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چکیده
زمینه و هدف :از مسائل بحثبرانگیز در حقوق قراردادها مسئله تعدیل وجه التزام میباشد؛ زیرا توافق
طرفین بر خسارت ناشی از نقض قرارداد در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه میشود .بر این مبنا به بررسی
این امر میپردازیم که آیا وجه التزام قراردادی طرفین قابلیت تعدیل دارد؟ و همچنین این امر در نظام
حقوقی ایران به چه نحو میباشد؟ در حقوق برخی کشورها و اسناد بینالمللی به این موضوع پاسخ روشنی
داده شده است.
روش :روش گردآوری اطالعات این مقاله با استفاده از روش کتابخانهای است .روش تحلیل دادهها،
بهصورت تحلیلی -توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است.
یافتهها و نتایج :تعدیل وجه التزام در حقوق فرانسه در برخی موارد پذیرفتهشده و در انگلستان شرط وجه
التزام برخالف شرط تعیین خسارت باطل است و نهایتاً در اسناد بینالمللی ،اصول قراردادهای اروپایی و
اصول تجاری بینالمللی شرط معمولی وجه التزام قابل تعدیل نیست ،اما شروط فوقالعاده گزاف قابل
تعدیل است .نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که در حقوق ایران در رأی وحدت رویهای شماره
 805مورخ  1399/10/16وجه التزامی که طرفین در قرارداد بر آن صحه گذاشتهاند ،قابلیت تعدیل از جانب
مقام قضایی را دارا نمیباشد که محل انتقاد است.
کلید واژهها :تعدیل ،وجه التزام ،اسناد بینالمللی.
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مقدمه
وجه التزام که از آن بهشرط خسارت ،خسارت مقطوع یا خسارت قراردادی تعبیر میشوود ،عبوارت
است از آنکه متعاقدین در زمان انعقاد قورارداد ،موالی را بوهعنووان جبوران خسوارت ناشوی از نقوض
قرارداد تعیین نماید .درواقع چنین شورطی ابوزاری بوا دو کوارکرد متفواوت ،بورای دو مقطوع زموانی
مختلف است( .پاسبان و دیگران )15 :1393 ،التزام در لغت به معنای همراه بودن ،مالزمه شودن ،بوه
گردن گرفتن ،ملزم شدن به امری میباشد و در اصطالح نیز التوزام (وجوه التوزام) از آن جهوت کوه
معموالً طرفین در ضمن عقد معین میکنند ،نزدیک معنای لغووی آن مویباشود .وجوه التوزام مبلغوی
است که متعاقدین در حین انعقاد عقد ،بهموجب توافق ،خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد ،خواه
بهموجب موافقتنامه مستقل که در این صورت باید پوی از بوروز تخلوف متعهود ،از تعهود باشود،
بهعنوان میزان خسارت مادی یا معنوی محتملالوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشوی از توخخیر
در اجرای تعهد پی بینی کرده و بر آن توافق میکنند (قربانوند.)89 :1384 ،
اصل حاکمیت اراده بیانگر این امر میباشد که توافوق طورفین در تشوخیب مبلوا خسوارت معتبور و
الزام آور است ،تعیین وجه التزام عالوه بر عدم اجرای تعهد هنگام تخخیر در انجام تعهد نیوز معتبور و
صحیح میباشد .گاهی طرفین قرارداد زیان ناشی از نقض را از قبول مشوخب و معوین موینماینود و
مبلغی را بهصورت قطعی قرار مویدهنود کوه در صوورت نقوض تعهود بوه شوخب مقصور پرداخوت
می گردد .ممکن است طرفین در قرارداد بر تعدیل وجه التزام شرط نموده باشوند کوه تعودیل شوامل
کاه و افزای میزان خسارت مشخبشده میباشد .رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل
و ضرورت پی بینی نتایج قرارداد ،دولتها را از تجاوز به توافق ،بطالن یا تعدیل آن بازمیدارد.
ازنظر قانونگذار ،توافقی که در خصوص شروط قرارداد انجام مویشوود از قصود و رضوای طورفین
ناشی میشود و قاضی نمیتواند به بهانه رعایت عدالت یا اخالقی نمودن شورط آن را تغییور دهود و
بایستی بهطور کامل آن را اجرا نماید .این نتیجه ،در مسئولیتهای قراردادی قطعی است (مواده 230
قانون مدنی) و در مسئولیت های غیرقراردادی نیز با تمام تردیدهایی که در ایون موورد وجوود دارد،
قبول این نکته با منطق حقوقی بیشتر سازگار میباشد.
در قوانین کشورهای مختلوف و همچنوین اسوناد بوینالمللوی نیوز موضووع وجوه التوزام موورد توجوه
قرارگرفته و در ماده  1231قانون مدنی حقوق کشور فرانسه (در رابطه با تعودیل وجوه التوزام) یوک
قاعده تکمیلی مجاز بوده است ،در صورتی اجرای بخشی از قرارداد تعدیلشده کیفری امکانپوذیر
است که آن نیز وابسته به شرایطی ازجمله تجزیهپذیری تعهد و فقدان شرط خالف ،توسوط طورفین
است؛ و در ماده  1231طرح اصالحی حقوق و تعهدات فرانسه  2016ایون حوق بورای قاضوی معتبور
شناخته شده که ضمانت اجرای مورد توافق را چنانچه به نحو واضح زیواد باشود ،تعودیل نمایود .در
حقووق انگلسووتان نیووز در خصوووص خسووارت مقطووع ،برخووی از نویسووندگان معتقدنوود کووه چنانچووه
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خسارت واقعی از میزان شرط بیشتر باشد ،شخب متخلف بایستی بتواند خسارت واقعی خود را کوه
باالتر است ،مطالبه نماید .در اسناد بینالمللی نیز برخی اسوناد وجوه التوزام و تعودیل در آن را موورد
با یک نگاه تطبیقی ضمن بررسی مفهوم وجه التزام به امکان تعدیل وجه التزام خوواهیم پرداخوت و
بررسی این امر که آیا امکان تعدیل وجه التزام در قراردادها وجوود دارد یوا خیور؟ و نگواه قووانین و
رویه قضایی به این امر چگونوه اسوت؟ روش تحقیوق اسوتفاده شوده در ایون مقالوه ،روش تحلیلوی-
توصیفی است و منوابع موورد اسوتفاده عبوارتانود از :جموعآوری دادههوا ،اسوتفاده از کتوب ،اسوناد
بینالمللی ،مقاالت و همچنین از فی برداری بهعنوان ابزار مطالعه استفاده شده است.
 .1بررسی ماهیت وجه التزام
چنانچه طرفین قرارداد توافق نموده باشوند کوه متعهود در صوورت عودم اجورای تعهود یوا توخخیر در
اجرای تعهد مبلا معینی را پرداخت نماید ،در ایون موورد اابوات زیوان ضوروری نخواهود بوود و در
صورت تخلف متعهد ،متعهدلوه مویتوانود پرداخوت مبلوا فووق را کوه وجوه التوزام نوام دارد از وی
درخواست نماید ،اگرچه هیچ زیانی به وی نرسویده باشود( .صوفایی )209 :1385 ،در حقووق ایوران
شرطی که میزان خسارت را مقطوع میکند با عناوینی مانند شرط جزایی یا کیفری و وجه التزام یاد

