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   شرط وجه التزام غیر عادالنه
  

  ∗علی اصغر حاتمی      
  ∗∗عبدالرضا صادقی

  
  30/11/91 :تاریخ پذیرش                      8/9/91 :دریافتتاریخ      

  هیدچک
های اجرای قراردادهاست که به موجب آن شرط وجه التزام یکی از ضمانت

عنوان خسارت بپردازد هکنند در صورت تخلف، متخلف مبلغی بطرفین توافق می
 درج چنین شرطی معموالً به منظور تضمین و تأمین  ). قانون مدنی230 یماده(

های تشریفات دادرسی تعهد اصلی و تسهیل مطالبه خسارت با رهایی از پیچیدگی
 وجه التزام در حقوق ایران ماهیت خسارت دارد و غیر قابل تغییر توسط  .است

به برابری مبلغ مقرر به عنوان وجه التزام و خسارات  اگر چه لزومی  .قاضی است
واقعی نیست، لیکن در برخی موارد مبلغ فوق چنان گزاف و نا متناسب با خسارت 

مندرج عرفی و عقلی بین میزان مبلغ ) و نه برابری(که تعادل طوریهواقعی است، ب
دیگر، در به عبارتی  .  و خسارت واقعی به هیچ عنوان وجود ندارددر قرارداد

به دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب و شرایط ) مشروط علیه(برخی موارد متعهد 
 توانایی بالقوه پرداخت وجه التزام  بلکهحاکم بر قرارداد ، نه تنها توانایی بالفعل

گزاف را ندارد به همین دلیل توافق در چنین وضعیتی به امری موهوم مانند است 
 در مقابله با این  .گردد غیر منصفانه تلقی میآمیز، غیر عادالنه وکه اجحاف

وضعیت دو دیدگاه رایج است؛ گروهی قائل به صحت مطلق شرط وجه التزام ولو 
 بنظر می  .غیر عادالنه هستند اما عده ای نظر به جواز تعدیل چنین شرطی دارند

که رسد شرط وجه التزام غیر عادالنه ، با وصف مزبور، در حقوق ایران باطل است 
 در تحقیق پیش رو، مفهوم، ماهیت و  .در این مقاله در پی تقویت این نظر هستیم

اوصاف وجه التزام و وضعیت حقوقی شرط وجه التزام غیر عادالنه مورد بررسی 
  .  قرار خواهد گرفت

  

وجه التزام، شرط کیفری، شروط غیرمنصفانه، قاعده عدل و انصاف، عدالت  :های کلیدی واژه
  )الت قراردادیعد(معاوضی 

                                                 
 ahatami@shirazu.ac.ir                      دانشگاه شیراز                      گروه حقوق  دانشیار ∗
  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی  ∗∗
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  مقدمه - 1
توانند خسارت تخلف از قرارداد را پیشاپیش و بطور مقطوع طرفین قرارداد می

های پیش بینی خسارت درج شرط وجه التزام ترین راه یکی از متداول .تعیین کنند
 هدف  .م مبنای قانونی شرط وجه التزام در حقوق ایران است. ق230 ی ماده .است

های خاص آن از جمله استحقاق مطالبه مندی از ویژگیم بهرهاز درج وجه التزا
وجه التزام به محض ارتکاب تخلف و بدون نیاز به اثبات ورود ضرر و تقویم آن 

 تعیین  .خسارت استمطالبه است که موجب تسهیل و تسریع امر دادرسی در 
لق دانست و توان این آزادی را مطمیزان وجه التزام در اختیار طرفین است اما نمی

 زیرا این  .عنوان وجه التزام شرط نمایندهبه طرفین اختیار داد که مبالغ هنگفت را ب
 حال چنانچه طرفین علیرغم  .آزادی نباید مغایر با ماهیت خسارتی وجه التزام باشد

مبنی بر پرداخت مبلغ )  علیهمشروط(عدم توانایی بالفعل و حتی بالقوه متعهد 
عنوان وجه التزام، مبادرت به درج شرط وجه التزام گزاف هبگزاف و غیرعادالنه 

کنند وضعیت حقوقی چنین شرطی چیست؟ بطور کلی و نوعی وضعیت حقوقی می
شرط وجه التزام با میزان مبلغ گزاف و نامتناسب با خسارت واقعی در حقوق ایران 

 چیست؟
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  کلیات. 2
  مفهوم و ماهیت وجه التزام. 2- 1
   تعریف وجه التزام.2- 1- 1

، اعم از داخلی و ی برای مفهوم وجه التزام در ادبیات حقوقیعناوین مختلف
جعفری لنگرودی،  (ی از جمله؛ شرط جزای .، استعمال شده استیخارج

عادل،  (ی، خسارت توافق 1)570 :1374کاتوزیان،  (ی، شرط کیفر)1382:382
 :1385شعبانی، ( خسارت مقطوع 2)همان (ی، شرط وجه التزام قرارداد)88 :1380
، شرط )82 ،همان(، شرط غرامت )81 :1384تسخیری،  (ی، غرامت توافق)243

چنین هم. 3)739 :1382جعفری لنگرودی،  (ی، تعویض االتفاق)89 ،همان(تاوان 
 :آوریمه گردیده که ذیالً مییدانان ارا حقوقی نیز از سویتعاریف مختلف

عنوان میزان  در حین عقد بهطرفین قراردادکه  است ی وجه التزام مبلغ-1
 ی از تأخیر در اجرای تعهد و یا ناشیخسارت محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرا

  4)201 :1382جعفری لنگرودی، ( کرده و بر آن توافق نموده باشند یبین تعهد، پیش

 که پیشاپیش و هنگام تنظیم قرارداد میان یعنوان خسارته وجه التزام ب-2
شود تا در صورت بروز تخلف و عدم انجام تعهد یا انصراف از یرفین توافق مط

 و گرفتار شدن ییتعهد به متعهدله یا مشروط له پرداخت و از مراجعه محاکم قضا
  ).289 :1384نوین، ( شود ی خودداری آیین دادرسیدر ماجرا

صورت  تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین بهی در قراردادها معموالً برا-3
شود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان، ی میبین شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش

» وجه التزام« این مبلغ را اصطالحاً  .به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود
  ).52 :1381حسین آبادی، (نامند  یم

 را که ی است که به موجب آن دو طرف میزان خسارتی شرط کیفری توافق-4
 نامشروع قرارداد بطور مقطوع باید پرداخته شود از پیش یعدم اجرادر صورت 

  ).570 :1374کاتوزیان،(سازند  یمعین م
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 لیکن قبل از - است که طرفین در حین انعقاد عقد یا پس از آنی توافق-5
) کالً یا بعضاً( تعهد ینمایند تا در صورت تخلف از اجرا ی منعقد م-نقض عهد

 را به متعهدله بپردازد و یا اقدام به فعل یا ترک فعل به یمتخلف مبلغ یا مال معین
  ).98 :1385شعبانی، (نفع متعهدله بنماید 

که تعهد ( است که هر دو طرف یک قرارداد یمبلغ] یخسارت توافق [-6
 خویش به عنوان یدر حین مذاکرات قرارداد)  آن پرداخت وجه نقد نباشدیاصل

 که یرف مقابل، تعیین کرده و به صورت متضرر، ناشی از تخلف طیخسارت قطع
  ).88 :1380 عادل،) (وجه التزام(کنند  یمخالف قانون نباشد در قرارداد درج م

 یرسد با توجه به مبنای مستقیم قانونی و قطع ی بنظر م5برخالف اعتقاد برخی
باشد، موضوع  ی قانون مدنی م230 یوجه التزام  در حقوق ایران، که همان ماده

عنوان ه تخلف از قرارداد، بی براتوانمیاگرچه  . زام مبلغی پول استوجه الت
 را با عنوان شرط یخسارت، فعل یا ترک فعلی را شرط کرد و بتوان چنین شرط

 به ی در حقوق ایران اگر چه چنین شرطی ول6 در حقوق نوشته متصور شد،یکیفر
 غیر از یآن چیز عنوان ، قانون مدنی و اصل صحت نافذ است10 یاستناد ماده

 یرسد یک حقیقت قانون ینظر مه چرا که وجه التزام ب .خواهد بود» وجه التزام«
 قانون مدنی متضمن تعریف و بیان ماهیت آن در نظام 230 یاست که شق اول ماده

حقوقی ایران است و به همین دلیل بررسی مفردات این ماده معتبر و قابل استناد 
گذار نیز در خصوص موضوع شرط وجه التزام که مبلغی توان گفت قانوناست و می

گونه تعریف توان وجه التزام را این ی لذا م .باشد در مقام بیان بوده استپول می
 تراضی بر تأدیه وجهی مقطوع، به عنوان خسارت ناشی از تخلف از تعهد،«: نمود

  .» باشد مقدم بر تحقق تخلف و بدون توسل به تشریفات خاص قضاییکهبه نحوی
توجه به این امر ضروری است که ضابطه کلی فقهی برای صحت شرط جزایی 
عبارت است از اینکه نه مبتنی بر امر باطلی باشد و نه امر باطلی را در پی داشته 

عنوان یک  در این صورت چنین شرطی صحیح و نافذ بوده و به- مثل ربا –باشد 
برای نمونه رأی ذیل که طی ). 83 :1384تسخیری، (تکلیف شرعی الزم الوفاست 

 از شعبه سی و هشت دیوان عالی کشور 28/3/80 –38/168/80دادنامه شماره 
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اصدار یافته است و بدینوسیله از آنجا که وجه التزام مقرر امر باطلی را در پی داشته 
  :شودباطل اعالم کرده است عیناً آورده می

در باب وجه التزام مقرر لیکن در خصوص ایرادات تجدیدنظر خواه ... «
برای تخلف تجدیدنظر خوانده از استرداد ودیعه موضوع قرارداد، نظر به اینکه 
مفاد شرط در واقع تعیین مبلغ یکصد هزار ریال خسارت روزانه برای تخلف 
تجدیدنظر خوانده در استرداد قرض الحسنه موضوع قرارداد با انقضای مدت 

حیه مستأجر است و نظر به اینکه شرط مذکور اجاره و تخلیه مورد اجاره از نا
اشتراط زیاده در قرض است اساساً توافق بر تعیین خسارت تأخیر تأدیه و ... 

 و بر اساس نظریات متعدد شورای نگهبان مغایر که از مصادیق بارز ربا بوده
شرع انور بوده و مستنداً به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و 

عابدیان و : مندرج در (»... قانون مدنی قابل ترتیب اثر نیست 232 یماده 3بند 
  ).162 :1388همکاران، 

  ماهیت وجه التزام. 2,1,2
 قانون مدنی 230 یدانان و ماده حقوقیه شده از سویبا توجه به تعاریف ارا

 ی تأسیس حقوقی اساسیها  وجه التزام و نظر به تفاوتی متقن قانونیعنوان مبناهب
توان ماهیت وجه التزام را، به عنوان یکی از  ی، م7مزبور با سایر مفاهیم مشابه

 یبودن از ابعاد مختلف» یتبع«و » یقرارداد«های اجرای قراردادها، عالوه بر ضمانت
   قرار داد؛ یمورد بررس
 شرط فعل آن است که اقدام  است؛ی شرط وجه التزام شرط فعل ماد-الف

 این فعل  . شرط شودی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجیا عدم اقدام به فعل
). 65 :1386شهیدی،) (یحقوق( یا اعتباری یاز حیث ظرف تحقق اعم است از ماد

تعیین قراردادی خسارت نیز از حیث ماهیت یک نوع شرط فعل است که مفاد آن 
یعنی پرداخت مبلغی به عنوان جبران خسارت : اجرای یک فعل مادی است

شرط وجه التزام همانند سایر شروط فعل قابل اسقاط ). 14 :1383مدوند، اح(
  . است
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 الزام، انجام ی یعن  شرط فعل،یرسد سلسله مراتب ضمانت اجرا هانظر میهب
گذار  قانونیاز سو) 239 الی 237مذکور در مواد (توسط ثالث و در نهایت فسخ 

 لذا مشروط له  .یلزام قانون است و نه ترتیب، تجویز و ا8یک نوع جواز و رخصت
 این تخییر تنها از  .حق دارد که به دلخواه هر کدام از این انتخاب ها را برگزیند

 بطور خالصه شرط پرداخت وجه التزام یک شرط  .جانب متعهدله است نه متعهد
فعل است که در صورت امتناع مشروط علیه از انجام آن، مشروط له دو راه در پیش 

 صرفنظر از انجام کار و صرفاً مطالبه ی الزام او به انجام کار و دیگریک ی :رو دارد
 کشور اختالف نظر ی نیز بین شعب دیوانعالیا البته در اتخاذ چنین رویه. وجه التزام

  9.است

 است که ی وجه التزام خسارترود؛ یشمار م وجه التزام ماهیتاً خسارت به-ب
این بُعد از ماهیت وجه التزام به طور صریح  . اند طرفین پیشاپیش آن را تخمین زده

اگر در «: دارد یم مقرر م. ق230 ماده  .م تأکید شده است. ق230 یدر شق اول ماده
 به عنوان یضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغ

عنوان همانطور که هویداست مبلغ مندرج در ضمن عقد به. »...خسارت تأدیه نماید
جعفری لنگرودی، ( دارد ی التزام ماهیتاً خسارت است و چهره جبران خسارتوجه

 دیگر یعبارتهب 0 .)91 :1380؛ عادل، )1زیرنویس  (18 :1385؛ عابدیان، 739 :1382
 لذا در  . وجه التزام استی وجه التزام جزء الینفک ماهیت حقوقیچهره خسارت

ین بعنوان وجه التزام، توجه و مالحظه تعیین اعتبار یا عدم اعتبار وجه مقرر بین طرف
 نداشته باشد، یچه مبلغ مقرر چهره خسارتدرواقع چنان  11. استیاین نکته ضرور

عنوان وجه التزام به هنظر آید، در نظام حقوقی ایران بهعنوان کیفر و جریمه بهمثالً ب
  .آید یشمار نم

تن تأسیس حقوقی انگاش) کیفر( بودن وجه التزام در برابر جریمه یخسارت
ویژه در رم قدیم، این ه، بی حقوقیها  نظامی چرا که در برخ .گیردیمزبور قرار م

