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 انصاف و عدالت اصول با يقرارداد التزام وجه مهار
 )16/10/1399 مورخ 805 شماره هیرو وحدت يرأ(نقد 

 1يموسو عباس دیس 

 :دهیچک
 و بهتر شانیا اهداف و باشند بنديپا شیخو تعهدات به قرارداد يسو دو از کی هر کهآن يبرا

 نیبد. است یمدن مهیجر ای التزام وجه يبرقرار ند؛یخوشا نهیگز کی شود، آشکار ترمطمئن
 یشکنمانیپ انگ همکند می تالش و ندیبیم یمدن امدیپ ریدرگ را خود متعهد سو کی از لهیوس
 آسوده یالیخ با متعهدله گرید يسو از و زدیبگر آن از یناش مهیجر از هم و سازد دور خود از را
 شیخو انیز مطمئن يخاطر با مقابل، يسو یچیسرپ صورت در و کرده دنبال را قرارداد جینتا
 و دارد یعقالن و یمنطق يمبنا یشرط نیچن. سازدیم جبران شده برقرار مهیجر پرتو در را

 ضمن آن ییشناسا از گذشته ما گذارقانون هیپا نیا بر. ستین یحقوق یمبان و اصول با ناسازگار
 آن به قانون نیا 230 ماده در روشن نحو به ،یمدن قانون 219 و 10 مواد چون یکل احکام
 در زانیم چه به و حد چه تا قرارداد سازندگان که است آن يجد پرسش اما. دیبخش تیمشروع
 زانیم به ولو بخواهند که اندازه هر به ایآ دارند؟ عمل يآزاد شرط نیا پرداخت و ساخت

 يبرقرار در يآزاد که است داده نشان دوران گذر کنند؟ نییتع التزام وجه توانندیم نامتعارف
 و عدالت از دور ها،نمونه یبرخ با برخورد در مقدار، هر به یشکنمانیپ از یناش التزام وجه

 موجب به) 2016( یمدن قانون يبازنگر در دغدغه نیا رفع در فرانسه گذارقانون. است انصاف
 در اما. است کرده لیتعد و ساخته مهار عدالت و منطق عرف، هیپا بر را شرط نیا 1231_5 ماده
 به بلکه نشده حیتنق ییقضا هیرو تنها نه شرط، نیا ندیناخوشا جینتا به توجهیب ما یحقوق نظام

                                                           
 . سید عباس موسوي. دکتراي حقوق خصوصی. قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور1

Email: Amousavi50@yahoo.com 



 
 523 / با اصول عدالت و انصاف يمهار وجه التزام قرارداد  

يعباس موسو دیس  

 

 یمدن قانون 230 ماده در مقرر حکم 16/10/1399 مورخ 805 شماره هیرو وحدت يرأ موجب
 .شد میتحک

 انصاف ،عدالت ،ناعادالنه شرط ي،قرارداد خسارت ،قرارداد :اهدواژیکل
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 مقدمه
 صورت در که باشد شده شرط معامله ضمن در اگر«: یمدن قانون 230 ماده موجب به

 ای شتریب به را او تواندینم حاکم کند، هیتاد خسارت عنوان به را یمبلغ متخلف تخلف،
 جهت در قرارداد يسو دو اگر حکم نیا بنابر. »کند محکوم است شده ملزم چهآن از کمتر
 سازند، برقرار »1ییجزا شرط« و التزام وجه مقدار هر به آن در شده ادی شروط يداریپا

 یتوافق خسارت پرداخت و جهینت نیا رشیپذ به ناچار بگذارد پا ریز را شرط که یطرف
 مقرر احکام و »یخصوص توافقات لزوم اصل« با يسازگار بر عالوه مزبور حکم. است
 يسازگار »عهد به يوفا لزوم« چون یشرع نیمواز با یمدن قانون 219 و 10 مواد در

 اخالق« ،»یعموم نظم« با کشاکش در و است یخصوص رابطه چون آن بر افزون. دارد
 .است یرفتیپذ نیبنابرا ست،ین »یعموم اخالق« و »حسنه

 يهاافتهی از يریفراگ یکل ندیفرآ در و است کرده انتخاب گذارقانون که یلحن با شرط نیا
. دارد »فرانسه میقد یمدن قانون« 1152 ماده در شهیر مشابه، جهینت در فرانسه حقوق
 يمحور انسان يدگاههاید و سمیتالیکاپ يهاشهیاند از ملهم خود زین یژرمن یروم حقوق
 آن يدئولوژیا مکاتب و ینید يهاشهیاند در را نگرش نیا يهاهیمابن و بوده هجده قرن

 . است کرده دایپ هنگام
 با و داشته خردمندانه چرخش و انعطاف موضوع نیا به فرانسه حقوق وصف نیا با

 به. سازد لیتعد را آن 2016 سال يبازنگر در هانمونه یبرخ با حکم يناسازگار مشاهده
 :است آورده 12312_5 ماده در که ياگونه

                                                           
1 Clause Pénal 
2 Article 1231-5 :«Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter 
paiera une suree somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre 
partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins ،le juge peut ،même d'office ،
modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive 
ou dérisoire. 
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée 
par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle.....». 



 
 525 / با اصول عدالت و انصاف يمهار وجه التزام قرارداد  

يعباس موسو دیس  

 

 تعهد انجام عدم خسارت عنوان به یمشخص مبلغ پرداخت به قرارداد، در که یهنگام«
 پرداخت او به توانینم را شده توافق مبلغ از ادتریز ای کمتر یمبلغ چیه باشد، شده اشاره
 که یصورت در را) التزام(وجه  توافق مورد فریک راساً تواندیم یقاض حال نیا با. کرد

 .»دهد شیافزا ای کاهش باشد، زیناچ ای گزاف آشکارا
 برقرار قرارداد نیطرف که را یالتزام وجه توانستینم دادرس م،یقد کد 1152 ماده هیپا بر

 نیا. دادیم صیتشخ گزاف ای یناکاف را مقدار آن اگر یحت. کند ادیز ای کم اند، کرده
 قرارداد در مقرر ییجزا شرط ثبات قاعده بر و شد یبانیپشت همواره ییقضا هیرو در نزاکت

 & Malaurie, philippe & Aynès, Laurent(. شد دیتاک هم کشور وانید آراء در

stoffel- munk. Phillipe 2007: p.990( قانون در نخست گذارقانون يرو هر به اما 
 جادیا توقع 2016سال در 1231-5 ماده حکم به یپاراگرافافزون با سپس و 1975 هیژوئ 9

 تا دیبخش فرصت یقاض به و داد پاسخ را یواقع يهانمونه با یناهمگون از یناش شده
 است؛ یناکاف اگر و داده کاهش باشد؛گزاف اگر منطق و عرف اریمع با را التزام وجه
 .دهد شیافزا

 گاه از هر ییقضا هیرو اما. داشته نگه ثابت را.م ق 230 ماده حکم کنون تا ما گذارقانون
 عدالت و انصاف اصول برابر ناعادالنه و نامتعارف يقرارداد التزام وجه با برخورد در
 در جستجو و یستودن یتالش با مدارواقع و فهمخوش دادرسان. است کرده یستادگیا

 یعال وانید یعموم أتیه اما. اندساخته مهار را مزبور شرط یحقوق اصول و یفقه یمبان
 ماده حکم از یتخط امکان 16/10/1399 مورخ 805 شماره هیرو وحدت يرأ در کشور

