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 مقدمه. 1

ن زمان همواره آبستن حوادث و تغییرات مختلف است و از ای

بینی و جهت امکان بروز حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش

در  وقد تغییر بنیادی در شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد ع

 کیه ینتیجه دشواری اجرای عقد و یا ورود ضرر غیر متعارف ب

ل از طرفین، لذا امکان فسخ و یا حداقل تجدید نظر و تعدی

ه شد برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیر متعارف رو به رو

ر ت باست، وجود دارد. بنابراین تأثیر عوارض ناشی از تغییرا

رای رسد. بنابراین بقرارداد و تعهدات، امری محتمل به نظر می

ل یط پس از وقوع آنان حاصی شرانرفتن قراردادها، برخاز بین

تواند به معنای در نظرگرفتن شرایط گردد که در نهایت میمی

بینی نشده باشد. در خصوص وجه التزام نیز و تحوالت پیش

توان بیان داشت که قرارداد حاصل و نتیجه توافق طرفین می

توانند هرگونه شرطی را با رعایت است و طرفین قرارداد می

 کنندهدر قرارداد خود بگنجانند، این خصیصه بیانبرخی موارد 

ه واراصل حاکمیت اراده است. آنچه اما در بحث وجه التزام هم

باشد، مطرح است توجه به مسأله تعدیل شرط وجه التزام می

شرح که متعاملین و نیز قانونگذار برای جلوگیری از بدین

بینی یشخوردن تعادل عوضین قراردادی، راهکارهایی را پبرهم

توان به تعدیل وجه التزام نمایند، از جمله این راهکارها میمی

ه کدی اشاره نمود. به نحوی که چنانچه در آینده تعادل قراردا

ن را  آمد نظر طرفین بوده، به نحوی از بین برود، بتوان مجدداً

 تعدیل وجه التزام نمود.

قضایی  در راستای تعدیل وجه التزام در قوانین ایران و رویه

 230توان بیان داشت که دو دیدگاه یکی در قالب ماده می

باشد و به قانون مدنی که برگرفته از قانون مدنی فرانسه می

موجب آن قاضی را از تعدیل وجه التزام منع نموده است و در 

مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که با استناد به قواعد فقهی، 

غرری »، «نفی عسر و حرج»، «منع اکل مال به باطل»از جمله 

و دیدگاه « بنای عقال»و « عدل و انصاف»، «بودنو نامشروع

سایر حقوقدانان معتقدند که تعدیل وجه التزام قراردادی به 

بودن وجود دارد، لذا حدود اختیارات شرط گزاف و ناعادالنه

دادگاه نیز در رابطه با امکان تغییر و تعدیل وجه التزام در 

« تشتت آرای قضایی»ین امر موجب از ابهام بوده که ای اهاله

 گردیده است.

م شود تا رویه محاکاز این رو در این مقاله همچنین تالش می

عه طالمقضایی در صدور آرای وجه التزام قراردادی را نیز مورد 

ه بجه و بررسی قرار دهد. متعاقدین در بسیاری از موارد با تو

 اقدام به تعیین وجه التزامقانون مدنی  230تجویز ماده 

 ز بروزنمایند و در آینده نیز پس اقراردادی گزاف و یا ناچیز می

اختالف با مراجعه به محاکم قضایی، مواجه با تصمیمات 

های سنگین و یا بالعکس فرار از بار ناعادالنه و محکومیت

گردند. نظر به اینکه در حال تعهدات قراردادی خویش می

تیجه ر نسأله جزء مبتال به افراد جامعه بوده، دحاضر نیز این م

ر های فراوانی را نسبت به رویه متشتت داین مشکل، نارضایتی

شده به همراه داشته است که دادگستری و قوانین وضع

تواند از اهمیت و نمودن دالیل آن میپرداختن و مشخص

ضرورت برخوردار باشد. سؤال پژوهش حاضر این است که 

ر تواند دالتزام از چه جهاتی قابل دفاع است و می تعدیل وجه

ر ن بدر ایراقوانین داخلی لحاظ شود؟ فرضیه نوشتار این است: 

ق.م، برخی مخالف تعدیل وجه  230مبنای رجوع به ماده 

ن عدالتی، جبراالتزام هستند، اما با توجه به جلوگیری از بی

ه بکل مال اخسارت و همسو بودن با قواعد فقهی نظیر الضرر، 

ر توان تعدیل وجه التزام را دباطل، قاعده عدل و انصاف، می

 قوانین لحاظ نمود.

 

 . مالحظات اخالقی2

ه در مراحل مختلف نگارش مقاله حاضر، اصول اخالقی از جمل

مدنظر قرار  دهی علمی و اخالقینامه ارجاعتوجه به شیوه

 گرفته است.

 

 ها. مواد و روش3

این پژوهش، روش شده در وضوعی ارائه مطابق با مستندات م

این پژوهش، تحقیق تطبیقی و روش گردآوری اطالعات در 

 باشد.حقوقی می -تحلیل اسنادی 
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 ها. یافته4

