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 خسارت قراردادی  ۀآن در مطالب نقشعدالت قضایی و 

فرخشایار اسفندیاری، د داما دمصطفی محققیس
 

 ده یچک

و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با    بر کسی پوشیده نیستحقوق و عدالت  وند  یپ
وند حقوق و عدالت یشوند. پیمتوسل مها  له یآن به انواع حاجرای  کنند و برای فرار از  ی ل اجرا نمیم

دعاوی مربوط ، د و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایییتوان دی ماری از آرای قضایی یرا در بس
  ویژهبه  ، . امروزه در قراردادهای مختلف استخسارت قراردادی )وجه التزام( توسط متعهدله    بۀبه مطال

،  فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط ویمتعهدله برای تحت  ،  قراردادهای تجاری 
نماید. در برخی در قرارداد قید می   وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم  عنوانبه وافقت متعهد  مبالغی را با م

در انجام تعهدات  ،  متعهد به دالیل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی،  از موارد 
رت قراردادی ساخ  عنوانبهی یا کامل( ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی  ئطور جزهقراردادی )ب

روب التزام(  میه)وجه  میرو  بیشتر  قرارداد  ارزش  از  گاهی  که  نقش  گردد  دعاوی  نوع  این  در  شود. 
ه ها با توجه بگردد که برخی دادگاهقضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و مالحظه می

»اجرای عدالت  ، قرارداد«  لکر در پرتو  یبه استناد »اصل تفس، نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام
قانون مدنی عدول    230  مادۀ  ۀ از مقرر،  قاعده« و »نامشروع تلقی نمودن شرط«  عنوانبهو انصاف  

و آن را    دهند و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم می  کرده 
دیده و  ضایی در این ارتباط ذکر گرحاضر چند نمونه از آرای ق  ۀدانند. در مقالمطابق با عدالت می
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 مقدمه
می نظر  می به  »عدالت«  کنار  رسد  در  بشری« تواند  پیش به،  »کرامت  اصل  برای  عنوان  فقهی 

:  1390  ، دامادنحو مستقل دارد )محققآن را بهشری توان درک  نحوی که عقل ببه؛  اجتهاد قرار گیرد 
باشد.  در واقع »عدالت یک مفهوم عقالنی است و عقل بشری قادر به بررسی و ارزیابی آن می  (.15

: 1390، دامادتوانیم دریابیم« )محققی قرآن مجید میهاه ما این توان و قدرت عقل بشری را از آموز
 الت توسط قاضی با توجه به شرایط حاکم بر دعوا مورد پذیرش است. ص عد تشخی ،  با این وصف  (.25

مقاله  موضوع  به  توجه  نقش  می،  با  و  جایگاه  معنای  به  قرارداد«  در  قضایی  »عدالت  از  توان 
موجب آن قاضی با  قضایی در راستای اجرای عدالت نام برد که بهاستدالل قاضی در نگارش آرای  

بر اساس اوضاع و احوال  ، نین و با تمسک به استدالل قضایی خویشقوا وبندرهاساختن خود از قید 
 نسبت گذارقانون گیرد تا بتواند به عدالت معاوضی دست یابد. در واقع اگرحاکم بر دعوا تصمیم می

قرارداد  به  آن به  نسبت نیز طرفین و ساکت باشد عادالنه شرایط  خوردنبرهم صورت  در تعدیل 

 میان  به قضایی  عدالت  بحث،  حاصل نشود توافقی شرایط  حدوث  از پس یا  باشند  نکرده  توافقی

 240و    229،  227عدالت قضایی به هنگام حدوث شرایط خارجی موضوع مواد  ،  رو آید. ازاینمی 
؛ کندجایگاهی نداشته و ورود نمی،  انجام تعهد از سوی متعهد گردیدهقانونی مدنی که منجر به عدم  

 گردد. متعهد از پرداخت وجه التزام معاف می، قاهره و اثبات آن ۀوقوع قو اب ، قانونصراحت بهزیرا 
قضایی  آرای  در  عدالت  نفوذ  مصادیق  از  مشروط،  یکی  محکومیت  به  خسارت  حکم  به  علیه 

مبلغی است اصواًل ثابت که مستند  ،  عنوان »وجه التزام« است. وجه التزامتحت  ،  مندرج در قرارداد
  صورت  در  اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که»  دارد:است که مقرر می  قانون مدنی  230  مادۀ  آن

را به کمتر یا بیشتر از آنچه   او  تواندحاکم نمی،  نماید  تأدیهخسارت    عنوانبهمتخلف مبلغی را  ،  تخلف
 « .ملزم شده است محکوم نماید

  ویژهبه  ، عنی حذف شرط(ندانستن متعهدله در دریافت آن )یتعدیل وجه التزام یا محق  ۀدر زمین
نص صریحی در قانون مدنی ایران  ،  خورد زمانی که تعادل یک قرارداد به دالیل مختلفی بر هم می

؛ چنین موضوعی بستگی به نگاه آنان نسبت به ماهیت وجه التزام دارد وجود ندارد و برخورد قضات با  
اکثر قضات سعی  ،  . با این وجودالتزام محل اختالف است بودن ماهیت وجهزیرا ترمیمی یا تنبیهی

برای تعدیل یا حذف   طریق تفسیر قوانین با استفاده از اصول و قواعد فقهی و حقوقی  از  دارند راهی 
التزام   وجه  گیرد   باید آنچه    .بیابندشرط  قرار  بررسی  مورد  ابتدا  و    ،در  قضایی  مفهوم عدالت  تبیین 
عنوان یک مبنا و ضرورت مورد تحلیل و پذیرش  هزیرا تا زمانی که عدالت قضایی ب  ؛ضرورت آن است

ها برای صدور آرای قضایی بر مبنای عدالت دیده نخواهد شد. پس تمایلی از سوی دادگاه ،  قرار نگیرد 
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التزام(  ،  از بحث مذکور )وجه  قراردادی  به ؛  شودبررسی میماهیت خسارت  توجه  با  زیرا قضات 
که برخی معتقدند   طوریهب؛  کنند میوتی اتخاذ  متفا  تصمیم ،  نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام

،  نداشته و در هر شرایطی خوانیهمات اقتصادی و اجتماعی جامعه قانون مدنی با مقتضی 230 مادۀ
حکم به محکومیت متعهد به پرداخت کامل وجه التزام عادالنه نخواهد بود. این گروه در اثبات نظر  

جرای عدالت و انصاف  ال قرارداد« و »کر در پرتو  ی»اصل تفس  خود به دو ابزار حقوقی تحت عناوین
تعدیل وجه التزام گزاف  درخصوص  گروه دوم معتقدند که  ،  . در مقابلکنندمید  عنوان قاعده« استنابه

نص صریحی وجود نداشته و به همین دلیل راهی جز بطالن شرط به جهت »نامشروع  ،  و هنگفت
این   در  ندارد.  وجود  نمودن«  صادرتلقی  آرای  برخی  به  اشاره  با  دادگاه   شدهمقاله  بدوی از  ،  های 

ای از تالش قضات در راستای اجرای عدالت قضایی  عنوان نمونه ی کشور به تجدیدنظر و دیوان عال
 شود. به تفصیل به بررسی و تحلیل دو گروه مذکور پرداخته می، التزام وجه ۀمطالبدرخصوص 

 ر قراردادمفهوم و ضرورت عدالت قضایی د . ۱
به مفهوم عام حقوقی در به معنای قدرت اجرای عدالت در یک  ،  عدالت قضایی  مورد خاص 

(. یک  Kevin, 1997: 610)  صورت صالحدید برای کاهش خشکی و سختی قوانین حقوقی است
تردیدی  ، قرارداد هیچ  بدون  و  خاص  موارد  در  قاضی  که  است  تعادل  از  ازبین،  محلی  بردن  با 

ین  تعادل و موازنه در حقوق و تعهدات طرف ، های اقتصادی یا فنیمربوط به نابرابری  یهاسوءاستفاده
(. منظور از عدالت Carvajal Arenas, 2011: 101)  گرداند)عدالت معاوضی( را به قرارداد بر می 

طوری  هب؛ رعایت برابری حقوق قراردادی طرفین در عقد معاوضی است 1،معاوضی در مفهوم کنونی
 2، نی فرانسهقانون مد  1171  مادۀنماید و با توجه به  عرفًا با هم برابری می  طرفین قراردادکه حقوق  

نماید  عدالت معاوضی اقتضا می  ۀ نظری،  طور معناداری مخدوش گرددههرگاه تعادل حقوق قراردادی ب 
مدنی  قانون    419و    417اصول معتبر حقوقی جبران گردد. همچنین با استنباط از مواد    ۀوسیلتا به

 
معنای متفاوتی با مفهوم کنونی داشته و در    19و    18ویژه در قرن  که مفهوم عدالت معاوضی به  کرد . البته باید اشاره  1

عدالت معاوضی معتقد بود که اگر کسی در مورد  درخصوص  طور مثال کانت  ه سیر تاریخ دچار تحول شده است. ب
در مورد خودش تصمیم  اما وقتی کسی    ؛بگیرد، ممکن است عدالت رعایت نشود و تجاوزی رخ دهددیگری تصمیم  

برای مطالعه  .  گیرد، نگرانی از اینکه عدالت از بین برود، وجود ندارد و چنین قراردادی از هر جهت عادالنه استمی
 ( 1393نک: راعی و موالییان، ) ؛بیشتر

  ف یتکال  و  حقوق  نیب  را  یمعنادار  ینابرابر  که  یشرط  هر  ،یالحاق  قرارداد  کی  ر د»  :دارد یم   مقرر  زین  1171  ۀماد.  2
 « . گرددی م  قلمداد( رمبطلیغ و باطل) نانوشته کند جادیا قرارداد نیطرف
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بلکه آنچه موازنه  ؛گرددشدن عدالت معاوضی نمیدارهر عدم توازنی لزومًا موجب خدشه، ایران نیز
.  (71:  1392،  )خندانی و خاکباز   نابرابری است که از نظر عرف قابل مسامحه نباشد،  زندرا بر هم می

دیق عدم تعادل  مصااز  ،  وجه التزام هنگفت که اختالف فاحشی با خسارت واقعی دارد ،  طور مثالهب
عدم تعادل با وصف مذکور نیز   معنادار و نابرابری عرفی در حقوق و تعهدات طرفین است. همچنین

عدم تعادل در روند  یا    2به هنگام انعقاد قرارداد  1زنی و معاملی« باید ناشی از »نابرابری در قدرت چانه
 با،  )یا همان عدالت قضایی(  دادرس دخالت اعتبار  به  باید که اینجاست در  3اجرای قرارداد باشد. 

