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 پيدايشو حيات: قاعدة نقض پيش از موعد
 گيري قاعدة نقض پيش از موعدمروري گذارا بر چگونگي شكل

*∗سعيد حبيبا

و علوم سياسيو اسالميدانشيار گروه حقوق خصوصي  دانشگاه تهران دانشكده حقوق

1آبادي عباس كاظمي نجف

 موخته دكتري حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتيآدانش
)27/1/1390: تاريخ تصويب- 4/8/1388:خ دريافتتاري(

:چكيده
و ارزيابي آن مـؤثر اسـت آشنايي با روند شكل يكـي از قواعـد. گيري يك قاعده، در شناخت

قاعدة نقض پيش از موعـد. الملل، قاعدة نقض پيش از موعد قرارداد است جديد در حقوق بين 

عشاز زماني مطرح  دادگـاه پـذيرفت كـه ممكـن) 1853(ليه دوالتورد كه در دعواي هاچستر

و زيانديـدهشواست قراردادي كه بايد در آينده اجرا شود، قبل از فرارسيدن سررسيد، نقض  د

تا پيش از آن، دادگاهها با اين استدالل كـه تـا زمـاني كـه. دعوا كندهتواند بالفاصله، اقام مي

ر   از پـذيرفتن آن خـودداريودكـرا تـصور موعد اجراي قرارداد نرسيده، نمي توان نقض آن
امـا. توان براي موضوعي كه محقق نشده، حكـم صـادر كـردد بودند نميقآنها معت. كردند مي

و معطـل شد، به معناي اتـالف سـرمايه نپذيرفتن رد، در جايي كه نقض قطعي محسوب مي  هـا

.ساختن طرفين بود

: گان كليديواژ
. قضاييه دعوا، رويه پيش از موعد، رد، سررسيد، اقامقرارداد، نقض

.اين مقاله نتيجه طرح تحقيقاتي است كه در موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران انجام شده است
 Email:habiba@ut.ac.ir 66497912: فاكس مسئول مقاله*

. از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر
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 مقدمه
و چگونگي شكل به چند دليل قصد داريم تاريخچه گيري قاعده نقض پيش از در اين مقاله

 قـضايي كـشورهايه در رويـ- نيز معروف است1بينيكه به قاعدة نقض قابل پيش-موعد را 

و اي اوالً، ايـن قاعـده،: االت متحده بررسي كنـيم شاخص در حقوق نظام عرفي، يعني انگلستان

المللـي كـاال تـأثيرات خـود را بـر روابـط به عنوان يكي از قواعد مطرح در كنوانسيون بيع بين 

و شناسـايي آن مـي  ثانيـاً، ايـن. كنـد حقوقي قراردادي خواهد داشت كه ما را ناچار به بررسـي

مي قاعده، قاعده  و مي اي جديد محسوب . حقوق داخلي مورد استفاده قـرار گيـرد تواند در شود

و تحليل دارد و بررسي . حداقل رد آن نيز نياز به شناخت

 آشنائي با قاعدة نقض پيش از موعد: بخش اول
و مورد قبول آنهاكهرگاه يك يا چند نفر، در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نند

 عدم اجراي هر يك از تعهـداتي كـه در عقـد.)ي قانون مدن 183مادة(گيردباشد، عقد شكل مي 

اما.)Restatement of Contract, Art. 314( شودآمده، اگر موجه نباشد، نقض قرارداد محسوب مي

كه اگر يك طرف قرارداد اعالم كند قـرارداد را در موعـد اجـرا نخواهـد كـرد  سئوال اين است

به نقض( ر) علم ا ايجاد كند كه قرارداد اجـرا نخواهـد شـد يا نحوة عملكرد متعهد اين احتمال

مي؟)احتمال معقول( توان قبل از رسيدن موعد، نقض را پذيرفت؟ پذيرفتن اين مسأله آثـار آيا

كه در نهايـت شود معاف مي از زمان پذيرفتن رد، متعهدله از انجام تعهدات متقابل: فراوان دارد 

ود.)Corbin, 1952, 963(ماندجبران نشده باقي مي و طـرف قـرارداد، آن را از محاسـبات مـالي

از. كنندكاري خود خارج مي كه بايد در آينـده بـه اجـرا درآيـد، فشار رواني ناشي از قراردادي

و خسارات متعهدله بسيار زودتر از مدت زمـاني كـه بـه طـور معمـول بايـد بـراي بين مي  رود

ج تحصيل حكم دادگاه مبني بر جبران خسارت منتظر بماند  و اگـر ايـن نقـض شـو بران مـي، د

و طـي مـسير قـضايي نيـز و با اعالم صريح طرف مقابل باشد، شـايد نيـازي بـه دادگـاه ارادي

.)172، 1382همت كار،(نباشد

المللي مانند اصولو در ساير اسناد بينAnticipatory Breachاين قاعده در فصل پنجم از كنوانسيون بيع تحت عنوان.1

د  Anticipatoryالمللي يا اصول اروپايي حقوق قراردادها تحت عنواني تجاري بين قراردادهارد)Unidroit(وآوغيوني
Non-Performance آمده است .Anticipatoryن و مورد انتظار است كه  بار در دعواي خستين به معناي پيش بيني شده

ا) Q.B.D. 460 16 ,1886(جون استون عليه ميلينگ و پس از آن براي اين نوع شدبكار رفت .ز نقض اصطالح
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 Hochster v. De La Tour (1853), 2( دوالتـور دعواي هاچستر عليـه: بخش دوم
E. & B. 678 (
و كليدي است كه دك نخستيناين رأي از رأي مهم موعـد را وارد قلمـرو ترين نقض پـيش

مي.)Chitty, 1968, 942(كندحقوق مي به دو قسمت تقسيم . كنيماين بخش را

 رأي صادره در دعواي هاچستر عليه دوالتور: قسمت اول
و هاچستر منعقد مـي 1852آوريل12در شـود كـه بـه ميالدي، قراردادي فيمابين دوالتور

به عنـوان راهنمـاي گردشـگري، از اولشومي موجب آن، دوالتور متعهد  د از شخص هاچستر

سه ماه استفاده كند مي11در اي دوالتور در نامه. ژوئن به مدت كنـد مـيبه هاچستر اعالم ماه

به استخدام در نمي  ,Rowley, 2000-2001(آوردبر اساس توافق قبلي، هاچستر را در موعد مقرر

يك ماه پس از موعد شروع( ديگر براي ابتداي ماه ژوالييشغلهاچستر پس از اينكه.)573 ,69

، براي خسارت ناشي از يك ماهي كه نتوانسته بود شغلي بيايد، عليه دوالتـور كردپيدا) قرارداد

كه ده روز قبل از فرا رسيدن مو) Corbin, 1952, 942(اقامة دعوا كرد د اجـرايعـو در اين دعوا،

 دوالتـور، نقـض قـرارداد محـسوب بوسـيله رد قرارداد استخدامكه كردتعهد اقامه شد، عنوان

-Rowley, 2000( رغم اينكه وي قبل از فرا رسيدن سررسيد اقـدام بـه رد كـرده اسـتبشود؛ مي

2001, 69, 573(.

