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  التزام در  وجه

  المللي  قراردادهاي تجاري بين

  

  دكتر ربيعا اسكيني

  

  مقدمه 

يكي از اصول كلي حقوق، اصل وفـاي بـه عهـد اسـت كـه مـورد                  
اين اصـل هـركس      موجب  به. باشد  شناسايي كلية نظامهاي حقوقي جهان مي     

مكلف است امري را كه متعهد انجام آن بوده به مرحلة اجرا درآورد و يا از                
متخلف از اصل ياد    . ام امري كه موظف به ترك آن بوده خودداري كند         انج

. شده ملزم به جبران ضرر و زيان ناشي از فعل ياترك فعـل خـويش اسـت        
اگر كسي تعهد اقدام امري را بكنـد        «:  قانون مدني ايران   221ماده  موجب    به

يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند، در صورت تخلـف مـسئول               
  . »رت طرف مقابل استخسا

ترتيب اصولي جبران خسارت در چنين حالتي اين خواهد بـود كـه             
متعهدله، پس از آنكه از قبول متعهد به پرداخت خسارت مأيوس شـد، بـه               

 قاضي پس از رسيدگي و احـراز مـسئوليت، بـا تعيـين            . قاضي مراجعه كند  
 مشروط بـر    نمايد،  پرداخت آن محكوم مي    ميزان خسارت وارده، متعهد را به     

اينكه طبق قاعدة كلي، مدعي ثابت كند كه خسارتي به وي وارده آمـده و               
خسارت وارده به او ناشي از عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد از ناحيـة               

  . متخلف بوده است

گيري از هرگونه اختالف در ميزان زيـان و تـسريع در            منظور جلو   هب
طبق . شود  اري شرطي گنجانده مي   اي قراردادهاي تج    جبران خسارت، در پاره   
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آنچـه قـرارداد بـه عهـدة وي         آن، در صورتيكه يكي از متعاملين از انجـام          
گذاشته خودداري كرده يا به انجام عملي مبادرت ورزد كه توسط قـرارداد             

عنـوان    بـه  1شود،  ممنوع اعالم شده است، بايد مبلغي كه در قرارداد معين مي          
  شرط مزبور ممكن است تنهـا بـه        2.يدخسارت به طرف مقابل پرداخت نما     

نفع يكي از متعاملين باشد؛ مثل اينكه فروشنده تعهد كند كه كـاالي مـورد                
معامله را در مهلت معيني تحويل مـشتري دهـد، واال مبلـغ معينـي بـه وي                  

كه در  نممكن است شرط، ناظر به منافع هر دوي متعاملين باشد، چنا          . بپردازد
 تحويل چند دستگاه اتومبيل است قيد شود كه         قرارداد بيعي كه موضوع آن    

عنوان خسارت بـه      صورت تخلف از قرارداد، مبلغي به      هر يك از طرفين در    
قرارداد طرفين ممكن است متضمن دو شرط مستقل        . ديگري پرداخت نمايد  

مثالً در يك قـرارداد تجـاري قيـد         : باشد، هر يك به نفع يكي از متعاملين       
مـشابه كاالهـاي     ي قرارداد حق فروش كاالها    شود كه فروشنده درمدت     مي

و در شـرط ديگـري،      . مورد معامله را به تاجر ديگري غير از مشتري ندارد         
گردد كه از قيمتي كه فروشنده بـراي فـروش كـاال بـه                خريدار متعهد مي  

نفع هـر يـك از         به  ه است، عدول ننمايد، و ضمناً     كننده معين نمود   مصرف
شود كه در صورت تخلـف هـر          خسارت معين مي  متعاملين مبلغي به عنوان     

  . پرداخت باشد از شروط مزبور، به طرف ديگر قابليك از آنان 

                                                           
مثالً يك صد هزار ( در قرارداد گنجانده شود صورت رقم مشخصي  ميزان خسارت ممكن است به.1

 ). المثل  درصد ثمن، في5(و يا به صورت درصدي از بهاي مورد معامله ) ريال

 شرط مزبور را نبايد با شرط مشابه ديگري اشتباه گرفت كه ضمن آن به يكي از متعاملين اجزاه داده .2
شروط اخير گرچه موضوعش تعيين قطعي .  كندشود با پرداختم مبلغ معيني خود را از قرارداد خارج مي

عنوان خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد بوده و از اين حيث با شرط ذكر شده در متن باال  مبلغي به
موجب  كند با عمل آن كس كه به مشابه است، ليكن نبايد عمل متعهدي را كه تخلف از قرارداد مي

بنابراين آنچه در اين . شود، يكسان تلقي نمود رداد خارج مياز قرا) و در واقع به حكم قانون(قرارداد 
 . كند  در مورد شرط اخير صدق نمي گفتار خواهد آمد الزاماً
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3»يشرط جزائ «ه كه در حقوق تطبيقي به       شرط ياد شد  
شود   تعبير مي  

 5.كنـيم   يـاد مـي   » التـزام   وجه«عنوان   از آن به   4و ما به تبع قانونگذار ايران     
از مهمترين ايـن    . كند  شكلي مطرح مي  سواالت متعددي را از نظر ماهوي و        

خـصوص   التزام است؛ بـه      تأثير حقوقي وجه   سؤاالت يكي چگونگي اعتبار و    
باشد  هنگامي كه خسارت واقعي وارده به متعهدله كمتر يا بيشتر از مبلغي مي

سؤال ديگر اين است كـه چنانكـه اساسـاً          . كه در شرط گنجانده شده است     
 التـزام    متعهدله نشده باشد چه اثري بر وجـه       گونه ضرر و زياني متوجه       هيچ

مترتب است؟ از نظر شكلي و آيين دادرسي نيز بايد به اين سؤال پاسخ داد               
متعهدله، براي اينكه مستحق دريافت خسارت از متعهد باشـد،            كه آيا اصوالً  

ناچار است ورود خسارت به خود را اثبات نمايد يـا صـرف وجـود شـرط             
و قبول آن از ناحيه متعهد براي الـزام وي بـه جبـران              پرداخت وجه التزام    

  خسارات كافي است؟ 
المللـي    پاسخ به سؤاالت مزبور، آنجا كه صحبت از قراردادهاي بـين          

ي است تا معلوم    م از نظر حقوق تطبيق    درميان است، مستلزم مطالعة وجه التزا     
  يا شود  در نظامهاي حقوقي مختلف نسبت به آن رفتاري يكسان مي          شود آيا 
از طرف ديگر، خصوصيت برون مرزي اين نوع قراردادها ايجـاب           . متفاوت

  . كند كه جستجو شود كدام قانون حاكم بر شرط مورد نظر است مي

                                                           
3. Clause pénale = Penal Clause 

 . قانون ثبت34 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 719 مادة .4

و آقـاي دكتـر كاتوزيـان بـه         » اييشرط جز « آقاي دكتر جعفري لنگرودي از شرط مزبور به عنوان           .5
در واقـع،   . دهـيم   را در اين گفتار ترجيح مي     » وجه التزام «ما اصطالح   . اند  ياد كرده » شرط كيفري «عنوان  

كنيم؛ چرا كه موضوع شرط جزايي ممكـن اسـت            شرط جزايي اعم از شرطي است كه در اينجا مطالعه مي          
ه موضوع شرط مورد بحث مـا وجـه نقـد اسـت و              چيزي ديگري هم باشد؛ درحاليك    ) پول(عالوه بر وجه    

 . رسد نظر مي اطالق عنوان وجه التزام به آن به مقصود نزديكتر به
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اين دو نكته را در دو بخش تحت عناوين وجه التزام از نظر حقـوق               
الملل خصوصي مـورد مطالعـه قـرار          تطبيقي و وجه التزام از نظر حقوق بين       

   .دهيم مي
  

  بخش اول

  وجه التزام از نظر حقوق تطبيقي
  

 ايـن مختـصر     ررسي كليه نظامهاي حقـوقي كـشورها        از آنجا كه ب   
گنجد و از آنجا كه دسترسي به منابع گوناگون در ايـن رابطـه بـسيار                  نمي

كنـيم و   دشوار است، در اين گفتار ابتدا به چند نظام حقوقي بيگانه اشاره مي           
  . دهيم مورد بررسي قرار ميسپس حقوق داخلي ايران را 

  
 التزام از نظر نظامهاي حقوقي بيگانه وجه ـ 1

دهد كه رفتار قانونگذاران      مطالعة نظامهاي مهم حقوقي جهان نشان مي      
علت ايـن   . و قضات كشورهاي مختلف، در قبال وجه التزام، يكسان نيست         

ابطه بـا   امر را بايد در وجود سياستهاي عمومي متفاوت و متغير دولتها در ر            
متفاوت از اين جهت كه هر كـشوري در  . قراردادهاي تجاري جستجو نمود 

العملي متناسب با نيازهاي خويش و جدا از كشورهاي         التزام، عكس   قبال وجه 
دهد؛ و متغير از ايـن حيـث كـه در درون هـر كـشور، در                   ديگر نشان مي  

  . التزام يكسان رفتار نشده است زمانهاي مختلف، با وجه
التزام را در حقوق انگليس مطالعه        جا ابتدا وضعيت حقوقي وجه    در اين 

كنيم، سپس از حقوق فرانسه و بعد از آن از حقوق آلمان در ايـن بـاب                   مي
گوييم؛ آخرين قسمت اين مبحث را نيز به بررسي حقـوق اتخـاد               سخن مي 
بدين ترتيب مطالعة حقـوق انگلـيس       . شوروي اختصاص خواهيم داد     جماهير
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دهد كه از وضـع تأسـيس حقـوقي مـورد بحـث در نظـام                   مي به ما امكان  
مـا را از راه حلهـاي       آگاه شويم، مطالعة حقوق فرانسه و آلمـان         » ال  كامن«

ـ  ق شـوروي نيـز   كرد؛ بررسـي حقـو   خواهـد  ژرمني مطلعنظامهاي رومي 
ستي در خـصوص موضـوع      اي از آنچه در كشورهاي سوسيالي       عنوان نمونه  به

  . د بودتوجه خواه گذرد، قابل مي
  

  6 حقوق انگليسالف ـ
التزام در حقوق انگليس اهميت فراواني        تشخيص ماهيت حقوقي وجه   

اين تشخيص البته بر عهـدة قاضـي        . در اعالم نفوذ يا بطالن قانوني آن دارد       
      فيه اعالم خواهد نمود كه آيا طـرفين          گذاشته شده كه با مطالعة شرط متنازع
  به اجراي آن مكلف هستند يا خير؟ 

از نقطه نظر سنتي، قاضي انگليسي، هربار كه شرطي در مقابـل خـود             
كه يكي از طـرفين بـه تعهـدات          بيند كه در آن قيد گرديده در صورتي         مي

خود عمل ننمايد مكلف است مبلغ معيني به طرف مقابل بپردازد، ابتدا ايـن              
آيا قـصد طـرفين از گنجانيـدن شـرط، تعيـين              كند كه     سؤال را مطرح مي   

ي بـراي   ا  ا اينكه متعاملين، شرط را وسيله     متخلف است ي    براي متعهد  7جريمه
 ترتيب اثـر دادن يـا       8اند؟  تعيين مقطوع خسارت احتمالي متعهدله قرار داده      

فيه بستگي به اين تشخيص قاضي خواهد داشت ندادن به شرط متنازع .  
اين طرز برخورد قاضي انگليسي، ريشة تاريخي دارد و به اختالفـات            

ال بـاز     هـاي كـامن     هاي انـصاف و دادگـاه       سادتهاي سنتي ميان دادگاه   و ح 
ال، بنـابر اصـل       هـاي كـامن     توضيح اين است كه در قديم دادگاه      . گردد  مي

                                                           
6. MARSH: “Penal clauses in contracts”, liquidated damages and penal clauses in Commercial 

contracts”,  Inte. Comp. Law Quaterly, Oct. 1960, p. 600.  

7. Penalty.  

8. Liquidated damage 
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و از  آزادي قراردادها، هرگونه شرط پرداخت وجه التزام را محترم شـمرده            
اين رفتار، درست برعكس    . ورزيدند  دست زدن به تركيب آن خودداري مي      

 اي از قرارداد    هم به بعد، درپاره   هاي انصاف بود كه از قرن پانزد        ر دادگاه رفتا
 9آن بـدهكار تعهـد     موجـب   بهكه موضوعشان وجه نقد بود، شرطي را كه         

بدهي در موعد مقرر، مبلغي        پرداخت اصل و منفعت    نمود در صورت عدم     مي
 اثـر  عنوان خسارت پرداخت نمايد، غيرقابل ترتيـب      بيشتر از آن به   بمراتب  
هاي انصاف هرجا در اينگونه قراردادها بـا          در واقع، دادگاه  . نمودند  اعالم مي 

١٠تقلب

شدند و يا تأخير بدهكار در تأدية بدهي را ناشـي             طلبكار مواجه مي   
 التـزام منـدرج در قـرارداد        خت وجه شرط پردا  نستند، به دا  از تقصير وي نمي   

تعيـين و متعهـد را بـه        كردند، بلكه خود ميزان خسارت واقعي را          عمل نمي 
هاي انـصاف مـدتها        اين طرز عمل دادگاه    11.نمودند  پرداخت آن محكوم مي   

صرفاً در مورد تعهداتي كه موضوع آنها پرداخت مبلغي وجه نقد بود معمول             
رفته در مورد تعهداتي كه موضوعشان فعل يا ترك فعل از             گرديد؛ ولي رفته  

ع شرط  ، در قرن هيجدهم، هر نو     بعدها نيز . نوع ديگري نيز بود، مراعات شد     
ـ   13 داشته و يـا نـامعقول  12 چنانچه جنبة تنبيهيمبني بر پرداخت وجه التزام 

  . گرديد  باطل اعالم ميشد ـ تشخيص داده مي
ال نيـز     هـاي كـامن     در اثر يك تصادف تاريخي، اين رويه به دادگاه        

 و  1696قـوانين    موجـب   بـه هـاي اخيـر       در واقـع، دادگـاه    . سرايت نمـود  
صالحيت يافتند تا در صورت ثبوت اينكه بدهكار اصل و فرع بدهي  170514

                                                           
نظامهـاي  «به رنـه داديـه،      . رك» ال  كامن«هاي    هاي انصاف و دادگاه      در خصوص تفاوت ميان دادگاه     .9

  .  به بعد307 دكتر صفائي، دكتر آشوري و دكتر عراقي، ص  ، ترجمة»بزرگ حقوقي معاصر
10. Fraud.  

