
  



  )حقوق خصوصی(دوفصلنامه رویه قضایی 

  77تا 71صفحات /  1395، پاییز و زمستان 2شماره 

  

  فسخ قراردادمقدمه  ،الزام به انجام تعهد

  

  پور مهتاب محمدکاظم

  )ره(دانشجوي دکتري حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 

  

  چکیده

فرع بر الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادي ) فسخ(با توجه به اینکه خواسته 

  .باشد، بدواً خواهان بایستی دعوي الزام به انجام تعهدات را درخواست نماید می

 فسخ، الزام، خواسته، شرط فعل :اژگانکلیدو

  

  متن راي

به طرفیت . به وکالت از مؤسسه فرهنگی ورزشی ش. و الف.  در خصوص دعوي ه«

به خواسته ارجاع امر به کارشناس متعاقباً . به وکالت از ش. ش.و خانم س .م.آقاي م

منضم دادخواست توضیح  1/2/88رسیدگی و صدور حکم به فسخ قرارداد مورخ 

 1/2/88در تاریخ . نکه وکیل خواهان اظهار داشته باشگاه ورزشی فرهنگی شای

مبادرت به انعقاد قراردادي با شرکت خوانده نموده که طی آن وظایف و تعهداتی 

که شرکت خوانده با پذیرش انجام کلیه  براي طرفین روشن شده است از جمله آن

ئتی به نام سازمان فوتبال هاي ورزشی رشته فوتبال مبادرت به تشکیل هی فعالیت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Email: mkmahtab@gmail.com 



 3/  الزام به انجام تعهد، مقدمه فسخ قرارداد

 رپو محمدکاظم مهتاب

نموده و کلیه اقدامات از شروع نام نویسی، دریافت هرگونه وجه انجام مخارج و 

نظایر آن زیر نظر هیئت یاد شده انجام گیرد که نه تنها به تشکیل این هیئت اقدام 

قرارداد رأسا مبادرت به ثبت  2نکرده بلکه با عدم اجراي تعهدات مندرج در ماده 

تر از همه شرکت خوانده بر اساس قرارداد  افت وجوه حاصله کرده، مهمنام و دری

که به تصریح در ماده چهار ذکر شده مطلقاً توجهی نکرده و با استناد از نام پرآوازه 

اقداماتی را انجام داده که در طول هشتاد سال فعالیت این باشگاه سابقه نداشته . ش

زشی خود را در طول هشتاد سال است چون مؤسسه خواهان حیثیت و آبروي ور

بیند ادامه این  کسب کرده و با اقدامات نادرست خوانده آن را در معرض خطر می

شود  قرارداد را شایسته ندانسته و متقاضی صدور حکم بر فسخ آن است اضافه می

] در مورد[به رحمت ایزدي پیوسته و طرفین نیز . الطرفین آقاي د چون داور مرضی

اند لذا  به توافق نرسیده) حسب توصیه کمیته انضباطی هیئت فوتبال(داور دیگري 

امکان مراجعه به داوري میسر نگردیده در نتیجه خواسته فوق مورد استدعاست 

یک از مندرجات قرارداد تنظیمی تحت  اظهار داشته در هیچ.) ش(وکیل خوانده 

ست و معلوم هیچ شرایطی براي طرفین حق فسخی منظور و در نظر گرفته نشده ا

نیست طرح دعوي بدین شکل به چه نحو قابل توجیه است دادگاه با توجه به 

محتویات پرونده و با توجه به اینکه خواسته مورد تقاضاي خواهان فرع بر الزام 

باشد و بدواً  خوانده به انجام تعهدات قراردادي و یا مطالبات مالی مربوطه می

را درخواست نماید ) انجام فعل(تعهدات  خواهان بایستی دعوي الزام به انجام

 2نتیجتاً دعوي مزبور به کیفیت یاده شده قابلیت استماع ندارد و مستنداً به ماده 

قانون مدنی قرار  237آیین دادرسی مدنی و ماده  قانون 198قانون مدنی ناظر به ماده 

وز رأي صادره حضوري، ظرف مدت بیست ر. گردد اعالم می] و [رد دعوا صادر 

  .»از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است

  



