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چکیده

«عدالت و انصاف ،حكم یا قاعده تلقی نمیشوند بلكه مبنای وضع احكام و قواعدند».
متن راي

«در خصوص دادخواست تجدید نظر  ...نسبت به دادنامه شماره  ... 1670كه بر محكوميت تجدید نظر خواه به
پرداخت مبلغ  ...به انضمام خسارت ناشی از پرداخت هزینه دادرسی بابت وجه التزام ناشی از تخلف نامبرده به علت
عدم تنظيم سند رسمی نسبت به انتقال مبيع در موعد مقرر  ...در حق تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده است با عنایت
به اینكه تعهدات و التزام طرفين در مبایعه نامه استنادی به انجام معامله بوده كه عقد بيع با تسليم مبيع به خریدار (تجدیدنظر
خواندگان) و پرداخت ثمن به تجدیدنظر خواه تحقق یافته و از این حيث تخلفی صورت نگرفته و عدم اقدام خوانده
دعوی اصلی به تنظيم سند رسمی با وجود ممانعت شهرداری و ارجاع موضوع به كميسيون ماده صد و بحث دیوان
عدالت اداری مانع از اقدام خواهانها وفق ماده  222قانون مدنی و مخل عقد بيع نبوده است و محكوم نمودن بایع به
استرداد قریب به نيمی از ثمن معامله با توجه به افزایش قيمت ها در رابطه با شرطی كه به منظور تحكيم عقد بيع پيش
بينی شده خالف قاعده انصاف قضایی است بر این اساس  ...ضمن نقض دادنامه معترض عنه با استناد به ماده 358
ق.آ.د.م .حكم به رد دعوی خواهان بدوی صادر مینماید».
شرح موضوع
پس از انعقاد مبایعه نامه ،فروشنده به دليل پارهای از مسائل مرتبط با شهرداری نمیتواند به تعهد خویش برای تنظيم سند
به پرداخت وجه التزام میشود .دادگاه نيز به شرح یاد شده اقدام به صدور رای مینماید.
مسائل ماهوي
پيش از ورود به نقد دادنامه خاطر نشان میسازم كه با نتيجه رای موافق می باشم اما مقدماتی كه در دادنامه با استناد به آنها
به نتيجه مزبور رسيدهاند صحيح نبوده و نقد جدی به آنها وارد است كه ذیالً بيان میگردد.
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رسمی عمل كند .خریدار با توجه به پيشبينی وجه التزام برای تخلف از تعهد به تنظيم سند رسمی ،خواستار محكوميت فروشنده

 -1عبارت مندرج در رای مبنی بر اینكه «عقد بيع با تسليم مبيع به خریدار (تجدیدنظر خواندگان) و پرداخت ثمن به تجدیدنظر خواه
تحقق یافته» موهم این اندیشه است كه بيع با تسليم محقق شده است حال آنكه در مانحن فيه بيع به موجب قرارداد عادی محقق گردیده
و نه به نحو معاطاتی و به استناد همان سند عادی بوده كه خواهان اقدام به ارایه دادخواست نموده است.
 -2باید مشخص نمود كه وجه التزام تعيين شده در عرض تعهد اصلی قرار دارد یا در طول آن و به مثابه جایگزین تعهد
اصلی .دادگاه تجدید نظر وجه التزام را جایگزین تعهد اصلی در نظر گرفته است فلذا دادخواست خواهان را به دليل اینكه
امكان انجام تعهد اصلی از سوی متعهدله مطابق ماده  222وجود داشته ،رد نموده .اما دقت در قضيه نشان میدهد كه تعهد
موض وع قرارداد از اقسام تعهداتی بوده كه با زمان انجام آن ،به نحو تعدد مطلوب بوده ،لذا اصل بر این است كه وجه التزام
تعيين شده بابت تاخير در انجام تعهد بوده و نه جایگزین آن.
توضيح مطلب این است كه در قراردادهایی كه تعهد و زمان انجام تعهد به نحو وحدت مطلوب هستند ،وجه التزام به عنوان
بدل تعهد اصلی قابل مطالبه است و نه در كنار آن .اما هرگاه تعهد و زمان آن به نحو تعدد مطلوب باشند ،اصل بر این است كه
وجه التزام بابت تاخير در انجام تعهد وضع شده است و خالف آن نياز به اثبات دارد .این نظر با اصل لزوم و نيز اصل ابقاء عقود