 انصاف و عدالت آورامیپ هانمونه تمام در تواندینم يرأ نیا. ساخت یمنتف را شده ادی
کند می جادیا يجد خلل قضات نظر استقالل و ییقضا آراء شکوه ریمس در حتم به و باشد
 .است يداور درخور و

 دیافزایم يرأ یدرست و استدالل از مراقبت بر که دارد را یاجتماع مهم دهیفا نیا يرأ نقد
 ان،یکاتوز . (است یدولت یانتظام دادگاه برابر در یاخالق و یفرهنگ دادگاه واقع در و
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 انتخاب فوق هیرو وحدت يرأ لیتحل و نقد نوشتار نیا در پندار نیا بر )باچهی:د1391
 مناقشه موضوع کی در هم آن ییقضا هیرو پرداخت و ساخت در مهم ینیافرنقش که شد
 . دارد زیبرانگ

 آن با ناسازگار و همسو آراء و هیرو وحدت يرأ متن
 دادرسان، نیب التزام وجه شرط رد ای رشیپذ در دوگانه يدگاههاید وآراء  صدور یپ در

 گذارقانون حکم به بنديپا که دیبرگز را ياهیرو کشور یعال وانید یعموم أتیه سرانجام
 .تافتینم بر را نص برابر در اجتهاد ای یشیدگراند فرصت و بوده
 :است شرح نیبد هیرو وحدت يرأ متن

 ،یپول تعهدات يفایا در ریتاخ خسارت جبران منظور به يقرارداد التزام وجه نییتع«[
 یدادرس نییآ قانون 522 ماده ریاخ قسمت عبارت و یمدن قانون 230 ماده اطالق مشمول
 6 ماده به تیعنا با و است 1379 مصوب یمدن امور در انقالب و یعموم يدادگاهها
 يمتهایق شاخص از شیب اگر یحتّ قرارداد، در شده نییتع التزام وجه مبلغ رالذکر،یاخ قانون
 از يامر مقررات و نیقوان با یرتیمغا که یصورت در باشد،) تورم(نرخ  یرسم یاعالم
 يرأ مراتب، به بنا. است یقانون اشکال فاقد و معتبر باشد، نداشته یپول مقررات جمله
 تیاکثر به دارد انطباق نظر نیا با که يحدّ  تا مازندران استان دنظریتجد دادگاه 25 شعبه
 یدادرس نییآ قانون 471 ماده طبق يرأ نیا. شودیم داده صیتشخ یقانون و حیصح آراء
 کشور، یعال وانید شعب يبرا مشابه موارد در ،يبعد اصالحات با 1392 مصوب يفریک

 ]».است االتباعالزم آن ریغ و ییقضا از اعم مراجع، ریسا و دادگاهها

 :کشور کل دادستان ندهینما دگاهید

 وانید یعموم أتیه 62/99 فیرد ییقضا هیرو وحدت پرونده خصوص در احتراماً؛«[
 :شودیم دهیعق اظهار یآت شرحبه کشور کل محترم دادستان از یندگینما به کشور یعال
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 باشدیم نامهضمانت صدور کنند،یم عرضه خود انیمشتر به بانکها که یخدمات از یکی. 1
 به را يکار انجام یشخص که يموارد در یکل طوربه و يمانکاریپ يقراردادها در که

 تعهد درست انجام از نانیاطم يبرا قرارداد گرید طرف ردیگیم عهده به قرارداد موجب
 به زین مقابل طرف و کندمی یبانک نامهضمانت درخواست مقرر موعد در کار انجام ای

 از توافق مورد طیشرا و مبلغ به يانامهضمانت لهمتعهد موافقت آوردن دست به منظور
 مبلغ پرداخت تعهد یبانک نامهضمانت کهکند می میتسل کارفرما به و نموده اخذ بانک
 داده آن ياجرا نیتضم عنوان به و هیپا قرارداد کی رابطه در که است نقد وجه ینیمع
 بانک نفع،يذ درخواست محض به و باشدیم هیپا قرارداد از مستقل تعهد کی و شودیم

 افتیدر استحقاق نفعيذ آن پرداخت در ریتأخ با و باشدیم آن پرداخت به مکلف
 .دارد را خسارت

 خواهضمانت با قرارداد میتنظ به مبادرت بانکها نامه،ضمانت صدور زمان در معموالً . 2
 رونیا از. کنندیم نامهضمانت صدور به اقدام متناسب ناتیتضم وتأمین  اخذ با و کنندیم
 صدور قرارداد همانا است، پرداخت در ریتأخ خسارت پرداخت در اعتبار مناط چهآن

 مقررات و هانامهضمانت صدور به ناظر يمرکز بانک دستورالعمل در که است نامهضمانت
 یموضوع خروج موارد گونهنیا در هیتاد ریتاخ خسارت پرداخت موضوع و است آمده زین
 یقرض يربا شمول تحت و داشته یمدن یدادرس نییآ قانون 522 ماده صدر قسمت از
 يموارد به ناظر مرقوم یقانون ماده مقرّرات که است جهت بدان نیا و ردیگینم قرار هم

 ون،یمد تمکن و نیدا مطالبه با که باشد جیرا وجه نوع از و نید يدعو موضوع که است
 لحوق مورد چهآن مطروحه پرونده در که آن حال. کند امتناع پرداخت از ونیمد شخص
 موارد گونهنیا در که است نامهضمنانت وجه پرداخت در ریتاخ خسارت شده واقع حکم

 برابر و شودیم محسوب نامهضمانت صدور عقد ضمن شرط يمبنا بر ریتاخ خسارت
 یدادرس نییآ قانون 515 ماده ریاخ شقّ حیتصر مطلب نیا دیمؤ که شودیم رفتار قرارداد

 .باشدیم یمدن قانون 230 ماده و یمدن
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 230 مقرّرات از یموضوع خروج موضوع کهنیا بر یمبن نینخست محکمه استدالل. 3
 اساس بر ادعا يمبنا و بحث جا نیا در که آن لحاظ به. ستین حیصح دارد، یمدن قانون
 قرار یقرض يربا شمول تحت آن خسارت نییتع که نقد وجه مطالبه نه است قرارداد

 دادنامه نقض در مازندران استان نظر دیتجد دادگاه 25 شعبه استدالل رو نیا از. ردیگ
 1.]»باشدیم یقانون نیمواز موافق يسار یحقوق یعموم دادگاه 14 شعبه از صادره

 هیرو وحدت يرأ با همسو آراء

 به نسبت يوفادار با و هیرو وحدت يرأ با ییهمسو در ییقضا آراء از ياریبس شمار
 به که دست نیا از فراوان آراء نیب از. شودیم دهید یمدن قانون 230 ماده در مقرر حکم
 :شودیم اشاره نمونه چند به. دادگاههاست قضات عمل وهیش در غالب هیرو واقع

 24/06/1366 مورخ 17 شماره ياصرار يرا

: کهنیا به دارد حیتصر يرأ نیا در کشور یعال وانید یحقوق شعب یعموم اتیه[
 شرط خسارت نیا و دهیگرد نییتع قرارداد مطابق معامله انجام عدم از یناش خسارت

 خواسته فرجام حکم«: يرا متن. باشندیم آن به يبنديپا به زیناگر نیطرف و ستین ییابتدا
....... بانو نیماب یف که 15/06/1336 مورخ قرارداد رایز. است مخدوش دادگاه استدالل و
 نیمع را معامله انجام عدم از یناش خسارت و ضرر دهیگرد میتنظ...... یخدمات شرکت و

