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التزامدروجه

الملليقراردادهايتجاريبين


دكترربيعااسكيني



 مقدمه

يكيازاصولكليحقوق،اصلوفايبه

عهداستكهموردشناساييكليةنظامهاي

هانمي قوقيج شدح صلموجببه.با ينا ا

هركسمكلفاستامريراكهمتعهدانجام

آنبودهبهمرحلةاجرادرآوردويااز

ج بودهان تركآن به ظف كهمو مري اما

ند شده.خودداريك ياد صل لفازا متخ

ملزمبهجبرانضرروزيانناشيازفعل

222مهادهموجببهه.ياتركفعلخويشاست

اگركسيتعهداقدام»:قانونمدنيايران

كهاز يد هدنما ياتع ند مريرابك ا

انجامامريخودداريكند،درصورتتخلف

.«رتطرفمقابلاستمسئولخسا

نين سارتدرچ برانخ صوليج يبا ترت

حالتياينخواهدبودكهمتعهٌدله،پساز

سارت ختخ بهپردا هد بولمتع كهازق آن

قاضيپس.مأيوسشد،بهقاضيمراجعهكند

يين باتع سئوليت، حرازم سيدگيوا ازر

پرداختميزانخسارتوارده،متعهدرابه
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مشروطبراينكهطبقنمايد،آنمحكوممي

قاعدةكلي،مدعيثابتكندكهخسارتيبه

ويواردهآمههدهوخسههارتواردهبهههاو

ندرجدر هداتم جامتع عدمان شياز نا

 .قراردادازناحيةمتخلفبودهاست

لوهب ختالفمنظورج نها گيريازهرگو

درميزانزيانوتسريعدرجبرانخسارت،

اريشههرطيايقراردادهههايتجههدرپههاره

طبقآن،درصورتيكهيكي.شودگنجاندهمي

آنچهقراردادبهازمتعاملينازانجام

به يا كرده خودداري شته هدةويگذا ع

انجههامعملههيمبههادرتورزدكهههتوسهه 

يد ست،با شدها عالم نوعا قراردادمم

شههود،مبلغههيكهههدرقههراردادمعههينمي
1


ختبه بلپردا طرفمقا به سارت نوانخ ع

.يدنما
2
به ها ستتن كنا بورمم شرطمز

                                                           

درقراردادصورترقممشخصيميزانخسارتممكناستبه.4

يكصدهزارلاير)گنجاندهشود ويابهصورتدرصدي(مثاًل

 (.المثلدرصدثمن،في5)ازبهايموردمعامله

اشتباه.4 ديگري مشابه شرط با نبايد را مزبور شرط

شودگرفتكهضمنآنبهيكيازمتعامليناجزاهدادهمي

خارج قرارداد از را خود معيني مبلغ پرداختم .كندبا

به مبلغي قطعي تعيين موضوعش گرچه اخير عنوانشروط

حيث اين از و بوده قرارداد اجراي عدم از ناشي خسارت

باشرطذكرشدهدرمتنباالمشابهاست،ليكننبايدعمل

كندباعملآنكسكهمتعهديراكهتخلفازقراردادمي

ردادازقرا(ودرواقعبهحكمقانون)موجبقراردادبه



  الملليالتزامدرقراردادهايبينوجه  14

كه ثلاين شد؛م عاملينبا كيازمت فعي ن

فروشندهتعهدكندكهكااليموردمعامله

رادرمهلتمعينيتحويلمشتريدهد،واال

پردازد بهويب ني لغمعي ست.مب كنا مم

عاملين هردويمت نافع بهم ناظر شرط،

كهدرقراردادبيعيكهموضوعنباشد،چنا

يدآن ستق يلا ستگاهاتومب ندد يلچ تحو

صورتتخلفازشودكههريكازطرفيندر

عنوانخسارتبهديگريقرارداد،مبلغيبه

قراردادطرفينممكناست.پرداختنمايد

متضمندوشرطمستقلباشد،هريكبهنفع

عاملين كيازمت قرارداد:ي يك مثالًدر

يدمي جاريق مدتت شندهدر كهفرو شود

ها فروشكاال حق هاييقرارداد شابهكاال م

يراز گريغ تاجردي به لهرا موردمعام

ندارد شتري يدار.م گري،خر شرطدي ودر

هدمي شندهمتع كهفرو تي كهازقيم گردد

هكنندهمعيننمودمصرفبرايفروشكاالبه

نفعهريكبهاست،عدولننمايد،وضمناً

خسارتمعينازمتعاملينمبلغيبهعنوان

يكازآنانمي صورتتخلفهر شودكهدر

                                                                                                                             