 احوال و اوضاع تغییر با یا زمان طول  در را که معاوضی عدالت بتوان،  متعارف حدود تیرعا

(. کاربرد عدالت  74:  1392،  )خندانی و خاکباز  کرد منطبق   جدید شرایط با ، است  گشته رنگکم
به یک حکم عادالنه     تأثیرتحت  است که  متعهدی  درخصوص  قضایی در چنین وضعیتی رسیدن 

زیرا    کند؛کامل عمل    طورهقاهره( نتوانسته است به تعهدات خود ب  ۀشرایط خارجی )نه به میزان قو
بوده ها  آن  وی ملزم به دفع  ، در توان متعهد باشدها  آن  »حوادثی که در حین اجرای عقد رخ داده و دفع

چراکه وی    کند؛یل قرارداد را مطرح  تواند به استناد آن درخواست تعدبعدًا نمی ،  و در صورت قصور
حسن اصل  برخالف  و  نموده  رفتار  قاعد  نیت  هیچ  ۀاساس  استحقاق  خود(  ضرر  )به  گونه  اقدام 

رو نباید چنین پنداشت  (. ازاین76:  1392،  پور و ادیب)داراب  مساعدت و تخفیفی نخواهد داشت«
،  لزوم اجرای عدالتاگونی از جمله  بلکه عوامل گون ،  کندکه تحت هیچ شرایطی مفاد عقد تغییر نمی

متناسب با    کند تا مفاد عقدایجاب می،  نیت و ایجاد تعادل اقتصادی میان عوضینلزوم رعایت حسن
تغییر یابد و در این راستا روش تعدیل  های اقتصادی و اجتماعی و خواست مشترک طرفین  ضرورت 

قرارداد   یا    عنوانبهیا حذف شروط  توازن  تجدیدنظر در مفاد قراردادابزاری در جهت اصالح  ی که 
از این طریق وضعیت طرفین را به شرایط قبل از وقوع حادثه عمل می،  خوردهمالی آن برهم کند و 

 (.150-149: 1396، )رحیمی و علیزاده گرداندبرمی

 
1. Inequality of Bargaining Power 

 در  ف،یضع  طرف  ضرر  به   خود  برتر  یمعامل  تیوضع  از  یریگبهره  با   را  شروط  قرارداد  یقو  طرف  که  ییجا  یعن. ی2
  اطالعات   یبرا  .رد یگینم  قرار  یزنچانه  و  مذاکره  مورد   قرارداد،  یاساس  موضوعات  خالف  بر  غالباً   و  گنجاندی م   قرارداد

 ( 732: 1397 ،فری اری اسفند و یمی کر؛ 176: 1391 گران،ی د و ینیام نک: ) ؛شتریب
 ط یشرا با مطابق تواندینم یاقتصاد  مشکالت لهجم از متعدد مشکالت لی دلبه قرارداد یاجرا روند در متعهد یعن. ی3
 شود یم   روه روب  ینیسنگ  یقراداد  تی مسئول  با  ناگهان  به  و  بپوشاند  عمل  ۀجامع  خود  تعهدات  به  قرارداد،  در  شدهی نیبشیپ

 رفع   یبرا  دادرس   دخالت  جز  یاچاره   صورت   نیا  در.  است  نگشوده  مشکل  نیا  حل  یبرا  یراه  زین  گذارقانون  یگاه  که
 ( 14: 1394 ، یگدلیب)نک: . بود نخواهد مشکل یلعم
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 ماهیت خسارت قراردادی )وجه التزام( . ۲
مطالب در  قضایی  یا    ۀنقش عدالت  )تعدیل  قراردادی  ارتبخسارت  التزام(  وجه  شرط  اط  بطالن 

پذیرفته   التزام  برای ماهیت وجه  در واقع بر حسب مبنایی که  التزام دارد.  با ماهیت وجه  تنگاتنگی 
سه نظر قابل تصور ، ماهیت وجه التزام صوص  درخامکان تغییر وجه التزام داده خواهد شد.  ،  شودمی 

 است: 
 انی ز در برابر  ضرورتاً  و )تنبیهی( دارد  یمیترمریغ امالً ک  یت یماه،  التزام   برخی معتقدند که وجه

وینم پرداخت و  داراب)  شود احراز دیبا خوانده تیسوءن و ی تجر   شود  ،  احمدآبادسلطانیپور 
خسارت ترمیمی به دلیل وقوع  مبلغی است که عالوه بر  ،  (. وجه التزام با ماهیت تنبیهی78:  1394

 یتفاوت لذا ؛(59-60: 1387، پناه )عالی شودداده می رأی  عمد یا سوءرفتار خوانده به نفع خواهان
،  در واقع اگر ماهیت وجه التزام صرفًا تنبیهی باشد  .ریخ ا ی باشد  هد ش وارد ی ضرر  خواهان به ه ک ندارد 

چراکه در واقع مجازات ناقض  ؛  ید قابل تغییر باشدنبا،  اصواًل مبلغ آن ولو اینکه بسیار سنگین باشد
قانون    230  مادۀ (. این گروه معتقدند که با توجه به  26  :1390،  پورباشد )رنجبر و ساالریعهد می

گونه تغییری را در هیچ  گذارقانون وجه التزام غلبه دارد و    1ماهیت خسارت تنبیهی  ماقوق  در ح،  مدنی
با عنایت به مفاد  ،  (. زیرا وجه التزام 35:  1390،  پور)رنجبر و ساالری  نیاورده است این زمینه به عمل  

ب،  مذکور  مادۀ را  آن  مبلغ  نیز  اینکه طرفین  به  توجه  با  و  است  مقرر  طور مشخهنوعی مجازات  ص 
،  پور)رنجبر و ساالری  وتصرف قرار گیرد مورد دخل   نباید،  رو هر چقدر هم گزاف باشدازاین،  اندکرده

 یا  جزایی  »شرط  عنوانبه  التزام  از وجه ،  حقوقی اصطالح  ( و به همین دلیل است که در26:  1390

  230  مادۀکه    را   2ققانون مدنی ساب  1152  مادۀ،  قضایی فرانسه  ۀ شود. همچنین رویمی  یاد کیفری«
 (.  53: 1381، آبادی)حسین شرط کیفری دانسته است،  قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است

یا جبرانی دارد و خسارتی است که از بابت    3ماهیتی ترمیمی ،  التزام گروه دوم معتقدند که وجه
ضرررسیدن به  ،  سارتشود و مبنای دریافت خدلیل نقض قرارداد پرداخت میبه  دیدهزیانضرر به  

.  (28:  1392،  حسینی مدرس و گلشنی )  نه سودی که خوانده دریافت کرده است  ، خواهان است
ترمیمی خسارت  هدف  متعهدله  گوپاسخ،  گاهی  برای  قرارداد  که  است  انتظاری  و  توقع  به  یی 

 
1. Punitive damages or exemplary damage 

عنوان خسارت بپردازد، از طرفین که به تعهد خود عمل نکند، مبلغی به  هریک»هرگاه در قرارداد، مقرر شده باشد که  .  2
 کند.« تواند کمتر از آن پرداخت ی متعهدله حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه نماید. متعهد هم نم

3. Compensatory Damages 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/298839/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af_%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/298839/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af_%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8c_%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af
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 که تسا در وضعیتی دیدهزیان قراردادن، و گاهی هدفش 1(( ایجاد کرده )خسارت متوقعدیدهزیان)

 که  گردد می ادهاع  حالتی  به  دیدهزیانو   داشته  طرف مقابل  تعهدات به  اتکا  و  قرارداد انعقاد  از  قبل

: 1392، حسینی مدرس و گلشنی) 2(است )خسارت اتکایی نشده منعقد قراردادی  از اساس گویی
های  ه التزام گردد تا امکان تغییر در وجماهیت ترمیمی وجه التزام موجب می،  (. با این وصف30-29

این گروه معتقدند که در  (.  26:  1390،  پور)رنجبر و ساالری  تر به نظر برسدقبول مسبک یا سنگین  
،  حامد و دیگران)قاسمی  نشده است  بینیپیش نهادی با عنوان خسارت تنبیهی  ،  حقوق داخلی ایران

در ذیل فصل مربوط   قانون مدنی قدیم فرانسه  1152  مادۀقانون مدنی از    230  مادۀ( و  162:  1392
قانون مدنی  230 مادۀمقرر در  ناشی از عدم انجام تعهد« اقتباس گردیده و وجه التزام به »خسارات 

  دارد«   ..« ماهیتی ترمیمی.نماید  تأدیهعنوان خسارت  با توجه به درج عبارت »...متخلف مبلغی به
زیرا اواًل    ؛اندال بردهؤرا زیر سبودن ماهیت آن  تنبیهی،  ( و بر این اساس54:  1381،  آبادی)حسین

توانند  باشد و اشخاص نمیو برای دفاع از اجتماع و حفظ نظم عمومی می  گذارقانونتعیین کیفر با  
ثانیًا وجه   ؛(31  :1392،  مدرس و گلشنیحسینی )  کنندبا انعقاد قرارداد برای یکدیگر مجازات تعیین  

ترمیم داشته باشد و نه تنبیه. زیرا   ۀرود که جنبار می التزام خسارت است و خسارت نیز در حالتی به ک
مشخص   دادگاه توسط یهیتنب ثالثًا خسارت   ؛(Oslon: 1)  جریمه است نه خسارت ،  نبیه باشداگر ت

 است یمیترم ۀجنب فاقد و بینیپیشرقابلیغ روبوده و ازاین  آن همراه  اجبار و قهر عنصر و  گرددمی 
،  رابعًا شرط دریافت خسارت تنبیهی از سوی متعهدله  ؛(80:  1394،  احمدآبادسلطانی)داراب پور و  

 زمانی حکم،  مبنا  همین  (. بر86:  1383،  متعهد است )عبداللهی  بارزیانجسارت و تجری در رفتار  

احراز   متعهدله حق مدنی در ولیت ئمسۀ  گانسه ارکان که گرددمی صادر خسارت  قسم این پرداخت به
که شرط دریافت وجه التزام تنها نقض تعهد    در حالی؛  (218:  1397،  گرانصراف و دی)سیمایی  گردد

 قراردادی توسط متعهد است و نیاز به اثبات ورود خسارت ندارد.  
به و  است  دوگانه  ماهیتی  دارای  التزام  وجه  که  معتقدند  دیگر  مشترک طرفین برخی  قصد   3تبع 

ها  ( و برخورد دادگاه35:  1390،  پورالریو سا  )رنجبر  تواند ماهیتی ترمیمی یا تنبیهی داشته باشد می 
با شرط وجه التزام )از این منظر که ماهیت تنبیهی یا ترمیمی داشته باشد( متفاوت است. این گروه 

 خسارت  اعمال اول معتقدند با وجود اینکه در  ۀکه دست  طوریهب ؛  گردندخود به دو دسته تقسیم می 

 
1. Expectation Damages 

2. Reliance interest 

کشف قصد مشترک طرفین، از وظایف دادگاه بوده و دادرس با توجه به ماهیت قرارداد نه فرم و شکل آن، این کشف  . 3
  (132-135: 1390و دیگران،  دهزاسم قا: )نک ؛دهد. برای کسب اطالعات بیشتررا انجام می



 فری ار یاسفند د ودامامحقق /  یقرارداد خسارت ۀمطالب در آن نقش و ییقضا عدالت

 