 مجرم نگریسته هشرط واقعاً جنبه کیفر داشته است چرا که به فرد بدهکار به دید
دانان در حقوق ما وجه  حقوقی به نظر برخ ).52 :1381حسین آبادی، (شد یم
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 یو جبران خسارت را با هم دارد و به همین جهت ادعا یالتزام هر دو چهره کیفر
به نظر ایشان اشاره ). 214 :1390کاتوزیان، (شود  یخالف آن در دادگاه شنیده نم

بر پایه غلبه است و اگر طرفین انگیزه ایجاد » عنوان خسارت«م به . ق230 یماده
توان از آن یکنند و به دشواری متضمین هم داشته باشند در همین قالب بیان می

، نامشروع ءخواستن یا تهدید طرف یا انتفا] جریمه[نتیجه گرفت که انگیزه غرامت 
 برخی دیگر نیز برای وجه التزام هر دو صبغه تهدیدی و  ).278-277 ،همان(است

عنوان ابزاری برای لند به این نحو که در زمان اجرای قرارداد، بهیخسارتی را قا
کند اما در زمان نقض د متعهد به ایفای تعهد عمل میتضمین اجرای تعهد و تهدی

رود میکارقرارداد برای جبران خسارت ناشی از تخلف و مجازات متعهد به
  ).120 و 1390:104مقصودی، (

و ماهیت را خلط ) هدف(اما باید توجه داشت که نویسندگان مذکور انگیزه 
 فشار قرار دادن متعهد باشد اما  ممکن است انگیزه از درج وجه التزام زیر .اندکرده

چه این  چنان .کنداین امر بطور کلی به ماهیت خسارتی وجه التزام تعرض نمی
انگیزه به حدی از نامتعارف و غیرمعقول بودن برسد آنگاه است که به ماهیت 

کند و آن امر مورد توافق دیگر وجه التزام به خسارتی وجه التزام لطمه وارد می
چنین ماهیت وجه التزام بسیط و واحد است که به حکم منطوق  هم .دآیشمار نمی

توان برای آن بدون دلیل خاص و و نمی» خسارت«م عبارت است از . ق230یماده 
 عالوه بر این  .از باب اتکاء بر انگیزه متعهدله یک ماهیت دوگانه در نظر گرفت

  .وق ماده مذکور استاز باب غلبه خالف ظاهر و منط» عنوان خسارتبه«تفسیر 
که قبالً اشاره شد وجه التزام در حقوق ایران یک حقیقت قانونی است و طورهمان

باشد که بررسی مفردات آن قطعی، معتبر و قابل م می. ق230 یمبنای متقن آن ماده
گذار در مقام بیان ارکان ماهیت وجه التزام از توان گفت قانوناستناد است و می

توان است لذا بدون دلیل خاص نمیسارتی این تأسیس حقوقی بودهجمله ماهیت خ
  .را از باب غلبه دانست» عنوان خسارت«اشاره به 

 این نیست که حکم به آن مالزمه با ورود یخسارت بودن وجه التزام به معنا
 چرا که به حکم  . داشته باشدیخسارت و تحقق سایر شرایط مسئولیت قرارداد
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م صرف تخلف، پرداخت وجه التزام را اقتضا می کند و لزوماً .ق 230 یمنطوق ماده
 تقویم میزان آن نیست که این امر از مختصات ی به ورود خسارت و حتینیاز

   12.دانان است این موضوع نیز مورد تأیید حقوق . استیچنین شرط
ا  دارد که در ادامه به بررسی آنهی در پی بودن وجه التزام آثاریبنظر ما خسارت

  :پردازیممی
  زمان وجه التزام و انجام تعهد بررسی امکان مطالبه هم-ب- 1

باشد امکان » عدم انجام فعل« از یچه وجه التزام، به عنوان خسارت ناشچنان
 در این فرض، وجه التزام بدل  .زمان وجه التزام و انجام فعل وجود نداردمطالبه هم
ه التزام ماهیت خسارت دارد به همین یکه وجی در واقع از آنجا . استیتعهد اصل

جهت جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع و از اغالط مشهور است 
یک  «ی چرا که طبق یک اصل مسلم حقوق ).739 :1382جعفری لنگرودی، (

  :لذا. »شود یخسارت دو بار جبران نم
را  چ .پذیر نیست عنوان خسارت امکان از متخلف بهی دریافت مبلغ دیگر-1

  13.اند  به تحدید مسئولیت نیز پرداختهیکه با درج مبلغ فوق به نوع

تعیین کند ) وجه التزام( آن ی را به جایتواند خسارت دیگر ی دادگاه نیز نم-2
 بر توافق پیشین خود بر اخذ وجه یچرا که مخالف قصد طرفین و مفاد قرارداد مبن

  . التزام به عنوان خسارت تخلف است
هنگامی ملزم به پرداخت وجه التزام است که قانوناً ) روط علیهمش( متعهد -3

توان وی را ملزم به دادن خسارت کرد پس اگر فورس ماژور در بین باشد نباید هب
  ). 382 :1382جعفری لنگرودی، (وجه التزام بدهد 

زمان چنین الزم به ذکر است که در خصوص امکان یا عدم امکان مطالبه همهم
 کشور صادر ی متناقضی نیز از شعب دیوانعالیو الزام به انجام تعهد آراوجه التزام 

 قرارداد ی تعیین وجه التزام مزبور را مانع الزام به اجرا14 آرای در برخ .گردیده است
 تعهد متخلف را صرفاً محدود به پرداخت 15 از آرای در مقابل، برخ .اند ندانسته

 طرفین تنها نسبت به این ضمانت اجرا یرضااند چرا که قصد و  وجه التزام دانسته
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طور که  همان .توان الزام وی را به انجام تعهد خواستمحدود شده است و نمی
 عدم ییک: نظر ما این تناقض در صدور آراء ناشی از دو منشأ استهگفته شد ب

 بر درج وجه التزام به عنوان خسارت ناشی از تأخیر یا یتوجه به قصد طرفین مبن
 انجام تعهد، دوم عدم توجه نسبت به اختیاری بودن مراتب اعمال ضمانت اجرا عدم
مشروط ( به بعد قانون مدنی توسط متعهدله 237 شرط فعل مذکور در مواد یها
  ).له

 ی مفاد اسناد رسمیآیین نامه اجرا «36 یحکم صریح مادهدر حال حاضر  
 11/6/1387مصوب » یی به شکایت از عملیات اجرایالزم االجرا و طرز رسیدگ

 یهرگاه در سند برا«  :باید فصل الخطاب اختالف نظرات شعب دیوان به شمار آید
، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تأخیر انجام تعهد

 مقرر شده باشد، متعهدله عدم انجام تعهد ی اگر وجه التزام برایباشد ول یتعهد نم
 نیز عیناً در آیین نامه قبلی یاین ماده  .» از آن دو را مطالبه کندیاند یکتویفقط م

  . درج شده بود1355مصوب 
توان  ی فوق میگونه که هویداست از حصر موجود در قسمت اخیر مادههمان

  :دو امر را استنتاج کرد که هر دو آنها صحیح و مطابق موازین حقوقی است
  16.هدله است و نه متعهد متعی تخییر مذکور فقط برا-1

 چرا که  . از وجه التزام و انجام تعهد را داردی متعهدله تنها امکان مطالبه یک-2
  . استیهر کدام بدل از دیگر

  ی و خسارت واقعی بین خسارت تخمینی لزوم تناسب عقالن-ب- 2
 آید، وجه التزام ماهیتاً مامیم بر. ق230 یطور که گفته شد و از متن مادههمان

 نتیجه  .اند  که طرفین پیشاپیش آن را تخمین زدهی خسارت است؛ خسارتیبه ازا
 امکان مطالبه وجه التزام، به صرف تخلف و بدون نیاز به اثبات یاین چنین تخمین

 صرف تخلف مطالبه وجه التزام را  . استیجمیع عناصر تحقق مسئولیت قرارداد
 تجویز آن توسط یصد طرفین و حت از قیکند و این امر نیز ناش یپذیر مامکان

 با این حال، طرفین مختار نیستند که هر میزان  .است) م. ق230 یماده(قانونگذار 
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  .عنوان وجه التزام مقرر دارند که تمایل داشتند اعم از مبالغ ناچیز و هنگفت بهیمبلغ
 باید  در تعیین میزان آن طبیعتاًیاصل تعیین وجه التزام در اختیار طرفین است ول

 میان وجه مقرر با خسارات محتمل الوقوع و وضعیت طرف ییک تناسب عقالن
 ایران یاین حکم اگرچه در قانون مدن. وجود داشته باشد) مشروط علیه(مقابل 

  . شودی  می ناش17 عقال و طبیعت معاوضهی از بنایمسکوت مانده ول
قوع است  بعنوان جبران خسارت محتمل الویاگر قصد طرفین تعیین مبلغ

با خسارت تخمینی نباشد؟ عدم ) و نه برابر(چطور امکان دارد مبلغ مقرر در تناسب 
چرا که قصد آنها تخمین خسارت (زند  یتناسب مذکور، هم به قصد طرفین لطمه م
 اشتباه، منطبق نبودن تصور با واقعیت، یبوده است و این عدم تناسب بنظر نوع

 نیست؛ ما قصد لم یا آنچه واقع خواهد شد یکاند ب  چرا که آنچه قصد کرده .است
 بودن وجه التزام تناقض دارد و از یو هم با ماهیت خسارت) یقع و ما وقع لم یقصد

 در واقع این تناسب که به  .آنجا که قابلیت اجرا ندارد به نوعی نقض غرض است
است و حکم عقل است، به این دلیل که باید قابلیت اجرا داشته باشد، امری طبیعی 

اصل حاکمیت ( اختیار  .مستتر در ماهیت خسارتی وجه التزام و قصد طرفین است
 در تعیین میزان آن یدر تعیین اصل وجه التزام است ول)  قراردادهایاراده و آزاد

 وجه ی مطلق نیست بلکه به عناصر ماهیتی این آزادی دارند ولیاگر چه طرفین آزاد
 لذا  .شود ی مقید میکم عقل و نظامات قانون، ح)از جمله چهره خسارتی(التزام 

 مبالغ ناچیز مثل تعیین موضوع غیر مقدور التسلیم یا یتعیین مبالغ هنگفت و حت
شمار عدم تعیین موضوع است که در هر دو صورت، شرط مذکور وجه التزام به

 داشتن وجه التزام هم در منظور ی در واقع چهره خسارت .آید و معتبر نیست ینم
امکان )  تجلی خارجی(طرفین باید لحاظ شود و هم در چهره تحقق یافته ) دقص(

) قصد(عبارتی دیگر، باید انگیزه ه ب .صدق عنوان خسارت بر آن وجود داشته باشد
منطبق و در یک راستا ) شود ی میتحقق بیرونی که در تعیین میزان متجل(و عمل 
 .باشند
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  های وجه التزاماوصاف و ویژگی. 2,2
آثار )  قانون مدنی230 یماده(ا توجه به مفهوم وجه التزام در حقوق ایران ب
 این  .است وجه التزام احصاء شدهیها و اوصاف متعددی برا ی، ویژگیحقوق

  :اوصاف عمدتاً عبارتند از
 یبین  بارز وجه التزام مقطوع بودن مبلغ پیشی اولین ویژگمقطوع بودن؛) الف
 است که به هیچ وجه دادگاه حق نخواهد یاین معن مقطوع بودن به  .شده است

). 90 :1380عادل، ( در آن کرده و مبلغ را کاهش یا افزایش دهد یداشت دخالت
شرط « دیگر یعبارته ب .دارد ی قانون مدنی مقرر م230 یگونه که شق دوم مادههمان

). 215 :1390 کاتوزیان،(» دارد ی را در این باره ممنوع میوجه التزام هر نوع بازرس
  . شود ی وجه التزام است که موجب ممنوعیت دادگاه از تعدیل آن میهمین ویژگ

 درج ی از فواید عملی یکمعافیت از اثبات ورود ضرر و تقویم آن؛) ب
شرط وجه التزام استحقاق مشروط له به مطالبه آن بدون نیاز به اثبات ورود زیان و 

 برای تحقق یطور کله ب . تخلف استتعیین میزان آن و تنها به صرف ارتکاب
 ارتکاب فعل زیانبار -2 وجود ضرر -1: مسئولیت وجود سه عنصر ضرورت دارد

 :1374کاتوزیان، ( رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است -3
 عهده تقویم آن از یبا درج شرط وجه التزام بار اثبات تحقق ضرر و حت). 217

شود و صرف تخلف خود تقصیر محسوب و مسئولیت  یممشروط له برداشته
 البته باید  . وارده نشده باشدیگونه ضرر کند ولو اینکه هیچ ی ایجاد میقرارداد

 را از یتوجه داشت مشروط له صرفاً از اثبات تحقق ضرر معاف است و این امر و
 سببیت بین هالخصوص اثبات ارتکاب تخلف و رابط  یاثبات سایر شرایط عل

  .کند یکاب تخلف و فعل متعهد معاف نمارت
 هر جز ی که مورد تعهد قابل تجزیه باشد، یعنی در موارد؛یپذیر تجزیه) ج

 یرسد وجه التزام در برابر اجزا ینظر مهمورد تعهد اصالتاً مطلوب متعهد له باشد، ب
 هر جز از تعهد، به همان نسبت از استحقاق متعهدله یتعهد قرار گیرد و با ایفا

چه مورد تعهد، به عنوان یک کل به هم اما چنان . ای وجه التزام کاسته شودبر
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 ارکان و اجزاء آن گفته شود ه اگر با انجام مورد تعهد در همیپیوسته باشد، یعن
صورت وجه التزام قابل تجزیه نیست  تعهد پرداخته است، در اینیمتعهد به ایفا

عهد است و تا متعهد چنین اقدام  تمام و کمال تیچرا که مطلوب متعهدله ایفا
. نکرده است مسئولیت پرداخت وجه التزام به دلیل تخلف متوجه اوست

 :1390کاتوزیان، (دانان نیز هست  وجه التزام مورد تأیید سایر حقوقیپذیر تجزیه
  .18)3058، ذیل واژه 382: 1382، ی؛ جعفری لنگرود216

صرف به تعدیل وجه التزام  قانون مدنی من230 یممنوعیت مندرج در ماده
، در یپذیر در تجزیه .  وجه مزبور استیپذیر  متفاوت از تجزیهیاست که مفهوم