1

و نيز با اراده ی طرفين و نگاه عرف به موضوع منطبق است .بنابر این در مثل چنين پروندهای خواهان عالوه بر امكان مطالبه
خسارت ،امكان اقامه دعوی الزام به تنظيم سند رسمی را نيز خواهد داشت و این دو مغایرتی با هم ندارند.
 -3یكی از موضوعات مهم كه البته ناظر به این رای نيست اما در باب حقوق متعهدله قابل طرح است ،رابطهی عرضی بين
حقوق متعهدله است .همانگونه كه می دانيم ظاهر مواد  239-237ق.م .این است كه مقنن بين حق الزام و حق فسخ رابطهی
طولی قایل شده است و متعهدله مكلف است ابتدا دعوی الزام متعهد به انجام تعهداتش را اقامه نماید و در صورت عدم امكان،
دعوی فسخ را طرح نماید .اما چنين تفسيری با فلسفه ی وضع این مواد مغایرت دارد .تردیدی نيست كه این مواد به منظور
حمایت از حقوق متعهدله وضع شدهاند و هرگونه تفسيری از این مواد كه با فلسفهی فوق مغایر باشد ،مردود است .قایل شدن
به رابطه ی طولی بين حقوق متعهدله ،دقيقاً مصداق تفسير مغایر با علت حكم است .این موضوع در ميان فقهای اماميه اعلی ا...
درجتهم نيز از دیرباز مطرح بوده و گروهی از فقها همين دیدگاه (رابطهی عرضی) را برگزیدهاند 2بخصوص در زمان حاضر
كه اقامهی دعوی ساده متضمن هزینههای فراوان و از دست دادن فرصتها و تعيين مواعد طوالنی دادرسی و اطالهی دادرسی
در مراحل مختلف ابالغ و دادرسی و اجراست ،قطعا قایل شدن به ارتباط طولی با منطق تفسير منطبق نيست .نباید گفته شود كه
برخی حقوقدانان چنين گفتهاند؛ زیرا قاعدهی لزوم قراردادها نيز خود جلوهای دیگر از قاعدهی كلی حمایت از متعهدله است
و الّا قرارداد فی نفسه تقدس و احترامی ندارد تا قایل به حفظ آن باشيم بلكه هدف از الزم دانستن قرارداد ،حفظ حقوق متعهدله
و اطمينان وی از عدم نقض بدون دليل قرارداد است.

 .1جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،تئوری موازنه ،چاپ اول ،تهران ،كتابخانه گنج دانش ،1381 ،صص .89-85
 .2شهيدی ،مهدی ،شروط ضمن عقد ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات مجد ،1393 ،ص.146
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این مواد در راستای قاعده لزوم قراردادها قراردارند و مقنن خواسته است كه لزوم قرارداد تا حد امكان پابرجا بماندكما اینكه

البته اگر بپذیریم كه منظور مواد  237و  239از تقدم الزام بر فسخ این است كه صرف درخواست و ارسال اظهارنامه كفایت
میكند ،تفسير طولی قابل پذیرش است اما این سخن مورد پذیرش محاكم نيست و ایشان اقامه دعوی را الزم میشمرند.
خالصه سخن اینكه در تفسير احكام باید به علت وضع حكم توجه كرد؛ زیرا حكم دایر مدار مصالح و مفاسد است و تفسيری
كه بر خالف این مصالح و مفاسد و علت وضع حكم باشد ،تفسير باطل است .تفسير صحيح این مواد كه مطابق با علت وضع آن
باشد این است كه فسخ و الزام در عرض یكدیگرند و متعهدله مخير در انتخاب روشی است كه در جهت تامين منافعش باشد.
گفته نشود كه حق متعهد پایمال میشود؛ زیرا متعهد فرصت داشته تا تعهد را در موعد انجام دهد و با عدم انجام در موعد عليه
خویش اقدام نموده است.
 -4این عبارت دادنامه« :عقد بيع با تسليم مبيع به خریدار و پرداخت ثمن به تجدیدنظر خواه تحقق یافته و از این حيث تخلفی
صورت نگرفته» نيز نشان می دهد كه دادگاه ،وجه التزام را به عنوان جایگزین تعهد اصلی محسوب كرده است .البته این عبارات
عجيب هستند؛ زیرا مشخص است كه خواهان نيز هيچگاه ادعا نداشته كه تخلف مورد ادعا ،عدم تحقق بيع است و اساساً هيچ
شخصی وجه التزام را بابت عدم تحقق بيع ،در قرارداد درج نمی كند بلكه وجه التزام یا بابت نقض تعهدات اصلی قرارداد است
و یا بابت تاخير در انجام تعهدات قراردادی ( تاخير از مصادیق عدم حسن اجرای تعهد است) .به عالوه وجه التزام فرع بر صحت
قرارداد است و با فرض صحت قرارداد درج می شود .خساراتی كه فرع بر بطالن قرارداد هستند را مقنن ذیل عنوان «ضمان
درك» قيد نموده است كه حتی بدون تصریح طرفين نيز قابل مطالبه هستند و تصریح طرفين صرفاً به عنوان شرط كاهنده یا
افزاینده مسئوليت تلقی می شود و نه شرط محقِّق مسئوليت .البته كاهش یا افزایش ضمان ناشی از ضمان درك اگر بصورت
شرط ضمن قرارداد اصلی درج شود ،با عنایت به اصل تبعيت شرط از عقد در بطالن ،محل تامل است و باید آن را به تبع قرارداد
اصلی باطل بدانيم مگر اینكه بگویيم شرط در چ نين حالتی هرچند ضمن قرارداد اصلی درج شده ،اما قصد طرفين بر استقالل
چنين شرطی است و به عبارتی انشاء واحد بوده و مُنشَا ،متعدد (اگر قاعدهی الواحد كه در فلسفه بحث میشود و در باب
موجودات واقعی جریان دارد را در موجودات اعتباری نيز جاری بدانيم-آنگونه كه برخی اعتقاد دارند -در مانحن فيه نيز
نمیتوانيم بگویيم از یك انشاء ،بيش از یك مُنشَا صادر میشود).
 -5محكمه در بخشی از رای خود به «قاعده انصاف قضایی» استناد كرده است و در عين حال كه امكان استناد به قواعد
مناسب در محل را داشته ،بدون استدالل و با استناد به یك قاعدهی مبهم ،انشاء رای نموده است .در باب قاعدهی انصاف قضایی
نفسه صحيح است و هيچ كس منكر آن نيست كه قاضی در مقام دادرسی باید برخورد منصفانه و برابر با اصحاب دعوی داشته
باشد .بر اساس این تفسير قاعدهی فوق یك قاعدهی شكلی است و از اصول بنيادین دادرسی اسالمی و هر نظام حقوقی محسوب
میشود .در تفسير دوم –كه منظور دادگاه در این پرونده نيز همين تفسير است -انصاف یك قاعدهی ماهوی تلقی شده است.
چنين مفهومی از قاعده و شيوه ی استناد به آن در این رای و آراء مشابه ،ناصواب و مخل قاعدهی لزوم مستدل و مستند بودن
تصميمات قضایی است.
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دو تفسير قابل ارایه است .تفسير اول اینكه بگویيم منظور از این قاعده ،لزوم رعایت انصاف از سوی قاضی است .این سخن فی

