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 مقدمه
و اقتصاد پيشينة طوالني دارد هاي مكتب تحليل اقتصادي حقوق در ريشه. تعامل حقوق

و   كندورست،(Beccaria,1764) سزار بكاريا،)Smith,1776(آدام اسميت آثاردر قرن هجده

Marquis de Conderset, 1785)(مو جرمي بنتا)(Bentham, 1789 در قرن نوزدهم. شوديافت مي

 جايزةة برند- Coase, 1960)(رونالد كوز» اجتماعيةمساله هزين« اين گرايش با مقالة معروف

شد-نوبل هاي گري سان، نگرش اقتصادي به حقوق در نوشته بدين. در نظريه حقوقي مطرح

به طور خاص دربارة حقوق نيست،كه هرچ-»اقتصاد تبعيض« باره در)Becker, 1957(بكر  ند

مياعمال گام نخست در  به رفتار غير بازاري محسوب در اين گرايشو همچنين- شوداقتصاد

و الچيان» زمينة مسئوليت مدني«در  Calabresi, 1961)(آثار گيدو كاالبرسي  Alchian)و دمسز

and Demsetz, 1972) مي» حقوق اموال« در زمينة ميافت كه توان از آنها نيز به عنوانيشود

و اقتصاد«هاي همزمان با نشر اين آثار، مجله. پيشگامان اين مكتب ياد كرد مطالعات«و» حقوق

و با انتشار كتاب معروف ريچاردنيز در اين زمينه مقاله» حقوقي اي پازنر،.هايي منتشر كردند

مكتب. سرعت گرفت جريان حركت مكتب 1972در سال» تحليل اقتصادي حقوق«يعني 

به  و نظرية و اقتصاد يا تحليل اقتصادي حقوق از فلسفة پيامد» حداكثر رساندن ثروت«حقوق

كه موجب. گيردگرايي عدالت الهام مي بر اساس ديدگاه طرفداران اين مكتب، هر عملي

و  كه ثروت را كاهش دهد ناعادالنه و هر عملي و مباح است افزايش ثروت شود عادالنه

از نظر تحليل اقتصادي حقوق، قراردادها تاسيس اقتصادي مهم هستند زيرا. نوع استمم

و خدمات مي همچنين، هدف حقوق قراردادي، تسهيل. شوندموجب تخصيص كارامد كاالها

و ترميم نقص  ترين يكي از مهم.)Hesselink, 2001, p 51(هاي بازار استمعاملة كارامد

مبناي اساسي اين نظريه، كارايي. قرارداد است» نقض كارامد«مكتب، نظرية هاي اين نوع آور

هاي اجراي تعهد براي طرفين، بيشتر از سود آن بر اين اساس، گاهي هزينه. اقتصادي است

زيرا، چنين.ودشپس، بايد نقض قرارداد در چنين موردي جايگزين اجراي اصل تعهد. است

مينقضي موجب استفادة بهتر از منا بر اساس نظرية نقض.)(Friedman, 1989, pp. 1-24شودبع

كه در اثر پيمان شكني، دست كم شرايط يكي از طرفين، بدون اينكه به  كارامد، در صورتي

اي وارد شود، بهتر از قبل شود، چنين نقضي از نظر اجتماعي كارامد وضعيت ديگري لطمه

 ,LAHAV( هيكس در علم اقتصاد است-وراين محاسبه بر مبناي معيار كارايي كالد. است

2000, p.1(.
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و مباني نظري: گفتار نخست  مفهوم
 هاي تاريخيريشه: بند نخست

زيرا اين رفتار؛ نقض ارادي قرارداد ستودني است حاميبدون ترديد، شجاعت حقوقدانان

و از نظر اقتصادي كارامد مي توان در آثار هلمزمياين نظريه را اصليةريش.دنستندارا عادالنه

 خاص از مفهوم جبرانيزيرا او تبيين.و برداشت وي از مفهوم مسئوليت قراردادي يافت

و رئيس ديوان عالي.(Laithier, 2004, p.486)ادد خسارت ارايه  هلمز، استاد دانشگاه هاروارد

م شداايالت كه سپس عضو ديوان عالي فدرال اي. سچوست بود ن مقدمه وي نظريه خود را با

به تعهدات خود عمل نكند، مسئوليتش محقّشروع مي كه اگر بدهكاري ميكند و بايدق شود

و. هاي طلبكار را جبران كندخسارت عدم اجراي قرارداد مرادف با ارتكاب شبه جرم است؛

مي عدم اجراي تعهد عملي است كه عامل آن به پرداخت خسارت سان، بدين. كندرا ملزم

ميهلمز از حقو و اين اصل عملي را بپذيردخواهد نظريهقدان  هاي اخالقي تعهد را كنار گذارد

وكه بدهكار همواره مي و پرداخت يا تواند از بين اجراي تعهدات قراردادي عدم انجام آن

مي. خسارت پولي يكي را انتخاب كند راةمباني نظريرسد با وجود اين، به نظر  نقض كارامد

وي پس از بيان ارتباط شديد بين نظرية قراردادي. بنا كرد)  Birmingham, 1970( آقاي بيرمنگام

و نظريه اقتصاد كالسيك به اين نتيجه مي ال كه مبناي اصل آزادي قرادادي در در كامن رسد

ف به اجراي،به نظر او سياست دادگاهها. است فايده گرايييلسفمكتب  تشويق بدهكار

مي. خسارت وارد به زيانديده استتعهداتش نيست، بلكه جبران توان پس، از اين سياست

كه اينگونه رفتارها را بايدميچنين آقاي بيرمنگام. نقض سودآور قرارداد را پذيرفت پندارد

تشويق كرد براي اينكه بدهكار با سود بردن از نقض قرارداد، پس از جبران خسارت طلبكار، 

و اجتم به سوي توزيع اقتصادي بريك گام از. داردمي اعي مطلوب منابع همچنين اين نويسنده

و مالحظات اخالقي انتقاد  به قلمرو حقوق قراردادي در زمينه عدم اجراي تعهد ورود مجازات

كه به كاركرد سالم بازار لطمه مي و بر اين باور است اين در هر صورت،.)Ibid, p .284(زندكرده

از كهEisenberg,2004,p. 8)(وق استنظريه وامدار مكتب تحليل اقتصادي حق آقاي رابرت پس

بهدبيرمنگام  و سال بعد آقاي ريچارد اي پازنر در كتاب معروف خود، تحليل اقتصادي حقوق،

و اقتصاد به صراحت. شدت از اين نظريه دفاع كرد سپس دو تن از طرفداران مكتب حقوق

به كار بردند» نقض كارامد«واژة  گاهي يكي از بر اين اساس،.(Goetz and Scott, 1977, n.4)را

شود قرارداد را نقض كند زيرا سود آن بيشتر از سود مورد انتظار در متعاقدين وسوسه مي

اگر سود پيمان شكن از نقض قرارداد بيشتر از سود مورد نظر. فرض اجراي قرارداد است

ميةطرف مقابل نيز باشد، انگيز  بايد اين گرايش را پذيرفت،پس. شود نقض قرارداد ايجاد

)Posner, 1972, p. 120(به صراحت در قوانين پيش بيني نشدهةاگرچه، نظري  نقض كارامد
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كه اين نظريه در اصول حقوق قراردادهاي«است، اما برخي از نويسندگان بر اين باور هستند