جه بودن، اجرای وقوانین ایران در حوزه وجه التزام از قدیمی 

دان فق التزام ناعادالنه، عدم برخورداری از امنیت قراردادی و

که برند، ضمن ایندادی در حوزه وجه التزام رنج میعدالت قرار

ن رفیدر تعدیل وجه التزام، رعایت تضمین برابری بین منافع ط

. همچنین ظ شودابایست لحبدون غفلت از مقتضیات بازار می

جه در حقوق ایران، امکان تعدیل وجه التزام وجود دارد و و

ه بت خسار التزام در ایران توأمان هر دو چهره کیفری و جبران

ها گیرد. به همین دلیل ادعای خالف آن در دادگاهخود می

 شود، به این دلیل که در حقوق ایران وجه التزامشنیده نمی

مفهوم که دادگاه پس از استحقاق باشد، بدینمبلغی مقطوع می

غ متعهدله در اثر نقص تعهد، باید حکم به پرداخت عین مبل

غ ان خسارت بدهد، حتی اگر مبلنوعشده در قرارداد را به  درج

ه بشده چندین برابر زیان وارده باشد و یا برعکس نسبت تعیین

. گونه تعدیل نداردخسارت وارده بسیار ناچیز باشد و حق هیچ

ق.م دیدگاه  230در هر صورت، قانونگذار ایران در ماده 

کند. از یک طرف آن را جبران خسارت ای را مطرح میدوگانه

بودن با خسارت ته است که باید در صورت گزافدر نظر گرف

 ادهواقعی، قابل تعدیل باشد و از طرف دیگر، در قسمت آخر م

فوق، بر خصوصیت تضمینی شرط وجه التزام تکیه دارد که 

توان گفت این موجب عدم تعدیل آن خواهد بود، اما آنچه می

است که چهره غالب وجه التزام به عنوان خسارت است، 

 گردد.صوصیت تضمینی هم در آن ملحوظ میهرچند خ

 

 . بحث5

 . پیشینه تحقیق1-5

شرط »ای با عنوان ش.( در مقاله 1391) صادقیو  حاتمی

وجه التزام در  نتیجه رسیدند کهبدین «وجه التزام غیر عادالنه

تغییر توسط حقوق ایران ماهیت خسارت دارد و غیر قابل 

ای با ش.( در مقاله 1393قاضی است. پاسپان و همکاران )

تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر حقوق »عنوان 

رسد که حقوق نوشته به این نتیجه می« ال و رومی ژرمنیکامن

ها به مراتب شده در بحث قراردادها و تعدیل وجه التزام در آن

م.( در  2021باشد. مارن گارسیا )میال تر از حقوق کامنکامل

اجرای بندهای مجازات در حقوق مدنی و »ای با عنوان مقاله

های قرارداد بایستی حل قانون مشترک: پازلی که توسط طرف

نگارنده در این مقاله ادعا دارد که توجه به قوانین « شود

فراملی برای تضمین اجرای بندهای مجازات در قراردادهای 

م.(  2018المللی امری ضروری است. مروه ابوالعال )تجاری بین

های بین تصحیح و تعدیل تفاوت»ای با عنوان در مقاله

نگارنده ضمن بررسی « )اصالح( قرارداد مطابق با فقه و حقوق

معتقد است که بسیاری از « تعدیل»و « تصحیح»دو مقوله 

حقوقدانان این دو را یکی گرفته، در حالی که دو مقوله 

آیند. آنچه در فقه اسالمی در مورد لغو اگانه به حساب میجد

شود، شرایط فساد ذکرشده، اصالحیه در قرارداد محسوب نمی

بلکه تصحیح و نجات آن از بطالن است، زیرا در فقه حنفی، 

 فساد یکی از مراتب بطالن است.

 

 . نوآوری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشابه2-5

وزه تعدیل و خاصه حقی در های حقونمودن ضعفمشخص

اشد، تواند بسیار مهم و توأم با نوآوری بتعدیل وجه التزام می

دها شدن و تنوع در قوانین قرارداچراکه با توجه به عصر جهانی

نمودن عمدتاً دچار تغییر و تعدیل خواهند شد. همچنین روشن

های نمودن ضعفآمیز، زمینه برای برطرفزوایای ابهام

انین گیری از متون حقوقی و قوفراهم شده و با بهره قانونگذاری

 توان راهکار حقوقی مناسب در این زمینه رادیگر کشورها می

 ارائه داد.

 

 . اهمیت و ضرورت پژوهش3-5

ی پتواند خسارات فراوانی در بروز هر نوع خللی در تعهدات می

ین هایی برای فرد و جامعه به بار آورد. اداشته باشد و زیان

های فراوانی در راستای کاهش وضوع سبب شده تا تالشم

کی ینقص تعهد و عدم وفای به عهد در قراردادها صورت گیرد. 

ه ست کا« تعدیل وجه التزام»از این راهکارها در واقع توجه به 

 شود.در این پژوهش بدان پرداخته می
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 های پژوهش. محدودیت4-5

م امکان مقایسه دهای پژوهش حاضر، عاز جمله محدودیت

تر از منظری حقوقی در میان قوانین کشورهای مختلف جامع

ه بترتیب نویسنده تنها جهان در زمینه وجه التزام است. بدین

ها و بررسی تعدیل وجه التزام در قوانین داخلی، محدودیت

 پردازد.امکانات پیشروی آن می

 

 . قرارداد و تعیین وجه التزام در آن5-5

دهد قرارداد و تعهد در بحث وجه التزام نشان میتفاوت میان 

اد اردکه )وجه التزام( نمودی عالی از تنش موجود در قانون قر

 های تاریخ قرارداد مشترک است، تعارضاست که در تمام دوره

بین آزادی قرارداد، عدالت فردی و قطعیت قانونی است. 