شود که به  یصورت امکان تجزیه، همان میزان تعهد انجام نشده تخلف محسوب م
 دیگر یعبارته ب .شود یهمان نسبت نیز وجه التزام به عنوان خسارت پرداخته م

پذیر، ناظر   قانون مدنی در تعهدات تجزیه230 یر مادهتخلف و خسارت مذکور د
  .بر همان میزان تعهد ایفاء نشده است که اطالق تخلف بر آن دور از ذهن نیست

توافق بر تعیین تقدم توافق بر پرداخت وجه التزام بر تحقق تخلف؛ ) د
 توافق بر خسارت  .تواند قبل یا بعد از ورود خسارت صورت گیردیخسارت م

عبارتی دیگر ه ب . از ورود خسارت ماهیتاً صلح در مقام رفع تنازع است و نافذبعد
 که بعد از ورود خسارت در خصوص میزان و مقدار خسارت و نحوه یتوافق های

آید، عنوان صلح دارد و  یدیده و مسئول جبران زیان به عمل مجبران آن بین زیان
کاتوزیان، ) ( قانون مدنی756  و753مواد ( نباید کرد یدر صحت آن هیچ تردید

 اما وجه التزام مقرر در عقد باید حین العقد  ).182 :1388؛ قاسم زاده، 560 :1374
و یا قبل از ارتکاب تخلف و نقض تعهد باشد ولو اینکه ضمن همان عقد نباشد و 

 .در قالب یک عقد علیحده مورد توافق قرار گیرد

  
  )غیرمنصفانه(مفهوم غیرعادالنه . 2,3

 نداشته است عادالنه یا یمعموالً ما اتفاقاتی را که دست بشر در آن دخالت
زاد  ی است که از آدمیصفتِ عمل» غیرعادالنه«یا » عادالنه«. خوانیم یغیرعادالنه نم
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 یعدالت یاحساس ب.  فاعل فعل استی برایزند و نشانگر فرض مسئولیت یسر م
 چنین یمعموالً برا. و تعقل بر تفکر ی بر واکنش است نه مبتنیاحساس مبتن

مانیم تا به عمق قضایا راه پیدا  یمنتظر نم]  مظلومی برایاحساس همدرد [یواکنش
  ).90 :1384موحد، ( یابیم یکنیم و از تفصیل ماجرا آگاه

در این تحقیق مفاهیم غیرعادالنه، غیرمنصفانه و خالف وجدان بودن را به یک 
) غیر منصفانه( از شروط غیرعادالنه یهای  مثال برای تنویر ذهن 19.ایم معنا دانسته

 تخلف از تأخیر در تخلیه یوجه التزام مقرر برا: شود از جمله یذکر م) غیرمعقول(
 در موعد مقرر، روزانه دو برابر مال االجاره باشد، یا در صورت یملک استیجار

یک  مبلغی بالغ بر ی جهت تنظیم سند رسمیتخلف از حضور در دفتر اسناد رسم
پنجم قیمت ملک پرداخت شود، و یا در صورت تأخیر در پرداخت یک قسط از 

گونه حقی نسبت به وجوه پرداختی ثمن، معامله فسخ و پرداخت کننده هم هیچ
  .نداشته باشد

مبنای قانونی وضعیت حقوقی شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران فراز اخیر 
که به موجب آن، اعمال  20است 1382 قانون تجارت الکترونیک مصوب 46 یماده

  .چنین شروطی به ضرر مصرف کننده مؤثر نیست
غیرمنصفانه و غیرعادالنه بودن شرط وجه التزام دو بعد دارد؛ یا آنقدر 

گونه ، به نحوی که در هر دو صورت مذکور هیچ»گزاف« است یا آنچنان 21»ناچیز«
تحقیق مقصود از در این . تناسبی بین خسارت تخمینی و واقعی وجود ندارد

غیرعادالنه و غیرمنصفانه بودن شرط وجه التزام ناظر بر گزاف و اجحاف آمیز بودن 
 و مبلغ مقطوع ی بین خسارت واقعی و عرفیشرط مذکور و عدم تناسب عقالن

 از اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و وضعیت طرفین معامله به یاست که همگ
  . نباط استقابل است) مشروط علیه(ویژه متعهد 

 اما باید توجه داشت  .نظر می رسدهدر ابتدا معیار غیرعادالنه بودن شخصی ب
چرا که در بحث های آتی . که معیار تمیز هر دو چهره نوعی و شخصی را دارد

نشان خواهیم داد که لزوم معقول بودن یک امر قراردادی و ضرورت رعایت عدالت 
توان گفت شرط وجه التزام با مبالغ میمعاوضی اموری نوعی است به همین دلیل 
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هنگفت به دلیل نقض عدالت معاوضی بطور نوعی و بدون لحاظ وضعیت اقتصادی 
 یالبته در هر صورت تشخیص آن به عهده دادگاه است به نوع. متعهد باطل است

که در این گزاف بودن مبلغ وجه التزام چهره عدالت و حمایت از طرف ضعیف 
شود و  یدار م مصداقی از اخالق حسنه و نظم عمومی خدشهعنوان قرارداد به

 . نظر می آیدهقرارداد ظالمانه ب

  
   شرط وجه التزام غیرعادالنه در حقوق ایرانی وضعیت حقوقیبررس. 3

 انعقاد عقد را دارند، یچه طرفین یک قرارداد که اهلیت الزم براحال چنان
 غیرمنصفانه و گزاف مبادرت کنند  شرط وجه التزام غیرعادالنه و یادرجنسبت به 

   شرط چگونه است؟یبطور کلی وضعیت حقوق
 سه دیدگاه وجود یدانان و رویه قضایدر این زمینه با توجه به نظرات حقوق
 پردازیم؛دارد که در ادامه به بررسی و تحلیل آنها می

  
اعتبار مطلق شرط وجه (شرط وجه التزام غیرعادالنه » صحت«نظریه . 3,1

  )امالتز
 22. دارندیدانان عقیده بر نافذ بودن چنین شرطاکثریت قریب به اتفاق حقوق

اگرچه « با کاربرد عباراتی مثلیالبته ممکن است بیان آنها به این صراحت نباشد ول
وجه التزام مقرر چندین برابر خسارت واقعی و یا چندین برابر اصل مورد تعهد 

سیار فراتر از مبلغ خسارتی باشد که واقعاً و هر چند ب«، )250 :1382امامی، (» باشد
 ی اگر میزان واقعیحت«و ) 29 :1383احمدوند، (» در عمل به وی وارد شده است

) 87 :1383شهیدی، (» خسارت وارد بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد توافق طرفین باشد
 بیان در. دانند ی را بطور مطلق صحیح میها چنین شرط توان چنین دریافت که آن یم

 . استناد کنندینظرات خود نیز ممکن است به اصول حقوقی و مواد قانون
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  دالیل طرفداران نظریه اعتبار مطلق شرط وجه التزام. 3,1,1
 توجیه صحت یه شده برای بارزترین دلیل ارااصل حاکمیت اراده؛) الف

 نظریه  .شرط وجه التزام، ولو گزاف و نامتناسب، اصل حاکمیت اراده است
شود در حکومت  یحاکمیت اراده ریشه هر تعهد و الزام را که بر انسان تحمیل م

فرض قائلین به این نظریه این است که چون . کند یاراده و خواسته او جستجو م
کنند ضرورتاً منصفانه و  ی که آزادانه منعقد می و آزادند، قراردادهاییافراد مساو

 پذیرش اصل حاکمیت اراده در ی قانونینا مب ).37 :1389کاتوزیان، (عادالنه است 
 ی طرفین تا جایی خصوصی قراردادها . قانون مدنی است10 یحقوق ایران ماده

که وجه التزام مقرر  از آنجا .االجراست  مخالف نباشد الزمیکه با قانون و نظم عموم
و با ) شرط ضمن عقد(نیز با اراده سالم و آزاد طرفین در قالب یک تعهد تبعی 

  .  منعقد شده لذا نافذ و معتبر است،ولو بطور گزاف و نامتناسب، توافق یکدیگر
 از نتایج اصل ی یک؛) قانون مدنی10 یماده (ی قراردادیاصل آزاد) ب

 شروع ی قراردادیبموجب اصل آزاد.  استی قراردادیحاکمیت اراده اصل آزاد
و ) شرط ضمن عقد (ی و تبعی، محتوا، اعم از اصل)قالب(، شکل یرابطه قرارداد

از آنجائیکه طرفین با اراده آزاد . ختم آن اصوالً به اراده آزاد طرفین وابسته است
 مثل پرداخت وجه التزام، ولو یخود ابتدائاً عقدی منعقد کرده و بر تعهدات تبع

 آنها  .اند لذا چنین شرطی معتبر و نافذ استبطور گزاف و نامتناسب نیز توافق کرده
 پس  .اند که شرط وجه التزام را با هر گونه میزان مبلغ مقطوع مقرر کنند آزاد بوده

  اند  نیز آزادانه اقدام کردهیا در درج چنین شرط ضمن عقد گزاف و غیرعادالنه
 منظور از لزوم ؛) المؤمنون عند شروطهم- اوفوا بالعقود (اصل لزوم ) ج

 فسخ و اقاله و ید استثنایجز در موار«قرارداد غیر قابل انحالل بودن آن در اصل، 
 امکان ی مفاد آن در برابر جواز قرارداد است که به معنیو لزوم اجرا» حکم قانون

). 254 :1383شهیدی، (انحالل آن به اراده یا فوت یا حجر هر یک از طرفین است 
.  قانون مدنی دانست219 یهتوان ماد ی اصل لزوم درحقوق ایران را می قانونیمبنا
» یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود «ه آیه شریفی این اصل بطور کلی شرعیمبنا
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 طرفین به چنین  .است» المؤمنون عند شروطهم «یو حکم شرع) 1، آیهۀسوره مائد(
 یا به اراده طرفین، وارد نشود ی رضایت داشته لذا تا دلیل موجه، اعم از قانونیتوافق

 باشد یا ی این است که بصورت تعهد اصل این توافق اعم از .توافق آنها پا برجاست
  ).شرط ضمن عقد (یتعهد فرع
: دارد یم مقرر م. ق223 ی ماده؛) قانون مدنی223 یماده(اصل صحت ) د

که فساد آن معلوم  هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این«
) ضمن عقدشرط  (ی مزبور اعم از مستقل و تبعیمعامله مذکور در ماده. »شود
 لذا شرط وجه التزام ولو بصورت گزاف و غیرعادالنه در صورت تحقق سایر  .است

  .شرایط صحت قراردادها نافذ است
اگر در «: دارد یم مقرر م. ق230 ی ماده قانون مدنی؛230 یاطالق ماده) ه

 به عنوان یضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغ
تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده  یید، حاکم نمخسارت تأدیه نما
 اصل درج شرط وجه التزام و میزان آن، بدون ی طبق این ماده .»است محکوم کند

تعیین حداقل و حداکثر در اختیار طرفین است و دادگاه نیز حق دخالت و دخل و 
 ).119-118 :1390مقصودی، (تصرف در میزان مبلغ مقرر ندارد 

  
  نقد نظریه صحت. 3,1,2
 شد بارزترین دلیل مدافعان نظریه یتوان مدع یگونه که مشخص گردید مهمان

 اعتبار این اصل مطلق  .صحت مطلق شرط وجه التزام اصل حاکمیت اراده است
 از جمله این  .ها و قلمرو خاص خود را دارد نیست بلکه این اصل نیز محدودیت

  . اشاره کردی، اخالق حسنه و قوانین امریعمومتوان به نظم  یقلمرو ها م
 ترتب آثار از جمله یطرفین ممکن است در انعقاد شرط مختار باشند ول

طرفین در درج  . صحت یا عدم صحت توافق انجام شده اغلب به حکم قانون است
 اعتبار یشرط وجه التزام ولو بصورت گزاف به حکم اصل حاکمیت اراده آزادند ول

 بر آن به حکم قانون و به ی و نتیجتاً ترتب آثار حقوقیا بار چنین ارادهیا عدم اعت



  شرط وجه التزام غیرعادالنه

 

75

کاتوزیان، ( است) منافع اجتماع (یدانان  مصالح اجتماععقیده برخی از حقوق
شود و این  ی طرفین محقق نمیچنین عدالت نیز لزوماً با اعمال ارادهم). 40 :1389

در نتیجه عمل حاصل شده ) کنند میمنعقد یا قرارداد را آزادانه (ادعا که چون آزادند 
 عدم تعادل و تناسب طرفین در امور دخیل در  . موهوم استینیز عادالنه است امر

 یک طرف، مصرف کننده بودن ی، عدم برابریانعقاد قرارداد از جمله قدرت معامل
تواند ما  ینم...  و اقتصادی یک طرف و ی موقعیت اجتماعییک طرف، عدم برابر

.  مطلق نیستی لذا اصل حاکمیت اراده اصل ).همان(وماً به این نتیجه برساند را لز
 و یشود که عالوه بر مفاهیم کل یدر همین راستا در قوانین موضوعه مشاهده م

، تقنین خاص ) قانون مدنی975 یماده( از جمله نظم عمومی و اخالق حسنه یعرف
 از جمله در قوانین مربوط در جهت تقیید اصل حاکمیت اراده صورت گرفته است

م .م.ر. ق4 یاده م-1362م مصوب .م.ر. ق9 یماده(به روابط موجر و مستأجر 
  ).1356مصوب 
 از ی وارد بر اصل حاکمیت اراده رعایت قوانین امریها  از محدودیتییک

 در تشریح نظریه بطالن اشاره خواهیم  . معامالت است  صحتیجمله شرایط عموم
 صحت معامالت از جمله قدرت بر ی فاقد شرایط عمومی شرطکرد که درج چنین

  .آید به شمار میی بودن است که همانا مصداق بارز معامالت سفهیتسلیم و عقالی
 وجه التزام غیرعادالنه با اصل یعالوه بر این استدالل شده است که عدم اجرا

اگر مقصود   ).42-41 و 20 :1385عابدیان، ( ندارد یحاکمیت اراده نیز منافات
 زیر فشار گذاشتن متعهد در جهت یطرفین از درج چنین شرط گزاف و نامعقول

 در  . نیست که واقعاً قصد اخذ وجه مزبور را دارندی قرارداد است به این معنیاجرا
 اگر  . شرط مزبور را ندارندی بر اجرای مبنیواقع هیچ یک از طرفین قصد واقع