و يكي از نويسندگان با استناد به مادة» اروپايي كه مقرر)2(9:102پيش بيني شده است،

كه زيانديده به طور متعارف اجراي تعهد را از طريق اجراي اصل تعهد«داردمي در صورتي

كه امكان نقض كارامد از عقيده دارد؛»منابع ديگر بدست بياورد، ديگر قابل مطالبه نيست

. (Hesselink,p.57)ديدگاه اصول حقوق قراردادهاي اروپايي مورد پيش بيني قرار گرفته است

 مباني نظري: بند دوم
 توجيه فلسفي.الف

به طور كلي دو ديدگاه اساسي وجود دارد و لزوم پايبندي به آن . دربارة مفهوم حفظ تعهد

 قضاوت در مورد اعمال بر اساس Utilitarian system of ethics)(در نظام فايده گرايي اخالقي

بردر. گيردپيامد هاي ناشي از آنها صورت مي  Deontological( اصالت ارزشنظام مبتني

system of ethics(گيرد؛ بلكه براي محاسبة پيامدهاي يك عمل، اخالق مورد ارزيابي قرار نمي

اصل بنيادين نظرية. اخالقي بودن ناشي از وظيفه شناسي كارگزار عاقل در برابر ديگران است

و نظرية كانت، اين تكليف اس و نه ابزار رفتار اخالقي حاكميت اراده كه با مردم بسان هدف ت

به پايبندي تعهد ناشي از تكليف به رعايت اصالت ارزشبر اساس نظرية. شود ، تكليف

تواند تعهدات را در جهت پس بر اساس چنين تكليفي، متعهد نمي. استطلبكارحاكميت ارادة

.( ممنوع استو جز با رضاي متعهدله، پيمان شكني پيشبرد اهداف خود بكار گيرد LAHAV, 

(2000, p167 به طور ضمني طلبكار با وجود اين، در صورتي كه رضاي  در مورد پيمان شكني

 به پيمان شكني رضايت طلبكار زيرا،.، حاكميت ارادة وي مورد احترام استشته باشدوجود دا

و پيمان شكني هم با رعايت منافع وي صورت مي . گيردداده است

و به حكم برخي نويسندگا ن عقيده دارند متعهد پس از انعقاد قرارداد، به موجب قانون

كه پيشينه طوالني دارد، (Kant, 1994, pp. 389-9). اخالق ملزم به اجراي تعهد است اين گرايش

يا. از ناحيه متفكران اخالق گرا مورد حمايت قرار گرفته است به اين صورت كه درستي

و عمل نبا يستي بر اساس نتايج خوب يا بد آنها بررسي شود؛ بلكه تنها نادرستي يك رفتار

اين فلسفه دربارة. هاي ذاتي آن استاي از ويژگيمالك صواب يا ناصوابي عمل، وجود پاره

و قراردادها نيز وجود دارد به. مفهوم تعهد الزام آور بر اساس نظرية اخالقي، متعهد بايد

و پا  بوسيلهاين نظريه. يبندي به تعهد، چيز درستي استتعهدش پايبند باشد زيرا وفاداري

كه تعهدات بايد مورد احترام و او عقيده داشت امانوئل كانت در حدود دو قرن پيش ارايه شد

به نظر. قرار گيرند هر چند كه طرف مقابل نتواند متعهد را به انجام آن ملزم سازد در اين مورد،

 تجاري آمريكا نيز از چنين ديدگاهي پيروي شده استبرخي از حقوقدانان در قانون يكنواخت 
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(Eisenberg, op.cit,  p 8) .در مقابل، طرفداران نظرية پيامدگرا بر اين باور هستند كه عادالنه

پس هر عملي كه پيامدهاي. شودبودن يك عمل با مراجعه به پيامدهاي آن عمل مشخص مي

و هر عمل كه پيامدهاي بد داشته باشد ناعادالنه بسيار خوب داشته باشد عادالنه است ي

به اجراي بر اين اساس، متعهد را نمي. (Bentham, 1781, pp. 11-33)شودمحسوب مي توان ملزم

و خسارت آن را بپردازدقرارداد كرد؛ بلكه او مي اين نظريه در حقوق. تواند تعهد را نقض

به.تقراردادي چند سال پيش بوسيله قاضي هلمز ارايه شده اس در واقع، به نظر هلمز، تكليف

كه اگر متعهد پيمان شكني كرد بايد  به اين معني است ال اين پايبندي قرارداد در حقوق كامن

و غير از اين معني ديگري ندارد مبناي اعتقاد هلمز.)Holmes ,1897, p. 457( خسارت بپردازد

كه هدف قواعد جبران در حقوق قراردادي تنبيه پي مان شكن نيست، بلكه جبران اين است

كه.(Sidhu,2006,p4)است خسارت زيانديده از اين نظر، پيامد اساسي تعهد الزام آور اين است

به پرداخت خسارت كنديحقوققواعد در صورت عدم اجراي تعهد،  در.، پيمان شكن را ملزم

مينتيجه، ب تواند قرارداددر هر قراردادي متعهد و خسارت آن را  ,Holmes,1881(پردازدرا نقض

p301(.به غايت عمل توجه دارند، ولي در نظريه كه پيامدگرايان به عبارت ديگر، در حالي

به مطابقت آن عمل با پاره و به آن اهداف به ابزارهاي رسيدن اي از قواعد غيرپيامدگرايي

.شودمربوط به تكليف توجه مي

انظرية نقض كارامد يكي از مهم ين دو مشرب فكري دربارة مفهوم پايبندي ترين اختالفات

مي»ب«با» الف«براي نمونه،.به تعهد است كند چند اتومبيل را با قيمت هر كدام صد توافق

به وي بفروشد مي»ج«پس از قرارداد، شخص ثالث. ميليون ريال كه حاضر است پيشنهاد كند

بايد» فروشنده«آيا. خريداري كندها را با قيمت صدو بيست ميليون ريال هر كدام از اتومبيل

مي» خريدار«به توافق خود با  خريدار«تواند با پرداخت خسارت، قرارداد با وفادار باشد يا

به نوع» نخست به اين سوال بستگي و اتومبيلها را به شخص ثالث بفروشد؟ پاسخ را نقض

و گرايش فلسفي آن دارد ادي كه از فلسفة غير در نظام حقوق قرارد. نظام حقوق قراردادي

با» فروشنده«گيرد، پيامدگرايي الهام مي و اخالق وظيفه دارد قرارداد خريدار«به حكم قانون

حق» نخست و از» فروشنده«بر الزام» خريدار«را اجرا كند به اجراي قرارداد قاعده«نسبت

كه بر اساس ديدگاه.1گيرد الهام مي)(Property Rule»مالكيت فلسفه پيامدگرا، در حالي

 
ا.1 شيخ مرتضي(لمقرون بالشرط، فيجبر علي تسليمه فانّ المشروط له قد ملك الشرط علي المشروط عليه بمقتضي العقد

ص  و كيف كان، فقد ظهر من مجموع ما ذكرنا)1378، قم، مجمع الفكر االسالمي،70انصاري، مكاسب، اَنّ بالشّرط يثبت:؛

 شيخ موسي بن محمد نجفي خوانساري،( حق مالكي للمشروط له علي الشارط الموجب الشتغال ذمته به كما في سائر الحقوق

ص 1421تقريرات محمد حسين نائيني، منية الطالب، جلد سوم، موسسه نشر اسالمي، از) 251، البته مرحوم خويي كه خود

و شارحين مكاسب است، مبناي الزام به انجام تعهد ناشي از شرط را قاعده مالكيت نمي و با شيخ انصاري موافق نيست داند