 کهنیا به نظر و شودینم محسوب ییابتدا شرط یمدن قانون 230 ماده تیرعا با که نموده
 يرأ و نموده مسترد را آن ملحقات و خانه و شده منصرف معامله انجام از پس..... بانو

 صیتشخ صحت به مقرون موصوف قرارداد بر وارده خسارت مطالبه در خواسته فرجام
 .])73: 1386 ،(باختر» .شودیم نقض آراء تیاکثر با خواسته فرجام حکم و

                                                           
  . متن نوشته از ویرایش معاف شده تا نشان دهند بیان و شیوه نگارش او باشد.1
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 کشور یعال وانید سوم شعبه از صادره 04/07/1371 مورخ 408 شماره يرا

 10/04/1368 مورخ يعاد قرارداد لیذ در رایز است مواجه اشکال با دادگاه هینظر«[
 حاضر مقرر موعد در نیطرف از کی هر چهچنان«: اندنموده حیتصر نیطرف ،يدعو مستند

 »باشدیم مقابل طرف به الیر ونیلیم نوزده مبلغ پرداخت به ملزم د،ینگرد معامله انجام به
 تخلف يجزا قرارداد ضمن نیطرف ،یمدن قانون) 230( ماده از مستفاد لحاظ با و نیبنابرا
 از یکی الزام یصراحت نیچن وصف با و اندکرده نیمع را تعهد يفایا و قرارداد ياجرا از

. است قرارداد مصرحات خالف آنان، تین و رضا و قصد خالف تعهد ياجرا به نیمتعامل
 يتعهد نیا از شیب و بپردازد را مذکور مبلغ دیبا نشده تعهد انجام به حاضر که یکس

 ).] 129: 1392 ،ییرزای(م »ندارد

 کشور یعال وانید 6 شعبه از صادره 25/09/1321 مورخ 2907 شماره أير

 یرسم دفتر در روز فالن تا که شود متعهد ییابتدا تعهد طوربه ياورقه طبق یکس اگر«[
 نیا از تخلف صورت در و شود حاضر مزبور ورقه در مقرر نحو به نامهاجاره میتنظ يبرا

 انجام عدم از متصوره خسارت تعهد ضمن در که آن به نظر بدهد، طرف به یمبالغ مراتب
(همان . »بود نخواهد موجود مقرر التزام وجه جز متعهدله يبرا یحق گرید شده ینیبشیپ

 ])منبع

 08/05/1385 مورخ 3422/7 شماره یمشورت هینظر

 قرارداد ضمن در چهچنان.آ.د.م ق 515 ماده ریاخ قسمت و.م ق) 230( ماده به توجه با«[
 به را یمبلغ متخلف داد، قرار مفاد از تخلف صورت در که باشد شده توافق نیطرف نیب

 بوده قرارداد مفاد از تخلف ياجرا ضمانت مبلغ نیا چـون کند، پرداخت خسارت عنوان
 متعهد االشعار،فوق مواد و.م ق) 10( ماده به توجه با نیبنابرا ست،ین یاصل تعهد از بدل و
 پرداخت و بپردازد را قرارداد در مقرره التزام وجه هم و داده انجام را یاصل تعهد هم دیبا
 .]»ندارد يربو جنبه وجـه ـنیا
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 46 شعبه ازشده  صادر 26/10/1393مورخ 9309970224601229 شماره دادنامه
 .)551 و 550: 1400 ه،ییقضا قوه(پژوهشگاه تهران استان دنظریتجد دادگاه

 یعموم يدادگاهها اول شعبه از صادر يرأ دییتا با دنظریتجد دادگاه دادنامه نیا در
 شرط يمبنا بر يقرارداد التزام وجه پرداخت به را خوانده جهینت در پاکدشت، یحقوق

 مستندا) عهیالمباثمن يچکها وجه پرداخت عدم بابت تومان هزار 50(روزانه  يقرارداد
 و يبدو يهادادنامه در کین دستاورد. است کرده محکوم یمدن قانون 230 ماده به

 پرداخت عدم از یناش هیتاد ریتاخ خسارت به نسبت قرارداد التزام وجه پوشش دنظریتجد
 التزام وجه محل از خسارتتأمین  واسطه به را خواهان خواسته نیا دادگاه و بوده چکها
 .است دانسته مردود يقرارداد

 استان دنظریتجد دادگاه 19 شعبه از صادر 98099744219014870 شماره دادنامه
  یغرب جانیآذربا

 شعبه ازشده  صادر جسورانه و باشکوه دادنامه نقض با دادنامه نیا در دنظریتجد دادگاه
 قانون 230 و 219 مواد برابر خسارت لیتعد:  که استدالل نیا با ماکو یعموم دادگاه سوم
 یقانون نانیجانش و نیمتعامل نیب شده منعقد قانون طبق که يعقود و ستین ممکن یمدن
 صادر يقرارداد التزام وجه پرداخت به خوانده تیمحکوم به حکم است، االتباعالزم شانیا

 .کندمی

 هیرو وحدت يرأ با ناسازگار آراء

 يرأ با ییهمسو که دارد وجود زین یفراوان آراء دهد؛یم نشان ییقضا هیرو در جستجو
 ییقضا يدگاههاید در یعبارت به. ندارد 16/10/1399مورخ 805 شماره هیرو وحدت

 دادرسانآراء  نیا در. است نشده رفتهیپذ گزاف يقرارداد التزام وجه درخواست شمار؛یب
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 اوضاع یابیارز و قیدق 3استدالل ،2قضاوت در هنر ،1ییقضا عمل ابتکار با اند؛ کرده تالش
 و زندیبگر یمدن قانون 230 ماده دشوار و سخت حکم از 4موضوع رامونیپ احوال و
 نیا پرتو در ییقضا يتالشها. کنند تیهدا »5یقاض اقناع « يسو به را یدادرس ندیفرآ

 سازدیم انینما موجود يتهایواقع به را دادرسان توجه رایز. است یستودنآراء  از دست
 قیحقا با یقانون احکام زشیآم دغدغه عدالت و انصاف مدار بر آنان که دهدیم نشان و
 واضع يسو به يدادگستر طیمح از که است يندیخوشا تلنگر یوانگه دارند را یرونیب

 . شودیم صادر مقررات، یروزرسان به و بهبود هدف به و قانون

 21/05/1399 مورخ 794 شماره هیرو وحدت يرا

 با 18/04/1351 مصوب کشور یبانک و یپول قانون 10 ،11 ،14 ،37 مواد از مستفاد«[
 مصوب ربا بدون یبانک اتیعمل قانون 20 ماده و يبعد الحاقات و اصالحات

 مصوب یردولتیغ يبانکها سیتاس قانون واحده ماده و يبعد اصالحات با 08/06/1362
 کنندهمیتنظ رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک مربوط، مقررات گرید و 21/01/1379
 مذکور بانک مصوبات و است آن ياجرا حسن بر ناظر و کشور ياعتبار و یپول نظام
 یردولتیغ و یدولت از اعم ياعتبار موسسات و بانکها سود سهم حداکثر و حداقل به راجع
 یعموم يدادگاهها یدادرس نییآ قانون 6 ماده به تیعنا با و مراتب به بنا .دارد آمره جنبه
 یبانک التیتسه ياعطا قرارداد در مندرج شرط ،1379 مصوب یمدن امور در انقالب و