ذيههيأت منصف به اين تصميم اعتراض دادگاه بدوي، هاچستر را حق شناخت اما دوالتور

كه نام  و گفت قهكرد در رد  حـالي رارداد، قبل از فرارسيدن موعد اجراي آن ارسال شده اسـت

كه موعد اجراي قرارداد است، نقض آن متـصور نيـست  ,Corbin, 1952(كه تا قبل از اول ژوئن

گونه مطـرح لرد كمپبل، رئيس محكمة استيناف، مسئله را براي هيأت منصفة استيناف اين.)942

ب: ساخت و ب متعهد باشد از خدمات الف در اگر قراردادي ميان الف كه بر اساس آن،  باشد

مي كندتاريخي در آينده، استفاده ب تواند قبل از تاريخ مقرر، از اجراي قـرارداد اسـتنكاف، آيا

و رد  و آن را نقض مي.كندورزد كند كه قبل از سررسيد تعيين شده،و آيا الف اين حق را پيدا

ب اقامة دعوا   ناشي از نقض را مطالبه كند؟ الف تا قبـل از اينكـه قـراردادو خسارات كندعليه

به اجراي قرارداد بوده اسـت بوسيله و مصمم و رد شود، آماده  ,Rowley, 2000-2001(ب نقض

69, 574(.

به آينده اسـت، چيـزي«: وكيل دوالتور استدالل كرد كه مربوط اعالم قصد نقض قراردادي

و فر  كه طرف مقابل نيز بطالن قرارداد را پذيرفته جز پيشنهاد ابطال عقد نيست ض بر اين است

و اگر در زمان عقـد؛است و مصمم باشد كه وي در سررسيد، براي اجراي عقد، آماده  مگر اين
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و مصمم براي اجـرا نبـوده، نـشان از پـذيرش ابطـال  در برابـر ايـن.» در زمـان رد دارد1آماده

ني«: استدالل، قاضي سئوال كرد ست خواهان دعوا بر اساس اعالم خوانده مبني بر عـدم آيا الزم

به دنبال موقعيت استخدام   وكيـل.» ديگر باشد تا ميزان خسارت را كاهش دهدياجراي قرارداد

و بايد«: خوانده جواب داد او نامة خوانده را كه حاوي پيشنهاد ابطال معامله است دريافت كرده

نت.»همه را با هم بپذيرد  مي«: يجه گرفت قاضي اينگونه يد كـه خواهـان، بـراييگوبنابراين شما

كه بتواند حق مطالب  و بيكـار] تا موعد قـرارداد[ خسارت داشته باشد، مكلف استهاين معطـل

و اعالم كرد.)Corbin, 1952, 942(»!بماند اگر خواهـان بـدين«: دادگاه اين استدالل را نپذيرفت

 قـرارداد را 1982 كـه تـا اول ژوئـن كنـده خـسارت شرط بتواند به علت نقض قرارداد، مطالبـ 

و بر اساس آن عمل الزم مي، نتيجه كنداالجرا تلقي كرده شود كه تـا آن زمـان او نبايـد اش اين

و سال تعيين شده«هيچ قرارداد استخدامي را كه با تعهد او مبني بر  » همراهي با خوانده در روز

و پس از تداخل پيدا مي آن نيز بايد از هر لحاظ، مانند يك راهنماي گردشـگري در كند، بپذيرد

و آماده باشد  سه ماه، كامالً مجهز دو. طول به لحاظ منـافع و هم به لحاظ منطقي اما مسلماً، هم

كه پس از آنكه خوانده قرارداد را رد  ، خواهان بتوانـد خـود را از هـر كردطرف، بهتر اين است

ب و در عين حال، حق اقامة دعـوا بـراي نوع تعهدي كه بر اساس قرارداد ر عهده داشته آزاد كند

به جاي ايـن كـه. شود، داشته باشد مطالبة خساراتي را كه در نتيجة اين نقض به او وارد مي لذا

كه نبايد مورد استفاده قرار بگيرنـد، بـي  و تجهيزاتي و بابت امكانات جهـت هزينـه معطل مانده

به دنبال  كه قرارداد استخدام با كارفرماي ديگر باشـد تـا خـساراتي را كـه او كند، او آزاد است

در مورد حق خواهان براي اقامة دعوا.»تواند بر اساس نقض قرارداد مطالبه كند كاهش دهد مي

و قبل از  كه با ارادة خود منعقد«: موعد گفت پس از رد كه بدون عذر موجه، قراردادي را كسي

مي  ديـده، مـوردد اعتراض كند كـه چـرا بالفاصـله، از طـرف زيـان توانكند، نمي كرده است رد

مي ... تعقيب قضايي قرار گرفته است  به زيانو معقول به نظر ديده، اين اختيـار داده شـود رسد

و بدين؛كندكه يا بالفاصله اقامة دعوا  در يا تا موعد انجام قرارداد منتظر بماند وسيله قـرارداد را

د آينده الزام  مي آور نگه كه اين حالت توانـد بـراي ارد، تا زماني كه حق خود را اعمال كند؛ چرا

.)Rowley, 2000-2001, 69, 574(»ديده مفيد باشد بدون اين كه به طرف خطا كار ضرر بزندزيان

و استرداد اموالي است كه احيانـاً منظور حصول توافق دو جانبه براي ابطال عقد از ابتداست كه نتيجة آن پايان روابط قراردادي

و هرگونه دعواي مطالبة خسارت تنها بر اساس مسئوليت مدني  و بدل شده  ,Goode, 1982( قابـل اقامـه اسـت)tort(رد
318-319(.
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و نتايج رأي صادره در دعواي هاچستر: قسمت دوم  آثار
كه از حكم صادره در دعواي هاچس مهم تـوان در شـود مـي تر استنباط مـي ترين نتايجي را

: چند مورد بسيار مهم خالصه كرد

قاضي كمپبل در حكمـي كـه صـادر: امكان نقض قرارداد قبل از فرا رسيدن موعد اجرا-1

و هنـوز موعـد آن نرسـيده«:، عنوان داشت كرد پس از رد قراردادي كه بايد در آينده اجرا شود

مي   باشد طرف مقابل مكلف باشد براي اقامـة دعـوا، تـا رسد دليلي وجود نداشته است، به نظر

و تنها طريقي كه اين مسأله را توجيه مي كند اين است كه، رد قرارداد موعد قرارداد منتظر بماند

به عنوان نقض تلقي كنيم مي.)Corbin, 1952, 944(»را افتد كـه يكـي از رد قرارداد زماني اتفاق

 كنـد توانـايي يـا قـصد اجـراي تعهـدات قـراردادي را طرفين قرارداد بـه طـور واضـح اعـالم 

.)Carter, 1991, 216(ندارد

ازهر: حق اقامة دعوا قبل از فرا رسيدن موعد اجرا-2 چند با پذيرش نقض قـرارداد پـيش

امـا برخـي؛)Carter, 1991, 5(رسـد موعد، حق اقامة دعوا پس از آن نيز ابتداً طبيعي به نظر مـي 

و علت اصلي رأي محسوب مي معتقدند براي رسيدن  شد، نيـازي بـهبه آنچه مدنظر دادگاه بود

و خروج از چارچوبهاي متعارف نبود  توانست اعـالممي دادگاه. تجويز اقامة دعوا قبل از موعد

به دنبـال قـرارداد اسـتخدام  كه پس از رد قرارداد، متعهدله اختيار داشته كه  ديگـر باشـد،يكند

به حق مطا و بدون اينكه  بدون اينكه الزم باشـد اقامـة دعـوا را لبة خسارت او خللي وارد شود