و قلنا انّ لزوم الفعل به نظر او مبناي التزام ناشي از بناي عقال و استشهدنا عليه بالسيرة العقالئية و قد قلنا ان له اجباره  است
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بامي» فروشنده« به نفعش باشد، قرارداد و اتومبيل» خريدار نخست«تواند، اگر به را نقض ها را

حقكرا جبران» خريدار نخست«ولي، در هر حال بايد خسارت. منتقل كند» خريدار دوم« و ند

از» فروشنده«بر» خريدار نخست« ولي در نظام1.ستا) Liability Rule(» قاعدة مسئوليت«ناشي

كه از قاعدة مالكيت پيروي مي و اگر» فروشنده«كند، حقوقي بايد به قرارداد خود پايبند باشد

زيرا ديگر. بهتر كند بايد كاال را از خريدار نخست خريداري كنديپيشنهاد»ج«شخص ثالث 

بنابراين،. (Calabresi and Melamed, 1972, p. 1089)فروشنده پس از قرارداد، حقي بر كاال ندارد

ميطرفداران از ديدگاه  بدست» اول«تواند آنها را از خريدار قاعدة مالكيت، ثالث در صورتي

و كاالها را تنها مي كه براي كاالها ارزش بيشتر از وي بشناسد .ندكتواند از وي خريداري آورد

كه مبتني بر به اين» خريدار نخست«است، منفعت» قاعدة مسئوليت«اما، در نظام حقوقي

كه اگر فروشنده بخواهد ارزش نوعي حقّ خريدار اول را بپردازد، صورت مورد حمايت است

به ثالث منتقل كندمي و كاال را در اين صورت، قيمت نوعي. تواند قرارداد خود را با وي نقض

يكي از سازمان نه بوسيله طرفين كاال نيز بوسيله و ب)دادگاه(هاي دولت ه اين صورت تعيين،

كه صاحب اصلي مي مي فروخت) خريدار اول(شود چه قيمتي آن را .)Ibid(به

 توجيه اقتصادي.ب
از ديدگاه اقتصادي، منظور از نقض كارامد اين است كه گاهي هزينه اجراي قرارداد بيشتر

كهزينه. از منافع آن براي طرفين است ه وقوع حادثة هاي اجرا وقتي از منافع آن بيشتر است

 محتمل الوقوعي، منابع الزم براي اجرا قرارداد را در استفادة جايگزين، بسيار ارزشمندتر

افزايش هزينة اجرا ناشي از دو عامل حادثه قريب.(Cooter and Ulen, 2000, p. 238)دكنمي

و نامطلوب است ن. الوقوع مطلوب ميهر دو حادثه ارزش منابع را از در.ندكظم عادي خارج

براي نمونه، اعتصاب،. يابداثر وقوع حادثه قريب الوقوع نامطلوب، هزينه اجرا افزايش مي

به موقع برنامة ساخت وارد مي در نتيجه، منابع الزم براي. كندهزينه گزافي را براي تكميل

 
و ان االدلة الدالة علي لزوم الوفاء باشرط وردت امضاء للسيره المذكوره و كونه حقاً للمشروط له ثابت ببناء العقالء  بالشّرط

صص1367، انتشارات وجداني،7 سيد ابوالقاسم خويي، مصباح الفقاهه في المعامالت، جلد( ،370-71(.

آن»قاعده مالكيت« بر اساس.1 و معامله مشروع با صاحبش، ، هر كسي كه بخواهد حقي را بدست آورد بايد با توافق ارادي

و نمي.ارزش آن نيز بستگي به نظر مالك داردو حق را بدست آورد در دخالت دولت در اين زمينه بسيار محدود است  تواند

مي.مورد ارزش چنين حقي ارزش گذاري كند بلكه ارزش آن به نظر مالك بستگي دارد از پس مالك تواند با پيشنهاد كمتر

بر عكس، وقتي شخصي بتواند با پرداخت خسارت، حق اوليه را از بين ببرد.ناحيه خريدار با فروش چنين حقي مخالفت كند 

 ارزش حق به ميزاني است كه صاحب اوليه در صورت.است» قاعده مسئوليت«شود مبناي حمايت از حق در اينجا گفته مي

كرد دخالت دولت در قواعد مسئوليت بيشتر است چنين حقوقي از حمايت دولت برخوردار هستند ولي فروش پيشنهاد مي

مش هاي دولتيانتقال يا تخريب چنين حقوقي بر اساس ميزان ارزشي است كه برخي از ارگان ميبراي آنها كنند نه ارزشي خص

.شودكه بوسيله خود طرفين تعيين مي
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به موقع را مي آن تاثير نگذاشته، توان در برنامة ساخت ديگر كه اعتصاب بر تكميل ساخت

از.دكراستفاده  و مطلوب، عدم اجراي تعهد، سودمندتر در اثر وقوع حادثة محتمل الوقوع

كه تعهد براي مثال، فروشنده. اجراي آن است ند،شخصكه كاال را به خريدار تسليم كرداي

مييثالث پيشنهاد ادي، نيروي از ديدگاه اقتص.(Cooter and Ulen, p.238)ندك بهتر براي كاال

 اصلي حقوق قراردادي، تسهيل برآورده ساختن اهداف متعاقدين به صورت كارامد است
(Ibid).

ميبرخي از نويسندگان اگر هدف حقوق برقراري«:گوينددر توجيه اقتصادي اين نظريه

كه عدالت با كارايي مترادف است پس نقض ارادي قرارداد نيز مشروع  و بپذيريم عدالت است

مياست  به تخصيص مطلوب منابع اجراي تعهدات.)(Laithier, p.487»شودچراكه منجر

به شمار نمي و ذات آن عادالنه در. رودقرادادي هدف است در نتيجه، نظام ضمانت اجرا

به گونه و حقوق قراردادي بايد و عدم اجرا اي طرّاحي شود كه مديون بين اجراي تعهد

به  و اقتصادي پرداخت خسارت، مختار باشد كه آثار چنين رفتاري از نظر اجتماعي طوري

و سودمند است از. بسيار كارامد به عبارت ديگر، مسئوليت قراردادي بايد براي جلوگيري

كه  به نقضي و براي جلوگيري از اجراي سرسختبسيار شودميطلبكار موجب ورود ضرر

به اندازه كافي ماليم باشد به طوري كه مال يا خدمت موضوع تعهد، همواره ناكارامد قرارداد

كه بيشترين ارزش را براي آنها قائل است .)Posner,1998, p.133(در اختيار كسي قرار گيرد

 ( Wealth»به حداكثر رساندن ثروت«ريچارد پازنر اين نظريه را بر پاية معيار

(maximization  دستوري من اين است هدفهاي«:نويسدميبارهپازنر در اين.ه استكرد توجيه 

كه در اقتصاديمفهوم» به حداكثر رساندن«كه از  (value)» ارزش« بسيار دقيق ارايه دهم

به نظر من واژه مي و ثروت، ارزش دالري يا معادل. تر است مناسب (wealth)»ثروت«گويند

به اين صورت ارزيابي مي و كه مرددالري هر چيز در جامعه است م براي بدست آوردن شود

مييچيز و اگر قبالً چقدر آنپردازند شي را مالك هستند با چه مقدار پول حاضرند از آن را

و پولي داشته باشد. دست بدهند كه پشتوانه مالي »به حداكثر رساندن ثروت، چيزي است

(Posner, 1979, p119) .كه سود برندگان بيشتر از ضرر بازندگان  پس منظور اين است

در.(Dawinder Sidhu, op.cit, p.6)است به طوري كه مال يا خدمت موضوع تعهد، همواره

.The most valued person(اختيار كسي قرار گيرد كه بيشترين ارزش را براي آنها قائل است