-0580 شماره يرأ اساس نیا بر .است باطل مذکور مصوبات بر مازاد سود به نسبت
 به دارد مطابقت نظر نیا با که لرستان استان دنظریتجد دادگاه اول شعبه 06/01/1398
 ].»شودیم داده صیتشخ یقانون و حیصح آراء اتفاق به بیقر تیاکثر

                                                           
1. Le Principe de initiative Judiciarie 
2. Art of judging 
3. Reasoning 
4. Circumstances of the case 
5. Satisfaction of judge 
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 یپول قانون 37 و 14 ،11 ،10 مواد هیپا بر يرأ نیا در کشور یعال وانید یعموم اتیه
 سیتاس قانون واحده ماده و ربا بدون یبانک اتیعمل قانون 20 ماده و کشور یبانک و

 توافق برغم را اعتبار و پول يشورا مصوبات بر مازاد سود افتیدر ،یردولتیغ يبانکها
 گمانیب .داردیم اعالم باطل ،یخصوص توافقات لزوم اصل برخالف و بانک و يمشتر
 در شده التیتسه ياعطا يقراردادها در مزبور شرط مهار به منجر که یغرض و فلسفه
 عنوان به بانک یعبارت به .است يجار التزام وجه شرط به منجر یخصوص مناسبات همه

 تا ندارد یتیخصوص موضوع، کی عنوان به نامتعارف سود شرط و مناقشه يسو کی
 را بانک انیمشتر تنها و کرده وضع مختلف یمبان با هیرو وحدت يرأ دو یعموم أتیه
 .سازد مندبهره خود، یمترق دگاهید از

 دنظریتجد دادگاه 59 شعبه ازشده  صادر 27/06/1397 مورخ 00981 شماره دادنامه 
  تهران استان

 از شده صادر 19/04/1397 مورخ 468 شماره به خواسته دنظریتجد حکم دادنامه نیا در
 يقرارداد التزام وجه مطالبه خواسته به دعوا بطالن بر ناظر تهران یعموم دادگاه 6 شعبه

 وجه مطالبه که؛ اند کرده توافق پندار نیا بر یعال و یتال يدادگاهها. است شده دییتا
 جهت به است، عهیالمبا ثمن برابر پنج حدود که تومان اردیلیم کی معادل يقرارداد التزام

 )362: 1401 ،ي(موسو .ستین رشیپذ قابل ،یحقوق اصول و یعموم نظم با تعارض

 13 شعبه ازشده  صادر 27/08/1393 مورخ 9309970221301087 شماره دادنامه 
 تهران استان دنظریتجد دادگاه

 تیطرف به.ب. خ یدنظرخواهیتجد خصوص در«[است:  آمده دادنامه نیا از یبخش در
 یحقوق یعموم دادگاه 33 شعبه 27/04/1391 مورخ 318 شماره دادنامه به نسبت.ق. ش

 ونیلیم صدیس پرداخت به دنظرخواهیتجد تیمحکوم بر حکم آن موجب به که تهران
 خسارت پرداخت و 01/02/1392 مورخ 407929415 شماره به چک فقره کی وجه الیر
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 پرونده، اوراق به تیعنا با است، گشته صادر الیر ونیلیم کی روز هر يازا به يقرارداد
 ن،یطرف نیماب یف 02/09/1391 مورخ يکار توافق قرارداد یبررس و دنظرخواهیتجد حهیال

 لحاظ به و صیتشخ وارد مذکور يقرارداد خسارت خصوص در را یدنظرخواهیتجد
 یاسالم عقود ریسا ای و مضاربه یشرع و یقانون شروط تیرعا با مذکور قرارداد کهنیا

 و 348 مواد استناد به نیبنابرا. باشدیم یقانون اثر فاقد و نبوده نافذ است نگشته میتنظ
 يدعوا بطالن به حکم دادنامه، از قسمت نیا نقض ضمن یمدن یدادرس نییآ قانون 358
 )]364: 1400 ه،ییقضا قوه(پژوهشگاه . »دینمایم صادر مذکور يقرارداد خسارت مطالبۀ

 11 شعبه ازشده  صادر 31/06/1395 مورخ 950997120100856 شماره دادنامه
 فارس استان دنظریتجد دادگاه

 یعموم دادگاه اول شعبه ازشده  صادر دادنامه دییتا با دنظریتجد دادگاه دادنامه نیا در
 معامله، ثمن کل لحاظ با را الیر ونیلیم چهار روزانه قرار به يقرارداد التزام وجه رازیش

 عدالت و انصاف خالف و گزاف اریبس مبلغ نیا چون کهاست  داشته مقرر و کرده لیتعد
 یمدن قانون 652 و 277 مواد در مقرر یکل حکم از مستفاد است، رعادالنهیغ و یمعاوض

 نظر دیتجد يرأ الیر ونیلیم کی به الیر ونیلیم چهار از التزام وجه لیتقل و لیتعد با
 . شودیم دییتا اصالح با خواسته

 استان دنظریتجد دادگاه 59 شعبه از صادر 22/09/1396 مورخ 1361 شماره دادنامه
 )361: 1401 ،ي(موسو تهران

 مورخ 657 شماره دادنامه از... تیطرف به... یدنظرخواهیتجد درخصوص«[: يرأ متن
 بـر حکـم آن موجب به که تهران یحقوق یعموم دادگاه 103 محترم شعبه 25/05/1396
 با توافق مورد و يقرارداد خسارت مطالبه خواسته به دنظرخواهیتجد یحقـیبـ

 الیر 640000000 مبلغ به 10/02/1394 مورخ مجلسصورت موضـوع دنظرخواندهیتجد
 خسارت عنوان به چکها وجه برابر دو(پرداخت  قرارداد در مذکور شرط یتالق بواسطه
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 شـد، صادر یعموم نظم و حسنه اخالق با) چکها وجه پرداخت عدم صورت در انیز و
 برابـر چک وجه پرداخت در ریتاخ خسارت کهنیا بـه نظـر پرونده اتیمحتو در دقت بـا

 مصوب چک صدور قانون 3 ماده به یالحاق تبصره و یمدن یدادرس نییآ قانون 522 مـاده
 زانیم از فراتر پرداخت به توافق و است شده مشخص نظام مصلحت صیتشخ مجمع
 نیب يجد مناقشه محل ریتاخ خسارت موضـوع خود که امر نیا به تیعنا با مقرر

 وصول قانون(برابر  یموضوع استثناء کی عنوان به ابتدائاً  و بوده فقها و دانانحقوق
 وجه مـوضـوع بـا ـنید از یناش روابط در(فقط  یحکم استثناء سپس و) بانکها مطالبات

 بر یمبتن چند هر چک وجه برابر دو به خسارت نییتع و شده برقرار) یمملکت جیرا
 مزبور ماده ریاخ جزء مشمول اما است قرارداد کی تابع و یمدن قانون 10 ماده يابتـدا

 رتیمغا در مزبور توافق چون لذا و بوده قانون با يناسازگار بواسطه اعتبـار عـدم یعنی
 توافقات لزوم و اراده يآزاد اصل به استناد و است یعموم نظم و یحقوق اصـول با آشکار
 محتـرم مرجع استنباط و يداور و است یعموم نظم مراعـات به محدود یخصوص
 از و است واقع با منطبق و موجه مزبور توافق موجب به یعموم نظم نقض در يبـدو
 التزام جادیا دادگاه نیا يبرا دنظرخواهیتجد خواسته رشیپذ در گرید شعب آراء ییسو
 اعتراض و رادیا دنظرخواهیتجد کهنیا بـه نظـر نیبنابرا. کندنمی جهینت در متابعت و