های یهها، نظرماهیت پویای قواعد و تغییر قانونی مستمر آن

فلسفی، اقتصادی و حقوقی رایج در آن زمان را منعکس 

کند. التزام )تعهد( و مستلزم همان ایجاد، یک حکم به می

اقتضای حکمی دیگر است به اینکه در صورت ایجاد ضرورت، 

ای است که شود یا ایجاد آن به گونهلزوم ایجاد آن ضروری می

 در حالی ،(1)تحقق مورد در خارج برای تحقق آن الزم است 

طه که یک حقوقدان دیگر، حق یا تعهد شخصی را به عنوان راب

بین دو شخص طلبکار و بدهکار تعریف کرده است که بر 

 خواهد چیزی را بدهد یا کاریاساس آن طلبکار از بدهکار می

تعهد  داری کند. بر این اساس،را انجام دهد و یا از کاری خود

ها شامل چندین رابطه متمایز از هم در فقه است، این رابطه

 عبارتند از:

تعهد نسبت به بدهی که تعهدی است در عوض مبلغی از پول 

یا تعدادی از اشیای همجنس و این همان است که به ذمه 

شود. تعهد نسبت به دارایی و آن تعهدی است در مربوط می

یت دارایی خاص، تعهد مالکیت منافع، تحویل یا عوض مالک

نگهداری آن است؛ تعهد به کار، که تعهدی برای ساختن چیز 

همچنین اینکه تعهد  .(2)خاصی از طریق عقد استصناع است 

به اسناد و مدارک و محل آن اطمینان از تعهد و منشأ آن عقد 

ها انواع مختلفی از تعهد هستند که از این .(3)ضمان است 

شوند و فقهای شرع اسالم، آنگونه که یکدیگر متمایز می

ها را در یک نوع که دهند، آنحقوقدانان قانون وضعی انجام می

کنند. در میان این انواع نامند، ترکیب نمیآن را تعهد می

مختلف، تنها تعهد بدهی است که به ذمه بدهکار مربوط 

شوند، مگر اینکه شود، اما دیگر تعهدات به ذمه مربوط نمیمی

ترتیب اصطالح  بدین .(3)به تعهدات بدهی تبدیل شوند 

به معنی تعهدکردن است و اصطالحی است که از فقه « التزام»

به حقوق مدنی راه یافته است و در کتب مختلف فقهی نیز به 

همین معنی به کار رفته است. اصوالً رابطه تعهد دوسویه است 

« الزام»که یک سوی آن به متعهدله وابسته است و از آن به 

ام نشانگر حق مطالبه برای متعهدله است، شود و الزتعبیر می

« التزام»اما سوی دیگر آن که مربوط به متعهد است از آن به 

که شخص از نظر شرعی و قانونی مکلف به  (4)شود تعبیر می

انجام یا ممانعت از عملی به نفع شخص دیگری باشد. از این رو 

با حق شخصی در تقابل است که از چند بخش تشکیل شده 

 است:

معنی که در هر تعهدی : بدینمتعهدله است یا صاحب حق -

 او باید دو طرف وجود داشته باشند فرد متعهد و فردی که به

د داده شده است و طرفین باید مشخص باشند، اما فرد تعه

( ؤدیمتعهد باید از ابتدای تعهد مشخص شود، زیرا او مکلف )م

ر یا بدهکار است و به وجودآمدن بدهی برای فرد نامشخص غی

 عنیمنطقی است، اما درباره کسی که به او تعهد داده شده، ی

ابتدای همان صاحب حق، اصل این است که وی نیز باید از 

 تعهد مشخص شود.

: چیزی است که فعل یا عمل به آن مربوط محل تعهد -

 شود. به عبارت دیگر عمدتاً موضوع تعهد باید از ابتدایمی

 ایجاد تعهد معلوم باشد. عدم آگاهی از موضوع در تعهدات

شود. عدم قراردادی، موجب نقصان و یا بطالن قرارداد می

تواند اتی برای فهم تعهد میآگاهی از موضوع و داشتن اطالع

 با راهگشا باشد، مانند اصالح ضمانت در مواردی که اگر شخص

مبایعه خود موجب ایجاد بدهی دیگری شود را تضمین کند 

(5). 

: عملی است که به آن تعهد داده شده است موضوع تعهد -

(6). 

اینکه مورد تعهد برای کسی که به آن متعهد است دارای  -

، زیرا از کاری که هیچ ارزشی ندارد، انتظار ارزش مالی باشد
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رود. ارزش مادی در تعهدات قراردادی مثبت، به منفعتی نمی

شود، مانند تحویل کاالی فروخته و معامله وضوح معلوم می

امکان بهره از شده، کار کارگر و حقوق بگیر، پرداخت اجاره، 

مزایای اجاره شده و دستاورد کارهای شرکاء در شرکت و... . 

در مورد تعهدات منفی، ارزش مادی به طور غیر مستقیم ظاهر 

ای که تضمین شده و شود، زیرا تعهد عدم استفاده از سپردهمی

درازی به آن، منفعتی مالی برای یا به عنوان مثال عدم دست

رساند را از آن دور ه بدان ضرر میصاحب آن است تا هر آنچ

اند که در بیع )فروش(، کند. فقها و حقوقدانان اظهار داشته

مال منعقده باید متقوم باشد و مال متقوم به معنای چیزی 

است که انتفاع از آن شرعاً جایز باشد، اما آنچه شرعاً انتفاع از 

آن جایز نیست، مانند شراب و گوشت خوک، بستن قرارداد 

اما این ارزش ممکن است ، (5)ها درست نیست باره آندر

اخالقی و مربوط به اخالق و نظام خانواده باشد، مانند تعهد زن 

به اطاعت و پیروی از شوهرش و همچنین تعهد شوهر به 

 داشتن رفتار خوب با او. 

: رخدادی است که موجب پیدایش تعهد علت و ماهیت تعهد -

 تشده و شامل همه اعمال و تصرفات گفتاری، رفتاری و حاال

شود. این و شرایطی است که شرعاً موجب پیدایش حق می

ف شود، لذا عقد بیع، تصرعلت در قانون منبع تعهد نامیده می

بردن مال غیر، یک رفتار عملی و لفظی )گفتاری(، و از بین

 اییواقعی و عدم تمایل به فعلی است که با وجود داشتن توان

شود. دی میتصرف و رفتار منفی، موجب حفظ مال از نابو

 موضوع تعهد، جبران خسارت )غرامت( است.

