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عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی
سیدمصطفی محققداماد ،خشایار اسفندیاریفر



چکیده

پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با
میل اجرا نمیکنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیلهها متوسل میشوند .پیوند حقوق و عدالت
را در بسیاری از آرای قضایی میتوان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی ،دعاوی مربوط
به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است .امروزه در قراردادهای مختلف ،بهویژه
قراردادهای تجاری ،متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی،
مبالغی را با موافقت متعهد بهعنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید مینماید .در برخی
از موارد ،متعهد به دالیل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی ،در انجام تعهدات
قراردادی (بهطور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی بهعنوان خسارت قراردادی
(وجه التزام) روبهرو میگردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر میشود .در این نوع دعاوی نقش
قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و مالحظه میگردد که برخی دادگاهها با توجه به
نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام ،به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»« ،اجرای عدالت
و انصاف بهعنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط» ،از مقررۀ مادۀ  230قانون مدنی عدول
کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم میدهند و آن را
مطابق با عدالت میدانند .در مقالۀ حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و
استدالل آنها مورد تحلیل قرار میگیرد.
واژگان کلیدی :عدالت ،انصاف ،قرارداد ،خسارت قراردادی ،وجه التزام
 استاد گروه حقوق اسالمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

mostafa.ahmadabadi@gmail.com

 قاضی دادگستری ،دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم (نویسندۀ مسئول)

khashayar.esfandiari@yahoo.com
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مقدمه

به نظر میرسد «عدالت» میتواند در کنار «کرامت بشری» ،بهعنوان اصل پیشفقهی برای
اجتهاد قرار گیرد؛ بهنحوی که عقل بشری توان درک آن را بهنحو مستقل دارد (محققداماد:1390 ،
 .)15در واقع «عدالت یک مفهوم عقالنی است و عقل بشری قادر به بررسی و ارزیابی آن میباشد.
ما این توان و قدرت عقل بشری را از آموزههای قرآن مجید میتوانیم دریابیم» (محققداماد:1390 ،
 .)25با این وصف ،تشخیص عدالت توسط قاضی با توجه به شرایط حاکم بر دعوا مورد پذیرش است.
با توجه به موضوع مقاله ،میتوان از «عدالت قضایی در قرارداد» به معنای جایگاه و نقش
استدالل قاضی در نگارش آرای قضایی در راستای اجرای عدالت نام برد که بهموجب آن قاضی با
رهاساختن خود از قیدوبند قوانین و با تمسک به استدالل قضایی خویش ،بر اساس اوضاع و احوال
حاکم بر دعوا تصمیم میگیرد تا بتواند به عدالت معاوضی دست یابد .در واقع اگر قانونگذار نسبت
به تعدیل قرارداد در صورت برهمخوردن شرایط عادالنه ساکت باشد و طرفین نیز نسبت به آن
توافقی نکرده باشند یا پس از حدوث شرایط توافقی حاصل نشود ،بحث عدالت قضایی به میان
میآید .ازاینرو ،عدالت قضایی به هنگام حدوث شرایط خارجی موضوع مواد  229 ،227و 240
قانونی مدنی که منجر به عدم انجام تعهد از سوی متعهد گردیده ،جایگاهی نداشته و ورود نمیکند؛
زیرا بهصراحت قانون ،با وقوع قوۀ قاهره و اثبات آن ،متعهد از پرداخت وجه التزام معاف میگردد.
یکی از مصادیق نفوذ عدالت در آرای قضایی ،حکم به محکومیت مشروطعلیه به خسارت
ً
مندرج در قرارداد ،تحت عنوان «وجه التزام» است .وجه التزام ،مبلغی است اصوال ثابت که مستند
آن مادۀ  230قانون مدنی است که مقرر میدارد« :اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت
تخلف ،متخلف مبلغی را بهعنوان خسارت تأدیه نماید ،حاکم نمیتواند او را به کمتر یا بیشتر از آنچه
ملزم شده است محکوم نماید».
در زمینۀ تعدیل وجه التزام یا محقندانستن متعهدله در دریافت آن (یعنی حذف شرط) ،بهویژه
زمانی که تعادل یک قرارداد به دالیل مختلفی بر هم میخورد ،نص صریحی در قانون مدنی ایران
وجود ندارد و برخورد قضات با چنین موضوعی بستگی به نگاه آنان نسبت به ماهیت وجه التزام دارد؛
زیرا ترمیمی یا تنبیهیبودن ماهیت وجهالتزام محل اختالف است .با این وجود ،اکثر قضات سعی
دارند راهی از طریق تفسیر قوانین با استفاده از اصول و قواعد فقهی و حقوقی برای تعدیل یا حذف
شرط وجه التزام بیابند .آنچه باید در ابتدا مورد بررسی قرار گیرد ،تبیین مفهوم عدالت قضایی و
ضرورت آن است؛ زیرا تا زمانی که عدالت قضایی بهعنوان یک مبنا و ضرورت مورد تحلیل و پذیرش
قرار نگیرد ،تمایلی از سوی دادگاهها برای صدور آرای قضایی بر مبنای عدالت دیده نخواهد شد .پس
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از بحث مذکور ،ماهیت خسارت قراردادی (وجه التزام) بررسی میشود؛ زیرا قضات با توجه به
نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام ،تصمیم متفاوتی اتخاذ میکنند؛ بهطوری که برخی معتقدند
مادۀ  230قانون مدنی با مقتضیات اقتصادی و اجتماعی جامعه همخوانی نداشته و در هر شرایطی،
حکم به محکومیت متعهد به پرداخت کامل وجه التزام عادالنه نخواهد بود .این گروه در اثبات نظر
خود به دو ابزار حقوقی تحت عناوین «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد» و «اجرای عدالت و انصاف
بهعنوان قاعده» استناد میکنند .در مقابل ،گروه دوم معتقدند که درخصوص تعدیل وجه التزام گزاف
و هنگفت ،نص صریحی وجود نداشته و به همین دلیل راهی جز بطالن شرط به جهت «نامشروع
تلقی نمودن» وجود ندارد .در این مقاله با اشاره به برخی آرای صادرشده از دادگاههای بدوی،
تجدیدنظر و دیوان عالی کشور بهعنوان نمونهای از تالش قضات در راستای اجرای عدالت قضایی
درخصوص مطالبۀ وجه التزام ،به تفصیل به بررسی و تحلیل دو گروه مذکور پرداخته میشود.
 .۱مفهوم و ضرورت عدالت قضایی در قرارداد

عدالت قضایی به مفهوم عام حقوقی ،به معنای قدرت اجرای عدالت در یک مورد خاص در
صورت صالحدید برای کاهش خشکی و سختی قوانین حقوقی است ( .)Kevin, 1997: 610یک
قرارداد ،محلی از تعادل است که قاضی در موارد خاص و بدون هیچ تردیدی ،با ازبینبردن
سوءاستفادههای مربوط به نابرابریهای اقتصادی یا فنی ،تعادل و موازنه در حقوق و تعهدات طرفین
(عدالت معاوضی) را به قرارداد بر میگرداند ( .)Carvajal Arenas, 2011: 101منظور از عدالت
معاوضی در مفهوم کنونی 1،رعایت برابری حقوق قراردادی طرفین در عقد معاوضی است؛ بهطوری
ً
عرفا با هم برابری مینماید و با توجه به مادۀ  1171قانون مدنی فرانسه2،
که حقوق طرفین قرارداد
هرگاه تعادل حقوق قراردادی بهطور معناداری مخدوش گردد ،نظریۀ عدالت معاوضی اقتضا مینماید
تا بهوسیلۀ اصول معتبر حقوقی جبران گردد .همچنین با استنباط از مواد  417و  419قانون مدنی