3۱ 

از  ی اریبس در موارد ،  موجود ۀ یرو در ،  دارد  وجود  نظر فاختال  قراردادها  نقض  موضوع  در یهیتنب
 التزام  وجه  اقسام  از تواندمی  و  است  شده  رفته یپذ این امر   استخدام  قرارداد  ا ی  وام قرارداد در  جمله

با توجه به مواد  ،  صورت شرط در قرارداده گنجاندن خسارت تنبیهی ب،  شود. طبق این نظریه شمرده 
صحت شرط  ،  دیگر ضمن پذیرش این نظریه   ۀدست  1صحیح است.   یمدن قانون 233 و 232،  10

التزام با توجه به  التزام با ماهیت تنبیهی را مورد تردید قرار داده و معتقدند هرگاه ماهیت وجه  وجه 
زیرا    ؛اثر استشرط مذکور نامشروع و بی،  کردتنبیهی پیدا    ۀشرایط قرارداد و قصد مشترک طرفین جنب

  باشدموجب قرارداد یکدیگر را مجازات نمایند و این امر برخالف نظم عمومی میه توانند بیطرفین نم
 (.129-130: 1390، زاده و دیگران )قاسم

 2ل قرارداد کر در پرتو یاصل تفس. 3
التزام  از بررسی و تحلیل ماهیت وجه  با این اعتقاد که »در حقوق ایرانبرخی دادگاه،  پس  ، ها 

،  حامد و دیگران)قاسمی  به حالت سابق است«  دیدهزیانوضع    ۀاعاد  بودن خسارت واصل بر ترمیمی 
التزام( از قصد مشترک طرفین استنباط می( یا این امر )ترمیمی 161:  1392 برای  ،  گرددبودن وجه 

  . کنندمینگری به قرارداد( استناد  به اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد )اصل یکپارچه،  تعدیل وجه التزام
درآمیخته  ،  3قرارداد باید در نظر گرفته شود«  ۀترین قواعد تفسیر که »هممیا یکی از قدی اصل مذکور ب

 مادۀقید مشابهی در    UNIDROITرود. در اصول  کار می  هطور مرتب در تفسیر قوانین بهاست و ب
 ذکر گردیده است. در واقع احتیاط بر این است  4داده شوند«  تأثیرشروط باید  ۀتحت عنوان »هم 4.5

که جدا از متن    زیرا یک اصطالح زمانی  ؛وجه قرار گیرد که هر اصطالحی باید با توجه به متنش مورد ت
قرار گیرد  واقعی خود دور خواهد ماند،  مورد بررسی   ,Antoniolli and Veneziano)  از معنای 

 و  کمنف صورت به قرارداد در نظر  مورد  عبارت ای  شرط هک آن است حیصح ری. تفس(265 :2005

 
 تواننمی  هم شرط این ۀو فاید نفع شود. درمورد نمی  شمرده مقدوررتنبیهی، غی خسارت  شرط درج  که است بدیهی.  1

 موجب را شرع، تجری چراکه ؛هم باشد اسالم شریعت قانونی الزامات برخالف تواندنمی  شرط نیز این داشت. تردید

که  است مجهولی شرط نه و است عقد مقتضای خالف قرارداد، نه در تنبیهی رت خسا است. شرط دانسته عقوبت
 نیز مبطل از شروط مدنی قانون 233ۀ  ماد موجب شرط، به این پس شود. عوضین به جهل آن، موجب به جهل

 ( 81-82 :1394احمدآباد،  سلطانپور و : داراب نک برای کسب اطالعات بیشتر) .شودنمی محسوب 

 

2. Reference to Contract as a Whole 

3. Whole contract must be considered 

4. All terms to be given effect 
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 شروط مجموع  گرفتننظردر با بایده  ک بل ؛رد ینگ قرار یابی ارز مورد  قرارداد  یاجزا ری سا از مستقل

 (. Beatson, 1998: 156) کرد  ابهام رفع  به  اقدام  آن اقیس  و  نهیزم یحت قرارداد و در مندرج

خصوص این  شعبرأی    در  از  تجد   59  ۀ صادره  شماری دادگاه  به  تهران  استان    ۀ دنظر 
خواست  15/7/1397مورخ    9709970270401096 ناشی  ۀبا  خسارت  انجام    از  مطالبه  عدم 

مبتنی بر   22/4/1393قرارداد مشارکت در ساخت مورخ    5  مادۀ  24تعهدات قراردادی موضوع بند  
  است:   کردهخود استدالل    ۀ صادررأی    است و دادگاه در«  ل قراردادکر در پرتو  یاستدالل »اصل تفس

اینکه تجدیدنظ به  ب»... نظر  بههرخواندگان  تعهد تجدیدنظرخواه  قبال  در  بنا  عنوان عنوان سازندگان 
اختالفات طرفین و آرای متعدد صادره در این ارتباط حکایت از نقض تعهد    ۀ مالک تنظیم شده و سابق

  طوریهب؛  مرتبط با آن از سوی تجدیدنظرخواه دارد   ی قراردادی و عواقب قانونیاجرا ضمانتو تحمل  
مورخ   1438  ۀ شمار   ۀیید دادنامأصادره از این شعبه در مقام ت   97/ 29/1مورخ    106  ۀشمار ۀکه دادنام

دادگاه عمومی حقوقی تهران داللت بر محکومیت تجدیدنظرخواه به   208محترم    ۀشعب  23/10/96
ری و انتقال دو دانگ از شش دانگ مشاع ملک به نام  تحویل اصل سند مالکیت و اعطای وکالت کا

دادگاه تجدیدنظر    5محترم    ۀشعب   19/1/1397مورخ    33  ۀشمار  ۀندگان دارد و دادنامتجدیدنظرخوا
سند حکایت دیگری از نقض تعهد تجدیدنظرخواه است و با این وصف مأخوذ نمودن ، استان تهران

انصاف و  ،  ی آن خالف اصول عدالتاجرا ضمانت  طرف مقابل به ایفای تعهدات قراردادی و تحمل
تعهدات قراردادی و تمسک به بخشی   ۀموجب آن تجزی باشد که بهکل قرارداد می   اصل تفسیر در پرتو

غیرموجه است. زیرا تعهدات مندرج در قرارداد ، وی  ۀاز آن از سوی متعهدله فارغ از تعهدات بر عهد
نظم موجود و هدف ،  ها ا تعقیب نموده و انفکاک بین آن هدف مشترکی ر،  های یک زنجیرمشابه حلقه

تجدیدنظرخواه را به دلیل کوتاهی ،  بدین ترتیب دادگاه مذکور  1«.  سازد... رداد را مخدوش میغایی قرا 
 خسارت قراردادی ندانست.   ۀدر انجام تعهد خود مستحق مطالب

بر تهران    17  ۀشعب،  مذکوررأی    عالوه  استان  تجدیدنظر    ۀ شمار  ۀدادنام  موجببهدادگاه محترم 
به  حمدرخصوص    ، 18/04/1392  مورخ   9209970221700547 تجدیدنظرخواه  کومیت 

ی تخلف از شرط اجرا ضمانتو    21/8/89مورخ    ۀنامپرداخت وجه التزام قراردادی موضوع مبایعه
ر مبیع به قرار روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ امکانات برق و گاز و آب د  تأمینقراردادی دایر بر  

که »با دقت در محتویات پرونده و    کرد ل  بدین شرح استدال،  و خسارت دادرسی  10/8/1389تعهد  
نامه  مبایعه  ۀنامه از سوی متصدی بنگاه در حاشینظر از آنکه شرط مزبور متعاقب تنظیم مبایعهقطع

 
 مذکور توسط همکاران محترم قضایی آقایان سید عباس موسوی و مجتبی نوروزی صادر گردیده است. . رأی 1
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عنوان خریدار ملک به تعهدات قراردادی  که تجدیدنظرخوانده بهالحاق گردیده است و با عنایت به این
موجب یک فقره طوری که بخشی از ثمن معامله را که بهه ب؛  عمل نپوشانده  ۀطور کامل جامخود به 

در سررسید  ، تسلیم فروشنده نموده بود 20/7/89به سررسید  12ـ  614481/8618 ۀچک به شمار
باشد که با  ننموده است و برخالف اصل انصاف و عدالت و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد می تأدیه

ی و تحمل  داد یک طرف قرارداد را مأخوذ به تعهدات قراردادتجویز و تفکیک تعهدات مندرج در قرار
 1«. بعات عدم ایفای آن دانسته و طرف دیگر را مبری از مسئولیت مزبور دانست...آثار و ت

 دهد: نشان می یادشدهآرای 
 طلبکار برای  را بخش  همان بتوان و  انجام شده  متعهد توسط قرارداد از بخشی  در مواردی که.  1

تعهد با توجه به اصل  ۀتجزی  امکان  و  طرفین  کمشتر قصد  مبنای  بر تواندمی   دادرس،  دانست مفید
جامع یا  قرارداد  کل  پرتو  در  قراردادتفسیر  به  دهد مبلغ،  نگری  کاهش  را  التزام  ،  )کاتوزیان  وجه 

محکومیت خوانده به پرداخت کامل  ،  بودن وجه التزام زیرا با توجه به ترمیمی   ؛(216-213:  1387/4
واقعی  خس از ضرر  بیشتر  قراردادی  ایارت  و  بوده  به خواهان  بهوارده  و  امر خالف عدالت    ۀ منزل ن 

 ؛سوءاستفاده از حق و نیز داراشدن ناعادالنه است
جامع.  2 اصل  راستای  قرارداددر  به  خود  ،  نگری  تعهدات  انجام  به  نسبت  متعهدله  که  زمانی 

.  کردمحکوم به پرداخت وجه التزام  ،  عدم ایفای تعهدتوان متعهد را به دلیل  نمی،  کوتاهی نموده است
التزام به شخصی تعلق می در واقع و دات خود اقدام هنیت نسبت به اجرای تعگیرد که با حسنجه 

اقدام    طور مثال در حالتیهب  ؛باشد  کرده ثمن  پرداخت کامل  به  به  ،  نکردهکه خریدار نسبت  حکم 
خالف عدالت و اصل تفسیر   ،ناشی از عدم انتقال سندمحکومیت فروشنده به پرداخت وجه التزام  

 ؛ قرارداد است در پرتو کل

شده است. مبانی این اصل به شرح پذیرفته مبانی آن  و    بودهدر حقوق ایران این اصل معتبر  .  3
 ذیل است: 
 419  مادۀطور مثال در  هو ب  نیستاصلی ناشناخه  ،  نگری به قرارداددر قوانین ما اصل کلیالف(  

 ؛ان اشاره گردیده استن مدنی بدقانو

طرفین در تفسیر قرارداد است و طرفین   ۀدر حقوق ایران اصل بر متابعت از خواست و اراد  ب(
نه اینکه تنها به بخشی  ؛  اندای واحد متعلق قصد خود قرار داده عنوان مجموعهآن را به،  در ایجاد قرارداد

 
 قضایی: هایآراء و رویه ۀیه، سامانقوۀ قضائسایت رسمی پژوهشگاه  قابل دسترس در. 1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=L08rdmg0T0NRaVk9 
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آثار  توجه باشند بیا  جزای آن راد سایر امفبه  و    باشند  از قرارداد نظر داشته . پذیرش این مبنا دارای 
  ؛(1390: 1385)کاتوزیان،  مهمی است که مستقیمًا در تفسیر قرارداد مؤثر است