(Posner, 1998, p.133.
وبه طور كلي، در تحليل كه اگر خريدار دومي جود دارد هاي اقتصادي فرض بر اين است

كه وي  كه كاال را بسيار بيشتر از خريدار اول ارزيابي كند، راه حل بسيار كارامد اين است

با.(Farnsworth, 1985, p.1339)بتواند آن كاال را بدست آورد چه دليلي وجود دارد كه در واقع،

و با مالحظة  كه براي اصالح وضعيت اقتصادي يا ادامة شغل خود مديوني مثل تاجري
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غي مشتريان، عرضه كنندگان، توزيع كنندگان به طور قانوني نقضرو كارگران خود قرارداد را

 عمل غيرمشروع به طور يقين، عمل غير عادالنه محسوبهر زيرا. كند، مخالفت شودمي

كه منافات دارد نقض تعهدات قراردادي با اهداف سودجويانه با اين ديدگاه حقوقي. شودمين

ميگويد مسئمي با وجود. شودوليت عامل دراين مورد صرف نظر از مزاياي اقتصادي آن محقّق

و هر چيزي كه كارامد باشد،  كه عدالت چيزي جز كارايي اقتصادي نيست اين، بايد پذيرفت

.)Posner, 1998, p.133( عادالنه نيز هست

 نقد نظرية نقض كارامد: گفتار دوم
كه نظرية نقض كارا مد در ميان طرفداران تحليل اقتصادي حقوق دارد، با وجود شهرتي

با. اي از حقوقدانان قرار گرفته استمورد انتقاد شديد پاره در اين ميان، برخي آن را مغاير

و عده اي نيز خالف اخالق دانسته اند .اصول حقوق قراردادي

 نقد حقوقي: بند نخست
 تعارض با اصول حقوق قراردادي.الف

 كارامد مقبوليت آن نزد مردم به هنگام بي هزينه بودنة شناسايي قاعدهاييكي از راه

مي. معامله است به راحتي كه از نقض كارامد اگاه باشند توان بررسي كردپس كه آيا متعاقديني

و. پذيرنددر زمينه بازفروش كاال در زمان انعقاد قرارداد آن قاعده را مي براي نمونه، خريدار

مفروشنده مياي در  فروشنده در زمان قرارداد. بندندورد كاالي نامتجانس با هم قرارداد

را«گويد مي كه من االن، قصد نقض قرارداد در حال يا آينده به تو بگويم با تمام صداقت بايد

و به تو خسارت مورد انتظار را پرداختيولي اگر پيشنهاد. ندارم  بهتر شود قرارداد را نقض

مي.»كنممي و كالهبرداري شده در اين مورد توان گفت كه فروشنده در قرارداد مرتكب فريب

و اجراي تعهد را ندارد كه در واقع، قصد فروش در. است زيرا منظور ضمني وي اين است

كه سال  شركت119 شركت از 105 در ايالت كاروليناي شمالي شد،1990يك مطالعه تجربي

به اين سوال كه را«در پاسخ اگر شريك تجاري در مقابل پيشنهاد بهتر به طور عمدي قرارداد

كه در زمينه بازفروشمي.پاسخ مثبت دادند» نقض كند، عمل غيراخالقي انجام داده يا نه دانيم

است كه قرار است در آينده) قيمي( كاال نظريه نقض كارامد در مورد كاالهاي نامتجانسي

و پس از انع ميتحويل مشتري شوند كه. كندقاد قرارداد، شخص ثالث پيشنهاد بهتر در حالي

كه تحويل در آينده صورت مي كه خريداردليل اصلي چنين قراردادهايي  گيرد اين است

»خطر گريز«بويژه، اگر خريدار. خواهد خطر تغييرات در قيمت را به فروشنده منتقل سازدمي

Risk Averse)(مي باشد بدين وسيل و اگر فروشندهه خواهد از خطر افزايش قيمت رها شود
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كه وي براي پذيرش خطر نوسانات بازار بايد بپردازد» خطرگريز«كمتر باشد، حداقل ميزاني

 ,Craswell, 1996(پردازدكمتر از حداكثر ميزاني است كه خريدار براي رهايي از خطر مي

pp.481, 488 (.

ميايراد ديگر نظرية نقض كارامد كهكه در باز فروش كاال مطرح گويندمي شود، اين است

به همان اندازه بهتر   اگر فروشنده قرارداد را نقض كند وضعيت خريدار با جبران خسارت

ميمي كه گويي قرارداد اجرا شده است؛ سودي كه پيمان شكن از نقض قرارداد برد بيشتر شود

قر. آن استاز سود حاصل از انجام تعهد به متعهداپس، اگر در چنين فرضي رداد اجرا شود،

اگر آن ضرر در صورت اجراي قرارداد بيشتر از سود طرف مقابل باشد، بديهي. رسدضرر مي

و بايد تشويق شود به حداكثر مي رساند كه ضرر. است كه پيمان شكني ارزش را از آنجا

به طور كامل جبران مي اقرباني نقض  جرا يا نقض قرارداد تفاوتي براي او نداردشود، پس

)Posner, p.120(.به راحتي نمي توان پذيرفت زيرا جبران حقوقي با وجود اين، چنين ادعايي را

و ارزيابي آن بر اساس  مبناي چنين. مورد انتظار استمنفعتنقض قرارداد، پرداخت خسارت

به گونه كه براي او تفاوتي بين انجام اي خسارتي نيز اين است كه ضرر زيان ديده جبران شود

كه در مورد كاالهاي قيمي يا نامتجانس اين ايراد رفع.ندكقرارداد يا نقض آن   در حالي

مينمي گيرد در شود زيرا ارزيابي ميزان خسارت بر اساس قيمت كاالي جايگزين صورت

 بر اساس معيار كارايي همچنين،.(Eisenberg, p.20)نتيجه سودي براي پيمان شكن نمي ماند

به نحوي تغيير يابند كه به موجب آن، توزيع منابع به اين معناست كه اگر ضرري پارتو، عدالت

به حقوق ديگران وارد نشود، اين منابع در اختيار كسي قرار گيرند كه بيشترين ارزش را براي 

ق. آنها قائل است ميفايده، ارزشي است كه در حقوق كه. شودراردادها نيز پذيرفته در حالي

و بايد ارزشهاي ديگر نيز مورد مالحظه قرار گيرند به تنهايي درست نيست براي. اين معيار

همچنين است تصاحب مال. داندنمونه، رعايت كرامت انساني، برده داري را ناعادالنه مي

ب به ناروا بدست آمده يا پاي به دليل داشتن ديگري يا عدم استرداد آنچه ند نبودن به انجام تعهد

بر. سود پيمان شكني بايد گفت دزدي كارامد است زيرا دزد ارزش مال را پاية حرف پازنر يا

كه به طور يقين بيشتر از مال باخته مي و حاضر است خسارت وي را جبران كند در حالي داند

و در ارزيابي چنين عملي بررسي نم بهياين عمل ناعادالنه است شود كه آيا تخصيص منابع

نه  كه با هدف (Friedman, op.cit, p. 8)صورت مطلوب صورت گرفته است يا بدهكاري

و عمدي تعهدات قراردادي خود را نقض مي كند در واقع، به سودجويانه به طور ارادي

كه طرف قراردادي او داده خيانت مي مياعتمادي به تعهداكند زيرا مديون تشويق ت خود شود