 .1البته باید اشاره کرد که مفهوم عدالت معاوضی بهویژه در قرن  18و  19معنای متفاوتی با مفهوم کنونی داشته و در
سیر تاریخ دچار تحول شده است .بهطور مثال کانت درخصوص عدالت معاوضی معتقد بود که اگر کسی در مورد
دیگری تصمیم بگیرد ،ممکن است عدالت رعایت نشود و تجاوزی رخ دهد؛ اما وقتی کسی در مورد خودش تصمیم
میگیرد ،نگرانی از اینکه عدالت از بین برود ،وجود ندارد و چنین قراردادی از هر جهت عادالنه است .برای مطالعه
بیشتر؛ (نک :راعی و موالییان)1393 ،
 .2مادۀ  1171نیز مقرر میدارد« :در یک قرارداد الحاقی ،هر شرطی که نابرابری معناداری را بین حقوق و تکالیف
طرفین قرارداد ایجاد کند نانوشته (باطل و غیرمبطل) قلمداد میگردد».
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ً
ایران نیز ،هر عدم توازنی لزوما موجب خدشهدارشدن عدالت معاوضی نمیگردد؛ بلکه آنچه موازنه
را بر هم میزند ،نابرابری است که از نظر عرف قابل مسامحه نباشد (خندانی و خاکباز.)71 :1392 ،
بهطور مثال ،وجه التزام هنگفت که اختالف فاحشی با خسارت واقعی دارد ،از مصادیق عدم تعادل
معنادار و نابرابری عرفی در حقوق و تعهدات طرفین است .همچنین عدم تعادل با وصف مذکور نیز
باید ناشی از «نابرابری در قدرت چانهزنی و معاملی» 1به هنگام انعقاد قرارداد 2یا عدم تعادل در روند
اجرای قرارداد باشد 3.در اینجاست که باید به اعتبار دخالت دادرس (یا همان عدالت قضایی) ،با
رعایت حدود متعارف ،بتوان عدالت معاوضی را که در طول زمان یا با تغییر اوضاع و احوال
کمرنگ گشته است ،با شرایط جدید منطبق کرد (خندانی و خاکباز .)74 :1392 ،کاربرد عدالت
قضایی در چنین وضعیتی رسیدن به یک حکم عادالنه درخصوص متعهدی است که تحت تأثیر
شرایط خارجی (نه به میزان قوۀ قاهره) نتوانسته است به تعهدات خود بهطور کامل عمل کند؛ زیرا
«حوادثی که در حین اجرای عقد رخ داده و دفع آنها در توان متعهد باشد ،وی ملزم به دفع آنها بوده
ً
و در صورت قصور ،بعدا نمیتواند به استناد آن درخواست تعدیل قرارداد را مطرح کند؛ چراکه وی
خالف اصل حسننیت رفتار نموده و بر اساس قاعدۀ اقدام (به ضرر خود) استحقاق هیچگونه
مساعدت و تخفیفی نخواهد داشت» (دارابپور و ادیب .)76 :1392 ،ازاینرو نباید چنین پنداشت
که تحت هیچ شرایطی مفاد عقد تغییر نمیکند ،بلکه عوامل گوناگونی از جمله لزوم اجرای عدالت،
لزوم رعایت حسننیت و ایجاد تعادل اقتصادی میان عوضین ،ایجاب میکند تا مفاد عقد متناسب با
ضرورتهای اقتصادی و اجتماعی و خواست مشترک طرفین تغییر یابد و در این راستا روش تعدیل
یا حذف شروط قرارداد بهعنوان ابزاری در جهت اصالح یا تجدیدنظر در مفاد قراردادی که توازن
مالی آن برهمخورده ،عمل میکند و از این طریق وضعیت طرفین را به شرایط قبل از وقوع حادثه
برمیگرداند (رحیمی و علیزاده.)150-149 :1396 ،

1. Inequality of Bargaining Power

 .2یعنی جایی که طرف قوی قرارداد شروط را با بهرهگیری از وضعیت معاملی برتر خود به ضرر طرف ضعیف ،در
ً
قرارداد میگنجاند و غالبا بر خالف موضوعات اساسی قرارداد ،مورد مذاکره و چانهزنی قرار نمیگیرد .برای اطالعات
بیشتر؛ (نک :امینی و دیگران176 :1391 ،؛ کریمی و اسفندیاریفر)732 :1397 ،
 .3یعنی متعهد در روند اجرای قرارداد بهدلیل مشکالت متعدد از جمله مشکالت اقتصادی نمیتواند مطابق با شرایط
پیشبینیشده در قرارداد ،به تعهدات خود جامعۀ عمل بپوشاند و به ناگهان با مسئولیت قرادادی سنگینی روبهرو میشود
که گاهی قانونگذار نیز راهی برای حل این مشکل نگشوده است .در این صورت چارهای جز دخالت دادرس برای رفع
عملی مشکل نخواهد بود( .نک :بیگدلی)14 :1394 ،
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 .۲ماهیت خسارت قراردادی (وجه التزام)

نقش عدالت قضایی در مطالبۀ خسارت قراردادی (تعدیل یا بطالن شرط وجه التزام) ارتباط
تنگاتنگی با ماهیت وجه التزام دارد .در واقع بر حسب مبنایی که برای ماهیت وجه التزام پذیرفته
میشود ،امکان تغییر وجه التزام داده خواهد شد .درخصوص ماهیت وجه التزام ،سه نظر قابل تصور
است:
ً
ً
برخی معتقدند که وجه التزام ،ماهیتی کامال غیرترمیمی (تنبیهی) دارد و ضرورتا در برابر زیان
پرداخت نمیشود و تجری و سوءنیت خوانده باید احراز شود (دارابپور و سلطانیاحمدآباد،
 .)78 :1394وجه التزام با ماهیت تنبیهی ،مبلغی است که عالوه بر خسارت ترمیمی به دلیل وقوع
عمد یا سوءرفتار خوانده به نفع خواهان رأی داده میشود (عالیپناه)59-60 :1387 ،؛ لذا تفاوتی
ً
ندارد که به خواهان ضرری وارد شده باشد یا خیر .در واقع اگر ماهیت وجه التزام صرفا تنبیهی باشد،
ً
اصوال مبلغ آن ولو اینکه بسیار سنگین باشد ،نباید قابل تغییر باشد؛ چراکه در واقع مجازات ناقض
عهد میباشد (رنجبر و ساالریپور .)26 :1390 ،این گروه معتقدند که با توجه به مادۀ  230قانون
مدنی ،در حقوق ما ماهیت خسارت تنبیهی 1وجه التزام غلبه دارد و قانونگذار هیچگونه تغییری را در
این زمینه به عمل نیاورده است (رنجبر و ساالریپور .)35 :1390 ،زیرا وجه التزام ،با عنایت به مفاد
مادۀ مذکور ،نوعی مجازات است و با توجه به اینکه طرفین نیز مبلغ آن را بهطور مشخص مقرر
کردهاند ،ازاینرو هر چقدر هم گزاف باشد ،نباید مورد دخلوتصرف قرار گیرد (رنجبر و ساالریپور،
 )26 :1390و به همین دلیل است که در اصطالح حقوقی ،از وجه التزام بهعنوان «شرط جزایی یا
کیفری» یاد میشود .همچنین رویۀ قضایی فرانسه ،مادۀ  1152قانون مدنی سابق 2را که مادۀ 230
قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است ،شرط کیفری دانسته است (حسینآبادی.)53 :1381 ،
گروه دوم معتقدند که وجهالتزام ،ماهیتی ترمیمی 3یا جبرانی دارد و خسارتی است که از بابت
ضرر به زیاندیده بهدلیل نقض قرارداد پرداخت میشود و مبنای دریافت خسارت ،ضرررسیدن به
خواهان است ،نه سودی که خوانده دریافت کرده است (حسینی مدرس و گلشنی.)28 :1392 ،
گاهی هدف خسارت ترمیمی ،پاسخگو یی به توقع و انتظاری است که قرارداد برای متعهدله

1. Punitive damages or exemplary damage

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

3. Compensatory Damages
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(زیاندیده) ایجاد کرده (خسارت متوقع) 1و گاهی هدفش ،قراردادن زیاندیده در وضعیتی است که
قبل از انعقاد قرارداد و اتکا به تعهدات طرف مقابل داشته و زیاندیده به حالتی اعاده میگردد که
گویی از اساس قراردادی منعقد نشده است (خسارت اتکایی)( 2حسینی مدرس و گلشنی:1392 ،
 .)30-29با این وصف ،ماهیت ترمیمی وجه التزام موجب میگردد تا امکان تغییر در وجه التزامهای
سبک یا سنگین مقبولتر به نظر برسد (رنجبر و ساالریپور .)26 :1390 ،این گروه معتقدند که در
حقوق داخلی ایران ،نهادی با عنوان خسارت تنبیهی پیشبینی نشده است (قاسمیحامد و دیگران،
 )162 :1392و مادۀ  230قانون مدنی از مادۀ  1152قانون مدنی قدیم فرانسه در ذیل فصل مربوط
به «خسارات ناشی از عدم انجام تعهد» اقتباس گردیده و وجه التزام مقرر در مادۀ  230قانون مدنی
با توجه به درج عبارت «...متخلف مبلغی بهعنوان خسارت تأدیه نماید »...ماهیتی ترمیمی دارد»
ً
(حسینآبادی )54 :1381 ،و بر این اساس ،تنبیهیبودن ماهیت آن را زیر سؤال بردهاند؛ زیرا اوال
تعیین کیفر با قانونگذار و برای دفاع از اجتماع و حفظ نظم عمومی میباشد و اشخاص نمیتوانند
ً
با انعقاد قرارداد برای یکدیگر مجازات تعیین کنند (حسینیمدرس و گلشنی)31 :1392 ،؛ ثانیا وجه
التزام خسارت است و خسارت نیز در حالتی به کار میرود که جنبۀ ترمیم داشته باشد و نه تنبیه .زیرا
ً
اگر تنبیه باشد ،جریمه است نه خسارت ()Oslon: 1؛ ثالثا خسارت تنبیهی توسط دادگاه مشخص
میگردد و عنصر قهر و اجبار همراه آن بوده و ازاینرو غیرقابلپیشبینی و فاقد جنبۀ ترمیمی است
ً
(داراب پور و سلطانیاحمدآباد)80 :1394 ،؛ رابعا شرط دریافت خسارت تنبیهی از سوی متعهدله،
جسارت و تجری در رفتار زیانبار متعهد است (عبداللهی .)86 :1383 ،بر همین مبنا ،زمانی حکم
به پرداخت این قسم خسارت صادر میگردد که ارکان سهگانۀ مسئولیت مدنی در حق متعهدله احراز
گردد (سیماییصراف و دیگران)218 :1397 ،؛ در حالی که شرط دریافت وجه التزام تنها نقض تعهد
قراردادی توسط متعهد است و نیاز به اثبات ورود خسارت ندارد.
برخی دیگر معتقدند که وجه التزام دارای ماهیتی دوگانه است و بهتبع قصد مشترک