از اجزای قرارداد را نباید    یکهیچ،  فقهی »اعمال الکالم اولی من اهماله«  ۀبر اساس قاعد  ج(
  طرفین معامله قرار  مدنظر طور یکسان  ههای عقد بصر و بخشزیرا تمام عنا؛  کرد مهمل و بیهوده تلقی  

توان از تمام اجزای موجود در قرارداد در توجیه . بنابراین میو برای ایشان مهم بوده است  است گرفته
 ؛(5: 1364، )امامی ها نیز مدد گرفتیا رفع ابهام از سایر بخش

ر در پرتو کل قرارداد ات اصل تفسیتوان در اثبللقصود« نیز می  ةتابع  »العقود  فقهی  ۀاز قاعد  د(
باطنی که    ۀتقدم اراد  ۀقانون مدنی و نظری  191  مادۀ(. بر اساس  516:  1413،  )گیالنی  بهره گرفت

رفته در قرارداد تنها نقش کاشفیت از کارالفاظ و عبارت به،  در حقوق ایران است  شدهپذیرفتهمبنای  
دارند  ۀاراد اراد  دامی معتبرند که( و ما232:  1385،  )کاتوزیان  باطنی  نباشند.    ۀبا  باطنی متعارض 

ای واحد متبلور است و  عنوان مجموعهبنابراین باید گفت در حقوق ایران قصد طرفین در قرارداد به 
،  یستاری و تراب)شعاریان  کل قرارداد و تمام شرایط پیرامونی آن مدنظر خواهد بود،  در رفع ابهام از آن

 ؛ (233: 1389

اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد« را پذیرفته و با استناد به قانون مدنی  ین حقوقی »برخی دکتر  ه(
صورت بعضی دیگر    تخلف نسبت به  ولی  شده  هرگاه قسمتی از تعهد انجام   که  اندفرانسه بیان کرده

  دگرفته معین کنالتزام را نسبت به قسمت تخلف از تعهد صورت   وجه  تواند دادگاه می،  گرفته باشد
 (. 315: 1395، لنگرودی )جعفری 

  ۀفقهی و قانونی است و از اراد ۀتواند به اصل مذکور که دارای پشتوانبا این توضیحات دادگاه می
به اصول تواند مستند میرأی   یعنی، قانون اساسی 166در راستای اصل ، شودطرفین نیز استنباط می

قانونی با توجه به اوضاع و احوال   مادۀنبودن  لیعنی کام،  قانون آیین دادرسی مدنی  3  مادۀو  ،  باشد
اجرای بخش مفید   صورت   شرط در  امکان تعدیل  ۀنظری،  استناد نماید. عالوه بر این،  حاکم بر قرارداد

هر جزء    که  این است  ، مقصود طرفین بودهزیرا آنچه  ؛  رسدنظر میقابل دفاع به،  قرارداد   ۀتجزی   قابل
 .  است مفید و مطلوب متعهدله  قرارداد و هر جزء آن دهند قرار مشخص هوج قرارداد را در برابر

 : کرد توان به موضوعات زیر اشاره در نقد آرای مذکور نیز می 
به  استحقاقدرخصوص  .  1 التزام  التزعده،  صورت کاملوجه  بین ای معتقدند که وجه    ام مقرر 

بوده ،  طرفین اجرا  در  اجرا   و تخلف  خسارت تخلف  به    در  قانون مدنی دارای   230  مادۀبا عنایت 
طور کامل  قرارداد به،  آن است که در هر دو حال  جزء  از تخلف در اجرای کل یا  اطالق بوده و اعم

مبلغ خسارت را خواهد    کل  فتاستحقاق دریا  متعهدله   است. لذا  کرده و متعهد نیز تخلف    نشده  اجرا 
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بودن ماهیت وجه التزام بوده و متعهد از  ر مبتنی بر تنبیهین نظ. ای(390:  1388،  دفتری )متین   داشت
، مکلف به پرداخت مبلغ معین در قرارداد است و خسارت مذکور،  باب تنبیه به دلیل عدم انجام تعهد 

  ؛جنبه تنبیهی دارد 
حق و تعهد قراردادی به منافع مشترک قراردادی در عقود تجاری    ۀنظریرویکرد حقوق غرب از  .  2

عمال  اشد و لذا ممکن است گاهی ا  غابنی تغییر یافته و معتقدند منافع طرفین قرارداد باید متوازن بو ت
 ؛عدالتی گرددنگری به قرارداد منتهی به بیو جامع  نگری اصل کلی

دنظر استان تهران که در ابتدای ی دادگاه تجد  59  ۀشعباز    شدهصادررأی    همچون،  در برخی آرا .  3
طور مثال  هو ب   ندارد استناد به اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد ضرورت  ،  ه گردیداین بحث بدان اشار

 ؛ متعهد را مسئول جبران خسارت ندانست، قانون مدنی 240و   229و  227توان به استناد مواد می 
توان اجرای تعهد یک طرف نمی،  شدن حق حبسین ساقطدر صورت سکوت قرارداد و همچن.  4

عدم اجرای تعهد از سوی   ۀتواند به بهانرو خوانده نمیاین. ازکردهد طرف دیگر را منوط به اجرای تع
دنبال  توان حکم به پرداخت وجه التزام داد و سپس بهلذا می  کند؛از اجرای تعهد خود امتناع  ،  خواهان

 . کرد حکم به ایفای تعهد توسط خواهان )متعدله( صادر ، دادخواست خوانده )متعهد(تقدیم 

 عنوان قاعدهاز عدالت و انصاف بهاده استف. ۴

بودن استدالل دیگری است که برخی قضات بر مبنای ترمیمی،  عنوان قاعدهعدالت و انصاف به
التزام   ،عنوان یک قاعده رفی عدالت بهمعدرخصوص  .  کنندمیدر راستای تعدیل آن استفاده  ،  وجه 

،  ولی برخی معتقدند »زمانی که فقیه  ؛(156:  1393،  طباطبایی زادهنظر وجود دارد )صادقاختالف
روشن است که  ،  برتر در کنار استنباط تلقی کند  ۀاصل و قاعد  ۀمثابعدالت را به،  دانحقوققاضی یا  

از فقها بلکه  ،  کندعدالت مبادرت به صدور حکم یا فتوا می  ۀ تنها به استناد قاعدنه،  همانند برخی 
تواند »مطلقی« را مقید یا »مقیدی« را مطلق کند. ت می با ترازوی عدال،  گونه که خواهیم دید  همان

مذکور محدود یا   ۀحکم را با استناد به قاعدۀ گستر تواند مجتهد می، ای از موارد در پاره ، عالوه بر این
ها با اعتقاد به ماهیت ترمیمی وجه  برخی دادگاه،  (. با این وصف4:  1388،  )اصغری   تر کند«وسیع
اقتصبر مبنای »نظ ،  التزام 1ادی« م عمومی 

قاعد  از  استفاده  با  تا خسارت    کنندمیمذکور سعی    ۀو 
 . کنندنوعی تعادل قراردادی ایجاد و به  کردهشده را به عدالت نزدیک  تعیین 
صادرأ ر شعب  شدهی  لنگرود    ۀ از  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  پرداخت  درخصوص  سوم 

مبتنی  ،  م ک ح   یت اجرا یلغا  1/6/93خ  ی تاراز  ال  ی ر  000/500انجام تعهد روزانه    درر  یخ أخسارت ت
 

1. Ordre public d,l, economic 
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زان یه مکم بر قرارداد  ک با توجه به اوضاع و احوال حا  دارد: »...بر استدالل فوق است و چنین مقرر می 
،  باشد ی ار فاحش مین نسبت به آن بسیون تومان و مبلغ اصل دیلیبالغ بر چهل و دو مالتزام مبلغ وجه
نم تی دادگاه  با  وجکیتواند  بر  و شه  قضادان  نادی خو  ییرف  را  بگیش عدالت  اصل یده  به  تنها  و  رد 

قانون   1152  مادۀ  ۀ ترجمی،  قانون مدن  230  مادۀرا  ی ز  ؛دیتوجه نما  یقرارداد  یت اراده و آزادیمک حا
  یقانون   مادۀ ش دهد و  یا افزا یاهش  کتوانست مبلغ را  ینم  یه قاضکباشد  یقانون فرانسه م  1804  یمدن
تواند با توجه به اوضاع و احوال  ی ده و طبق آن دادگاه میگرد   اصالح   1975سال    ور در فرانسه درکمذ
ده یران اصالح نگرد یا  یقانون مدن  230 مادۀه کد. درست است ی ل نمای مبلغ را تعد، م بر قراردادک حا

،  رکم بر قرارداد صدرالذک با توجه به اوضاع و احوال حا  یت اراده است ول یمک اصل حا   یو بر مبنا
جای  به  تأدیهر  یخ أخسارت تدرخصوص  د. لذا دادگاه  یل نمای ور را تعدکمذ  مادۀتواند  یعدالت مۀ  قاعد

قرارداد قانون   یخسارت  خسارت  ح  کتمس  یبه  و  مح ک جسته  به  پرداخت یومک م  به  خوانده  ت 
نرخ    یبر مبنا  یمدن  ین دادرسییقانون آ  522  مادۀد به استناد  یخ سررسی از تار  تأدیهر  یخ أخسارت ت

 1« .  نماید...صادر می یز کمر کشده از سوی بانالم تورم اع
قانون اساسی و    که با عنایت به اصل چهلم  کرد استدالل    گونهاین   توانمی   یادشدهرأی    در تحلیل

مبلغ شرط  ،  هرگاه دادگاه با لحاظ اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد،  عدالت  ۀدر راستای اعمال قاعد
دهد  مذکور را به مبلغ زیان واقعی یا معقول و متناسب تقلیل می  لغمب ،  وجه التزام را نامتناسب بداند

برای اعمال  ،  رو ایننیز قابل برداشت است و از  2اصالحی قانون فرانسه   1152  مادۀ و این امر از عبارت  
 گردد.  ی معین می چهارچوب و  این قاعده نیز محدوده

 230  مادۀقانونی همچون   مادۀ یک  سیراستدالل دادگاه مذکور از این منظر قابل دفاع است که تف
،  معاوضی  از جمله عدالت  حقوقی مسلم  ولاص سایر با تضاد در نباید،  قانون مدنی که اطالق دارد 

از امور بودنییعقال باشد.  باینتوافقی  مبلغی  متخلف  تخلف  »...درصورت  عبارت  عنوان هرو 
در    تأدیهخسارت   تفسی  230  مادۀنماید...«  بدین صورت  و  باید  میان »تخلف«  »مبلغ ر گردد که 

قطعًا چنین امری  ،  که حکیم و عادل است  گذارقانونتعادل نسبی وجود داشته باشد و    بایدخسارت«  

 
  صادر گردیده است و نسبت به ( مسئول مقاله ۀنویسند)مذکور توسط دادرس محاکم حقوقی شهرستان لنگرود . رأی 1

 اند. ننموده ن تجدیدنظرخواهی کدام از طرفیصادره نیز هیچ رأی 
2. Art 1152: the judge may"even of his own motion", moderate or increase the agreed 

penalty, where it is obviously excessive or ridiculously low. Any stipulation to the contrary 

shall be deemed unwritten. 
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صورت ضمنی و مستتر وجود دارد که باید  هعدالت و تعادل ب،  مذکور  مادۀنماید و قطعًا در  یید میأرا ت
 مدنظر قرار گیرد.  