.)Corbin, 1952, 944( پيش از رسيدن موعد، صحيح بداند

و پايان قرارداد يـا ادامـة قـرارداد تـا سررسـيد-3 يكـي از نتـايج: حق انتخاب پذيرش رد

كه نقض قرارداد با پذ  و شايد منحصر بفرد رأي هاچستر اين بود يرش از سوي متعهدله عجيب

مي  مي.شدداراي اثر حقوقي به نظر رسد به زيانديده ايـن اختيـار دادگاه تصريح كرد كه معقول

و بـدين وسـيله، كندداده شود يا بالفاصله اقامة دعوا   يا تا موعـد انجـام قـرارداد منتظـر بمانـد

مي. آور نگه دارد قرارداد را در آينده الزام ديده مفيد باشد بـدون ايـن زيانتواند براي اين حالت

به طرف خطا كار ضرري بزند ). قسمت دوم رأي هاچستر(كه

و عدم لزوم آمـاده بـودن تـا موقـع-4 به انجام تعهدات متقابل  معاف شدن متعهدله نسبت

كه مـشخص اسـت، علـت اصـلي صـدور رأي بـه نفـع:)Carter, 1991, 221(سررسيد همانطور

كه وكيل خو  به اين نتيجه رساند كه اگر خواهـان قـصد مطالبـة خواهان اين بود اهان، دادگاه را

و بــه تعبيــر ديگــر معطــل بــاقي   خــسارات را داشــت، بايــد تــا پايــان مــدت قــرارداد، آمــاده

 ). قسمت اول رأي هاچستر(ماندمي
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از دعواي هاچستر: بخش سوم و روية قضايي نظام حقوق عرفي قبل  آراء
. كنيمآراء مربوط به اين بخش را در دو قسمت ارائه مي

و حقوقـدانان، بـهيآرا: آراء مخالف رأي هاچستر: قسمت اول را كـه نويـسندگان ي

عنوان روية در نظام حقوق عرفي در عدم پذيرش قاعدة نقض پيش از موعد قرارداد، مورد

مياستناد قرار داده كاند، :ردتوان به دو دستة كلي تقسيم

از:انـد آرايي كه صريحاً امكان نقض قرارداد را قبل از فرا رسيدن موعد رد كـرده: اول

و تأخر تاريخي مي : توان به موارد زير اشاره كردميان اين آراء، بر اساس تقدم

ن-1 رسـتپ در ايـن دعـوا دادگـاه:)Legh v. Paterson (1818), 8 Taunt, 540( دعواي لي عليه

ك  كه خريدار بايد كاالها را تحويل بگيـرد، يعنـي موعـد«ه اعالم رد قرارداد اعالم كرد تا زماني

شد.)Moses, 1900-1901, 2, 327(»سررسيد، هيچ اثري ندارد . لذا خسارت بر اساس موعد معين

در ايـن دعـوا،:)Pillpotts v. Evans (1839), 5 M. & W. 475( دعواي فيلپتس عليه اوانـس-2

 اگــر آقــاي ريچــارد، وكيــل خواهــان،«: صــريحاً اظهــار داشــت)Baron Parke( قاضــي پــارك

كه به آنها داده شد، مي توانست اثبات كند كه خواهان مي توانسته اسـت بـدون، پس از اخطاري

اين كه نياز باشد منتظر رسيدن موعد تحويل گندم بمانـد، اقامـة دعـوا نماينـد، معيـار صـحيح 

قي  كـنم در آن امـا مـن فكـر مـي. مت كاال در زمان ارسال نامه رد قرارداد بود محاسبة خسارت،

 مكلف بود تـا توانسته هيچ دعوايي بر مبناي نقض قرارداد مطرح شود، بلكه خواهان زمان، نمي 

فرا رسيدن زمان تحويل گندم، منتظر باقي بماند تا ببيند كه آيـا خوانـده آن را تحويـل خواهـد

كه   بر اساس قرارداد، او مكلف شده بود در زمان معين شـده بـراي تحويـل گرفت يا خير؛ چرا

و مصمم باشد و پرداخت ثمن، آماده اين قرارداد بدين علـت كـه او از قبـل اعـالم.گرفتن كاال

و بر همين اساس، خواهان  كه كاالها را تحويل نخواهد گرفت، نقض نگرديده است كرده است

.)Moses, 1900-1901, 2, 327(»كندمة دعوا توانسته قبل از موعد اقانيز نمي

مك3 در دعـوايي كـه:)Ripley v. Mc Clure (1849), 4 Exch., 344(كلورـ دعواي ريپلي عليه

در راستاي دفاع از خوانـده ايـن«: بر مبناي نقض قرارداد اقامه شده بود، قاضي پارك اعالم كرد 

شود؛ اين رد بايد پـس نقض محسوب نمي گونه استدالل شده است كه رد قرارداد در هر زمان 

كه موعدهاز ارائ  و رد در ماه جوالي يعني مدتها قبل از اين  كاال در سررسيد قرارداد انجام شود

و چيزي جز اعالم قصد مبني بر نقض قـرارداد اجراي قرارداد فرا برسد، نقض قراردادي نيست

و تا زماني سوب نمي رساند؛ اين اعالم، پايان قرارداد مح در آينده را نمي  كه موعد نرسـيده شود

ردي كـه پـيش از زمـان:كه هيأت منـصفه گفتـه بـوده اسـت ما معتقديم اين. قابل عدول است 

مـا معتقـديم كـه در دعـواي. رسيدن كاال صورت گرفته، نقض قرارداد بـوده، نادرسـت اسـت 

به درستي صادر شده است .)Moses, 1900-1901, 2, 327(»فيليپس عليه ايوانس رأي
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مي:انـد آرايي كه رد قرارداد را ابطال قرارداد دانسته: دوم دهد كـه پـذيرش اين آراء نشان

اال حكم به نقض قرارداد عليـه طرفـي نقض پيش از موعد براي دادگاه امكان  و پذير نبوده

و مسئول دانستن او براي جبران  را رد كرده و بدون دليل موجه، تعهد خود كه بدون جهت

و عدالت تناسب بيشتري دارد خس چند نمونـة مهـم از ايـن آراء، بـر. ارت، با روح قانون

ازوقوع آنهااساس زمان  :، عبارتند

در اين دعوا دادگـاه حتـي:)Lee v. Risdon (1816), 7 Taunt. 189( دعواي لي عليه ريزدن-1

و توجيه ابطال بر مبناي آن را به خود ند  و براي ايـن زحمت جستجوي تراضي دو طرف كـه اد

 متعهـد بوسـيله معاف شدن متعهدله را از انجام تعهدات متقابل بدليل رد پيش از موعد قرارداد 

-Nienaber, 1962, 218( توجيه كند، معافيت از انجام تعهدات متقابـل را الزمـة عـدالت دانـست

219(.

