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  حق تعالي فخر آورد از وفا
في بِعهدنْ اَوگفت منارُي غ  

  )مولوي(
  

  پيشگفتار
  

سـيدم، مباحـث    خواندم و به كتاب متـاجر آن ر          شهيد ثاني را مي    شرح لمعه زماني كه   
 ة شـيخ انـصاري پنجـر      مكاسـب بـا شـروع خوانـدن       . جذابيت خاصي پيـدا كـرده بـود       

ن، يتـر   جديدي به مباحـث فقهـي عقـود بـرايم بـاز شـد، زيـرا در ايـن كتـاب مـستدل                      
شـاگردان و   . شـود مالحظـه نمـود        را مـي   ي فقهـ  ين اسـتداللها  يتر  فين و ظر  يتر  يقو

دكاظم يــزدي، محمــد حــسين پيــروان بنــام وي مثــل آخونــد خراســاني، ســيد محمــ 
هـا و تقريـرات       اصفهاني، محمد حسين نائيني و سيد ابوالقاسم خوئي با نگارش حاشيه          

 آثـار آنـان،     ةبودند و مطالع    بسيار ارزشمند، مباحث عقود را بيش از پيش غنا بخشيده         
  .تري از عقود را برايم به ارمغان داشت درك عميق

 مـرتبط بـا قراردادهـا مثـل قواعـد           يهابا ورود به دانشگاه متوجه شدم كه درس       
 در حقــوق يا ژهيــگــاه وين از جاي قراردادهــا، حقــوق تعهــدات و عقــود معــيعمــوم

شـوند    ين كالسها مطرح م   ي در ا  ي حقوق يلهاين استداللها و تحل   يتر  يقو. ندبرخوردار
ان بـا  يق ايـن كالسـها، دانـشجو   يـ رد و از طريـ گ ين درسها شكل م ي در ا  يو شم حقوق  

 آشـنا   ي حقوق ي، ارتباط حقوق و عرف و استداللها      ين، منطق حقوق  ي قوان ري تفس ةنحو
  .شوند يم

ام را    ي بود كه مطالعـات فقهـ      ين كتاب ي اول يد حسن امام  ي س يحقوق مدن كتاب  
كتاب ساده نوشته شده بود و پلي بـود كـه مطالـب             . كرد  ي متصل م  يبه مباحث حقوق  
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ر اساس فقه حنفي و با الهـام از          كه ب  المجله. كرد  ي وصل م  يحقوقي را به مباحث فقه    
كد ناپلئون براي حكومت عثماني تنظـيم شـده بـود، اثـر ارزشـمند ديگـري بـود كـه                     

شـناخت  . در ايجاد ارتباط بين فقـه و حقـوق سـيراب نمايـد            را  توانست عطش من      مي
بـود و مطالـب     شـده   ه شـيعه نوشـته      يـ  كه توسط يك فق    تحرير المجله اتفاقي از كتاب    

شـرح قـانون    . نمـود   كرد، مطالعات مـن را كامـل مـي           شيعه مقايسه مي    را با فقه   المجله
 توسط عبدالرزاق سنهوري از ديگر كتابهاي بسيار مفصل         )الوسيط(مدني جديد مصر    

كرد و براي مطالعـه در دسترسـم          حقوقي بود كه حقوق قراردادهاي جديد را بيان مي        
بود كه مباحث جديـد   وي مصادر الحقجلدي  مؤثرتر از آن، كتاب شش   . قرار داشت 

كـرد كـه      به خصوص در مصر و فرانسه با فقه اسالمي مقايسه مـي           را  حقوق قراردادها   
كتابهاي ارزشمند محمـدجعفر جعفـري لنگـرودي، ناصـر          . بسيار آموزنده و مفيد بود    

 در حقـوق قراردادهـا    را   اطالعـات مـن      ةكاتوزيان و مهدي شهيدي همه و همـه دايـر         
 يكـي از مباحـث جـدي حقـوق            كارشناسي ارشـد   ةنام نموضوع پايا . داد  گسترش مي 

 نوشـتن   تـا  طاليي در اختيارم گذاشـت       يبود كه فرصت  » انحالل عقود «قراردادها يعني   
  .  در حقوق قراردادها را تجربه كنم

 عميق حقوق قراردادها در كامن لـو و نگـاه متفـاوتي             ةرفتن به استراليا و مطالع    
 وجود داشـت، باعـث شـد كـه بـه مـسائل عملـي                كه در آن نظام حقوقي به قراردادها      