ماهیت حقوقی تعهد این است که یک رابطه مادی یا به مال 

شود و یا به کار و متعهد )مؤدی(، مانند بدهکار مربوط می

بگیر و یک رابطه شخصی نیست که عمل او، به عنوان حقوق

ر منجر به حقی برای طلبکار شود که بدهکار متمول را مجبو

به انجام تعهد خود با اجبار جسمی مانند حبس و محدودیت 

توان گفت که می« عقد بیع»کند. در یک مثال تحت عنوان 

تعهد »است و خریدار متعهدله « تعهد داده»فروشنده متعهد 

است، محل بیع و فروش: محل مورد تعهد فروشنده « گرفته

یک است و قیمت: محل خریدار است و موضوع: تحویل در هر 

شود: تکلیف، عهده یا ها است و به التزام و تعهد گفته میاز آن

 وظیفه.

ترتیب اگر وجه التزام را به این عنوان بپذیریم که بدین

تحت  کنند، مالی رامتعاقدین در زمانی که قرارداد را منعقد می

گیرند، در در نظر می« جبران ناشی از نقض قرارداد»عنوان 

و الحی با دو کاربرد متفاوت برای داصل این وضعیت، حکم س

ی تواند داشته باشد: یکی در زمان اجرابازه زمانی مختلف می

قع وا قرارداد، به عنوان ابزاری برای تضمین اجرای تعهد و در

ر دتهدید متعهد در راستای عمل به تعهد خود؛ اما شق دیگر 

کند و از آن جهت جبران زمان نقض قرارداد معنا پیدا می

 شود.ت ناشی از تخلف و مجازات متخلف یاد میخسار

شود در شرط وجه التزام مبلغ به طور قاطعی در نظر گرفته می

حت که البته در تعیین میزان آن، محدودیتی وجود ندارد و ت

ضمن اینکه در  تأثیر توافق و اراده دو طرف است،

های غیر قراردادی اغلب کمتر شرط وجه التزام در مسؤولیت

زام شود. در این شرایط، مبلغ تعیینی را وجه التفته مینظر گر

گیرند. به عنوان مثال، وقتی یک صاحب در نظر نمی

کردن هوا که کند که در صورت آلودهای توافق میکارخانه

 های کارخانه وی باشد، خسارتی به باغدارانناشی از فعالیت

پرداخت نماید، چنین چیزی تحت عنوان وجه التزام قرار 

 .(7)گیرد نمی

 

 . بررسی تعدیل وجه التزام در رویه قضایی6-5

 در این قسمت به دو مبحث کلیدی، یعنی تعدیل وجه التزام

ت نگفدر رویه قضایی و مستندات ابطال یا تعدیل وجه التزام ه

 شود.در رویه قضایی و فقه اسالمی پرداخته می

 

 . تعدیل وجه التزام در رویه قضایی1-6-5

ین محاکم دادگستری هستند که با در این نوع از وجه التزام، ا

کنند. تعریف این صدور حکم، میزان خسارت را مشخص می

شامل حکم دادگاه و رای قضایی بر شخص »نوع از وجه التزام: 

مدیون است که به دلیل تأخیر در انجام تعهدات خود بر اساس 

شده را به عنوان شده، خسارتی تعیینواحد زمانی معین

نیز « غرامت قضایی»دهد که د میخسارت به شخص متعه
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ق.آ.د.م.  729باره ماده  همچنین در این .(8)شود نامیده می

در مواردی که موضوع تعهد عملی »داشت: سابق نیز مقرر می

است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست 

تواند به درخواست متعهد در حکم راجع به اصل دادگاه می

دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که 

لیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، عاگر محکوم

 «له بپردازد.مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم

صالح ذی در نتیجه این نوع از وجه التزام توسط دادگاه و مراجع

شد و در آن توافق طرفین نقش خاصی قضایی مشخص می

قانون مدنی همواره  230قید و شرط ماده نداشت. اجرای بی

 ر دستور کار محاکم قضایی در ایران بوده و اصل حاکمیتد

گیرد. با این وجود تنها الخطاب قرار میاراده در این باره فصل

تواند عاملی جهت عدم موردی که در رویه قضایی ایران می

 واهره ه قامکان مطالبه وجه التزام گردد، عبارت از استناد به قو

 ه این است که وجه التزامشدباشد. تحلیل ارائهاثبات آن می

ده و قانون مدنی، به عنوان نوعی خسارت بو 230مقرر در ماده 

قانون مدنی در فرض وقوع  227طبق اصل مقرر در ماده 

 گردد.حوادث قهری، متعهد از پرداخت آن معاف می

تعدیل وجه التزام از نظر حقوقی در واقع کمک به شرایط 

دارشدن عدالت عث خدشهتواند بابینی نشده است که میپیش

فاع تواند قابل دگردد. از این جهت، تعدیل وجه التزام جایی می

گرفته در تعهدات و خدمات، از باشد که تغییرات صورت

های اولیه و حدودی که در نظر گرفته شده است، بینیپیش

دین ب .(9)« تجاوز نموده و به حد غیر قابل تحمل رسیده باشد

رد دا ترتیب، هر تعدیلی در قرارداد بسته به شرایط و موقعیتی

توان قرارداد را تعدیل کرد. عالوه ها میکه در صورت وقوع آن

های سیاسی و اقتصادی و... گیریبر این، تأثیرات عمیق تصمیم

ر نکادولتمردان کشورها بر قراردادهای خصوصی نیز غیر قابل ا

و در حال افزایش است و افزون بر این از اهمیت تعدیل 

در  توان نام برد که با توجه به خألهای قانونیقراردادهای می

آفرینی در تشکیل رویه مناسب تنظیم قوانین توانایی نقش

ت بنابراین کمک به تحقق عدال. (10)قضایی را خواهد داشت 

انین قو از جمله موارد الزم برای گنجاندن تعدیل وجه التزام در

 داخلی است.

