم تسلیم نشد، ثمن یا تسلیم مبیع تأدیه
حال بودن مبیع و ثمن است و در صـورتی کـه ثمـن    ، ثمن تأخیراز شرایط ایجاد خیار 

بایع خیار فسخ نخواهد داشت و تنها خواهد توانست اجبـار مشـتري بـه    ، باشد مؤجل
  . ]208ص ، 2؛ 213ص، 1؛ 485ص، 23ثمن را بخواهد [ تأدیه

ثمن نیز به تبعیت از فقه گفته شده است بـا توجـه بـه     رتأخیدر توجیه مبناي خیار 
طرفین حق حبس دارند و در این فاصله علیرغم ، در فرض حال بودن مبیع و ثمنکه  این
لـذا   1باشـد  مـی  ضمان معاوضی بـر عهـده بـایع   ، خریدار مالک منافع مبیع استکه  این

از این رو انصاف . آن عادالنه نیستگیرد که ادامه  می فروشنده در وضع خطرناکی قرار
کند که فروشنده بتواند با بر هم زدن بیع به این وضـع پایـان دهـد و از ورود     می حکم

له أطور که در بررسی فقهی مس در واقع همان. ]214ص، 1[کند ضرر به خود جلوگیري 
  . قاعده الضرر است، ثمن تأخیرنیز بیان شد مبناي واقعی خیار 

قابل ، ا این دیدگاه قانونگذار که بدون مالحظه نیازها و مقتضیات روز جامعه استام
بـیم ضـرر   ، نبودن حق حـبس بـراي طـرفین   به دلیل  مؤجلگرچه در ثمن . انتقاد است

ممکـن اسـت بـه وي     خاصی که در نتیجه قرار گرفتن ضمان معاوضی بر عهـده بـایع  
در واقـع در فرضـی کـه ثمـن     . کلی منتفی نیست اما ضرر به ،تحمیل شود وجود ندارد

ولی خریدار پس از سررسید از  ،کردهو فروشنده مبیع را به مشتري تسلیم  است مؤجل
کند که خریدار در مالی که بدون پرداخت  می آیا عدالت اقتضا، دکن می تسلیم ثمن امتناع

کـه بـا   اي  هانجـام دهـد و فروشـند    مالک آن گردیده آزادانه تصـرفات مالکانـه  ، عوض
نیت براي پرداخت ثمن به خریدار مهلت داده تنها بتواند الزام وي را بـه پرداخـت    حسن

صـورت اعتبـاري و   ه هم در شرایطی که حجم غالب قراردادهاي بیع ب آن ثمن بخواهد؟
ي دعاوي و اطاله قضایی که به دلیل حجم باال یدر سیستم ویژه به شود و می نسیه واقع

فاصله زمانی طرح دعوا تا صدور حکم قطعی ممکن است چندین ماه و حتـی  ، دادرسی
در نهایت هم ممکن است فروشنده نتواند موفق به وصول  چندین سال به طول بینجامد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 تلف مبیع قبل از قبض بر عهده بایع است.  ،قاعدهطبق . 1
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که ارزش خود را از دست کند طلب خود از خریدار شود یا زمانی طلب خود را دریافت 
فروشنده جهـت وصـول طلـب خـود در     ، ین در حالی است که در بیع حالا. داده باشد

  . از حق حبس نیز برخوردار است، مقابل خریدار
قصد هـر   مگر نه این است که مبناي اصل لزوم قراردادها اراده طرفین است؟ قطعاً

له آوردن ثمن معامبه دست  ،)سبب قراردادبندي به قرارداد (اي از انعقاد و پای فروشنده
اي اسـت کـه او را وادار بـه انعقـاد      جهت صرف آن در راستاي انگیزه، در موعد مقرر

دن وي به قراردادي که در آن خریدار از انجام تعهـد  کرو چه بسا ملتزم  کردهقرارداد 
، تحقق انگیزه فروشنده از انعقاد قرارداد را غیرممکن سازدتنها  نه ،ورزد می خود امتناع

بندي آیا قصد و اراده فروشنده التزام و پای. ضررهاي هنگفتی نیز به وي وارد آوردبلکه 
درست است که اصل لزوم قراردادها حافظ ثبات و تداوم  به چنین قراردادي بوده است؟

دن مصـالح  کـر ولی نه تا حد قربانی  ،نظم روابط تجاري استکننده   معامالت و تضمین
   .اشخاص
 مفلـس ، قانون مدنی در این راستا و در فرضی که مشـتري بعـد از عقـد    380ماده 

در صـورت  ویـا   که مبیع هنوز تسلیم نشده دهد در صورتی می شود به بایع اجازه می
نویسـندگان نیـز ایـن    . ددارعقد را فسخ و مبیع را مسترد ، عین مبیع نزد مشتري يبقا

بـه عهـد    طرفی که خود ناتوان از وفا« معتقدند ،معاوضی دانستهخیار را الزمه عدالت 
زیرا در عقد معاوضی یکی از دو ؛ تواند از طرف مقابل اجراي پیمان را بخواهد نمی است