اسـتخراج قواعـد حـاكم بـر قراردادهـا از           . حقوق قراردادها توجه بيشتري داشته باشم     
آراء دادگاهها بسيار جذاب بود و ذهن تئوريك من را به سـمت واقعيتهـاي جامعـه و                  

  . داد نيازهاي عملي سوق مي
 آموزشـي، تـدريس حقـوق      پس از بازگشت از استراليا و شروع مجدد فعاليتهاي        

سـالها تـدريس    . مدني در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در اولويت قـرار گرفـت            
 حقـوق   ،در حقوق قراردادها مـن را بـه ايـن نكتـه رهنمـون كـرد كـه دانـشجوي قـوي                     

ورود عملـي بـه مـذاكرات و تنظـيم قراردادهـاي سـنگين              . داند  تر مي   قراردادها را عميق  
 . كرد هاي درك صحيح از دنياي حقوق قراردادها را تكميل مي المللي آخرين حلقه بين

  مطالعات عميق در حقـوق اسـالمي، حقـوق ايـران، حقـوق كـشورهاي ديگـر                
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تنظـيم    تـدريس و مـذاكره و      ةبه خصوص حقـوق كـامن لـو، بـه همـراه سـالها تجربـ               
ا روجود آورد كه نتايج پژوهـشها و تجربيـات خـود    ه قراردادها اين انگيزه را در من ب      

  . در حقوق قراردادها در اختيار دانشجويان عزيزم قرار دهم
به اين ترتيب، نوشتن يك كتاب منسجم و قابل فهم كه مسائل روز قراردادهـا               

ن يـ ا.  آن پيش روي شـما قـرار دارد        ةرا بيان كند، در دستور كار قرار گرفت كه نتيج         
منـابع حقـوق    دن بـه    ي كـشور و تنـوع بخـش       يات حقـوق  يـ ش ادب يكتاب بـه دنبـال افـزا      

ان كمـك كنـد تـا بـا ديـدگاههاي متفـاوت در حقـوق                يقراردادهاست كه به دانشجو   
 ةديـ ل پيچئدر اين كتاب در حد مقدور تالش شده است تا مـسا   . قراردادها آشنا شوند  

 ةحقوق قراردادها به زبان ساده بيان گردد و بيشتر بر مباحثي تمركز پيدا نمايد كه جنب               
  .دنعملي دار

هـاي مـرتبط      حقـوق و رشـته      يان كارشناسـ  ين كتاب دانشجو  ي ا يمخاطبان اصل 
هستند كه دروسي تحت عنوان قواعد عمومي قراردادها، حقوق قراردادها و تعهدات            

در اين كتاب نكات و مالحظات عملي فراوانـي مطـرح شـده اسـت كـه بـراي                 . دارند
 ةراين كليـ كننـدگان قراردادهـا سـودمند خواهـد بـود و بنـاب          كنندگان و تنظـيم    مذاكره

هـستند،   كساني كه به نحوي با مذاكرات، تنظيم، تفسير و اختالفات قـراردادي مـرتبط     
  . مند شوند توانند از اين كتاب بهره مي

 يبه پاس تشكر از دانشجويان عزيـزم كـه همـواره مـرا بـه نوشـتن چنـين كتـاب                    
  .كنم كه دوستشان دارم كردند، اين كتاب را به آنها تقديم مي تشويق مي
 

  بدالحسين شيرويع
  استاد دانشگاه تهران
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  ياموزيـ وفا و عهد نكو باشـد ار ب        
   داندي ستمگرينيوگرنه هر كه تو ب

 )حافظ(
  

  مقدمه
  

بـدون عهـد و     . اساس نظام اجتماعي بر عهد و پيمان و وفـاداري بـه آن اسـتوار اسـت                
 از افـراد . شـود  پيمان نظام اجتماعي از هم گسيخته شده، سنگ روي سـنگ بنـد نمـي            

كنند و اموال و داراييهاي خود        با يكديگر تنظيم مي   را  د و پيمان روابط خود      هطريق ع 
اي اسـت كـه كاالهـا و خـدمات توليـد              قـرارداد وسـيله   . نمايند را با ديگران مبادله مي    

  . گيرند  توزيع قرار ميةشوند و سپس در چرخ مي
 و قـرارداد    تك افراد جامعه بـا عقـد       كمتر روزي است كه به شب برسد و تك        