در اين دعوا كـه:)Franklin v. Miller (1836), 4 Ad. & E. 599( دعواي فرانكلين عليه ميلر-2

دعوت بـه] از سوي طرف ديگر را نيز[رد قرارداد«بحث رد پيش از موعد مطرح بود، از قاعدة 

و قرارداد بر اساس توافـق فرضـي، باطـل شـناخته شـد» كندرد قرارداد مي .)Ibid, 218( استفاده

كُلدريج دو پس از بيان اين قاعده كه در ابطـال يـك قـراردا)Colerdge(قاضي د دو طرفـه، هـر

پـس از آن كـه يـك طـرف قـرارداد،: گيري كرد طرف بايد مشاركت داشته باشند، دادگاه نتيجه

به ادامه نيستتعهداتش را انجام نمي كنـيم زيرا فـرض مـي)Ibid, 218(دهد، طرف ديگر مكلف

. اندهر دو بر ابطال قرارداد توافق كرده

De( دعواي دوبارناردي عليـه هاردينـگ-3 Barnardy v. Harding (1853), 8 Ex. 82(:دادگـاه

 بوسـيله اعالم كرد براي هيأت منصفه اين سئوال مطرح بود كه آيا با رد پيش از موعـد قـرارداد 

هـايي المثـل هزينـهكه در اين صورت خواهان مستحق اجرت[خوانده، قرارداد باطل شده است

كه انجام داده  نه؟] است ف[يا توانـد بـر اسـاس قـرارداد، مطالبـة قـط مـيكه در اين صورت او

و نمي  و احراز ابطال قـرارداد نيـز نيازمنـد]ندك شده را مطالبه-تواند مبالغ هزينه خسارت كند

ن قاضي.)Ibid, 219(احراز توافق طرفين بود رسـاَلد )Baron Alderson (وقتـي يـك«: اعـالم كـرد

مي  به طور كامل رد  را از انجـام تعهـدات قـرارداديش نـاتوان كنـد، يـا خـود طرف، قرارداد را

مي مي دهد كه يا پس از فـرا رسـيدن سررسـيد، بـر اسـاس سازد، اين قدرت را به طرف مقابل

كه انجام داده، بنابر اين مبنـا كـه قـرارداد بـا  نقض قرارداد اقامة دعوا كند يا براي همة كارهايي

و لذا دادگاه حكـم بـه پرداخـت.)Ibid, 219(»كندثل الممطالبة اجرت] ارادة دو طرف باطل شده

.)Stoljar, 1973-74, 9, 369(المثل را داداجرت

بـه: آراء موافق رأي هاچستر كه در خود رأي به آنها استناد نشده اسـت: قسمت سوم

مييجز آرا  لُرد كمپبل، براي صدور رأي خود، مورد استفاده قرارداده است، توان آراءي كه
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ن يز مشاهده كرد كه به نحوي، قاعدة نقض پيش از موعد را مطرح ساخته يا آثار آن ديگري

مي. اندرا اعمال كرده را : توان به دو دستة كلي تقسيم كرداين آراء

را در موعـد مقـرر: اول آراء صادره در مورد اعمال ارادي متعهدله كـه انجـام تعهـد

) Stoljar, 1973-74, 9, 369; Nienaber, 1962, 219(برخـي از نويـسندگان: سـازد غيـرممكن مـي 

كه از مدتها پيش در نظام حقوق عرفي پذيرفته شده بوده است، هر يـك معتقدند بنابر قاعده اي

كه باعث شود خود او يا طرف مقابلش نتواند تعهدات قـراردادي خـود را در  از طرفين قرارداد

اگـر ايـن كـار قبـل از فـرا رسـيدن موعد مقرر انجام دهد، مرتكب نقض قرارداد شـده، حتـي 

 متعهـد، بالفاصـله بوسيلهدر اين موارد، پس از ارتكاب اين عمل. سررسيد صورت گرفته باشد 

به وجود مي كه گفتـه مـي لذا دكترين قديمي. آمدامكان اقامة دعوا  ,Stoljar(شـود تر از آن است

از.)357 ,9 ,1973-74  اخته شـده بـوده اسـت شـن 1853لذا قاعـده نقـض پـيش از موعـد قبـل

)Nienaber, 1962, 217(.مي به چند نمونه از اين آراء اشاره . كنيمحال

حكم:)Englefield`s Case (1591), 7 Co. Rep.11 on 15(a)(ـ دعواي انگليفيلدز1 در اين دعوا

كه خود را از اجراي قرارداد ناتوان سازد يا مانع طـرف ديگـر در  كه هر يك از طرفين  داده شد

شود، حتي اگـر عمـل او قبـل از رسـيدن موعـد اجراي قرارداد شود، ناقض قرارداد شناخته مي

.)Ibid, 216(اجراي قرارداد باشد

در اين دعوا مـوجر كـه:)Main`s Case (1596), 5 Co. Rep. 20h. Poph, 109(ـ دعواي ماينز2

به شخص8ي تعهد كرده بود اجارة مستأجرش را تمديد كند، بالفاصله ملك را برا   ديگري سال

كه خوانده با اجاره دادن ملـك بـه ديگـري، كردمستأجر عليه موجر اقامة دعوا. انتقال داد ، چرا

موجر دفاع كرد كه قرارداد اجاره با خواهان بايد زماني. خود را از انجام تعهد ناتوان ساخته بود

مي منعقد مي  كه خواهان آن را تقاضا و چون او چنين كردشده و مـستقيماًه درخواسـتي نكـرده

از[ه است، لذا نقضي رخ نداده است كرداقامة دعوا  كه زمـان پـس كه موعد قرارداد بدين دليل

كه دليلي براي اين كـار نبـوده چـرا]. مطالبة خواهان بوده هرگز نرسيده است  خواهان پاسخ داد

به تعهد خود عمل كندكه بر فرض تقاضا نيز خوانده نمي  راد. توانسته ادگاه اسـتدالل خواهـان

.)Stoljar, 1973-74, 9, 356(پذيرفت

:)Harison v. Cape (1698), LLd Raym. 386 3 Ld  Raym 268(ـ دعواي هرسيون عليه كـاپ3

و كاپ با هم توافق كرده بودند كه هرگاه هرسيون درخواست  با هم ازدواج كننـد، كردهرسيون

ايولي كاپ با مرد و شد ديگر ازدواج كرد هرچند هنـوز هريـسون. نجام قرارداد امكان ناپذير

.دادگاه عمل خوانده را نقض دانست.)Ibid, 356(تقاضاي ازدواج نكرده بود

رسد در اين دعاوي، گذشـته از اينكـه فقـط، موضـوع غيـرممكن شـدن اجـرايبه نظر مي

به جز دعوا  نه ساير موارد نقض؛ موعد انجام تعهد نيز و و قرارداد مطرح است ي آخر، نـامعين
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و لذا اين دعاوي خارج از فرض مسئله و نمي هستپس از مطالبة خواهان بوده تواننـد وجـود ند

.و اعمال اين قاعده در آن زمان را نشان دهد

 محدود وجود دارنـدييآرا: اندآرايي كه آثار نقض را در رد پيش از موعد جاري كرده: دوم

ردكه در آنها، يك طرف قرارداد، قبل و دادگـاه بـدون اينكـه كرد از رسيدن موعد، قرارداد را ه

اين عمل را نقض تلقي كند يا قرارداد را بر اساس تراضي دو طرف باطل بداند، طرف مقابل را

 .Jones v(از جمله در رأي جـونز عليـه بـاركلي. نيز از اجراي تعهدات متقابل معاف كرده است

Barkley (1781), Dougl. 684(م در حكـم خـود اظهـار داشـت كـه) Lord Mansfield(نسفلد، لرد

كنـد، وقتي خوانده، قصد خود را مبني بر عدم اجـراي قـرارداد در موعـد، صـريحاً اعـالم مـي 

و با انجـام تعهـدات متقابـل خـود، عمـل بيهـوده  به قرارداد ادامه دهد كه خواهان نيازي ندارد