11. MARSH: op. cit., loc. cit.  

12. Repressive. 

13. Unconscionable. 

14. Administration of Justice Acts, 1696, 1705.  
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خود را تا هنگام تقديم دادخواست پرداخت نموده اسـت و يـا در صـورت              
هاي دادرسي، بدهكار را از عمل به وجه التزام           پرداخت بدهي مزبور و هزينه    

هاي   هدر نتيجة تصويب قوانين مزبور، دادگا     . مندرج در قرارداد معاف نمايند    
عنوان خـسارت    ه خواستة خواهان مطالبة مبلغي به     ال ملزم شدند آنجا ك      كامن

ناشي از عدم انجام تعهد بود، ابتدا اين نكته را بررسي كنند كـه آيـا مبلـغ                  
بايـست    مورد مطالبه جنبة تنبيهي دارد يا خير؟ در صورت اول، دادگاه مـي            

د، آن هم  در صورت متعهد را صرفاً به پرداخت خسارت واقعي محكوم نماي    
برعكس، چنانچه دادگاه مبلـغ مـورد   .  متعهدله اثبات ورود خسارت از ناحية 

ديد، مكلف بود به آن ترتيب اثـر دهـد،            درخواست را فاقد جنبة تنبيهي مي     
بدون آنكه حق داشته باشد در مبلغ معين شده تغييري دهد و يا از خواهـان                

  . ات نمايدبخواهد ورود خسارت واقعي به خود را اثب
يعنـي هرگـاه    . ل اسـت  ال مورد عم    اين رويه هنوز هم در نظام كامن      

تعيين مقطوع خسارت داشته باشد، متعهد التزام، جنبة  عنوان وجه تعيين مبلغ به
به پرداخت تمام مبلغ معين شده محكوم خواهد گرديد، نه كمتر و نه بيشتر،              

التزام   شتر از ميزان وجه   بدون در نظر گرفتن اينكه خسارت واقعي كمتر يا بي         
  15.خسارتي وجود نداشته باشد  مقرر باشد و يا اصالً

اما آنچه نياز به تعمق دارد اين است كه چه مالكي بـراي تـشخيص               
التزام، تعيين مقطـوع خـسارت        اين نكته وجود دارد كه شرط پرداخت وجه       

ال آسـان نيـست مگـر بـا         بوده و فاقد جنبة تنبيهي است؟ پاسخ به اين سؤ         
  . ي كه در رابطه با موضوع تاكنون صادر گرديده است آرائ مطالعة

در خصوص اين پرسش، چنـين       ،»لوپس«يك قاضي انگليسي به نام      
  : اظهار نظر نموده است

                                                           
15. LAWSON: Remedies of English Law, 1972, p. 68.  
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هرگاه قصد طرفين از تنظيم شرط، تضمين اجـراي قـرارداد از طريـق              «

 باشد، در اين صورت وجه معين شده        16»جريمه«تعيين مبلغي به صورت     

نبة تنبيهي دارد؛ اما چنانچه قصد طرفين ارزيـابي و تعيـين پيـشاپيش              ج

خسارات ناشي از عدم اجراي قرارداد باشد، موضوع شرط، تعيين مقطـوع          

  17».خسارت تلقي خواهد شد

  

شـود كـه مهـم نـزد قاضـي، قـصد              از رأي مزبور چنين استنباط مي     
ـ            ي اوضـاع و    متعاملين است كه با مطالعة مجموع محتويات قـرارداد و بررس

مهم ايـن نيـست كـه طـرفين چـه           . گردد  احوال محيط بر آن، استنتاج مي     
تعيـين  «يـا   » جريمه«اند؛ حتي گذاردن الفاظ       اصطالحاتي در شرط گنجانده   

ضـي سـعي كنـد ارادة واقعـي         مانع آن نخواهد بود كه قا     » مقطوع خسارات 
ـ  طرفين را ـ به  ـ  .  احراز كندنحوي كه بيان شد  ن رأي ولي آنچه را كـه اي

توان بدرستي اعالم نمود كـه        كند اين است كه در چه زمان مي         مشخص نمي 
ترتيـب   رد و به لحاظ تنبيهي بودنش، قابـل       دا» جريمه«  التزام جنبة   مبلغ وجه 

  اثر نيست؟ 
تا حدودي پاسخ گفته     »لرد دانـدين  «به اين سؤال، قاضي ديگر به نام        

بـه حـساب    » جريمه« بايدبه نظر وي، در واقع، در موارد زير، شرط          . است
  18:آيد

باشد كه  » نامعقول« يا   19»اعراق آميز « هرگاه مبلغ تعيين شده آنقدر       ـ«

  اثبات فراتر رود؛  ز آخرين حد خسارت ممكن و قابلا

                                                           
16. Fine. 

17. Law v. Redditch, Local Board (1892) l.o.b. 127, p. 132, (BENJAMIN: op, cit, p. 602).  

18. Dunlop Pneumatic Tyre Co. v. New Garage and Motor Co. Ltd, (1915) A.C. 79. 

(LAWSON: op. cit., loc. cit.) 

19. Extravagant.  
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التـزام    هرگاه موضوع قرارداد، پرداخت مبلغي وجه نقد بـوده و وجـه           ـ  

  بيشتر از مبلغ مزبور باشد؛ 

فاوت كه منجـر بـه خـسارات متفـاوت          وقتي كه در قبال حوادث مت      ـ  

قوع، تمام يا هـر      باشد كه در صورت و      شوند، مبلغ واحدي معين شده      مي

 . پرداخت باشد يك از آنها قابل

كه از مجموع اوضاع و احوال چنين استنباط گردد          برعكس، در صورتي  

وجـه قـادر بـه       التزام، به هيچ    كه طرفين، حين تنظيم شرط پرداخت وجه      

ع عنوان خـسارت مقطـو     اند، مبلغي كه به     رت واقعي نبوده  خساتعيين مبلغ   

  ».باشد تنفيذ مي توسط طرفين تعيين شده است قابل

  

تـوان    چنـين مـي    »لرد داندين «از مجموع مالكهاي ياد شده در رأي        
التزام بـه نـسبت خـسارت         فهميد كه تنها بيشتر و يا كمتر بودن مبلغي وجه         

كند؛ مبلغ مزبور بايـد بقـدري بـا     قط ميواقعي نيست كه آن را از اعتبار سا  
خسارت واقعي نامتناسب باشد كه نه عقل آن را بپذيرد و نه انـصاف آن را                

ـ  تواند مبلغ وجه اضي مي در چنين فرضي، ق20.حكم كند  بـسته بـه   التزام را 
ـ اوضاع و ا  تغيير داده و تعديل نمايد، مشروط بر اينكه مـدعي  حوال قضيه 

كه  برعكس، در صورتي  . ل خسارت واقعي شده است    بتواند ثابت كند متحم   
از مجموع اوضاع و احوال حاكم بر دعوي چنين استنباط شود كـه طـرفين               

انـد تـا    قصد تعيين پيشاپيش خسارات ناشي از عدم اجراي قرارداد را داشـته   
 كـرده   يبدين وسيله از معضالت ناشي از مراجعه به دادگـستري جلـوگير           

سارتي نيز به متعهدله وارد نشده باشـد، بـه حكـم            خ  باشند، حتي اگر اصوالً   
التـزام داده نخواهـد       اصل آزادي قراردادها كوچكترين تغييري در مبلغ وجه       

                                                           
20. Ranger v. GWR (1854) 5. H.L. Cas. 72. (LAWSON: oP. cit., p. 69.  



50  نهمشمارة / مجلة حقوقي   �  

شد، مشروط براينكه اصل قرارداد به علتي از علل قانوني باطل نباشـد، كـه               
  . اين خود بحث ديگري است

  
  حقوق فرانسه  ب ـ

ب، بايد در حقـوق رم و       ريشة حقوق فرانسه را در خصوص اين مطل       
 جنبة تنبيه متعهد     التزام صرفاً   در حقوق رم، وجه   . حقوق مسيحي جستجو كرد   

آن،  موجـب   بهشد كه     گنجانده مي  تعهد بدهكار به صورت شرطي    .  داشت را
بايست مبلغي به عنوان جريمه       نمود مي   هرگاه بدهكار به تعهد خود عمل نمي      

در ، "stipulatio poenae"بـه  اين شرط كه موسـوم بـود   . پرداخت نمايد
شد كه الزام متعهد به انجام تعهدش قانوناً          حقيقت در مواردي بكار گرفته مي     

عنـوان    بهممكن نبود، بدين توضيح كه با الزام متعهد به پرداخت مبلغي وجه         
توانست وي را به انجـام تعهـد مـورد نظـر مجبـور                تعهد اصلي، متعهدله مي   

: شـد  صورت معلق به اين عبارت نوشته مـي  له به دشرط از زبان متعه . 21نمايد
دهي فالن مبلغ را بـه مـن          اگر فالن شيء را به من منتقل نكردي، قول مي         «

متعهد بايد فالن مبلغ را     «مفهوم شرط در واقع اين بود كه        . »پرداخت كني؟ 
ـ   . و اين تعهد اصلي و تنها تعهد بـدهكار بـود          » پرداخت نمايد  ر تعهـد ديگ

صـورت شـرط     ترتيب اثر نبود و تنهـا بـه         قابل) مالكيت شيء يعني انتقال   (
  22.شد پرداخت جريمه به متعهدله، در قرارداد گنجانده مي

                                                           
در مقابل » الف«مثالً در قراردادي، .  موارد استفادة ديگري نيز داشت"stipulatio poenae" شرط .21

به » الف«به تعهد مورد نظر عمل نكرد » ج«تعهدي را انجام دهد و چنانچه » ج« كه نمود تعهد مي» ب«
» ج«وجود نداشت، چرا كه  قانوناً » الف«از ناحية » ج«چون امكان اجبار . مبلغ معيني بپردازد» ب«

تعهد به انجام »  ج«نيز به انجام تعهدش ـ يعني وادار كردن » الف«تعهدي نكرده بود، و از طرفي اجبار 
بايست انجام  مي» ج«ماند اين بود كه اگر تعهدي كه  مورد نظر ـ غيرممكن بود، تنها راه حلي كه باقي مي

در خصوص موارد . شد به پرداخت مبلغي به عنوان جريمه محكوم مي» الف«گرفت،  دهد  انجام نمي
  : استعمال شرط فوق به مرجع زير مراجعه شود

OURILAC et DE MALAFOSSE: Droit Romain et Ancien Droit, Paris, 1961, p. 174.  

22. OURILAC et MALAFOSSE: op. cit., loc. cit.  
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اول اينكـه،   : 23 تنبيهي شرط، دو نتيجه به دنبال داشت        خصيصة صرفاً 
داد ـ در مثال فوق، انتقال   د نظر متعهدله را انجام نميچنانچه متعهد، امر مور

ـ  التزام را بپـردازد؛ ثانيـاً هرگـاه مبلـغ      بايست تمام وجه  ميمالكيت شيء 
التزام براي جبران خسارت واقعي متعهدله كافي نبود، متعهد به پرداخت             وجه

  . گرديد التزام و تا ميزان خسارت واقعي محكوم مي مبلغي بيش از وجه
بعدها شيوة انشاي شرط تغيير پيدا كرد، بـدين معنـي كـه بـدهكار               

يكي تعهد اصلي و آن انجام امـري بـود          : گرديد   دو تعهد مي   مكلف به انجام  
د فرعي كه همان پرداخـت      كه در قرارداد گنجانده شده بود، و ديگري تعه        

 شرط اخير، هم جنبة تنبيهي داشت و هم جنبـة تعيـين             24.لتزام بود ا  مبلغ وجه 
دهي كه فالن     قول مي «: شد  شرط به اين عبارت نگاشته مي     . مقطوع خسارت 

دهـي    كني؟ اگر شيء را به من منتقل نكردي، قول مي         به من منتقل    شيء را   
از آنجا كه شرط، متضمن دو تعهد بـود،      . »كه فالن مبلغ را به من بپردازي؟      

يكي را به ميل خود انتخاب نمايـد، بـراي           توانست ميان آندو    متعهدله مي ـ  
درخواست خسارت نيز تكليفي در اثبت ضرر ناشـي از عـدم انجـام تعهـد                

  . اشتند
، )وسيلة تنبيه و وسيلة تعيين خسارت     (التزام    اين خصلت دوگانة وجه   

التزام،    استعمال وجه  25.بعدها در حقوق مسيحي در قرون وسطي دنبال گرديد        
منـوع  ين مذهبي بود كه ربا خـواري را م        اي براي فرار از قوان      در واقع وسيله  

 خسارت ديركرد   ه عنوان بهره و با    دانست؛ يعني به جاي تعيين درصدي ب        مي
ـ چيزي كه مخالف قوانين مذهبي بودـ  شد كه هرگـاه    در قرارداد قيد مي 

. متعهد بدهي خود را در موعد مقرر پرداخت نكند بايد فالن مبلغ را بپردازد             
                                                           

23. FLINIAUX: L'évolution du concept de clause pénale chez les conaonistes du Moyen Age, 

Mel. Fournier, 1929, P. 234-235 et les rélérences citées aux notes 3 et 5.  

24. Buckland: A  Tesct- Book of Roman Law, 2 nd ed. pp. 428-429.  

25. FLINIAUX: op. cit., p. 235.  
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براي استرداد يماً پرداخت بدهي در موعد مقرر، متعهدله مستق دمدر صورت ع
  . نمود اقامة دعوي مي التزام ـ عنوان وجه مبلغ معين شده ـ به

اما در خصوص ماهيت و آثار شـرط مزبـور ميـان علمـاي حقـوق                
اي بـه ايـن عنـوان كـه هـدف              عـده  26.مسيحي اختالف نظر وجود داشت    

هـا مـستحق مبلغـي      نالتزام، تعيين پيشاپيش خسارت است، متعهدله را ت        وجه
ي را  دانستند كه از ميزان خسارت واقعي تجاوز نكند و بدين ترتيب قاض             مي

التـزام را تقليـل       وجهشمردند كه مبلغ معين شده در شرط پرداخت           مجاز مي 
 تفكر، درست مخالف آن چيزي است كه در حقوق انگلـيس           اين طرز . دهد
كـه   در صورتيال، معمول است كه ـ چنانكه گفتيم ـ    كلي در كامنورو بط
هـد  التزام جنبة تعيين مقطوع خسارت را داشته باشد، قاضـي حـق نخوا              وجه

در مقابل اين عقيدة گروهي ديگر از علماي        . داشت ميزان آن را تغيير دهد     
التزام، عالوه بر تعيين خـسارت، معـاف          مسيحي معتقد بودند كه هدف وجه     

كردن متعهدله از توسل به دليل براي اثبات خسارت است و به همين لحاظ              
  . بايست ميزان آن را تغيير داد نمي

، نظريـة   1804تصويب قانون مدني در سـال       حقوق فرانسه تا قبل از      
»دومولن«اول را كه توسط     

»پوتيـه « و   27
. مـود ن   اتخاذ شده بود، اعمال مي     28

دانـد از     التـزام را عبـارت مـي        در كتاب تعهدات خود موضوع وجه      »پوتيه«
؛ به همين لحاظ نيز مبلـغ آن را         29جبران خسارت متعهدله از عدم انجام تعهد      

  . داند قابل تغيير مي

                                                           
26. BENJAMIN: op. cit., p. 610.  

27. Dumoulin.  

28. Pothier.  

29. "La peine est compensatrice des dommages et intérêts que le créancier souffre de 

l'inexécution de l'obligation principale": traité des obligations, Paris- Orléans, 1763, I, no 342.  
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التـزام جنبـة      را كه وجه  » پوتيه«نويسندگان قانون مدني، اين عقيدة      
.  قـانون مزبـور گنجاندنـد   1229تعيين پيشاپيش خسارت را دارد، در مـادة    

التزام عبارت است از جبران ضـرر و زيـاني كـه              وجه«: اين ماده  موجب  به
ـ     30».شود  متعهدله از عدم انجام تعهد اصلي متحمل مي        دتاً  مفهوم اين ماده قاع

تزام در قرارداد،   ال  بايست اين باشد كه چون قصد طرفين از گنجاندن وجه           مي
جبران خسارات احتمالي احد از آنها است، هرگاه مبلغ معين شـده بـيش از               
خسارت واقعي متعهدله باشد، قاضي خواهد توانست ميزان آن را تقليل دهد؛            

           لـه بـه جبـران      زيرا با حكم نمودن به پرداخت مبلغ خـسارت، نظـر متعهد
برعكس، محكوم كردن متعهد بـه پرداخـت        . ضررش تأمين خواهد گرديد   

التزام، در صورتيكه بيش از خسارت واقعي باشد، تحميل مجازاتي است             وجه
  . بر وي كه مورد نظر طرفين نبوده است

 1152اما نظر واقعي قانونگذار فرانسه چنين نيـست؛ زيـرا در مـاده              
هرگاه در قرارداد مقرر شود كه در صـورت          «: تهمان قانون قيد نموده اس    

عدم انجام تعهد از ناحية يكي از طرفين، مبلغـي بـه عنـوان ضـرر و زيـان                   
پرداخت گردد، طرف ديگر استحقاق مبلغي بيشتر يا كمتر از آنچـه شـرط              