 به حکم بند ی چنین شرط23توجه به غیرمعقول بودنواقعاً قصد اجرا داشته باشند با 
  . م باطل است. ق232 ی ماده1

گونه که گفته شد یک نتیجه چنین خسارت بودن وجه التزام مزبور همانهم
. یبین خسارت وارده با مبلغ توافق) ینه برابر(لزوم تناسب : آورد ی به بار میعقالن
م عقالً و طبیعتاً طرفین را . ق230 یمندرج در متن ماده» به عنوان خسارت«قید 
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 بین خسارت و میزان وجه التزام یکند که باید یک تناسب عقالن یمقید به این م
 تخلف است به همین دلیل باید میان این ی این وجه التزام ما به ازا .برقرار سازند

ل  با توجه به همین دالی .برقرار شود) ینه لزوماً برابر(عوض و معوض یک تعادل 
توان به اصل حاکمیت اراده جهت اعتبار مطلق شرط رسد چندان هم نمیبنظر می

  .مزبور استناد کرد
 قانون مدنی صحبت از عدم دخالت حاکم در تغییر مبلغ 230 یچنین مادههم

کمتر یا « در واقع  .کرده است نه تجویز درج چنین شرط نامتعارف و غیرمعقول
 قانون مدنی به ممنوعیت دادگاه از دخل و 230 یبودن مذکور در ماده» بیشتر

آید که طرفین آزادند ولو بطور  ینم از این ماده بر .گردد یمتصرف در میزان مبلغ بر
برداشتی داشت که با اصول طبیعی و م .ق 230 ی نمی توان ازاطالق ماده .ظالمانه

م در  ممنوعیت حاک .عقالنی مانند لزوم رعایت عدالت معاوضی معارض باشد
 .  استیتعدیل وجه مزبور فرع بر معتبر بودن چنین شرط

  
  وجه التزام غیرعادالنه» تعدیل«نظریه . 3,2
دانان در جهت جمع بین نظم و عدل به عنوان دو ارزش  از حقوقیبرخ

دان در  عدالت شد تمام هنر حقوقی حرکت به سویاساسی حقوق معتقدند که وقت
کاتوزیان، (ادالنه را به قانونگذار نسبت بدهد این است که بتواند آن راه حل ع

 ی در همین راستا یعن .این همان نقش تفسیر در تحقق عدالت است). 376 :1385
در   24. قرارداد و حفظ عدالت، نظر به تعدیل شرط وجه التزام مزبور دارندیاجرا

  پردازیم؛ یدانان م دالیل این دسته از حقوقیادامه به بیان و بررس
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 ه گذاشتن پایی عدل و انصاف یعناستناد به قاعده عدل و انصاف؛) الف
چنین در مقابل هم. احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد

محل قاعده عدل و ). 444 :1382جعفری لنگرودی، (رود  یقوانین موضوعه بکار م
حریک شود، حکم  حقوق در انسان ته موازنی است که حس برقراریانصاف موارد

 ، همان(دهد  ی قاعده عدل و انصاف را تشکیل میعقل و وجدان در چنین صورت
از » انصاف«تواند به استناد  ی نمیدانان معتقدند اگر چه قاض از حقوقیبرخ). 515
 ی کند یا شرایط آن را منحرف کند اما در مقام اجرای مفاد عقد خودداریاجرا

بگذرد و شرط را چنان معنا کند که از انصاف دور کند از ظاهر  یقرارداد تالش م
   25).33-32 :1390کاتوزیان، (نباشد 
دانان  از حقوقی برخ؛ی قانون مسئولیت مدن4 ماده 2استناد به بند ) ب

 در مقرره  .کنند استناد می. م.م. ق4 ماده 2درخصوص تعدیل وجه التزام به بند 
: ... خسارت را در موارد زیر تخفیف دهدتواند میزان  یدادگاه م«: مذکور آمده است

 بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران ی از غفلتی هر گاه وقوع خسارت ناش-2
دانان این دسته از حقوق. »... وارد کننده زیان باشدیآن موجب عسرت و تنگدست

نیز هست و ) م. ق230م  (یمعتقدند مفاد این ماده شامل خسارت مقطوع قرارداد
 یبرا . دهد یمربوط به قاطع بودن قرارداد راجع به خسارت را تخصیص محکم 

 در برابر خریدار آن تعهد کند که ظرف یک ماه برق و یا مثال، اگر فروشنده خانه
 از ثمن را به عنوان وجه یتلفن مورد معامله را فراهم سازد و در صورت تخلف نیم

تواند، به  یان ماه انجام دهد، دادگاه مالتزام برگرداند و این تعهد را روز بعد از پای
 وجه التزام یداند و سنگین یاین استناد که یک روز تأخیر را عرف قابل اغماض م

البته بر نظر فوق ). 77 ،همان(کند از میزان آن بکاهد  ی میفروشنده را دچار تنگدست
ل  دارد و قابیایراد شده است که این ماده اختصاص به مسئولیت غیر قرارداد

 غیر یها چرا که اصل ماده مربوط به مسئولیت.  نیستی به مسئولیت قراردادیتسر
 ی همان قانون آمده که راجع به خسارت وارده ناش2 است و به دنبال ماده یقرارداد

  ).97 :1380عادل، ( افراد به دیگران است یاز عمل بدون مجوز قانون
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 در صورت ن تجارت؛ قانو391 ی مذکور در مادهیاستناد به استثنا) ج
 حمل ی متصدی تدلیس یا تقصیر عمده، برایت یعن. ق391 ی مادهیتحقق استثنا

دانان با  از حقوقی برخ .شود یو نقل که نقش امین داشته است مسئولیت ایجاد م
م منصرف از موارد  سه گانه . ق230 یکنند که ماده یاستناد به این ماده اظهار م
 391 یت عمده و خطای سنگین است و مالک مادهتخلف به قصد اضرار، غفل

 یاین ماده«کنند که چنین بیان می هم .م شمرد. ق230 یت را باید حاکم بر ماده.ق
توان آنها  ینشان می دهد که تدلیس و تقصیر عمده وضع خاص خود را دارند و نم

ایش  افزییعن). 315 :1378جعفری لنگرودی، (»  کشیدیرا به زنجیر ضوابط عاد
  .پذیر است میزان وجه التزام در صورت اثبات تقصیر متعهد امکان

گذار رسد بدیهی است که تدلیس و تقصیر عمده مورد احترام قانون ینظر مهب
 مسئولیت نیز قابل ی و قواعد عمومی حقوقی اصول کلینیست و این امر در سایه

 اصل بحث بر سر  .ستاستنباط است اما بحث ما در وجه التزام متوجه این امر نی
اعتبار یا عدم اعتبار وجه التزام گزاف است در حالیکه استدالل فوق به اثر درج 

 تعیین یاثر شرط فوق به نوع . گردد یشرط وجه التزام در مسئولیت قراردادی برم
 اما در  . مسئولیت و به نوعی تحدید مسئولیت استیبرا) سقف (یحداکثر

.  مسئولیت مبلغ مازاد باید قابل مطالبه باشدیعمومصورت تقصیر عمده طبق قواعد 
گاه قصد طرفین در تعیین مبلغ فوق جواز تقصیر و سوء نیت متعهد  چرا که هیچ
  .نبوده است

دان معتقدند  از حقوقی برختعدیل در قالب امکان تجزیه وجه التزام؛) د
زام را تعدیل تواند میزان وجه الت ی از تعهد اجرا شده باشد دادرس میهرگاه بخش

م به این اختیار نیز اشاره نشده است در حالیکه وجود . ق230 یکند لیکن در ماده
 از تعهد ی در صورت انتفاع طلبکار در اجرای بخشی یعن . و عادالنه استیآن منطق

؛ 216 :1390؛ همان، 573 :1374کاتوزیان، (پذیر است  تعدیل وجه التزام توجیه
 دیگر یدر مقابل برخ).  به بعد124 :1390؛ مقصودی،1382:382جعفری لنگرودی، 

رسد چرا که این مبلغ از ابتداء  یتر بنظر م معتقدند عدم قابلیت تجزیه صحیح
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 یخسارت تخلف در اجرا بوده و تخلف در اجراء نیز اعم است از تخلف در اجرا
متعهد  مهم آنست که در هر دو حال قرارداد به طور کامل اجراء نشده و .کل یا جزء

نیز تخلف نموده است لذا متعهد له استحقاق دریافت کل مبلغ خسارت را خواهد 
  ).29-28 :1383؛ احمدوند، 95 :1380عادل، (داشت 

  ؛)22 :1385عابدیان، (آید بین دو فرض باید قائل به تفکیک شد  ی اما بنظر م
  آن ازی بخشی موضوع قرارداد تجزیه پذیر بوده و از اجرای تعهد اصل-1
  . عاید طلبکار شده استیسود

گونه   از تعهد هیچیا  پارهیپذیر نیست یا اجرا  ماهیتاً تجزیهی تعهد اصل-2
  .است عاید طلبکار نکردهیسود

وجه التزام شرط (پذیر است  در فرض اول وجه التزام نیز به تبع قرارداد تجزیه
 قصد یاتواند بر مبن یو دادرس م)  استیضمن عقد است لذا تابع عقد اصل

 از وجه التزام به یمشترک طرفین و امکان تجزیه تعهد، مدیون را از پرداخت بخش
 در فرض دوم نیز وجه التزام به تبع قرارداد  .تناسب تعهد ایفا شده معاف کند

پذیر نیست چراکه قصد طرفین نسبت به اجرای جزئی مفاد قرارداد قابلیت  تجزیه
. عنوان یک کل تجزیه ناپذیر استهارداد بتجزیه ندارد بلکه این قصد متوجه قر

بدیهی است تعدیل وجه التزام بر پایه اجرای قسمتی از تعهد منوط به فقدان شرط 
  ). 127: 1390مقصودی، (خالف است 

 نیز جهت جواز تعدیل شرط وجه ی برخاستناد به قاعده اکل مال به باطل؛) ه
نظام حقوقی ایران و فقه اسالمی  دیگر شروط تعیین خسارت در یالتزام یا به عبارت

  ). به بعد109 :1390کربالیی آقازاده، (اند  توسل جسته» اکل مال به باطل«به قاعده 
 گزاف یا اجحاف آمیز را، به حق، بر پایه یها به این ترتیب که تعیین خسارت

اند که مستلزم شناخت حق تعدیل   بر سبیل ناحق دانستهی و مبتنیاقتصاد تکاثر
 را یعالوه بر این چنین شرط). 124 ،همان( جهت مبارزه با آن است یاض قیبرا

 ،همان(مصداق کسب ثروت و درآمد ناروا دانسته که از درجه اعتبار ساقط است 
اند که تعیین خسارت گزاف و یا فاحش برخالف  البته در فرازی دیگر آورده ).126
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ن لم أن حکم آمره باشد کنظم عمومی اقتصادی است و هرگونه توافق که منافی ای
  ).129 ،همان (. گرددیکن تلقی می

علیرغم تناقضاتی که در اثر فوق وجود دارد به این نحو که در جایی نظر به 
اند، به نظر ما ن لم یکن دانستهأتعدیل و در فرازی دیگر چنین تعیین خساراتی را ک

کند و ی را تقویت ماستناد به قاعده فوق بر فرض صحت داللت، بیشتر نظریه بطالن
 چراکه تعیین خسارت به نحو گزاف و غیر منصفانه از  . تعدیل نیستی برایمجوز

مصادیق اقتصاد تکاثری، کسب درآمد ناروا، سبیل ناحق و نتیجتاً برخالف نظم 
ن لم أم چنین توافقاتی ک. ق975 یعمومی برشمرده شده است لذا به حکم ماده

  .ماندبرای تعدیل باقی نمیبود و دیگر مجالی یکن خواهد
سوء استفاده «و » حسن نیت «یها  نیز با استناد به نظریهی برخسایر دالیل؛) و
تعدیل  26)99 :1380عادل، ( الحرج ی و قاعده)  به بعد76 :1385وحیدی، (» از حق
  .دانند ی شرط وجه التزام غیرمنصفانه را مجاز میقضای

 یگونه مجوز ر فرض صحت داللت، هیچرسد استناد به دالیل فوق، ب ی بنظر م
آیند چراکه با ممنوعیت قاطع مقرر در فراز دوم  یشمار نم بهی تعدیل ولو قضاییبرا
 .م رو به رو است. ق230 یماده

  
  27شرط وجه التزام غیر عادالنه» بطالن«نظریه . 4

 ی از شرایط عمومیرسد شرط وجه التزام غیرعادالنه از یک جهت برخمیبنظر
مثل ( از جهت دیگر اصول طبیعی حقوق قراردادها  . قراردادها را دارا نیستصحت

در درج چنین شرطی رعایت نشده است ولو اینکه اصول ) عدالت و عقالنیت
 البته برای التزام به آن اصول نیز نیاز  .گذار تصریح نشده استمزبور در بیان قانون

 در ظرف چنین اصول یحقوق چرا که همه قواعد  .به تصریح قانونگذار نیست
 بنظر ما همه مواد و مقررات  .پردازند ی متولد شده و الجرم به ادامه حیات میبنیادین

 ی حقوقی مربوط به آنها باید محاط در اصول و قواعد واالیقانونی و تفسیرها
 عدالت و انصاف باشد و رعایت آن نیز به تصریح یبخصوص ارزش های متعال



  شرط وجه التزام غیرعادالنه

 

81

ها  دان است و بدون تجهیز به سالح آنچراکه ابزار کار حقوق. اردگذار نیاز ندقانون
 خود که همانا تالش در راه تحقق عدالت و انصاف است یتواند به وظیفه ذات ینم

  .گام بردارد
قبل از بیان و تحلیل دالیل مورد استناد نظریه بطالن، بخشی از رأی ذیل را که 

 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان 26/1/87 مورخ 87-50-49طی دادنامه شماره 
فارس اصدار یافته است و بدینوسیله شرط وجه التزام به استناد ناعادالنه بودن باطل 

  :شوداعالم شده است عیناً آورده می
نسبت به دادنامه شماره ... ای قبا وکالت آ... تجدیدنظرخواهی آقای «
 که بر محکومیت  شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مرودشت10/9/84- 639

تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ چهارصد و چهل و پنج میلیون ریال 
 صادر شده 27/7/82بابت وجه التزام مندرج در قرارداد اجاره ) 445000000(

