
  )رویه قضایی (حقوق خصوصیدوفصلنامه 
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  وجه التزام تعدیل

  يعباس میرشکار

  يو خدمات ادار ییدانشگاه علوم قضا یگروه حقوق خصوص اریاستاد

  چکیده:

 يو از سو باشدیم الیر 000/000/670ثمن ملک مورد حکم مبلغ  کهنینظر به ا«

 کهنیو با التفات به ا باشدیاز مبلغ ثمن م شیبه) بزام (محکوموجه الت زانیم گرید

 یالجان یو طبق قاعده فقه باشدیمجازات) م ای( مهیجر یوجه التزام در واقع نوع

دادنامه مورد اعتراض را تا سقف مبلغ معادل  هاکثر من نفسه لذا دادگا یعل یجنیال

ا دادگاه واخوانده را نسبت به و استوار ام دییواخواه، تأ یثمن ضمن رد واخواه

  »..دینمایم یحقیاز مبلغ مذکور محکوم به ب شیب

  .شرط ،یمدن تیوجه التزام، ثمن، مسوولواژگان کلیدي: 

  متن رأي

خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر  تیطرفخواسته خواهان ... به «

 يحد تجاردستگاه وا کیلیدر تحو ریخوانده به پرداخت خسارت تأخ تیمحکوم

تناسب زمان  به 1/10/86 تیلغا 26/3/84 خیموضوع قرارداد شماره ... از تار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Email:Mirshekariabbas1@yahoo.com 



. یبا احتساب خسارات دادرس الیر 000/000/750پرداخت اقساط به مبلغ 

ابالغ در  رغمیخوانده عل نکهیپرونده و نظر به ا اتیدادگاه با توجه به محتونکیا

را مطرح  رادیا ایدفاع  گونهچیان هخواه يو در قبال دعو افتهیدادگاه حضور ن

در  یخواهان از هرگونه تعرض ياستناد نامهعهیمبا نکهیبه ا تینکرده است و با عنا

وارد نشده است و با  ياخدشه گونهچیو اصالت آن ه تامان مانده است و به صح

ملک مورد معامله در موعد مقرر  لیبر تحو یلیشرکت خوانده دل کهنیالتفات به ا

خواهان را  يبه خواهان ارائه و ابراز نکرده است لذا دادگاه دعو 26/3/84 ینعی

و  198مواد  ویقانون مدن 230و  219و  10مستنداً به ماده  ص،یو وارد تشخ حیصح

خوانده به پرداخت مبلغ  تیحکم بر محکوم یمدن یدادرس نییقانون آ 519

اهان صادر و اعالم عنوان اصل خواسته... در حق خوبه الیر 000/000/750

 نیدر ا یروز پس از ابالغ قابل واخواه ستیو ظرف ب یابیصادره غ ي. رأدینمایم

 دنظریدر دادگاه تجد دنظریجدازآن قابل تروز پس ستیدادگاه و سپس ظرف ب

  .»استان تهران است

 شرح موضوع

غ توضیح ماجرا از این قرار است که شرکت الف یک دستگاه واحد تجاري را به مبل

فروشد. زمان تحویل واحد مشخص بوده و براي تخلف از این هفتاد و پنج میلیون تومان می

تواند تعهد نیز، وجه التزام (متناسب با زمان پرداخت اقساط) تعیین شده است. فروشنده نمی

به هنگام به تعهد خویش براي تحویل اقدام نماید. خریدار نیز دادخواستی به طرفیت 

 111 دهد. دادخواست به شعبهطالبه وجه التزام ارائه میفروشنده براي م

شود. این شعبه نیز، پس از رسیدگی معمول، در دادنامه دادگاهعمومیحقوقیتهرانارجاع می

چنان که نوشته شد، راي صادر کرده و فروشنده را به پرداخت  29/3/92 - 300245 شماره 

  کند. وجه التزام توافق شده محکوم می
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 111گیرد. این بار اما شعبه ی دادباخته، پرونده مجدداً مورد بررسی قرار میبا واخواه

چنین راي  30/9/92 مورخه 92...973 اندیشد: چنانکه در دادنامهشمارهگونه دیگري می

«... دهد: می

کهثمنملکموردحکممبلزیرانامبردهاجماالًتأخیردرانجامتعهدراپذیرفتهاماازسویدیگرنظربهاین

) بهمحکوم( باشدوازسویدیگرمیزانوجهالتزامریالمی 000/000/670 غ

) یامجازات( کهوجهالتزامدرواقعنوعیجریمهباشدوباالتفاتبهاینبیشازمبلغثمنمی

باشدوطبققاعدهفقهیالجانیالیجنیعلیاکثرمننفسهلذادادگاهدادنامهمورداعتراضراتاسقفمبلغممی