. وفادار نماند
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و يكي ديگر از نقدهاي اساسي نظرية نقض كارامد، زير پا گذاشتن اصل لزوم قراردادي

اي، اگر طرفين به چنين نظريهاين اصلزيرا بر اساس. استقرارداد تعارض آن با اصل آزادي 

به صراحت در قرارداد پيش بيني مي بارضايت داشته باشند، يكي از طرفين  پرداخت كنند كه

چون به موجب اصل آزادي قراردادي، طرفين در تعيين. تواند قرارداد را نقض كندبخسارت،

حقوق قراردادي خود آزاد هستند، در حالي كه بر اساس نظرية نقض كارامد، ممكن است حق 

و اين امر با مباني حقوق طلبكارقراردادي   در جهت تامين منافع طرف مقابل پايمال شود

.(Friedmann, p. 23)اير استخصوصي مغ

كه در ماده به« قانون مدني ايران نيز پيش بيني شده، 219به موجب اين اصل الزمه وفاي

كه اگر متعهد از انجام آن خودداري كند، طرف ديگر بتواند اجبار او را از دادگاه  عهد اين است

مي. بخواهد كه عقد الزم باشداين نتيجه در صورتي بدست ش1380كاتوزيان،(»آيد  در.)602،

به حاكم، الزام به اجراي تعهد كه بتوان متعهد را هر چند با مراجعه ، متعهد له كردصورتي

 زيرا در غير اين صورت، غالب معامالت ضرري. تواند اجبار او را از حاكم بخواهدمي

از. شودمي بهك كسي خريداري براي نمونه، اگر شخصي چيزي را با شرطي و قيمت آن ند

به تعهد خود اندازه كه قيمت قراردادي در برابر آن ناچيز نمايد، مشروط عليه بايد اي ترقي كند

و نميكعمل  ميند ميتواند بگويد كه معامله را فسخ له تواند او را ملزم به كنم بلكه مشروط

و بناي عقالء چنين حكمي دارد با وجود اين، نظرية.)9-368صص,1367خويي،(انجام شرط نمايد

را. نقض كارامد هرگز با نيروي الزام آور عقد تعارض ندارد  اگر بپذيريم كه متعهد

و او در صورت عدم اجراي تعهد بايد خسارت آن نمي توان به اجراي اجباري تعهد ملزم كرد

ا. رودرا بپردازد ترديد از بين مي و در واقع، ايراد برخي به تعارض بين اصل لزوم ز نويسندگان

و اجراي اجباري نقض ارادي قرارداد ناشي از برداشت نادرست بين مفهوم نظريه نقض كارامد

مي. اصل تعهدات قراردادي است گويند قرارداد نيروي الزام آور دارد؛ به اين معني است وقتي

و داراي ضمان ين، در نظريةابنابر.ت اجرا داردكه مديون با طلبكار رابطه حقوقي الزام آور

و اين نظريه با بند اول ماده  نقض كارامد، ادعاي رهايي بدهكار مقصر از مسئوليت نيست

. قانون مدني فرانسه هيچ تعارضي ندارد1134

 قواعد اخالقيباض تعار.ب
ا .ستشايد بتوان گفت عيب اساسي نظرية نقض كارامد، زير پا گذاشتن ارزشهاي اخالقي

به طرز كه نظرية نقض كارامد به دستوراتيبرخي از نويسندگان بر اين باور هستند  آشكار

در. زنداخالقي لطمه مي و به شدت بايد رعايت شود زيرا وفاداري يك دستور اخالقي است

به شيوه خاص به آن دست يازيده است .)(Laithier, op.cit, p.496حالي كه نظرية نقض كارامد
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و قول خود التزام به عهد كه شخص بايد پاي بند به مفاد عقد ناشي از اين قاعده اخالقي است

از. در كتابهاي آسماني عهد شكنان سرزنش شده اند. باشد در اخالق اجتماعي نيز تن زدن

و پيمان ناجوانمردي است به نظر منتقدين، در تحليل.)249،ص 598،ش1380كاتوزيان،(عهد زيرا

و در برابر»ن اقتصاديانسا«اقتصادي  به حد كارايي تنزل پيدا كرده و انسان مورد نظر است

ي ندارد اخالق حس(Oppetit,1998, p.169).به  حذف نيروي اخالق از قلمرو مبناي التزام

مي. دهدقراردادها، كارايي نظام قراردادي را كاهش مي و اين امر هزينه زيرا دعاوي را زياد كند

. حالي كه دروني كردن وفاداري به تعهد بر مبناي اخالق، بدون هزينه استزيادي دارد در 

شود طرفين از ابزارهاي غير قراردادي پرهزينه براي تأمين پاي پذيرش اين نظريه موجب مي

به تعهد استفاده كنند را عالوه براين، نيروي. بندي و شهرت الزامهاي ناشي از حفظ اعتبار

اكاهش مي بدينسان،.)(Eisenberg,p.52ز مبناي چنين الزاماتي نيز اخالقي استدهد زيرا بخشي

بر اساس. شودرد نيروي اخالق از نظرية نقض كارامد موجب تناقض دروني در خود نظريه مي

نظريه، اگر سود نقض براي پيمان شكن بيشتر از طرف مقابل باشد بايد نقض قرارداد را 

ميطرفداران نظريه ادعا دارند. پذيرفت . شودكه چنين نقضي موجب افزايش ثروت اجتماعي

با وجود اين، اگر نيروي اخالقي تعهد حذف شود، پس تصميم به نقض يا اجراي قرارداد از

كه آيا ثروت اجتماعي افزايش مي به اين ناحيه متعهد ارتباطي با اين امر ندارد يابد يا نه بلكه

نهميامر ارتباط دارد كه آيا ثروت متعهد افزايش به. يابد يا زيرا همواره خسارت واقعي وارد

مي بيشتر از خسارتطلبكار كه حقوق آنها را شناسايي پس، متعهد خود خواه،. كندهايي است

كند كه آيا سود نقض براي او بيشتر از خسارت در زمان نقض قرارداد، به اين امر توجه مي

و اگر بيشطلبكار) نه واقعي(حقوقي  در نتيجه، ثروت. تر باشد قرارداد را نقض كند است يا نه

مي يابد  در پاسخ با اين انتقاد آقاي پازنر در چاپ.(Schwartz, 1979, p. 291)اجتماعي كاهش

كه نقض قرارداد فرصت طلبانه: نويسدچهارم كتاب تحليل اقتصادي حقوق، مي در صورتي

كه در زمان عقد تعهدات طر و متعهد در قراردادي به طور همزمان اجرا نميباشد شود تنها فين

چنين. توان پذيرفت قرارداد را نقض كند، چنين نقضي را نميطلبكاربراي بردن امتياز از 

و بهترين شيوه جبران در اين  و بايد از آن اجتناب كرد رفتاري هيچ توجيه اقتصادي ندارد

كه مي رفمورد، استرداد سود است بي ارزش كردن چنين تاري براي متعهد از آن توان با

عالوه براين، پازنر نيز مانند قاضي هلمز، مصلحت . (Posner, 1992, pp.117-18)جلوگيري كرد

و از حقيقت تجربي دور است به نظر پازنر،.گراست بارهدر؛اخالق مبتني بر علم نيست

ميارزش و موجب پيشبرد رويه قضايي نميها صحبت و از حقايق غافل است .دشوكند

و در پارهاخالق، تنها صداقت افراد را افزايش مي و اثبات اي مسائل دهد؛ غيرقابل تصديق