عدالت و انصاف مبنای وضع قواعد و احكام هستند اما خود مستقالً یك قاعده نيستند تا سایر قواعد و احكام را تعطيل نموده
یا به عنوان جایگزین آنها ا رایه شوند .مثال در این پرونده ،ممانعت شهرداری و طرح موضوع در كميسيون ماده  100و دخالت
دیوان ،یا در حد قوهی قاهره بوده است یا نبوده .اگر قوهی قاهره تلقی میشود و وصف دوام را دارد ،سبب انفساخ قرارداد
است؛ و اگر قوهی قاهرهی موقت است ،به متعهدله حق فسخ یا ابقای قرارداد بدون حق جبران خسارت را میدهد .بنابر این به
لحاظ حكمی ،می توان احكام موضوع را از مقررات و قواعد حاكم بر تعهدات استنباط كرد و نيازی به تمسك به مسایل مبهم
و بیپشتوانه كه زمينه سوء استفاده را فراهم میكند ،نيست .تمسك به عناوین مبهمی نظير انصاف و عدالت در ميانهی استدالل،
معنایی جز انسداد باب اجتهاد و خاموش كردن مخالف ندارد .عناوینی نظير انصاف و عدالت چنان دایرهی وسيعی دارند كه
هنگام ورود به مصادیق به كرات شاهد آن بوده ایم كه اشخاص راجع به عادالنه یا منصفانه بودن و نبودن یك حكم اختالف
نظر دارند.
در این پرونده با توجه به اینكه دادگاه تاخير در اجرای تعهدات فروشنده را مستند به عوامل خارجی میدانسته ،الزم بوده تا
مستند به مواد  227و  229ق.م .دعوی مطالبه خسارت خواهان را رد كند.
 -6به نظر میرسد در این پرونده علیرغم اینكه اوالً وجه التزامی تعيين شده است كه به حكم ماده  230ق.م .قابل تغيير نيست؛
ثانياً تعهد قراردادی مزبور ،تعدد مطلوب بوده كه مستلزم تلقی وجه التزام به عنوان جبران خسارات ناشی از تاخير است ،ثالثا
نقض عهد محقق شده است (یعنی تاخير) كه در نتيجه همه شرایط مطالبه وجه التزام وجود دارد ،اما با توجه به اینكه تاخير ناشی
از عوامل خارجی بوده است ،لهذا به حكم مواد  227و  229ق.م .مطالبه وجه التزام محكوم به رد است .بنابر این به نظر ما شرایط
مطالبهی خسارت فراهم بوده و صرفاً مانع خارجی سبب رد مطالبهی خواهان میگردد در حالی كه در دادنامه صادره اساساً
شرایط مطالبه ی خسارت فراهم دانسته نشده است .هو العالم
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