اين قراردادها از موارد روزمره و ساده مثل خريد شير، ماسـت،    . سروكار نداشته باشند  
نـام در   تـر مثـل ثبـت    تـر و پيچيـده   د تا انعقاد قراردادهاي مهمنشو  ميوه و نان شروع مي    

 منـزل، فـروش ملـك، قـرارداد كـار، قراردادهـاي پيمانكـاري و                ة زبان، اجـار   ةمؤسس
  .  ميادين نفت و گازةوسعقراردادهاي سنگين ت

تنيـده باعـث گـردش و         بـسيار گـسترده و درهـم       ةقراردادها همانند يـك شـبك     
د، هرچنـد كـه هـر قـرارداد در ظـاهر از قراردادهـاي               نشـو   توزيع ثروت در جامعه مي    

نـد و بـروز     ا  كـديگر متـصل   ي آنها بـه نـوعي بـه         ةشود، ولي هم    ديگر مستقل منعقد مي   
اند روي ساير قراردادهـا در ايـن شـبكه اجتمـاعي تـأثير              تو  اشكال در يكي از آنها مي     

  . بگذارد و توليد و توزيع ثروت را در جامعه مختل نمايد
. قرارداد به عنوان يك نهاد اجتمـاعي بايـد مـورد حمايـت قـانوني قـرار گيـرد                  
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انعقاد قرارداد بايد تسهيل شود تا افراد جامعـه بتواننـد آزادانـه بـراي گـذران زنـدگي                   
. با ديگران تعريف و تنظيم كنندرا و روابط خود نمايند  گران قرارداد منعقد    خود با دي  

در انعقاد  را   اول درصدد است تا آزادي افراد        ةبر اين اساس، حقوق قراردادها در وهل      
ند تا افراد جامعه بتواننـد آزادانـه بـا يكـديگر            كقرارداد تضمين نمايد و بستري فراهم       

  .عهد و پيمان ببندند
 دوم، حقوق قرارداد به دنبال آن است كه اطمينان حاصـل كنـد كـه                ةدر مرحل 

انـد و از ايـن جهـت اوالً داراي      قراردادي شدهةاشخاص با آگاهي و اختيار وارد رابط   
به اين جهت حقوق    . اند و ثانياً براي متعهد شدن اهليت قانوني دارند          قصد و رضا بوده   

نمايـد و از اشـخاص صـغير و           الت مقابله مي  قراردادها با اجبار، اكراه و اشتباه در معام       
  .  كند پذير حمايت مي محجور و آسيب

كننـد،   هنگامي كه طرفين در مورد مفاد و محتـوي قـرارداد اخـتالف پيـدا مـي        
كند كه حقوق و تعهـدات طـرفين كـدام اسـت و حـدود و                حقوق قراردادها معين مي   

كند و با توجـه بـه         اكاوي مي بنابراين، شروط مندرج در قرارداد را و      . ثغور آن چيست  
چنانچـه در   . نمايـد    اوضاع و احوال شروط ضمني و بنـايي قـرارداد را معـين مـي               ةكلي

  .كند قرارداد ابهام وجود داشته باشد، معيارهايي را براي تفسير قرارداد مقرر مي
وفاداري به عهد و پيمان از بستن عهد و پيمان نيز بيشتر اهميت دارد كه به قول              

عهد وفُوا بِال و أ « شريفه   ةبه موجب آي  . »يي و نپا  يهد نابستن از آن به كه ببند      ع«سعدي  
حقـوق  .  بايد به عهد و پيمانهـا وفـا كـرد و بـه آنهـا پايبنـد بـود                   »إنَّ العهد كانَ مسئُوالً   

دهد كـه از طريـق        كند و به طرف ديگر اجازه مي        قراردادها با نقض قرارداد مقابله مي     
 متعهد را به انجام تعهد مطالبه كند و چنانچه اجبار ممكن نباشد، بـه       نظام قضايي اجبار  

دهد كه قرارداد را فسخ كند و از انجام تعهدات متقابل خـود را    طرف ديگر اجازه مي   
شناسايي مسئوليت قراردادي و الزام ناقض قرارداد به پرداخت خسارت از           . آزاد نمايد 

ها براي مقابلـه بـا نقـض قـرارداد مقـرر            ديگر راهكارهايي است كه در حقوق قرارداد      
  . شده است