به  »پوتيه«بدين ترتيب، قانونگذار درعين قبول نظرية       . »شده نخواهد داشت  
ة تعيين خسارت دارد، آن قسمت از نظريـة او را كـه             اينكه وجه التزام جنب   

التزام را تقليل دهد، مردود اعالم نمـوده          قاضي حق خواهد داشت ميزان وجه     
ـ        بنابراين، اصل براين است كه متعهـد نمـي        . است غ توانـد از پرداخـت مبل
ـ  وجه واقعي كمتر از مبلغ معين شده  به اين عنوان كه ميزان خسارت التزام 

ـ  مان چيزي است كه در حقوق انگليس ـ  ز زند و اين درست ه سربااست 
  .  صادق است جنبة تعيين مقطوع خسارت را دارد ـالتزام آنجا كه وجه

                                                           
30. "La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de 

l'ineécution de l'obigation principale".  
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ـ             ا اصل مزبور همواره مورد عمل ديوان كشور فرانسه بوده است كه ب
 و برخالف آنچه در     31اي از حقوقدانان اين كشور       پاره وجود انتقادات شديد  

التـزام خـودداري كـرده        از دست زدن به ميـزان وجـه       ،  32گذرد  بلژيك مي 
   33.است

ي بـه عمـل     كه در عمل از قانون و روية قضائ         هاي زيادي   سوءاستفاده
.  گرديـد  1975 موجب دخالت قانونگذار و تصويب قانون نهم ژوئيـه           34آمد

، 35اي نظامهاي حقوقي ديگر، چون حقوق انگليس        اين قانون، با الهام از پاره     
بوضـوح  «التـزام     صورتي كه وجه  به قاضي اجازه داد در      ،  36اسوئيس و ايتالي  

حـل در      ايـن راه   37.باشد، مبلغ آن را تعديل نمايد     » ناچيز«و يا   » آميز اغراق
واقع دنباله و مكمل راه حلي بود كه قانونگذار فرانسه قبل از تصويب قانون              

ه بينـي كـرد      پيش 1231جديد و از همان ابتداي تدوين قانون مدني در ماده           
ضي اختيار داده آن، هرگاه تعهد جزئاً انجام شده باشد، به قا موجب بهبود كه 

ليكن از آنجا كه قانونگـذار بـراي        . لتزام را تعديل كند   ا  شده است مبلغ وجه   
مادة مزبور جنبة آمرانه قائل نشده بود، متعاملين مفاد آن را بـا قيـد اينكـه                 

شده باشد، خنثي    جزئاً انجام  التزام قابل پرداخت است حتي اگر قرارداد        وجه
  . كردند مي

                                                           
31. V. CARBONNIER: Droit civil, t. II, 1961, p. 543.  

 در بلژيك، با وجود شباهت قوانين آن كشور با قوانين فرانسه، رويـة قـضايي، بـسياري از شـروط                     .32
التزام را با استفاده از مفاهيم جهت نامشروع و يا مخالفت شرط با نظم عمومي، باطـل اعـالم                     پرداخت وجه 

  :در اين مورد مراجعه شود به. نموده است
WEILL et TERRÉ: Droit civil, les obligations, 2e éd., no 461.  

33. Ibid.  

34. RODIÈRE et OPPETIT: Droit commercial, contrats commerciaux, 8e éd., no 218.  

  .  تعيين مقطوع خسارت دارد التزام جنبة  وقتي كه وجه.35
36. V. MALAURIE: note D. 1972, p. 585.  

  :  به شرح زير است1975قانون مدني مصوب  1152 بند دوم از ماده .37
"Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été conrenue, Si elle est 

manifestement excessive ou dérisoire…" 
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 1231براي جلوگيري از اينگونه ترفندها بد كه قانونگذار بـه مـادة             
آن هرگونه شرط مخالف مقررات آن غيرقابـل         موجب  بهاي افزود كه      جمله

موجب حقوق فرانـسه، اصـل بـر         هبدين ترتيب، ب  . ترتيب اثر اعالم گرديد   
 ضـوح بوالتزام است، مگر اينكه مبلـغ آن          معتبر و غيرقابل تغيير بودن وجه     

مبلغ آن  آميز يا ناچيز باشد كه در اين صورت قاضي خواهد توانست              اغراق
آميز و يا ناچيز باشد كـه در ايـن صـورت قاضـي خواهـد                  بوضوح اغراق 

از طرفي، هرگاه حين طـرح دعـوي        . توانست مبلغ معين شده را تعديل كند      
شد قاضي خواهد توانست به نسبت اهميت       قسمتي از تعهد اصلي انجام شده با      

استثناي ديگري نيز بر    . التزام بكاهد   آنچه كه انجام شده است، از ميزان وجه       
اصل مزبور وارد است و آن اينكه هرگاه ميـزان خـسارت واقعـي در اثـر                 

لتـزام  ا  از ميـزان وجـه    بمراتب   متعهد   39 و يا تقصير سنگين    38تقصير عمدي 
 قانون مدني و به ايـن دليـل كـه           1150د به مادة    فراتر رود، دادگاه با استنا    

مخالف نظم عمومي خواهد بود بـه كـسي اجـازه داده شـود از خطـا و يـا                    
  . سوءنيت خود سود ببرد، خواهد توانست مبلغ وجه تخلف را افزايش دهد

كه موضوع تعهـد اصـلي، پرداخـت وجـه نقـد باشـد،               در صورتي 
ود، واال در آن قسمت كه با قانون        التزام متناسب با بهرة قانوني معين ش        وجه
  . ، بالاثر خواهد بوددرت ندامطابق

اش   التزام در قرارداد نتيجه     در هر حال، تعيين خسارت به صورت وجه       
 مدعي براي اثبات استحقاق خود به دريافت مبلـغ تعيـين             اين است كه اوالً   

ـ                  را شده، نياز به اثبات ورود خسارت ناشي از عـدم انجـام تعهـد نـدارد، زي
التزام و اين نكتـه       خسارت در شرط فرض گرديده است و اثبات وجود وجه         

التـزام    كه تعهد اصلي انجام نشده است، براي استحقاق متعهدله به مبلغ وجـه            

                                                           
38. dol.  

39. faute lourde.  
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قوق انگليس نيزــ  كافي خواهد بود و اين همان چيزي است كه در مورد ح        
ـ   تعيين مقطوع خسارات تلقي ميالتزام آنجا كه وجه ـ  شود  . كنـد  ي صـدق م

ـ         البة وجه تواند به جاي مط     بعالوه، متعهدله مي   اد التـزام، تقاضـاي اجـراي مف
در چنـين   ). 1228مـادة   (اصـلي را بخواهـد       قرارداد را كرده و انجام تعهد     

لتزام مورد نخواهد داشت، مگر آنكـه بـراي تـأخير در            ا  فرضي مطالبة وجه  
ـ   ). 1229مـاده   (اجراي تعهد معين شـده باشـد         ة پرداخـت   بـرعكس، مطالب

ل، تقاضـاي فـسخ     التزام مانع آن نخواهد بود كه متعهدله، درعـين حـا            وجه
  40.عمل آورد اي تعهد اصلي از ناحية متعهد، بهاجر ظ عدملحا قرارداد را نيز به

  
 حقوق آلمان ـ 1

برخالف قانونگذار فرانسه، قانونگذار آلمان از همان ابتـداي تـدوين           
رامبني بر اينكـه وجـه       »پوتيـه «و   »ولندوم«نظرية  ،  (.B.G.B)قانون مدني   

معذلك، در آلمان وجـه التـزام       . تغيير است، مورد قبول قرار داد      التزام قابل 
تنها جنبة تعيين خسارت ندارد، بلكه عالوه بر آن، داراي جنبة تنبيهي است             

 قـانون   420مـادة   (شود    و براي اجبار متعهد به انجم تعهدش بكار گرفته مي         
، نظام حقوقي آلمان، برخالف حقـوق انگلـيس، تفـاوتي            از طرفي  41).مدني

جنبة تعيين مقطوع خـسارت دارد،       التزامي كه   ميان وجه التزام تنبيهي و وجه     
  . التزام قابل ترتيب اثر است در هر دو مورد وجه: قائل نيست

نـي از   التزام، نرمش فراوا    اما در حاليكه قانونگذار آلمان، در قبال وجه       
ره كوشيده اسـت آزادي     ي اين كشور هموا   ت، روية قضائ  خود نشان داده اس   

  . كنندگان از آن را محدود نمايد عمل استفاده
                                                           

40. Com. 4. juil. 1972, D. 1972, 732, note Malaurie (Cité par WEILL et TERRÉ: OP. CIT., NO 

460). 

  : آيد پيوست كتاب زير است  انگليسي موادي كه در متن مي  ترجمة.41
Arthur t. von Mehren: The Civil Law System, 1957, p. 891 et seq. 
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 قـانون   343 و   340التزام را بايد در مواد        مقررات عمدة راجع به وجه    
التـزام بـراي      دهد تا هرگاه مبلغ وجه       اجازه مي  340مادة  . مدني جستجو نمود  

شد، وي بتواند بـراي وصـول مبلـغ         باجبران خسارات واقعي متعهدله كافي ن     
د بر مبلغ معين شده، عليه بدهكار اقامة دعوي نمايد، مشروط بـر اينكـه               زائ

. براي مبلغ زائد، طبق قاعدة كلي، در اثبات ادعاي خود، اقامـة دليـل كنـد               
در مورد حقوق فرانسه صادق اسـت، قـانون آلمـان           كه    طور  همانذلك،   مع

را بنمايـد و هـم      التزام     تقاضاي پرداخت وجه   دهد كه متعهدله هم     اجازه نمي 
بـراي جبـران    التـزام     اجراي تعهد اصلي را بخواهد، مگر در موردي كه وجه         

مـا از آنجاكـه     ا). 341مـادة   (خسارت تأخير در انجام تعهد مقرر شده باشد         
 قانون مدني را فاقـد جنبـة آمرانـه          340، مقررات مادة    42ي آلمان روية قضائ 

توانند مقـررات مزبـور را در قـرارداد خـود             تعاملين مي داند، در عمل، م     مي
بدين ترتيب، هرگاه در قرارداد طرفين قيد شده باشد كـه در            . ناديده بگيرند 

التزام است،    صورت تخلف، متعهد مكلف به انجام اصل تعهد و پرداخت وجه          
  . مطابق ارادة طرفين عمل خواهد شد

 واقعي  از ميزان خسارت  كه   التزام، در صورتي    مبلغ وجه كه  طور  همان
گونه نيـز چنانچـه ميـزان آن          افزايش است، همان  متعهدله كمتر باشد، قابل     

بيشتر از خـسارت واقعـي باشـد، قاضـي خواهـد            » بسيار نامتناسبي «نحو   به
قانونگذار آلمان اين قاعده را كـه در        . انست مبلغ معين شده را تقليل دهد      تو

قـانون مـدني     1336سـت، از مـاده      ور آمده ا  كش  قانون مدني اين   343مادة  
 اقتباس نموده كه موافق اسـت بـا طـرز تفكـر             1811اتريش مصوب سال    

قـانون مـدني    . شـود   ي مي كه تنبيهي تلق   التزامي  انگليسي در قبال وجه   قضات  
ـ كه  طور همانسوئيس نيزـ  مـاده  ( همين رويه را اتخاذ نموده اسـت  گفتيم 

136 .(  
                                                           

42. RGZ 70, 441; 112, 336. (BENJAMIN: OP. cit, p. 618).  
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مان فايدة چنداني براي بـدهكاراني       قانون مدني آل   343ذلك، مادة    مع
 مـادة   موجب  بهكه به شغل تجارت مشغول هستند ندارد؛ زيرا مندرجات آن،           

ترتيـب،    بدين 43.عمليات تجار قابل اعمال نيست     قانون تجارت آلمان بر    348
 تجاري شـرطي گنجانـده شـده باشـد كـه يكـي از                هرگاه در يك معاملة   

بايست مبلغي به طرف مقابـل        ، مي متعاملين، در صورت عدم انجام تعهداتش     
پرداخت نمايد، قاضي حق نخواهد داشت از ميـزان خـسارت معـين شـده               
بكاهد، مگر آنكه اين تقليل در جهت منافع طرف غير تاجر باشـد كـه در                

عدم تناسب مبلغ مندرج در شرط       ، در صورت  348اين وضعيت مطابق مادة     
  . واهد شدبا ميزان خسارت واقعي، مبلغ شرط تقليل داده خ
شود كه در معامالت ميـان        از مجموع مقررات فوق چنين استنباط مي      

گرفته است تا بدهكار؛    ان بيشتر منافع طلبكار را در نظر      تجار، قانونگذار آلم  
التزام، كـافي بـراي جبـران خـسارت           زيرا طلبكار در هر حال چنانچه وجه      

شده،  ز مبلغ معين   اثبات خسارت بيشتر ا    بابود  واقعي وي نباشد، قادر خواهد      
برعكس، . التزام را دريافت دارد     التفاوت ميان خسارت واقعي و مبلغ وجه        مابه

التفـاوت را     بدهكار در صورت كمتر بودن خسارت واقعي، حق مطالبة مابـه          
التزام بـراي بـدهكار       به عبارت ديگر، در صورت اخير، وجه      . نخواهد داشت 

ن وضـعي اسـت كـه تنهـا در          مقطوع و براي طلبكار قابل تغيير است و اي        
  . شود حقوق آلمان مشاهده مي

ي ها  العمل دادگاه   وق طلبكار در عكس   اين طرفداري قانونگذار از حق    
در واقع، از آنجا كه در      . تأثير نبوده است    آلمان در حمايت از بدهكاران بي     

ام جنبة آمرانه ندارند،    التز  آلمان برخالف فرانسه، مواد قانوني مربوط به وجه       
كوشيده است با استناد به مواد و اصول كلي قانون مدني           ة قضائي آلمان    روي

از تأثير غيرعادالنه بـودن مقرراتـي كـه در حمايـت از متعهدلـه تـدوين                 
                                                           

43. VON MEHREN: op. cit., p. 513.  
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به همين خاطر است كه در صورت بطالن قرارداد اصـلي           . اند بكاهد   گرديده
و خـواه   ، خواه قرارداد تجاري باشـد       44شود  التزام ترتيب اثر داده نمي      به وجه 

التزام چنان سنگين معـين گـردد كـه           بعالوه، چنانچه مبلغ وجه   . غيرتجاري
 در تضاد باشد، دادگاه به استناد مـادة         45 با اصل رعايت اخالق حسنه     بوضوح

مورد استناد  اصل ديگر   . لتزام را ناديده خواهد گرفت    ا  قانون مدني وجه   138
ن نيـت در اجـراي      التـزام، اصـل حـس        كردن اثر وجه  ها براي خنثي      دادگاه

 براي تشخيص سوء نيت، عوامل متعـددي در نظـر گرفتـه             46.تعهدات است 
شود؛ عواملي نظير وضعيت بدهكار و اوضاع و احوالي كه تحت آنها بـه                مي

هـا بـراي باطـل        اي موارد نيز دادگـاه       در پاره  47.قبول قرارداد تن داده است    
 قانون مدني   226مادة  التزام به اصل سوء استفاده از حق، موضوع           نمودن وجه 
  48.اند متوسل شده

هـاي آلمـان در ايـن         همه سختگيري از جانـب دادگـاه       با وجود اين  
التزام در قراردادها بـسيار معمـول اسـت؛ بـويژه در              كشور، استفاده از وجه   

غيرممكن اسـت    معامالتي كه در آنها تعيين ميزان خسارت واقعي، يا اصوالً     
اوالً، بنـابر مـستفاد از      : لول دو چيز است   اين استقبال مع  . و يا سخت مشكل   