آرایی که می از  دیگر  اشاره    انتویکی  آن  به  قسمت  این  دادگاه عمومی    ۀشعبرأی    ، کرددر  نهم 
به تاریخ   9609978110900947  ۀ شمار  ۀحقوقی دادگستری شهرستان همدان است که در دادنام

روزانه به مبلغ یکصدهزار    1395ام مهرماه سال  خسارت از تاریخ سی   ۀمبنی بر مطالب  4/10/1396
مسئولیت قراردادی  »... حال نظر به اینکه    کندمیاستدالل    ونهگاین  ، تومان لغایت صدور اجرای حکم

نحوی است  اند و این توافق به آن توافق کرده  ۀ طور صریح یا ضمنی دربارهالتزامی است که طرفین ب
 بینیپیش نمایند. در نتیجه آنچه از حدود انتظار و    بینیپیش که طرفین آن را درک نموده تا بتوانند آن را  

خار در  طرفین  باشد  و    ۀمحدودج  است  نگرفته  قرار  نمیتراضی  وجود  به  همچنین الزامی  آورد. 
 230 مادۀجبران خسارت است نه انتفاع و با توجه به منطوق  ۀمسئولیت مدنی ناشی از قرارداد وسیل

پول  مبلغی  دادن  به  التزام  عنوان  که  است  مبتنی  فرض  این  بر  قانون  حکم  مدنی  قانون  جبران ،  از 
چنین این نکته حائز اهمیت است که  شدن طلبکار و همخلف و منتفعت نه مجازات مت خسارت اس

در واقع متخلف عالوه بر انجام اصل تعهد ،  خیر در انجام تعهدأ وجه التزام ناشی از تدرخصوص  
باشد. به عبارتی صرف نظر از اینکه آیا در  شده نیز میمکلف به تودیع خسارت حسب مبلغ توافق 

،  بعضی از مصادیق از جمله موضوع خواستهارتی به طرف وارد شده است یا خیر؟ در  عالم واقع خس
متعهد است    ۀ وسیلاهرم فشاری جهت انجام تعهد به،  خیر در تنظیم سندأ خسارت ت  بینیپیشدر واقع  

عدم تنظیم سند  یا    خیر أزیرا ت؛  انصاف و عدالت معاوضی شود  ۀنحوی باشد که خالف قاعدو نباید به
س میگاهی  ابب  بیش  توافق  موضوع  خسارت  که  عوضینشود  نظر  یا    ز  به  لذا  باشد.  غیرمتعارف 

رسد بدوًا شخص ذینفع باید نسبت الزام متعهد به انجام اصل تعهد اقدام تا مشخص شود اصاًل می 
خیر وجود داشته و  أ اصل تعهد قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ و در صورت قابلیت اجرا در ظرف زمانی ت

 «.  گار است یا خیر...خسارت این ظرف زمانی با انصاف ساز ۀلبآیا مطا
هر  ،  بودن ماهیت وجه التزام استدالل دادگاه مذکور مبتنی بر این امر است که با توجه به ترمیمی 

به    دیگر تخلف در اجرا معنا ندارد و در واقع سالبه،  زمان انجام تعهد عرفًا و قانونًا غیرمقدور باشد
ا بانتفای موضوع  با  ه متعهدله وارد نگرد ست و خسارتی نیز    230  مادۀیده است و این نظر منطبق 

از »تخلف« می  زیرا زمانی  ؛قانون مدنی است توانایی،  شودکه صحبت  با وجود  از ،  یعنی متعهد 
محکومیت متعهد به پرداخت وجه  ،  ی آناجرا ضمانتورزد و  اجرای تعهد استنکاف و کوتاهی می

مذکور خارج و مشمول    مادۀمقدور بودن اجرای تعهد از شمول  این نظر که غیر  التزام است. همچنین
قانون    226  مادۀباشد. در این رابطه  عادالنه و منطقی می ،  گیرد قانون مدنی قرار می  232  مادۀ  1بند  
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د نتوان،  اقتدار اوست  ۀطیه رفع آن خارج از حک  یاحادثه  ۀ »اگر متعهد به واسط:  دارد یمدنی نیز مقرر م
استدالل مذکور خالف  ،  در مقابل  «.خسارت نخواهد بود  تأدیهوم به  ک د محی ود برآتعهد خ  ۀعهداز  

به صرف  عدم انجام تعهد  ،  زیرا با وجود تعیین وجه التزام در قرارداد؛  وجه التزام است  ۀمبنای مطالب
اثبات خسارت و  مبلغ مذکور از سوی متعهدله قابل مطالبه است و نیازی به ورود و ، از سوی متعهد

طوری که در  هب؛  یین میزان آن ندارد. تفاوت اصلی تعیین وجه التزام و عدم تعیین آن نیز همین استتع
التزام تعیین وجه  را ،  صورت عدم  بتواند ورود خسارت  متعهدله زمانی مستحق خسارت است که 

عنی انجام  ی ،  پذیرد د را میالتزام مندرج در قرارداعلیه وجهاثبات نماید. عالوه بر این وقتی مشروط
 بیند. طور مثال اخذ و تنظیم سند( را در توان خود می هتعهد مذکور )ب

عنوان یک ان از عدالت و انصاف بهدانحقوقبا وجود اینکه برخی  ،  شده اشاره عالوه بر انتقادات  
،  اندکردهستفاده  از این جهت که از عبارت »قاعده عدالت و انصاف« ا  مذکورآرای  ،  برندقاعده نام می

یعنی در عرض قواعد دیگر است و وقتی ،  زیرا اگر عدالت و انصاف یک قاعده باشد  ؛قابل نقد هستند
تراز با قواعد دیگر است و ممکن است گاهی بر سایر قواعد یعنی هم،  در عرض قواعد دیگر باشد

  اعد دیگر باشد و در واقع رو عدالت باید در طول قواینمغلوب واقع شود. از  غلبه کند و گاهی نیز
مبنای تمام قواعد و قوانین قرار گیرد. جایگاه اصل عدالت در فقه بدین معناست که هر حکم شرعی  

حکم شرعی  ،  از ناحیه شارع برای بندگان خدا بر محور عدل است و حکم مشتمل بر ظلم یا غیرعدل
احکام    ءتوان آن را جزت و نیز نمیاصول روشی دانس  ءتوان جزابراین چنین اصلی را نمیباشد. بننمی
. فقیه در جریان استنباط چنانچه به حکمی دست یابد که منطبق با عدالت  کرد شرعیه محسوب  ۀکلی

  استنباط خود را تخطئه کند و مطمئن گردد که در مسیر مزبور مرتکب خطا شده است   باید،  نباشد 
این وصف257:  1397،  داماد)محقق با  م،  (.  تنها یک  ه« همچون سایر  عیار و یک »قاعدعدالت 

:  1380،  نیا )قربان  هم »میزان و قاعده« و هم هدف است   بلکه عدالت هم »مبنا«  ؛قواعد فقهی نیست
18.) 

 شرط  نمودنتلقینامشروع . ۵

شرطی است که »با قوانین امری یا نظم عمومی و اخالق حسنه منافی باشد.  ،  شرط نامشروع
تنه  232  مادۀمقصود   مدنی  درقانون  قانون  از  حمایت  و    ا  نیست  خصوصی  قراردادهای  برابر 

ب  گذارقانون کند«    تأمینبودن شروط را نیز  کاربردن اصطالح »نامشروع« خواسته است اخالقیهبا 
منافع عمومی لطمه می(.  304:  1387،  )کاتوزیان به  را که الزمدر واقع شرطی که    ۀزند و نظمی 

: 1388،  )کاتوزیان  ظ خانواده است برهم زندتصادی یا حفسیاسی یا اق،  حسن جریان امور اداری
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( خالف عدالت و 52: 1387، )کاتوزیان شدن وجدان اجتماعی گردد( یا موجب برانگیخته132ش
ظلم است و ظلم در شرع و احکام الهی محکوم  ،  عدالت باشدانصاف نیز است و شرطی که خالف  

 به رد است. 

  با برچسب »نامشروع   در راستای عدالت قضایی  و  التزام گزافها در برخورد با وجه  برخی دادگاه
. این گروه از قضات  کنندمیحقی متعهدله صادر  حکم به بی،  ضمن بطالن شرط،  نمودن شرط«تلقی
 : کردتوان به دو دسته تقسیم را می
برخی قضات بر این باورند که گاهی وجه التزام به دلیل اختالف فاحش مبلغ آن با خسارت  .  1

گیرد و با توجه به اینکه  ماهیت تنبیهی به خود می ،  واقعی و همچنین با استنباط از قصد مشترک طرفین
ای قانونی بوده و از سوی قضات دادگستری  نهاد خسارت تنبیهی در حقوق ایران وجود ندارد و فاقد مبن 

ی باطل تلق  نامشروع و،  (183:  1392،  حامد و دیگران)قاسمی  نیز به رسمیت شناخته نشده است
یکدیگر را مجازات نمایند و از طرف دیگر این  ،  قرارداد  موجببه توانند  زیرا طرفین نمی  ؛نمایندمی 

قانون مدنی قابل   975  مادۀبا وحدت مالک از    امر خالف نظم عمومی اقتصادی است. این استدالل
برای    ام()وجه التز  چنانچه شرط  ، پذیرش است و در حقوق انگلستان نیز ریشه دارد و بر این اساس

شرط متضمن جریمه است و در چنین ،  تحذیری و ترساننده داشته باشد  ۀاجرای تعهد اصلی جنب
و  ،  موردی بوده  باطل  کیفری  است  دیدهزیانشرط  مطالبفقط  داشت   ۀحقاق  خواهد  را  واقعی    زیان 

التزام و    (. از سوی دیگر چنانچه شرط مذکور متضمن وجه216:  1397،  صراف و دیگران )سیمایی
ب معتبر و نافذ بوده و طرف متضرر استحقاق  ،  اشددر راستای تقویم خسارت ناشی از نقض تعهد 

التزام بر   شده را دارد. همچنین در این زمینهدریافت مبلغ تصریح اختیاری  ،  ای تعدیل قضایی وجه 
  ؛(66: 1385، )سماواتی وجود ندارد 

دانند و حکم به پرداخت کامل مبلغ  رمیمی می دیگری از قضات ماهیت وجه التزام را تۀ  عد.  2
قانونی    مادۀ،  تعدیل وجه التزامدرخصوص  پذیرند ولی معتقدند که  وجه التزام در هر شرایطی را نمی