را   در نهايــت، حقــوق قــرارداد شــرايط انحــالل قــرارداد و آثــار و تبعــات آن 
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جانبـه    انحالل قرارداد ممكن است با توافق طرفين انجام شود يا يك          . كند  مشخص مي 
 حقوق قراردادها همچنين متكفل   . به تجويز قانون توسط يكي از طرفين حاصل گردد        

بيان مواردي است كه يكي از طـرفين بـه اسـتناد شـرط ضـمن عقـد، قـرارداد الزم را                      
  . كند جانبه فسخ مي يك

با لحاظ موارد فوق، مباحث حقوق قراردادها در هشت فصل سازماندهي شده            
 مقدماتي دارد، ابتدا مفاهيم رايج در حقوق قراردادهـا از           ةدر فصل اول كه جنب    . است

معامله و سپس تمايز حقـوق قراردادهـا از حقـوق تعهـدات بيـان               قبيل قرارداد، عقد و     
. شـود   ترين انواع عقود و قراردادها توضيح داده مي         در نهايت برخي از مهم    . گردد  مي

شـود و     در فصل دوم تشكيل قرارداد و شرايط اساسي صـحت معـامالت بررسـي مـي               
ضـوع قـرارداد و   بنابراين لزوم قصد و رضـا، عيـوب اراده، تبـادل ايجـاب و قبـول، مو        

فصل سوم بـه اطـراف قـرارداد اختـصاص دارد و ابتـدا              . شود  جهت معامله بررسي مي   
اهليت اطراف قـرارداد  در مورد   شود و سپس      قراردادهاي دوطرفه و چندطرفه بيان مي     

ثالث شخص  در ادامه تعهد به نفع يا ضرر        . گردد  از جمله بلوغ، عقل و رشد بحث مي       
در . گـردد    در آخر، انتقال دين و طلب و قرارداد بيان مـي           .گيرد  مورد بررسي قرار مي   

در ايـن فـصل ابتـدا انـواع         . شـود   نمايندگي و فضولي بحـث مـي      دربارة  فصل چهارم،   
 بـين   ة بين اصيل و شخص ثالـث و رابطـ         ة بين اصيل و نماينده و رابط      ة، رابط ينمايندگ

 آن بيـان    در بخـش فـضولي، ابتـدا مفهـوم        . شـود   نماينده و شخص ثالـث بررسـي مـي        
 فـضولي   ة فضولي قبل از اجازه يا رد، وضـعيت معاملـ          ةشود و سپس وضعيت معامل      مي

  . گردد بعد از اجازه يا رد بررسي مي
، ابتـدا مفـاد قـرارداد از حيـث داللـت لفظـي، عرفـي و قـانوني         فصل پـنجم در  
گـردد و در آخـر       شروط ضمن عقـد بحـث مـي       در خصوص   شود و سپس      بررسي مي 

در فصل ششم، لـزوم اجـراي قـرارداد و          . گردد   معيارهاي آن بيان مي    تفسير قرارداد و  
و سپس زمان و مكـان و مخـارج اجـراي قـرارداد             شود    مي تعهدات بيان    يشرايط ايفا 

شود و     اين فصل بررسي مي    ةثالث در ادام  شخص  اجراي تعهد توسط    . گردد  مقرر مي 
 ابـرا، تبـديل تعهـد،       ساير طرق سقوط تعهدات قـراردادي از قبيـل        در نهايت در مورد     
 .گردد الذمه بحث مي تهاتر و مالكيت مافي
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در اين  . گردد  اجراهاي مقابله با نقض قرارداد بررسي مي       در فصل هفتم، ضمان   
در ادامـه امكـان فـسخ     . شـود   فصل ابتدا حق حبس و تعليق تعهـدات متقابـل بيـان مـي             

جـاد مـسئوليت    در آخـر شـرايط اي     . گـردد   قرارداد در صورت نقض قرارداد بيـان مـي        
دربـارة  در فـصل هـشتم،      . گـردد    خسارت قراردادي بيان مـي     ة مطالب ةقراردادي و نحو  

و شـود   مـي به اين جهت ابتـدا فـسخ بررسـي          . شود  طرق انحالل و زوال عقد بحث مي      
در قـسمت   . گـردد   سپس موارد قانوني و قراردادي فسخ و احكام و آثار آن بيـان مـي              

تهاي آن با فسخ از جهـت احكـام و آثـار بحـث              انفساخ عقد و تفاو   در خصوص   بعد،  
  .  شود در آخر اقاله و احكام و آثار آن مطرح مي. گردد مي

  
  