ـ 345 و 339مواد  مورد ساير نظامهـاي  در كه  طور همان  قانون مدني آلمان 
ٌلـه   التزام، بار اثبات خسارت از دوش متعهد  با وجود وجهـحقوقي گفته شد  

دله هشود؛ ثانياً، از آنجا كه مقررات قانون مدني حقوق كامل متع            برداشته مي 

                                                           
44. BENJAMIN: op. cit., p. 619.  

45. Die gutten Sitten.  

46. Treu und Glauben.  

47. RG JW 1920, 137 (BENJAMIN: op. cit., loc. cit.) 

48. RGZ 147, 233 (BENJAMIN: op. cit, 620).  
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هكاران خويش  التزام به بد    كند، طلبكاران آلماني در تحميل وجه       ميرا تأمين   
  49.دهند ترديد به خود راه نمي »شمشير داموكلس«عنوان  در استفاده از آن به

  
 حقوق شورويـ 2

، هـم   التزام اصـوالً    ، وجه ندرنظام حقوقي شوروي، همچون نظام آلما     
جـام تعهـداتش بكـار      به ان  منظور اجبار متعهد   داراي جنبة تنبيهي است و به     

اين معني ازتلفيـق    . سارت را دارد   خ شود و هم جنبة تعيين مقطوع       گرفته مي 
 اين كـشور    1933 دسامبر   19 و قانون    192250مقررات قانون مدني مصوب     

  . گردد التزام استنباط مي ناظر به وجه
كـه   التزام عبارت از شـرطي اسـت         قانون مدني، وجه   141طبق مادة   

در صورت عدم انجام تعهد و يا       «شود   طرفين متعهد مي   آن يكي از   موجب  به
در . »نقد به ملكيـت طـرف مقابـل درآورد         تأخير در انجام آن، مبلغي وجه     

متعهدله محق خواهد بود به انتخاب خود، خسارات ناشي از          «چنين صورتي،   
التزام را دريافت نمايد و هرگاه مبلغ معين شـده            عدم انجام تعهد يا مبلغ وجه     

و يا انجـام نـاقص تعهـد باشـد،          بران خسارت تأخير در انجام تعهد       براي ج 
ـ ال  نظر از اجراي تعهد اصلي، يـا وجـه         متعهدله خواهد توانست صرف    زام را  ت

طبق تبصرة اول همين    . »درخواست كند و يا خسارت واقعي را مطالبه نمايد        
قرارداد و يـا در صـورت دسـتور          موجب  بهدر صورت توافق طرفين     «مادة  

                                                           
49. Esser, Les clauses pénales en droit civil et leur appréciation par les tribunaux, Inst. Dr. 

Comp., Rome, 1955, III, p. 475.  

مصوب » اصول بنيادي حقوق مدني اتخاد جامعير شوروي« توس 1922 مقررات قانون مدني مصوب .50
 اصول بنيادي مورد اشاره ـ 136منظور مطالعة متن انگليسي ماده  به.  تغيير داده  نشده است1961 دسامبر 8

  :  به مأخذ زير مراجعه شود-تعهد را در برداردم انجام هاي كلي مسئوليت ناشي از عد كه جنبه
HAZARD, SHAPIRO, MAGGS: The Soviet Legal System, New York, 1969, p. 447. 

ـ در خصوص نقش اصول بنيادي مزبور در سيستم قانونگذاري اتحاد شوروي و اهميت آنها نسبت به 
 »نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر« كتاب 186ود به شمارة قوانين مدني جمهوريهاي مختلف اين كشور، مراجعه ش

  . كه قبالً به آن اشاره شد
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التـزام را بكنـد و هـم          تواند، هم درخواست پرداخت وجه      ن، متعهدله مي  قانو
  . »خسارت واقعي را مطالبه نمايد

شود، قانونگذار شوروي، همچون قانونگذارآلمان،       چنانكه مالحظه مي  
التـزام بـراي      كفايت مبلغ وجـه    بكار امكان داده است در صورت عدم      به طل 

ت خود را پس از اثبات، دريافـت        التفاوت خسار   جبران خسارت واقعي، مابه   
منظور جلوگيري از    التزام به   تواند در موردي كه وجه     بعالوه، طلبكار مي  . دارد

تأخير در انجام تعهدات مقرر شده است، هم انجام تعهد اصلي را تقاضا كنـد            
  .دي در اين جهت نداشته باشديو هم التزام را بخواهد، حتي اگر قرارداد ق

در « كـه    دهـد    قانون مدني به دادگاه اجازه مـي       142در مقابل، مادة    
بيش از ميزان خـسارت واقعـي       » نحو غيرمتناسبي  به«التزام    موردي كه وجه  

  . »طلبكار است، مبلغ معين شده را بنا به تقاضاي بدهكار تقليل دهد
 ـ   اقعـي وميزان خـسارت   التزام با ص نامتناسب بودن مبلغ وجهيختش

ولي قانونگذار مالكهايي براي    .  با قاضي است   ـ  مانند ساير نظامهاي حقوقي   
 مبلـغ   در تقليـل  .  معين كـرده اسـت     141مادة  تقليل وجه تخلف در همان      

اجراي تعهـد در    . 1: دادگاه بايد به عوامل زير توجه داشته باشد       «التزام    وجه
منـافع  . 3 مادي قرار دارنـد؟      طرفين در چه وضعيت   . 2اي است؟     چه مرحله 

  .» منجمله منافع مادي وي كدام است؟مالحظة متعهد قابل
شود كه با احراز شـرايط بـاال، قاضـي     اخير چنين استنباط مي  از مادة 

منظور   به التزام   دهد؛ خواه وجه   التزام را كاهش     هر مورد مبلغ وجه    تواند در   مي
 منظور جلـوگيري از    ز عدم انجام تعهد باشد و خواه به       جبران خسارت ناشي ا   

 معذلك، اين بدان معنـي نيـست كـه قاضـي بتوانـد در             تأخير در انجام آن     
خسارتي متوجه طلبكار نگرديده است، با استناد بـه مـادة              مواقعي كه اصوالً  

51.التزام مندرج در قرارداد معاف نمايـد        اخير، متعهد را كالً از پرداخت وجه      
 

                                                           
51. R.S.F.S.R. Supreme Court, Civil Appellate Division, 1926 (BENJAMIN: op. cit., p. 622).  
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ـ  اينجا نيز همچون ساير نظامهاي حقوقي، وجود در  قليل هـم كـه   خسارت 
ـ باشد التـزام، مجـاز ولـي     همين خاطر تقليل مبلغ وجـه  روض است و به مف 

  . حذف كامل آن ممكن نيست
تغييـرات  ، كه بـه آن اشـاره كـرديم ـ     1933مبر قانون نوزدهم دسا

  : چندي در قانون مدني شوروي ايجاد نموده است
التزام در تمام قراردادهاي نمونة مورد اسـتفاده در           اوالً، گنجاندن وجه  

. واحدهاي مختلف تجاري و اقتـصادي دولتـي الزامـي گرديـد            روابط ميان 
نـه قراردادهـا بـه      گو التزام، اجبار بدهكاران اين     منظور از الزامي كردن وجه    

موقع تعهدات تجاري و اقتصاديشان بـود كـه بـراي بهبـود              انجام دقيق و به   
ـ  و انجام دقيق برنامهسازماندهي اقتصادي جامعة شوروي   كـه  هاي پنجساله 

 ضروري تشخيص داده    ـ  د در شوري طرح و اجرا گرديد       به بع  1929سال  از  
  52.شده بود

ـ 141خالف مقررات مادة ثانياً، بر آن  موجـب  بـه  كـه   قانون مدني 
تواند، جز در صورت وجود قرارداد، عـالوه بـر اجـراي تعهـد                متعهدله نمي 
توانـد يـا      التزام و خسارت واقعي را با هم مطالبه نمايد و تنها مي             اصلي، وجه 

ـ وجه التزام يا خسارت واقعي را   مطابق قانون نوزدهم با تعهد اصلي بخواهد 
متوجـه   بدين ترتيب، طلبكاري كـه . پذير است  اين امر امكان   1933دسامبر  

التزام براي جبران خسارت واقعـيش كـافي نبـوده اسـت،              شود كه وجه    مي
بـات   به شرط اث   ـ  التزام را  اوت خسارت واقعي و وجه    التف   مابه  تواند متعاقباً   مي

درخواست نمايد، حتي اگـر ايـن تقاضـاي خـود را            وجود خسارت بيشترـ    
  . همراه با مطالبة تعهد اصلي مطرح كرده باشد

دهـد كـه بـدون توجـه بـه هـدف               اجازه مـي   1933باالخره، قانون   
جبران خسارت عدم انجام تعهد يا جلوگيري از تأخير در انجـام            (التزام    وجه

                                                           
52. GRABÉ: Contractual penal clauses in Soviet Law, Moscow, 1950.  
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را التزام يا خـسارات واقعـي         متعهدله بتواند، هم اصل تعهد و هم وجه       ،  )تعهد
  . مطالبه نمايد

در مـورد قـانون آلمـان    ه ك طور همانبدين ترتيب، قانون شوروي ـ  
لبكـار را  التزام، بيشتر جانـب ط     بوط به وجه   در تنظيم مقررات مر    ـ   گفته شد 

 كـه در صـورت      خواهد داشـت  بدهكار؛ زيرا طلبكار امكان     گرفته است تا    
التزام را مطالبـه كنـد يـا خـسارت            تخلف بدهكار، به انتخاب خود، يا وجه      

التـزام در چهـارچوب قراردادهـاي         كه وجـه   واقعي را بخواهد و در صورتي     
نمونه و در روابط ميان واحدهاي تجاري و اقتصادي دولتي مقرر شده باشد،             

التـزام يـا خـسارت        وجهتواند عالوه بر اجراي تعهد اصلي، مبلغ          دله مي همتع
در مقابل، متعهـد در شـرايط بـسيار         . واقعي خود را به انتخاب، مطالبه نمايد      

را به نفع خود مطرح     التزام    سنگين، خواهد توانست تقاضاي تعديل مبلغ وجه      
سـبب فقـدان كامـل       را بـه    كند، بدون اينكه، به هرحال، بتوانـد حـذف آن         

رسـاند كـه در عـين         خوبي مـي  اين نكته ب  . خسارت واقعي درخواست نمايد   
تعيين مقطوع خـسارت را داشـته و        التزام در حقوق شوروي جنبة        اينكه وجه 

منظور معاف كردن متعهدله از اثبات خسارت واقعي ايجـاد شـده اسـت،               به
 بـه آنهـا     تعهدات و اجبار متعهد به عمل دقيـق       بيشتر براي تضمين اجراي     

  .گردد بيني مي پيش
  

   ق ايرانالتزام در حقو وجهـ 2

ميان موردي كه     بايد بوضوحالتزام در حقوق ايران،       براي مطالعة وجه  
نقد است با موردي كه بـدهكار مكلـف بـه             موضوع تعهد اصلي مبلغي وجه    

ترديدهايي كـه در مـورد      . انجام تعهدي غيرنقدي است تفاوت قائل گرديد      
ايـن  آمـد،      نوع اول، پس از انقـالب اسـالمي پـيش          تمعامال التزام در   وجه

  . كند تفكيك را ايجاب مي
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  التزام در مورد وجه نقد   وجهالف ـ 

كـه    طور  همانتوانستند    بل از انقالب اسالمي متعاملين مي     در ايران تا ق   
در مورد وجه نقد معمول بود، در موردي نيـز كـه موضـوع تعهـد اصـلي                  

تأخير پرداخت و يا استرداد مبلغي وجه نقد بود، توافق كنند كه در صورت              
. التـزام بـه دائـن پرداخـت نمايـد           عنوان وجه  در پرداخت، مديون مبلغي به    

توانست از بهرة قانوني تجاوز نمايد و هرگـاه           التزام مزبور نمي    ذلك، وجه  مع
نمود، دادگاه رسيدگي كننده و يـا         التزام مقرر، از بهرة قانوني تجاوز مي        وجه

 53.بهرة مزبور تنزل دهد   التزام را تا ميزان       مأمور ثبت مكلف بود ميزان وجه     
التزام ميان طرفين كمتر از نرخ بهـرة قـانوني مقـرر              برعكس، چنانچه وجه  

   54.التزام بود و نه بيشتر شد، متعهدله فقط محق در مطالبة وجه مي
در حال حاضر، با توجه به اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهـوري              

يد نيست كـه    ترداسالمي ايران، معامالت ربوي به هر شكل ممنوع است و           
عنوان خسارت ناشي از تأخير در انجام تعهدي كـه           تعيين هرگونه وجهي به   

اي قـوانين خـاص       پـاره  55.موضوعش وجه نقد است، غيرمجاز خواهد بـود       
گذشته نيز كه صراحتاً اخذ خسارت تأخير تأديه را مجاز دانسته بودند، پس             

أخير تأديـه را    از تصويب قانون اساسي، در آن قسمت كه مطالبة خسارت ت          
 شـوراي نگهبـان نيـز       56.مجاز دانسته بودند، غيرقابل اجرا اعـالم گرديدنـد        

                                                           
  .  سابق قانون آئين دادرسي مدني719ت و مادة  سابق قانون ثب35 مادة .53
 .  سابق قانون آئين دادرسي مدني719  سابق قانون ثبت و مادة34 مادة .54

-60 شعبه دوم دادگاه عمومي قزوين در پروندة كالسـة           4/7/1360 براي مثال مراجعه به رأي مورخ        .55
 روزنامـة رسـمي       ضـميمة  461رة   ديوان كشور، منـدرج در شـما       27/2/1361ـ6 كه در رأي شمارة      231

 . ، به آن اشاره شده است241جمهوري اسالمي ايران، صفحة 

قانون منع دريافت خسارات و جرائم و بهرة منـدرج در قـانون                واحدة   براي مثال مراجعه شود به مادة      .56
-10907 مجلس شوراي اسالمي، منـدرج در روزنامـة رسـمي شـمارة             16/4/1361تأمين اجتماعي مصوب    

16/5/61 . 
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 قانون آئين دادرسي    719 و   712دريافت خسارت تأخير تأديه موضوع مواد       
  57.استمدني را مغاير با موازين شرعي شناخته 

كه طرفين مبلغي را به عنـوان        رسد در صورتي    نظر نمي  با وجود اين به   
موقع به تعهد خود عمل نمايد، بتوان چنين         ام معين نمايند تا متعهد به     التز  وجه

اين نكته از اظهار نظري كـه شـوراي نگهبـان در            . شرطي را مردود دانست   
يـان  پاسخ سؤال بانك مركزي جمهوري اسـالمي ايـران نمـوده اسـت نما             

تواند   خالصه اين است كه آيا بانك مي      طور    سؤال بانك مركزي به   . باشد  مي
ط زير را در قراردادهاي سيستم بانكي با مشتريان خود بگنجاند يا خير؟             شر

  : متن شرط چنين است
ر، در صورت عدم تسوية كامل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقـر            «

د تـا   علت تأخير در تأدية بدهي ناشي از اين قرارداد از تاريخ سررسـي             به

ايـن قـرارداد تعلـق         دةي به ذمة امضا كنن    تاريخ تسوية كامل بدهي، مبلغ    

اي اين قـرارداد،    امض از اين رو وام و يا اعتبار گيرنده، با        . خواهد گرفت 

شود تا زمان تسوية كامل بدهي ناشي از ايـن قـرارداد،              متعهد مي ملزم و   

 درصد مانـدة بـدهي بـراي        12عالوه بر بدهي تأديه نشده، مبلغي معادل        

. ه بانك پرداخت نمايد   هرسال نسبت به بدهي مذكور برحسب قرارداد ب       

طـور   هبه همين منظور وام و يا اعتبار گيرنده، ضمن امضاي اين قرارداد ب    

غيرقابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تـاريخ سررسـيد تـا تـاريخ                