.)Lloyd, 1974, 37, 123(مرتكب شود

از دعواي هاچستر:بخش چهارم و روية قضايي نظام حقوق عرفي بعد  آراء
آراء صادره پس از رأي هاچستر را در مورد رد پيش از موعد قـرارداد كـه بـه طـور بـسيار

مي-خالصه به اهم آنها  مي-شوند كه بيشتر مورد استناد واقع مي اشاره توان بـه دو دسـته شود،

كه موضوع اصليياول، آرا. تقسيم كرد  اي اسـت كـه گيري در مورد پذيرش قاعده آنها موضعي

و تثبيت اين قاعده  و در نهايت به تأئيد شـده منجـر در رأي هاچستر مورد استفاده قرار گرفت

و دوم، آرا  اياست درابرتي كه در و و ويژگيهـاي ايـن قاعـده صـادر شـده ط با چگونگي اجرا

.ه استكردحقيقت زواياي مختلف آن را تبيين

 آراء صادره در مورد پذيرش اصل قاعده: اولقسمت
به سـادگي مـورد پـذيرش قاعده اي كه لرد كمپبل در دعواي هاچستر مورد استفاده قرارداد

و حقوقدانان در مورد اصـل پـذيرش آن واقع نمي  و تا اوايل قرن نوزدهم ميان نويسندگان شد

ح، با اين حال1.اختالف وجود داشت  و البتـه پـس از گذرانـدن روية قضايي زودتر از قوقـدان

و آمريكـا دوره و سـپس در كانـادا و اين قاعده ابتـدا در انگلـستان اي از ترديد، آن را پذيرفت

و سپس در ايـاالت متحـده2.دشتثبيت   ابتدا آراء صادره در راستاي پذيرش قاعده در انگلستان

. كنيمرا بررسي مي

ج.1 مياز  استاد دانماركي Samuel Willistonو Paul Moses توان به مله منتقدين اين نظريه دراوايل قرن نوزدهم

.Rowley, 2000-2001, 69, 601-602:ك.ر. هاروارد اشاره كرددانشگاه

19( رأيبا كانادادر Frost v. Knight)L.R. 7 Ex. III( رأيبا انگلستاندر.2 Ont. App 477 ,483(
Darlymple v. Scott  با 20(رأEو در آمريكا Sup. Ct. Repr, 780(Roehm v. Horstقاعده قطعيت اين 
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 آراء صادره در انگلستان: اول

ق ميدر روية سه رأي مهم در مورد پذيرش اين دكترين اشاره كردضايي انگليس به : توان

و راه-1 و كاستندجي دعواي شركت دانوب  Danube(هاربور عليه زنـوس آهن درياي سياه

& Black Sea Railway & Kustendjie Harbour Co. v. Xenos (1861), 142 Eng. Rep. 753(:در اين

و ماشين دعوا خواهان، خوانده  در بيـستم. آالت استخدام كـرد را براي حمل محموله اي از كاال

طي نامه  به خواهان، قصد خود مبني بر عدم انجام تعهد را اعالم كـرد ژوالي، خوانده  ولـي؛اي

و در صورت تخلـف، قرارداد همچنان الزامكرد ژوالي اعالم23اي در دانوب در نامه آور است

را   جديـديخوانده متقابالً قرارداد را رد كـرد، ولـي قـرارداد. جبران كند خوانده بايد خسارات

و حمـلتوادر اول. كه خواهان نپذيرفت كردپيشنهاد ، زنوس اعالم كرد كـه آمـاده بـارگيري

كه قرارداد و زنوس بايـد خـسارات او كرد ديگر تنظيميمحموله است، ولي دانوب پاسخ داد ه

و استدالل كرد كـه اسـتنكاف زنـوس از انجـام دادگاه دانوب. را نيز بپردازد را بر حق شناخت

و اقامـة دعـوا كنـد  كه رد قرارداد را نقض دانـسته به دانوب داده است در. قرارداد، اين حق را

.)Rowley, 2000-2001, 69, 584-586(مرحلة استيناف نيز اين رأي تأئيد شد

در ايـن پرونـده،:)Frost v. Knight (1872), 7.L.R.Ex. 111( دعواي فروست عليـه نايـت-2

اگر در قراردادي كه بايد در آينـده انجـام شـود، متعهـد،«: اعالم كرد)Cockburn(قاضي كوكبِرن 

 كه تعهـدات خـود را اجـرا نخواهـد كـرد، حكـم قـانوني كندپيش از فرا رسيدن موعد، اعالم 

كـ:)Limburg, 1914-1925, 10, 148(اينگونه خواهـد بـود ه طـرف مقابـل او، قبـل از متعهـدلهي

دهد، اگر تمايل داشـته باشـد، فرارسيدن موعد اعالم كرده كه تعهدات قرارداديش را انجام نمي

و تـا زمـان پـيش مي بينـي تواند اين اعالم قصد مبني بر عدم پايبندي به قرارداد را ناديده بگيرد

ن  و سپس طرف مقابل را مسئول همة نتايج اشي از عدم اجراي قرارداد شده در قرارداد صبر كند

كند، لذا خود او نيز نسبت بـه بداند؛ اما در اين صورت، قرارداد براي هر دو طرف ادامه پيدا مي 

و طرف مقابل از اين حـق برخـوردار تمام تعهدات پايبند مي  و مطابق با آن مسئوليت دارد ماند

كه  از غير مترقبه اي حادثةرغم رد قبلي قرارداد، آن را اجرا كند يا اگربخواهد بود  اتفاق افتـاد،

از طرف ديگر، متعهدلهي كـه طـرف مقـابلش.ندكآن براي توجيه عدم اجراي قرارداد استفاده

مي   متخلفانـه بـراي پايـان دادن بـه قـرارداد بـهيتواند اين رد را عمل قرارداد را رد كرده است،

و بـر اسـاس آن اقامـة دعـوا در ايـن دعـوا.)Ballantine, 1923-24, 22, 344(»نـدكحساب آورد

و براي انجام اين كار دليل كافي نيز داشت، چـرا كـه بـا  خواهان مسير دوم را انتخاب كرده بود

 
و امريكائبراي ديدن ساير آرا. يافت  ,Williston:ك.رتوانيدمي،ي در راستاي پذيرش اين قاعده در روية قضايي انگليس

1900-1901, 14, 433.
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و در اسـرع وقـت نقض حساب كردن رد، اجازه مي يافت بالفاصله در دادگاه اقامة دعـوا كنـد

بار مترتب بر نقض قرارداد را زيان تا بدين طريق، آثار كند جايگزين اقداميبراي انعقاد قرارداد 

.)Rowley, 2000-2001, 69, 587-588(از بين ببرد يا الاقل كاهش دهد

و بـدنبال آن اقامـة و توضيحات آن در مورد امكان نقض دانستن رد قبل از موعد، اين رأي

به معني پذيرش اين قاعده در حقـوق انگلـستان بـود  و) Willistone, 1900-1901, 14, 433(دعوا،

و سـازندة قاعـده در انگلـستان محـسوب مـي شـوند  همراه با رأي هاچـستر، دو رأي مبنـايي

)Mulligan, 1955, 72, 362(.