رد. در ق.م. امکان تعدیل وجه التزام وجود ندا 230مطابق ماده 

 جودوفقه امامیه هم به عنوان یکی از منابع حقوق موضوعه با 

 اعتبار توافق طرفین برمباحث متعدد درباره اصل جواز و 

لی خسارت با مفهوم تعدیل وجه التزام بیگانه است. شرایط ک

 فقهی برای صحت شرط جزایی عبارت است از اینکه نه مبتنی

ی پا در و نه امر باطلی ر -مثل عقد باطل  -بر امر باطلی باشد 

در این صورت چنین شرط صحیح و  -مثل ربا  -داشته باشد 

یادی زنچه که از اهمیت ر تعدیل وجه التزام آالوفاء است. دالزم

 برخوردار است رابطه بین میزان شرط وجه التزام و خسارت

ه دازواقعی است. به این دلیل که میزان وجه التزام را به ان

گرفته از تر سازند و این امر نشأتخسارت واقعی به هم نزدیک

 نمودن خسارت شرط وجه التزام است.جنبه مقطوع

ی قانون آیین دادرس 515ز قضات، علیرغم وجود ماده بعضی ا

مدنی و نظر حقوقدانان، حتی نسبت به صدور حکم خسارت 

جود م وتأخیر تأدیه اکراه دارند. قاضی در صدور اجراییه علیرغ

حکم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن قسمت از 

 اجرحکم که مربوط به خسارت تأخیر تأدیه است، آن را قابل ا

داند؛ به طریق اولی در خصوص وجه التزام آن را قابل نمی

د دانند، اما با این حال نظرات اقلی وجود دارصدور حکم نمی

ه را أدیکه وجه التزام را قابل مطالبه دانسته و خسارت تأخیر ت

 ر عمدهدانند. بنابراین در رویه قضایی دو نظنیز قابل مطالبه می

قط فلب( این است که وجه التزام وجود دارد؛ نظر اکثریت )غا

برای تحکیم قراردادی از جهت قابل اجرابودن اصل تعهد 

ه باشد، در صورتی که امکان اجرای اصل تعهد باشد، نوبت بمی

رسد، ولی در مورد مطالبه تضمین آن، یعنی وجه التزام نمی

توان نسبت به مطالبه وجه صورت تعذر اجرای اصل تعهد می

ه رادارد. نظر اقلیت این است که توجه به اصل التزام اقدام ک

له طرفین و اینکه چنانچه متعهد مرتکب تخلف شود، بر متعهد

، زاماین حق ایجاد شده است که بتواند مستحق مطالبه وجه الت

 عالوه بر تعهد اصلی شود. 

در رویه قضایی و بین حقوقدانان، نظر یکسانی در خصوص 

 راکه در واقع برخی از حقوقدانانشود، چوجه التزام مشاهده نمی

در حالی که به جرأت  ،(11)نظر به تعدیل وجه التزام دارند 
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توان بیان داشت که اکثریت حقوقدانان بر نافذبودن شرط می

 کنند. دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد:تأکید می

ر ده: تعدیل وجه التزام و نمونه آرای صادرشده در این بار -1

 این دیدگاه تعدیل شرط التزام مورد پذیرش قرار گرفته و

توان یام گزاف باشد، در این راستا ممعتقدند چنانچه وجه التز

ی به تعدیل آن دست زد، از جمله در رویه قضایی زیر و آرا

 صادرشده در باره ی آن:

دادگاه عمومی شهرستان ماکو به موجب  3رأی شبعه  -

در : 21/1/1398مورخ  9809974456600046دادنامه شماره 

ماده  هرچند در خصوص وجه التزام»دارد که این رأی مقرر می

نه اهاقانون مدنی مقرر داشته، ولی نظر به اینکه تعیین م 230

 ده میلیون تومان با لحاظ مفاد قرارداد و مالحظه نظریه

تکمیلی کارشناسی، بسیار گزاف و خالف انصاف و عدالت 

ز رسد، دادگاه با مستفاد امعاوضی و غیر عادالنه به نظر می

ن مدنی که قائل قانو 652و  277حکم کلی منعکس در مواد 

 به تعدیل تعهدات قراردادی توسط دادگاه گردیده و قواعد

با  قانون دریایی 150فقهی عسر و حرج و الضرر و مالک ماده 

لیون می 5میلیون تومان به  10تعدیل و تقلیل وجه التزام از 

. قی ..لباا تا این میزان وارد و نسبت به اتومان دعوای خواهان ر

 «گردد.حقی صادر میحکم بر بی

دادگاه تجدید نظر استان فارس به موجب دادنامه  11شعبه  -

مقرر  31/6/1395مورخ  9509977120100856شماره 

در خصوص تجدید نظرخواهی ... نسبت به آن بخش »دارد: می

اه عمومی شیراز ... شعبه اول دادگ 178/94از دادنامه شماره 

که به موجب آن، به پرداخت مبلغ روزانه چهار میلیون ریال 

 6ماده  7بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع بند 

قرارداد در حق تجدید نظر خوانده محکوم گردیده است؛ ... 