میشود (کاتوزیان )213 :1385 ،و در حقوق انگلیس عنوان پنالتی کالوز 1شناخته شده است.
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پذیرش قرار دادهاند و در برخی اسناد دیگر این موضوع پی بینی نشده است ،لذا در مقاله پوی

رو

در ماده  230قانون مدنی در این مورد بیان شده« :اگر در معاملوه شورط شوده باشود کوه در صوورت
تخلف ،متخلف مبلغی بهعنوان خسارت تخدیه تعیین نماید ،حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتور از
آنچه که ملزم شده است محکوم کند ».اصل حاکمیت اراده مقتضوی ایون امور مویباشود کوه توافوق
طرفین در تشخیب مبلا خسارت معتبر و الزامآور است ،تعیین وجوه التوزام عوالوه بور عودم اجورای
تعهد هنگام تخخیر در انجام تعهد نیز معتبر و صحیح میباشد( .صفایی )209 :1385 ،ماده  515قانون
جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقرر داشته« :درصورتیکوه قورارداد خاصوی راجوع بوه خسوارت بوین
طرفین منعقد شده باشد ،برابر قرارداد رفتار خواهد شد».
به بیان دیگر گاهی طرفین قرارداد زیان ناشی از نقض را از قبل مشخب و معین مینماینود و مبلغوی
را بهصورت قطعی قرار میدهند که در صورت نقض تعهد به شوخب مقصور پرداخوت مویگوردد.
اهمیت ا یون قیموت مقطووع در حقووق داخلوی و هوم در روابوط تجواری بوینالمللوی و قراردادهوای
بینالمللی دیده میشود ،با وجود اهمیتی که شرط وجه التزام در قراردادهای بینالمللی دارد؛ اما در
کنوانسیون الهه  1964کنوانسیون بیع بینالمللی کاال  1980به این شرط اشارهای نشده است ،اما این
امر به معنای بیاعتباری این شرط نمیباشد؛ آاار و اعتبار این شرط به حقوقی وابسوته مویباشود کوه
1. Penalty clause
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مطابق مقررات تعارض قوانین مقرر شده است (لنگرودی.)374 :1386 ،
وجه التزام که بهشرط خسارت یا خسارت مقطوع یا خسارت قراردادی معنوی مویشوود در حقیقوت
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دو کاربرد مختلف برای دو مقطع زمانی متفاوت است؛ هنگام اجرای قرارداد همانند ابوزاری جهوت
تضمین اجرای تعهد و هنگام نقض قرارداد برای جبران خسارت ناشی از تخلوف و مجوازات متعهود
متخلف کاربرد دارد (سماواتی.)64 :1385 ،
توافق بر خسارت ناشی از نقض قرارداد ،در حقووق فرانسوه شورط کیفوری نوام دارد ،اعوم از اینکوه
مقدار شرط برابر یا بیشتر و یا کمتر از خسارت حقیقی باشود .در حقووق کشوور انگلویس توافوق بور
خسارت به دو دسته خسارت مقطوع و شرط کیفری تقسیمبندی میشود ،شرط کیفوری در معورض
کنترل و مالحظه قضایی قرار دارد .در حقوق ایران نیز اگرچه قانون مودنی در موورد توافوق طورفین
قرارداد بر خسارت عنوانی بیان ننموده است ،اما در بعضی دیگر از قوانین ازجمله تبصرههوای  4و 5
ماده  34قانون ابت سابق ،از واژه وجه التزام استفاده نموده و رویه قضایی و دکتورین از ایون عنووان
بهره گرفتهاند (قاسمزاده.)228 :1383،
همانطور که از تعریف وجه التزام برمیآید خصوصیت قراردادی بودن آن اسوت بوه ایون صوورت
که طرفین در قرارداد بخصوصی در رابطه به عدم اجرای قرارداد یا تخخیر در اجرای آن مبلا معینوی
را بهعنوان وجه التزام قرار میدهند .پس الزمه مطالبه چنوین مبلغوی وجوود قوراردادی معوین و قورار
دادن مبلغی معین است و در این مباحث شبههای به اصل قراردادی بودن اصل وجه التزام و مبلوا آن
نیست؛ اما در رابطه با تعدیل چنین وجه التزامی ابتدا باید تعریوف تعودیل موورد اشواره قورار گیورد،
سپس به نظریات و مباحث حول آن پرداخته شود.
 .2تعدیل وجه التزام
ممکن است طرفین در قرارداد بر تعدیل وجه التزام شرط نموده باشند کوه تعودیل شوامل کواه و
افزای میزان خسارت مشخبشده میشود .در این قسمت به بررسی این مطلوب و همچنوین اینکوه
سهم قاضی در تعدیل شرط وجه التزام چگونه و به چه میزان میباشد ،پرداخته شده است.
از مسائل بحثبرانگیز در حقوق قراردادها مسئله تعدیل وجه التزام میباشد؛ زیورا توافوق طورفین بور
خسارت ناشی از نقض قورارداد در لووای اصول حاکمیوت اراده توجیوه مویشوود .رعایوت تووازن و
انسجام میان تعهدات متقابل و ضرورت پی بینی نتوایج قورارداد ،دولوتهوا را از تجواوز بوه توافوق،
بطالن یا تعدیل آن بازمیدارد؛ اما در بعضی سیستمهای حقوقی بوا توجوه بوه دخالوت دولوتهوا در
روابط اقتصادی ،رعایت نظم عمومی و انصاف و حتی بوه بهانوه ایجواد تعوادل در روابوط قوراردادی
سبب برانگیختن بحث تعدیل شرط وجه التزام شده است (قاسمزاده.)216 :1383 ،
همانگونه که اشارهشده در ماده  230قانون مدنی دادگاه از تعدیل وجه التزام منع شوده اسوت ،ایون
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امر در ضمان قهری نیز اجرا میشود .قابل ذکر است کوه «در مسوئولیتهوای غیور قوراردادی شورط
وجه التزام بهندرت دیده میشود و مبلا مشخبشده را نیز وجه التزام نمیگویند ،آن چنانکه ،اگور
درختان آنها آسیب وارد شود ،مبلا مشخصی پرداخت نماید ،این پول را وجوه التوزام موینامنود ،بوه
همین دلیل اصطالح شرط جزا از حقوق اروپا اقتباس نمودهایم» (کاتوزیان.)191 :1384 ،
ازنظر قانونگذار ،توافقی که در خصوص شروط کیفری انجام مویشوود از قصود و رضوای طورفین
ناشی میشود و قاضی نمیتواند به بهانه رعایت عدالت یا اخالقی نمودن شورط آن را تغییور دهود و
بایستی بهطور کامل آن را اجرا نماید (ماده  10قانون مدنی) این حکم نشاندهنده لزوم جبران ضورر
بهطور کامل (قاعده ال ضرر) و ایجاد تعادل و توازن میوان زیوان وارده و خسوارت ،قاعودهای اموری
نیست و طرفین قرارداد میتوانند به دور از قوانین امری نسبت به میزان آن توافق نمایند .ایون نتیجوه،
در مسئولیتهای قراردادی قطعی است (ماده  230قانون مدنی) و در مسئولیتهوای غیور قوراردادی
نیز با تمام تردیدهایی که در این مورد وجود دارد ،قبول این نکته بوا منطوق حقووقی بیشوتر سوازگار
میباشد (کاتوزیان.)731 :1386 ،
در رابطه با تعدیل همانگونه که از تعریف برمیآید ،کاستن یا افوزودن بوه مبلوا معوینشوده توسوط
طرفین قرارداد تعدیل گفته میشود که ممکن است به دالیل مختلفی اسوتدالل شوود ازجملوه ورود
انصاف در قرارداد و یا حاکمیت قانون و موارد اینچنینی .گاهی اصوطالح تعودیل قورارداد ممکون
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صاحب کارخانهای با باغداران اطراف خود توافوق نمایود کوه چنانچوه در ااور آلووده شودن هووا بوه