از:)Johnstone v. Milling (1886), 16 Q.B.D. 460( دعواي جون استون عليـه ملينـگ-3

ن، از ديگر آراء مهم كه در روند تأييد قاعدة نقـض پـيش از موعـد، در حقـوق انگلـستا

 برخوردار است، رأي صـادره در دعـواي جـون اسـتون عليـه ميلينـگ برجستهيجايگاه

به اين پرونده، اخـتالف را ايـن.)Rothchild, 1945-46, 31, 388(است گونـه دادگاه در رسيدگي

كه«:تشريح كرد  و گفته است ادعا شده خواهان، قبل از اتمام مهلت، انجام تعهداتش را رد كرده

ني  را. ست هزينة بازسازي ملك را تأمين كند قادر اين سخن، قصد او مبني بر عدم انجام قرارداد

به گونه مي كه خوانده رساند يا اگر چنين قصدي نبوده، اين عبارت به معني آن اي بوده است را

اول اينكـه آيـا اعـالم«: كـرد دادگاه در نهايت سـه سـئوال را مطـرح.»رد قرارداد دانسته است 

ن، مبني بر اينكه او قادر نيست منبعي براي اخذ وام جهت تـأمين هزينـه تعميـرات پيـدا خواها

م  ـ كند، به معني رد قرارداد است؟ دوم اينكه آيا هر نوع نقض تعهد، از جمله نقض شـرط ور زب

به كل قرارداد كافي است؟ سوم اينكه آيا در عمل، خوانده  براي ايجاد رد پيش از موعد نسبت

و رد را قبول كرده يا بر عكس سعي كرده بـه قـرارداد ادامـه دهـد؟ قرارداد را  رد شده پنداشته

سه سئوال منفي بود به هر .)Rowley, 2000-2001, 69, 588-590(پاسخ دادگاه استيناف
 آراء صادره در اياالت متحده: دوم

 متشتت اي اياالت متحده پس از صدور رأي در دعواي هاچستر، رويه در دادگاههاي منطقه

و در حالي و از آن) Moses, 1900-1901, 2, 323(كه دادگاههاي زيادي بود از اين قاعده اسـتفاده

به شدت با آن مخالفت مي كردند، برخي دادگاه حمايت مي  امـا سـهم دادگاههـاي.ندكردها نيز

مي. سكوت بود1900فدرال تا سال  . توان به دو دعواي زير اشاره كرداز جمله

دادگاه بدوي با اين:)Dingley v. Oler (1886), 117 U.S., 490(واي دينگلي عليه اولردع-1

 هاي ارسال شده، رد هرگونه تحويـل يـخ در طـول فـصل كـشتيراني را نـشان استدالل كه نامه 

به نفع خواهـان مي كه دعوا قبل از پايان اين فصل اقامه شده بود، حكـم داد، هـا دهند، هر چند

كه نامه ولي خوان  و لـذا دگان با اين استدالل هاي ارسال شده به معني رد صريح قرارداد نيـست

دادگاه عالي با برگردانـدن رأي بـه نفـع. ده، تقاضاي استيناف كردندشدعوا پيش از موعد اقامه 
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تواند صريحاً قصد آنها را مبني ندگان نميههاي ارسال شدة خوا ها، مقرر داشت كه نامه خواهان

و دعواي خواهانبر عدم -Ibid, 594(ده اسـت شـ ها پيش از موعـد اقامـه اجراي قرارداد برساند

ص.)595 يح ندانستن رد قرارداد، از درگير شدن با قاعدة رد پـيش از موعـد فـرارحلذا دادگاه با

.)Moses, 1900-1901, 2, 322(كرد

در:)Rolling Mill v. Rhodes (1887), 121 U.S., 255( دعواي رولينگ ميـل عليـه رودز-2

كه چون خواهان بر اساس رد قـرارداد اعـالم شـده  بوسـيله اين دعوا نيز دادگاه با اين استدالل

ن به بحث در مـورد قاعـدة پـيش كردخوانده، عمل  بينـي نقـض قـرارداد نيـسته است، نيازي

)Moses, 1900-1901, 2, 322(.د ر اما در نهايت دادگاه فدرال اياالت متحده مجبور شد

: دعواي زير موضع خود را نسبت به اين قاعده مشخص كند
فـولر، در اين دعوا،:)Roehm v. Horst (1900), 178 U.S. 1( دعواي روهم عليه هرست-3

و تلخـيص مـستندات، در)Chief Justice Fuller(عاليرئيس دادگاه   توضيح مسأله براي دادگـاه

كه هرگاه قـرارداد، قبـل از فـرا در اين قراردادها اين«: مربوط اظهار داشت سئوال مطرح است

و ايـن رد، در مـورد تمـام  يكي از طـرفين قـرارداد رد شـود رسيدن موعد اجراي آن، از سوي

و مطلق باشد، آيا طرف زيان  به صورت صريح و مي قرارداد به طور كامـل ديده تواند قرارداد را

و در همان زمان، بابت مطال به حساب آورده  ,Rowley(»بة خسارات، اقامة دعوا كنـد نقض شده

كه دادگاه ايندر حكم؟)596 ,69 ,2000-2001 طور كـه بـراي طـرفين همان«: گونه استدالل شد

قرارداد اين حق وجود دارد كه تعهداتي كه در قرارداد به نفع آنها شده اسـت، در موعـد مقـرر 

كه روابط  به همين شكل، اين حق نيز وجود دارد قراردادي آنها، از زمان قـرارداد تـا اجرا شود،

لذا اگر رد كردن قرارداد از سوي يكي از طرفين، قبل از فـرا رسـيدن.دشوزمان سررسيد حفظ 

و نمي  به قرارداد را دارد كه او قصد پايان دادن به اين معنا باشد خواهد تعهدات خـود را موعد،

مي  را او نبايد بتواند سريعاً اقامة دعوا كنـدچ. تواند اين وضعيت را بپذيرداجرا كند، طرف ديگر

كه با عمل خود موجـب دردسـر ديگـران  و حقوق طرفين را مشخص سازد؟ چرا بايد به كسي

چه تفاوت ذاتي ميان مسئووليت ناشي از استنكاف از اجراي قـرارداد در زمـان شده جايزه داد؟

و...د؟حاضر، با استنكاف از اجراي قرارداد در زمان آينده وجود دار  بـا در نظـر گـرفتن داليـل

به منابع، نتيجه  كه قاعدهمراجعه كه در دعواي هاچستر عليـه دوالتـور گيري دادگاه اين است اي

و بـسياري ديگـر از پرونـده استفاده شده، قاعده  و مناسـب بـراي ايـن پرونـده هـاي اي معقول

.)Ibid, 597 - 598(»گيردمطروحه است كه از مقتضيات تجارتي امروزي نشأت مي
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 هاي قاعده آراء صادره در مورد ويژگي: قسمت دوم
و پذيرش قاعدة نقض پيش از موعـد، آراء مختلـف ديگـر  صـادر شـد كـهيپس از ايجاد

. هاي مختلف حقـوقي آن بـود موضوع آن نه پذيرش خود قاعده، بلكه اظهار نظر در مورد جنبه

مي چند آراء مربوط به اصل قاعده نيز، تا انداز هر راة زياد سعي و ضـوابط الزم كردنـد اصـول

و واضح در اختيار دادگاه نند تا قاعدهكبراي اجراي قاعده مشخص  هـاي ديگـر قـرار اي روشن

. بگيرد

آن: اول و آثار از. هاي مختلف رد آراء زيـادي صـادر شـده اسـت در مورد جنبه: رد قرارداد