 و اصول تیرعا حیث از و اوردهین عـمـل بـه کند جابیا را دادنامه نقض که یموجه
 استناد به نیبنابرا رسد،ینم نظر به موصوف دادنامه به یاشکال و رادیا زین یدادرس قواعد
 رد ضمن یمدن امور در انقالب و یعموم يدادگاهها یدادرس نییآ قانون 358 ماده
 .]»است یقطع يرأ نیا شودیم دییتا ناًیع خواسته دنظریتجد دادنامه یدنظرخواهیتجد

 تهران بخش دادگاه چهارم شعبه 35/106 کالسه درشده  صادر دادنامه

 مزبور شعبه وقت سیرئ انیکاتوز ناصر دکترقلم  به شده صادر دادنامه نیا از یبخش در
 مورخ ---شماره نامه موجب به کهنیا به نظر: [«... )401: 1386 ان،ی: (کاتوزاست آمده
 وصل يبرا نیطرف نیب مقرر مهلت ظرف یعنی 07/08/1334 خیتار در 23/01/1335
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 توانینم را ییروشنا ریتاخ و است نموده عمل خود تعهد به و اقدام(خوانده)  برق انیجر
 نیا دیمو مناطا زین 229 و 227 مواد کهچنان دانست خوانده تخلف و مسامحه از یحاک

 شودیم یحقیب به محکوم شده خواسته التزام وجه مطالبه در خواهان لذا باشد،یم مطلب
 ]1.»بپردازد خوانده به الوکالهحق بابت الیر هزار دو مبلغ که است ملزم و

 یحقوق یعموم دادگاه 36 شعبه از صادر 30/08/1400 مورخ 000236 شماره دادنامه
 تهران

 داور يرأ براساس است، کرده خوانده به آهن فروش به مبادرت که خواهان دعوا نیا در
 التزام وجه و تومان ونیلیم هفتصد حدود که ثمن اصل پرداخت به او تیمحکوم به

 به یدگیرس مقام در دادگاه. است شده موفق تومان ونیلیم ده روزانه قرار به يقرارداد
: داشته مقرر گزاف التزام وجه شرط به راجع يرأ نیا از یبخش در داور يرأ ابطال يدعوا

 و ارعاب و دیتهد يحاو شرط مصداق زین خسارت تومان ونیلیم ده روزانه نییتع... «[
 روزشمار نییتع که چرا. است قرارداد يمجرا از نیطرف توسط به يانگارجرم يریتعب به
 ریتاخ گاهچیه و باشد یجبران تواندینم وجه چیه به هیتاد ریتاخ خسارت تومان ونیلیم ده
 طلبکار به خسارت تومان ونیلیم ده روزانه تومان ونیلیم هشتصد از کمتر نید پرداخت در

 انجام عدم اثر بر و درواقع که ییانهایز با يقراراد التزام وجه خسارت یوقت. کندنمی وارد
 گرید التزام وجه باشد نداشته تناسب شودیم وارد متعهدله به تعهد انجام در ریتاخ ای

 .است مجازات حکم در و یهیتنب بلکه ستین جبران صرفا
(اصول  یاساس و یعال قواعد صراحت وجود با و است يربو شرط مطروحه مورد در

 مجازات قانون 595(ماده  یعموم نظم به مربوط قواعد و) یاساس قانون نه و چهل و چهار

                                                           
رأي صادر از مرحوم دکتر ناصر  12تعداد  421تا صفحه  399گزیده آراء از صفحه  -در کتاب عدالت قضایی. 1

دادي اختصاص یافت. این امر اهمیت مضاعف موضوع را نزد استاد و نیز کاتوزیان به موضوع وجه التزام قرار
که زمان صدور این آراء نرخ تورم آن چنان نبوده و دهد. جالب ایندرگیري شهروندان را با این پدیده نشان می

 رسید.شرط مزبور هم در خیلی از موارد گراف و سنگین بنظر نمی
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 در یمل پول ارزش کاهش به هیتاد ریتاخ خسارت بودن محدود مسلم قاعده و) یاسالم
 يربو معامله فساد و ربا ینف و میتحر منع، در) یمدن یدادرس نییآ قانون 522(ماده  زمان
 یعال وانید کرديرو ،یپول تعهدات در هیتاد ریتاخ خسارت بودن يربو صیتشخ با و

 يربو معامله مجوز تواندینم 16/10/1399 مورخ 805 شماره هیرو وحدت يرأ در کشور
 مورد قاعده کی از ریتفس مقام در فقط هیرو وحدت يرأ يمجرا از يگذارقاعده و باشد

 دادگاهها يبرا دعوا از یناش یحقوق رابطه همان مورد در صرفا و است معتبر اختالف
 باشد، یحقوق نظام یاساس اصول خالف بر تواندینم هیرو وحدت يرأ. آوردیم الزام
 ».]....است آن یقانون و یشرع ینه و میتحر و ربا در سخن که جا نیا در ژهیبو
 د،یمف ابزار از بهره با اند کرده تالش يرأ صادرکننده دادرسان ،ییقضا اسناد نیا تمام در

 فراتر مقرره چند ای کی به تنها استناد و احتجاج از عیوقا همه به توجه و قیدق استدالل
 یقانون مواد با مناقشه موضوع انطباق در و ساخته اتجاه به نیمز را شیخو يرأ و رفته
 در دانحقوق یقاض« شود؛یم موجب که يارزشمند ریمس در رفتن یعنی. کنند دایپ لیدل

 با گاه آن و سازد روشن لیدل با را خود حکم يمبنا ،یحل و یعقالن راه از آغاز همان
 اسکات خود يرأ برابر در را هیعل محکوم) قانون(=  خصم مقبوالت و مسلمات از استفاده

  ).87: 1400 تبار، ي(جعفر »کند
 طرف تخلف به استناد عدالت، و انصاف اصول و حسنه اخالق ،یعموم نظم به تمسک
 از بهره ،1»قرارداد کل پرتو در ریتفس« و قرارداد در مندرج تعهدات یکپارچگی و مقابل

 از موسع ریتفس و يربو معامله الضرار، و الضرر حرج، و عسر ینف قواعد مالك وحدت
 يقرارداد التزام وجه رشیپذ از فرار در یحقوق يحلهاراه جمله از ؛يماهو مقررات ياپاره

 به نهضت و تالشها نیا تمام کبارهی به هیرو وحدت يرأ اما. استآراء  نیا در نامتعارف
 2.است کرده سرکوب را یمدن قانون 230 ماده حکم لیتعد در افتاده راه

                                                           
1. Reference to contract as a whole 

مورخ  00013240شمار است از جمله رأي شماره . آراء دیگر از این دست در مجموعه رویه قضایی بی2
 02/08/1391مورخ  00676صادر از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در تایید دادنامه شماره  26/12/1392
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 هیرو وحدت يرأ بر وارد يرادهایا
 حکم برابر و شده صادر قانون حیصر حکم به يبنديپا در چند هر هیرو وحدت يرأ

 برخورد در کنیل است، ریزناپذیگر همگان بر آن به احترام.آ.د.م) ق 471(ماده  گذارقانون
 ،ياقتصاد و یاجتماع يهایدگرگون به یمنطق و مدارواقع نگرش ،یحقوق یمبان با
 از سودمند يبرداشتها و حقوق دانش شکوه به رو حرکت در نیآفرنقش يرهایمتغ