است اینگونه استدالل شود که قرارداد خصوصی نمیتواند مانع اعموال حاکمیوت دولوت گوردد و
افراد جامعه را با قراردادهای نابرابر تحت سیطره قرار دهد؛ اموا در رد ایون اسوتدالل بایسوتی عنووان
نمود که همانطور که از ماهیت وجه التزام برمیآید ،این نوع جبران خسارت قراردادی میباشود و
طرفین برای ایفای بهتر قرارداد ،آن را میان خود منعقد نموودهانود و ایون خصوصویت قوراردادی بوه
دلیل اصل لزوم قراردادها و اصل نسبی بودن قورارداد ،میوان طورفین قورارداد حکومفرموا مویباشود؛
بنابراین دخالت دولت با هر عنوانی در این سیطره دخالت در امور قرارداد دیگران و خدشه به اصول
لزوم و نسبی بودن قرارداد است .برای تبیین بهتر موضوع در یک بررسی تطبیقی ذیالً بوه چگوونگی
تعدیل یا به عبارتی پذیرش تعدیل وجوه التوزام در نظوام حقووقی فرانسوه و انگلسوتان پرداختوه شوده
است.
 .2-1تعدیل وجه التزام در نظام حقوقی فرانسه
مطابق مواد  1152و  1231قانون مودنی فرانسوه ،دادرس حوق افوزای

یوا کواه

شورط کیفوری را

ندارد ،اگرچه کیفر را ناکافی یا کوم یوا اضوافه تشوخیب دهود .آنچوه در مواده  1231قوانون مودنی
بیانشده یک قاعده تکمیلی مجاز بوده اسوت ،در صوورتی اجورای بخشوی از قورارداد تعودیلشوده
کیفری امکان پذیر است که آن نیز وابسته به شرایطی ازجملوه تجزیوهپوذیری تعهود و فقودان شورط
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خالف ،توسط طرفین است .بررسی رویه قضایی کشور فرانسه ،قبل از اصالحیه قوانونی سوال 1975
نشاندهنده این است که دیوان کشور بهطور قطع قاعده مذکور در ماده  1152قانون مدنی مبتنی بور
فراسوی هژمونی همبستگی و چشم انداز تحول و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست /نویسندگان :عباس پورهاشمی ،سبحان طیبی

تعدیل ناپذیری شرط کیفری را حفظ نموده است ،ولو اینکه شرط کیفوری در مقایسوه بوا خسوارت
واقعی بسیار زیاد یا بسیار کم باشد ،بهگونهای که دادرس اجازه نودارد در صوورت اابوات حوواد
غیرقابل پی بینی و قوه قواهره مبوادرت بوه اصوالح حکوم و التوزام نمایود .ایون درحوالی اسوت کوه
دادگاههای تالی بهصورت طبیعی مایل بوده اند تا کیفر را به مبلا خسارت واقعی کاه دهنود؛ لوذا
با استفاده از مفاهیم برگرفته از نظریه عمومی تعهدات با هدف بازگشت انصواف در تعودیل شوروط
کیفری بیهوده تالش نمودهاند (النگ.)876 :1976 ،1

از دیگر راهحلها ،مفهوم «سبب تعهد» است که از حقوق بلژیوک وارد کشوور فرانسوه شوده اسوت،
این مفهوم تخکید میکند که تعهد به پرداخت یک جریمه اضافه بدون دلیول اسوت یوا اینکوه سوبب
بهکاررفته در آن ،نامشروع و ناروا است ،اما این توجیه بدون بررسی و تردید توسوط دیووان کشوور
رد شده است (مقصودی.)106 :1390 ،
همچنین از دیگر مفاهیمی که در راستای تلطیف شروط جزای ظالمانه ،مورد اسوتفاده قورار گرفوت
مفهوم «تقلب نسبت به قانون» است؛ نرخ بهره موذکور در قورارداد وام ،بوهصوورت عرفوی و قوانونی
بوده است ،اما در کنار آن شرط جزای تحمیلی به وامگیرنوده بوه شویوهای ارزیوابی مویگردیود کوه
مزایای بسیاری برای وامگیرنده فراهم میکرد .به ایون صوورت کوه در حقیقوت نورخ بهوره چنانچوه
بدهی در سررسید پرداخت نمیشد ،افزای