 زیرا وجه التزام تعیین شده در قرارداد بیش از دو برابر  .است وارد می باشد
دیدنظرخوانده است و چون وجه مبلغ اجاره بهای مقرر بین تجدیدنظرخواه و تج

گردد، تعیین چنین وجه التزام گزافی التزام عمالً جایگزین تعهد اصلی می
برخالف عدالت معاوضی بوده و درحقیقت چهره جبران خسارت ندارد بلکه 

باشد لذا دادگاه بنظر دادگاه دارا شدن غیرعادالنه است که مورد تأیید قانون نمی
 قانون آیین دادرسی مدنی 358 یبا پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده

دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمت مورد اعتراض نقض و مستنداً به قاعده 
  »...گرددالضرر حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعالم می

 وجه التزام غیرعادالنه  و تحلیل دالیل نظریه بطالن شرطیدر ادامه به بررس
 .شودپرداخته می

  
  دالیل بطالن شرط وجه التزام غیرعادالنه. 4,1
دانان از عدالت بسیار استفاده  در لسان حقوق:ینقض عدالت معاوض) الف

برای بحث ( است ی منظور از عدالت در حقوق قراردادها عدالت معاوض .شود می
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 عبارتست از تعادل یعدالت معاوض ). 243-219 :1387کاتوزیان، : ک.تفصیلی ر
 متقابل و متعادل یتعادل بین تعهد ها. بین عوضین در قراردادهای معوضِ مغابنی

در مقابل (  طبیعت معاوضه در عقود معاوضیِهبودن عرفی ارزش دو عوض الزم
  . است) در مقابل عقود مسامحه ای(مغابنی ) عقود مجانی

ارسطو  « .سرچشمه گرفته است ارسطو همفهوم عدالت معاوضی از اندیش
 تعادل یمقصود از عدالت معاوض: کند  تقسیم میی و توزیعیعدالت را به معاوض

 از دو طرف قرارداد نتواند به ی که یکیا میان دو عوض در معامله است به گونه
 این مفهوم  .، ثروتمند شود یا هر دو عوض را به دست آوردی فقر دیگریبها

 ی آن جبران خسارتیآید، ولی ضمانت اجرا ی بدست معدالت خود در قرارداد
 برعکس،  . را تأمین کندیاست که زیان دیده را به وضع متعادل بازگرداند و برابر

 ی است و به زندگی، مربوط به تقسیم ثروت و مناصب اجتماعیعدالت توزیع
 در اندیشه ارسطو عدالت). 616 :1377کاتوزیان،(»  و نقش دولت ناظر استیعموم
است ولی در ) تساوی ریاضی( و مساوات یبه معنی برابر» یعدالت توزیع«در 

 بنابراین عدالت  .است) تناسب ریاضی( انصاف یبه معنا» ی معاوض عدالت«
و ) بعد ایجابی(معاوضی دو بعد ایجابی و سلبی دارد؛ لزوم تعادل میان دو عوض 

 از آنجا که  ).یبعد سلب(منع تملک دو عوض توسط یکی از دو طرف معامله 
عدالت معاوضی چهره ای از عدالت است لذا نادیده انگاشتن آن به معنای تجاوز به 

 یعدالت زمان« در قراردادهای معاوضیِ مغابنی  .نظم عمومی و اخالق حسنه است
 طرف خود سوء استفاده ی و ناآگاهیکس نتواند از ناتوانشود که هیچ یرعایت م

 خود بگیرد و از ه بتواند ضعیف را در سلطیآن شود که قو دولت باید مانع از  .کند
 باشد با نظم ی که همراه با چنین تجاوزی قرارداد . نامشروع کندیبردار او بهره
  ). 192 :1390کاتوزیان، (»  و اخالق حسنه مخالف استیعموم

ضرورت رعایت عدالت معاوضی در عقود معوض مغابنی در حقوق ایران و 
 از جمله مصادیق لزوم برقراری عدالت معاوضی در  .بی سابقه نیستفقه امامیه نیز 

گونه تأسیسات حقوقی و تجلی این مفهوم در حقوق ایران و فقه امامیه را از این
  :توان موارد ذیل برشمرددانان میمنظر برخی از حقوق
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خیار غبن؛ برخی مبنای حق فسخ ناشی از غبن را در حقوق ایران و فقه ) الف
 ه قاعده الضرر و برخی دیگر آن را بر اساس شرط ضمنی تحلیل و بررسی امامی
 بر مبنای هر دو تحلیل، اعم از اینکه شرط ضمنی یا الضرر مبنای خیار 28  .کنندمی

غبن باشد، آنچه اساس خیار غین را تشکیل می دهد بر هم خوردن فاحش تعادل 
نون مدنی اشاره شده است  قا417 و 416گونه که در مواد بین عوضین است همان

از این باب که خواستارند معادل مالی (و این امر بر خالف مبنای طرفین در معامله 
و موجب ورود ضرر به حقوق طرفین ) دهند به دست آورندرا که از دست می

عبارتی دیگر در خیار غبن بعد ایجابی عدالت معاوضی یعنی لزوم تعادل هب. است
  . شده استارزش دو عوض خدشه دار

تواند به فدیه رجوع کند طالق خلع؛ در این نوع طالق زن در صورتی می) ب
مثالً مدت عده زن منقضی نشده (که برای شوهر نیز رجوع از طالق امکانپذیر باشد 

تواند بدون پرداختن فدیه شوهر را از و زن نمی) باشد و در زمان غیر عده نباشد
کاتوزیان، (زوم حفظ تعادل در طالق خلع حق رجوع محروم سازد و این یعنی ل

تواند هم عوض را دریافت کند و هم از مزایای در واقع زن نمی). 278 :1389
 در طالق خلع به  .طالق بائن سود ببرد و این نتیجه با مفاد قرارداد منافات دارد

نحو مذکور بعد سلبی عدالت معاوضی یعنی منع تملک دو عوض برای یکی از دو 
  .اظ نشده استطرف لح
 یتلف مبیع قبل از قبض؛ در صورت تلف مبیع قبل از قبض به حکم ماده) ج

 قانون مدنی ثمن باید به مشتری مسترد گردد و چنانچه هنوز ثمن پرداخت 387
توان لزوم  مبنای این امر را نیز می .نشده باشد خریدار الزامی به پرداخت آن ندارد

 چراکه اقتضای عدالت معاوضی این  .انسترعایت بعد سلبی عدالت معاوضی د
  29.است که دو عوض به تملک یکی از دو طرف در نیاید

رسد مهم ترین دلیل بطالن شرط وجه التزام غیرعادالنه این است که نظر میه ب
چه شرط وجه  در ما نحن فیه، چنان .توافق مزبور برخالف عدالت معاوضی است

با میزان خسارت ) و نه نابرابر(ینده ای نامتناسب التزامی به نحو گزاف و بطور فزا
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واقعی باشد به نحویکه مغایر عدالت و انصاف در قراردادها باشد موجب نقض 
   چراکه؛ .عدالت معاوضی است

دار  بعد ایجابی عدالت معاوضی یعنی لزوم تعادل بین عوضین خدشه- اوالً
. شودتعهد مرتکب میشده است؛ این وجه مقطوع ما به ازای تخلفی است که م

در اینجا وجه ( لذا تعادل بین عوض  .توافق مزبور ماهیت معاوضی مغابنی دارد
 به همین دلیل توافق  .ضروری و طبیعی است) در اینجا تخلف(و معوض ) التزام

دانان توافقی خالف نظم عمومی و معارض با تعادل بین عوضین بنا بر گفته حقوق
و نیز خالف طبیعت معاوضه و ماهیت ) 196و192 :1390کاتوزیان، (اخالق حسنه 

توجه به این امر ضروری است که بین . خسارتی وجه التزام است و کأن لم یکن
خیار غبن و شرط وجه التزام غیرعادالنه تفاوت های اساسی وجود دارد و به همین 

ل یدلیل ضمانت اجرای آنها متفاوت است؛ در اولی حق فسخ و در دومی که از مسا
 اگرچه مبنای هر دو عدم  .نظر ما بطالنهشود بمربوط به نظم عمومی شمرده می

تعادل بین ارزش دو عوض است، در اولی جهل شرط است ولی در دومی  معموالً 
دو طرف علم به عدم تعادل در عوضین دارند هرچند که علم و جهل در این زمینه 

ن که احکام آن با عیب اراده سازگار رسد بر خالف خیار غبنظر میه ب .تأثیر ندارد
نیست، درج شرط وجه التزام غیرعادالنه در نهایت به عیب اراده یا فقدان قصد 

     متعهد به التزام با توجه به وضعیت وی] عدم امکان وجود قصد جدی[جدی 
  .گرددمیبر

 جواز چنین شرطی موجب سوء استفاده طرف قوی از ناتوانی طرف - ثانیاً
شود که موجب بهره برداری نامشروع  موجب سلطه قوی بر ضعیف میضعیف و

درج شرط وجه التزام گزاف، غیرعادالنه و غیر منصفانه از  .طرف قوی است
 با جواز  .مصادیق اقتصاد تکاثری و برخالف نظم عمومی و اخالق حسنه است

 در صورت  .شود ی طرف ضعیف از حمایت عدالت و انصاف خارج میچنین شرط
 یبردار  مشروط علیه بهرهیواز شرط وجه التزام غیرعادالنه مشروط له از ناتوانج
چنین با جواز شرط مذکور نظم  هم .کند و این خالف اخالق حسنه است یم

 دارا بر ندار و بر هم ه سلطهشود چرا که تجویز کنند ی نیز دچار خدشه میعموم
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 طبقه خاصی از اجتماع زننده نظم عمومی اقتصادی و انباشت سرمایه در دست
از این رو نقض عدالت معاوضی بعنوان یکی از جلوه های عدالت، به نظم . است

  .زندشود، لطمه میعمومی که عدالت نیز یکی از مصادیق آن محسوب می
 یکی از ): که انجام آن غیر مقدور استیشرط(غیرمقدورالتسلیم ) ب

 مبنای  . موضوع تعهد استشرایط عمومی صحت قراردادها مقدورالتسلیم بودن
 فقدان  . قانون مدنی است662 و 470، 348قانونی این شرط در حقوق ایران مواد 

این شرط موجب غرری بودن معامله و به منزله فقدان موضوع در یک قرارداد است 
 در این خصوص عالوه بر قدرت بر تسلیم مورد  .که بطالن معامله را به دنبال دارد

د باید علم طرفین به قدرت واقعی بر مقدورالتسلیم بودن مورد تعهد توسط متعه
چه هر یک از این دو رکن وجود نداشته باشد معامله  چنان .معامله نیز محرز گردد

 مثالً اگر طرفین هنگام معامله اطمینان بر تسلیم نداشته باشند ولی با  .باطل است
آید قدرت بر تسلیم عملکاشف بهکنند ولی بعداً این حال مبادرت به انعقاد عقد می

 به عبارتی دیگر موضوع  .وجود داشته است چنین معامله ای از ابتدا باطل است
 زیرا  .بر تسلیم مورد معامله است» قدرت معلوم«شرط مزبور در حقیقت عبارت از 

هرگاه طرفین به هنگام تشکیل عقد بدانند که مورد معامله مقدور التسلیم نیست، در 
اند که به اعتقاد ایشان قابل   منعقد ساختهی را نسبت به موضوعیا معاملهحقیقت 

.  است که محکوم به بطالن استی یک معامله غرریا اجرا نیست و چنین معامله
همانطور که مجهول بودن جنس یا کمیت یا اوصاف مورد معامله بطالن عقد را به 

در مورد معامله و باالتر از  مجهول بودن امکان تصرف یهمراه بیاورد به طریق اول
 به مورد معامله موجب بطالن عقد خواهد بود یآن معلوم بودن عدم امکان دسترس

  ).291-290 :1385شهیدی، (
در این خصوص که قدرت بر تسلیم اختصاص به مورد معامله دارد یا صفت 

 برخی بطالن قرارداد را به علت غیر  .باشد اختالف نظر استمتعهد می
دانند که عدم قدرت بر تسلیم ناشی از وضع تسلیم بودن در فرضی میمقدورال

دانان اعتقاد  در مقابل برخی از حقوق .باشد نه متعهد] مبیع[خاص خود مورد تعهد 
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دارند که قدرت بر تسلیم از اوصاف متعهد است و توان تسلیم وصفی است که به 
رسد با نظر میه ب30  . آنگردد و مربوط به مالک مبیع است نه خودمیانسان باز

 قانون مدنی 348 یتوجه به اینکه فاعل و عامل تسلیم کننده در دو فراز اخیر ماده
است و نه شیء بنابراین قطعاً این وصف به ) اعم از بایع و مشتری( یک شخص 

بنابراین وصف . شود فوق الذکر مبیع مفعول شمرده مییگردد و در مادهنمیمبیع بر
 یماده(سلیم بودن ابتدائاً به شخص بایع و سپس به مشتری و یا حتی ثالث مقدورالت

    در امر تسلیم مبیع،) طور کلی تر متعهدهو ب(به عنوان جانشین بایع ، )م. ق238
 بنابراین قدرت بر تسلیم در حقوق ایران از اوصاف متعهد است و  .گرددمیبر

رت بر تسلیم مورد تعهد را نداشته باشد چه وی ابتدائاً، و نه بطور عارضی، قدچنان
  .و با این حال مبادرت به انعقاد عقد کند عقد مزبور باطل است

که مورد شرط نیز همانند مورد معامله باید مقدورالتسلیم باشد و علم  از آنجا
طرفین نیز به آن تعلق گیرد بنا بر این قدرت معلوم بر تسلیم مورد شرط اعم از فعل 

      .ا انتقال حق و منفعت، نیز از شرایط صحت مورد شرط استیا ترک فعل ی
که شرط ضمن عقد تابع عقد است، بطالن آن اصوالً بر سرنوشت  چنین از آنجاهم

که شرط ضمن عقد قابلیت اجرا  یتوان گفت در صورت ی لذا م . نداردیعقد اثر
م . ق232 یماده 1گونه که در بند نداشته و مقدورالتسلیم نباشد باطل است همان

  .اشاره شده است
با ) مشروط علیه(یکی از فروض مطرح در این مقاله وضعیتی است که متعهد 

توجه به وضعیت خود و اوضاع و احوال حاکم بر معامله توانایی پرداخت و تسلیم 
را بدلیل گزاف بودن ندارد؛ نه ) متعهدله(وجه التزام مقرر بین خود و مشروط له 