مي. حقوقي بي تأثير است كه برداشت پازنر گويد اگر هر يك از افراد جامعه بر اين باور باشد



 1390 بهار،1شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 50

) اي فراوانهيعني پاسخ(اخالقي او درست است، پس در اين صورت، عدم تجانس اخالقي

كمپاسخ(جاي شفّافيت مي) هاي  حقوق اطاعتاز.)Posner,1998, pp.1637-1656(گيردرا

ميمي و اخالقي آن را تحميل نه به دليل اينكه تكليف وجداني كند يا عادالنه است شود ولي

به وجدان فرد. بلكه به دليل اينكه داراي ضمانت اجرا است ةتوان نظريي نميپس با استناد

.(Sidhu, p.22)نقض كارامد را رد كرد

با وجود اينكه نظرية سنتي نقض كارامد مبتني بر اخالقيات فايده گرايي شكل گرفته است

براي رفع اين ايراد، برخي از طرفداران اين. ولي از نظر اخالقي مورد انتقاد قرار گرفته است

از.LAHAV,p.20)(اندهكردين اين نظريه را جايگز نظريه، پيمان شكني توجيه شده برخي

 گيرند كه آيامي قضات آمريكا، در توجيه نظريه نقض كارامد تنها اين مالحظه را در نظر

به حداكثر رساندن ثروت-توان پيمان شكني را بر اساس معيار كالدورمي به صورت و هيكس

مي. كرد، كارامد محسوبو بدون مالحظة اصل پيمان شكني توجيه شده كهكآنها بررسي نند

هر. را بدست آورده استطلبكارآيا پيمان شكن قبل از نقض قرارداد، رضاي  اگر وي وجود

كه آيا عدم رضا غيرمتعارف است، سپسك، قضات بايد بررسي كردگونه رضايتي را انكار  نند

به عنوان جايگزين نظرية نقضبنابراين، اصل نقض مباح. در مورد قضيه تصميم گيري كنند

توان وانگهي، نمي.)(LAHAV, p.206 استطلبكاركارامد، مبتني بر رضاي صريح يا ضمني 

كه نقض كارامد با عدالت مغاير است  زيرا پيمان شكن، حقوق طلبكار را غصب. گفت

مينمي كه وي بدست ت كه در حقوق فرانسه آورد ناشي از بي مسئوليتي وي نيسكند؛ سودي

به موجب موادق 1147و 1142به موجب مواد و در حقوق ايران و بعد قانون226انون مدني

باري، هر چقدر عدم جبران. مدني، براي پيمان شكن مسئوليت قراردادي پيش بيني شده است

به جبر به همان ميزان تعهد مديون نسبت به نظر آيد و ناكارامد ان خسارتي خسارت، ناعادالنه

ميكه در اثر تقصير وي بوجود آمده سنگين مي و خسارت تا جايي جبران كه عدالت شود شود

 انسان درستكار بسان انسان نادرستكار نمادي از بوسيلهجبران مدني خسارت. برقرار شود

كه در اثر عدم اجراي قرارداد بهم. عدالت معاوضي نزد ارسطو است و بدين وسيله تعادل مالي

ميخ به اعتماد طرف مقابل. شودورده بود، دوباره برقرار بدون ترديد، در نقض ارادي، بدهكار

كه طلبكار بتواند قرارداد، خيانت مي كند اما امتيازي كه او بدست آورده مانع از اين نيست

و به شكل جبران خسارت مطرحمي تعهد قراردادي مديون باقي. طلب خود را مطالبه كند ماند

كه مديون قراردادي را ملزمقاعده. ود كه از لحاظ حقوقي قابل مطالبه استشمي  اي را هم

مي. سازد كليه خسارت هاي طلبكار را جبران كند، ناعادالنه نيستمي به درستي بنابراين، توان

.نظريه نقض كارامد پي برد
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 تعارض با اصول مسئوليت قراردادي: بند دوم
ي نظرية نقض كارامد در ضمانت اجراهاي عدم اجراي قرارداد است؛ موانع واقعي حقوق

كه مرتكب تقصير سودآور شود، تشديد مي و مسئوليت اشخاص ثالث مسئوليت بدهكاري شود

ميكه در تقصير وي سهيم بوده كه با اهداف سود جويانه،. شوداند، محقّق سرنوشت بدهكاري

ال يكسان نيستكند از تعهدات قراردادي خود را نقض مي و كامن . نظر حقوق ايران، فرانسه

 زيانديده در اين دو از نظام متفاوت پيروي بوسيلهزيرا قلمرو تكليف به كاستن از خسارت

.كندمي

از.الف و ايرانديدگاه مسئوليت بدهكار  حقوق فرانسه
و فرانسه اجراي اجباري تخصيصاز)در برابر جبران پولي( تعهد عيندر حقوق ايران

 در صورتي كه وضعيت اقتصادي ناشي از اعمال اين قاعده.كندكارامد منابع پيش گيري مي

از) عاقل(مطلوب نباشد، مذاكرات بين متعاقدين به صرف نظر كردن به منظور تشويق طلبكار

به عنوان جبران خسارت بلكه در برابر دريافت حقوق خود نه تنها در برابر دريافت مبلغي

ا ميبخشي در مقابل،. گيردز سود حاصل از قرارداد قرارداد دوم با اشخاص ثالث، صورت

ميعيناجراي اجباري  و. برد تعهد آثار نقض قرارداد را از بين باري، از ديدگاه حقوق ايران

توان از بازار تهيه كرد تأثيري بر ميزان تعهد اجراي فرانسه صرف اينكه موضوع تعهد را مي

امكان جايگزيني تعهد در شرايط معقول، مانع از اين نيست. هد ندارداجباري اصل تع

آنطلبكاري كه از تقصير سود آور زيان مي  بيند در صورت ترجيح اجراي اصل تعهد، نتواند

به اين صورت است. را از بدهكار مطالبه كند و فرانسه در واقع، وضعيت واقعي حقوق ايران

ميكه اجراي الزامي اصل تعهد مان . شودعي در راه نقض كارامد قرارداد محسوب

به پذيرش نظريه نقض كارامد، ناشي از و ايران نسبت دشواري ديگر در حقوق فرانسه

و موجب انتقال مالكيت. تمليكي بودن عقد بيع است 1.شودمي زيرا قرارداد بيع از عقود رضايي

خر« به ملكيت نه تنها مبيع ميبنابراين، در اثر عقد بيع، شود يدار درمي آيد، فروشنده نيز ملزم

به موجب ضمان درك، هرگاه مبيع از آن  و آنچه را فروخته است در اختيار مشتري قرار دهد

ديگري باشد، فروشنده ضامن است پولي را كه بابت چنين كااليي گرفته به خريدار 

ص 1374كاتوزيان،(»بازگرداند ،167(.