 مورد قرارداد از حسابهاي وام و يا اعتبار          معادل مبلغ  تسوية كامل بدهي،  

. ر دارائيهاي آن تملك نمايـد     گيرنده برداشت و يا به همان ميزان از ساي        

اخذ مبلغ مقرره موضوع اين ماده مانع تعقيـب عمليـات اجرايـي بـراي               

  . »وصول مطالبات بانك نخواهد شد

  
                                                           

 .11/10/1362-11316 روزنامة رسمي شمارة .57
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 چنين پاسـخ    11/12/1361به سؤال مزبور، شوراي نگهبان در تاريخ        
بـه  » تسوية كامـل بـدهي    «با اصالح عبارت    عنوان شده   داده است كه متن     

اشكالي ندارد و مغاير با موازين شـرعي        »  اصل بدهي  تسوية كامل «عبارت  
   .58».باشد نمي

گردد كه شرط مـورد عمـل         از پرسش و پاسخ باال چنين استنباط مي       
 بيـشتر داراي    59 تعيـين مقطـوع خـسارت را دارد         بانك در عين اينكه جنبة    

خصلت تنبيهي است و براي الزام متعهد به انجام به موقع تعهـدش و نتيجتـاً                
هـاي     برنامه شود؛ چيزي كه براي اجراي      جراي تعهد اصلي مقرر مي    تضمين ا 

  .  بسيار ضروري استاعتباري توسط بانكها
عنـوان   نكها مسلم است كه تعيين مبلغـي بـه        ترتيب، در مورد با    بدين

التزام به منظور جلوگيري از تأخير در انجام تعهد مجاز است، مـشروط               وجه
 درصد طلب اصلي در سال تجاوز       12از  بر اينكه مبلغ معين شده در هر حال         

غير از بانكها تعميم     هاشخاص ديگر ب  توان نظر مزبور را به        اما آيا مي  . ننمايد
ـ   صورت وجـه  به» تأخير تأديهخسارت «داد؟ به نظر ما جواز تعيين   التـزام 

ـ   قانون مدني230جه به اطالق مادة با تو شـود و در    به بانكها محدود نمـي  
تي ندارنـد كـه     يگر نيز صادق است، زيرا بانكها خـصوص       مورد اشخاص دي  

اعمال باشد؛ ولي اين نكته كـه در مـورد           دة باال صرفاً در مورد آنها قابل      قاع
 درصد اصل طلب در     12التزام نبايد بيش از       اشخاص غير بانك نيز مبلغ وجه     

كه شوراي نگهبان در ايـن      بود  سال باشد، محل ترديد است و مغتنم خواهد         
  . يز نظر خويش را اعالم نمايدخصوص ن
  

                                                           
 . 22/9/1362 -11301 روزنامة رسمي، شمارة .58

 اگرچه در شرط مندرج در متن قيدي از خسارت نشده است، ولي واضح است كه بـا تعيـين اينكـه                      .59
ـ         12ميزان مبلغي كه بابت ديرپرداخـت طلـب بايـد تأديـه شـود معـادل                  ود،  درصـد در سـال خواهـد ب

 . موقع را از پيش تعيين نمايند پرداخت به اند خسارت حاصله از عدم كنندگان شرط قصد داشته تنظيم



المللي  التزام در قراردادهاي بين وجه �   67

   التزام در مورد غيروجه نقد  وجهب ـ 

يي كه  هاوضوع آنها غيروجه نقد است، ترديد     در مورد تعهداتي كه م    
در واقـع، از نظـر غالـب فقهـاي          . در باال به آن اشاره نموديم، وجود ندارد       

ر كـه   جوابهاي زي . التزام در قرارداد، منع شرعي ندارد       اسالمي گنجاندن وجه  
درست  پاسخ سؤاالتي است كه از سيدمحمدكاظم طباطبايي شده است، دليل         

  : 60باشد التزام مي بودن وجه
  : سؤال

للغير برآيد مبيعي كـه       كند كه هرگاه مستحق     ضمن عقد الزم، شرط مي    «

الذمه  اه سال، پنجاه تومان مثالً مشغول     در عقد به او منتقل نموده، الي پنج       

... آيا با ظهـور اسـتحقاق غيـر       . به او بدهد    مجاناًباشد از براي مشتري و      

  . »شود يا خير؟ الذمه مي عليه مشغول مشروطٌ
  : جواب

  . »بلي، ظاهر، صحت شرط مذكور است«

  

  : سؤال ديگر

عمـرو بـه يكـصد       نمايد بـه    زيد خانه يا ملك ديگر خود را منتقل مي        «

اينكه يكـصد   شود به     و بعد در ضمن عقد الزم عليحده ملتزم مي        ... تومان

غـرض از ايـن     . دادني باشد به عمرو در صورت كـشف فـساد         ... تومان

نمايد بـر     در ضمن عقد الزم ديگر، عمرو شرط مي       ... سؤال اين است كه   

زيد كه حق داشته باشد در مدت پنجاه سال، در صورت كـشف فـساد،               

  »...التزامي وجه

  : جواب

                                                           
 ،»الشتات  جامع«در مخالفت با نظر باال به كتابهاي        . 146 سؤال و جواب سيد محمدكاظم طباطبائي، ص         .60
 .  مراجعه شود281 ص ،»شعائر االسالم« و 283ص 
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  . »شرط مزبور مانعي ندارد«

ادهـا  التـزام در قرارد      وجـه  يـران نيـز درج    ز نظر حقوق موضـوعة ا     ا
 26/7/62ي مـورخ    اظهارنظرهاي شوراي عالي قضائ   . بالاشكال بوده و هست   

   61.گذارد گونه ترديدي در اين خصوص باقي نمي  جاي هيچ11/8/62و 
 قانون مدني ايران است     230التزام، مادة     مادة اساسي در خصوص وجه    

  : انسه است قانون مدني فر1152كه نزديك به مادة 
لـف  شرط شده باشد كه در صـورت تخلـف متخ         اگر در ضمن معامله     «

و را به بيـشتر يـا       تواند ا   مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاكم نمي       

  . »لزم شده است محكوم كندكمتر از آنچه م

  
بينـي گرديـده      مواد ديگري نيز در اين رابطه در قانون تجارت پيش         

  : دارد  چنين مقرر مي قانون اخير،386مادة . است
لتجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن            ا  اگر مال «

تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا         قرارداد طرفين مي  ... خواهد بود 

  .»التجاره معين نمايد زيادتر از قيمت كامل مال

  
 386 همان قانون متصدي حمل و نقل در حـدود مـادة             387در مادة   

) آواري( خسارات ناشي از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحـري             مسئول
تواند از خساراتي كه ممكـن بـود در           نمي«التجاره معرفي شده است كه        مال

اينكه شود تجاوز نمايد، مگر   التجاره حكم به آن       صورت تلف شدن تمام مال    
  . »قرارداد طرفين خالف اين ترتيب را مقرر داشته باشد

التزام  را تعيين مقطـوع خـسارت          ونگذار ايران وجه  بدين ترتيب، قان  
بود و نيز در فرانسة امروز       »دومولن«و   »پوتيه«نظرية  كه    طور  همانداند،    مي

                                                           
 . 18 و 16، ج اول، ص 1362يسيون استفتائات شوراي عالي قضائي،  پاسخ و سؤاالت از كم.61
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التزام در حقوق ايران ايـن اسـت كـه            نتيجة اين خصيصة وجه   . معمول است 
شده را   تواند مبلغ معين    اوالً، قاضي نمي  تغيير نيست، بدين معني كه       مبلغ قابل 

 چنـدين   واقعـي و يـا    التزام چندين برابر خسارت       قليل دهد، حتي اگر وجه    ت
التزام، تعيـين خـسارت ديگـري         ؛ ثانياً، با وجود وجه    62برابر اصل تعهد باشد   

ممكن نيست و قاضي نخواهد توانست متعهد را به پرداخـت مبلغـي غيـراز               
از مبلغ تخلف محكوم نمايد، زيرا اين خالف ارادة طرفين خواهد بـود كـه               

التزام هدفي جز تعيين مقطوع خـسارات ناشـي از نقـض قـرارداد                درج وجه 
در خصوص نظامهاي ديگر حقوقي بيـان شـد،         كه    طور  هماناند؛ ثالثاً،     نداشته

لتزام موكول بـه اثبـات خـسارت واقعـي        ا  استحقاق متعهدله به دريافت وجه    
 معـين   نيست، بلكه كافي است عدم انجام تعهد اصلي توسط متعهد در زمـان            

در قرارداد ثابت شده و معلوم گردد كه عدم انجام تعهد ناشي از خطاي خود               
متعهدله و يا ناشي از قوة قاهره يا فورس ماژور نبوده و به هر حال تقصيري                

  . متوجه متعهد نيست
التزام را بكند و هم عمل بـه          تواند هم مطالبة وجه     ولي آيا متعهدله مي   
 قانون مـدني داللـت بـر عـدم اسـتحقاق      230ة شرط را بخواهد؟ ظاهراً ماد    

التزام اين معني را در خود مـستتر          غيرقابل تغيير بودن وجه   . كند  متعهدله مي 
التزام و عمـل بـه اصـل          تواند متعهد را به پرداخت وجه       دارد كه قاضي نمي   

تعهد محكوم نمايد، مگر در صـورتيكه طـرفين صـراحتاً خـالف آن را در              
التزام براي تـأخير در        مثل موردي كه وجه    -ده باشند قرارداد خويش قيد كر   

 قـانون مـدني و      10كه در اين صورت با توجه به مادة         ـ   اجراي تعهد باشد  
تواند اجراي تعهد     عدم نص صريح مخالف در خصوص موضوع، متعهدله مي        

  . التزام را يكجا مطالبه نمايد اصلي و پرداخت وجه

                                                           
 . 247اول، ص  دكتر امامي، حقوق مدني، ج .62
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ـ  ظامهاي حقوقي ديگـر صـادق   ورد ندر مكه  طور همان بديهي است 
ـ  وصول است كه هم قرارداد اصلي داراي   وجه التزام در صورتي قابلاست 

. التـزام   شرايط عمومي صحت معامالت باشد و هم خود شرط پرداخت وجـه           
  . التزام موجب بطالن قرارداد اصلي نخواهد بود برعكس، بطالن وجه

التـزام در     جـه قوق ايران، گنجانـدن و    شود، در ح    چنانكه مالحظه مي  
همواره در جهت منفعت طلبكار خواهد بود، زيرا شرط همواره براي           قرارداد  

شك  امكان تغيير ميزان وجه تخلف بي عدم. گردد أمين حقوق وي تنظيم مي  ت
اي بـا     مـثالً فروشـندة عمـده     . راه را براي سوء استفاده باقي خواهد گذاشت       
ه خريداران مزبـور حـق   كند ك خريداران تاجر خود ضمن قراردادي قيد مي  

ندارند كاالهاي مورد نياز خود را جز از خـود وي خريـداري نماينـد، واال                
شـرط  . لتـزام بپردازنـد   ا  عنوان وجـه   بايد فالن مبلغ را به    بابت نقض قرارداد    

تالي فاسد  . امروز ما قابل ترتيب اثر است        مزبور، با توجه به حقوق موضوعة     
تـوان گفـت      ذلك در آثار سوء آن مـي       اين شرط نياز به توضيح ندارد؛ مع      

نـد،  ك  وجود چنين شرطي تحميل ارادة فروشنده به خريداران را تسيهل مـي           
ي آن از لحاظ اقتصادي، به دليـل از بـين رفـتن             زاي  مضافاً به اينكه اثر تورم    

  . انكار است دگان همان كاال در بازار غيرقابلقدرت رقابت فروشن
ـ  نظر مي به ـ كـه   طـور  همـان  رسد كه وقت آن باشد  ورد سـاير  در م

ـ   قـانون مـدني را   230ا نيز مـادة   قانونگذار منظامهاي حقوقي صادق است 
. نحوي تنظيم نمايد كه با شرايط اقتصادي زمان موجود مطابقت داشته باشد به

التـزام   آميز بـودن وجـه   قاضي بايد اجازه يابد تحت شرايطي، از جمله اغراق     
قاعدة . باتوجه به اوضاع و احوال حاكم برقرارداد، ميزان آن را تعديل نمايد           

ر قانون را ايجاب    الضرر در اسالم و حمايت ضعيف در مقابل قوي، اين تغيي          
نحـوي    به230كنند كه به مقررات مادة  همين اصول نيز ايجاب مي   . نمايد  مي
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ـ و در واقع      بة نظم عمومي داده شود تا طرفين      كه تغيير داده خواهد شد، جن     
  . اثر سازند  نتوانند با قيد حذف آن در قرارداد، اقدام قانونگذار را بيطلبكارـ

  
  نتيجة بخش اول

  

مطالعه و بررسي تطبيقي سيـستمهاي حقـوقي داخلـي را در            در اينجا   
ولي قبل از آنكه بخش دوم اين گفتار        . بريم  التزام به پايان مي     خصوص وجه 

رسد الزم باشد بـه صـورت خالصـه و بـه عنـوان                را آغاز كنيم به نظر مي     
التزام در سيستمهاي مورد مطالعه نظـري         گيري، بهوضعيت حقوقي وجه     نتيجه

التـزام را از نظـر        هـاي مـاهوي وجـه        همين منظور، ابتدا جنبـه     به. بيفكنيم
  . هاي شكلي آن صحبت خواهيم نمود گذرانيم و سپس در جنبه مي
  

 از نقطه نظر ماهوي

رسد كه در تمامي سيـستمهاي حقـوقي          درنگاه اول چنين به نظر مي     
بـه  . التزام، يك مبلغ قطعي اسـت       داخلي اين اصل مورد قبول است كه وجه       

 ديگر، پس از انعقاد قرارداد، قاضي اصوالً حق نخواهـد داشـت بـه               عبارت
تقاضاي احد از طرفين در مبلغ ابتدائاً معين شده به عنـوان خـسارت، تغييـر             

  . ايجاد نمايد
 جز در مورد حقوق ايران كه در        ـ  ولي اين تنها ظاهر امر است، زيرا      

شود، و جـز در       يالتزام منع م    آن هنوز هم قاضي از دست زدن به ميزان وجه         
خسارت  التزامي كه جنبة تعيين مقطوع      مورد حقوق انگليس كه در آن وجه      

در بقيـة سيـستمهايي كـه مطالعـه         ــ     شود  ل تعديل تلقي مي   را دارد غيرقاب  
  . التزام فاقد جنبة مطلق است اصل قطعي بودن وجهنموديم 
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در واقع در سيستمهاي حقوقي اخير كوشش شده است تا ميان اصـل             
التزام ممكـن اسـت بـر       دي اشخاص در تنظيم قرارداد و فشاري كه وجه        آزا

و سـالمت مبـادالت     روي متعهد وارد آورد تعادل برقرار كننـد و امنيـت            
  . جامعه را تأمين و تضمين نماينداقتصادي درون 

اين است كه در اغلب سيستمهاي حقوقي موجود اصل بـر غيرقابـل             
تواند تحت شرايطي ميـزان       لي قاضي مي  التزام است؛ و    تغيير بودن ميزان وجه   

التزام جنبة تنبيهي داشته و       كند كه وجه    معين شده را تعديل نمايد؛ فرقي نمي      
براي اجبار متعهد به انجام تعهدش مقرر شده باشد وي جنبة تعيـين مقطـوع               

  . خسارت
اما در مورد اين نكته كه تحت چه شرايطي قاضي محق خواهد بـود              

. شود   مشاهده نمي   دهد، در سيستمهاي داخلي تشابه كامل      التزام را تغيير    وجه
ايـن  التزام موكول بـه    تعديل وجهكه گفته شد ـ  ن چنادر حقوق فرانسه ـ  

داشته و يـا    » آميز   اغراق  بوضوح جنبة «است كه ميزان خسارت تعيين شده       
در . كند كه معامله تجـاري اسـت يـا غيرتجـاري            باشد؛ فرقي نمي  » ناچيز«