توان نسبت به بطالن  خود به آن استناد نماید و بدین ترتیب تنها میرأی    تا دادگاه بتواند در وجود ندارد 
قانون تجارت الکترونیک مصوب    46  مادۀقانون مدنی و    232  مادۀ  3  ۀصرشرط وجه التزام به استناد تب

به صدور حکم    1382 میان مواد مذکورکرد مبادرت  از  الکترونیک یک قان  46  مادۀ،  .  ون تجارت 
می محسوب  نوین  تحولی  و  بهنوآوری  غیرمنصفانه  قراردادی  شروط  از  استفاده  و  ضرر  گردد 

مذکور حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیک    مادۀه  وجود اینک داند. با  کننده را مؤثر نمی مصرف 
توان  انه« بوده و میفصمبارزه با »شروط تحمیلی و غیر مندرخصوص  گذارقانون ۀ آخرین اراد، است
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زیرا قرارداد تجارت الکترونیک ویژگی متمایز و متفاوتی    ؛ در سایر قراردادها نیز مورد استفاده قرار گیرد 
 مانعی وجود ندارد.  ، رو در اعمال آناینادها نداشته و ازاز سایر قرارد 

ن شرط وجه التزام را  نمودها به نامشروع تلقیعلت گرایش برخی دادگاه،  دنبال توضیحات فوقبه
و    9  ۀشمار)عمومی دیوان عالی کشور  هیئت  ۀرویوحدترأی    ، قانون اساسی  166توان در اصل  می 

،  اول دادگاه عالی انتظامی قضات   ۀشعب  14/11/1369  -  280و    792  ۀ شمار  ۀدادنام  1،  (8.  62ردیف  
قانون آیین   3  مادۀ و در نهایت  7/8/13903قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب    15  مادۀبند یک    2

 .  کرد  وجوجست دادرسی مدنی 
طرف  تلقیقضات  نامشروع  اعالم دار  باطل  که  معتقدند  التزام  وجه  شرط  شرطنمودن  ،  نمودن 

،  ات ورود خسارتتواند با تقدیم دادخواست و اثبرده میبزیرا نام؛ نمایدضایع نمی متعهدلهحقی از 
در وضعیتی   دیدهزیانخسارت خود را مطالبه نموده و در نهایت خسارت واقعی جبران خواهد شد و 

 گیرد که گویی ضرری به وی وارد نشده است. قرار می

ای تشخیص شرط نامشروع  بوده و معیار خاصی برنمودن شرط با دادگاه  تشخیص نامشروع تلقی
و در   کنندمیمتعارف را نامشروع تلقی  رها شروط غیبرخی دادگاه ،  روایندر قانون ذکر نشده است. از 

شعب  این به  ۀ خصوص  چالوس  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  دادنامسوم   ۀ موجب 
عدم    راردادی ناشی ازپرداخت خسارت ق  ۀبه خواست  9/8/1396مورخ    9709971977300697

»...نظر    :کندمیاه میلیون ریال چنین استدالل  عملکرد خوانده در ایفای تعهدات به نرخ روزانه پنج 
 16/94کالسه    ۀدر پروند  14/11/1394فاقد شماره مورخ    ۀدعوای اصلی طی دادنام  ۀبه اینکه خواند

حسب گواهی آن شورا  رأی    این  آباد ملزم به انجام تعهدات شده و شورای حل اختالف کلنوی مرزن
خسارت )وجه  ،  سب ادعا و اصرار خواهان اصلیبا توجه به اینکه ح،  قطعیت حاصل نموده است

التزام( قراردادی روزانه پنجاه میلیون ریال در نظر گرفته شده است که با توجه به میزان ثمن معامله که  

 
  ها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر اهاحکام دادگدارد که  مذکور مقرر می. رأی  1

مراتب فوق از موجبات    ها از این اصل و صدور حکم بر مجازات بدون توجه بهتخلف دادگاه  بدیهی است که   ؛شده است
 .نقض مهم قوانین اصلی خواهد بود

ها باید مستدل و مستند باشد و و مقررات دیگر، احکام دادگاه قانون اساسیق  طب  »...  دارد: مذکور مقرر میۀ  دادنام   .2
، زادهکریم  )نک:« .علت تخلف از مقررات مسئول استه لذا رئیس دادگاه ب  ؛ه فاقد چنین وصفی استشدحکم صادر

1378 ) 
چهار تا  ۀدرجهای انتظامی شرایط ارتکاب به یکی از مجازات  از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و هریکرتکبان »م . 3

 ... .« غیرمستند یا غیرمستدل رأی   صدور .۱د: هفت محکوم خواهند ش

https://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowLaws&LawID=5427
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و تعهد خوانده به احداث و تکمیل بنا   یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال شامل ارزش ملک
  232  مادۀمتعارف و نامشروع تلقی گردیده و حال آنکه مطابق  شده بسیار غیرشرط تعیین،  شودمی 

باشد و شرط نامتعارف هم که بیش بودن شرط مینامشروع،  قانون مدنی از جمله موارد بطالن شرط
گردد و خسارت متعارف و مطابق قواعد میامری نامشروع تلقی   ، از ارزش خود موضوع معامله شود
  1.«.   ...باشدعمومی هم مطلوب خواهان نمی

 تعیین درست است که ،  یادشده   و طبق استدالل  کردهصادر  رأی    دادگاه مذکور بر مبنای عدالت

 عقالنی و عرفی تناسب  باید یک طبیعتاً  آن میزان تعیین در ولی است طرفین اختیار در التزام  وجه

مبنای این نظر را  باشد.   داشته وضعیت متعهد وجود و لوقوعالمحتم  خسارات با  مقرر وجه میان
مدنی قانون  به سکوت  توجه  با  بنای ،  باید  مبلغ خسارت(   طبیعت و  عقال در  و  )تخلف  معاوضه 

صادقیکرد    وجوجست و  از  68:  1391،  )حاتمی  آن  میزان  که  گزاف  قراردادی  خسارت  وجود   .)
سوء خالف نظم عمومی اقتصادی بوده و این امر موجب  ،  له بیشتر استارزش خود موضوع معام

گردد. با این وصف معمواًل مبلغی  استفاده طرف برتر )با قدرت اقتصادی( بر طرف ضعیف قرارداد می
 بیش از خسارت واقعی عاید متعهدله گشته و بدین ترتیب باید با این مالکیت ناروا مقابله کرد. 

 : کرد توان بیان می در نقد این استدالل 

است و تنها شرطی که انجام آن   نکردهحکمی تعیین  ،  نامتعارفشرط  درخصوص    گذارقانون.  1
،  ممکن نباشد( و از این حیث نامتعارف باشد کسهیچ عرفًا غیرمقدور بوده )یعنی انجام آن از سوی 

  مادۀ   الصحة واصالة  قانون مدنی گردیده و باطل است. بدین ترتیب بر اساس  232  مادۀ  1مشمول بند  
باید به اصل صحت و عموم  ،  شک و تردید و نبود حکم صریح قانونی  قانون مدنی در موارد   223

 ؛و حکم به صحت شرط داد کرد »المؤمنون عند شروطهم« رجوع 

باشد.  2 نامتعارف  عرفًا  مبلغش  است  ممکن  قراردادی  خسارت  دیدگاه طرفین   ؛شرط  از  ولی 
چنین شرطی را با توافق او ، دعملکرد متعه  ۀا توجه به شرایط قرارداد و سابقمتعارف بوده و متعهدله ب

شخصی دارد نه   ۀجنب،  بودن شرط وجه التزامرو تشخیص ناعادالنهایندر قرارداد گنجانده است. از
نوعی و باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و شرایط طرفین و موضوع قرارداد نسبت به آن  

 محل اشکال است.  بودن شرطو استناد به عرف در تشخیص ناعادالنه کرد اوت قض

 
قی شهرستان  سوم دادگاه عمومی حقو  ۀمذکور توسط همکار قضایی گرامی آقای رجبعلی یزدانی رییس شعب. رأی  1

  گردیده است.چالوس صادر 
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عنوان شرط ناشروع تلقی ها شرط وجه التزام گزاف را شرطی غرری محسوب و بهبرخی دادگاه
  27/12/1392  مورخ  9209970909100385  ۀ سوم دیوان عالی کشور به شمار  ۀشعبرأی    .کنندمی 

التزام  درخصوص   وجه  معاملهاز    بیش   تعیین  طبق    :کندمیاستدالل    گونه این  ،ثمن  ازآنجاکه   ...«
( و  232  مادۀ   3مقررات قانون مدنی از اوصاف شروط مندرج از عقود این است که نامشروع )بند  

ارزش عرفی عوضین    غیرمتعارفعدم تعادل بارز و  ،  ( نباشد233  مادۀخالف مقتضای عقد )بند یک  
رط ضرری و  از مصادیق ش  ، که موجب تملک بیش از آن گردد  در عقود معاوضی یا اشتراط شرطی

دارا  و  غیرغرری  فقهی شدن  موازین  طبق  و  است  عقود  خود  در  اضرار  و  غرور  مثل  آن  و  عادالنه 
حدیث معروف »نهی النبی عن بیع الغرر« است.  ،  نفی غرر  ۀمبنای اصلی قاعد  1«. .  نامشروع است...

یب شخص  گیرد یا مالی نصودی قرار میص در معرض نابجان یا مال شخ،  آن  موجببهغرر یعنی  
(. بر اساس این  14:  1405،  منظور)ابن  فریب و متفاوت با باطن آن دارد شود که ظاهری مشتری می 

،  که بیع غرری نهی شده است   همان طورغرر موجب بطالن و حرمت یک امر حقوقی است و  ،  قاعده
 شرط غرری نیز معتبر نبوده و باطل است.  