  شرح موضوع

در پرونده مورد بحث خواهان با استناد به این موضوع که عدم انجام تعهدات قراردادي 

از سوي خوانده موجب ایراد خسارت مادي و معنوي به وي شده است تقاضاي اعالم فسخ 

که  نموده است، لکن دادگاه با عنایت به دفاع خوانده مبنی بر این قرارداد را از محکمه

بینی نشده است، اعمال حق فسخ را فرع بر الزام  گونه حق فسخی در قرارداد پیش هیچ

خوانده به انجام تعهدات قراردادي دانسته و در نهایت به شرح گفته شده طی دادنامه شماره 

  :درت به صدور قرار عدم استماع نموده استمبا  13911928مورخ  9109970220601146

  

  مسائل شکلی

رأي مورد بحث از حیث بیان گردشکار پرونده، طرح خواسته خواهان  و توجیهات وي 

با وجود این، شایسته بود . دفاعیات خوانده از انسجام مطلوب برخوردار است تبیینو نیز 

 نگارشی در خصوص بیان مطالبهاي  بندي یا با استفاده از ظرفیت پیکره رأي با عنوان

هاي مجزا ضمن حفظ انسجام از آرایش ادبی نیز برخوردار گردد و مخاطب  در بند مرتبط

  .را از سر در گمی ناشی از پیوستگی بیان مطالب برهاند

افزون بر این، با توجه به ابهامی که در خصوص صالحیت دادگاه یا داوري حسب 

الطرفین و عدم توافق طرفین نسبت به داور  ور مرضیاظهارات خواهان مبنی بر درگذشت دا

دیگر مطرح شده است، شایسته بود دادگاه ضمن پذیرش صالحیت خود در رسیدگی به 

  .دعواي مطروحه نسبت به صدور رأي مبادرت ورزد

  

  مسائل ماهوي

ي رأي صادره و مستندات آن قابل د بحث از نظر صالحیت دادگاه، مبنامفاد رأي مور

  .تبررسی اس

  



 5/  الزام به انجام تعهد، مقدمه فسخ قرارداد

 رپو محمدکاظم مهتاب

 صالحیت دادگاه -1

به این موضوع اشاره شده است که در رأي مورد بحث در قسمت اظهارات خواهان 

داور ] در مورد[به رحمت ایزدي پیوسته و طرفین نیز . الطرفین آقاي د چون داور مرضی«

اند لذا امکان مراجعه  به توافق نرسیده) حسب توصیه کمیته انضباطی هیئت فوتبال(دیگري 

هرگاه «دادرسی مدنی  قانون آیین) 463(براساس ماده . است» ري میسر نگردیدهبه داو

ها شخص معینی داوري نماید  صورت بروز اختالف بین آن طرفین ملتزم شده باشند که در

 و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگري نیز

  .»الف درصالحیت دادگاه خواهد بودتراضی ننمایند، رسیدگی به اخت

تواند از مصادیق فرضی تلقی گردد که آن  با عنایت به اینکه فوت شخص معین نیز می

تواند به عنوان داور رسیدگی نماید، در صورتی که طرفین به داور یا داوران  شخص نمی

دیگر تراضی ننمایند، رسیدگی به اصل اختالف در صالحیت دادگاه خواهد بود و 

به بیان دیگر، در . رورتی ندارد که طرفین براي تعیین داور به محکمه مراجعه نمایندض

نامه  صورت تعذر رسیدگی توسط داور معین و عدم تراضی بر داور جایگزین، موافقت

  .1اثر شده و رسیدگی به دعوا در صالحیت دادگاه خواهد بود داوري بی

و عدم حصول توافق بر داور جایگزین،  الطرفین بنابراین با عنایت به فوت داور مرضی

که هنگام بررسی  با وجود این چنان. صدور حکم در صالحیت محکمه قرار گرفته است

مسائل شکلی بیان شد، شایسته بود به موضوع صالحیت در رأي مورد بحث پرداخته شود و 

  .به بیان آن در قالب اظهارات خواهان اکتفاء نگردد

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، سـال  ، دوره پیشرفته، جلد سوم، تهران، انتشارات دراك، چـاپ شـانزده  آیین دادرسی مدنیشمس، عبداهللا،  .1