 در کشور یعال وانید یعموم أتیه کاش يا.است يجد نقد درخور ،یخیتار تحوالت
 برابر در ندهیپا و زنده »ییقضا یدموکراس« دادیم اجازه و کردینم دخالت موضوع نیا
 . کند يداریپا »یقانون استبداد«

 :است لیذ قرار به نگارنده باور به است هیرو وحدت يرأ متوجه که ییرادهایا نیتر مهم
 یمعاوض عدالت يبرقرار ریمس در افتهیشکل تازه جنبش د،یجد هیرو وحدت يرأ -1
 جینتا ،يقرارداد يخسارتها ساختن عادالنه و یمنطق ریمس در جنبش نیا. کرد نابود را
 به و است نداشته یحقوق اصول و یمبان با يناسازگار و آورد بار به يادهیپسند و مونیم

 .زندینم یبیآس داریپا يهنجارها و یعموم نظم
 جمله از گرید یحقوق مناسبات در یعموم أتیه کرديرو با دیجد هیرو وحدت يرأ -2
 طورنیهم. ستین هماهنگ 21/05/1399 مورخ 794 شماره هیرو وحدت يرأ موجب به
 همسو و همراه شده، اثر منشاء گرید یحقوق ينظامها در که ياقتصاد يهایدگرگون با
 یاصالح فرانسه یمدن قانون 1231-5 ماده ؛یخارج بخش الهام مقرره جمله. (از ستین

2016.( 
 ییقضا دیجد کرديرو با گزاف، و نیسنگ يالتزامها وجه وضع در ناخرسند جینتا -3

                                                           
 59صادر از شعبه  30/09/1395مورخ  1312دادگاه عمومی حقوقی شیراز و نیز دادنامه شماره  24صادر از شعبه 

دادگاه  6صادر از شعبه  05/01/1396مورخ  9609978617100007دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره 
شوراي حل اختالف  116صادر از شعبه  13/02/1399مورخ  00027تجدیدنظر استان مرکزي و دادنامه شماره 

 مالیر
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 ياپاره در يقرارداد يخسارتها شد؛ داده نشانآراء  یبرخ در که طورهمان. شودیم دایپ
 ياگونه به. دارد یپ در ناروا و جانکاه ستم و است یاصل تعهد برابر نیچند حتا موارد
 ارزش برابر نیچند یستیبا عیمب میتسل بر عالوه فروشنده مثال يبرا تعهد طرف کی که
 .دارد یارزان داریخر به يقرارداد خسارت عنوان به را آن
 خواهد عدالت و انصاف خالف هانمونه یبرخ در حداقل دیجد ییقضا دگاهید کاربرد -4

 ،ینی(اسک باورها یبرخ به بنا و باشد دادگاه يرأ گرهیتوج دیبا مبنا شکل در که یاصول. بود
 »حرج« قاعده با نیهمچن«. دارد حیترج و يبرتر مقررات با ییارویرو در یحت )70: 9 ش
 »ندارد يسازگار افکنده، هیسا مقررات یبرخ در و شده ییشناسا رانیا حقوق در که

  ).99: 1380 ،(عادل
 ياجداگانه وهیش و مبنا ح،یصر احکام موجب به و گرید مهم يمناسبتها در گذارقانون -5
 ،277 مواد در مقرر احکام: جمله از. است دهیبرگز کشور یعال وانید یعموم أتیه با

 قانون 9 ماده ،ییایدر قانون 150 ماده ،یمدن قانون 652 ،402 ،387 ،380 ،301 ،279
 .1316 مصوب مهیب قانون 10 ماده و 1362 مصوب مستاجر و موجر روابط

 وحدت دیجد يرأ که ،یخصوص توافق در مقدار هر به التزام وجه شرط گنجاندن -6
 یمبتن و محترم نفس در اگرچه توافق. ستین یعقالن و یمنطق کرده، ییشناسا را آن هیرو
 ینیتقن کرديرو در مبنا نیا. باشد معقول و یمنطق دیبا اما است، اراده تیحاکم بر

 چون ییقرارداد در 1»ظالمانه شرط« درج مثال يبرا. است شده رفتهیپذ گرید يکشورها
 بودن معقول هم سیانگل حقوق در. است ممنوع 2استخدام و کنندهمصرف نیب توافق
  3. است آن ییشناسا شرط يقرارداد شروط

 سازدیم نابود موضوع نیا در را دادرسان استنباط قدرت و عمل ابتکار تازه، کرديرو -7
 چنگال در ریاس ییقضا اقناع بدون و یحقوق برداشت خالف بر آنان شودیم موجب و

                                                           
1. Clause Abusive 
2. Code de La Consmmation, Art. L 132-1. Para: e. 
3. Dunlop Pneumatic tyre Co Ltd V New Gavage and Motor Co Ltd.(1915) AC 791 
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 حسن با یانسان رفتار که را چهآن« بتواند دیبا دادرس که یحال در. شوند رحمیب متعهدله
 فیتحر اتهام از و کند اجرا عقد در یبنائ و یضمن شرط عنوان ریز ندیبیم منصفانه و تین

 .)3/54: 1400 ان،ی(کاتوز »بماند دور زین قرارداد

 يقراداد التزام وجه موضوع به یقیتطب حقوق کرديور
 لزوم اصل هیپا برآنها  شتریب که دهدیم نشان مختلف يکشورها مقررات در جستجو
 يقرارداد التزام وجه شرط قرارداد، يسو دو مشترك قصد به احترام و یخصوص توافقات

 دامنه ساختن منصفانه و لیتعد ریمس در کشورها یبرخ در تنها. اند کرده ییشناسا را
 .شد اعطا مزبور توافق دامنه به ورود در دادرس به ینسب اریاخت ،یتوافق خسارت

 ال کامن

 يبرقرار نیبنابرا 1.باشد متعارف و معقول یستیبا يقرارداد شروط الکامن یحقوق نظام در
 يحاو قرارداد اساساً  و است یمنتف گزاف التزام وجه وضع در جمله از نامعقول شرط
 و باطل ابتدا از انصاف اصل مرجحات و عدالت با يناسازگار جهت به یشرط نیچن
 برداشت نیا گواه سیانگل 19772 مصوب يقرارداد رعادالنهیغ شروط قانون. است هودهیب

 .است
 برقرار یعموم يخطاها ای غفلت يبرا را يفریک خسارات دهدیم اجازه الکامن چند هر
 و قرارداد نقض يبرا را يفریک خسارت کند یابیارز یقاض دهد؛ینم اجازه اما. کرد
 نیطرف اریاخت در امر نیا بلکه شود یتلق يفریک يقرارداد شرط دهدینم اجازه طورنیهم

 (Calleros, Charles, 2004: P.10). است

 خسارت شرط«: ردیگیم قرار هم از زیمتما گونه دو در خسارت نظام نیا در یطورکل به

                                                           
1. Ibid 
2. Unfair Terms act 
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 ییقضا مداخله از توافق لزوم اصل چارچوب در و داشته یجبران صهیخص که 1»مقطوع
 نامعقول و گزاف آن زانیم اگر و دارد یهیتنب یژگیو که 2»يفریک شرط« و است مصون
 به ابطال درخور شود، نیطرف ياقتصاد توان در تعادل یختگیر هم به موجب و باشد
 .)Beatson.Jack,1988: P.587( است ییقضا حکم