 گفت:  گونهاین  تواند این استدالل میر در
زیرا این دو دارای  ؛ اینکه غرر را مانند غرور دانسته قابل نقد استدرخصوص استدالل دادگاه . 1

موجب بطالن عقد ولی غرور موجب    دلیل داشتن احکام آمرانه مفهومی متفاوتند. عالوه بر این غرر به
 در حالی  2؛ دفین معامله به حقیقت امر جاهلنه طربلک  ؛ای در کار نیستفسخ است. در غرر خدعه

شود و از این طریق ضرر و خوردن شخص دیگر میباعث فریب  شخصی با عمل خود،  که در غرور
توان شرط غرری را باطل ولی  (. بنابراین نمی163:  1392،  )محقق داماد  گرددزیانی متوجه او می

 ؛ غیرمبطل عقد دانست

تحقق  ،  خص بیرون استش ۀ  ی از عهده است: وقتی انجام شرطدر تعریف شرط غرری آمد.  2
بود نامعلوم خواهد  و  آن مجهول  دیگر شرط غرری72:  6تا/بی،  )انصاری  خارجی  به عبارت   .)  ،

شرط    ۀ از طرفین قرارداد به عوضین گردد. با مالحظ  هریکشرطی است که به طریقی موجب جهل  
التزام( کاماًل مشهود ا قراردادی )وجه  از  ست که مشروطخسارت  آگاهی  با  اختیار کامل و  با  علیه 

 ؛ کرد توان او را جاهل تلقی اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد آن را پذیرفته و نمی

 
 های قضایی:، سامانه آراء و رویهقوۀ قضائیهسایت رسمی پژوهشگاه  قابل دسترس در .1

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NHpYTDdFZWprc1E9 
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زیرا متعهد با آگاهی و    ؛ندارد   خوانیهمشرط وجه التزام حتی به مبلغ گزاف با معنای غرر  .  3
س توانایی خود در انجام موضوع تعهد را ارزیابی لم کافی مبلغ وجه التزام را مشاهده و مطالعه و سپع

 ؛پذیرد وده و در نهایت آن را مینم

و حقوقی  ۀبا مطالع.  4 فقهی  از مجهول ،  کتب مختلف  بودن مورد  شروط غرری عبارت است 
وصف حیث  از  اندازه ،  معامله  و  التسلیم،  جنس  نداشتن م،  نبودنمقدور  خسارت  .  الیت  شرط 

 1وط غرری قرار نگرفته است. قراردادی مشمول مصادیق شر 
. این نظر تنها  کنندمی ها شرط وجه التزام مورد مطالبه را ربا دانسته و نامشروع تلقی برخی دادگاه 

اعمال   مذکور  میزمانی  که شرط  باشددرخصوص  گردد  مالی  در    طوریهب؛  تعهد  زیاده  شرط  که 
کشور به   عالی  دیوان هشت  و  سی  شعبه رأی  ، باشد. در این خصوصتعهدات پولی ربای قرضی می

 تعیین واقع در شرط اینکه مفاد به  نظر »...  دارد:مقرر می   28/3/1380مورخ    38/168/80  ۀ شمار

تجدیدنظر برای روزانه خسارت ریال هزار  یکصد مبلغ  الحسنه قرض  استرداد در خواندهتخلف 

 اینکه  به نظر و است أجرمست ۀناحی از اجاره  مورد  ۀتخلی و مدت اجاره  انقضای با اردادقر موضوع

 مصادیق از است که  قرض در زیاده اشتراط  و  تأدیه تأخیر خسارت تعیین بر  توافق مذکور اساساً  شرط

 اصل به  مستنداً  و بوده انور مغایر شرع نگهبان شورای  متعدد نظریات  اساس  بر  و بوده ربا بارز

  نیست.« اثر  ترتیب قابل مدنی ننوقا 232 مادۀ 3 و بند ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون چهارم
 ( 162: 1388، )عابدیان و دیگران

هم عالی دیوان هشت و سی ۀ  شعبرأی    استدالل نظری کشور  با  شمار  ۀراستا  ۀ  مشورتی 
وافق بر  ت»  دارد:مذکور مقرر می   ۀباشد. نظریمی   قضائیه  ۀحقوقی قو  ۀ ادار  1392/9/9  -  1747/92/7

مقررات قانون عملیات بانکی    چهارچوب دین فقط در    تأدیهأخیر  عنوان وجه التزام خسارت تجریمه به
شده    بینیپیشها  با اصالحات بعدی برای وجوه و تسهیالت اعطائی بانک  1362بدون ربا مصوب  

مطالبه و پرداخت خسارت  ،  ایج است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه ر  ؛است
شود و شرط زیاده در تعهدات ین دادرسی مدنی انجام مین آئقانو 522  مادۀبر اساس    تأدیهتأخیر  

می محسوب  قرضی  ربای  موضوع  پولی  التزام  وجه  تعهدات    230  مادۀشود.  به  ناظر  مدنی  قانون 
زیرا وجه التزام و ربای  ؛  د استمذکور قابل نق  ۀ(. نظری1392،  )روزنامه رسمی  غیرپولی است...«

که وجه التزام ناظر به ترک فعل است و ربای قرضی ناظر    طوریهب؛  کاماًل متفاوتند  ۀقرضی دو مقول
  کرده،. ربای قرضی آن است که شخص الف مبلغی به شخص ب پرداخت  است  بر دین وجه رایج 
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. در  کندلی به »الف« پرداخت  تر از مبلغ اصمبلغی اضافه،  مشروط بر اینکه »ب« در تاریخ معین
مشروط    ، کندمیشخص الف مبلغی به شخص ب پرداخت  وجه التزام به این معنی است که ، مقابل

از مبلغ اصلی به  مبلغی اضافه،  نکندبر اینکه اگر »ب« در تاریخ معین مبلغ اصلی را پرداخت   تر 
ارزش پول و تفاوت فاحش آن با تورم  با توجه به کاهش شدید ، »الف« پرداخت نماید. عالوه بر این

 قانون مدنی دانست. 230 مادۀرا ناظر بر  522 مادۀاخیر باید قسمت ، بانک مرکزی ۀاعالمی ساالن
توان شرط  در آرای قضایی مذکور در این مبحث قابل نقد هستند و نمی شدهمطرح  های استدالل

 وجه التزام را نامشروع دانست. زیرا:  ۀمطالب
ت.  نمودن شرط وجه التزام استرین نقد به نامشروع و در نهایت باطل تلقیمهم  اصل صحت .  1

که ماهیت   و در جایی  کنداز بطالن شرط جلوگیری    باید،  تواندکه می   دادگاه تا آنجایی،  طبق این اصل
اعتبار شرط خسارت    ۀ بر مبنای اصل صحت باشد. دربار  بایداین تفسیر  ،  شرط نیاز به تفسیر دارد

ن عقد الزم  از یکی از فقهای اسالمی سؤالی مطرح گردید مبنی بر اینکه فردی »در ضم،  دیقراردا
الی پنجاه سال پنجاه تومان مثاًل مشمول ذمه  ،  کند که هرگاه مبیع مستحقًا للغیر درآمد)بیع( شرط می 

وره مشروط  باشد از برای مشتری و مجانًا به او بدهد. آیا با ظهور استحقاق غیر در مبیع در مدت مزب 
  صحت شرط مذکور است«  هرظا،  شود یا خیر؟« در جواب اظهار داشت: »بلیعلیه مشغول ذمه می 

 ؛(167: 1376، )یزدی

دارای ؛  مقدور نباشدرباشد که عبارت است از: غیشرط صحیح دارای شرایطی می ،  در فقه.  2
مقتضای ذات عقد نباشد  خالف  ؛  مجهول نباشد  ؛مخالف کتاب و سنت نباشد  ؛منفعت عقالیی باشد

باشد منجز  داماد  و  شرط67-73:  1393،  )محقق  ترتیب  بدین  د  (.  قراردادی  ارای  خسارت 
 ؛ گرددی مذکور بوده و از شروط صحیح محسوب میهاویژگی

این خصوص س.  3 در سال  ؤدر  قضایی وقت کشور  استفتائات شورای عالی  از کمیسیون  الی 
: »مطالبه و وصول وجه التزام در قراردادها که شرط  شدبیان  به عمل آمد. در استفتاء مذکور    1362

توان وجه التزام را از کسی که تعهدی داشته  شرعی بوده و می  ۀدارای جنب  ، است   عدم انجام تعهد بوده
مطالبه نمود یا خیر؟« پاسخ داده شد: »اگر این شرط در ضمن  ،  نظر از عللو بدان عمل ننموده صرف 

مطالبه  ،  نماید  تأدیهعنوان خسارت  ه در صورت تخلف متخلف مبلغی را بهای شده باشد ک معامله
)استفتائات از شورای عالی   بالاشکال است«   قانون مدنی   230  مادۀ  تخلفی با توجه بهچنین وجه  

 ؛ (18تا: بی، قضایی

خسارت    ۀشرط مطالب،  قانون مدنی  10  مادۀ اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی به استناد  .  4
،  و شرایط آن دارند  زیرا طرفین با توجه به اشرافی که بر قرارداد  ؛ پذیرد ردادی را به هر میزانی میقرا 
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دانست که شرط وجه التزام مقرر که  . عالوه بر این اگر متعهدله از ابتدا می کردندچنین شرطی را درج  
گاه به انعقاد   شاید هیچ،  توسط دادگاه باطل خواهد شد،  با توافق متعهد در قرارداد گنجانده شده است

 ؛ کرد نمیقرارداد اقدام 

نماید که هر زمان مایل  متعهد را به این سمت ترغیب می،  التزامنمودن شرط وجه  باطل اعالم .  5
و متضرر واقعی    باشد  یی برای او وجود نداشتهاجرا ضمانتو هیچ    ورزد بود از انجام تعهد استنکاف  

گردد با صرف  ت از متعهد به متعهدله انتقال یافته و وی مجبور میزیرا بار اثبا  ؛متعهدله خواهد بود
واست هم ورود خسارت را اثبات و هم با تعیین کارشناس و صرف وقت  تقدیم دادخدادرسی و    ۀهزین
شده توسط کارشناس در روند میزان آن را مشخص نماید. عالوه بر این ارزش مبلغ مشخص،  زیاد

طور ه کاهش خواهد یافت و در نتیجه ضرر ب،  توجه به وجود تورم   رسیدگی تا زمان اجرای حکم با
 ؛جبران نخواهد شدکامل برای متعهدله 

تعدیل شرط وجه التزام دارای پشتوانه فقهی است.  ،  ادعای طرفداران بطالن شرط  برخالف.  6
نفی    »المیسور« در معامالت است که مبتنی بر  ۀجریان قاعد ،  فقهی تعدیل شروط  ۀترین پشتوانمهم

 و عسرت تموجبا حکم که  از میزان آن که  است  این  قاعده یدشواری در قراردادهاست. مقتضا 
ازاینمی برداشته  و معسور ، دارد  دنبال به را مکلف تنگدستی التزام  شود و  از اجزای  را  رو وجه  که 

نیز می،  باشد قرارداد می قرارداد  احوال  به اوضاع و  توجه  تعدیل  با   توان میزان تشخیص  .کرد توان 

 به  و  داده قرار بازبینی مورد  ا قرارداد ر، با لحاظ شرایطی که  است دادگاه با ، قرارداد  ی اجرا  در  متعهد

 (. 417-427: 1398،  داماد)محقق دهدحکم می تعدیل

 نتیجه 
به قرارداد  در  التزام مبلغی است که طرفین  تعهد درج وجه  انجام  از عدم  ناشی  عنوان خسارت 

قانون مدنی مکلف به صدور حکم به میزان مقرر خواهد    230  مادۀ  موجببه کنند و دادگاه نیز  می 
 نبودن فانه در قرارداد و کاملولی از یک طرف با عنایت به گسترش درج شروط تحمیلی و غیرمنص  بود.