طرفین 3

میتواند ماهیتی ترمیمی یا تنبیهی داشته باشد (رنجبر و ساالریپور )35 :1390 ،و برخورد دادگاهها
با شرط وجه التزام (از این منظر که ماهیت تنبیهی یا ترمیمی داشته باشد) متفاوت است .این گروه
خود به دو دسته تقسیم میگردند؛ بهطوری که دستۀ اول معتقدند با وجود اینکه در اعمال خسارت
1. Expectation Damages
2. Reliance interest

 .3کشف قصد مشترک طرفین ،از وظایف دادگاه بوده و دادرس با توجه به ماهیت قرارداد نه فرم و شکل آن ،این کشف
را انجام میدهد .برای کسب اطالعات بیشتر؛ (نک :قاسمزاده و دیگران)132-135 :1390 ،
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تنبیهی در موضوع نقض قراردادها اختالفنظر وجود دارد ،در رو یۀ موجود ،در موارد بسیاری از
جمله در قرارداد وام یا قرارداد استخدام این امر پذیرفته شده است و میتواند از اقسام وجه التزام
شمرده شود .طبق این نظریه ،گنجاندن خسارت تنبیهی بهصورت شرط در قرارداد ،با توجه به مواد
 232 ،10و  233قانون مدنی صحیح است 1.دستۀ دیگر ضمن پذیرش این نظریه ،صحت شرط
وجه التزام با ماهیت تنبیهی را مورد تردید قرار داده و معتقدند هرگاه ماهیت وجه التزام با توجه به
شرایط قرارداد و قصد مشترک طرفین جنبۀ تنبیهی پیدا کرد ،شرط مذکور نامشروع و بیاثر است؛ زیرا
طرفین نمیتوانند بهموجب قرارداد یکدیگر را مجازات نمایند و این امر برخالف نظم عمومی میباشد
(قاسمزاده و دیگران.)129-130 :1390 ،
2

 .3اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد

پس از بررسی و تحلیل ماهیت وجه التزام ،برخی دادگاهها با این اعتقاد که «در حقوق ایران،
اصل بر ترمیمیبودن خسارت و اعادۀ وضع زیاندیده به حالت سابق است» (قاسمیحامد و دیگران،
 )161 :1392یا این امر (ترمیمیبودن وجه التزام) از قصد مشترک طرفین استنباط میگردد ،برای
تعدیل وجه التزام ،به اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد (اصل یکپارچهنگری به قرارداد) استناد میکنند.
اصل مذکور با یکی از قدیمیترین قواعد تفسیر که «همۀ قرارداد باید در نظر گرفته شود» ،3درآمیخته
است و بهطور مرتب در تفسیر قوانین به کار میرود .در اصول  UNIDROITقید مشابهی در مادۀ
 4.5تحت عنوان «همۀ شروط باید تأثیر داده شوند» 4ذکر گردیده است .در واقع احتیاط بر این است
که هر اصطالحی باید با توجه به متنش مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا یک اصطالح زمانی که جدا از متن
مورد بررسی قرار گیرد ،از معنای واقعی خود دور خواهد ماند

( Antoniolli and Veneziano,

 .)2005: 265تفسیر صحیح آن است که شرط یا عبارت مورد نظر در قرارداد بهصورت منفک و

 .1بدیهی است که درج شرط خسارت تنبیهی ،غیرمقدور شمرده نمیشود .درمورد نفع و فایدۀ این شرط هم نمیتوان
تردید داشت .این شرط نیز نمیتواند برخالف الزامات قانونی شریعت اسالم هم باشد؛ چراکه شرع ،تجری را موجب
عقوبت دانسته است .شرط خسارت تنبیهی در قرارداد ،نه خالف مقتضای عقد است و نه شرط مجهولی است که
جهل به آن ،موجب جهل به عوضین شود .پس این شرط ،به موجب مادۀ  233قانون مدنی از شروط مبطل نیز
محسوب نمیشود( .برای کسب اطالعات بیشتر نک :دارابپور و سلطان احمدآباد)81-82 :1394 ،
2. Reference to Contract as a Whole
3. Whole contract must be considered
4. All terms to be given effect
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مستقل از سایر اجزای قرارداد مورد ارزیابی قرار نگیرد؛ بلکه باید با درنظرگرفتن مجموع شروط
مندرج در قرارداد و حتی زمینه و سیاق آن اقدام به رفع ابهام کرد (.)Beatson, 1998: 156
در این خصوص رأی صادره از شعبۀ  59دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شمارۀ
 9709970270401096مورخ  1397/7/15با خواستۀ مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام
تعهدات قراردادی موضوع بند  24مادۀ  5قرارداد مشارکت در ساخت مورخ  1393/4/22مبتنی بر
استدالل «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد» است و دادگاه در رأی صادرۀ خود استدالل کرده است:
« ...نظر به اینکه تجدیدنظرخواندگان بهعنوان سازندگان بنا در قبال تعهد تجدیدنظرخواه بهعنوان
مالک تنظیم شده و سابقۀ اختالفات طرفین و آرای متعدد صادره در این ارتباط حکایت از نقض تعهد
و تحمل ضمانتاجرای قراردادی و عواقب قانونی مرتبط با آن از سوی تجدیدنظرخواه دارد؛ بهطوری
که دادنامۀ شمارۀ  106مورخ  97/1/29صادره از این شعبه در مقام تأیید دادنامۀ شمارۀ  1438مورخ
 96/10/23شعبۀ محترم  208دادگاه عمومی حقوقی تهران داللت بر محکومیت تجدیدنظرخواه به
تحویل اصل سند مالکیت و اعطای وکالت کاری و انتقال دو دانگ از شش دانگ مشاع ملک به نام
تجدیدنظرخواندگان دارد و دادنامۀ شمارۀ  33مورخ  1397/1/19شعبۀ محترم  5دادگاه تجدیدنظر
استان تهران ،سند حکایت دیگری از نقض تعهد تجدیدنظرخواه است و با این وصف مأخوذ نمودن
طرف مقابل به ایفای تعهدات قراردادی و تحمل ضمانتاجرای آن خالف اصول عدالت ،انصاف و
اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد میباشد که بهموجب آن تجزیۀ تعهدات قراردادی و تمسک به بخشی
از آن از سوی متعهدله فارغ از تعهدات بر عهدۀ وی ،غیرموجه است .زیرا تعهدات مندرج در قرارداد
مشابه حلقههای یک زنجیر ،هدف مشترکی را تعقیب نموده و انفکاک بین آنها ،نظم موجود و هدف
غایی قرارداد را مخدوش میسازد 1». ...بدین ترتیب دادگاه مذکور ،تجدیدنظرخواه را به دلیل کوتاهی
در انجام تعهد خود مستحق مطالبۀ خسارت قراردادی ندانست.
عالوه بر رأی مذکور ،شعبۀ  17دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران بهموجب دادنامۀ شمارۀ
 9209970221700547مورخ  ،1392/04/18درخصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به
پرداخت وجه التزام قراردادی موضوع مبایعهنامۀ مورخ  89/8/21و ضمانتاجرای تخلف از شرط
قراردادی دایر بر تأمین امکانات برق و گاز و آب در مبیع به قرار روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ
تعهد  1389/8/10و خسارت دادرسی ،بدین شرح استدالل کرد که «با دقت در محتویات پرونده و
قطعنظر از آنکه شرط مزبور متعاقب تنظیم مبایعهنامه از سوی متصدی بنگاه در حاشیۀ مبایعهنامه
 .1رأی مذکور توسط همکاران محترم قضایی آقایان سید عباس موسوی و مجتبی نوروزی صادر گردیده است.
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الحاق گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخوانده بهعنوان خریدار ملک به تعهدات قراردادی
خود بهطور کامل جامۀ عمل نپوشانده؛ بهطوری که بخشی از ثمن معامله را که بهموجب یک فقره
چک به شمارۀ  8618/614481ـ  12به سررسید  89/7/20تسلیم فروشنده نموده بود ،در سررسید
تأدیه ننموده است و برخالف اصل انصاف و عدالت و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد میباشد که با
تجویز و تفکیک تعهدات مندرج در قرارداد یک طرف قرارداد را مأخوذ به تعهدات قراردادی و تحمل
آثار و تبعات عدم ایفای آن دانسته و طرف دیگر را مبری از مسئولیت مزبور دانست1». ...