طرف حق ندارد عوض را بگیرد و در برابر معوض را ندهد و آن دو را نزد خود جمـع  
 و کـرده ه خریدار از اجراي تعهد امتناع آیا این فلسفه در فرضی ک .]395ص ، 24[ »کند

لذا باید از ظاهر خشک  وجود ندارد؟کند  می از پرداخت ثمن امتناع، علیرغم دریافت مبیع
، دست شسـت و آن را بـا لحـاظ اصـول عـدالت و انصـاف      ق.م.  395و ناعادالنه ماده 

  و گفت:د کرروز جامعه تفسیر و مقتضیات ها  خواست و اراده طرفین و متناسب با نیاز
مگـر   ،اصل بر حال بودن مبیع و ثمن اسـت ، قانون مدنی 344با توجه به ماده  اوالً

آن شرط شده یا بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و برخالف ، در ضمن عقدکه  این
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ي همـین  نیـز در راسـتا   395مـاده  . وجود شرط یا موعدي معهود باشد، عادت تجارت
ثمن منحصر در فرض حـال بـودن مبیـع و ثمـن      تأخیرخیار که  ایناصل و با توجه به 

لذا به موجب مـاده  . است کردهثمن اشاره  تأخیربه خیار ، حق فسخدرخصوص ، است
 نکنـد بـایع دو اختیـار خواهـد    تأدیـه  چنانچه مشتري ثمن را در موعد مقـرر  ق.م.  395

ثمن فسخ کند که در صـورت حـال   تأدیه معامله را به دلیل امتناع خریدار از  )1داشت: 
 )2خواهـد بـود و    »ثمـن  تأخیرخیار « این خیار داراي عنوان خاص ، بودن مبیع و ثمن
  . ثمن را بخواهدیه أدتاجبار مشتري به 

در تسلیم مبیع یـا ثمـن    تأخیردر صورت « که اینمبنی بر ق.م.  376نص ماده  ثانیاً
تنهـا  ، نباید موجد این تصور شود که اجبار بـه تسـلیم  » شود می ممتنع اجبار به تسلیم

و  377طور که گفته شد و مواد  بلکه همان ،شده در قانون استبینی  پیشاي اجر مانتض
بینی  پیشاهاي اجر مانتیکی از ض، اجبار به پرداخت ثمن، نیز صراحت دارندق.م.  395

 ثمـن تأدیـه  تعهد خریدار به درخصوص شده در قانون در کنار حق حبس و حق فسخ 
  . است

 طـرفین . حاکمیـت اراده طـرفین اسـت   ، آور عقـود  بیگمان مبناي نیـروي الـزام   ثالثاً
گاه طـرفین  . و مرزي دارد حد، بندياما این پای؛ استوار بمانندخواهند بر پیمان خود  می

کننـد چنانچـه    می مثال توافقعنوان  به .کنند می ضمن عقد این مرز را مشخص صراحتاً
ثمن را پرداخت نکند فروشنده حـق فسـخ عقـد را خواهـد     ، مشتري ظرف مهلت معینی

فاسـخ) و گـاه گرچـه در قـرارداد     خود منفسخ خواهـد شد(شـرط    هبداشت یا عقد خود
اما لزوم اجراي مفاد تراضی و احترام به اراده  ،سخنی از حق فسخ گفته نشده صریحاً

هنگـام بـه موقـع     کند در صورتی که یکی از طرفین تعهدات خود را به می طرفین ایجاب
اد به با فسخ قرارد عقد بر طرف مقابل تحمیل نشود و وي حق داشته باشد، اجرا نگذارد

بر همین . استناد خیار تخلف از شرط (ضمنی) خود را از این موقعیت ناخواسته برهاند
توان گفت مبناي همه خیارهاي فسخ به خواست صریح یا ضـمنی دو طـرف    می اساس

به همین . کند می حدود التزام به عقد را معین ،قرارداد برمی گردد و در واقع اراده طرفین
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توانند به تراضی در ضمن عقد بر قلمرو اختیار خود در فسـخ   می که طرفیندلیل است 
  . ]58-57ص، 25[ند کنو حتی از خود سلب  هنددعقد بیفزایند یا آن را کاهش 

احکام ، قانون مدنی 444ممکن است در این خصوص ایراد شود که به موجب ماده 
براسـاس   ذکر شـده اسـت و   245 تا 234خیار تخلف شرط به نحوي است که در مواد 

و اگـر اجبـار ممکـن نبـود در ایـن       کنـد ابتدا باید متعهد را اجبار  تعهدلهم، مواد مزبور
مقرر  صریحاً 237ماده  در پاسخ به این ایراد باید گفت. صورت حق فسخ خواهد داشت

تقاضاي  کردهتواند به حاکم رجوع  می املهطرف مع، در صورت تخلف ...« :داشته است
؛ اختیار است، شود می به ذهن متبادر »تواند می« از لفظ آنچه  ».کنداجبار به وفاي شرط 

این . یا قرارداد را فسخ کند بخواهداجبار متعهد را اختیار دارد که  تعهدلهبدین معنا که م
  . نیز بیان گردیده استق.م.  395در ماده  اًاختیار صراحت