 آلمان

 که دهد وعده متهعدله به متعهد که یصورت در ؛3آلمان یمدن قانون 340 و 339 مواد برابر
 پرداخت خسارت عنوانبه را پول یمبلغ مطلوب، ياجرا عدم ای و اجراعدم درصورت

 در 340ماده 1بند براساس. است مطالبهقابلخسارت متعهد، یکوتاه درصورت کند،
 وجهخسارت مطالبه با باشد، شده نییتع اجرا عدم يبرا يقرارداد التزام وجه کهیصورت
  4.ستین جمعقابل تعهدياجرا با و ماندینم یباق تعهدياجرا يبرا مطالبهامکان گرید التزام،
 -2. است یرفتنیپذ و مشروع التزام وجه شرط يبرقرار اصل -1: کشور نیا حقوق در

 یمقتض یحقوق اصول و منطق -3. است رممکنیغ خسارت با همراه التزام وجه مطالبه
 .است گزاف التزام وجه لیتقل

 شیاتر

 لیتعد نهیزم و رفتهینپذ را گزاف التزام وجه شرط يبرقرار 5شیاتر یمدن قانون 1336 ماده
 قانون 1231-5 ماده حکم خالف بر شیاتر و آلمان حقوق در. است ساخته فراهم را آن
 .است نشده زیتجو زیناچ التزام وجه شیافزا فرانسه یمدن

                                                           
1. Liquidated Damages Clause  
2 Penalty Clause 
3. Bürgerliches Gesetzbuch( BGB).1900/German Civil Code 

 328مواد  1392کتاب قانون مدنی آلمان ترجمه آقاي محمدعلی نوري انتشارات گنج دانش. چاپ دوم سال. در 4
 از جمله مقررات حاکم بر موضوع پژوهش بازتاب نیافته است. 345تا 

5. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 
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 فرانسه

 وجه موضوع در نیطرف توافق در دخالت اریاخت یقاض م،یقد یمدن قانون 1152 ماده برابر
 و ماند وفادار 1975 سال تا قاعده نیا به فرانسه ییقضا هیرو. نداشت را يقرارداد التزام
 در انجام سر اما. کردیم ییشناسا بود،یم گزاف اریبس کهآن ولو را يقرارداد التزام وجه
 وجه بر ییقضا کنترل امکان و شدرو روبه اصالح با 1231 و 1152 مواد 1975 هیژوئ

 سال يبازنگر در 1231-5 ماده وضع به سرانجام روند نیا. شد سریم نامتعارف التزام
 .است آمده ترشیپ ماده نیا متن )بعد به 105: 1390 ،ي(مقصود. شد منجر 2016

 یابیارز -1: شود احراز ریز شرط سه دیبا التزام وجه بر ییقضا نظارت اعمال يبرا
 کی بلکه ندارد يقرارداد منشاء که یزمان لذا باشد، داشته يقرارداد منشاء دیبا خسارت

 .Malaurie( شودینم اعمال لیتعد است، يادار غرامت کی ای یقانون یابیارز

Philippe & Aynes. Laurent & Stoffel-munk. Philippe, Ibid.p.992 (. 
. باشد متعهد تخلف از یناش خسارت جبران هدف با دیبا يقرارداد خسارت یابیارز -2 
 واقع در. باشد خسارت جبران عنوان به پول یمبلغ متضمن دیبا خسارت یابیارز -3

. از نقل به. 353: 1401 ،(پاکباز شودیم انجام یپول تعهدات در صرفاً  التزام وجه لیتعد
Viney. Geneviere, Ghestin. Jacques,1988:.P.108.( 

 1اروپا يقراردادها یحقوق اصول

 گزاف يقرارداد التزام وجه لیتعد يبرا خردمندانه دخالت مزبور اصول 9-509 ماده در
 اجرا را تعهدش که یطرف داردیم مقرر قرارداد که یهنگام -1: ماده نیا برابر. شد فراهم
 مذکور مبلغ تواندیم يو بپردازد، دهید انیز به نیمع یمبلغ اجرا عدم لیدل به دیبا نکرده

 .کند وصول متحمله یواقع خسارت به توجه بدون را
 توجه با شده نیمع مبلغ که یهنگام آن، برخالف یتوافق هرگونه رغمبه ن،یا وجود با -2

                                                           
1. The Principles of European Contract Law (PECL) 
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 مزبور مبلغ باشد، گزاف داًیشد گرید احوال و اوضاع و اجرا عدم از یناش يضررها به
  ». ابدی کاهش معقول مبلغ کی به تواندیم

 مقررات و اسناد گرید

 و عدالت اصول هیپا بر ییقضا احکام با آن لیتعد و مهار و يقرارداد التزام وجه شرط
 جمله از. است مالحظه قابل کشورها گرید یمدن مقررات و یالمللنیب اسناد در انصاف

 به مربوط حقوق واحد اصول 7-4-13 ماده ل،یبرز یمدن قانون 416 تا 408 مواد در
 يقراردادها حقوق يبازنگر پروژه 123 ماده ،(UPICC) یالمللنیب يتجار يقراردادها
 DCFR سوم کتاب 712:3 ماده و يقرارداد منصفانه ریغ شروط موضوع با 1تره فرانسوا

 آمده متفاوت یاتیادب با 509-9 ماده حکم ریاخ سند در. شد پرداخته موضوع نیا به 2
 جانبهکی یحقوق اعمال به گزاف التزام وجه لیتعد امکان به راجع حکم سند نیا در. است

 ).822: 1393 ،یتراب ان،یشعار( است شده داده يتسر زین
 ماده در. هست 3کاتاال رییپ تعهدات حقوق پروژه استناد؛ قابل مهم اسناد از گرید یکی

 کرده نییتع قبل از را پرداخت قابل خسارت ن،یطرف هرگاه«: است آمده طرح نیا 1383
 ادیز آشکارا که یصورت در را شده توافق ياجرا ضمانت راساً، تواندیم یقاض باشند،
 باشد، اجرا به يقرارداد متعهد الزامآنها  هدف که یشروط با رابطه در. کند لیتعد باشد،
 .است برخوردار اریاخت نیهم از یقاض
 ياجرا ضمانت باشد، شده جرا تعهد از یبخش اگر ن،یشیپ قسمت اعمال به خدشه بدون
 متعهدله يبرا یجزئ ياجرا که یمنفعت نسبت به ،یقاض توسط راساً تواندیم شده توافق
  ).819 ،(همان »شودیم یتلق کنی لم کان خالف، شرط هرگونه. ابدی لیتقل داشته، یپ در
 شیگرا نوشته حقوق بر یمبتن يکشورها در که دهدیم نشان یقیتطب مطالعات یطورکل به

                                                           
1. Reforme du droit des Contrats 
2. Draft Common Frame of Reference 
3. Avant- Projet de Reforme du Droit Des Obligations et du Droit de Ia Prescripition. 
2005. 
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 شتریب زیناچ و اندك التزام وجه شیافزا با سهیمقا در گزاف التزام وجه کاهش سمت به
 مصر و هیروس ا،یتالیا ش،یاتر س،یسوئ آلمان، يکشورها حقوق در تیوضع نیا و است

 ).143: 1388 ان،ی(شعار شودیم مالحظه
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 نتیجه:
 بابت مشخص مبلغ نییتع به قرارداد يسو دو توافق درصورت.م؛ ق 230 ماده اساس بر