مییافت و مودیون بایسوتی عوالوه بور آن مبلغوی بابوت

تخخیر روزانه بهعنوان شرط جزایی پرداخت میکرد .بعضی از دادگاههای تالی به علت تقلب نسبت
به قوانین امری رأی و با استفاده از پوش کیفری به جهت دستیابی به ربوا ،شورط را زایول و مقودار
آن را تقلیل دادند؛ اما دیوان کشور فرانسه بهصورت انعطافپذیری بیوان داشوت کوه شورط جزایوی
مشخب کننده زیان ،توسط مودیون در صوورت عودم اجورای تعهود قابول پرداخوت اسوت و صورفاً
بهعنوان ضمانت اجرای تخلوف مودیون عمول مویکنود ،بنوابراین در شومول مقوررات پرهیوز از ربوا
نمیباشد (همان منبع.)109 :
به این صورت در تعدیل شرط جزایی یک بنبست کامل بهوجود آمده بود و از سال  1970بعضوی
از حقوقدانان با تکیهبر آموزههوا ی حقووقی تواریخی و تطبیقوی ،صوریح ًا تقاضوای اعموال اصوالحیه
قانونی را عنوان نمودند تا دادرس قدرت تجدید نظر در شروع جزایی گزاف را داشته باشد .دیووان
کشور فرانسه نیز در سال  1972ضرورت اخالقی عدم اجرای شوروط کیفوری را موورد تخکیود قورار
داد .سرانجام  9ژوئیه  1975با اصالح موواد  1152و  1231قوانون مودنی ،امکوان کنتورل قضوایی بور
شروط کیفری را فراهم آورد.
1 .Long
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مبنای این اصالحیه را باید در انصاف و عدالت قراردادی که بهعنوان نظم عمومی اقتصوادی متبلوور
شده است ،جستجو نمود .ارتباط بین تعدیل شرط جزایی با نظم عمومی اقتضوا مویکورد توا دادرس
نماید .این نتیجه گیری توسط دکترین مورد تخکید قرار گرفت و بهوسیله دیوان کشور فرانسوه تائیود
شد و قانون اکتبر  1985بر آن صحه گذاشت.

1

در سال  1975بند دومی به ماده  1152قانون مدنی الحاق گردید که مطابق آن مقررشده بود ...« :بوا
این وجود قاضی میتواند کیفر مورد توافق را کاه و افزای دهد .اگر کوه کیفور مزبوور بوهطوور
آشکار گزاف یا ناچیز باشد هر شرط مخالفی ،نانوشته محسوب میشود ».مقصود قانونگوذار اعطوا
نمودن توانایی صریح به دادرس و بهصورت کلی توانایی تجدید نظر قضوایی بور اسواس مقتضویات
انصاف بود (یزدانیان.)4 :1398 ،
شایان ذکر است اختیار تجدید نظر در شرط جزایی استثنا بر اصل شرط است که نتیجوه مواده 1134
قانون مدنی فرانسه شده است؛ لذا تنها در مواردی قابل اجرا است که عدم تناسب جدی بین کیفر و
زیان وجود داشته باشد(.چاباس )136 :1998 ،2جهت اجرای ماده ی فوق سه شرط الزم و ضوروری
میباشد:
شرط اول ،محاسبه زیان بایستی قراردادی باشد ،هنگامیکه محاسوبه سوبب قوراردادی نودارد یوک
محاسبه قانونی یا یک غرامت اداری است ،لذا تعدیل ،فرصت اجرا نمییابد.
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قادر باشد خود شخصاً بدون درخواست اصحاب دعوی مبادرت بوه تعودیل شوروط ،اضوافه یوا کوم

شرط دوم ،محاسبه قراردادی زیان باید با هدف جبوران زیوان از تخلوف متعهود باشود؛ لوزوم وقووع
تخلف از سوی متعهد سبب میشود تا رویه قضوایی شوروط خسوارت را از دایوره کنتورل قضوایی و
اعمال تعدیل خارج نماید.
شرط سوم ،محاسبه خسارت باید دربرگیرنده مبلغی پول بهعنوان جبران خسارت باشد .بند اول ماده
 1152صرفاً به شروطی اشاره دارد که دربردارنده پرداخوت مبلغوی پوول اسوت؛ لوذا قابلیوت تعودیل
مشخب دربند دوم ماده فوق به شروطی اختصاص دارد که دارای ماهیت پولی است (همان.)139 :
روشن است که قابلیت تعدیل شرط جزایی نوهتنهوا در راسوتای کواه مبلوا شورط مویباشود بلکوه
دادرس میتواند در مواقعی که کیفر قراردادی بسیار کم است ،مبادرت به افزای میوزان آن نمایود
(یزدانیان .)4 :1398 ،تقلیل شرط کیفری در ماده  1231قانون مدنی مصووب  1804فرانسوه در یوک
مورد پی بینی شده بود ،چنانچه تعهد بهصورت جزئی اعمال شده باشود ،جوزای قوراردادی توسوط
دادرس میتوانست با تناسب منافعی که اعمال جزئی برای متعهدله فراهم نموده است کواه یابود.
در حقیقت ماده فوق در جهت تعدیل توافق طرفین معامله توسط دولت (مقام قضایی) نیسوت ،بلکوه
1.Nicholson v. Am. Fire & CAS. Ins. Co 1965, p52.
2. Chabas
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در جایگاه اعمال هدف مشترک صریح یا ضمنی طرفین معامله است ،در حقیقت بوا توجوه بوه قابول
تجزیه بودن تعهود دادرس ،هور قسومتی از شورط جزایوی را بوه جوز دیگور از تعهود اصولی مورتبط
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مینماید .بهگونهای که با اعمال قسمتی از تعهد و دریافت منفعت توسط متعهودلوه قسومتی از شورط
جزایی از بین خواهد رفت؛ بنابراین چنانچه طرفین معامله عدم تجزیه تعهد را شرط نماینود ،دادگواه
از اعمال توانایی کاه

شرط جزایی محروم میگردید (نیکالس.)22 :1982 ،1

در ماده  1383طرح اصالحی حقوق و تعهدات فرانسه این حق برای قاضی معتبر شناختهشده اسوت،
لذا درصورتیکه ضمانت اجرای مورد توافق را چنانچوه بوه نحوو واضوح زیواد باشود ،تعودیل نمایود
(شعاریان و ترابی ،)819 :1393 ،بنابراین طرفین معامله از زمان وضع قانون  9ژوئیه  1975نمیتوانند
به اراده خود در راه توانایی تجدید نظر قضایی مانع ایجاد نمایند ،عدم امکان اعموال جزئوی تعهود و
بهتبع آن تخایر آن بر اعمال شرط جزایی صرفاً موی توانود از ماهیوت تعهود منشوخ گیورد ،یعنوی تعهود
موضوع عقد تنها از راه اعمال تکلیف غیرقابل تجزیه قابل اجرا نیست ،یا آنکه قوانین صریح قوانونی
تقسیم و تجزیه تعهد را منع نموده باشد که در فروض فوق ،دادرس در تعدیل شرط متناسب درجوه
اجرای تعهد مجاز نیست (همان منبع.)819 :
قاضی در صورت اابات اجرای جزئی ،میتواند کیفر قوراردادی را تعودیل نمایود (جانوک :2012 ،
 ،)121اگرچه مانعی جهت توانایی تجدید نظر قضایی در قرارداد قید شده باشد ،اموا گواهی طورفین
2