آرای یادشده نشان میدهد:
 .1در مواردی که بخشی از قرارداد توسط متعهد انجام شده و بتوان همان بخش را برای طلبکار
مفید دانست ،دادرس میتواند بر مبنای قصد مشترک طرفین و امکان تجزیۀ تعهد با توجه به اصل
تفسیر در پرتو کل قرارداد یا جامعنگری به قرارداد ،مبلغ وجه التزام را کاهش دهد (کاتوزیان،
)216-213 :4/1387؛ زیرا با توجه به ترمیمیبودن وجه التزام ،محکومیت خوانده به پرداخت کامل
خسارت قراردادی بیشتر از ضرر واقعی وارده به خواهان بوده و این امر خالف عدالت و بهمنزلۀ
سوءاستفاده از حق و نیز داراشدن ناعادالنه است؛
 .2در راستای اصل جامعنگری به قرارداد ،زمانی که متعهدله نسبت به انجام تعهدات خود
کوتاهی نموده است ،نمیتوان متعهد را به دلیل عدم ایفای تعهد ،محکوم به پرداخت وجه التزام کرد.
در واقع وجه التزام به شخصی تعلق میگیرد که با حسننیت نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام
کرده باشد؛ بهطور مثال در حالتی که خریدار نسبت به پرداخت کامل ثمن اقدام نکرده ،حکم به
محکومیت فروشنده به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انتقال سند ،خالف عدالت و اصل تفسیر
در پرتو کل قرارداد است؛
 .3در حقوق ایران این اصل معتبر بوده و مبانی آن پذیرفتهشده است .مبانی این اصل به شرح
ذیل است:
الف) در قوانین ما اصل کلینگری به قرارداد ،اصلی ناشناخه نیست و بهطور مثال در مادۀ 419
قانون مدنی بدان اشاره گردیده است؛
ب) در حقوق ایران اصل بر متابعت از خواست و ارادۀ طرفین در تفسیر قرارداد است و طرفین
در ایجاد قرارداد ،آن را بهعنوان مجموعهای واحد متعلق قصد خود قرار دادهاند؛ نه اینکه تنها به بخشی

 .1قابل دسترس در سایت رسمی پژوهشگاه قوۀ قضائیه ،سامانۀ آراء و رویههای قضایی:

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=L08rdmg0T0NRaVk9
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از قرارداد نظر داشته باشند و به مفاد سایر اجزای آن را بیتوجه باشند .پذیرش این مبنا دارای آثار
ً
مهمی است که مستقیما در تفسیر قرارداد مؤثر است (کاتوزیان)1390 :1385 ،؛
ج) بر اساس قاعدۀ فقهی «اعمال الکالم اولی من اهماله» ،هیچیک از اجزای قرارداد را نباید
مهمل و بیهوده تلقی کرد؛ زیرا تمام عناصر و بخشهای عقد بهطور یکسان مدنظر طرفین معامله قرار
گرفته است و برای ایشان مهم بوده است .بنابراین میتوان از تمام اجزای موجود در قرارداد در توجیه
یا رفع ابهام از سایر بخشها نیز مدد گرفت (امامی)5 :1364 ،؛
د) از قاعدۀ فقهی «العقود تابعة للقصود» نیز میتوان در اثبات اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد
بهره گرفت (گیالنی .)516 :1413 ،بر اساس مادۀ  191قانون مدنی و نظریۀ تقدم ارادۀ باطنی که
مبنای پذیرفتهشده در حقوق ایران است ،الفاظ و عبارت بهکاررفته در قرارداد تنها نقش کاشفیت از
ارادۀ باطنی دارند (کاتوزیان )232 :1385 ،و مادامی معتبرند که با ارادۀ باطنی متعارض نباشند.
بنابراین باید گفت در حقوق ایران قصد طرفین در قرارداد بهعنوان مجموعهای واحد متبلور است و
در رفع ابهام از آن ،کل قرارداد و تمام شرایط پیرامونی آن مدنظر خواهد بود (شعاریانستاری و ترابی،
)233 :1389؛
ه) برخی دکترین حقوقی « اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد» را پذیرفته و با استناد به قانون مدنی
فرانسه بیان کردهاند که هرگاه قسمتی از تعهد انجام شده ولی تخلف نسبت به بعضی دیگر صورت
گرفته باشد ،دادگاه میتواند وجه التزام را نسبت به قسمت تخلف از تعهد صورتگرفته معین کند
(جعفریلنگرودی.)315 :1395 ،
با این توضیحات دادگاه میتواند به اصل مذکور که دارای پشتوانۀ فقهی و قانونی است و از ارادۀ
طرفین نیز استنباط میشود ،در راستای اصل  166قانون اساسی ،یعنی رأی میتواند مستند به اصول
باشد ،و مادۀ  3قانون آیین دادرسی مدنی ،یعنی کاملنبودن مادۀ قانونی با توجه به اوضاع و احوال
حاکم بر قرارداد ،استناد نماید .عالوه بر این ،نظریۀ امکان تعدیل شرط در صورت اجرای بخش مفید
قابل تجزیۀ قرارداد ،قابل دفاع بهنظر میرسد؛ زیرا آنچه مقصود طرفین بوده ،این است که هر جزء
قرارداد را در برابر وجه مشخص قرار دهند و هر جزء آن قرارداد مفید و مطلوب متعهدله است.
در نقد آرای مذکور نیز میتوان به موضوعات زیر اشاره کرد:
 .1درخصوص استحقاق وجه التزام بهصورت کامل ،عدهای معتقدند که وجه التزام مقرر بین
طرفین ،خسارت تخلف در اجرا بوده و تخلف در اجرا با عنایت به مادۀ  230قانون مدنی دارای
اطالق بوده و اعم از تخلف در اجرای کل یا جزء آن است که در هر دو حال ،قرارداد بهطور کامل
اجرا نشده و متعهد نیز تخلف کرده است .لذا متعهدله استحقاق دریافت کل مبلغ خسارت را خواهد
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داشت (متیندفتری .)390 :1388 ،این نظر مبتنی بر تنبیهیبودن ماهیت وجه التزام بوده و متعهد از
باب تنبیه به دلیل عدم انجام تعهد ،مکلف به پرداخت مبلغ معین در قرارداد است و خسارت مذکور،
جنبه تنبیهی دارد؛
 .2رویکرد حقوق غرب از نظریۀ حق و تعهد قراردادی به منافع مشترک قراردادی در عقود تجاری
و تغابنی تغییر یافته و معتقدند منافع طرفین قرارداد باید متوازن باشد و لذا ممکن است گاهی اعمال
اصل کلینگری و جامعنگری به قرارداد منتهی به بیعدالتی گردد؛
 .3در برخی آرا ،همچون رأی صادرشده از شعبۀ  59دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در ابتدای
این بحث بدان اشاره گردید ،استناد به اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد ضرورت ندارد و بهطور مثال
میتوان به استناد مواد  227و  229و  240قانون مدنی ،متعهد را مسئول جبران خسارت ندانست؛
 .4در صورت سکوت قرارداد و همچنین ساقطشدن حق حبس ،نمیتوان اجرای تعهد یک طرف
را منوط به اجرای تعهد طرف دیگر کرد .ازاینرو خوانده نمیتواند به بهانۀ عدم اجرای تعهد از سوی
خواهان ،از اجرای تعهد خود امتناع کند؛ لذا میتوان حکم به پرداخت وجه التزام داد و سپس بهدنبال
تقدیم دادخواست خوانده (متعهد) ،حکم به ایفای تعهد توسط خواهان (متعدله) صادر کرد.
 .۴استفاده از عدالت و انصاف بهعنوان قاعده

عدالت و انصاف بهعنوان قاعده ،استدالل دیگری است که برخی قضات بر مبنای ترمیمیبودن
وجه التزام ،در راستای تعدیل آن استفاده میکنند .درخصوص معرفی عدالت بهعنوان یک قاعده،
اختالفنظر وجود دارد (صادقزادهطباطبایی)156 :1393 ،؛ ولی برخی معتقدند «زمانی که فقیه،
قاضی یا حقوقدان ،عدالت را بهمثابۀ اصل و قاعدۀ برتر در کنار استنباط تلقی کند ،روشن است که
همانند برخی از فقها ،نهتنها به استناد قاعدۀ عدالت مبادرت به صدور حکم یا فتوا میکند ،بلکه
همان گونه که خواهیم دید ،با ترازوی عدالت میتواند «مطلقی» را مقید یا «مقیدی» را مطلق کند.
عالوه بر این ،در پارهای از موارد ،مجتهد میتواند گسترۀ حکم را با استناد به قاعدۀ مذکور محدود یا
وسیعتر کند» (اصغری .)4 :1388 ،با این وصف ،برخی دادگاهها با اعتقاد به ماهیت ترمیمی وجه
التزام ،بر مبنای «نظم عمومی اقتصادی» 1و با استفاده از قاعدۀ مذکور سعی میکنند تا خسارت
تعیینشده را به عدالت نزدیک کرده و بهنوعی تعادل قراردادی ایجاد کنند.
رأی صادرشده از شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنگرود درخصوص پرداخت
خسارت تأخیر در انجام تعهد روزانه  500/000ریال از تاریخ  93/6/1لغایت اجرای حکم ،مبتنی
1. Ordre public d,l, economic
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بر استدالل فوق است و چنین مقرر میدارد ...« :با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد که میزان
مبلغ وجهالتزام بالغ بر چهل و دو میلیون تومان و مبلغ اصل دین نسبت به آن بسیار فاحش میباشد،
دادگاه نمیتواند با تکیه بر وجدان و شرف قضایی خو یش عدالت را نادیده بگیرد و تنها به اصل
حاکمیت اراده و آزادی قراردادی توجه نماید؛ زیرا مادۀ  230قانون مدنی ،ترجمۀ مادۀ  1152قانون
مدنی  1804قانون فرانسه میباشد که قاضی نمیتوانست مبلغ را کاهش یا افزایش دهد و مادۀ قانونی
مذکور در فرانسه در سال  1975اصالح گردیده و طبق آن دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال
حاکم بر قرارداد ،مبلغ را تعدیل نماید .درست است که مادۀ  230قانون مدنی ایران اصالح نگردیده
و بر مبنای اصل حاکمیت اراده است ولی با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد صدرالذکر،
قاعدۀ عدالت میتواند مادۀ مذکور را تعدیل نماید .لذا دادگاه درخصوص خسارت تأخیر تأدیه بهجای
خسارت قراردادی به خسارت قانونی تمسک جسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید به استناد مادۀ  522قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای نرخ
تورم اعالمشده از سوی بانک مرکزی صادر مینماید1». ...