بـودن آن   » بـسيار نامتناسـب   «التزام،    پذيري وجه    شرط تغيير  حقوق آلمان، 
ولي از آنجا كه سيـستم  . است و از اين حيث به حقوق فرانسه نزديك است 

 يعنـي  كار تاجر و غيرتـاجر فـرق قائـل اسـت ـ      حقوقي آلمان ميان بده
تغييـر   جر مقطوع و در مورد غيرتاجر قابـل       التزام را در مورد بدهكار تا       وجه

به نـسبت   » به نحو غيرمتناسبي  «التزام    ي كه در آن هرگاه وجه     حقوق شورو 
تواند تحـت     تعليق است؛ طلبكار نيز مي     سارت واقعي تعيين شده باشد، قابل     خ

التفـاوت    التـزام، مابـه     شرايطي، در صورت اثبت خسارت بيشتر از مبلغ وجه        
  . التزام و خسارت واقعي را مطالبه نمايد ميان مبلغ وجه
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  شكلياز نقطه نظر

تـوان اشـاره كـرد و در همـة            از اين نظر به تنها چيـزي كـه مـي          
دليـل اثبـات و ورود       سيستمهاي حقوقي جهان يكسان اسـت، مـسئلة بـار         

 در قـرارداد بـه      خسارت واقعي به متعهدله است كه با گنجاندن مبلغي معين         
، از دوش او برداشته شده و او از اثبات اين امـر كـه آيـا                 التزام  عنوان وجه 

ر واقـع، جـز در      د. گردد  اقعاً متحمل خسارتي شده است يا خير، معاف مي        و
التزام را جريمه تلقي كرده و يا بالاثـر   آنجا كه وجهمودر حقوق انگليس ـ  

 ورود خسارت واقعي به خـود       التزام، متعهدله را مكلف به اثبات       نمودن وجه 
ـ  مي ثبـات خـسارت   التزام مقرر، نيازي بـه ا   متعهدله براي وصول وجهكند 

واقعي ندارد؛ زيرا ورود خسارت واقعي به متعهدله، در اينجا مفروض اسـت             
و قاضي حق نخواهد داشت صحت و سقم ادعاي متعهد مبني بر عـدم ورود               

افاً به اينكه در هيچ سيستمي، خسارت واقعي به متعهدله را جستجو نمايد، مض
نـشده اسـت، متعهـد از       لـه وارد    گونه خسارتي به متعهد    صرف اينكه هيچ   به

   . گردد التزام معاف نمي پرداخت مبلغ وجه
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  بخش دوم

   الملل خصوصي التزام و حقوق بين وجه

  

 طرح مسئله ـ 1

دو  بـه   المللي معمـوالً    التزام در قراردادهاي تجاري بين      بيني وجه   پيش
ام بـراي جبـران خـسارت ناشـي از          التز   گاه وجه  63.گيرد  منظور صورت مي  

التزام   تعهد است، اعم از تعهد پولي و غيرپولي؛ دراين صورت وجه          انجام   عدم
به شكل مبلغي معين و يا درصدي از بهاي كاال و يا خدمت موضوع معاملـه                

الزام به منظور جبران خسارت ناشي از عدم تطبيق آنچه            گاه وجه . شود  قد مي 
ـ   يـا بـه   ( قرارداد به عهدة او است       موجب  بهمتعهد انجام داده با آنچه       ارت عب

) ديگر براي جبران خسارت ناشـي از عيـب و نقـص فنـي مـورد معاملـه                 
التزام به شكل درصـدي از بهـاي          در صورت اخير وجه   . گردد  ميبيني    پيش

شود و ميزان آن برحسب نـوع و اهميـت نقـص تفـاوت                قرارداد معين مي  
التزام، در صورت تخلف، در هر حال با استفاده  تعيين ميزان وجه. خواهدكرد

شود، چنان صورت     ي مي بين  ز فرمولهاي رياضي خاصي كه در قرارداد پيش       ا
 بـراي متعهدلـه     اي   ضمن اينكـه جبـران خـسارت عادالنـه         ـ  پذيرد كه   مي

عنوان خـسارت از سـقف معينـي     مبلغ مورد پرداخت بهپذير باشد ـ   امكان
بينـي شـده،      التزام پـيش    تجاوز ننمايد؛ هرچند خسارتي بيشتر از ميزان وجه       

  . توجه متعهدله شده باشدم
64المللـي   التزام در قراردادهاي بين     درج وجه 

مـرزي ايـن نـوع        بـرون  
كنـد كـه در قراردادهـاي داخلـي عنـوان             قراردادها، سؤاالتي را مطرح مي    

اشكال اساسي در اين است كه در شـرايط فعلـي هيچگونـه نظـام               . شود  نمي
                                                           

63. DUBISSOM: La négociation des marchés internationaux, ECONOMICA: 1982, p. 202 et s. 

ادهايي چون بيع كاال، توليد و      قرارد: شود  بيني مي   التزام در انواع مختلف قراردادهاي تجاري پيش         وجه .64
  . آالت، قراردادهاي سرويس و نگهداري و امثال آن ساخت كارخانه و ماشين
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ـ           حقوقي بين  ث باشـد، وجـود     المللي كه حاكم بر تأسيس حقوقي مـورد بح
 1964المللي، نظير كنوانسيون الهه مورخ اول ژوئيه  كنوانسيونهاي بين. ندارد

، 65»المللي اشياء منقول مادي     بين  قانون متحدالشكل راجع به بيع    «تحت عنوان   
 راجع بـه قراردادهـاي بيـع        1980 آوريل   11كنوانسيون وين مورخ    «و نيز   

ايجاد وحدت ميان قوانين داخلي      كه موضعشان    66»المللي كاالهاي منقول    بين
 و  67»شرايط عمومي بيـع   «المللي همچون     كشورها در خصوص معامالت بين    

اي    كه توسط سازمانهاي خصوص و دولتي منطقـه        68»قراردادهاي نمونه «يا  
المللي، نظير كميسيون اقتصادي اروپا وابسته به سـازمان ملـل متحـد،               يا بين 

المللـي اسـت، جـز در يـك مـورد             نتنظيم يافته ومورد عمل بازرگانان بي     
  . اند  به مسئله توجهي ننموده69استثنايي

نتيجة وضع مزبور اين است كه تنها منبع حقوقي حل اختالف ميـان             
التزام شده  عنوان وجه بيني پرداخت مبلغي به  در آن پيشطرفين قراردادي كه

  . است، نظامهاي حقوقي داخلي كشورها است
التـزام    موجود براي سـؤاالتي كـه وجـه       اگر نظامهاي حقوقي داخلي     

التـزام در قراردادهـاي       دادند، وجـه    كند پاسخهاي مشابهي ارائه مي      مطرح مي 
  امـا . مودن  اخلي، مشكلي ايجاد نمي   المللي، نظير همتايش در قراردادهاي د       بين

                                                           
65. Loi uniforme sur la vente internationale des objcts mobilicrs, Corporels. 

66.Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de 

marchandises.  

67. Conditions générales de vente = General conditions of sale.  

68. Contrats. Type= Standard contracts.  

باشـد، مجموعـة      التـزام مـي     اي كه متضمن موادي راجع به پرداخت وجه          تنها مجموعة حقوقي منطقه    .69
مورد عمل كـشورهاي اروپـاي شـرقي عـضو           تنظيمي و    1953مورخ  » شرايط عمومي تحويل  «موسوم به   

. مزبـور  باشد و معاهدات ميان كـشورهاي       شوراي تعاون اقتصادي متقابل است كه حوزة عملش محدود مي         
  : در اين خصوص به مرجع زير مراجعه شود

BERMAN: "Unification of contract clauses in trade between member countries of the CMBA" 

(1958). Int. Comp. L. Q., 659.  
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ـ  در بخش اول اين گفتار كه  طور همان ـ   در راه حلهـاي  مشاهده كـرديم 
اي  مالحظه لي در خصوص موضوع، تشابه قابلوقي داخپيشنهادي نظامهاي حق

التزام اختالفي ميـان طـرفين        اين است كه هرگاه در مورد وجه      . وجود ندارد 
المللي پيدا شود، قاضي يادآور رسيدگي كننـده مجبـور            در يك قرارداد بين   

ـ   الملل خصوصي و به معني دقيق       بينخواهد بود با مراجعه به قواعد حقوق         ر ت
اي مبادرت ورزد تا      عد تعارض قوانين، به يك جستجوي دومرحله      كلمه، قوا 

التزام را پيدا كند و سـپس براسـاس           ابتدا نظام حقوقي داخلي حاكم بر وجه      
  . مابين اظهار نظر نمايد حقوق معين شده، در خصوص اختالف في

التزام براي قاضـي يـادآوري كـه بـه مـسئله              هاي وجه   اي جنبه   پاره
مـثالً ايـن نكتـه كـه در مطالبـة           . نمايد  د اشكال نمي  كند ايجا   رسيدگي مي 

التزام معينه متعدله ناچار به اثبات ورود خسارت واقعي به خود نيـست،               وجه
كننـد و     كه نظامهاي حقوقي مختلف با آن يكسان برخورد مـي          امري است 

در واقع، هرچند كه به هر حـال قاضـي يـادآور            . تعارضي ميان آنها نيست   
التزام تـابع     ارنظر خود، به قانون داخلي كشوري كه وجه       مكلف است در اظه   

او حاصل خواهـد شـد يكـسان         اي كه براي    آن است اشاره كند، ولي نتيجه     
التزام، طلبكـار را از اثبـات         است؛ يعني قانون حاكم هرچه باشد وجود وجه       

خسارت و وجود رابطة عليت ميان خسارت وارده و نقض قـرارداد توسـط              
  . دارد متعهدله معاف مي

هـاي    اما تشابه نظامهاي حقوقي مختلـف در خـصوص سـاير جنبـه            
ـ�  آلتزام، بسيار ناچيز است؛ بويژه در مورد مقطع بـودن مبلـغ آن كـه                  وجه

ـ كه  طور همان اي نظامها چون نظام حقوقي ايـران، غيرقابـل     در پارهديديم 
  از ناحية قاضي، تحت شـرايطي      تعديل است و حال آنكه در ديگر سيستمها       

  . باشد نظر مي تجديد قابل
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التزامـي    پس از نكته كه كدام قانون داخلي حاكم بر سرنوشت وجـه           
اي خواهد داشت و موضوع اين        است كه درقرارداد معين شده، اهميت ويژه      

گفتار نيز در اين قسمت، بررسي اين نكته است كه مطابق سيستم تعـارض              
:  صـحت آن خواهـد بـود       التـزام و    قوانين، كدام قانون داخلي حاكم بر وجه      

  ؟72 يا قانون شخصي متعاملين71 ، قانون محل وقوع عقد70قانون قرارداد
  

 التزام و سيستم تعارض قوانين  وجه ـ2

حدي را صـالح بـه      توان قانون ملي وا     التزام، نمي   از جهت صحت وجه   
ـ  ـ كه  طور همان پاسخگويي دانست و  التـزام    ممكن است وجهخواهيم ديد 

التـزام    اين نكته كـه تـأثير وجـه       . وانين داخلي متعدد باشد   معين شده تابع ق   
كنـد؛    تر مي   بستگي به صحت و اعتبار قرارداد اصلي دارد نيز كار را مشكل           

التزام، قاضي مكلف است ابتدا به بررسي تعهـد           زيرا، براي اعالم صحت وجه    
اصلي متعهد بپردازد كه خود ضرورت جستجوي قانون حاكم بر تعهد اخيـر             

گذريم؛   و از آن مي   اين نكته مورد بحث گفتار ما نيست        . نمايد  اب مي را ايج 
التزام، با فرض احراز صحت تعهد اصلي، قـانون           ولي در خصوص خود وجه    
  . واحدي صاحب نقش نيست

                                                           
70. Lex contractus. 

71. Lex loci actus.  

 دائمي بوده و شخص را در هر كجـا كـه باشـد                منظور از قانون شخصي قانوني است كه داراي جنبة         .72
در كشورهاي فرانسه، بلژيك، ايتاليا، اسپانيا، آلمان و هلند قانون شخصي افراد، قـانون ملـي                . كند  دنبال مي 

 قانون شخصي اشـخاص  lex domiciliiكسون قانون اقامتگاه  در انگلستان و كشورهاي آنگلوسا. آنان است
منظور از اقامتگاهدر واقع محلي است كه از نظر قانون، شخص، اقامت دائم داشته و قصد                . شود  محسوب مي 

در .  متفاوت استresidenceگردد كه با محل سكونت   تعبير ميdomicil of originتغيير آن را ندارد و به 
  : خصوص مفهوم اقامتگاه در حقوق انگليسي به مرجع زير مراجعه شود

BENTWICH: "Le developpement récent du principe du domicile en droit anglais" Rec. des 

Cours, Acad. Dr. int., 1934. III. 377.  
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التزام ـ چون هـر تعهـد ديگـري ـ       عيت اين است كه تأثير وجهواق
  . يت شده باشدبستگي به اين امر دارد كه در آن شرايط صحت معامالت رعا

ين ا   قانون مدني به   190در حقوق ايران، شرايط صحت معامله در مادة         
  : شرح توضيح داده شده است

  : براي صحت هرمعامله شرايط ذيل اساسي است
  قصد طرفين و رضاي آنها،ـ 
 اهليت طرفين؛ـ 

 موضوع معين كه مورد معامله باشد؛ـ 

 73».مشروعيت جهت معاملهـ 

  

توان شرط ديگـري نيـز افـزود و آن عـدم              ر مي به چهار شرط مزبو   
 قـانون   975 و   10مخالفت معامله با نظم عمومي است كه از مجمـوع مـواد             

  74.شود مدني مستفاد مي
ام بايـد يكايـك     التز  كننده، در جستجوي صحت وجه     قاضي رسيدگي 

و احراز كند كـه آيـا طـرفين قـصد و             نظر داشته باشد  شرايط مزبور را مد   
، موضوع معامله معين است، جهت مـشروع دارد، و بـاالخره            اند  اهليت داشته 

  شرط بانظم عمومي مخالف است يا خير؟ 

                                                           
ان علماي حقوق ايران بر سر ترجمه و        و اختالف نظرهايي كه مي    » جهت معامله « در خصوص مفهوم     .73

بـه مقالـة    .  قانون مدني فرانسه الهام گرفته است، رك       1108 قانون مدني ايران كه از ماده        190تطبيق مادة   
، مجلـة دانـشكدة حقـوق،       »نظرية جهت در قراردادهـا    «جامع آقاي دكتر سيدحسين صفائي تحت عنوان        

 . 1351 -1350، 9 و 8شمارة 

قراردادهاي خصوصي نسبت بـه كـساني كـه آن را منعقـد             «: دارد كه   ن مدني مقرر مي    قانو 10 مادة   .75
منظور از مخالفت صريح با قانون در واقـع         . »اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است           نموده

 در   قانون مـدني   975مادة  . مخالفت با قوانيني است كه داراي جنبة نظم عمومي هستند و نه هر نوع قانوني              
بـه اسـداهللا    . در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقـوقي ايـران رك          : اين خصوص صراحت بيشتري دارد    

 .  به بعد65، ص 1364، فصلنامة حق، دفتر چهارم، »نقش اراده در قراردادها«امامي، 
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وقتي صحبت از يك قرارداد داخلي درميان است، يافتن پاسـخ هـر             
كند؛ زيرا پاسخ همـة آنهـا در          اشكالي ايجاد نمي     يك از سؤاالت باال اصوالً    

در قراردادهاي . اضي استشود كه معموالً  قانون خود ق       يك قانون يافت مي   
توان   المللي، برعكس، موجود بودن هر يك از شرايط پنجگانة باال را نمي             بين