نظر به اینکه تعیین خسارت روزانه چهار میلیون ریال با لحاظ 

گزاف و خالف انصاف و عدالت معاوضی  کل ثمن معامله، بسیار

رسد. بنابراین هیأت دادگاه با مستفاد و غیر عادالنه به نظر می

قانون مدنی که  652و  277از حکم کلی منعکس در مواد 

قائل به تعدیل تعهدات قراردادی توسط دادگاه گردیده و قواعد 

قانون  150فقهی نفی عسر و حرج و الضرر و مالک ماده 

ایران با تعدیل و تقلیل وجه التزام روزانه از چهار دریایی 

میلیون ریال به یک میلیون ریال، دادنامه تجدید نظر خواسته 

 «کند.را با اصالح به عمل آمده ... تأیید می

یل دیدگاه قائل به نافذبودن شرط وجه التزام و عدم تعد -2

 ونقان 230توان به ماده در راستای تأیید دیدگاه فوق میآن: 

ه اگر در ضمن معامله شرط شده باشد ک»مدنی استناد نمود: 

د، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نمای

ده شتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم حاکم نمی

توان بیان بنابراین بر اساس ماده فوق می« است، محکوم کند.

رر ه فوق، قانونگذار مقداشت که در حقوق ایران بنا بر ماد

باشد که امکان نموده که وجه التزام یک مبلغ مقطوع می

 تعدیل آن وجود ندارد. 

دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به  19شعبه  -

دارد: مقرر می 9809974421901487موجب دادنامه شماره 

با  ابقتعدیل خسارت به اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی مط»

دنی، قانون م 219و  230ررات نیست. نظربه مستفاد از مواد مق

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، 

تواند متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی

 وند کاو را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم 

م ائعاملین و قعقودی که بر طبق قانون واقع شده است، بین مت

االتباع است... و تعدیل قضایی خسارت با توجه ها الزممقام آن

. باشد. بنابراین ..به مراتب، مغایر با مقررات و موجه نمی

دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض و حکم به محکومیت 

ه اهیانر مخوانده بدوی به پرداخت الباقی مبلغ وجه التزام از قرا

 «دارد.م میمیلیون تومان اعال 5

در دعوای مطالبه وجه التزام مندرج در قولنامه معامله  -

که در نتیجه خودداری خریدار  کندقنوات، خوانده دفاع می

قولنامه ضرری به فروشنده وارد نشده است تا وجه التزام برای 

دادگاه بخش تهران با  4جبران آن قابل مطالبه باشد، اما شعبه 

دارد، نظر به اینکه به موجب یرد دفاع خوانده اظهار م

ق.م. وجه التزام مندرج در سند ارتباطی با میزان  230ماده

تواند در میزان آن واقعی خسارت خواهان ندارد و دادگاه نمی

. (12)تغییری دهد، لذا دعوی ظاهراً به نظر صحیح است 

از شعبه  21/10/1370همچنین مطابق رأی صادره در تاریخ 

قانون  230دیوان عالی کشور حاکم باید بر اساس ماده  21
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مدنی متخلف را به تأدیه همان مبلغ وجه التزام محکوم نماید 

توان چنین بنا بر آرای صادرشده می .(13)نه بیشتر و یا کمتر 

نتیجه گرفت که شرط وجه التزام مندرج نافذ بوده و رویه 

 قضایی نیز در این راستا اقدام به تعدیل آن ننموده است.

 230 ترتیب در رویه قضایی علیرغم اینکه بر اساس ماده بدین

واعد ز قان تعدیل وجه التزام وجود ندارد، اما با استفاده اامک

 توان شرایطحقوقی و عمدتاً فقهی موجود در قوانین ایران می

رخی ه ببالزم را برای تعدیل وجه التزام فراهم نمود که در زیر 

 شود.ها پرداخته میاز آن

 

 بررسی مستندات ابطال وجه التزام هنگفت و .2-6-5

 گونگی تعدیل وجه التزام در فقه اسالمی ناعادالنه و چ

تزام ال با توجه به آثار سوء و نامطلوب ناشی از عدم تعدیل وجه

 عم ازی انامتناسب و ناعادالنه، همچنین با استناد به قواعد فقه

 غرری و نامشروع»، «اکل مال به باطلمنع »قاعده فقهی 

جهت  توان، می«بنای عقال»، «قاعده عدل و انصاف»، «بودن

رد وا برقراری انصاف و عدالت، وجه التزام را به تناسب خسارت

ای استرگردیده در قرارداد، مورد توجه قرار داد. بنابراین در 

 تعدیل و ابطال وجه التزام هنگفت در فقه اسالمی و رویه

 شود. از جمله:قضایی به مستنداتی پرداخته می

توان بیان ق میدر راستا قاعده فوبودن:  غرری و نامشروع -

داشت که طبق رأی صادره از دیوان عالی کشور، که بیان 

کند تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت شرط می

ضمن عقد، از مصادیق شرط غرری بوده و نامشروع به حساب 

م آید، چراکه مبلغ وجه التزام در این پرونده در صورت عدمی

ه ملک تعیین شده است و بتنظیم سند رسمی، سه برابر بهای 

رط ( قانون مدنی، از مصادیق ش233ماده  3و  1)استناد بند 

بودن آن تأکید شده ضرری و غرری تلقی شده و بر نامشروع 

ی ماناست. از سوی دیگر نیز توجه به این موضوع اهمیت دارد ز

یت که میزان وجه التزام بیش از ثمن معامله تلقی شود، ماه

ق استدالل دیوان، تعادل عوضین به هم جریمه داشته و طب

باشد و مآالً طبق خواهد خورد و مصداق شرط نامشروع می

 .(14)موازین فقهی نیز نامشروع و غرری است 

ر بدر این راستا و «: أکل مال به باطل»قاعده فقهی منع  -

ه مشخص شود که متعهدله در واقع اساس قاعده فوق چنانچ

متحمل هزینه اضافی یا ضرری نگردیده است، در آن صورت 

عی گرفتن و دریافتن مبلغ هنگفت در قالب وجه التزام به نو

 وتلقی شده، چراکه به معنی بدون عوض « أکل مال به باطل»