در تحلیل رأی یادشده میتوان اینگونه استدالل کرد که با عنایت به اصل چهلم قانون اساسی و
در راستای اعمال قاعدۀ عدالت ،هرگاه دادگاه با لحاظ اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد ،مبلغ شرط
وجه التزام را نامتناسب بداند ،مبلغ مذکور را به مبلغ زیان واقعی یا معقول و متناسب تقلیل میدهد
و این امر از عبارت مادۀ  1152اصالحی قانون فرانسه 2نیز قابل برداشت است و ازاینرو ،برای اعمال
این قاعده نیز محدوده و چهارچوبی معین میگردد.
استدالل دادگاه مذکور از این منظر قابل دفاع است که تفسیر یک مادۀ قانونی همچون مادۀ 230
قانون مدنی که اطالق دارد ،نباید در تضاد با سایر اصول مسلم حقوقی از جمله عدالت معاوضی،
عقالییبودن امور توافقی باشد .ازاینرو عبارت «...درصورت تخلف متخلف مبلغی بهعنوان
خسارت تأدیه نماید »...در مادۀ  230باید بدین صورت تفسیر گردد که میان «تخلف» و «مبلغ
ً
خسارت» باید تعادل نسبی وجود داشته باشد و قانونگذار که حکیم و عادل است ،قطعا چنین امری

 .1رأی مذکور توسط دادرس محاکم حقوقی شهرستان لنگرود (نویسندۀ مسئول مقاله) صادر گردیده است و نسبت به
رأی صادره نیز هیچکدام از طرفین تجدیدنظرخواهی ننمودهاند.

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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ً
را تأیید مینماید و قطعا در مادۀ مذکور ،عدالت و تعادل بهصورت ضمنی و مستتر وجود دارد که باید
مدنظر قرار گیرد.
یکی دیگر از آرایی که میتوان در این قسمت به آن اشاره کرد ،رأی شعبۀ نهم دادگاه عمومی
حقوقی دادگستری شهرستان همدان است که در دادنامۀ شمارۀ  9609978110900947به تاریخ
 1396/10/4مبنی بر مطالبۀ خسارت از تاریخ سیام مهرماه سال  1395روزانه به مبلغ یکصدهزار
تومان لغایت صدور اجرای حکم ،اینگونه استدالل میکند « ...حال نظر به اینکه مسئولیت قراردادی
التزامی است که طرفین بهطور صریح یا ضمنی دربارۀ آن توافق کردهاند و این توافق بهنحوی است
که طرفین آن را درک نموده تا بتوانند آن را پیشبینی نمایند .در نتیجه آنچه از حدود انتظار و پیشبینی
طرفین خارج باشد در محدودۀ تراضی قرار نگرفته است و الزامی به وجود نمیآورد .همچنین
مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد وسیلۀ جبران خسارت است نه انتفاع و با توجه به منطوق مادۀ 230
از قانون مدنی حکم قانون بر این فرض مبتنی است که عنوان التزام به دادن مبلغی پول ،جبران
خسارت است نه مجازات متخلف و منتفعشدن طلبکار و همچنین این نکته حائز اهمیت است که
درخصوص وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد ،در واقع متخلف عالوه بر انجام اصل تعهد
مکلف به تودیع خسارت حسب مبلغ توافقشده نیز میباشد .به عبارتی صرف نظر از اینکه آیا در
عالم واقع خسارتی به طرف وارد شده است یا خیر؟ در بعضی از مصادیق از جمله موضوع خواسته،
در واقع پیشبینی خسارت تأخیر در تنظیم سند ،اهرم فشاری جهت انجام تعهد بهوسیلۀ متعهد است
و نباید بهنحوی باشد که خالف قاعدۀ انصاف و عدالت معاوضی شود؛ زیرا تأخیر یا عدم تنظیم سند
گاهی سبب میشود که خسارت موضوع توافق بیش از عوضین یا غیرمتعارف باشد .لذا به نظر
ً
ً
میرسد بدوا شخص ذینفع باید نسبت الزام متعهد به انجام اصل تعهد اقدام تا مشخص شود اصال
اصل تعهد قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ و در صورت قابلیت اجرا در ظرف زمانی تأخیر وجود داشته و
آیا مطالبۀ خسارت این ظرف زمانی با انصاف سازگار است یا خیر». ...
استدالل دادگاه مذکور مبتنی بر این امر است که با توجه به ترمیمیبودن ماهیت وجه التزام ،هر
ً
ً
زمان انجام تعهد عرفا و قانونا غیرمقدور باشد ،دیگر تخلف در اجرا معنا ندارد و در واقع سالبه به
انتفای موضوع است و خسارتی نیز به متعهدله وارد نگردیده است و این نظر منطبق با مادۀ 230
قانون مدنی است؛ زیرا زمانی که صحبت از «تخلف» میشود ،یعنی متعهد با وجود توانایی ،از
اجرای تعهد استنکاف و کوتاهی میورزد و ضمانتاجرای آن ،محکومیت متعهد به پرداخت وجه
التزام است .همچنین این نظر که غیرمقدور بودن اجرای تعهد از شمول مادۀ مذکور خارج و مشمول
بند  1مادۀ  232قانون مدنی قرار میگیرد ،عادالنه و منطقی میباشد .در این رابطه مادۀ  226قانون
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مدنی نیز مقرر میدارد« :اگر متعهد به واسطۀ حادثهای که رفع آن خارج از حیطۀ اقتدار اوست ،نتواند
از عهدۀ تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود ».در مقابل ،استدالل مذکور خالف
مبنای مطالبۀ وجه التزام است؛ زیرا با وجود تعیین وجه التزام در قرارداد ،به صرف عدم انجام تعهد
از سوی متعهد ،مبلغ مذکور از سوی متعهدله قابل مطالبه است و نیازی به ورود و اثبات خسارت و
تعیین میزان آن ندارد .تفاوت اصلی تعیین وجه التزام و عدم تعیین آن نیز همین است؛ بهطوری که در
صورت عدم تعیین وجه التزام ،متعهدله زمانی مستحق خسارت است که بتواند ورود خسارت را
اثبات نماید .عالوه بر این وقتی مشروطعلیه وجهالتزام مندرج در قرارداد را میپذیرد ،یعنی انجام
تعهد مذکور (بهطور مثال اخذ و تنظیم سند) را در توان خود میبیند.
عالوه بر انتقادات اشارهشده ،با وجود اینکه برخی حقوقدانان از عدالت و انصاف بهعنوان یک
قاعده نام میبرند ،آرای مذکور از این جهت که از عبارت «قاعده عدالت و انصاف» استفاده کردهاند،
قابل نقد هستند؛ زیرا اگر عدالت و انصاف یک قاعده باشد ،یعنی در عرض قواعد دیگر است و وقتی
در عرض قواعد دیگر باشد ،یعنی همتراز با قواعد دیگر است و ممکن است گاهی بر سایر قواعد
غلبه کند و گاهی نیز مغلوب واقع شود .ازاینرو عدالت باید در طول قواعد دیگر باشد و در واقع
مبنای تمام قواعد و قوانین قرار گیرد .جایگاه اصل عدالت در فقه بدین معناست که هر حکم شرعی
از ناحیه شارع برای بندگان خدا بر محور عدل است و حکم مشتمل بر ظلم یا غیرعدل ،حکم شرعی
نمیباشد .بنابراین چنین اصلی را نمیتوان جزء اصول روشی دانست و نیز نمیتوان آن را جزء احکام
کلیۀ شرعیه محسوب کرد .فقیه در جریان استنباط چنانچه به حکمی دست یابد که منطبق با عدالت
نباشد ،باید استنباط خود را تخطئه کند و مطمئن گردد که در مسیر مزبور مرتکب خطا شده است
(محققداماد .)257 :1397 ،با این وصف ،عدالت تنها یک معیار و یک «قاعده» همچون سایر
قواعد فقهی نیست؛ بلکه عدالت هم «مبنا» هم «میزان و قاعده» و هم هدف است (قرباننیا:1380 ،
.)18
 .۵نامشروع تلقینمودن شرط