هميشه با مراجعه به قانون واحدي احراز نمود؛ چرا كه سيستمهاي تعـارض             
كنند، بويژه آنجا     قواني، در كشورهاي مختلف با مسئله يكسان برخورد نمي        

  . شود  اهليت طرفين معامله مطرح ميالتزام از جهت كه احراز صاحت وجه
قـصد و رضـاي     «دهـد كـه مـسائلي چـون           مطالعة تطبيقي نشان مي   

مشروعيت جهت  «و  ) التزام  مبلغ وجه (» معين بودن موضوع تعهد   «،  »طرفين
دانند كه    را سيستمهاي مختلف تعارض قوانين تابع قانون واحدي مي        » معامله

التزام را    براي اينكه صحت وجه   رسيدگي كننده    قاضي   75.قانون قرارداد است  
گانـة بـاال      احراز كند بايد ببينيد كه آيا از نظر قانون قرارداد، شـرايط سـه             

ع عقد دخـالتي    ون شخصي طرفين و نه قانون محل وقو       جمعند يا خير؛ نه قان    
نخواهد داشت، مگر آنكه قوانين اخيرالذكر همان قانون انتخاب شدة طرفين           

  . نون قرارداد باشداختالف و به عبارت ديگر قا
بـه قـانون قـرارداد     نيز بـستگي    » نظم عمومي «التزام با     مخالفت وجه 

التزام تا حدي ترتيب اثر داده خواهد         عبارت ديگر، به وجه    به. خواهد داشت 
عنوان قانون حاكم بر      كشوري كه قانون آن به      قواعد آمرة شد كه مخالف با     

اي   التـزام بـه گونـه       ه مبلـغ وجـه    هرگا  مثالً. قرارداد معين شده است، نباشد    
كننـده برحـسب اينكـه قـانون         ميز تعيين شده باشد، قاضي رسيدگي     آ  اغراق

كننده بر حـسب اينكـه       التزام چه قانوني باشد، قاضي رسيدگي      حاكم بر وجه  
                                                           

75. BATIFFOL: Driot international privé, t. II, 1971, 595 et s.; MAYER: Droit international 

privé, 1983, no 507 et 718, 720; DICEY and MORRIS: The Conflict of Laws, no 75, 821, 830; 

GRAVESON: The Conflict of Laws, 6th ed. P. 48; CHESHIRE: Private international Law, 8th 

ed., 1970, p. 231.  
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التزام تابع قانوني باشد، رفتاري متفـاوت در مقابـل آن             قانون حاكم بر وجه   
چه قانوني باشد، رفتاري متفاوت در مقابـل        التزام    هرگاه وجه . خواهد داشت 

التزام تابع قـانون انگلـيس باشـد، قاضـي در             هرگاه وجه . آن خواهد داشت  
 خواهـد داشـت،     76»جريمـه «التزام جنبـة      صورت احراز اين نكته كه وجه     

تواند آن را باطل اعالم نمايد؛ هرگاه شرط تابع قانون فرانسه باشد، قاضي               مي
زام را تعديل كند؛ هرگاه شرط تابع قانون ايران باشـد؛           الت  تواند مبلغ وجه    مي

 قانون مـدني،    230التزام، به حكم مادة       تعديل مبلغ تعيين شده به عنوان وجه      
توانـد،    قاضي انگليسي و يا فرانسوي رسيدگي كننده نمي       . ممنوع خواهد بود  

 تيكه شـرط، تـابع  در صورآميز است ـ   التزام اغراق مبلغ وجهبه بهانة اينكه 
كشور خـويش شـرط را باطـل          استناد به قوانين آمرة     با ـ قانون ايران باشد  

بـرعكس،  . اعالم كند و يا برخالف ارادة طرفين ميزان آنر ا كـاهش دهـد             
چنانچه شرط تابع قانون فرانسه باشد، قاضي فرانسوي آن را تعـديل خواهـد              

نـي   شرط خالف مب   قرارداد شرط خالف شده باشد؛ زيرا       كرد، حتي اگر در     
التزام، مخالف قانون آمرة كـشور        بر عدم استحقاق قاضي بر تغيير مبلغ وجه       

  . فرانسه كه حاكم بر قرارداد است، بوده و قابل ترتيبت اثر نيست
اي كه در باال به آنها اشاره شد، اين نكتـه             برخالف شرايط چهارگانه  
ي چـه قـانون   » اهليت طرفين «التزام از حيث      كه قانون حاكم بر صحت وجه     

ـ . است، ترديدهايي را بوجود آورده اسـت       ه تـصور اينكـه دو تـاجر     اگرچ
انـد ـ    هالتزامي گنجانـد  اي انجام داده و در معامله وجه كه معاملهالمللي ـ   بين

 الاقل از لحـاظ نظـري مـسئله         فاقد اهليت الزم باشند بسيار بعيد است، ولي       
المللـي ميـان      بين  اي  توجه است؛ صرف نظر از اينكه ممكن است معامله         قابل

  . يك تاجر از طرفي و يك غيرتاجر فاقد اهليت قانوني باشد

                                                           
76. Penalty.  
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دهـد كـه در       مـي بررسي تطبيقي سيستمهاي تعارض قـوانين نـشان         
المللي چه قانوني حاكم بر اهليـت         خصوص اين نكته كه در قراردادهاي بين      

اي كـشورها بنابراصـل، قـانون         پاره. متعاملين است، اتفاق نظر وجود ندارد     
گروهي ديگر قـانون    دانند،    را حاكم مي  ) قانون ملي (دولتهاي متبوع طرفين    

 قرارداد را صـالح بـه       77 آخر قانون متناسب    محل وقوع عقد و باالخره دستة     
  . كنند گيري در خصوص موضوع تلقي مي تصميم

  
  نظرية صالحيت قانوني مليالف ـ 

مدني ما آن   اين راه حلي است كه حقوق فرانسه اتخاذ نموده و قانون            
  . را دنبال كرده است

 اصل بر اين قرار دارد كه اهليت متعـاملين تـابع            78در حقوق فرانسه  
ذلك، براي اين اصل يك اسـتثناي مهـم          مع. حقوق دولت متبوع آنان است    

وجود دارد و آن موردي است كه در يك قرارداد، طـرف فرانـسوي حقـاً                
خـارجي او را صـغير         ملةبتواند مدعي شود از اينكه قانون شخصي طرف معا        

اطالعـي    بـي «اين نظريه كه به نظريـه       . اطالع بوده است    كرده بي   قلمداد مي 
79»بخشودني

باشـد و     معروف شده است، از ابداعات روية قضايي فرانسه مي         
در واقـع يـك تبعـة       » ليـزاردي  «81. شـهرت دارد   80»ليـزاردي «به قاعدة   
د هـزار فرانـك، در       ساله بود كه چندين سفته به ارزش هـشتا         23مكزيكي  

در اثـر   . نـسوي امـضاء كـرده بـود       قبال خريد جواهرات از يك تاجر فرا      
در اثـر   . نـسوي امـضاء كـرده بـود        فرا موقع سفته ها، تاجر    پرداخت به   عدم

                                                           
77. Proper law.  

78 . BATIFFOL: op. cit., no. 491; Mayer, op. cit., P. 512. et s.  

79 . Ignorance excusable.  

80. Lizardi.  

81. Requ. 16 jan 1861, D.P, 1861. 1. 193; S 1861. 1. 305, note Massé.  
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. ها، تاجر فرانسوي وي را در محكمه تعقيب نمود          موقع سفته  پرداخت به   عدم
باطـل اسـت، زيـرا      در دفاع از خود اعالم نمود كـه تعهـداتش           » ليزاردي«
ـ  موجب به ، سن كبر از بيست و پـنج سـالگي   قانون مكزيك ـ قانون مليش 

» ليـزاردي «ديوان كشور فرانسه، با وجود صحت اظهـارات         . شود  شروع مي 
قانون مكزيـك، وي را بـه پرداخـت بهـاي            موجب  بهبر بطالن معامله      مبني

ش فرانسوي  استدالل محكمه اين بود كه جواهر فرو      . جواهرات محكوم نمود  
 كـه   ، و همـين   »قوانين مليتهاي مختلف را بـشناسد     «توانسته است     حقاً نمي 

خرج داده اسـت،     ه  ب» حسن نيت «در عقد قرارداد     عمل كرده و  » احتياط  با«
اجـرا   در همـه حـال قابـل      » ليزاردي«قاعدة  با وجود اين،    . كند  كفايت مي 

ه قانون خارجي كـه     احوال، نسبت ب    تواند در همة    نيست؛ تاجر فرانسوي نمي   
اصـل حاكميـت قـانون ملـي        . اطالع تلقي شـود     كند بي   اهليت را معين مي   

متعاملين بر اهليت آنان، جز در مورد استثنائي باال، به قوت خود باقي است،              
بويژه آنكه در قراردادهاي مهم، تاجر مكلـف اسـت اطالعـات الزم را در               

طور است در     كند؛ همين  خود تحصيل     مورد قانون كشور متبوع طرف معاملة     
مورد قرارداد با كشورهايي كه تاجر فرانسوي پيوسته بـا آنهـا در ارتبـاط               

  82.باشد تجاري مي
قانونگذار ايران نيز اصل حكومت قانون ملي بر اهليـت متعـاملين را             

قوانين مربوط بـه احـوال      « قانون مدني    6مادة  موجب  به. صراحتاً پذيرفته است  
 اتباع ايران ولو اينكه مقـيم در         مورد كلية  در... و اهليت اشخاص  ... شخصيه  

 7در مورد اتباع بيگانه مقيم ايران نيز مادة . »خارجه باشند مجري خواهد بود 
  : دارد چنين مقرر مي

                                                           
82. BATIFFOL: op. cit, loc. cit.  
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اتباع خارجة مقيم در خاك ايران از حيث مـسايل مربـوط بـه احـوال                «

 در حدود معاهـدات مطيـع قـوانين و مقـررات          ... شخصيه و اهليت خود   

  . »دولت متبوع خود خواهند بود

  

تـشخيص  «اينكـه     همان قانون ضمن تأكيـد بـر       962باالخره، مادة   
 قانون دولت متبوع او خواهـد       موجب  بهاهليت هر كس براي معامله كردن،       

براصل حكومت قانون ملـي متعـاملين وارد آورده         ، يك استثناي مهم     »بود
  : است

انجام دهد،  ايران عمل حقوقي    ذلك اگر يك نفر تبعة خارجي در         مع... «

كه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد            در صورتي 

اهليت نبوده و يا اهليت ناقص داشته است آن شخص براي انجام عمـل،              

كـه قطـع نظـر از تابعيـت      واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتي    

نجام آن عمل داراي    خارجي او، مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي ا          

  . »اهليت تشخيص داد

  

شود، قانونگـذار ايـران، هماننـد قانونگـذار           مالحظه مي كه    طور  همان
امـا بـراي    . فرانسه، اصل را بر صالحيت قانون دولت متبوع گذاشته اسـت          

آمد نكند، قاعدة مندرج در رويـة         پيش» ليزاردي«اينكه مشكلي نظير قضية     
ـ  قضايي مزبور را به صورت قاعدة      عنـوان اسـتثنايي براصـل       تـر و بـه      ي كل

بدين ترتيـب،   .  گنجانده است  962ملي در قسمت دوم مادة       صالحيت قانون 
قانون ايران، داراي اهليت تلقي      موجب  بهدر صورتيكه طرف خارجي معامله،      

 ـ چنانكـه در    نون كشور متبوع خويش فاقـد اهليـت  قا موجب بهشود ولي 
 منعقد، به سبب عدم اهليت طرف معاملـة          قرارداد ـ  گذشت  »ليزاردي«مورد  

بيگانه، باطل اعالم نخواهد شد، مشروط بر اينكه قرارداد در ايران منعقد شده             
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به عبارت ديگر، اين قانون محل انعقاد قرارداد است كـه حـاكم بـر               . باشد
. صحت آن از لحاظ اهليت طرفين معامله است و نه قانون ملي طرف بيگانه             

 قانون  962 ايران منعقد نشده باشد، قاعدة مذكور در مادة          اما اگر قرارداد در   
مدني قابل اجرا نخواهد بود، حتي اگر قانون حاكم بر قرارداد، قانون ايـران              

عنـوان قـانون صـالح       طرفين صراحتاً قانون ايران را به     باشد؛ مثل موقعي كه     
 ـ  در حالت اخير، قاضي رسيدگي كننده ـ بسته به مـورد  . اند انتخاب نموده

 قانون مدني ايران عمـل خواهـد        962 و قسمت اول مادة      7 و   6 مطابق مواد 
  . نمود

  
 الحيت قانون محل انعقاد قرارداد صب ـ

اهليت طرفين معاملـه    بسياري از كشورها، صحت قرارداد را از حيث         
انـد تعـدادي از ايـاالت         دانند؛ از آن جمله     تابع قانون محل وقوع قرارداد مي     

تابع قانون     در ايتاليا، قراردادها تجاري مكرراً     83.ة امريكا اياالت متحد كشور  
 شد كـه ايـن قاعـدة اهليـت           و گفته مي   84محل انعقاد آنها شناخته شده بود     

شـود؛ همچنـين اسـت در مـورد اتحـاد جمـاهير               متعاملين را نيز شامل مي    
ـ به تقليد از    87اي كشورهاي ديگر     و پاره  86قانون آلمان  موجب  به. 85شوروي
توانند به عدم اهليتي اسـتناد كننـد          اشخاص خارجي نمي  شور اخيرـ   قانون ك 

  . خبر است كه قانون محل وقوع قرارداد از آن بي
  
  

                                                           
83. BATIFFOL: op. cit., no 492.  

  . قانون تجارت سابق ايتاليا58مادة   .84

85. V. Rev. Crit. Dr. int. privé, 1934, 741.  

 .  از مقدمة قانون مدني3، بند 7 مادة .86

؛ 1942 قانون مدني ايتاليا مورخ      17 قانون مدني سوئيس؛ مادة      59 سوئد؛ مادة    1904 قانون هشتم ژوئيه     .87
 ... قانون مدني يونان9مادة 
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 ج ـ نظرية قانون متناسب

در خصوص اينكه چه قـانوني بـر اهليـت متعـاملين يـك قـرارداد                
اي عقيده بر   عده88.المللي حاكم است، قضات انگليسي نظر واحدي ندارند بين
اي قـانون      دارند كه قانون صالح قانون محل وقـوع عقـد اسـت و عـده               اين

  . كنند اقامتگاه متعاملين را حاكم تلقي مي
چيزي بين ايندو را پيشنهاد Morris   89و  Diceyمؤلفان بنامي چون 

منظـور از   . داننـد   تشخيص مـي   قانون متناسب قرارداد را صالح به     اند و     كرده
كشوري است كه با قرارداد موضوعاً بيـشترين        قانون متناسب قرارداد قانون     

اسـت   تنها قصد طرفين كافي نيست؛ شخـصي كـه محجـور            . رابطه را دارد  
اهليت، قانوني را انتخاب كند كـه بـه او اهليـت             تواند براي فرار از عدم      نمي
  . دهد، بدون اينكه هيچ رابطة منطقي با قرارداد داشته باشد مي

اش ايـن عيـب را دارد كـه           اهر منطقي  برغم ظ   نظرية قانون متناسب،  
تا تمـام جوانـب قـرارداد        اندازد، زيرا   ثبات روابط تجاري را به مخاطره مي      

بررسي و براساس عوامل آن، قانون متناسب قـرارداد پيـدا نـشده، طـرفين               
دانند كه قراردادشان تابع قانون محل وقوع عقد است، يا قانوني             بدرستي نمي 

به عبارت ديگر، قانون حاكم بـر    . و يا قانون ثالث   اند    كه خود انتخاب كرده   
شود و نـه      روابط طرفين، پس از بروز اختالف و مراجعه به قاضي معلوم مي           

حين انعقاد قرارداد، هرچند مسلم است كه قانون شخصي طرفين صـالحيت            
اتخاذ تصميم را نخواهد داشت، مگر اينكه با توجه به آنچه كه گفتيم، قانون              

  . اد تشخيص داده شودمتناسب قرارد

                                                           
88 . CHESHIRE: op. cit., pp. 221-222.  