 دۀ نشبینیپیش مبارزه با چنین شروطی و از طرف دیگر قرارگرفتن  درخصوص  بودن قوانین  ناقصیا  
روب و  قرارداد  اجرای  هنگام  به  ضعف  موضع  در  که  همتعهد  قراردادی  سنگین  خسارت  با  روشدن 

حل مناسب  تعیین و یافتن راه،  راهکار مناسب قانونی  نبودنالف فاحشی با خسارت واقعی دارد و  اخت
ی عدالت  عبارت دادگاه و به  ۀرسد مداخلنماید که به نظر میرا بیش از پیش ضروری می  مواقعدر این  

گزینه   بهترین  معاوضی  عدالت  احیای  در  قضاییباشد قضایی  عدالت  در  مالحظ ،  .  با    ۀقاضی 
با استدالل خود بر مبنای  ،  ی اقتصادی و فنی )چه در انعقاد قرارداد و چه در اجرای قرارداد(هارابری ابن
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تعهدات متعاقدین )عدالت  تعادل و توازن عرفی در حقوق و  ،  حقوقی موجودفقهی و  اصول و قواعد  
برمی قرارداد  به  را مجددًا  با مالحظ معاوضی(  دادگاه  ۀگرداند.  در حوزآرای  با خسارات    ۀ ها  مبارزه 

قانون مدنی را کنار    230  مادۀبرخی قضات منطوق  ،  ترین شروط تحمیلی(عنوان شایعقراردادی )به
با استفاده از »اصل تفسیر ،  بودن وجه التزام مزبور و با توجه به ماهیت ترمیمی   مادۀگذاشته و با تفسیر  

سعی در تعدیل شروط مربوط به وجه  ، عنوان یک قاعده« در پرتو کل قرارداد« و »عدالت و انصاف به
ها  نمودن شرط وجه التزام« ابزار دیگری است که دادگاه»نامشروع تلقی،  اند. عالوه بر اینالتزام برآمده

پذیرند و بر حسب اعتقادشان به تنبیهی  م داده و تعدیل وجه التزام را نمیحکم به بطالن شرط وجه التزا
التزیا ترمیمی طور  همعتقدند که قاضی باید مقید به قوانین و مقررات باشد. ب،  امبودن ماهیت وجه 

عدالت قضایی است و در واقع دادگاه با توجه ، دهدکلی آنچه ابزارهای مزبور را به یکدیگر پیوند می 
و در راستای اجرای عدالت مدنظر خود و متناسب با    شدهمطرح وضاع و احوال حاکم بر دعوای  به ا

مفهومی واقعی است    ، زیرا عدالت  ؛آورد مذکور روی می   هایلر کدام از استداله  به،  وضعیت پرونده
آرای    ۀمالحظ. با  کندتواند عدالت را با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد درک  و قاضی می

اشاره  مقالقضایی  در  آرای ،  حاضر  ۀشده  برخی  در  و  در عمل  بلکه  نبوده  ادعا  قضایی یک  عدالت 
تواند چیزی قانون مدنی نمی  230 مادۀ زیرا دلیل عدم تبعیت قضات از ؛ مالحظه است قضایی قابل 

رفتار »،  مواردی چون »رفتار خالف قصد مشترک«  کردنمحکوم   ۀجز اجرای عدالت و در محدود
نیت« حسن  حق«  ،  خالف  از  استفاده  »سوء  و  غیرعادالنه«  بررسی  »داراشدن  و  تحلیل  با  باشد. 

خسارت قراردادی و با توجه به این امر   ۀمطالبدرخصوص  عدالت قضایی    ۀزمیندر  ها  استدالل دادگاه
ایران ترمیمی،  که در حقوق  بر  به وضع سابق  اصل  اعاده  و    دیدهزیانبودن خسارت و    ۀنظری است 

،  نوعًا مورد پذیرش نیست   بودن ماهیت وجه التزام و همچنین حکم به پرداخت خسارت تنبیهیتنبیهی
زیرا از یک طرف    کرد؛ای مناسب انتخاب  عنوان گزینه پرتو کل قرارداد« را به  تفسیر در   توان »اصلمی 

قصد مشترک( استنباط  طرفین )  ۀتوان آن را از اراداصل مذکور هم دارای مبانی فقهی است و هم می
نمودن عنوان یک قاعده برگزید و نامشروع تلقیتنهایی و بهتوان عدالت را بهو از طرف دیگر نمی  کرد 

ی عدم اجرای تعهد گردیده و در اجرا ضمانتطرفین در    ۀشرط مذکور نیز موجب حذف کامل اراد
استنباط    ، از جمله تنبیه و تحذیر،  بطالن را فراهم بیاورد  ۀاز قصد مشترک طرفین آنچه زمین،  اکثر موارد 

  ؛ الت منتهی نشوندهای مذکور شاید همیشه به تحقق عدکه روش   کرد شود. در پایان باید اشاره  نمی
تالش عملی حداکثری قضات در جهت    ر، مزبو  ۀگانهای سهاین نظر را پذیرفت که روش   بایدولی  

 تعهدات و شروط قراردادی است.  ۀتضمین اجرای منصفانه و عادالن
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 . 2، دوره اول، شماره حقوقی

ه الهیات و حقوق دانشگاه رضوی  مجل(، »بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد«،  1381)  حسین آبادی، امیر ▪
 . 2، سال دوم، شماره های حقوقی( )آموزه 

مطالعات  ر قلمرو قراردادها«،  (، »تفسیر نظریه عدالت معاوضی د1392)  خندانی، سید پدرام؛ خاکباز، محمد ▪
 .8، شماره 5، سال فقه و حقوق اسالمی

سعیدداراب  ▪ احمدآباد،  سلطانی  مهراب؛  حقوقی»(،  1394)  پور،  تنبیهی  فلسفه  خسارت  ماهیت  مجله  ،  «و 
 . 52، شماره المللیحقوقی بین

، «اردادهای تجاریاجرایی قردر روند    بینیپیشعدم قابلیت    تأثیر»(،  1392)  پور، مهراب؛ ادیب، علی اکبرداراب  ▪
 . 63، شماره مجله تحقیقات حقوقی

آن بر عقود الحاقی«،    تأثیر(، »رویکرد فقه امامیه به عدالت معاوضی و  1393)  راعی، مسعود؛ موالییان، محمد ▪
 .40، سال یازدهم، شماره فصلنامه حقوق اسالمی

الله؛ علیزاده، سعیده ▪ مبنای تع1396)  رحیمی، حبیب  ایران و فیدیک(، »ماهیت و  فصلنامه  «،  دیل در حقوق 
 .، سال ششم، شماره بیست و یکمپژوهش حقوق خصوصی

فصلنامه فقه  (، »بررسی ماهیت و مبانی فقهی حقوقی وجه التزام«، 1390) بر، رضا؛ ساالری پور، اسماعیلرنج ▪
 . ، سال سوم، شماره هشتم و نهمو مبانی حقوق اسالمی

ابوعطا، محم ▪ فاطمهسیمایی صراف، حسین؛  برمانزن،  قرارداد«، (، »شیوه 1397)  د؛  اجرای عینی  به  الزام  های 
 . 18، شماره 10، سال اسالمی مطالعات فقه و حقوق

، چاپ سوم، تهران: انتشارات خسارات ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی(،  1385)  سماواتی، حشمت الله ▪
 . خط سوم

ابراهیم  ▪ ترابی،  ابراهیم؛  ستاری،  ایران،  (1389)  شعاریان  حقوق  و  اروپا  قراردادهای  حقوق  تبریز: اصول   ، 
 . انتشارات فروزش 
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طباطبایی ▪ زاده  قاعده عدالت«،  1393)  ، سید محمودصادق  تطبیق  بر  و (، »درآمدی  فقه  مطالعات اسالمی: 
 .98، شماره اصول

 شیراز  مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاهغرر در معامالت«،    تأثیر(، »1380)  طالب احمدی، حبیب ▪
 .1  ، شماره 17، دوره نامه حقوق( )ویژه 

در تکاپوی عدالت )آراء دیوان عالی کشور در (،  1388عابدیان، میرحسین؛ اسدزاده، مجتبی؛ فیروزمند، علی) ▪
 . ، جلد نخست، چاپ اول، تهران: نشر میزانامور مدنی( 

معارف «،  الکامن مامیه و نظام حقوقی  (، »بررسی تطبیقی دیه و خسارات تنبیهی در فقه ا1387)  پناه، علیرضاعالی ▪
 . ، سال نهم، شماره اولحقوق )پژوهشنامه حقوق اسالمی(  اسالمی و

 30، شماره یالمللبینمجله حقوقی «، المللبین (، »خسارت تنبیهی در حقوق 1383) عبداللهی، محسن ▪

آقابابایی، فهیمه ▪ ، یهی در حقوق ایران«(، »خسارت تنب1392)  قاسمی حامد، عباس؛ خسروی فارسانی، علی؛ 
 81، شماره مجله حقوقی دادگستری

 .52و  51، شماره کتاب ماه علوم اجتماعی(، »عدالت: ارزش نخست«، 1380قربان نیا، ناصر) ▪

 . ، تهران: شرکت سهامی انتشار قواعد عمومی قراردادها( ) حقوق مدنی  (، 1385) کاتوزیان، ناصر ▪

ناصر ▪ حقوق  دوره  (،  1387)  کاتوزیان،  حمقدماتی  )اعمال  سیزدهم،  ایقاع( -قرارداد-قوقیمدنی  چاپ   ،
 . تهران:شرکت سهامی انتشار

شرکت سهامی   ، تهران:70، چاپ  مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران(،  1388)  کاتوزیان، ناصر ▪
 . انتشار

 . شار شرکت سهام انت پنجم، تهران:، چاپ 4، جلد قواعد عمومی قراردادها (، 1387) کاتوزیان، ناصر ▪

 . روزنامه رسمی کشورتهران:  ، جلددوم، چاپ اول،  نظارت انتظامی در نظام قضائی(،  1378)  کریم زاده، احمد ▪

فصلنامه  (، »شروط تحمیلی در قراردادهای حمل و نقل هوایی«،  1397)  فر، خشایارکریمی، عباس؛ اسفندیاری  ▪
 .4 ۀ ، شمار48، دوره مطالعات حقوق خصوصی

 ، چاپ چهارم، تهران:انتشارات گنج دانش حقوق تعهدات(، 1395) لنگرودی، محمد جعفر ▪

( اجتهاد بر محور  5ها )ها و روش ها، حوزه (، »تحوالت اجتهاد شیعی: مکتب1390)  محقق داماد، سید مصطفی ▪
 . 56، شماره مجله تحقیقات حقوقیعدالت و کرامت بشری«، 

، جلد اول، تهادی اخوند خراسانی( حوالت اجتهاد شیعی )مکتب اجت(،  1397)  محقق داماد، سیدمصطفی ▪
 چاپ اول، تهران: مرکز نشر علوم انسانی 

، ویرایش سوم، چاپ چهلم، تهران:مرکز نشر  قواعد فقه )بخش مدنی( (،  1392)  محقق داماد، سیدمصطفی ▪
 علوم انسانی 

 هم، تهران:انتشارات سمت، چاپ چهارد ( 2قواعد فقه )بخش مدنی (، 1393) محقق داماد، سیدمصطفی ▪

یه عمومی نفی دشواری در حقوق اسالمی(،  1398)  اماد، سیدمصطفیق دمحق ▪ ، چاپ اول، تهران:مرکز  نظر
 . نشر علوم اسالمی 

 ، جلد دوم، چاپ سوم، تهران:انتشارات مجدمدنی دادرسی آیین(، 1388) متین دفتری، احمد ▪

 . می، تهران، مرکز نشر علوم اسالو جواب سؤال(، 1376) یزدی، سید محمد کاظم یزدی ▪
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