توان انتظار معقولی به توانایی وی در ایفای که بصورت بالقوه هم نمیتنها بالفعل بل
نیز در حین عقد ) و نه موقت(چنین این ناتوانی دایمی  هم .تعهد مزبور داشت

به ) خیار تعذر تسلیم(تواند از اسباب فسخ  است نه اینکه عارضی باشد که خود می
  .شمار آید

 از آنجا که  . مصادیق متعدد است بایمقدور التسلیم نبودن یک مفهوم کل
چه وی با توجه به وضعیت خاص قدرت بر تسلیم از اوصاف متعهد است و چنان
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خود توانایی بالفعل و حتی بالقوه در تسلیم مورد تعهد را نداشته باشد و در فرضی 
 از مصادیق یتوان یکاز توان وی خارج باشد می) وجه التزام(که تعهد مالی مزبور 

     تسلیم نبودن را گزاف بودن میزان وجه التزام دانست؛ مبلغ وجه التزاممقدورال
چنان گزاف و نامتناسب، غیرعادالنه و غیرمنصفانه است که مشروط علیه با توجه آن

 این  .قادر به تسلیم آن نیست) بالقوه و بالفعل(به وضعیت خاص مالی، بطور مطلق 
 انعقاد عقد نیز بر دو طرف معموالً  بر تسلیم نیز از همان زمانیعدم توانای

 دو طرف آگاه  .کند ی می بر طرف ضعیف چنین شرطیهویداست چرا که طرف قو
قدرت بر تسلیم مورد شرط را ندارد ) طرف ضعیف(بر این امر هستند که متعهد 

تواند در صورت ارتکاب تخلف مبلغ مزبور را ایفا کند لذا عنصر قدرت  ی نمییعن
 باطل یبعنوان شرط صحت شروط ضمن عقد مفقود و چنین شرطمعلوم بر تسلیم 

شود و  یمحسوب م» یغرر«) یتبع (ی در واقع توافق بر چنین تعهد ضمن .است
توافق بر آن از مصادیق معامالت غرری است چرا که روابط و سرنوشت معامله 

  عالوه بر این باید توجه داشت درج شرط وجه التزام یک عمل حقوقی .ناپیداست
مبتنی بر احسان و مسامحه نیست بلکه یک عمل معاوضی مغابنی است و به همین 
جهت امکان جریان قاعده غرر نیز در آن وجود دارد و از آنجا که صرفاً این شرط 

  .کند یشود بطالن آن به اصل معامله سرایت نم محسوب میی است و تبعیغرر
داند که  ی میین شرط دیگر، از یک سو مشروط له هنگام درج چنیعبارتهب

 را پرداخت یمتعهد و طرف ضعیف قرارداد قادر نخواهد بود که چنین مبلغ گزاف
 متعهد قابلیت اجرا نخواهد داشت و مورد شرط که ی این شرط از سویکند یعن

 است با توجه به وضعیت متعهد مقدورالتسلیم نیست و از سوی یمیزان مبلغ گزاف
  .ین امر ملتفت است که توانایی ایفای آن را ندارددیگر خود مشروط علیه نیز به ا

به عبارتی دیگر توافق بر پرداخت وجه التزام گزاف بدلیل مشهود بودن عدم قدرت 
 لذا  .بر انجام آن به نوعی نقض غرض و خالف قصد طرفین و غیر قابل اجرا است

  . م چنین شرطی محکوم به بطالن است. ق232 ی ماده1به حکم بند 
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سفهی بودن شرط وجه ( بودن شرط وجه التزام غیرعادالنه یرعقالئغی) ج
 معقول بودن یک امر توافقی موضوعی مسلم در منابع فقهی و ):التزام غیرعادالنه

حقوق ایران است که در منابع فقهی از آن به بناء عقال، سیره عقال و ارتکاز عقال، 
ضرورت رعایت احکام ). 249 :1390نکوی،(عرف عقال و احکام عقال یاد می شود 

و مقررات عقالنی و عرفی از منظر شرع نیز پنهان نمانده است و در همین راستا 
  . اکثر احکام شرعی در باب معامالت که چهره عقالنی و عرفی دارند امضایی هستند

 که ی طرفی که تسلیم آن به عقیده طرفین مقدور نیست، از سویا معامله
 ی غیر عقالییا کند معامله یلیم یا به تسلیم آن تعهد معوض را در برابر آن مال تس
دهد  ی از آن تن در نمی ممیز به آثار و تعهدات ناشیاست که شخص رشید یا حت

 بدهد که به عقیده او ی در برابر مالیشود چیز یزیرا هیچ شخص عاقلی حاضر نم
  ).291 :1385شهیدی، (شود  یهرگز به او داده نم
 در ما  .ن از شرایط طبیعی اعتبار یک امر قراردادی استی بودیبنابراین عقال

نحن فیه، چنانچه توافق بر اخذ وجه التزام گزاف، غیرمنصفانه و نامتناسب با 
 چگونه ممکن  .خسارت عرفی صورت گیرد چنین توافقی خالف عقل سلیم است

داند چنین است متعهد عاقل حاضر به پذیرش چنین تعهدی شود در حالیکه می
گونه صرفه ه گزافی را بدون سبب و استحقاق خاص و بدون توجیه هروج

دهد؟ چگونه ممکن است می) مشروط له(اقتصادی به اختیار خود به متعهدله 
متعهدله عاقل حاضر به پذیرش چنین امری شود در حالیکه عالم است متعهد قادر 

اء بر امر موهوم به پرداخت آنچنان وجه التزامی نیست؟ آیا این نوع توافقات اتک
نیست؟ در واقع، عمل بر خالف و در تضاد با علم و متکی بر احتماالت نا متعارف 

 اگر هدف اصلی از درج  .خود امری غیر عقالیی است که مطمئناً غرر در پی دارد
شرط مزبور التزام واقعی به پرداخت باشد با توجه به علم طرفین مبنی بر عدم 

ن تعهد، توافق بر امری شده است که شرط قدرت بر توانایی متعهد در انجام آ
 اگر هدف اصلی از التزام فوق  .تسلیم در آن مفقود لذا توافق مزبور باطل است

عنوان ابزار فشار برای انجام تعهدی دیگر مثل تخلیه ملک در هصرفاً استفاده از آن ب
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فه نیست گفته  گزا .موعد مقرر باشد لذا قصد جدی بر اخذ وجه مزبور وجود ندارد
شود مجموع دالیل ابرازی به نوعی به بناء عقال و لزوم عقالئی بودن توافقات 

  .گرددمیطرفین بر
 را که از مصادیق ی نباشد باید چنین شرطی عقالییچه شرط ضمن عقدچنان

. م باطل دانست. ق232 یآیند به حکم بند یک مادهشرط غیرمقدور به شمار می
که هم  ه در شرط وجه التزام گزاف و غیرمنصفانه از آنجانکته جالب این است ک

مشروط له و هم مشروط علیه هر دو عالم هستند که با توجه به اوضاع و احوال 
) ی وی مالیتوانای( وی یحاکم بر معامله و مشروط علیه از جمله وضعیت مال

لذا علم به  توسط متعهد وجود ندارد ی چنین وجه التزام گزافی تسلیم و ایفایتوانای
توان ادعا  معموالً از ناحیه طرفین است و مییغیر مقدورالتسلیم بودن چنین شرط

، ی نسبت به این قسمت از معامله، به عنوان تعهد تبعیکرد قصد طرفین به نوع
 نسبت به پرداخت آن از سوی یشود و مثل این است که قصد جد خدشه دار می

تعدله وجود ندارد و مناسب تر این است  توسط میمتعهد و اخذ چنین وجه التزام
. که بگوییم تصور داشتن چنین قصدی برای متعهد و حتی طرفین امکانپذیر نیست

تواند در آینده چنین  ینم) مشروط علیه(چراکه هر دو طرف آگاه هستند که متعهد 
  .شود شمرده میی بپردازد و از این روی مصداق بارز معامالت سفهیمبلغ

 نباشد ولی یک بار در زندگی تصرف غیر عقالیی در مال خود اگر کسی سفیه
شود تا معامله او  معامله کننده به این مقدار سفیه نمی .کند این معامله سفهی است

 مانند اینکه کسی به دیگری وکالت دهد تمام اموال او را در  .غیر نافذ گردد
ت و معامالت مبتنی بر  این وکال .صورتی که بخواهد به خود یا دیگران منتقل کند

 بنابراین ضابطه سفهی بودن معامالت این  .آن سفهی بوده و فاقد اثر حقوقی است
 از این  .ای واقع شوند که مورد اعتنا و توجه متعارف مردم نباشدگونهاست که به

رو انتقال مال خود به دیگری بدون عوض مادی و معنوی، مجهول بودن عوضین 
ه عقال اقدام به چنین بیعی نکنند، شرط اجل بسیار طوالنی در بیع به گونه ای ک

برای پرداخت ثمن، و توافق بر مهریه های سنگین از مصادیق تصرفات سفهی بوده 
 و 232 ی، بند دو ماده348 یتوان از ماده می .و همگی محکوم به بطالن می باشند
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توافق بر پرداخت ). 154 :1389قنواتی، (م این حکم را استنباط نمود . ق570 یماده
آید مصداق معامله شمار میوجه التزام گزاف و نامتعارف که تصرفی غیرعقالیی به

  . سفهی محسوب و محکوم به بطالن است
طور که گفته شد وجه  همان: وجه التزام غیرعادالنهیفقدان چهره خسارت) د

یش آن را تخمین  است که طرفین پیشاپی خسارت . داردیالتزام ماهیتاً چهره خسارت
شده است که مبین این » عنوان خسارت«م نیز اشاره به . ق230 ی در ماده .اند زده

  . امر است
 عدم قابلیت جمع مطالبه -1:  وجه التزام دو نتیجه گرفتیمیاز ماهیت خسارت

وجه التزام با الزام به انجام تعهد در خصوص وجه التزام به عنوان خسارت ناشی از 
 و یبین مبلغ تخمین) ی حقیقیو نه برابر (ی لزوم تناسب عقالن-2عهد، عدم انجام ت

 را بین این دو امر نپذیریم یچه لزوم تناسب عقالن در واقع چنان .یخسارت واقع
 ییابد که خالف نصّ و ظاهر ماده و تهدیدآمیز مییشرط وجه التزام ماهیت کیفر

ختصات وجه التزام به عنوان طور که اشاره شد مفردات و م همان .م است. ق230
م بیان شده است و مبین این حقیقت است که . ق230 ی در مادهییک حقیقت قانون

 از  .گذار در مقام بیان بوده لذا مفهوم مخالف آن معتبر و قابل اتکاء استقانون
اشاره نمود و مفهوم مخالف » به عنوان خسارت«توان به قید  یجمله این مختصات م

را نداشته باشد » به عنوان خسارت«چه مبلغ مزبور تاب تفسیر  که چنانآن این است
 چنان گزاف و ،چه وجه التزام مقرر چنان  در نتیجه، .آیدوجه التزام به شمار نمی

 و عرفی بین میزان مبلغ یکه تناسب عقالنباشد به نحوی) غیرمنصفانه(غیرعادالنه 
، توافق مزبور، توافق بر امری موهوم برقرار نباشد) یعرف (یمقرر و برآورد حقیق

م و ماهیت خسارتی این تأسیس حقوقی . ق230شود که خالف نص مادهتلقی می
  .است و طبق اصول حقوقی کأن لم یکن خواهد بود

 :م بر جواز درج شرط وجه التزام غیر عادالنه. ق230 یعدم داللت ماده) ه
م . ق230 یزاف به نص مادهممکن است برای معتبر دانستن شرط وجه التزام گ

. توسل به این ماده برای جواز چنین شرطی توجیه کننده نیست . استناد شود
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 به آن اشاره شد، از این یکه در صفحات قبل» به عنوان خسارت«علیرغم تفسیر قید 
شود؛ ابتدائاً اصل درج شرط وجه التزام ماده بطور عمده سه امر بیشتر برداشت نمی

 ثانیاً جواز استحقاق وجه التزام را صرف تخلف متعهد و بدون  .ندک را تجویز می
 را از دخل و تصرف در قالب ی ثالثاً قاض .داند یلزوم ورود و تقویم خسارت م

 صرفاً ما را از تعدیل وجه التزام ی این ماده بطور اجمال .داردیتعدیل ممنوع م
یست بلکه اساساً چنین  مقصود ما در تحقیق پیش رو تعدیل نیکند ول یممنوع م

 جواز یا ممنوعیت تعدیل فرع بر  .دانیم یاعتبار می  را بیشرط وجه التزام گزاف
به همین دلیل اعتقاد بر بطالن شرط وجه التزام  . صحت و اعتبار چنین شرطی است

  . م ندارد. ق230 یگونه برخورد و تضادی با نص مادهغیرعادالنه هیچ
و اطالق و عموم اشاره به تجویز درج شرط وجه م که به نح. ق230 ی ماده

 مسلماً درج  . متعارف حمل شودیالتزام در حقوق ایران کرده است باید به معنا
گذار نخواهد شرط وجه التزام گزاف و غیرمنصفانه منظور و مقصود عرف و قانون

 ی ما نسبت به شمول مادهیچنین چنانچه شبهه برا هم .بود بلکه خالف آن است
م به وجه التزام گزاف ایجاد شود باید دانست که اوالً استناد به عمومات و . ق230

 قانونی نباید در تضاد با سایر اصول مسلم حقوقی ازجمله یاطالقات یک ماده
عدالت معاوضی، عقالیی بودن امور توافقی و صیانت از نظم عمومی و اخالق 

» ات مصداقیه جایز نیستتمسک به عموم عام در شبه«حسنه باشد و ثانیاً 
 عمومات و اطالقات ی را در لوایتوان چنین شرط یلذا نم) 106 :1385:محمدی،(

  .م معتبر دانست. ق230 یماده
 :1382 قانون تجارت الکترونیک مصوب 46 یمالک قسمت اخیر ماده) و

 جدید 31حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام حقوقی ایران در قوانین و لوایح
 یکی از موارد تقنینی به منظور حمایت از حقوق  .گرفته استتوجه قرارمورد 
 46 ی ماده . دانست1382توان قانون تجارت الکترونیک مصوب کننده را میمصرف