  .514، ص 1389



  مبناي رأي صادره -2

توان دریافت که الزام متعهد به انجام به  قانون مدنی می 239الی  237تأمل در مواد  با

له در  روي متعهد هاي پیش له و یا شخص ثالث و فسخ، راه تعهد، انجام تعهد توسط متعهد

ذیل مبحث شرط فعل مطرح  هرچند این مواد. هستند صورت نقض تعهدات قراردادي

ا محدود به همین مورد کرد و باید گفت مالك، تعهد به ها ر توان آن اند ولی نمی شده

حال سؤال 1.انجام عملی است که در صورت نقض، تبعات مذکور را در پی خواهد داشت

  الذکر ترتیب و اولویتی برقرار است؟  هاي فوق اساسی این است که آیا میان راه

شود و  راردادي میوارد روابط ق ،انسان به منظور رفع نیازهاي خود و نیز کسب منافع

طبق نظریه . براي او در وهله نخست انجام تعهد قراردادي از مطلوبیت برخوردار است

حال اگر  2.حاکمیت اراده نیز اجراي عین تعهد خواسته اصلی و اولیه طرفین قرارداد است

گیرد، براي دفع  یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند و طرف مقابل در معرض ضرر قرار 

ضرر پیش از هر چیز باید مسیري مقابل طرفین قرارداد گذاشته شود که ایشان را به این 

. گونه که اشاره شد اجراي قرارداد است و مطلوب آنان همان سازدتر  مطلوب خود نزدیک

 ؛ها خصوصاً فسخ دانست حل  در نتیجه اجبار متعهد به انجام تعهد را باید مقدم بر سایر راه

  .پذیرد پایان می-آنکه اجرا شده باشد بی - خ، قراردادچرا که با اعمال فس

اند که اقتضاي اصل لزوم قراردادها این است که  دانان بر این مهم تأکید نموده حقوق

جز در مواردي خاص، در صورت تقدم الزام 3.بتوان متعهد را به اجراي قرارداد الزام نمود

چرا که اگر در همان وهله اول  ،ددگر نفع به نحوي شایسته جبران می است که خسارت ذي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نامـه  »اجراي اجباري عین تعهد و تقدم آن بر حقّ فسخ قـرارداد «الفت، نعمت اله،  -صفایی، حسین،  .1

  .50، ص89، شهریور 79مفید، ش

  .45همان، ص  .2

، مجلـه  »فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقـوق ایـران  «شیروي، عبدالحسین،  .3

  .50، ص 77، زمستان 1الی قم، سال اول، ش مجتمع ع



 7/  الزام به انجام تعهد، مقدمه فسخ قرارداد

 رپو محمدکاظم مهتاب

قرارداد فسخ شود خصوصاً در صورتی که قرارداد مطلوبیت زیادي براي او داشته باشد 

این است که یکی از  ،چه به این مهم باید افزود آن 1.عدالتی بزرگی رخ داده است بی

رمایه منعقد نفعان قرارداد، جامعه است و اجراي قراردادي که بر پایه موازنه و گردش س ذي

به ویژه که طرفین قرارداد . سازد شده است، جامعه را به اقتصاد آزاد و پیشرفت رهنمون می

اند چرا که اگر جز آن بود هرگز  و پیش از هر چیز اجراي قرارداد را مدنظر داشته نیز بدواً

ارداد وجود تا زمانی که امکان الزام به اجراي قر ،بنابراین. شدند وارد موقعیت قراردادي نمی