قرارداد یک جزای متغیر متناسب با درجه اجرایی قرارداد شرط میکنند یوا آنکوه بوهصوورت کلوی
تخایر اجرای جزئی را بر روی مبلا کل شرط جزایی در قرارداد قید مینماینود .موورد بعود در موورد
اجرای همزمان ماده  1352و  1231است .اصالحیه ماده  1231قوانون مودنی بیوان مویدارد کوه ایون
قدرت تعدیل بدون ایجاد اخوالل در اجورای مواده  1352اعموال مویشوود از ایون حکوم ایونگونوه
برداشت می شود که این حکم جهت تعدیل شرط جزایی در مواردی کواربرد دارد کوه مواده 1231
قانون مدنی قابل اجرا نمی باشد؛ یعنی چنانچه تعهد اصلی قابل تجزیه نباشد یا آنکه طورفین قورارداد
اجرای جزئی را شرط کنند ،در غیاب اجرای ماده  1231قانون مودنی شورط جزایوی اضوافه یوا کوم

مطابق ماده  1152قابل تعدیل است (کاارین.)409 :2005 ،3
در رابطه با تعدیل وجه التزام در حقوق فرانسه فراز و فرودهای زیادی وجوود دارد کوه نهایتواً منجور
به این امر شد که خسوارت ناشوی از وجوه التوزام قابلیوت تعودیل را توسوط دادرس بوا شورایطی دارا
میباشد؛ بنابراین در حقوق کشور فرانسه دو نوع رویه در برخورد با این نوع خسارات قابل مشاهده
میباشند .نوع اول ،پذیرش تعدیل در موارد خاص؛ نوع دوم ،عدم پذیرش تعدیل همانگونه که در
1. Nicholas
2. Janke
3. Catherine
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قبالً بدان اشاره شده است.

انگلیس شروع مویشوود؛ ت غییور شورط جزایوی از طریوق دخالوت مقوام قضوایی در حقووق انگلویس

بهطورکلی در نظام کامن ال سابقهای قدیمی دارد (ویلیام.)1021 :1921 ،1
تصور عمومی اینگونه است که توصیف شرط تحوت عنووان مجوازات در حقووق انگلسوتان سوبب
میشود تا شرط بهطورکلی قابل اجرا نبوده و طلبکار جهت جبران خسارت حقیقوی خوود ناچوار بوه
مطالبه خسارت غیرمقطوع مطابق قواعد عموومی مراجعوه نمایود ،دادگواههوای انگلویس در دعووای
توافق بر خسارت اولین مسئلهای که مواجوه مویشووند ،تفکیوک خسوارت مقطووع و شورط جزایوی
است .شرط جزایی در حقوق انگلیس باطل و قابل اجرا نیست و توافق طرفین عقد صرفاً در موردی
صحیح است که با هدف جبران خسارت متضرر واقع شود (عابدیان.)10 :1385 ،
شرط جزایی در حقوق انگلیس بهطور کامل باطل میباشد ،پس در ارتباط با تعدیل آن بحثی بواقی
نمی ماند ،اما در خصوص خسارت مقطوع ،برخی از نویسندگان معتقدند که چنانچه خسارت واقعی
از میزان شرط بیشتر باشد ،شخب متخلف بایستی بتواند خسارت واقعوی خوود را کوه بواالتر اسوت،
مطالبه نماید .این اعتقاد در موارد ویژهای از قراردادهای اجاره کشتی در رویوه قضوائی بوه رسومیت
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 .2-2تعدیل وجه التزام در نظام حقوقی انگلستان
هر بحثی در مورد توافق بر زیان با تقسیم توافق بهشرط خسارت مقطوع و شورط کیفوری در حقووق

شناخته شده است .چنانچه قرارداد اجاره کشتی ،دربردارنده این شرط است که جزای عودم اجورای
توافق از مبلا کرایه بیشتر نخواهد شد .دادرس بیان نمود کوه شورط فووق یوک مجوازات اسوت ،نوه
محدودیت در مسئولیت ،بنابراین خواهان این اجازه را دارد تا در مقابل خسارت واقعی خود مطالبوه
زیان نماید ،اگرچه از مبلا کرایه بیشتر شود (لطفی زاده اطهر.)255 :1385 ،
دو شرط فوق در نظام حقوقی انگلستان با وجود تشابه ،در آاار عملی در موورد مقطووع بوودن مبلوا
شرط با یکدیگر تفاوت دارند؛ یعنی شرط محدودیت مسئولیت ،تنها سقف خسارت قابل مطالبوه را
مشخب می کند و متضرر ملزم اسوت توا ورود خسوارت در حودود میوزان درجشوده در قورارداد را
اابات نماید.
 .2-3تعدیل وجه التزام در نظام حقوقی ایران
در بررسی نظام حقوقی ایران مالحظه میگردد که میان شرط کیفری و وجه التزام مقطوع ،تفکیک
وجود ندارد .حقوق موضوعه همچنین اختالفی مابین وجه التزام زیاد با شرط عادی توافوق بور زیوان
هیچ گونه تمایزی قائل نشده است .در فقه امامیه نیز که از منابع حقوق موضوعه محسوب مویشوود،
علیرغم پی بینی توافق طرف بر زیان با مفهووم تعودیل آن بیگانوه اسوت؛ اموا بعضوی از فقهوا ایون
1. William
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شروط را دارای غرض عقالیی مویداننود و از آنجواییکوه بورخالف شورع و مقتضوای عقود نیسوت
درنتیجه نافذ و الزمالرعایه میدانند(.صانعی )203 :1384 ،در حقوق مدنی ایران با عنایوت بوه اصول
فراسوی هژمونی همبستگی و چشم انداز تحول و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست /نویسندگان :عباس پورهاشمی ،سبحان طیبی