استفاده از شروط قراردادی خالف مقررات این فصل و «: دارداین قانون مقرر می
 ی این ماده .» مؤثر نیستاعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کنندهچنین هم
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قانونی به عنوان تحولی نوین و پیشرو در مبحث تجارت الکترونیک و حتی حقوق 
قراردادها در نظام حقوقی ایران در راستای حمایت از مصرف کننده و طرف 

در » شروط غیرمنصفانه« مبنای قانونی مفهوم  .آیدضعیف قرارداد به شمار می
مذکور است هرچند که معیار غیرمنصفانه بودن مشخص  قانونی یحقوق ایران ماده

چون نظم عمومی و آید مانند مفاهیمی همنظر میهنشده است که این مورد نیز ب
 اگرچه جایگاه این مقرره در  .اخالق حسنه به تشخیص عرف واگذار گردیده است

رد و آن را توان استفاده کباشد اما از مالک این ماده میقانون تجارت الکترونیک می
به قراردادهای غیر الکترونیک نیز سرایت داد و شروط غیرمنصفانه را بطور کلی 

طور که هویداست از جمله شروط غیرمنصفانه شرط  همان .غیرقابل اجرا دانست
  . قانون تجارت الکترونیک مؤثر نیست46 یوجه التزام گزاف است که به حکم ماده

 در بند 32)سنجش عقالنی(» معقول«عیار الزم به ذکر است در همین قانون م
از » داده پیام«با توجه به اوضاع و احوال مبادله «:  تعریف شده است2 یماده» ن«

طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادالت طرفین در موارد : جمله
های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از مشابه، در دسترس بودن گزینه

های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این رفین، هزینه گزینهط
توان مالک  بنابراین با توجه به این بند می .»شودنوع مبادالت ارزیابی می

  .غیرمنصفانه بودن را نیز عرفی شمرد
 غرری بودن بیع گزاف توسط شیخ انصاری در کتاب مکاسب :سابقه فقهی) ز

 ۀ الناس فی غیر زمان الحاجۀ، فالغرر الینتفی بمسامحۀو بالجمل«: استنیز اشاره شده
، و ما تعذر تسلیمه، و الثمن المحتمل لم یکن بیع الجزاف، و إال ۀإلی المداق

 ۀللتفاوت القلیل و غیر ذلک من الجهاالت غرراً لتسامح الناس فی غیر مقام الحاج
اینکه غرر با توجه به). 41 :1389األنصاری، (»  فی أکثر المجاالتۀإلی المداق

توان مالک بطالن در بیع گزاف را موجب حرمت و بطالن یک امر حقوقی است می
 لذا شایسته است بگوییم که بطالن وجه التزام  .به وجه التزام گزاف نیز سرایت داد

  .گزاف نه تنها تعارضی با مبانی فقهی ندارد بلکه با آن نیز منطبق است
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   به شبهات احتمالیطرح و پاسخ. 4,2
 ی و گزاف توال ممکن است گفته شود بطالن شرط وجه التزام غیرعادالنه) الف

کند چراکه اوالً موجب فرار متعهد از انجام تعهد و تسهیل تخلف در  یفاسد ایجاد م
 ثانیاً معیار غیرعادالنه بودن شخصی  .شود یقراردادها به بهانه غیرعادالنه بودن م

  است؛ 

 فاسد بیشتری به ی توالیرسد جواز چنین شرطینظر مهاید گفت بدر پاسخ ب
 چراکه چنین شروط وجه التزام گزاف از مصادیق اقتصاد تکاثری  .آورددنبال می

- قانونیاست که موجب سلطه دارا بر ندار و خروج طرف ضعیف از چتر حمایت

  . شود ی عدالت و انصاف است، می آن تقنین در راستایگذار، که وظیفه ذات
  . به هیچ عنوان به ضرر مشروط له نیستیعالوه بر این بطالن چنین شرط

 را از امتیازات این یچرا که بطالن شرط وجه التزام غیرعادالنه و گزاف صرفاً و
 مربوط به ی معافیت از بار اثبات ورود خسارت و تشریفات دادرسیشرط، یعن

مزبور مثل این است که در کند و با بطالن شرط یتعیین میزان آن محروم م
 برای مطالبه یاند و به همین دلیل حق وخصوص خسارت اصالً شرطی قید نکرده

 استحقاق ی با اثبات شرایط عمومی مسئولیت قراردادیخسارت طبق قواعد عموم
 مفهوم غیرعادالنه هم مانند مفاهیمی چون  .جبران خسارت کماکان پایدار است

چنین باید توجه  هم .متکی بر فهم عرف است... ن ونظم عمومی، اخالق حسنه، غب
کرد دشواری اثبات غیرعادالنه بودن با توجه به وضعیت خاص متعهد از جمله 
احراز تمکن یا عدم تمکن وی و شرایط حاکم بر قرارداد نباید موجب تردید نسبت 

 نه به بطالن شرط مزبور گردد چراکه بحث اخیر در مقام تحلیل امور ثبوتی است و
  .اثباتی

     بطالن شرط وجه التزام گزاف مصداق اجتهاد در برابر نص به شمار) ب
  آید؛ می

در پاسخ باید گفت بطالن شرط وجه التزام گزاف مصداق اجتهاد در برابر نص 
. م است. ق230 ی چراکه نص موردنظر در ما نحن فیه ماده .آیدبه شمار نمی
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اصل : شودبیش از سه مطلب عمده برداشت نمیطور که گفته شد از این ماده همان
جواز درج وجه التزام، استحقاق به صرف تخلف و بدون نیاز به ورود ضرر و 

همین جهت در زمینه وجه التزام نامتعارف و گزاف  به .ممنوعیت قاضی از تعدیل
 توسل به اطالق و  .حکمی ندارد که نظر مزبور اجتهاد در برابر آن محسوب شود

م نیز با دو مانع رو به رو است؛ اوالً تمسک به . ق230 یوجود در مادهعموم م
عموم عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، ثانیاً اطالق به نحو مذکور با اصول 
مسلم حقوقی مثل عدالت معاوضی، عقالنیت امور توافقی و صیانت از نظم عمومی 

 .و اخالق حسنه برخورد و تعارض دارد

  
 گیرینتیجه. 5

 شرط  .یکی از راه های جبران خسارت توافقی درج شرط وجه التزام است
طور هوجه التزام یک ماهیت حقوقی قراردادی تبعی با موضوع پرداخت مبلغی پول ب

ی یو جز) عدم انجام تعهد(م از مطلق عنوان خسارت ناشی از تخلف، اعهمقطوع ب
گیرد که افق طرفین قرار میاست که قبل از نقض تعهد مورد تو) تأخیر انجام تعهد(

به موجب آن به صرف ارتکاب تخلف، بدون نیاز به اثبات ورود و تقویم ضرر، 
  . شودملزم به پرداخت می) مشروط علیه(متعهد 

طرفین در تعیین میزان وجه التزام آزادی کامل دارند ولی این اختیار نباید به 
 و طبیعت معاوضه و نحوی اعمال شود که شرایط اساسی صحت شروط ضمن عقد

دانان معتقدند  قریب به اتفاق حقوق .ماهیت خسارتی وجه التزام را خدشه دار کند
گونه محدودیتی است لذا تعیین میزان وجه التزام متکی بر اراده طرفین و بدون هیچ

گونه تناسب معقولی با درج چنین شرطی بطور مطلق صحیح است ولو اینکه هیچ
 عده ای در چنین وضعیتی با توجه با قاعده عدل و  .باشدخسارت واقعی نداشته 

رسد با توجه به شرایط نظر میه اما ب .انصاف نظر به تعدیل وجه مزبور دارند
قرارداد و وضعیت متعهد بدلیل عدم توجه قصد جدی آنها به التزام به چنین 

اوضی و شرطی، غیرعاقالنه بودن، غیرمقدورالتسلیم و غرری بودن، نقض عدالت مع
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 دالیل مذکور به بناء عقال،  .نداشتن چهره خسارتی چنین وجه التزامی باطل است
گردد که درج چنین شرط نامتناسب و گزاف میطبیعت معاوضه و قصد طرفین بر

 ولی با این  .مغایر با آنهاست و تجویز آن خالف نظم عمومی و اخالق حسنه است
از طریق اثبات شرایط ) مشروط له(ه وجود کماکان مطالبه خسارت برای متعهدل

پذیر است و بطالن شرط مزبور صرفاً وی را از عمومی مسئولیت قراردادی امکان
  .کندامتیازات درج وجه التزام محروم می

  
  هایادداشت

 مبلغ تعیین یقرارداد  غیر یها  وجه التزام ویژه قراردادها است و در مسئولیت-1
را، با » شرط کیفری«گویند به همین جهت اصطالح  ینم» وجه التزام«شده را نیز 

اینکه با ماهیت کنونی آن در حقوق ایران تناسب نداشت، از حقوق اروپایی اقتباس 
  ). 571-570 :1374کاتوزیان، (کرده اند 

  ).88 :1380عادل، (کار رفته است ه بی در برابر مفهوم وجه التزام غیر قرارداد-2
جعفری لنگرودی، (نان معاصر عرب استعمال شده است دا این لفظ توسط حقوق-3

1382 :739.(  
 ، صب-1378: (ک.چنین برای مطالعه سایر تعاریف از این نویسنده ر هم-4

  ).3058، واژه 382 ،؛ همان5934، واژه 739 :1382؛ 8451، واژه 2264
دانان معتقدند شرط پرداخت مبلغ معین در صورت تخلف هیچ  از حقوقی برخ-5

 تعهد، به یممکن است دو طرف شرط کنند که متخلف از اجرا .  نداردیوصیتخص
؛ شعبانی، 233 :1388  قاسم زاده،( او انجام دهد ی برای بپردازد یا کاریمتعهد مال

  ).89 :1380؛ عادل، 8 :1385؛ عابدیان، 98 :1385
 اطالق ی به شروط(Penalty Clause) ی در حقوق نوشته، شرط کیفر-6
موضوع . کند ی قرارداد را پیشاپیش تعیین می از عدم اجرایه خسارت ناششود ک یم

شرط کیفری ممکن است پرداخت وجه معین، انجام فعل یا ترک فعل معینی باشد 
 در نظام حقوقی کامن ال بخصوص حقوق انگلستان توافق بر  ).9 :1385عابدیان، (

 Liquidated)شرط خسارت مقطوع : خسارت بطور کلی به دو صورت است
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Demages Clause) و شرط کیفری (Penalty Clause)) ؛ 8 ،همان
- تغییر شرط کیفری از طریق دخالت مقامات قضایی امکان). 111 :1390مقصودی، 

    ست که ادر حقوق انگلیس تصور کلی بر این). مقصودی، همان(پذیر است 
خود بگیرد چنین چه شرط توافق بر تعیین خسارت جنبه تنبیهی و مجازات به چنان

شرطی غیرقابل اجراست و توافق طرفین تنها در صورتی نافذ است که به قصد 
  ).114 :1390؛ مقصودی، 10 :1385عابدیان، (دیده واقع شود جبران خسارت زیان

: دانان اشاره شده است عبارتند از مفاهیم مشابه وجه التزام که در آثار سایر حقوق-7
، شروط محدودکننده و فزونی )86 :1385شعبانی، (ی شرط تعیین خسارت قرارداد

، وثیقه )101 :1380عادل، (عدول ) حق(، هزینه )274 :1390کاتوزیان، (مسئولیت 
، خسارت تأخیر تأدیه ) به بعد316 :1378؛ جعفری لنگرودی، 100 :همان(و بیعانه 

دادی ؛ تفاوت اساسی وجه التزام با شرط تعیین خسارت قرار)84 :1383شهیدی، (
و سایر شروط محدودکننده و فزونی مسئولیت در بعد شکلی مطالبه خسارت همان 
معافیت از تشریفات دادرسی مثل اثبات ورود ضرر و تقویم آن در وجه التزام 

برای ). 95 و 92 :1385؛ شعبانی، 30 :1383احمدوند، (برخالف مفاهیم قبلی است 
     عادل،: (ک. و وثیقه و بیعانه رعدول) حق(مطالعه تفاوت وجه التزام با هزینه

 با ی عهدیگونه که مشخص است وجه التزام در قراردادهاهمان). 100-101: 380
شود و   ی، مطرح می، اعم از فعل یا ترک فعل یا اموال غیر پولیموضوع غیر پول

 است، پیشاپیش و قبل از ارتکاب یبرخالف خسارت تأخیر تأدیه که ویژه دیون پول
 522 ی باید مراتب مذکور در مادهی در دین پولیآن توافق شده است ولتخلف بر 
  .دادرسی مدنی فراهم گرددقانون آیین

8- Option  
 دیوانعالی کشور الزام متعهد را 7 شعبه 12/8/1321-2544 شماره ی مثال رأی برا-9

 25/9/1321-2907 شماره ی رأیداند ولپذیر مینیز در فرض درج شرط امکان
داند چراکه پذیر نمی کشور الزام متعهد را در فرض مزبور امکانیعال دیوان6 شعبه

  . تخلف استیاعتقاد دارد تنها همان وجه التزام ضمانت اجرا
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، ذیل واژه وجه التزام؛ 5934، واژه 739 :1382، یجعفری لنگرود: (ک. ر-10
  ).1380:91؛ عادل، 1، زیرنویس شماره 18 :1385عابدیان، 

 شعبه ششم دادگاه 26/1/87  مورخ 87-50-49مله دادنامه شماره  از ج-11
  .تجدیدنظر استان فارس

: 215 – 214 :1390؛ همان، 571 :1374؛ کاتوزیان، 619 :1382امامی، : (ک. ر-12
 :1388؛ صفایی، »دارد ی را در این باره ممنوع میشرط وجه التزام هر نوع بازرس«

  ).91 :1380؛ عادل، 13 :1385؛ عابدیان، 89: ؛ تسخیری30: 1383؛ احمدوند، 209
  ).»شود خالف آن در دادگاه شنیده نمییادعا«: 214 :1390کاتوزیان، : (ک. ر-13
حسینی، : مندرج در( کشور ی دیوانعال7 شعبه 12/8/1321-2544 شماره ی رأ-14

 26 ردیف 3/3/52-11 شماره ی اصراری رأ-) 63 :1374؛ نیک فر، 80 :1387
-244 ی رأ-) 88 :1371کاتوزیان، : مندرج در( عالی کشور  دیوانیهیأت عموم

  ).93 :1380مندرج در عادل، (  یک تهران ی حقوق27 شعبه 243-8/8/68
-698 رأی شماره -عالی کشور_ دیوان3 شعبه 4/7/71-408 شماره ی رأ-15