اندهرانسبتبهبیشازمبلغمذکورمحکوعادلثمنضمنردواخواهیواخواه،تأییدواستوارامادادگاهواخو

 .نمایدنمایدولذادادنامهمذکوررانسبتبهبیشازمبلغاخیرنقضمیحقیمیمبهبی

». رأیصادرهحضوریوظرفبیستروزپسازابالغقابلتجدیدنظردردادگاهتجدیدنظراستانتهراناست

مورخ  9309970223500551دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره  35این راي در شعبه 

  .شودتایید می 31/6/1393

  مسائل شکلی

 يبا را سهیاما در مقا ستیمطلوب ن یلیخ ات،یاگرچه از لحاظ ادب ن،یدادگاه نخست يرأ

. رسدیتر به نظر ممتعارف شود،یراه رها م انهیکه استدالل دادرس در م دنظریدادگاه تجد

 یالجان یقاعده فقهطبق : «...دیتوجه کن دنظریدادگاه تجد يبخش از را نینمونه به ا يبرا

  »و استوار... دییمن نفسه لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را ... تا ثراک یعل یجنیال

 مسائل ماهوي

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف «ق.م.  230به حکم ماده . 1

کمتر از آنچه تواند او را به بیشتر یا متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی

آید، دادرس گونه از مفاد این ماده به روشنی بر میهمان». که ملزم شده است، محکوم کند

باید تابع وجه التزام تعیین شده از سوي طرفین قرارداد باشد: او حق ندارد به دلیل آنکه مبلغ 



بیند، میوجه التزام را بیش از اندازه گزاف یا به نحو غیرمنطقی، کمتر از خسارت واقعی 

دست به تعدیل آن بزند. دلیل این ممنوعیت، بیش از هر چیز، به احترام به توافق اشخاص بر 

گردد: دو سوي قرارداد، آزادانه وجه التزام را تعیین و با یکدیگر درباره آن توافق می

، اند، پس دادرس نباید دخالت کرده و توافق انجام گرفته را نادیده بگیرد. با این حالکرده

گاه فاصله میان وجه التزام تعیین شده با خسارت واقعی آن چنان زیاد است که پذیرش 

کند. براي همین، در ادبیات حقوقی، چون و چراي توافق طرفین قرارداد را دشوار میبی

تالش شده است تا راهکارهایی براي تعدیل وجه التزام در نظر گرفته شود اما انکار 

مبنی بر ممنوعیت دادرس از تعدیل وجه  230د صراحت ماده توان کرد که با وجونمی

گیري از راهکارهاي پیشنهاد شده دشوار است. در واقع، بر اساس ماده یاد شده، التزام، بهره

هرگاه یکی از طرفین، از تعهد خویش تخلف کند، باید مبلغ از پیش توافق شده را پرداخت 

یعنی لزوم پرداخت وجه التزام توافق شده،  کند. مقاومت در برابر جمله دوم این ماده،

توان با تفسیر و تاویل، اجازه تعدیل را فایده است: حکم آنچنان روشن است که نمیبی

استنباط کرد اما جمله نخست چطور؟ پرداخت وجه التزام مشروط به تخلف از تعهد است. 

ی به نتیجه. تخلف پس نخست باید نوع تعهد را شناخت. تعهد گاهی به وسیله است و گاه

از هر یک از این دو نیز، معناي متفاوتی دارد: پس باید دید متخلف، چه نوع تعهدي داشته 

است: اگر بتوان تعهد او را از تعهد به نتیجه به تعهد به وسیله فروکاست، عدم تحقق نتیجه 

ند با تعبیر تواتوان به معناي تخلف متعهد تفسیر کرد. بنابراین، دادگاه میدلخواه را نمی

از اجراي شرط گزاف و ناعادالنه جلوگیري کند اما در رویه » تعهد به وسیله«التزام به 

شود: قضایی، نشانه روشنی مبنی بر مقاومت در برابر وجه التزام تعیین شده دیده نمی

دهند با اجراي ظاهر قانون، خود را مصون از ایراد ببینند. براي دادرسان معموالً ترجیح می

کنند. با این حال، بوده و در توافق انجام گرفته دخالتی نمی 230مین، پایبند به حکم ماده ه

  شود. هایی فراتر از انتظار نیز دیده میگاه نمونه
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کند. در ثمن معامله تعدیل می بدین ترتیب، دادگاه نخستین، وجه التزام را به اندازه. 2