حاکمیت اراده اعتبار مطلق شرط وجه التزام پی بینی شده ،همچنین تعهد وجوه التوزام مطوابق مواده
 219قانون مدنی اجباری می باشد ،اگرچه از خسارت واقعی یا اصل تعهد چندین برابور بیشوتر باشود
(امامی.)250 :1378 ،
بر اساس نظر دیگر ،تعیین میزان و مبلا مشخصی توسط طرفین معامله دربردارنده انصوراف آنوان از
کم یا زیاد بودن خسوارت واقعوی اسوت( .حوائری و شواه بوا  )208 :1376 ،نظریوات فووق اجورای
نامحدود توافق طرفین بر وجه التزام را توجیه نمووده بوا ظواهر مواده  230قوانون مودنی انطبواق دارد.
قانون محدودهای را برای مقدار وجه التزام مشخب ننموده اسوت و اطوالق مواده  230قوانون مودنی
مقتضی این امر است تا متعهد متخلف در صورت درخواست متعهدله وجه التزام را پرداخت نماید،
اگرچه هیچ خسارتی به متعهد وارد نشده باشد (جعفری لنگرودی.)408 :1388 ،
آنچه در نظام حقوق فرانسه بیان شد در حقوق ایران کاربرد ندارد به این دلیل که در حقوق کشوور
فرانسه دو نوع رویه در این موورد وجوود دارد کوه در حقووق ایوران خسوارت ناشوی از وجوه التوزام
کماکان قراردادی است و توافق طرفین بر این نوع خسارت با توجه به محتووای قووانین ایون کشوور
حکم فرماست.
بنابراین با توجه به ماده  522قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با خساراتی که موضووع آن دیون و
از نوع وجه رایج باشد که این نووع خسوارت مویتوانود وجوه التوزام نیوز باشود .بوا امتنواع مودیون از
پرداخت در صورت داشتن تمکن دادگاه میتواند با رعایت تناسب مبلا مورد نظر را تعدیل نمایود.
این نوع تعدیل در رابطه بوا خسواراتی اسوت کوه مبلوا آن بوا توجوه بوه نورخ بانوک مرکوزی تعیوین
میگردد؛ اما در قسمت اخیر ماده مزبور چنوین مقورر شوده اسوت کوه «مگور اینکوه طورفین بوه نحوو
دیگری مصالحه نمایند» ،بنابراین این ماده تا آنجایی میتواند به تعدیل بپردازد که توافق طورفین در
رابطه با خسارت ساکت باشد یا بهعبارتی در این رابطه توافقی وجود نداشته باشد؛ بنابراین با عنایت
به ماده مذکور نمیتوان قائل به تعدیل وجه التزام مزبور از جانب مقام قضایی بود .هموینطوور مواده
 230قانون مدنی در رابطه با خسارت تخخیر تخدیه قراردادی ،حواکم نمویتوانود طورف متعهود را بوه
بیشتر یا کمتر ازآنچه که ملزم شده است ،محکوم کند.
هیئت عمومی دیوان عالی کشوور دربواره تعیوین وجوه التوزام قوراردادی در تعهودات موالی بوی از
شاخب نرخ تورم اعالمی موضوع ماده  522قانون آیین دادرسوی مودنی ،یوک رأی وحودت رویوه
صادر کرده است .با توجوه بوه اینکوه در خصووص اعتبوار قوانونی تعیوین وجوه التوزام قوراردادی در
تعهدات مالی بی از شاخب نرخ تورم اعالمی موضوع مواده  522قوانون آیوین دادرسوی مودنی از
سوی دادگاهها ،آرا مختلف صادر شده بود ،موضوع از طریق معاونت هیئت عمومی دیووان عوالی
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جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست دیووان عوالی کشوور گوزارش و در جلسوه 1399/10/16
هیئت عمومی مطرح شد.
دادرسی مدنی و اطالق ماده  230قانون مدنی ،تعیین وجه التزام در تعهودات پوولی ،گرچوه بوی

از

شاخب نرخ تورم اعالمی باشد ،معتبر است و دادگاهها باید بر اساس توافق انجوام شوده رأی صوادر
کنند؛ بنابراین با توجه به رأی وحدت رویه اخیر التصویب در حقوق ایران در تعهدات پوولی مزبوور
دادگاه نمیتواند در میزان وجه التزام تعیینشده طرفین در قرارداد دخول و تصورفی نمایود ،بنوابراین
در کشور ایران بدون هیچگونه شائبهای پیرامون موضوع مزبور ایون نووع از خسوارات قابول تعودیل
نمیباشد.
 .3تطبیق حقوق ایران و فرانسه پیرامون تعدیل وجه التزام
از آنجاکه قانون مدنی ایران و قانون مدنی فرانسه هر دو از مقوررات مشخصوی در حقووق تعهودات
متابعت مینمایند ،لذا در صورت تجزیهپذیر بودن تعهد اصولی و انتفواع دائوم از اجورای قسومتی از
تعهد در حقوق ایران این نظر بر هدف مشترک طرفین مبتنی است و از حکم مستقیم قانونی تبعیوت
نکرده است .پس تعدیل هنگوامی نافوذ اسوت کوه طورفین بورخالف آن شورط نکورده باشوند و ایون
موضوع برخالف قانون مدنی فرانسه می باشد که مطابق اصالحات سال  1975شرط خالف تعودیل
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بر اساس نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده  522قانون آیین

در موارد اعمال قسمتی از قرارداد معتبر نبوده و نانوشته تلقی میگردد .قابل ذکر است که بورخالف
نظر بعضی از حقوقدانان که بر تجزیهناپذیر بودن وجه التزام اصرار میکنند و تعدیل را با مفاد مواده
 230قانون مدنی سازگار میدانند ،رویه قضایی تعدیل مبنی بر تجزیه وجوه التوزام را پذیرفتوه اسوت
(عادل.)95 :1380 ،
بر این اساس مسخله پی رو این است که چنانچه جزئی از قرارداد نقض گردد وجه التوزام مشوخب
در قرارداد که برای تمام تعهد در نظر گرفته شده نسبت به نقوض قسومتی از تعهود کول وجوه التوزام
تعلق میگیرد یا به نسبت مقدار نقب بایستی تعدیل گردد؟ در این موورد مواده  1231قوانون مودنی
فرانسه به دادرس این اختیوار را داده توا در صوورت نقوض قورارداد میوزان وجوه التوزام را بوه مقودار
خسارت وارده تعدیل نماید و هر توافق برخالف این ماده باطل میباشد و این امر همانگونه کوه بوا
قواعد انصاف مرتبط است با هدف مشترک طرفین نیز همسو است؛ زیرا هودف از قورار دادن وجوه
التزام در عقود ،جهت عدم اجرای تعهد بوده ،نه جزئی از آن؛ زیرا که اگر برخالف این اصل عمول
شود راه اجحاف بر افراد بازمیگردد.
در حقوق ایران از ظاهر ماده  230قانون مدنی برمیآید که مقنن با تعدیل خسارت از طورف قاضوی
مخالف بوده و این امر را ممنوع دانسته است ،با اینحال از روح قوانین قابول درک اسوت کوه وجوه
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التزام نوعی خسارت است که چنانچه از میزان زیان واقعی بوه مقودار فاحشوی بیشوتر باشود ،دادگواه
میتواند تعدیل خسارت پرداختی را حکم دهد .در فرض تعدیل جهوت اعموال بخشوی از تعهود در
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قرارداد نیز باید گفت سه شرط اصلی شامل قابل تجزیه بودن تعهد اصلی ،انتفاع متعهدلوه از اجورای
قسمتی از تعهد و عدم شرط خالف تعدیل رعایت شود.
اگرچه برخی از نویسندگان به طور مطلق به تقلیل شورط کیفوری نسوبت بوه اعموال قسومتی از تعهود
اظهار نظر نمودهاند (جعفری لنگرودی)264 :1388 ،؛ اما استنباط فووق ،بوا تفسویر منطقوی از هودف
مشترک طرفین سازگار نبوده است ،شایسته نیست متعهود بوا در اختیوار گورفتن قسومتی از موضووع
تعهد که کلید استفاده از دیگر قسمتهای تعهد است در مقام اذیت ذینفع درآموده و درنتیجوه در
پی اقامه دعوا تنها به پرداخت قسمتی از وجه التزام محکوم شود.
بعضی از حقوقدانان با تکیهبر ظاهر ماده  230قانون مدنی بهصورت کلی تعدیل وجه التزام در برابور
اعمال قسمتی را نفی نمودند ،مگر درصورتی کوه طورفین شورط موافوق بوا تعودیل نماینود( .دفتوری،
 )246 :1343اما با سه شرط فوق به این نتیجه که با اعمال بخشوی از تعهود وجوه التوزام تجزیوهپوذیر
است میرسیم ،مگر درصورتیکه خالف آن شرط شود؛ بهبیان دیگور شورط تعودیل الزموه اجورای
تعدیل نیست ،بلکه تنها شرط خالف تعدیل از دخالت قضایی و اعمال تعدیل منع مینماید.
اما در جایی که طرفین در قرارداد بخواهند تعودیلی صوورت بگیورد ،مویتواننود در قورارداد ایون را
تحت عنوان شرط ضمن عقد بیاورند که مبلا قراردادی وجه التزام آنها میتواند توسط مقام قضایی
کاه