  .تواند مطرح گردد نمی از طریق اعمال فسخ دارد، انحالل قرارداد

له  در صورت عدم انجام شرط، هرچند براي متعهد است که گفته شده امامیه، در فقه

 1184ماده  2.حق فسخ متصور است ولی استقرار این حق منوط به الزام متعهد خواهد بود

دارد  متعهد از انجام تعهدات قراردادي مقرر میقانون مدنی فرانسه که در فرض تخلف 

تواند از محکمه الزام متعهد به انجام تعهد یا  یابد، بلکه طرف مقابل می قرارداد خاتمه نمی«

هاي دمولن در خصوص  این شیوه تحت تأثیر دیدگاه. »جبران خسارت را مطالبه نماید

قراردادهاي معوض در فرض  قابل توجیه است به این صورت که در» شرط فاسخ ارتکازي«

شود  عدم انجام تعهد شرط فاسخ ضمنی وجود دارد لکن قرارداد به خودي خود منفسخ نمی

تواند در صورت امکان انجام تعهد، متعهد را به انجام آن الزام و یا قرارداد  بلکه متعهدله می

  3.را فسخ نموده و مطالبه خسارت نماید

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فصـلنامه حقـوق، مجلّـه    »حقّ فسخ با وجود امکان الزام به اجرا در حقـوق ایـران  «صادقی نشاط، امیر،  .1

  .298، ص 88، زمستان 4، ش 39دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 

  .129، ص 1378 ،سه اسماعیلیان، قممؤس 2، جحاشیه مکاسبطباطبایی یزدي، محمد کاظم،  .2

تعهـد قـراردادي در   ) نقض(سیرتکوین حق فسخ ناشی از اجرا نشدن «حقانی، سعید،  -امینی، منصور .3

، بهـار و  1، ش5، نشـریه مطالعـات حقـوق تطبیقـی، دوره     »حقوق اروپایی، رهنمودهایی براي حقوق ایـران 

  .5، ص 1393تابستان 



فسخ را به ز فقه امامیه و با الهام از قانون مدنی فرانسه، قانون مدنی ایران نیز به پیروي ا

 در فرض عدم انجام تعهدات قرارداديدارد  عنوان آخرین راه حل پذیرفته است و اظهار می

  1.مقدمه فسخ قرارداد استالزام متعهد به انجام تعهد 

م فسخ قانون مدنی و منوط نمودن دعواي اعال 237بنابراین، استناد دادگاه به ماده 

قرارداد به طرح دعواي الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادي و نیز صدور قرار عدم 

  .رسد استماع دعوا موجه به نظر می

  

  مستندات رأي صادره -3

 198قانون مدنی ناظر به ماده  2مستنداً به ماده «: در قسمت انتهایی رأي اشاره شده است

 «دارد  قانون مدنی  که مقرر می 2ت ماده لکن مشخص نیس» دادرسی مدنی قانون آیین

االجرا است مگر آن که در خود  قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور الزم

قانون  198از چه نظر ناظر به ماده » قانون، ترتیب خاصی براي موقع اجرا مقرر شده باشد

برعهده کسی ثابت شد،  درصورتی که حق یا دینی«: دارد دادرسی مدنی که مقرر می آیین

رسد دو ماده  به نظر می. باشد می» اصل بر بقاي آن است مگر اینکه خالف آن ثابت شود

قانون مدنی موجه  2مرقوم ارتباطی مستقیم به یکدیگر نداشته و از این حیث استناد به ماده 

نون قا) 463(افزون بر این، چنان که بیان شد شایسته بود به ماده . رسد به نظر نمی

  .شد میدادرسی مدنی از حیث صالحیت، اشاره و پذیرش صالحیت بدان مستند  آیین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .192، ص 1389، 8، تهران، شرکت سهامی عام انتشار، چ3، جمی قراردادهاقواعد عموکاتوزیان، ناصر،  .1



  

  



 