شرط نامشروع ،شرطی است که «با قوانین امری یا نظم عمومی و اخالق حسنه منافی باشد.
مقصود مادۀ  232قانون مدنی تنها حمایت از قانون در برابر قراردادهای خصوصی نیست و
قانونگذار با بهکاربردن اصطالح «نامشروع» خواسته است اخالقیبودن شروط را نیز تأمین کند»
(کاتوزیان .)304 :1387 ،در واقع شرطی که به منافع عمومی لطمه میزند و نظمی را که الزمۀ
حسن جریان امور اداری ،سیاسی یا اقتصادی یا حفظ خانواده است برهم زند (کاتوزیان:1388 ،
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ش )132یا موجب برانگیختهشدن وجدان اجتماعی گردد (کاتوزیان )52 :1387 ،خالف عدالت و
انصاف نیز است و شرطی که خالف عدالت باشد ،ظلم است و ظلم در شرع و احکام الهی محکوم
به رد است.
برخی دادگاهها در برخورد با وجه التزام گزاف و در راستای عدالت قضایی با برچسب «نامشروع
تلقینمودن شرط» ،ضمن بطالن شرط ،حکم به بیحقی متعهدله صادر میکنند .این گروه از قضات
را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
 .1برخی قضات بر این باورند که گاهی وجه التزام به دلیل اختالف فاحش مبلغ آن با خسارت
واقعی و همچنین با استنباط از قصد مشترک طرفین ،ماهیت تنبیهی به خود میگیرد و با توجه به اینکه
نهاد خسارت تنبیهی در حقوق ایران وجود ندارد و فاقد مبنای قانونی بوده و از سوی قضات دادگستری
نیز به رسمیت شناخته نشده است (قاسمیحامد و دیگران ،)183 :1392 ،نامشروع و باطل تلقی
مینمایند؛ زیرا طرفین نمیتوانند بهموجب قرارداد ،یکدیگر را مجازات نمایند و از طرف دیگر این
امر خالف نظم عمومی اقتصادی است .این استدالل با وحدت مالک از مادۀ  975قانون مدنی قابل
پذیرش است و در حقوق انگلستان نیز ریشه دارد و بر این اساس ،چنانچه شرط (وجه التزام) برای
اجرای تعهد اصلی جنبۀ تحذیری و ترساننده داشته باشد ،شرط متضمن جریمه است و در چنین
موردی ،شرط کیفری باطل بوده و زیاندیده فقط استحقاق مطالبۀ زیان واقعی را خواهد داشت
(سیماییصراف و دیگران .)216 :1397 ،از سوی دیگر چنانچه شرط مذکور متضمن وجه التزام و
در راستای تقویم خسارت ناشی از نقض تعهد باشد ،معتبر و نافذ بوده و طرف متضرر استحقاق
دریافت مبلغ تصریحشده را دارد .همچنین در این زمینه برای تعدیل قضایی وجه التزام ،اختیاری
وجود ندارد (سماواتی)66 :1385 ،؛
 .2عدۀ دیگری از قضات ماهیت وجه التزام را ترمیمی میدانند و حکم به پرداخت کامل مبلغ
وجه التزام در هر شرایطی را نمیپذیرند ولی معتقدند که درخصوص تعدیل وجه التزام ،مادۀ قانونی
وجود ندارد تا دادگاه بتواند در رأی خود به آن استناد نماید و بدین ترتیب تنها میتوان نسبت به بطالن
شرط وجه التزام به استناد تبصرۀ  3مادۀ  232قانون مدنی و مادۀ  46قانون تجارت الکترونیک مصوب
 1382مبادرت به صدور حکم کرد .از میان مواد مذکور ،مادۀ  46قانون تجارت الکترونیک یک
نوآوری و تحولی نوین محسوب میگردد و استفاده از شروط قراردادی غیرمنصفانه بهضرر
مصرفکننده را مؤثر نمیداند .با وجود اینکه مادۀ مذکور حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیک
است ،آخرین ارادۀ قانونگذار درخصوص مبارزه با «شروط تحمیلی و غیر منصفانه» بوده و میتوان
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در سایر قراردادها نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا قرارداد تجارت الکترونیک ویژگی متمایز و متفاوتی
از سایر قراردادها نداشته و ازاینرو در اعمال آن ،مانعی وجود ندارد.
بهدنبال توضیحات فوق ،علت گرایش برخی دادگاهها به نامشروع تلقینمودن شرط وجه التزام را
میتوان در اصل  166قانون اساسی ،رأی وحدترویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(شمارۀ  9و
ردیف  1 ،)8 .62دادنامۀ شمارۀ  279و  1369/11/14 - 280شعبۀ اول دادگاه عالی انتظامی قضات،
 2بند یک مادۀ  15قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 31390/8/7و در نهایت مادۀ  3قانون آیین
دادرسی مدنی جستوجو کرد.
قضات طرفدار نامشروع تلقینمودن شرط وجه التزام معتقدند که باطل اعالمنمودن شرط،
حقی از متعهدله ضایع نمینماید؛ زیرا نامبرده میتواند با تقدیم دادخواست و اثبات ورود خسارت،
خسارت خود را مطالبه نموده و در نهایت خسارت واقعی جبران خواهد شد و زیاندیده در وضعیتی
قرار میگیرد که گویی ضرری به وی وارد نشده است.
تشخیص نامشروع تلقینمودن شرط با دادگاه بوده و معیار خاصی برای تشخیص شرط نامشروع
در قانون ذکر نشده است .ازاینرو ،برخی دادگاهها شروط غیرمتعارف را نامشروع تلقی میکنند و در
این خصوص شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالوس بهموجب دادنامۀ
 9709971977300697مورخ  1396/8/9به خواستۀ پرداخت خسارت قراردادی ناشی از عدم
عملکرد خوانده در ایفای تعهدات به نرخ روزانه پنجاه میلیون ریال چنین استدالل میکند...« :نظر
به اینکه خواندۀ دعوای اصلی طی دادنامۀ فاقد شماره مورخ  1394/11/14در پروندۀ کالسه 94/16
شورای حل اختالف کلنوی مرزنآباد ملزم به انجام تعهدات شده و این رأی حسب گواهی آن شورا
قطعیت حاصل نموده است ،با توجه به اینکه حسب ادعا و اصرار خواهان اصلی ،خسارت (وجه
التزام) قراردادی روزانه پنجاه میلیون ریال در نظر گرفته شده است که با توجه به میزان ثمن معامله که
 .1رأی مذکور مقرر میدارد که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر
شده است؛ بدیهی است که تخلف دادگاهها از این اصل و صدور حکم بر مجازات بدون توجه به مراتب فوق از موجبات
نقض مهم قوانین اصلی خواهد بود.
 .2دادنامۀ مذکور مقرر میدارد ...« :طبق قانون اساسی و مقررات دیگر ،احکام دادگاهها باید مستدل و مستند باشد و
حکم صادرشده فاقد چنین وصفی است؛ لذا رئیس دادگاه به علت تخلف از مقررات مسئول است( ».نک :کریمزاده،
)1378
« .3مرتکبان هریک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامیدرجۀ چهار تا
هفت محکوم خواهند شد .۱ :صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل». ...
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یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال شامل ارزش ملک و تعهد خوانده به احداث و تکمیل بنا
میشود ،شرط تعیینشده بسیار غیرمتعارف و نامشروع تلقی گردیده و حال آنکه مطابق مادۀ 232
قانون مدنی از جمله موارد بطالن شرط ،نامشروعبودن شرط میباشد و شرط نامتعارف هم که بیش
از ارزش خود موضوع معامله شود ،امری نامشروع تلقی میگردد و خسارت متعارف و مطابق قواعد
عمومی هم مطلوب خواهان نمیباشد1.». ...

دادگاه مذکور بر مبنای عدالت رأی صادر کرده و طبق استدالل یادشده ،درست است که تعیین
ً
وجه التزام در اختیار طرفین است ولی در تعیین میزان آن طبیعتا باید یک تناسب عقالنی و عرفی
میان وجه مقرر با خسارات محتملالوقوع و وضعیت متعهد وجود داشته باشد .مبنای این نظر را
باید با توجه به سکوت قانون مدنی ،در بنای عقال و طبیعت معاوضه (تخلف و مبلغ خسارت)
جستوجو کرد (حاتمی و صادقی .)68 :1391 ،وجود خسارت قراردادی گزاف که میزان آن از
ارزش خود موضوع معامله بیشتر است ،خالف نظم عمومی اقتصادی بوده و این امر موجب سوء
ً
استفاده طرف برتر (با قدرت اقتصادی) بر طرف ضعیف قرارداد میگردد .با این وصف معموال مبلغی
بیش از خسارت واقعی عاید متعهدله گشته و بدین ترتیب باید با این مالکیت ناروا مقابله کرد.
در نقد این استدالل میتوان بیان کرد:
 .1قانونگذار درخصوص شرط نامتعارف ،حکمی تعیین نکرده است و تنها شرطی که انجام آن

ً
عرفا غیرمقدور بوده (یعنی انجام آن از سوی هیچکس ممکن نباشد) و از این حیث نامتعارف باشد،
مشمول بند  1مادۀ  232قانون مدنی گردیده و باطل است .بدین ترتیب بر اساس اصالةالصحة و مادۀ
 223قانون مدنی در موارد شک و تردید و نبود حکم صریح قانونی ،باید به اصل صحت و عموم
«المؤمنون عند شروطهم» رجوع کرد و حکم به صحت شرط داد؛
ً
 .2شرط خسارت قراردادی ممکن است مبلغش عرفا نامتعارف باشد؛ ولی از دیدگاه طرفین
متعارف بوده و متعهدله با توجه به شرایط قرارداد و سابقۀ عملکرد متعهد ،چنین شرطی را با توافق او
در قرارداد گنجانده است .ازاینرو تشخیص ناعادالنهبودن شرط وجه التزام ،جنبۀ شخصی دارد نه
نوعی و باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و شرایط طرفین و موضوع قرارداد نسبت به آن
قضاوت کرد و استناد به عرف در تشخیص ناعادالنهبودن شرط محل اشکال است.