. است که موجب ضرر ناروا نشـود ا راالج زماصل لزوم قراردادها تا زمانی ال رابعاً
 قاعـده الضـرر  ، در واقع هرجا که اجراي احکام عادي و نخستین موجـب ضـرر شـود   

فقها از آن به حکومت قاعده الضـرر  شود که  می یک قاعده ثانوي بر آن مقدمعنوان  به
حاکمیت این قاعده بر اصل لـزوم قراردادهـا   . ]213ص، 25؛ 273ص، 26[ کنند می تعبیر

 تأخیرکه مبناي بسیاري از خیارات از جمله خیار  طوري ه ب ؛ طرفداران سرشناسی دارد
اه لزوم عقد بر این اساس هرگ. ]235ص، 26؛ 19ص، 14[ اند هثمن را قاعده الضرر دانست

در واقع ضرر نارواي ناشی از . گردد می ه متزلزلدید یانعقد براي ز، موجب ضرر شود
بنـابراین  . جاي آن نشینده اختیار ب ،شود حکم لزوم برداشته شده می لزوم عقد موجب

، شود می موجب تحقق خیار فسخ براي فروشنده، طور که عدم پرداخت ثمن حال همان
که خریدار در زمان مقرر به تعهد خود عمل  بودن ثمن نیز در صورتی مؤجلدر فرض 

قاعده الضرر اختیار فسخ براساس  باید و موجبات ضرر فروشنده را فراهم آورد نکند
  . عقد را به فروشنده داد
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  گیري نتیجه .5
کـه   طـوري ه بـ ؛ جه دارنـد افراد به آثار خارجی معامالت بیش از وجود اعتباري آن تو

ه ب، هم پیوستهه آوردن تعهد دیگري است و این دو تعهد ببه دست ها  آن محرك واقعی
در واقع اراده مشـترك طـرفین بـر همبسـتگی     . شوند می صورت موجودي واحد ایجاد

در طول بلکه ، در مرحله تشکیل و انعقاد عقدتنها  نه متقابل تعهدات است و این همبستگی
حق حـبس طـرفین در عقـود معاوضـی     . حیات و در مرحله اجراي عقد نیز وجود دارد

از نتـایج   م)ق.387(ماده  و انفساخ عقد در نتیجه تلف مبیع قبل از قبض م)ق.377(ماده 
هرگاه اجراي عقد به ، همچنین به موجب اصل همبستگی متقابل عوضین. این اصل است

که رفع آن در اختیار  طوريه ب ،به عقد متعذر شود ن نباشد و به عبارتی وفادلیلی ممک
در  .( بطالن کل عقد بتعذر الوفاء بمضـمونه)  طرفین نباشد آن معامله باطل خواهد بود

کند که  می مقتضاي معاوضه ایجاب ،این فرض چون دیگر امکان انجام تعهد وجود ندارد
اما در فرضی که یکی از طرفین . قطعی معاف شودبه طور  طرف مقابل هم از تعهد خود

چون امکان الزام وي به انجـام تعهـد وجـود دارد    ، زند می باز از اجراي تعهد خود سر
اختیار داده شود که با توجه به اوضاع و احوال در این باره  تعهدلهمنطقی است که به م

  . کندآن را فسخ ، بیند می ا به مصلحت خودتصمیم بگیرد و در صورتی که انحالل عقد ر
اي اجـر  مانتدر مقام بیـان ضـ  ق.م.  395بر این اساس باید گفت قانونگذار در ماده 

تخلف مشتري از تعهدش به پرداخت ثمن به فروشـنده دو اختیـار داده کـه در عـرض     
بـر طبـق   « ثمـن و عبـارت   تأدیهاجبار مشتري به  )2فسخ عقد و  )1یکدیگر قرار دارند: 

 344مندرج در مـاده  ، ناظر به اصل حال بودن ثمن» ثمن تأخیرمقررات راجعه به خیار 
 تأدیـه اما این مطلب بدین معنا نیست که در فرض تخلف مشتري از . است قانون مدنی

 تأخیرزیرا مبناي خیار ؛ نداشته باشد فروشنده حق فسخ عقد، در موعد مقرر مؤجلثمن 
 کما. بودن ثمن نیز وجود دارد مؤجلاین ضرر در فرض . ستا جبران ضرر ناروا، ثمن
توان تحت عنوان خیار تخلف  می ثمن را تأخیربسیاري از خیارات از جمله خیار که  این
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] و بر این اسـاس بـه فروشـنده    103ص، 26از شرط اعم از صریح یا ضمنی قرار داد [
نیز بر مبناي تخلف از شرط  مؤجلثمن  تأدیهمشتري در  تأخیرر داد تا در فرض اختیا

کـه شـرط   انـد   دهه فقها نیز تصریح کرک چنان؛ کندعقد را فسخ ، ثمن تأخیرضمنی عدم 
همه جا و همیشه امري عقالیـی اسـت و در   ، کردن در معامالت و خیار تخلف از شرط

حق الزام به اجرا و  )1شود: می (صریح یا ضمنی) دو امر محقق رطصورت تخلف از ش
  . دومی مترتب بر اولی باشدکه  این حق فسخ قرارداد بدون )2
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