 کهثمنملکموردحکممبلغنظربهاین«...  نویسد:توجیه باور خویش نیز، این گونه می

) بهمحکوم( باشدوازسویدیگرمیزانوجهالتزامریالمی 000/000/670

) یامجازات( کهوجهالتزامدرواقعنوعیجریمهباشدوباالتفاتبهاینبیشازمبلغثمنمی

جمالت نخست، بیشتر از آنکه دلیل ». باشدوطبققاعدهفقهیالجانیالیجنیعلیاکثرمننفسه...می

خواهد به اصحاب دعوا و نیز، خوانندگان دهد. دادرس مینگیزه دادرس را نشان میباشند، ا

احتمالی رایش، نشان دهد که افزونی وجه التزام بر ثمن معامله، او را وادار کرده تا توافق 

طرفین قرارداد را نادیده بگیرد. در ادامه، دادرس از وجه التزام به عنوان نوعی جریمه یا 

ق.م. ناسازگار است. در بخشی از این  230برد اما این باور با ظاهر ماده مجازات اسم می

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف «ماده، چنین آمده است: 

بدین ترتیب، وجه التزام بیش از آنکه ». تادیه نماید... مبلغی به عنوان خسارتمتخلف 

آید. به جبران خسارت متعهدله به کار می جزاي تخلف متعهد از تعهدش باشد، به عنوان

ویژه آنکه در نظر گرفتن ماهیت مجازات براي وجه التزام، نتایجی خواهد داشت که کمتر 

توان به آن پایبند بود از جمله آنکه اگر وجه التزام، مجازات باشد، افزون بر وجه التزام، می

یز مطالبه کرد؛ چرا که کارویژه توان اجراي اصل تعهد و یا جبران خسارت وارده را نمی

وجه التزام تنها مجازات متخلف بود و این امر، ارتباطی با جبران خسارت ندارد. براي همین 

رود. به هم، در ادبیات حقوقی ما، اصطالح جریمه یا مجازات براي وجه التزام به کار نمی

توان از گونه میهر روي، حتی اگر از این اختالف نیز، بگذریم، پرسش این است که چ

ماهیت تصور شده براي وجه التزام، اختیار تعدیل را براي دادرس در نظر گرفت؟ چه، اتفاقاً 

پذیرش ماهیت مجازات براي وجه التزام، با توجه به لزوم مقطوع ماندن آن، امکان تعدیل را 

  سازد.دشوارتر می

کند. این قاعده به این ناد مینیز است» الجانیالیجنیعلیاکثرمننفسه«دادرس به قاعدهفقهی. 3

توان بیشتر از جانش مجازات کرد. به این قاعده عمدتاً در باب معناست که جانی را نمی



در امکان یا عدم امکان قصاص قاتل استناد شده است.  3یا مذهب 2یا حریت 1تاثیر جنسیت

حث که پرسش اصلی اینجاست که چه ارتباطی میان قاعده جزایی فوق با موضوع مورد ب

گیرد، وجود دارد؟ گذشته از این، به موجب قاعده در قلمروي حقوق خصوصی جاي می

توان به بیش از جانی که دارد مجازات کرد، حال جاي این پرسش بیان شده، قاتل را نمی

است که نسبت ثمن معامله با نفس جانی چیست؟ حتی اگر با تسامح بگوییم که مراد از 

جانی به بیش از خسارتی که زده، محکوم نشود، چرا باید میزان جمله فوق، این بوده که 

  انتفاع وي (ثمن معامله)، اندازه محکومیتش را مشخص کند؟ 

ها گذشته، استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاواي معتبر جایی رواست که حکمی از این

رو هستیم. بهرو ق.م. 230در قانون وجود نداشته باشد، نه اکنون که با حکم صریح ماده 

شود: شاید تصور دادرس این ها در راي دیده نمیشوربختانه، پاسخ هیچ یک از این پرسش

بوده که همین اندازه که رایی به زعم خویش، عادالنه و البته جسورانه داده، براي توجیه 

لی برد در حاراي کافی است، براي همین، حتی جمالت راي را نیز، به درستی به پایان نمی

که اتفاقاً آنگاه که براي تحقق عدالت، دست به ابتکار زده و بر خالف جریان معمول قدم 

داریم، به توجیه و دلیل بیشتر نیاز داریم.بر می
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وروى ابن أبی عمیر عن هشام بن : «157.ص ،1413، مؤسسۀ النشر اإلسالمی، 5، ج.المهذب البارعابن فهد حلی،  .1

شرح ؛ شهید ثانی، »أکثر من نفسه سالم عنه علیه السالم فی المرأة تقتل الرجل ما علیها ؟ قال : ال یجنی الجانی على

مؤسسۀ ، 15، ج.مسالک األفهام؛. شهید ثانی، 40 – 39ص ، 1410، منشورات جامعۀ النجف الدینیۀ، 10، ج.اللمعۀ

  109، ص.1416، المعارف اإلسالمیۀ
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