 –) 80-81 :1387، یحسین: مندرج در(عالی کشور _ دیوان3 شعبه 28/10/71
بازگیر، : مندرج در( شعبه سوم دیوانعالی کشور 7/6/72 مورخ 346/3ه شماره دادنام
  ).43 ، ص1380

 یعال_ دیوان25 شعبه 28/9/1372، 599/25 و 600 شماره یرأ: ک.چنین ر هم-16
  ).125 :1377بازگیر،: مندرج در(کشور 

در .  طبیعت معاوضه عبارت است از لزوم تعادل و تناسب بین عوض و معوض-17
  .تخلف و مبلغ مقطوع: ینجا عوضین عبارتند ازا

: 95 :1380  ؛ عادل،28-29 :1383احمدوند، : (ک. دیدن نظر مخالف ری برا-18
چرا که این مبلغ از ابتدا خسارت تخلف در اجرا بوده و تخلف در اجرا نیز اعم «

مهم آن است که در هر دو حال قرارداد به .  کل یا جزءیاست از تخلف در اجرا
ر کامل اجراء نشده و متعهد نیز تخلف نموده است، لذا متعهدله استحقاق طو

  ).»دریافت کل مبلغ خسارت را خواهد داشت
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 برای مطالعه در زمینه شروط غیرمنصفانه در سایر نظامات خارجی و بین المللی -19
 به 160 :1390ی، ی؛ نکو به بعد141 :1389؛ قنواتی،  به بعد8 :1381 شیروی،: (ک.ر
  ).دبع
استفاده از شروط قراردادی «: 1382 قانون تجارت الکترونیک مصوب 46 ی ماده-20

چنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف خالف مقررات این فصل و هم
  .»کننده مؤثر نیست

 :1374؛ همان، 216 :1390کاتوزیان، : (ک. در مورد وضعیت وجه التزام ناچیز ر-21
مقصودی، : (ک.عه این موضوع در حقوق انگلیس رچنین برای مطال؛ هم)572

1390: 116-117.(  
؛ 138 :1389؛ عدل، 619 و 250 :1382؛ امامی، 87: 1383شهیدی، : ( از جمله-22

  ).209: 1388؛ صفایی، 208: 1387حائری شاه باغ، 
23- Unconscionability  

 به آن اشاره ی متعدد البته دکتر کاتوزیان عالوه بر تعدیل وجه التزام که در آثار-24
 را ی طلبکار عدم نفوذ چنین شرطی ناروایاند، در یک مورد به دلیل انتفا کرده

  ).216 :1390کاتوزیان، : (ک.اند؛ ر پیشنهاد کرده
 ی خود از رعایت انصاف در رویه قضایی دکتر کاتوزیان در ادامه به تجربه قضای-25

 ی مطالعه رأیبرا(نیز قرار گرفته است ید دیوان یکنند که در نهایت مورد تأ یاشاره م
البته برخی اعتبار رعایت انصاف در پرونده مذکور ). 34-33 :1390 کاتوزیان، :ک.ر

 مالحظه توافق طرفین و یاند و تأیید دیوان را در راستارا مورد تردید قرار داده
 :1380  عادل،(اند نه رعایت انصاف ها و شرایط قرارداد دانسته قصد مشترک آن

100-99.(  
تواند به دلیل اند که دادگاه می البته همین نویسنده در فرازی دیگر اظهار داشته-26

غیر مقدور بودن انجام چنین شروطی و ناتوانی متعهد از انجام آنها به استناد بند 
برای نقد ). 99-98 :1380عادل، ( شرط مذکور را باطل اعالم کند 232 ییک ماده

ک .عنوان جواز تعدیل و یا بطالن وجه التزام غیرعادالنه رهالحرج باستناد به قاعده 
  ). به بعد122 :1390مقصودی، (
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ک .ر(دانان ایرانی عالوه بر دکتر مرتضی عادل  الزم به تذکر است در بین حقوق-27
، دکتر میرحسین عابدیان نیز در فرازی نظر به بطالن وجه التزام )به پی نوشت قبلی

رسد قول به بطالن چنین شروطی، اگر وجه مندرج در به نظر می«: دانگزاف داشته
آن گزاف و به نحو معتنابهی نامتناسب با خسارت واقعی باشد، قوی و با عدالت در 

 قانون مدنی به 230 یویژه اینکه عدم شمول مادههروابط قراردادی موافق است، ب
تعیین و تخمین خسارت چنین شروطی با توجه به اینکه عرفاً این شرط وسیله 

  ).1385:18عابدیان، (» نیست، توجیه شدنی و دفاع پذیر است
 دسته اول مانند شیخ انصاری ، صاحب جواهر کالم، آیت اهللا خمینی، محمدباقر -28

برای ). 1389:151همگی به نقل از قنواتی، (صدر و گروه دوم مانند محقق نائینی 
  ). به بعد200 :1390یان، کاتوز: (ک.بحث تفصیلی در این زمینه ر

رسد مواردی همچون شرط عدم مسئولیت در نظر میه عالوه بر موارد مذکور، ب-29
خص خیار غبن فاحش ولو ضمان درک مشتری، شرط اسقاط کافه خیارات باأل

افحش، همگی بدلیل نقض یکی از ابعاد عدالت معاوضی، یعنی لزوم تعادل یا منع 
چنین ممنوعیت  هم . طرف محکوم به بطالن استتملک دو عوض برای یکی از دو

زوج به رجوع به نصف مهریه در موردیکه زوجه مهریه را ابراء کرده و طالق قبل 
  .باشد به دلیل نقض عدالت معاوضی استاز نزدیکی صورت گرفته

 برای مطالعه استدالالت گروه نخست و نقد آنها و دالیل استنادی گروه دوم -30
  .115-116 :1389؛ سعیدی، 146-148 :1371 کاتوزیان،: ک.ر

 هیأت دولت در خصوص تعیین میزان 1384 در الیحه قانون تجارت مصوب -31
وجه التزام در قرارداد حمل ونقل برای اراده متعاملین اعتبار مطلق نشناخته و آن را 

     دو طرف... «: دارد الیحه فوق االشعار مقرر می71 ی ماده .محدود کرده است
توانند در قرارداد برای میزان خسارت مبلغی زیادتر از قیمت کامل کاال معین می
قسمت اخیر ماده . » اما شرط خسارت به کمتر از قیمت کاال باطل است .کنند

مذکور ناشی از کنترل قانونی و در جهت حمایت از مصرف کننده و طرف ضعیف 
 در این زمینه، عمل قضات  قانونی خاصیی در صورت فقدان ماده .قرارداد است
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   در بازرسی اعتبار یا عدم اعتبار وجه التزام با توجه به میزان مبلغ مورد توافق را
  . وان در قالب کنترل قضایی توجیه کرد می

32- Reasonableness Test  
 منابع

  کتاب ها) الف
چاپ بیست و سوم،  جلد اول، ،حقوق مدنی). 1382 (.امامی، حسن .1

 . میهانتشارات اسال

، جلد دوم، چاپ اول، المکاسب). 1389 (. مرتضی]شیخ[االنصاری،  .2
 .انتشارات خرسندی

، جلد آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی ).1377 (.بازگیر، یداهللا .3
 . دوم، چاپ اول، انتشارات ققنوس

آرای ماهوی دیوانعالی کشور در امور حقوقی و ). 1380(. بازگیر، یداهللا .4
 . دانش نگار، چاپ اول،جزایی

، چاپ حقوق تعهدات). الف-1378 (.جعفر  جعفری لنگرودی، محمد .5
 .سوم، کتابخانه گنج دانش

مبسوط در ترمینولوژی ). ب-1378(. جعفر جعفری لنگرودی، محمد .6
 .، جلد پنجم، چاپ اول، کتابخانه گنج دانشحقوق

، چاپ ترمینولوژی حقوق). الف-1382(. جعفری لنگرودی، محمد جعفر .7
 . کتابخانه گنج دانشدهم،

مجموعه محشی قانون ). ب-1382(. محمد جعفر جعفری لنگرودی، .8
 .کتابخانه گنج دانش ، چاپ دوم،مدنی

، جلد اول، چاپ سوم، شرح قانون مدنی). 1387 (.حائری شاه باغ، علی .9
 .انتشارات گنج دانش

، چاپ چهارم، قانون مدنی در رویه قضایی). 1387 (.حسینی، محمدرضا .10
 .ات مجدانتشار
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، چاپ تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات). 1385 (.شعبانی، قاسم .11
 .اول، انتشارات اطالعات

، چاپ سوم، آثار قراردادها و تعهدات). الف-1383 (.شهیدی، مهدی .12
 .انتشارات مجد

، چاپ سوم، اصول قراردادها و تعهدات). ب-1383(. یشهیدی، مهد .13
 .انتشارات مجد

، چاپ پنجم، تشکیل قراردادها و تعهدات ).1385(. شهیدی، مهدی .14
 .انتشارات مجد

 .، چاپ اول، انتشارات مجدشروط ضمن عقد). 1386(. یشهیدی، مهد .15

قواعد عمومی (دوره مقدماتی حقوق مدنی ). 1388 (.صفایی، حسین .16
 .، جلد دوم، چاپ هفتم، نشر میزان)قراردادها

در تکاپوی ). 1388 (. فیروزمند، علی، اسدزاده، مجتبی،عابدیان، میرحسین .17
، جلد نخست، چاپ اول، نشر )آراء دیوان عالی کشور در امور مدنی(عدالت 

 .میزان

 .، چاپ اول، انتشارات خرسندیحقوق مدنی). 1389 (.عدل، منصور .18

، چاپ اصول قراردادها و تعهدات). الف-1388 (.قاسم زاده، مرتضی .19
 .دوازدهم، مؤسسه انتشارات دادگستر

الزام ها و مسئولیت مدنی بدون ). ب-1388 (.یقاسم زاده، مرتض .20
 .، چاپ هشتم، نشر میزانقرارداد

، جلد اول، چاپ چهارم، شرکت عقود معین). 1371 (.کاتوزیان، ناصر .21
 .انتشار با همکاری برنا بهمن

، )ضمان قهری(الزام های خارج از قرارداد ). 1374 (.رکاتوزیان، ناص .22
 .دانشگاه تهرانجلد اول، چاپ اول، مؤسسه انتشارات 

، جلد اول، چاپ اول، شرکت فلسفه حقوق). 1377 (.رکاتوزیان، ناص .23
 .سهامی انتشار
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، جلد اول، چاپ اول، گامی به سوی عدالت). 1387 (.کاتوزیان، ناصر .24
 .نشر میزان

، چاپ )دوره مقدماتی(حقوق خانواده ). الف-1389 (.صرکاتوزیان، نا .25
 .هفتم، نشر میزان

، چاپ پنجم، نشر نظریه عمومی تعهدات). ب-1389 (.کاتوزیان، ناصر .26
 .میزان

، جلد سوم، چاپ قواعد عمومی قراردادها). الف-1390 (.رکاتوزیان، ناص .27
 .ششم، شرکت سهامی انتشار

، جلد چهارم، قواعد عمومی قراردادها). ب-1390 (.اصرکاتوزیان، ن .28
 .چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار

، جلد پنجم، چاپ د عمومی قراردادهاقواع). ج-1390 (.کاتوزیان، ناصر .29
 .ششم، شرکت سهامی انتشار

، چاپ بیست مبانی استنباط حقوق اسالمی). 1385 (.محمدی، ابوالحسن .30
 .و پنجم، انتشارات دانشگاه تهران

، چاپ سوم، نشر در هوای حق و عدالت). 1384 (.موحد، محمد علی .31
 .کارنامه

 .پ اول، نشر میزان، چاشرط عدم مسئولیت). 1390 (.نکوئی، محمد .32

، چاپ )انعقاد و انحالل قراردادها (3حقوق مدنی ). 1384 (.نوین، پرویز .33
 .اول، انتشارات تدریس، تهران

، چاپ قانون مدنی در آرای دیوانعالی کشور). 1374 (.نیک فر، مهدی .34
 .سوم، انتشارات کیهان

  مقاله ها) ب
ن خسارت ناشی از آثار و احکام شرط تعیی«). 1383 (.اهللاحمدوند ، ولی  .1

، »تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس
 .32-6، صص 53، شماره 13، سال مصباح
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، فقه اهل بیت، »شرط جزایی در عقود«). 1384 (.تسخیری، محمد  .2
 . 89-71، صص44 ، شماره11سال

، »ر قراردادبررسی وجه التزام مندرج د«). 1381 (.حسین آبادی، امیر .3
، 4، شماره 2مجله تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضوی، سال ،الهیات و حقوق

 .59-47صص 

، »بررسی اعتبار حقوقی مهریه های سنگین«). 1389 (.سعیدی، محمد علی .4
، 101، شماره 40، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره فصلنامه حقوق

 .127-109صص 

نظریه غیر منصفانه و خالف وجدان بودن «). 1381 (.شیروی، عبدالحسین .5
، »شروط قراردادی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان آمریکا و استرالیا

 .43-5، صص 14 ، شماره4، سالمجله مجتمع آموزش عالی قم

مطالعه تطبیقی قابلیت اجرای شروط «). 1385 (.عابدیان، میر حسین .6
مجله ، ») قانون مدنی ایران230ر در ماده لزوم تجدیدنظ(کیفری در قراردادها 

 .44-3، صص 19، شماره تخصصی الهیات و حقوق

مجله دانشکده ، »توافق بر خسارت در قراردادها«). 1380 (.عادل، مرتضی .7
 .112-77، صص 53، شماره حقوق و علوم سیاسی

قراردادها و شروط : اصل آزادی قراردادی«). 1389 (. قنواتی، جلیل .8
، 1/85، سال چهل و دوم، شماره پیاپی فقه و اصول: مطالعات اسالمی، »غیرعادالنه

 .157-135صص 

مجله دانشکده ، »سهم عدالت در تفسیر قانون«). 1385 (.کاتوزیان، ناصر .9
 .383-361، صص 72، شمارهحقوق و علوم سیاسی

، مندرج در »معاوضی در قراردادهاعدالت «). 1387 (.اتوزیان، ناصرک .10
، صص ، جلد اول، چاپ اول، نشر میزانگامی به سوی عدالتمجموعه مقاالت 

219-243. 
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