یابد یا اینکه افزای

یابد؛ اما در غیور ایون صوورت در حقووق ایوران چنوین امکوانی توسوط

دادرس مهیا نیست که بخواهد وجه التزام قراردادی طرفین را مورد تغییر و یا تعدیل قورار دهود؛ اموا
در حقوق فرانسه در مواردی این امکان فراهم است که دادرس بتواند وجوه التوزام تعیوین طورفین را
مورد تعدیل یا تغییر قرار دهد.
 .4تعدیل وجه التزام در اسناد بینالمللی
با جهانیشدن اقتصاد و با توجه به مبادالت تجاری موضووع تنظویم قراردادهوای بوینالمللوی و آاوار
ناشی از آن نیز دارای اهمیت بیشتری گردید .یکی از این موارد درج شرط التزام در قراردادهاسوت
که در اسناد بینالمللی مرتبط به این موضوع و بحث تعودیل آن پرداختوه شوده کوه مختصوراً موورد
مطالعه قرار میگیرد.
 .1-4اصول قراردادهای اروپا
در بند  2از ماده  9-509از اصول قراردادهای اروپا ،تعدیل وجه التزام با شورایط خاصوی پوی بینوی
گردیده است ،در این بند اینگونه بیان شده که « ...بهرغم هرگونه توافقی برخالف آن هنگامیکوه
مبلا معینشده با توجه به ضررهای ناشی از عدم اجرا و اوضاعواحوال دیگور شودیداً گوزاف باشود،
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مبلا مزبور میتواند به یک مبلا معقول تقلیل یابد ».مقرره فوق برگرفته از حقوق فرانسوه مخصوصواً
ماده  1152قانون مدنی این کشور کوه در سوال  1975اصوالح گردیود و همچنوین رویوه حواکم بور
است :درصورتیکه اابات شود ضرر واقعی از مبلا تعیینشده کمتر باشد ،طرف متضرر میتوانود بوا
اابات ضرر واقعی مابهالتفاوت مبلا را دریافت دارد (بیل.)454 :200 ،2

اما اینگونه به نظر میرسد که اظهار نظر فوق با اصول مذکور از ماده  9-509مطابقت نداشته باشد؛
زیرا که امکان تعدیل وابسته به این امر است که اختالف بین خسارت واقعی و وجه التوزام« ،شودیداً
گزاف» باشد ،به صورتی که یک اخوتالف غیرمنطقوی را ایجواد نمایود ،بنوابراین هور نووع اخوتالف
تعدیل را منطقی نمیسازد ،بلکه قائل شدن به این نوع تعدیل شورط وجوه التوزام را از مقاصود خوود
دور ساخته و آن را بیهدف مینماید.
 .2-4قراردادهای تجاری بینالمللی
در مورد قراردادهای تجاری بینالمللی ،قانون حاکم بر قرارداد ممکن است متفاوت باشد و بور ایون
اساس باید دید قانون حاکم چه تجویز یا ممنوعیتی در این زمینه دارد؛ اما در اشاره بوه برخوی اسوناد

بهطور مثال دربند  1از ماده  7-4-13یونیدوغا 3چنین اشعار میدارد که« :اگر در قرارداد پی بینوی
شده باشد که طرفی که وظایف قراردادی خوی

را انجام ندهود ،بایسوتی مبلوا معینوی را بوهعنووان
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حقوق انگلیس وضع گردیده است(.لویسون )22 :1989 ،1در این مورد اینچنوین اظهوار نظور شوده

خسارت به طرف زیاندیده بپردازد ،قطع نظر از مقدار زیان واقعی ،زیاندیوده مسوتحق دریافوت آن
است» و در بند  2همان ماده نیز اشاره نموده است که ،چنانچه مبلوا وجوه التوزام بوهطوور روشون در
قیاس با ضرر واقعی گزاف و سنگین باشد ،مقام رسیدگیکننده به آن میتواند آن را تعودیل نمایود
و کما اینکه خالف آن بین آنها توافق شده باشد .لذا اصول قراردادهای تجاری بینالمللی نیز هموان
هدف اصول قراردادهای اروپا را در برگرفته است و تعودیل وجوه التوزام بوهشورط آنکوه میوزان آن
غیرمنطقی و به نحو زیاد گزاف باشد را قابل قبول دانسته است.
 .3-4کنوانسیون بیع بینالمللی کاال
در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال قوانینی نسبت به وجه التزام وجود ندارد که به نظر میرسد این امر
بر بیاعتباری شرط در کنوانسیون داللت ندارد ،بلکه مطابق اصل حاکمیوت اراده وجوه التوزام را در
کنوانسیون می تووان معتبور دانسوت ،سو الی کوه مطورح مویشوود ،ایونچنوین اسوت .ذیول مواده 74
کنوانسیون در مورد خسوارات قابول مطالبوه محودودیتی قائول گردیوده بوه ایون شورح کوه «...چنوین
1. Lewison
2. beal
3. UNIDROI
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خسارتی نمیتواند از زیانی که نقضکننده در زمان انعقاد قورارداد در سوایر اموور و وقوایعی کوه او
نسبت به آن آگاه بود یا میبایست آگاه باشد و بهعنوان اار احتمالی نقض قرارداد پی بینوی نمووده
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یا میبایست پی بینی مینموده است ،فراتر رود ».آیا این محدودیت باید نسبت بوه وجوه التوزام نیوز
اجرا گردد یا خیر؟ برخالف اینکه ممکن است تصور شود وجه التزام بر فرض قبول در کنوانسویون
قابل تعدیل نیست ،اما بهنظر میرسود بوا توجوه بوه اصوول پذیرفتوهشوده در حقووق کشوورهایی کوه
کنوانسیون از آنها تخایر گرفته و به آنها اشاره شده و همچنین اطالق ماده  74کنوانسیون ،همانطوور
که در دیگر اسناد بهطور صریح بیان گردید ،وجه التزام اگر بهصوورت غیرقابول پوی بینوی گوزاف
باشد تا میزان منطقی آن قابل تعدیل خواهد بود ،یعنی خسوارت قابول پرداخوت همچنوان وابسوته بوه
ضابطه قابلیت پی بینی در قسمت دوم ماده است ،اگر طرفین معامله در زمان انعقاد عقود طورفین از
این امر که میزان خسارت مشخب شده بیشتر از میزان خسوارت واقعوی اسوت ،مطلوع باشوند میوزان