 .1رأی مذکور توسط همکار قضایی گرامی آقای رجبعلی یزدانی رییس شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
چالوس صادر گردیده است.
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برخی دادگاهها شرط وجه التزام گزاف را شرطی غرری محسوب و بهعنوان شرط ناشروع تلقی
میکنند .رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور به شمارۀ  9209970909100385مورخ 1392/12/27
درخصوص تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله ،اینگونه استدالل میکند ...« :ازآنجاکه طبق
مقررات قانون مدنی از اوصاف شروط مندرج از عقود این است که نامشروع (بند  3مادۀ  )232و
خالف مقتضای عقد (بند یک مادۀ  )233نباشد ،عدم تعادل بارز و غیرمتعارف ارزش عرفی عوضین
در عقود معاوضی یا اشتراط شرطی که موجب تملک بیش از آن گردد ،از مصادیق شرط ضرری و
غرری و داراشدن غیرعادالنه و آن مثل غرور و اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی
نامشروع است 1.». ...مبنای اصلی قاعدۀ نفی غرر ،حدیث معروف «نهی النبی عن بیع الغرر» است.
غرر یعنی بهموجب آن ،جان یا مال شخص در معرض نابودی قرار میگیرد یا مالی نصیب شخص
میشود که ظاهری مشتریفریب و متفاوت با باطن آن دارد (ابنمنظور .)14 :1405 ،بر اساس این
قاعده ،غرر موجب بطالن و حرمت یک امر حقوقی است و همان طور که بیع غرری نهی شده است،
شرط غرری نیز معتبر نبوده و باطل است.
در رد این استدالل میتوان اینگونه گفت:
 .1استدالل دادگاه درخصوص اینکه غرر را مانند غرور دانسته قابل نقد است؛ زیرا این دو دارای
مفهومی متفاوتند .عالوه بر این غرر بهدلیل داشتن احکام آمرانه موجب بطالن عقد ولی غرور موجب
فسخ است .در غرر خدعهای در کار نیست؛ بلکه طرفین معامله به حقیقت امر جاهلند؛  2در حالی
که در غرور ،شخصی با عمل خود باعث فریبخوردن شخص دیگر میشود و از این طریق ضرر و
زیانی متوجه او میگردد (محقق داماد .)163 :1392 ،بنابراین نمیتوان شرط غرری را باطل ولی
غیرمبطل عقد دانست؛
 .2در تعریف شرط غرری آمده است :وقتی انجام شرطی از عهدۀ شخص بیرون است ،تحقق
خارجی آن مجهول و نامعلوم خواهد بود (انصاری ،بیتا .)72 :6/به عبارت دیگر شرط غرری،
شرطی است که به طریقی موجب جهل هریک از طرفین قرارداد به عوضین گردد .با مالحظۀ شرط
ً
خسارت قراردادی (وجه التزام) کامال مشهود است که مشروطعلیه با اختیار کامل و با آگاهی از
اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد آن را پذیرفته و نمیتوان او را جاهل تلقی کرد؛

 .1قابل دسترس در سایت رسمی پژوهشگاه قوۀ قضائیه ،سامانه آراء و رویههای قضایی:

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=NHpYTDdFZWprc1E9

 .2برای مطالعۀ بیشتر (نک :طالباحمدی)46 :1380 ،
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 .3شرط وجه التزام حتی به مبلغ گزاف با معنای غرر همخوانی ندارد؛ زیرا متعهد با آگاهی و
علم کافی مبلغ وجه التزام را مشاهده و مطالعه و سپس توانایی خود در انجام موضوع تعهد را ارزیابی
نموده و در نهایت آن را میپذیرد؛
 .4با مطالعۀ کتب مختلف فقهی و حقوقی ،شروط غرری عبارت است از مجهولبودن مورد
معامله از حیث وصف ،جنس و اندازه ،مقدور التسلیمنبودن ،مالیت نداشتن .شرط خسارت
قراردادی مشمول مصادیق شروط غرری قرار نگرفته است1.