: توان به موارد زير اشاره كردجمله مي

در قاعدة رد قرارداد پيش از موعد، صرف رد قرارداد از سوي:به تنهايي اثري نداردرد-1

و اال قـرارداد كماكـان يك طرف، اثري ندارد مگر اين  كه طرف ديگر نيز، اين رد را قبـول كنـد

مي  از جمله در حكم صادره. اين مطلب در آراء مختلف مورد تأكيد قرار گرفته است. يابدادامه

) Sham Lian v. Waxman (1922), 80 P.A. Superior Courts 73(شامليان عليه واكـسمن در دعواي 

صرف اعالم قصد نقض قرارداد پيش از رسـيدن موعـد بـه خـودي خـود، نقـض«:آمده است

مي. شودقرارداد محسوب نمي   طـرف ديگـر پذيرفتـه بوسـيله شود كه رد زماني نقض محسوب

و بر اساس آن عمل شود پذ. شده تواند هر زمان، تا پـيش از رسـيدن يرفته نشود، متعهد مي اگر

تـر اين مطلب در دعاوي قـديمي.)Rothschild, 1945-46, 31, 393(»موعد از رد خود رجوع كند

.)Grey v. Green (1876), 18 New York Sup. Ct. Rpts. 334(نيز آمده است

به نفع هر دو طرف ادامه-2 در دعـواي ريـد عليـه: يابـد مـي اگر رد پذيرفته نشد، قرارداد

كه نقضي) Reid v. Hoskins (1856), 6 E. & B. 953(هزكينز  در دعواي مطروحه، دادگاه حكم داد

 زيرا با عدم پذيرش رد، قرارداد همچنان ادامـه)Mulligan, 1955, 72, 366( است صورت نگرفته

به عنوان يـك عامـل موجهـه، به علت وقوع جنگ، در. بـه پايـان رسـيده اسـت داشته تا اينكه

در خالل) Maguire v. Johnston (1904), 207 Pa. 592, 57 Atl. 64(استوندعواي مگوآير عليه جون

و آن را رد كرد، ولي خواهان  مدت باقي مانده به اجراي قرارداد، خوانده از قرارداد پشيمان شد

به تعهد  و منتظر ماند تا در پايان موعد، خوانده با عدم اجراي قـرارداد. خود عمل كندنپذيرفت

 امـا دادگـاه دعـواي خواهـان را نپـذيرفت چـرا كـه كـرد از سوي خوانده، خواهان اقامه دعـوا 

مشخص شد قبل از پايان مهلت مقرر، امكان انجام تعهد براي خـود خواهـان غيـرممكن شـده

.)Swanson, 1930-31, 6, 155(بوده است

در دعـواي: پذيرفته شده يـا بـر اسـاس آن عمـل شـودهك رد قابل رجوع است مگر اين-3

مرس ، دادگاه مقرر داشت بـدين دليـل كـه)Nilson v. Morse (1881), 52 Wis. 240(نيلسون عليه

و درخواست ادامة كار قبل از اين كه خواهان كار را متوقف كرده يا وضعيت خود را تغيير دهـد
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و خواهان حـق نداشـتهكه خسارتي به او وارد شود، انجام قبل از آن شده، قرارداد صحيح بوده

بي.)Ibid, 154(آن را رها كند كه متعهدله بـر اسـاس رد عمـل رجوع از رد در صورتي اثر است

كه متعهد شده.)Rothschild, 1945-46, 31, 890(كرده باشد در دعواي دانوب عليه زنوس خوانده

خواهـان بـا كـشتي ديگـر. ارداد را رد كـرد بود كاالي خواهان را از طريق دريا حمل كنـد، قـر 

پس از آن خوانده، خواهان را از قصدش مبني بر حمل محموله مطلع كرد، ولـي. قرارداد بست 

و هر دو عليه همديگر براي مطالبة خسارت اقامة دعوا كردند  دادگاه بـه نفـع. خواهان نپذيرفت

. خواهان حكم داد

ر-4 در دعواي ميشايل عليه شـركت:د مختار است طرف مقابل در پذيرش يا عدم پذيرش

حق شناخت كه در زمان دادگاه خواهان را ذي) Michael v. Hart Co. (1901), 2 K. B. 867(هارت

در دعواي شركت پسران روبلينگ عليه شركت.)Mulligan, 1955, 72, 365(رد، آن را قبول نكند

 .Roebling Son`s Co. v. Lock Stitch Fence Co. (1889), 130 I11. 660, 22 N.E(الك استيج فـنس 

تواند رد را قبول نكند، حتي اگر نپـذيرفتن رد بـه افـزايش دادگاه حكم داد كه متعهدله مي) 518

.)Swanson, 1930-31, 6, 161(شودمنجر خسارات 
و انجام معاملة جايگزين: دوم  محاسبة خسارت

در1 هـا هر چند در روية دادگاه: قرارداد است سررسيدـ مالك تعيين خسارت، قيمت بازار

كه بايد براي تعيين خسارت  و قيمـت بـازار(در مورد زماني به التفـاوت قيمـت قـراردادي ) ما

كه مبنا، قيمـت بـازار در زمـان سررسـيد مالك قرار بگيرد اختالف بود، اما روية غالب اين بود

كه بعداً اين معيار  نه زمان رد؛ هر چند در. در قوانين اياالت متحـده تغييـر يافـت قرارداد است

خوانده بايد زغال سنگ)Roper v. Johnson (1873), L.R. & C.P. 167(دعواي روپر عليه جانسون

مي  داد، اما خريدار قبل از تمام شدن موعد تحويل اول، قـرارداد را رد را در چهار نوبت تحويل

به طـور. كردخريدار در ماه دوم عليه او اقامة دعوا. كرد در طول اين مدت قيمت كاال در بازار

التفـاوت قيمـت خوانده مدعي بود خسارت بايد بـر اسـاس مابـه. صعودي در حال افزايش بود 

و قيمت بازار در زمان اقامة دعوا محاسبه شود اما خريدار معيار را زمان تحويـل كـاال  قراردادي

شد. دانستمي .)Stoljar, 1973-74, 9, 362(در نهايت حكم به نفع خريدار صادر

كه آيا پس از قبـول رد قـرارداد، انجام معاملة جايگزين الزم است يا خير؟ در مورد اين-2

به معاملة جايگزين قبول  تا از ميزان خسارات كاسته شود يـا خيـر، كندكننده مكلف است اقدام

مي. آراء متعدد صادر شده است  ,Anderson(د نداشته استرسد ابتداً، چنين تكليفي وجوبه نظر

 دادگـاه)Brown v. Muller (1872), L.R. Exch. 319(در دعـوي بـرون عليـه مـولر.)21 ,14 ,1964

حكم داد وقتي خوانده قرارداد را رد كرده، تكليفي براي خريدار براي انجام قرارداد مشابه نبوده

و قيمت بازارو او مستحق دريافت مابه   در روزي است كـه بايـد كـاال التفاوت قيمت قراردادي
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 ولي در انگلـستان ايـن رويـه بـه سـرعت)Mulligan, 1955, 72, 366-363(شده استتحويل مي

 دادگـاه حكـم داد)Roth v. Taysen (1895), 73 L.T. 628(در دعواي رز عليه تايـسن. عوض شد

ن و دليلي وجـود داشـت كـه قيمتهـا اگر متعهدله رد را قبول كرد، اگر قيمت بازار مشخص بود

در دعـواي.)Limburg, 1914-25, 10, 176(كاهش پيدا كند، بايـد معاملـة جـايگزين انجـام دهـد 