اضافه بر زیان قابلیت مطالبه را نخواهد داشت (زلر.)184 :2012 ،1
با این وجود یقیناً در کنوانسیون نیز باید شرط اخوتالف «شودیداً فواح » رعایوت شوده کوه در ایون
مورد دادگاه یا دیوان داوری میتواند وجه التزام را تعدیل کند؛ بنابراین در اسناد بوینالمللوی نیوز بوا
توجه به مواد پی گفته امکان تغییر و تعدیل وجه التزام قراردادی توسط دادرس فراهم شده است.
بحث و نتیجهگیری
اصل حاکمیت اراده بیانگر این امر می باشد که توافوق طورفین در تشوخیب مبلوا خسوارت معتبور و
الزام آور است ،تعیین وجه التزام عالوه بر عدم اجرای تعهد هنگام تخخیر در انجام تعهد نیوز معتبور و
صحیح می باشد .گاهی طرفین قرارداد زیان ناشی از نقض را از قبول مشوخب و معوین موینماینود و
مبلغی را بهصورت قطعی قرار مویدهنود کوه در صوورت نقوض تعهود بوه شوخب مقصور پرداخوت
می گردد .ممکن است طرفین در قرارداد بر تعدیل وجه التزام شرط نموده باشوند کوه تعودیل شوامل
کاه و افزای میزان خسارت مشخب شوده مویباشود .در خصووص امکوان تعودیل وجوه التوزام
توسط قاضی یا داور و با عنایت به مطالب بیان شده میتوان گفت ،وجه التزام قوراردادی مویباشود،
بهعبارتی دیگر در همه موارد در اغلب نظامهای حقوقی جهان ،تعیین وجه التزام یا شرط جزایوی در
قرارداد برای نقض تعهد است که شامل عدم انجام تعهد و یا تخخیر در اجرای تعهد میباشد .ماهیت
آن به این صورت است که دو طرف آن را در قورارداد تعیوین موینماینود و از سوویی دیگور دارای
جنبه جریمه است (بهعبارتی هم جنبه ترمیمی و هم جنبه تنبیهی دارد) .همچنین در رابطوه بوا تعودیل
وجه التزام نیز حقوق کشورهای مختلف تجویزهای متفاوت دارند ازجمله در حقوق فرانسه :قاضوی
نمیتواند در وجه التزام قراردادی دخل و تصرف نماید و تنها در مورد خاصی هرگواه تعوادل میوان
1. Zeller
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زیان و خسارت قابل پرداخت فاصلهی زیادی وجوود داشوته باشود ،دادگواه مویتوانود ،مبلوا موورد
پرداخت را متعادل نماید .جهت اجرای مادهی فوق سه شرط الزم و ضروری میباشد:
محاسبه قانونی یا یوک غراموت اداری اسوت ،تعودیل فرصوت اجورا نموییابود .شورط دوم ،محاسوبه
قراردادی زیان باید با هدف جبران زیان از تخلف متعهد باشد .لزوم وقووع تخلوف از سووی متعهود
سبب میشود تا رویه قضایی شروط خسارت را از دایره کنترل قضایی و اعمال تعدیل خارج نماید.
شرط سوم ،محاسبه خسارت باید دربرگیرنده مبلغی پول بوهعنووان جبوران خسوارت باشود .در نظوام
حقوقی انگلستان شرط جزایی در حقوق انگلیس باطل است و قابل اجرا نیست و توافق طرفین عقود
صرفاً در موردی صحیح است که با هدف جبران خسارت متضرر واقع شود .در قوانون مودنی ایوران
با عنایت به اصل حاکمیت اراده اعتبار مطلق شرط وجه التزام پی بینی شده و همچنوین تعهود وجوه
التزام مطابق قانون مدنی اجباری میباشد ،اگرچه چندین برابر خسارت واقعی یا اصل تعهد باشد.
در اسناد بینالمللی نیز تعدیل وجه التزام مورد توجه قرار گرفته اسوت .بودین ترتیوب کوه در اصوول
قراردادهای اروپا ،تعدیل وجه التزام بوا شورایط خاصوی پوی بینوی گردیوده اسوت .در سوند اصوول
قراردادهای تجاری بینالمللی تعدیل وجه التزام بهشرط آنکه میوزان آن غیرمنطقوی و بوه نحوو زیواد
گزاف باشد را قابل قبول دانسته است .در کنوانسیون بیع بینالمللی کاال وجه التزام اگور بوهصوورت
غیرقابل پی بینی گزاف باشد تا میزان منطقی آن قابل تعدیل خواهد بود .در حقوق ایوران بوا توجوه
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شرط اول ،محاسبه زیان بایستی قراردادی باشد؛ هنگامیکه محاسوبه سوبب قوراردادی نودارد ،یوک

به قوانین مرتبط در رابطه با تعدیل وجه التزام باید اذعان نمود که این نوع از خسوارات قابول تعودیل
توسط کسی غیر از طرفین قرارداد اعم از دولت یا قاضوی نمویباشود ،لوذا بوا توجوه بوه اصول لوزوم
قراردادها همان خسارتی که طرفین در قرارداد مونعکس نموودهانود ،قابول مطالبوه خواهود بوود .لوذا
میتوان گفت رویه مذکور نوعی است و در همه موارد به یک شکل اجرا میشود .به نظر میرسود
در این مورد اشکاالتی خواهد بود ،ازجمله زمانی که یکوی از طورفین بوا اسوتفاده از قودرت نوابرابر
بخواهد از طرف خود سو استفاده کند و وجه التزام سنگینی قرار دهد ،باید یوک شویوهای باشود توا
در چنین مواردی حقوق اشخاص ضعیف تخمین گردد.
پیشنهادها
قانونگذار بهجای استفاده از راهکار نوعی در همه قراردادها ،یوک رویوه هماننود قوانون فرانسوه در
پی بگیرد یا از شیوه شخصی بهوره بورد و در موواقعی کوه ایون نووع خسوارات بوهشودت گوزاف و
ناعادالنه باشد از ابزار حقوق استفاده نماید و با تعدیل وجه التزام در این مووارد ،بوه اجورای عودالت
کمک نماید.
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