89 . The Conflict of Laws, p. 744.  
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به هر حال، اختالفاتي كـه در خـصوص قـانون حـاكم بـر اهليـت                 
ـ�  اوالً  . كننـد   متعاملين به آنها اشاره شد در عمل مشكل چنداني ايجـاد نمـي            

ـ  گفته شدكه  طور همان تجـاري معلـوم      بسيار بعيد است كه در يك معاملة 
هليت انجام معاملـه بـوده      شود كه يكي از متعاملين حين انعقاد قرارداد فاقد ا         

دهند تا  است؛ ثانياً، در معامالت مهم، طرفين همواره بهخود فرصت كافي مي
بـاالخره در مـواردي     . در مورد قانون شخصي طرف معامله نيز مطالعه كنند        

وص در تماس تجـاري مـستمر اسـت،         خص اع يك كشور به   بكه تاجر با ات   
ر اين كشورها بسيار بعيـد      آگاهيش به قوانين شخصي طرفهاي معامله د       عدم
  . است

مـورد     اي پيش آيـد، رويـة       ذلك، چنانچه در اين خصوص مسئله      مع
اصـل  . عمل ايران و فرانسه بر طرز عمـل كـشورهاي ديگـر برتـري دارد              

صالحيت قانون شخصي در خصوص اهليـت موجـب يكنـواختي مقـررات             
ـ     . مربوط به اهليت اشخاص در تمام معامالت خواهد شد         ه درسـت اسـت ك

كه  ـ   كند كه قانون محل وقوع قرارداد المللي ايجاب مي الزامات تجارت بين
ـ  انـد  قانوني است كه طـرفين برگزيـده  در اغلب موارد، همان،   بـه قـانون    

شخصي افراد ترجيح داشته باشد، ولي اين نبايد باعث تضييع حقوق اشخاص            
دد و ايـن    اصح آن است كه راه حلي ميان اين دو انتخاب گر          . محجور شود 

ـ راه حل همان اس  و با كمي تفاوت در ت كه در سيستمهاي ايران و فرانسه 
 در خـصوص قـانون حـاكم در         1980 ژوئن   19 كنوانسيون مورخ    11مادة  

بدين ترتيب حمايت از محجوران     . بيني شده است    پيشـ  90تعهدات قراردادي 
 عهـده   را قانون شخصي آنان و حمايت از بازرگانان را قـانون قـرارداد بـه              

  . خواهند گرفت
  

                                                           
90 .  MAYER: op. cit., no. 512.  
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 نتيجه كلي

اي   التزام را هاله    آنچه در اين گفتار ديديم، نشان داد تا چه اندازه وجه          
التـزام در     اين نكته بويژه زماني صادق است كه وجه       . از ابهام پوشانده است   

المللي بكار گرفته شـده باشـد؛ قـراردادي كـه             چهارچوب يك قرارداد بين   
و منافع متضاد كشورها و نظامهاي حقوقي       متضمن يك عنصر خارجي است      

در واقع، به لحاظ يكسان نبودن سياست       . دهد  مختلف را در برابر هم قرار مي      
التزام در قراردادهـاي      دولتها، نظامهاي حقوقي در خصوص اثر حقوقي وجه       

از حيـث منـدرجات قـوانين        خصوصي تشابه چندان چشمگيري ندارند؛ چه     
 تعارض قـوانين كـه قاضـي را در انتخـاب            ماهوي و چه از نظر سيستمهاي     

  . كنند التزام راهنمائي مي قانون ماهوي حاكم بر وجه
ـ  يك قسمت از اين ابهام ناشي از اين است         ه در طـول تـاريخ، در     ك

التزام اتخاذ نـشده      درون خود كشورها نيز روش واحدي در برخورد با وجه         
اسـاس اصـل آزادي      دادگاههاي بر  1975المثل، در فرانسه تا سال        في. است

لتزام خـودداري  ا متعاملين در تنظيم قراردادها از هرگونه تغيير در ميزان وجه  
كه از آن به بعد قانونگذار آنان را در انجـام ايـن امـر                كردند و حال آن     مي

از طرفي، با وجود آنكه دركشوري چون آلمان قـانون،          . مختار نموده است  
ذلـك   دهـد، مـع     وابـط تجـاري نمـي     التـزام را در ر      اجازة تقليل ميزان وجه   

نيت وترجيح آن در روابـط        هاي اين كشور، با استفاده از اصل حسن         دادگاه
  . اند اثر گردانده ادة قانونگذار را در اين خصوص كممزبور، ار

التزام وجود دارد موجـب       ترديدهايي كه در مورد تأثير حقوقي وجه      
طي گنجانده شـود    رمللي ش ال  اي از قراردادهاي بين     گرديده است كه در پاره    

التـزام ممنـوع شـده     حق تغيير ميزان وجهآن قاضي يا داور از      موجب  بهكه  
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اگر قانون حاكم   . ترتيب اثر نيست   ؛ ولي اين شرط در همه حال قابل       91است
 قـانون   230بر شرط، قانون ايران باشد، قيد شرط مزبور با عنايت بـه مـادة               

 قانون آلمان باشد، قاضـي بـه        اگر قانون حاكم،  . مدني تحصيل حاصل است   
آن ترتيب اثر خواهد داد؛ زيرا شرط مزبور مخالف نظم عمومي تلقي نـشده              

برعكس، هرگاه قانون صالح، قانون فرانسه باشد، شرط بالاثر خواهـد           . است
  . بود

التزام   ذلك، نبايد اين ترديدها را دليل كافي بر محكوم نمودن وجه           مع
 تأسيس حقوقي در قراردادهاي تجاري، دليـل        استفادة مستمر از اين   . دانست

. التـزام در قـرارداد متعددنـد        در واقع، فوايد درج وجه    . مفيد بودن آن است   
نظر از اينكه، از لحاظ حقوق شكلي، بار تأمين دليل از دوش متعهدلـه              صرف

  التزام متضمن دو فايـدة      شود، وجه   برداشته شده و بر دوش متعهد گذاشته مي       
  :  هستمهم ديگر نيز

اي كشورها توسط قاضـي       ر پاره اول اينكه هرچند مبلغ وجه تخلف د      
در . كشورها اصل بر قطعي بودن آن قرار دارد         تغيير است، ليكن در همة     قابل

التزام جنبة تعيين مقطوع خسارت را داشته باشـد، بـه             انگلستان، هرگاه وجه  
 اصـل، جـز در      در ساير كشورها نيز همين    . تغيير نخواهد بود    وجه قابل  هيچ

نيـت    التزام، چنانچه بـا حـسن       قطعي بودن وجه  . موارد استثنائي، پابرجا است   
. تواند در بسياري موارد براي متعهد نيز مفيد تلقي گردد           تعيين شده باشد، مي   
اي براي محـدود نمـودن مـسئوليت          تواند وسيله   التزام مي   در اين رابطه، وجه   

ـ . مقابل باشد  به طرف متعهد در پرداخت خسارت احتمالي وارده        عـالوه،   هب
غيرممكن و يا بسيار مشكل باشـد، قيـد            هرگاه تعيين خسارت واقعي عمالً    

                                                           
 از يك قرارداد اعطـاي امتيـاز ميـان شـوروي و يـك شـركت                 3-7توان به مادة      عنوان مثال مي     به .91

  : فرانسوي راجع به انتقال تكنولوژي اشاره كرده كه به اين عبارت است
"Le taux de pénalité ne peut pas être réduit ou augmenté par ordre arbital"; cf. Oppetit, Droit du 

Commerce international, P.U.F., 1977, P. 333.  
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تواند راهگشاي مشكل طرفين نيز شده و در ترغيب آنان به  مبلغي فرضي مي
  . قبول قرارداد و امضاي آن مؤثر افتد

ي، التزام اين است كه بدهكار را از انجام تعهـد اصـل             فايدة ديگر وجه  
كنـد؛    اند، معاف مي    جز در موردي كه طرفين به گونة ديگري قرار گذاشته         

شود كه متعهـد، در       التزام بنا به طبيعتش جانشين مبلغي مي        زيرا در واقع وجه   
اصل كلي جبران خـسارت ناشـي از عـدم انجـام             موجب  بهصورت تخلف،   

  . بايست پرداخت نمايد تعهدات، مي
دهـد، تـا حـين انعقـاد          عهد امكان مـي   التزام به مت    بدين ترتيب، وجه  

قرارداد، ميزان خسارتي را كه در صورت نقض قرارداد متحمل خواهد شـد،             
تجاري متضمن آن اسـت،       بيني كند و با توجه به خطري كه هر معاملة             پيش

اي مـؤثر خواهـد       متعهدله نيز وسيله  . اي اتخاذ نمايد    تصميم منطقي و عاقالنه   
 كه ممكن است وادار به انجام تعهداتي نمايد كـه           داشت تا متعهد را تا آنجا     
  . به ميل خود پذيرفته است

المللي دليل    التزام در قراردادهاي تجاري بين      وفور شروط متضمن وجه   
اين ضرورت، همگون كردن    . ضرورت وجود آن در روابط ميان تجار است       

و بهتـرين راه حـل، تهيـه        . نمايد  حلهاي كشورهاي مختلف را ايجاب مي       راه
المللي در اين خصوص خواهد بود؛ ليكن با توجه    تدوين يك كنوانسيون بين   

ايـن  به سياستهاي متفاوت دولتها در رابطه با تأسيس حقوقي مـورد بحـث،              
 تأييـد ايـن گفتـه       در. حل نخواهد بود   ترين راه   بهترين راه حل، لزوماً ساده    

ل متحد دربارة   كميسيون سازمان مل  «ي داشته باشيم به كار      ا  كافي است اشاره  
 طرحي موسوم به    1983كه در سال    ) آنسيترال(» المللي  حقوق بازرگاني بين  

تهيه و تدوين نموده و     92»التزام و شروط جزائي     طرح مقررات راجع به وجه    «
دانيم، هنوز بر سر اينكه طرح مورد بحث بايد چـه شـكلي               تا آنجا كه ما مي    

                                                           
92 . Draft rules on liquidated damages and penal clauses.  
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 بعالوه طـرح آنـسيترال      93.داشته باشد ميان دولتها اختالف نظر موجود است       
؛ مضافاً  94كند   مشكالتي راكه در اين مقال به آنها اشاره كرديم حل نمي            همة

، 95اي مسايل كامالً به سكوت برگـزار نمـوده اسـت            به اينكه در مورد پاره    
نزديـك  كنندگان آن در طرح مـسايل اساسـي،          هرچند كه كوشش تدوين   

حلهاي همگـون     جاندن راه حلهاي سيستمهاي مختلف حقوقي و گن       نمودن راه 
  . حلهاي متفاوت سيستمهاي داخلي قابل پشتيباني است در طرح به جاي راه

بينـي كليـة      به هر حال بايد اميداور بود كه طرح آنسيترال بـا پـيش            
كند، جنبـة     المللي مطرح مي    التزام در قراردادهاي تجاري بين      مسائلي كه وجه  

   96. و تصويب آن تن در دهندتري به خود بگيرد و دولتها به قبول جامع
                                                           

 اختالف نظر برسر اين است كه كنوانسيون طرح صورت داشته باشد و يا به شكل قانون نمونه .93
Model Law يعني اينكه هر دولتي براساس طرح پيشنهادي، قانون داخلي خود راتهيه كند و  پيشنهاد شود؛

نمايندگان استراليا، آرژانتين، شيلي، تونس و فيليپين ـ مثالً ـ از فكر اول حمايت . تصويب برساند آن را به
ون نمونه صورت قان كنند؛ برعكس ژاپن، لهستان، جمهوري كره و اسپانيا معتقدند كه بهتر است طرح به مي

اند كه طرح به شكل قرارداد نمونه باشد و طرفين  يك عده از نمايندگان نيز پيشنهاد كرده. پيشنهاد شود
در خصوص مباحثات و داليل طرفداران (هرمعامله در صورت توافق، آن را در قرارداد خويش بگنجانند 

  ).  به بعد35 ص ،9، ج1982 آنستيرال، Year bookبه سالنامة . هر يك از نظرات فوق رك
داند، در مورد شرايطي كه تحت آنها قاضي  تغيير مي التزام را قابل  طرح در عين اينكه وجه8 مادة   مثالً.94

نحو «التزام با خسارت واقعي به  تناسب مبلغ وجه تواند مبلغ معين شده را تغيير دهد صرفاً به عدم يادآور مي
 است بدون اينكه مالكي براي تشخيص عدم تناسب قابل مالحظه  اشاره كردهsubstantially»  مالحظه قابل

  . معين نمايد
كند كه آيا متعهدله براي اينكه مستحق دريافت مبلغ معين شده باشد بايد ورود   مثالً طرح معين نمي.95

متعهد توان  خسارت به خود را اثبات كند يا خير؟ يا اينكه هرگاه اساساً خسارتي وجود نداشته باشد آيا مي
 التزام معاف نمود يا نه؟  را از پرداخت مبلغ وجه

المللي مربوط   ماده بوده و صرفاً به قراردادهاي تجاري بين9 طرح آنسيترال، در حال حاضر، متضمن .96
التزامي كه جنبة تعيين و جبران مقطوع  التزام تنبيهي و وجه و تفاوتي ميان وجه) 4 و 1مواد (شود  مي

اي گنجانده شده كه جزو اصول   آن قاعده5در مادة . داند قائل نيست و هر دو را نافذ ميخسارت را دارد، 
. كلي حقوق است و آن اصل عدم مسئوليت متعهد در صورت عدم تقصير وي در انجام تعهد است

 التزام  يعني حق متعهدله به مطالبة اجراي تعهد اصلي و وجه6بيني شده در مادة  همچنين است موارد پيش
 ـ در سيستمهاي مختلف حقوقي  التزام براي تأخير مقرر شده باشد، كه ـ همانگونه كه ديديم اگر وجه

التزام و اجراي تعهد اصلي تنها يكي از انتخاب  تواند بين وجه له مي در غير مورد تأخير، متعهد. يكسان است
ر طرح مورد بحث، اصل قطعي د. ، مگر آنكه طرفين خالف آن را مقر كرده باشند)6 مادة 2بند (كند 

» اي نحو قابل مالحظه«التزام  مورد تأييد قرار گرفته است، ولي هرگاه مبلغ معين شده به  بودن وجه
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ذلك، تا تصويب طرح مزبور و ورود آن به حوزة حقوق موضوعة             مع
التزام در روابط تجاري      ترين راه حل تأثير بخشيدن به وجه        المللي، مناسب   بين

المللي در قراردادهـاي خـود        اندركاران تجارت بين    اين خواهد بود كه دست    
انجـام تعهـد      دماحتمالي ناشي از ع   مبلغي معين كنند كه متناسب با خسارت        

التزام پشتيبان متعامليني خواهد بود كـه در          ناپذير بودن وجه  اصل تغيير . باشد
 اسـتمرار روابـط      نيت كه الزمة    التزام، به حريم اصل حسن      تعيين ميزان وجه  

  . كنند سالم بازرگاني است، تجاوز نمي
  

  
 

  
 

  
  

  

                                                                                                                               
التزام را به تقاضاي احد از طرفين خواهد  متناسب با خسارت واقعي نباشد، قاضي يا داور حق تعديل وجه

 متن  براي مطالعة(بيني كرده باشند  قراردداد پيشخالف آن را در ) صراحتاً(داشت، مگر آنكه طرفين 
  ). 10، ج 1983به سالنامة اين كميسيون، . طرح آنستيرال رك