 متعهدله نفع به یتوافق خسارت زانیم همان لحاظ به ریناگز دادگاه تعهد، ياجرا در تخلف
 اصول با ناسازگار گوناگون يهانمونه با برخورد در و زمان گذر در حکم نیا. است

 آن اعمال هیپا بر اندنتوانسته اریبس يهامناقشه در دادرسان و داد نشان عدالت و انصاف
 اصول و یحقوق یمبان در رسوخ با کردند تالش رونیا از. کنند حاصل وجدان قناعت
 در چه اگر. سازند لیتعد را یتوافق خسارت یرمنطقیغ و ناعادالنه متعارف، زانیم مذکور

 يبرا خسارت نییتع در دادرس مداخله نحوه و زانیم ؛یاساس چالش کی وهیش نیا
 .ستین متوازن و کسانی دادرس ورود دامنه و خسارت زانیم در ارهایمع و است متعهدله
 مرتبط مقررات مالك وحدت از ای رهگذر نیا در مدارواقع و شمندیاند کنجکاو، دادرسان

 بهره مهیب قانون 10 ماده ای و ییایدر قانون 150 ماده ای.م ق 652و 279 ،277 مواد: چون
 به يقرارداد تعهدات از خواهان یچیسرپ از يانشانه ییدایپ با يموارد در ای جستند،یم

 با گاه آورند،یم پناه يو نامعقول خواسته از ییرها و قرارداد کل پرتو در ریتفس اصل
 حکم صدور از آن مختلف يبخشها ياجرا امکان و قرارداد در هیتجز قابل تعهدات دنید
 خسارت از يمقدار پرداخت به خوانده تیمحکوم يسو به یتوافق خسارت تمام به

 دانانحقوق یبرخ نزد نافذ یدگاهید که شدندیم رهنمون افتهین انجام تعهد با متناسب
 چند هر. نمودندیم استناد یمدن تیمسؤول قانون 4 ماده 4 بند به موارد ياپاره در 1.است

 به ناظر حکم رایز است؛ نقد درخور )3/57: 1400 ان،ی(کاتوز استناد نیا دیمف دگاهید
 . ستین يقرارداد تیمسؤول از یناش مناقشه به يتسر قابل یمدن تیمسؤول

                                                           
از طرفداران این دیدگاه: جعفري لنگرودي، دکتر محمد جعفر. حقوق تعهدات. جلد نخست. انتشارات دانشگاه  .1

و کاتوزیان، دکتر ناصر. قواعد عمومی قراردادها. جلد یک. انتشارات گنج  312.ص 1363ت. تهران. چاپ نخس
. و از مخالفین این دیدگاه: متین دفتري، دکتر احمد. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. 9. ش 1400دانش. چاپ پنجم. 

 . 95 و عادل، دکتر مرتضی. همان منبع: 290.ص 1388. انتشارات مجد. چاپ دوم. 2جلد 
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 ییدارا يرایپذ و بوده عدالت میتحک دنبال به شیدگراند ییقضا جنبش يرو هر به
 نیا در. نبود گذارقانون حکم از انهیسودجو بهره يرو از قرارداد يسو کی ناعادالنه
 بهانه به آن ارزش برابر نیچند معامله، موضوع اصل افزون نمونه يبرا که یحکم نهضت
 و نصقت موافق و وجدان قناعت موجب داشت،یم یارزان خواهان به یتوافق خسارت
 در یآرمان يصدا« تبلور يسودا دگاهید نیا يدارا دادرسان. بود نخواهد ییقضا عدالت

 :Posner. A. Richard, 1995( »خداست يصدا هیشب يزیچ که داشتند شیخو يرأ

P.1425.( زدیخیبرنم رمنصفانهیغ و رحمانهیب يرأ از ندا نیا! 
 نیا کشور یعال وانید یعموم أتیه 16/10/1399 مورخ 805 شماره هیرو وحدت يرا

 گذارقانون که یحال در. دیبخش میتحک را.م ق 230 ماده حکم و کرد سرکوب را جنبش
 و يسازبه ریمس در را) 1804 یمدن قانون 1152(ماده  خود بخشالهام حکم فرانسه
 به 2016 يبازنگر در سپس و 1975 سال در ابتدا ياقتصاد يهایدگرگون با یهماهنگ
 خسارت نمودن ادیز و کم در ییقضا مداخله امکان و نموده اصالح 1231-5 ماده موجب
 یالمللنیب مهم اسناد و کشورها گرید یمترق نیقوان. ساخت فراهم را زیناچ و گزاف یتوافق
 . کرد انتخاب را ریمس نیهم) 9-509(ماده  اروپا يقراردادها حقوق اصول چون

. است 1»ییقضا يگذارقانون« به عالقمند که داد نشان دگرباره يرأ نیا در یعموم اتیه
 یعموم أتیه که است نادرست«! ستین دهیپسند شه،یهم وهیش نیا و مالوف عادت نیا
 ،ي(موسو »براند حکم خشک و يامر يهاگزاره با تنها و گذارقانون اقیس و سبک همان با

 يهاشهیاند دهد؛ اجازه که است آن باشکوه مرجع نیا از مشروع انتظار ).619: 1401
 هر در ستین بنا. نشود سرکوب دادرسان نزد تیخالق و يآورنو و بماند شکوفا ییقضا
. سازد نابود را»ییقضا یدموکراس«آراء  در مداخله با یعموم أتیه یهنگام در و مورد
 تهافت و ستین کسانی مناقشه دو رامونیپ احوال و اوضاع و تهایواقع که فقره نیا در ژهیبو

 .نبود مالحظه قابل ثیح نیا ازآراء 

                                                           
1. Judicial Legislation 
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Limitation of Penalty Clause by Justice and Equity Principles 
(Critique on Binding Precedent No. 805 / Jan 5, 2021) 

Seyed Abbas Mousavi1 

Abstract: 
An appealing option in order to insure that parties to a contract adhere 
to their obligations and to clarify their goals in a more reliable manner 
is to stipulate a penalty clause or civil remedy in the contract. In this 
way, on the one hand, the obligor finds himself involved in legal effects 
and tries both to avoid the stigma of breaching the contract and to avoid 
the penalty, and on the other hand the obligee monitors the results of 
the contract with peace of mind and in case the other party breaches the 
contract, he is confident that he would be compensated for his loss by 
relying upon the mentioned penalty. Such a condition has a logical and 
rational basis and is not inconsistent with legal foundations and 
principles. On this basis, our legislator, apart from its recognition in 
general articles such as articles 10 and 219 of the Civil Code, clearly 
gave it legitimacy in article 230 of this Act. However, the serious 
question is, to what extent and to what amount do those who enter into 
contract have freedom of action to insert such a condition in it? Can 
they stipulate a penalty clause in a contract as much as they want, even 
if it is manifestly excessive in amount? The passage of time has shown 
that in dealing with certain examples the freedom to insert a penalty 
clause arising out of breach of contract in any amount is far from justice 
and fairness. In order to remove this concern, in the amendment of the 
Civil Code (2016) the French legislator, according to Article 1231-5 
restrained and modified this condition based on custom, logic and 
justice.However, in our legal system, heedless of the unwelcome results 
of this condition, not only the judicial precedent was not revised, but 
according to the binding precedent No. 805 dated January 5, 2021, the 
ruling prescribed in Article 230 of the Civil Code was affirmed. 

KeyWords: contract, contractual damages, unfair terms, justice, equity.
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