شود. در نتیجه باطل محسوب می. (15)بالاستحقاق است 

 قاعده مذکور مبنای بسیاری از مواد قانون مدنی در خصوص

آید، به این دلیل که منع داراشدن بدون جهت به حساب می

 اهشکمطابق این قاعده با افزایش دارایی یکی، دارایی دیگری 

شود که این ای به ناحق بر دیگری تحمیل مییابد، یا هزینهمی

باشد. در تأیید این مطلب و بر ایش دارایی به ناحق میافز

توان بیان داشت: اساس اصل چهل و نهم قانون اساسی می

های غیرمشروع را بگیرد و به دولت موظف است که ثروت»

ترتیب این قاعده مبنای حرمت بدین« صاحب حق رد کند.

باشد و محدود به مصادیق در بسیاری از مسائل مستحدثه می

ه قاعد آنچه در راستای اهمیت و تحلیل این .(16)نیست  شرع

ل، توان بیان داشت که با استناد به قاعده اکل مال به باطمی

آمیز محسوب شود، مبتنی چنانچه خسارتی که گزاف و اجحاف

« تعدیل»بر سبیل ناحق تلقی خواهد شد و برای قاضی حق 

طی در راستای مبارزه با آن محفوظ بوده و در واقع چنین شر

 عتبار ساقط است.مصداق کسب ثروت ناروا است و از درجه ا

بنای عقال: شروط و قراردادهای غیر منصفانه و ناعادالنه  -

موافق بنای عقال نبوده و نامشروع و مخالف با قواعد عدل و 

شوند. در این راستا و بر مبنای نظر عقال انصاف تلقی می

چنانچه اگر انگیزه مندرج در وجه التزام کیفر باشد و این 

و غیر معقول به حساب آید که به انگیزه به حدی نامتعارف 

ماهیت خسارتی وجه التزام صدمه زند، دیگر این مبلغ وجه 

التزام به حساب نخواهد آمد، چراکه بر اساس استدالل عقال 

 الوقوعباید تناسب عقالیی بین مبلغ وجه التزام و خسارت محتمل

بایستی مبلغ وجه التزام باید به اثبات گردد، یعنی اینکه می

ای باشد که عنوان خسارت بر آن صدق کند. در واقع گونه

توافق بر امری که متکی بر احتماالت نامتعارف است، خود 

امری غیر عقالیی و غرری است، ضمن اینکه از منظر دیگر، 

شود و این احتمال وجه التزام باعث کاهش خطای قضاوت می
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را که قاضی در برآورد خسارت اشتباهی مرتکب شود، به 

به عالوه اینکه، از نظر فقهی و در . (17)رساند ل میحداق

شود که اگر متعهدی در راستای اصول عقالنی استدالل می

راستای اجرای تعهد، ملزم به پرداخت خسارت گشته و یا 

اینکه در نتیجه اجرای تعهد دچار ضرر و زیان نامتعارف شود، 

برای اجرای تعهد در نظر گرفته قاعد الضرر به عنوان مانعی 

 .(18)شود می

تواند باعث منع بروز قاعده الضرر: از جهت دیگری نیز می -

ر دخسارات به متعهدین در نظر گرفته شود. به این دلیل که 

گونه استدالل کرد که در توان اینباب مسؤولیت تضامنی می

هایی مادی و صورت عدم اعتبار و مشروعیت مسؤولیت، ضرر

رر و موضوع قاعده الضرر هم دفع ضشود معنوی ایجاد می

 الضرر و الضرار فی»متن قاعده از حدیث نبوی . (19)است 

ر ه ضرگرفته شده است. در این قاعده با ورود هر گون« االسالم

 ترتیب یکیت جبران ضرر انجام پذیرد. بدینبایسبه هر نحو می

 تواند موجب تعدیل وجه التزام گردد،دیگر از قواعدی که می

ها بر بودن قراردادقاعد الضرر است. به موجب این قاعده، الزامی

 کردمبنای اصالح و یا تغییر در آنان کاهش پیدا کرده و روی

 شود.تری حاکم میمنعطف

اس تکوین و تشریع، بر عدل و اس قاعده عدل و انصاف: -

 مومانصاف استوار است. خداوند متعال درآیات و روایات از ع

و  مکلفان خواسته است که عدل و انصاف را پایه و اساس کار

عمل خود قرار دهند و به آن عمل کنند. مقصود از عدل و 

 عدالت این است که شارع در تمام احکام اعم از عبادات و

ا ای ررعایت کرده است و هیچ حکم ظالمانه معامالت، عدالت را

د واعقتشریع ننموده است. اساس و مبنای قراردادها و معامالت 

محل  .(20)باشد می« الضرر و الحرج و قاعده عدل»فقهی 

قاعده عدل و انصاف، جایی است که حس برقراری موازنه 

حقوق در انسان تحریک شود و حکم عقل و وجدان در چنین 

دهد. قاضی در مقام صورتی قاعده عدل و انصاف را شکل می

ا ط راجرای حکم باید تالش کند از ظاهر مفاد عقد بگذرد و شر

ط راینصاف دور نباشد. تعدیل در این شچنان معنا کند که از ا

 ی شود.تواند موافق عدالت تلقمی

 