سه جهت مانع ارتكاب تقصيرهاي نظام ضمانت اجراهاي بدينسان، و مالي از پولي

. نخست اينكه در حقوق فرانسه شروط كيفري خسارت مشروع هستند:شودسودجويانه مي

 بـه مجـرد وقـوع بيـع مـشتري-1: آثار بيعي كه صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است«: گويد قانون مدني مي 362ماده.1

و بايع مالك ثمن مي .»شودمالك مبيع
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باري، بدون ترديد اين شرط وصف سودجويانه را در موردي كه ميزان جريمه بيشتر از سودي

مي پنداشت مي كه بدهكار آاست ورد، از عدم اجراي تواند در اثر نقض تعهد خود بدست

كه مبلغ جريمه به طور فاحش. گيردقرارداد مي است» گزاف«اين خطر، در صورتي وجود دارد

مي» راساً«دادرسو  به درخواست بدهكار، آنيا عالوه بر اين،. را تعديل كند تواند ميزان

به دليل  كه روية قضايي فرانسه  جبران كامل اصل«شواري ديگر دربارة نقض كارامد اين است

مي» خسارت و طلبكار تكليفي كلّي ميزان خسارت را در زمان صدور حكم قطعي ارزيابي كند

در نتيجه، از يك سو، سنگيني جبران.و با قلمرو وسيع دربارة كاستن از خسارت ندارد

كه عدم اجراي قرارداد،  و احتمال اين ال است خسارت در حقوق فرانسه بيشتر از كامن

از سوي ديگر، در حقوق فرانسه، محاسبة بدهكار درباره ضرر نقض. شد كمتر استسودآور با

و خطرناك است در. به طور كامل مبتني بر شانس به طلبكار در واقع، ارزيابي خسارت وارد

زمان عدم اجرا، بويژه با بررسي وضعيت بازار، بسيار ساده تر از زمان صدور حكم است كه 

طلبكار تكليفي براي كاستن از خسارت ندارد در نتيجه،. گاهي چند سال طول مي كشد

مينوسانات بازار خطر را براي بدهكار تشديد مي توانست با نقض كند در حالي كه وي

.سودجويانه از اين ضرر جلوگيري كند

كه در حقوق فرانسه عمدي بودن مانع ديگر براي پذيرش نظرية نقض كارامد، اين است

ح مينقض قرارداد آثار و موجب تشديد مسئوليت  ,Viney et Jourdain(گرددقوقي خاص دارد

1998,  n. 602 et sui(.به طور عمدي تعهدات« بر اساس رأي ديوان عالي فرانسه اگر مديون

كه قصد ضرر رساندن به طرف مقابل را  ،»نداشته باشدنيز قراردادي خود را نقض كند هرچند

 پس، تقصير (Terre, Simler et Lequette, 2002, n 574)شده استتقصير قراردادي مرتكب

شود زيرا بدهكار به طور عمدي تعهدات سودجويانه نوعي از تقصير تدليسي محسوب مي

و سودي كه معامله  به اميد بردن سودي معادل با تفاوت بين هزينه عدم اجرا قراردادي خود را

ن تقصير عمدي مديون موجب تشديد اگر در حقوق ايرا. كنددوم براي او دارد، نقض مي

و مسئوليت عهدشكن نشود، با وجود اين، از جهت ديگر مؤثّر است؛ در خودداري عمدي

كه تواند مسئوليت را از بين ببرد يا كاهش دهد، در حاليتقلب آميز، توافق قبلي دو طرف نمي

و ناشي از اشتباه» شرط عدم مسئوليت« .)762ش،1380وزيان،كات(امكان دارد در نقض غير عمدي

ال.ب  مسئوليت بدهكار از ديدگاه حقوق كامن
شود در در مقايسه با حقوق فرانسه، وضعيت حقوقي مديوني كه مرتكب تقصير عمدي مي

و انگليس بسيار مطلوب است كه: حقوق آمريكا به كاستن از خسارت وجود دارد تكليف

ا از. شودين تكليف رها نميطلبكار با بهانة اينكه مديون سوء نيت دارد از قاعدة كاستن
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مييخسارت به نحو  باري، اين.دهد قابل مالحظه قلمرو اجراي اجباري اصل تعهد را كاهش

و احتمال سود آوركه تعهد قراردادي اغلب به خسارت تبديل مي شود، نقض قرارداد را تسهيل

و ميزان جبران خسارت بودن را زياد مي كه مبلغ از لحاظ نظري نسبت به حقوق كند به طوري

و فرانسه كمتر مي به خسارت. شودايران هايي زيرا، در اين صورت، جبران خسارت محدود

به. شود كه عرفاً غيرقابل اجتناب هستندمي عالوه بر اين، ارزيابي خسارت در زمان نزديك

حسن را دارد كه موجبزمان عدم اجراي قرارداد صورت مي و اين بهشومي گيرد د مديون

به طور رسمي با شروط.ندكطور دقيق هزينه اختصاصي تقصير خود را پيش بيني كه بطوري

ال مخالفت شده است ال. (Mattei, 1995, passim)كيفري در كامن با وجود اين، در حقوق كامن

به كلي از وصف عمدي يا غيرعمدي بودن رفتار بدهكار در نقض قرارداد غافل نيستند : نيز

نخست اينكه دادگاهها در برخي از ايالتهاي آمريكا نقض همراه با سوء نيت تعهدات

به خسارت هاي تنبيهي  و در چنين موردي حكم قراردادي را موجب مسئوليت مدني دانسته

روية قضايي آمريكا در اين باره، نخست در مورد قراردادهاي بيمه شكل گرفت.)Ibid(دهندمي

كه به ميو بيمه گرهايي به نحو غيرمتعارف تالش كردند از بار تعهدات خود فرار كنند مجبور

از. پرداخت خسارتهاي تنبيهي شدند  اين راه حل در مورد ساير قراردادها نيز 1980پس

و ارتباط آن با اصل جبران كننده در زمينه قراردادي،. استفاده شد عالوه بر سنگيني مسئوليتها

به دليل ضرورت پذي در مقابل گسترش رش نقض كارامد قراردادها، نويسندگانهمواره

-Curtis, 1986, pp.163(ضمانت اجراهاي كيفري عدم اجراي تعهدات قراردادي، مخالفت كردند

در.)178 ال نيز تا حدي بنابراين، مالحظه رفتار مديون در ارزيابي خسارتها كه در حقوق كامن

ميارزيابي وجود دارد به عنوان مانعي در مق با وجود. شودابل تقصيرهاي سودجويانه محسوب

اين،در نظام حقوقي ضمانت اجراي نقض قرارداد در حقوق كامن لو، مديون آزادي بيشتر در 

به اميد بردن سود دارد . نقض تعهدات قراردادي

 مسئوليت اشخاص ثالث سهيم در نقض قرارداد.ج
و الزمة . آن پيشنهاد معامله بهتر با قيمت بيشتر استاساس بازار آزاد، مبتني بر رقابت است

ميهتالش1كيفري كردن رقابت، ميا را از مسير منحرف و سازد زيرا انگيزة تكاپو از بين رود

 
مي1308مصوب فروردين» قانون راجع به انتقال مال غير«)1(ماده.1 كه مقرر هر كسي مال غير را با علم به اين كه مال«: دارد

و همچنين است انتقال  غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كالهبردار محسوب

و امالك عمل 117و به موجب ماده»گيرنده مال كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد  قانون ثبت اسناد

يا) اعم از منقول يا غير منقول(به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي«شخصي كه حقي به شخص

و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور نمايد به» اشخاصي داده را

.يه كرده استكالهيرداري تشب
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كه قرارداد وسيله. بازده نيز بهينة پارتو نيست اگر. اي براي تخصيص بهتر منابع استدر حالي

و بدون ضر  پارتو بهبودةر به ثالث، بهبود يابد، يعني بهيناين تخصيص، با عدم اجراي قرارداد

انجام عمل قانوني مسئوليت علي االصول،. يابد، هدف حقوق قراردادي برآورده شده است

در. مدني ندارد و مسئوليت مدني ناشي از دخالت بنابراين، بين نظريه حق بر نقض قرارداد