و برق بريتيش وستينگ هوس عليه شركت قطار برقـي زيرزمينـي لنـدن   British( شركت توليد

Westinghouse Electeric and Manufacturing Co. v. Underground Electric Railways Co. of 
Landon (1912), A.C. 673, 689(كه خواهان مكلف است همة قدمهاي معقـول  دادگاه حكم داد

 باالخره، نظام قضائي)Stoljar, 1973-74, 9, 363(جهت كاهش خسارات ناشي از نقض را بر دارد

در دعـواي. آمريكا نيز مانند دادگاههاي انگلستان، لزوم انجام معـامالت جـايگزين را پـذيرفت

 .Reliance Cooprage Corporation v. Treat (1952), 195 F(كت ريالنيس كوپريج عليه تريـت شر

2d 977(كه خريدار مكلـف نبـوده در زمـان پـذيرش رد، قـرارداد جـايگزين ، دادگاه حكم داد

به افزايش خسارات شده بود اگر.)Anderson, 1956-57, 6, 23( منعقدكند، هر چند اين كار منجر

و قيمـت شود، مالك تعيين خسارت، مابه جايگزين انجام قرارداد  التفاوت قيمت قرارداد سـابق

 Brichgrove(در دعواي شركت بريچگرو استيل عليه شركت شاوزبرو آيرون. قرارداد جديد بود

Steel Co. Ltd. v. Shaws Brow Iron Co. Ltd (1891), 7 T.L.R. 246(دادگـاه حكـم داد خواهـان 

التفاوت را مطالبه كند، هرچند قيمت كاال در سررسيد، همـان قيمـت قـرارداد اول تواند مابه مي

.)Mulligan, 1955, 72, 364(شدبود كه بر اساس آن، او مستحق دريافت هيچ خسارتي نمي

در حقوق ايرانقاعده: بخش ششم ي نقض پيش از موعد
مي آيا اگر عدم اجراي قرارداد پيش از فرا رسيدن موعد مطرح شو توان در حقـوق ايـران د،

مي  و تحقق آن را نقض محسوب كرد؟ به عبارت ديگر توان بدون اينكه منتظر فرا رسيدن موعد

كه در موعـد مقـرر قـرارداد عملي نقض قرارداد بود، با ايجاد علم يا احتمال معقول مبني بر اين 

به ضمانت اجراهاي آن حكم داد؟ نقض مي و  شود، حكم نقض را جاري

العقد ممتنع حقوق ما اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين در

به نفع او شده است، اختيار فسخ معامله را خواهد داشت   240مادة(بوده است، كسي كه شرط

كه هنوز زمان اجراء تعهد نيز فرا نرسيده تسري) قانون مدني به موردي  انـد؛ دادهو برخي آن را

مـادة(يا در صورت افالس يا توقف تاجر، حق امتناع از تسليم وجـود دارد،) 122، 1382 همت كار،(

 ولي بدين پرسش پاسخ منفـي داده شـده1)تجارت قانون533و530ادومو قانون مدني 380

به.1 شـود دهد كه در صورت مفلس يا ورشكسته شدن خريدار، يعنـي وقتـي مـشخص مـي فروشنده اين حق را مي اين مواد

.تواند به تعهد خود در دادن ثمن عمل كند، از تحويل كاال خودداري كرده يا كاالي فروخته شده را پس بگيردخريدار نمي
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كه طبـق قـانون واقـع شـده،219بر اساس مادة.)1376،3،264،كاتوزيان(است  قانون مدني، عقدي

 يا)1376،3،257،كاتوزيان( كندمتعهدله يا بايد با تراضي با متعهد، قرارداد را اقاله. استاالتباعالزم

و در صـورت غيـر به اجـراي تعهـد صبر كند تا پس از فرا رسيدن موعد قرارداد، اجبار متعهد

و در نهايـت بوسيله متعهد، اجراي تعهد بوسيلهمقدور بودن آن  به خرج ملتزم  شخص ديگري

و مطالبة خـسارت را از دادگـاه بخواهـد فسخ  قـانون 239و 238، 237؛ مـواد 201، 1382صـفايي،( قرارداد

صرف امتناع طرف قرارداد از وفاي به عهد، حق فسخ قرارداد بـراي طـرف مقابـل ايجـاد.)مدني

به انقضاء موعد قرارداد است) 1376،3،264،كاتوزيان(كندنمي  فايي،ص(و مسئوليت قراردادي مشروط

اي در اين باب در اصالحات قانون مـدني البته پيشنهاد ورود مقرره.)1376،4،146،؛ كاتوزيان 206، 1382

1.ده استشارائه 

 نتيجه
كه نقـض قـراردادي را مقاله در اين نشان داده شد قاعدة نقض پيش از موعد، از آن جهت

مي  ي خالف اصول حقوقي بـه شـماراكند، قاعدهكه هنوز موعد اجراي آن نرسيده است، قبول

و با واقعيت فاصله دارد، اما از عالم واقـع مي رود؛ چرا كه هرچند عالم حقوق عالم اعتبار است

و بر اساس آن پايه  امـا دادگاههـاي نظـام حقـوق عرفـي، بـه. گذاري شده اسـت نيز جدا نبوده

ا  و جراي عـدالت ايجـاد درستي تشخيص دادند تسهيلي كه اين قاعده، در عمل، در احقاق حق

و صرفه مي كه در جلوگيري از اتالف منابع و نقشي ها دارد، آنقـدر پررنـگ جويي در هزينهكند

كه عـدول از قواعـد شـناخته شـدة حقـوقي را موجـه  را كـردو برجسته است و پـذيرش آن ه

مي امكان مي. سازدپذير و بـه نظام حقوقي ما نيز و واقـع بينانـه  دور از تواند بـا ديـدي صـحيح

و در صورت اقتضاء، از مزاياي اين قاعدة حقوقي و تفريط از اين تجربيات استفاده كرده افراط
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ز :ير در همين مجله منتشر شده استاز اين نويسنده تاكنون مقاالت

و« هاي مرتبط با تجارت حقوق موافقتنامه راجع به جنبه امكان صدور ورقه اختراعات بيوتكنولوژي

نظام حق اختراع ايران پس از پذيرش موافقتنامه راجـع«،60شماره82 سال،»(TRIPs)مالكيت فكري 

حمايت از دانـش«،66 شماره،83 سال،»(TRIPs)هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري به جنبه 

در«،72 شماره،85سال» سنتي به عنوان يكي از اجزاي حقوق مالكيت فكري  حمايـت از دانـش سـنتي

و بين  ،86سـال» هاي جديـد حقـوق مالكيـت فكـري چالش«.72 شماره،85 سال،»الملليعرصه ملي

هـاي چـالش«.2، شـماره 1387، سـال»دكترين استيفاء حق در نظام حقوق مالكيت فكـري«.4شماره

نظام مناسب جهت«.4، شماره 1387، سال»حقوقي دكترين استيفاء حق در نظام حقوق مالكيت فكري 

هاي دادگاه«.4، شماره 1388، سال»حمايت از حقوق مالكيت فكري در طرح ساخت مدارهاي يكپارچه 

ابعاد حقوقي نمونه اشياء مفيد؛«.3ه، شمار 1389سال» در كشورهاي جنوب شرقي آسيا مالكيت فكري 

.1، شماره 1390سال » با تاكيد بر مطالعه تطبيقي