 گیری. نتیجه6

ا قراردادها هرچند دارای مبنای قوی و مستحکمی هستند، ام

ر ی داین امر در عرصه عمل نیازمند میزانی از ثبات و پایدار

های مختلف حیات بشری است. به عبارت دیگر، هر عرصه

شرط ضمنی است که معامله تا زمانی  قراردادی دارای این

شود که اوضاع و آور محسوب میدارای اعتبار است و الزام

بر  ود.احوال بیرونی از زمان وقوع آن، دچار تغییرات اساسی نش

ست همین اساس، تعدیل وجه التزام در قراردادها مطرح شده ا

ی های مخالف آن نیز بسیار هستند، اما داراکه هرچند دیدگاه

تواند پشتوانه تحقق عدالت و همچنین هایی است که مییتمز

 و« اکل مال به باطل»عمل بر مبنای قواعد فقهی نظیر منع 

 اصل الضرر در نظر گرفته شود. به عالوه اینکه بر مبنای

بنای »، «قاعده عدل و انصاف»، «بودنغرری و نامشروع»

به  زام راتوان جهت برقراری انصاف و عدالت، وجه الت، می«عقال

 اد.دتناسب خسارت وارد گردیده در قرارداد، مورد توجه قرار 

ق.م لحاظ شده است،  230رسد آنچه در ماده به نظر می

توان نیازمند تغییر و تحول است. با این استدالل که نمی

 نکههمواره نسبت به شرایط بیرونی تعهدات غافل بود، ضمن ای

ل ش داده و این احتماوجه التزام ریسک خطای حقوقی را کاه

 برد. را که قضات در تعیین خسارت اشتباه کنند، از بین می

در هر صورت موافقان در نظرگرفتن وجه التزام پیشنهاد 

مندرج در  2016های سال کنند تا با توجه به اصالحیهمی

ق.م پرداخته و اجازه  230قانون مدنی فرانسه به اصالح ماده 

یا تا زمان یا ناچیز فراهم گردد،  تعدیل وجه التزام گزاف و

اصالح ماده قانونی مذکور، این ایراد با صدور رای وحدت رویه 

چراکه از دیدگاه  ای از سوی دیوان عالی کشور برطرف شود.

شود که تعیین وجه التزام این گروه چالش آنجا هویدا می

گزاف و نامتناسب از یکسو و عدم امکان تعدیل آن در رویه 

شدن به اهدافی سوی دیگر، جامعه ما را از نزدیک قضایی از

نظیر جلوگیری از ترویج نا عدالتی و حمایت از قشر ضعیف 

جامعه دور کرده است و رویه قضایی را از تعدیل آن بر حذر 

داشته است و پیامدهای نامطلوبی در قالب سوءاستفاده از 

کننده از وضعیت اقتصادی مسلط و همچنین مقررات حمایت

دگان در پی داشته است. این موضوع سبب شده نکنرفمص
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ق.م بر  230است تا این گروه با تفسیر جدید و نوین از ماده 

مبنای اراده طرفین قرارداد برآیند، لذا در این راستا بر لزوم 

تفکیک و جدایی مصادیق وجه التزام و جواز تعدیل وجه التزام 

. عالوه بر آن نیز کننده با مبلغ گزاف را پیشنهاد دهندتنبیه

وجه التزام در ایران توأمان هر دو چهره کیفری و جبران 

گیرد و به همین دلیل ادعای خالف آن در خسارت به خود می

شود، چراکه در حقوق ایران وجه التزام ها شنیده نمیدادگاه

باشد، بدین مفهوم که دادگاه پس از مبلغی مقطوع می

هد، باید حکم به پرداخت استحقاق متعهدله در اثر نقص تع

شده در قرارداد را به عنوان خسارت بدهد، حتی عین مبلغ درج

شده چندین برابر زیان وارده باشد و یا برعکس اگر مبلغ تعیین

گونه نسبت به خسارت وارده بسیار ناچیز باشد و حق هیچ

گیری حاصل از این پژوهش این است که تعدیل ندارد. نتیجه

عارف در ایران نیز قابلیت تعدیل را دارد و وجه التزام نامت

قانون مدنی را لزوماً باید در کنار دیگر اصول  230اطالق ماده 

مسلم حقوقی و متون قانون مدنی قرار داد و اگر وجه التزام از 

حدی باالتر رفت، در شرایطی کل آن و در مواردی، نسبت به 

سارت واقعی اعتبار باید دانست، مگر آنکه خمازاد، آن را بی

 محرز باشد.

 

 . تقدیر و تشکر7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 . سهم نویسندگان8

ی نویسندگان مقاله به صورت برابر و با رعایت اصول همکار

 نسبت به نگارش مقاله حاضر اقدام نمودند. 

 

 . تضاد منافع9

 مقاله حاضر تضاد منافعی وجود ندارد. در
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Background and Aim: Globalization, the rise of urbanization, the growth and 

expansion of economic and trade exchanges, have given contracts special 

opportunities. Therefore, the present article seeks to review the "procedure of 

judicial courts in issuing decisions to modify the contractual obligation. 

Materials and Methods: According to the thematic documents presented in this 

research, the method of comparative research and the method of data collection 

in this research is documentary-legal analysis. 

Results: In Iran, according to Article 230 BC, while there is no single judicial 

procedure, it has been emphasized that it is not possible to adjust the obligation, 

which is not compatible with the rules of justice and fairness, prohibition of void 

property. It is proposed that the obligation be adjusted until the amendment of the 

said article in accordance with the French Civil Code, at the request of the 

parties. 

Ethical considerations: In different stages of writing this article, ethical 

principles have been considered, including paying attention to the method of 

scientific and ethical reference. 

Conclusion: The lack of a contractual legal framework and the lack of a proper 

legal explanation of the theory of unpredictability are the two main challenges in 

Iranian law in relation to the adjustment of the obligation. It is necessary to pay 

attention to the necessity of respecting the principle of freedom of contracts on 

the one hand and preventing the violation of the rights of the weak party to the 

contract and the conditions prevailing at the time of concluding the contract by 

emphasizing the inner will of the contracting parties. 
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