مي. رابطه قراردادي تعارض وجود دارد مپس چگونه كه يكي از توان سئوليت مدني ثالثي را

مي) نقض قرارداد(متعاقدين را به اجراي حق خود   Friedmann, p.20).(كند، پذيرفت؟تشويق

ال .، شناسايي مسئوليت مدني براي نقض كارامد استامروز، گرايش اصلي در حقوق كامن

به نقض قرارداد، مسئو و تشويق . ليت مدني داردشخص ثالث در صورت پيشنهاد معامله بهتر

و فرانسه.1  حقوق ايران

به مديون كمك به جهت، در نقض عهد و فرانسه، اگراشخاص ثالث با علم در حقوق ايران

مينمايند، مسئوليت مدني آنها در برابر طلبكار زيان ديده محقّ بر اساس نظر حقوق. شودق

كه ديوان عالي نيز از آن تبعيت  » قابليت استناد«ده، مبتني بر اصله اين قاعكرددانان فرانسه

 Carbonnier, n 122; Flour, Aubert et Savaux, 2002, n( قراردادها در برابر اشخاص ثالث است

434; Terre, Simler et Lequette, n 490(.مي داند مالي را با اشتباه حقوقي مسئوليت خريداري كه

بي(آورد طلبكار بدست مي كه)ع وجود داردبراي نمونه، وقتي وعده ، مسئوليت كارفرمايي

ميكارگري را اخراج مي كه ه است از كردداند با وي قرارداد الزام آوري منعقد كند در حالي

دو«يا. اينگونه موارد هستند يكي از به قرارداد شريك كه شخص ثالث در تجاوز در موردي

ميطرف مي اي كنيم كارگر فني يا هنرپيشهفرض: كندشود، در برابر طرف ديگر مسئوليت پيدا

به انحصار  و خدمت خود را كه نزد ديگري كار نكند در برابر كارفرماي خود تعهد كرده باشد

و با پيشنهاد دستمزد بيشتر. در اختيار كارفرما قرار دهد به عمد مدير كارگاه يا تماشاخانه ديگر

ميو شرايط بهتر كارگر را مي و به موسسه خود و اقدامي.بردفريبد  اين اقدام نوعي تقصير

و قرارداد و كارگراحترام گذارد به تعهد ميان زيانديده نامتعارف است، زيرا اغواكننده نيز بايد

كه مالكي به موجب قولنامه تعهد كرده. است در برابر او قابل استناد همچنين است در موردي

و ديگري با علم به وجود اين تع اواست ملك خود را بفروشد و بدين هد ملك را از مي خرد

و شركت. بردوسيله موضوع تعهد را از بين مي وجود تعهد در برابر خريدار قابل استناد است

 براي تحقّق مسئوليت اشخاص.)628.،ش1380كاتوزيان،(»روددر اين نقض عهد، تقصير به شمار مي

به ديگري يا تقلّب از ناحيه اشخ مسئوليت. اص ثالث نيستثالث، نيازي به قصد ضرر زدن

و اگر در روابطي كه با اشخاص ثالث در صورت آگاهي از رابطة قراردادي محقّق مي شود

و در اثر آن مانع،  مي بندد بر تمام يا بخشي از اجراي تعهد او با طلبكار مانع ايجاد كند بدهكار
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فر. خسارتي به طلبكار وارد شود، مسئول است انسه اجراي اجباري با وجود اين، ديوان عالي

و اشخاص ثالثي را  و يا وعدة بيع نپذيرفت تعهد را در مورد تعهد يك طرفه يا پيش قرارداد

در. اند، مسئول ندانستهم كه با حسن نيت مال مورد تعهد را بدست آورده  ديوان عالي

ا1999و 1993هاي سال به موجب آنها، كه جراي اجباري دو رأي در اين زمينه صادر كرد

و نادرست دانست برخي از نويسندگان، آراء. تعهد يك طرفه يا تعهد فروش را غيرممكن

زيرا، اجرا يا عدم اجراي قرارداد. اندديوان عالي فرانسه را مبتني بر مالحظات اقتصادي دانسته

و سود به عوامل اقتصادي مانند هزينه مورد نظر هاي معامالتي، برابري يا نابرابري اطالعاتي

كه شرايط پس از انعقاد قرارداد  طرفين از اجرا يا عدم اجراي قرارداد، ارتباط دارد در حالي

در نظريه در چنين شرايطي، پس گرفتن ايجاب يا تعهد فروش، بنابراين،. دگرگون شده است

,Mainguy)گنجدعدم اجراي كارامد قرارداد مي 2004, p. 18).

ال.2  حقوق كامن

اند در حقوق معاصر وليت اشخاص ثالث كه در نقض قرارداد مشاركت داشتهاصل مسئ

به راي مشهوري مي1853در سال) Lumley VGye(انگلستان كه پس از آن در تمام بر گردد

شد ايالت اي قرارداد انحصاري در اين پرونده، مدير تئاتري با خواننده. هاي آمريكا پذيرفته

رقاجراي موسيقي مي و به آوازه خوان بندد يب وي نيز براي اجراي همان برنامه پول بيشتر

ميپيشنهاد مي و موجب به دنبال. شود خواننده قرارداد خود را با مدير اوليه تئاتر نقض كندكند

و مطالبه خسارت مي مي. كندآن، مدير از ثالث شكايت كند كه اصل دادگاه چنين استدالل

ق مسئوليت ثالثي كه به طور عمدي عدم اجراي قرارداد را تحقّاز نسبي بودن قرارداد مانع 

ال آشكار. فراهم كرده نيست و قابليت استناد قرارداد در كامن امروز، تفكيك بين اثر نسبي

و حقوقدانان نيز اين مسئوليت را همانند يك سرپيچي از اثر نسبي قرارداد  دانندمي نيست

(Treitel,p.619).براي تشديد مشروعيت آن حق بر طلب را با حقوق برخي از نويسندگان نيز 

و مانند آن در برابر همه قابل استناد مي  با وجود (Farnsworth, n 111).دانندعيني يكسان دانسته

 مسئوليت مدني، اعمالاين، در مورد مسئوليت اشخاص ثالث اين انتقاد اساسي وارد است كه

و مانعي ديگر در راه ميآزادي فردي را محدود و ستد ايجاد  ,Perlman, 1982(كندآزادي داد

p.62(.و در عين حال مسئوليت اشخاص در واقع، چگونه مي توان از نقض كارامد حمايت كرد

؟ (Friedman, p. 20)ثالث را در اين باره پذيرفت
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 نتيجه
و مفيد است آن از با وجود اين، پذيرش. نظرية نقض كارامد از نظر اقتصادي قابل توجيه

و ايران با ترديدهاي جدي روبروست حق طلبكار بر اجراي اصل تعهد،: نظر حقوق فرانسه

و اجاره در  ترديد دربارة پذيرش قاعدة كاهلي زيانديده در حقوق قراردادي، تمليكي بودن بيع

ميحقوق ايران، مانع از پذيرش چنين نظريه مي. شوداي به نظر رسد كه اجراي با وجود اين،

مياي آمره محسوب نميل تعهد، قاعدهاص و طرفين از. توانند بر خالف آن تراضي نمايندشود

كه بتوان از تمامي سوي ديگر، فرض بر اين است كه و در موردي قراردادها ناقص هستند

و احوال استنباط  و اوضاع كه طرفين در صورت مذاكره، چنين شرطي را به كردرضاي ضمني

ب ميطور مسلّم پيش مييني توان از اجراي ناكارامد كردند يا بناي عقالء چنين حكمي دارد،

و از تلف منابع جلوگيري  . كردقراردادها پيش گيري
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