برخی دادگاهها شرط وجه التزام مورد مطالبه را ربا دانسته و نامشروع تلقی میکنند .این نظر تنها
زمانی اعمال میگردد که شرط مذکور درخصوص تعهد مالی باشد؛ بهطوری که شرط زیاده در
تعهدات پولی ربای قرضی میباشد .در این خصوص ،رأی شعبه سی و هشت دیوان عالی کشور به
شمارۀ  80/168/38مورخ  1380/3/28مقرر میدارد ...« :نظر به اینکه مفاد شرط در واقع تعیین
مبلغ یکصد هزار ریال خسارت روزانه برای تخلف تجدیدنظرخوانده در استرداد قرضالحسنه
موضوع قرارداد با انقضای مدت اجاره و تخلیۀ مورد اجاره از ناحیۀ مستأجر است و نظر به اینکه
ً
شرط مذکور اساسا توافق بر تعیین خسارت تأخیر تأدیه و اشتراط زیاده در قرض است که از مصادیق
ً
بارز ربا بوده و بر اساس نظریات متعدد شورای نگهبان مغایر شرع انور بوده و مستندا به اصل
چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند  3مادۀ  232قانون مدنی قابل ترتیب اثر نیست».
(عابدیان و دیگران)162 :1388 ،
استدالل رأی شعبۀ سی و هشت دیوان عالی کشور همراستا با نظریۀ مشورتی شمارۀ
 9/9/1392 - 7/92/1747ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه میباشد .نظریۀ مذکور مقرر میدارد« :توافق بر
جریمه بهعنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چهارچوب مقررات قانون عملیات بانکی
بدون ربا مصوب  1362با اصالحات بعدی برای وجوه و تسهیالت اعطائی بانکها پیشبینی شده
است؛ ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است ،مطالبه و پرداخت خسارت
تأخیر تأدیه بر اساس مادۀ  522قانون آئین دادرسی مدنی انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات
پولی ربای قرضی محسوب میشود .وجه التزام موضوع مادۀ  230قانون مدنی ناظر به تعهدات
غیرپولی است( »...روزنامه رسمی .)1392 ،نظریۀ مذکور قابل نقد است؛ زیرا وجه التزام و ربای
ً
قرضی دو مقولۀ کامال متفاوتند؛ بهطوری که وجه التزام ناظر به ترک فعل است و ربای قرضی ناظر
بر دین وجه رایج است .ربای قرضی آن است که شخص الف مبلغی به شخص ب پرداخت کرده،
 .1برای مطالعۀ بیشتر (نک :طالباحمدی)44-45 :1380 ،
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مشروط بر اینکه «ب» در تاریخ معین ،مبلغی اضافهتر از مبلغ اصلی به «الف» پرداخت کند .در
مقابل ،وجه التزام به این معنی است که شخص الف مبلغی به شخص ب پرداخت میکند ،مشروط
بر اینکه اگر «ب» در تاریخ معین مبلغ اصلی را پرداخت نکند ،مبلغی اضافهتر از مبلغ اصلی به
«الف» پرداخت نماید .عالوه بر این ،با توجه به کاهش شدید ارزش پول و تفاوت فاحش آن با تورم
اعالمی ساالنۀ بانک مرکزی ،باید قسمت اخیر مادۀ  522را ناظر بر مادۀ  230قانون مدنی دانست.
استداللهای مطرحشده در آرای قضایی مذکور در این مبحث قابل نقد هستند و نمیتوان شرط
مطالبۀ وجه التزام را نامشروع دانست .زیرا:
 .1اصل صحت مهمترین نقد به نامشروع و در نهایت باطل تلقینمودن شرط وجه التزام است.
طبق این اصل ،دادگاه تا آنجایی که میتواند ،باید از بطالن شرط جلوگیری کند و در جایی که ماهیت
شرط نیاز به تفسیر دارد ،این تفسیر باید بر مبنای اصل صحت باشد .دربارۀ اعتبار شرط خسارت
قراردادی ،از یکی از فقهای اسالمی سؤالی مطرح گردید مبنی بر اینکه فردی «در ضمن عقد الزم
ً
ً
(بیع) شرط میکند که هرگاه مبیع مستحقا للغیر درآمد ،الی پنجاه سال پنجاه تومان مثال مشمول ذمه
ً
باشد از برای مشتری و مجانا به او بدهد .آیا با ظهور استحقاق غیر در مبیع در مدت مزبوره مشروط
علیه مشغول ذمه میشود یا خیر؟» در جواب اظهار داشت« :بلی ،ظاهر صحت شرط مذکور است»
(یزدی)167 :1376 ،؛
 .2در فقه ،شرط صحیح دارای شرایطی میباشد که عبارت است از :غیرمقدور نباشد؛ دارای
منفعت عقالیی باشد؛ مخالف کتاب و سنت نباشد؛ مجهول نباشد؛ خالف مقتضای ذات عقد نباشد
و منجز باشد (محقق داماد .)67-73 :1393 ،بدین ترتیب شرط خسارت قراردادی دارای
ویژگیهای مذکور بوده و از شروط صحیح محسوب میگردد؛
 .3در این خصوص سؤالی از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی وقت کشور در سال
 1362به عمل آمد .در استفتاء مذکور بیان شد« :مطالبه و وصول وجه التزام در قراردادها که شرط
عدم انجام تعهد بوده است ،دارای جنبۀ شرعی بوده و میتوان وجه التزام را از کسی که تعهدی داشته
و بدان عمل ننموده صرفنظر از علل ،مطالبه نمود یا خیر؟» پاسخ داده شد« :اگر این شرط در ضمن
معاملهای شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را بهعنوان خسارت تأدیه نماید ،مطالبه
چنین وجه تخلفی با توجه به مادۀ  230قانون مدنی بالاشکال است» (استفتائات از شورای عالی
قضایی ،بیتا)18 :؛
 .4اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی به استناد مادۀ  10قانون مدنی ،شرط مطالبۀ خسارت
قراردادی را به هر میزانی میپذیرد؛ زیرا طرفین با توجه به اشرافی که بر قرارداد و شرایط آن دارند،
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چنین شرطی را درج کردند .عالوه بر این اگر متعهدله از ابتدا میدانست که شرط وجه التزام مقرر که
با توافق متعهد در قرارداد گنجانده شده است ،توسط دادگاه باطل خواهد شد ،شاید هیچ گاه به انعقاد
قرارداد اقدام نمیکرد؛
 .5باطل اعالمنمودن شرط وجه التزام ،متعهد را به این سمت ترغیب مینماید که هر زمان مایل
بود از انجام تعهد استنکاف ورزد و هیچ ضمانتاجرایی برای او وجود نداشته باشد و متضرر واقعی
متعهدله خواهد بود؛ زیرا بار اثبات از متعهد به متعهدله انتقال یافته و وی مجبور میگردد با صرف
هزینۀ دادرسی و تقدیم دادخواست هم ورود خسارت را اثبات و هم با تعیین کارشناس و صرف وقت
زیاد ،میزان آن را مشخص نماید .عالوه بر این ارزش مبلغ مشخصشده توسط کارشناس در روند
رسیدگی تا زمان اجرای حکم با توجه به وجود تورم ،کاهش خواهد یافت و در نتیجه ضرر بهطور
کامل برای متعهدله جبران نخواهد شد؛
 .6برخالف ادعای طرفداران بطالن شرط ،تعدیل شرط وجه التزام دارای پشتوانه فقهی است.
مهمترین پشتوانۀ فقهی تعدیل شروط ،جریان قاعدۀ «المیسور» در معامالت است که مبتنی بر نفی
دشواری در قراردادهاست .مقتضای قاعده این است که آن میزان از حکم که موجبات عسرت و
تنگدستی مکلف را بهدنبال دارد ،معسور و برداشته میشود و ازاینرو وجه التزام را که از اجزای
قرارداد میباشد ،با توجه به اوضاع و احوال قرارداد نیز میتوان تعدیل کرد .تشخیص میزان توان
متعهد در اجرای قرارداد ،با دادگاه است که با لحاظ شرایطی ،قرارداد را مورد بازبینی قرار داده و به
تعدیل حکم میدهد (محققداماد.)417-427 :1398 ،
نتیجه

وجه التزام مبلغی است که طرفین در قرارداد بهعنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد درج
میکنند و دادگاه نیز بهموجب مادۀ  230قانون مدنی مکلف به صدور حکم به میزان مقرر خواهد
بود .ولی از یک طرف با عنایت به گسترش درج شروط تحمیلی و غیرمنصفانه در قرارداد و کاملنبودن
یا ناقصبودن قوانین درخصوص مبارزه با چنین شروطی و از طرف دیگر قرارگرفتن پیشبینینشدۀ
متعهد در موضع ضعف به هنگام اجرای قرارداد و روبهروشدن با خسارت سنگین قراردادی که
اختالف فاحشی با خسارت واقعی دارد و نبودن راهکار مناسب قانونی ،تعیین و یافتن راهحل مناسب
در این مواقع را بیش از پیش ضروری مینماید که به نظر میرسد مداخلۀ دادگاه و بهعبارتی عدالت
قضایی در احیای عدالت معاوضی بهترین گزینه باشد .در عدالت قضایی ،قاضی با مالحظۀ
نابرابریهای اقتصادی و فنی (چه در انعقاد قرارداد و چه در اجرای قرارداد) ،با استدالل خود بر مبنای
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اصول و قواعد فقهی و حقوقی موجود ،تعادل و توازن عرفی در حقوق و تعهدات متعاقدین (عدالت
ً
معاوضی) را مجددا به قرارداد برمیگرداند .با مالحظۀ آرای دادگاهها در حوزۀ مبارزه با خسارات
قراردادی (بهعنوان شایعترین شروط تحمیلی) ،برخی قضات منطوق مادۀ  230قانون مدنی را کنار
گذاشته و با تفسیر مادۀ مزبور و با توجه به ماهیت ترمیمیبودن وجه التزام ،با استفاده از «اصل تفسیر
در پرتو کل قرارداد» و «عدالت و انصاف بهعنوان یک قاعده» ،سعی در تعدیل شروط مربوط به وجه
التزام برآمدهاند .عالوه بر این« ،نامشروع تلقینمودن شرط وجه التزام» ابزار دیگری است که دادگاهها
حکم به بطالن شرط وجه التزام داده و تعدیل وجه التزام را نمیپذیرند و بر حسب اعتقادشان به تنبیهی
یا ترمیمیبودن ماهیت وجه التزام ،معتقدند که قاضی باید مقید به قوانین و مقررات باشد .بهطور
کلی آنچه ابزارهای مزبور را به یکدیگر پیوند میدهد ،عدالت قضایی است و در واقع دادگاه با توجه
به اوضاع و احوال حاکم بر دعوای مطرحشده و در راستای اجرای عدالت مدنظر خود و متناسب با
وضعیت پرونده ،به هر کدام از استداللهای مذکور روی میآورد؛ زیرا عدالت ،مفهومی واقعی است
و قاضی میتواند عدالت را با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد درک کند .با مالحظۀ آرای
قضایی اشارهشده در مقالۀ حاضر ،عدالت قضایی یک ادعا نبوده بلکه در عمل و در برخی آرای
قضایی قابل مالحظه است؛ زیرا دلیل عدم تبعیت قضات از مادۀ  230قانون مدنی نمیتواند چیزی
جز اجرای عدالت و در محدودۀ محکومکردن مواردی چون «رفتار خالف قصد مشترک»« ،رفتار
خالف حسن نیت»« ،داراشدن غیرعادالنه» و «سوء استفاده از حق» باشد .با تحلیل و بررسی
استدالل دادگاهها در زمینۀ عدالت قضایی درخصوص مطالبۀ خسارت قراردادی و با توجه به این امر
که در حقوق ایران ،اصل بر ترمیمیبودن خسارت و اعاده به وضع سابق زیاندیده است و نظریۀ
ً
تنبیهیبودن ماهیت وجه التزام و همچنین حکم به پرداخت خسارت تنبیهی نوعا مورد پذیرش نیست،
میتوان «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد» را بهعنوان گزینهای مناسب انتخاب کرد؛ زیرا از یک طرف
اصل مذکور هم دارای مبانی فقهی است و هم میتوان آن را از ارادۀ طرفین (قصد مشترک) استنباط
کرد و از طرف دیگر نمیتوان عدالت را بهتنهایی و بهعنوان یک قاعده برگزید و نامشروع تلقینمودن
شرط مذکور نیز موجب حذف کامل ارادۀ طرفین در ضمانتاجرای عدم اجرای تعهد گردیده و در
اکثر موارد ،از قصد مشترک طرفین آنچه زمینۀ بطالن را فراهم بیاورد ،از جمله تنبیه و تحذیر ،استنباط
نمیشود .در پایان باید اشاره کرد که روشهای مذکور شاید همیشه به تحقق عدالت منتهی نشوند؛
ولی باید این نظر را پذیرفت که روشهای سهگانۀ مزبور ،تالش عملی حداکثری قضات در جهت
تضمین اجرای منصفانه و عادالنۀ تعهدات و شروط قراردادی است.
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