مي نمودخارج تلقي يكسان شود، اين. در آنچه بنابراين

 .كنددرموردشرطاخيرصدقنميگفتارخواهدآمدالزاماً
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پرداختازشروطمزبور،بهطرفديگرقابل

.باشد

هكهدرحقوقتطبيقيبهشرطيادشد

«يشرطجزائ»
شودومابههتبهعتعبيرمي 3

قانونگههذارايههران
4
عنههوانازآنبههه

.كنيميادمي«التزاموجه»
5
سواالتمتعددي

از.كندشكليمطرحميراازنظرماهويو

مهمتريناينسؤاالتيكيچگونگياعتبارو

جه قوقيو بهتأثيرح ست؛ صوصالتزاما خ

هنگههاميكهههخسههارتواقعههيواردهبههه

باشدمتعهٌدلهكمتريابيشترازمبلغيمي

سؤالديگر.كهدرشرطگنجاندهشدهاست

گونهضرروايناستكهچنانكهاساسًاهيچ

متعهٌدلهنشدهباشدچهاثريزيانيمتوجه

التزاممترتباست؟ازنظرشكليبروجه

سؤال ين بها يد يزبا سين ييندادر وآ

                                                           

3. Clause pénale = Penal Clause 

قهانون43قانونآئيندادرسيمدنيومهاده927مادة.1

 .ثبت

آقايدكترجعفريلنگروديازشرطمزبهوربههعنهوان.5

ييشرطجز» نوان«ا بهع يان تركاتوز قايدك شرط»وآ

رادراين«وجهالتزام»مااصطالح.انديادكرده«كيفري

درواقع،شرطجزايياعمازشرطي.دهيمگفتارترجيحمي

مي عه جامطال كهدراين ست شرطا ضوع كهمو چرا كنيم؛

جه برو عالوه ست كنا ييمم هم(پول)جزا گري يزيدي چ

هموضوعشرطموردبحثماوجهنقداستوباشد؛درحاليك

نظراطالقعنوانوجهالتزامبهآنبهمقصودنزديكتربه

 .رسدمي
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صوالً ياا كهآ سخداد برايپا له، متعهٌد

هد سارتازمتع فتخ ستحقدريا كهم اين

باشد،ناچاراستورودخسارتبهخودرا

خت شرطپردا جود صرفو يا يد باتنما اث

تزام جهال هدو يهمتع بولآنازناح وق

كافي سارات برانخ بهج لزاموي برايا

است؟

پاسخبهسؤاالتمزبور،آنجاكهصحبت

هايبين ست،ازقرارداد يانا ليدرم المل

مازنظرحقوقمستلزممطالعةوجهالتزا

درياسههتتههامعلههومشههودآيههاتطبيقهه

نظامهايحقوقيمختلفنسبتبهآنرفتاري

سانمي فاوتياشوديك گر،.مت طرفدي از

ها نوعقرارداد ين مرزيا برون صيت خصو

كدامقانونايجابمي كهجستجوشود كند

.حاكمبرشرطموردنظراست

ايههندونكتهههرادردوبخههشتحههت

عناوينوجهالتزامازنظرحقوقتطبيقي

قوقبين ظرح تزامازن جهال للوو الم

.دهيمخصوصيموردمطالعهقرارمي



بخشاول

وجهالتزامازنظرحقوقتطبيقي
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كهب جا هايازآن يهنظام سيكل رر

گنجدوازاينمختصرنميحقوقيكشورها

ناگوندر نابعگو بهم سي كهدستر جا آن

ين ست،درا شوارا سيارد طهب ينراب ا

گفتارابتدابهچندنظامحقوقيبيگانه

مي شاره يرانا ليا قوقداخ سپسح كنيمو

.دهيمموردبررسيقرارميرا



التزامازنظـرنظامهـايحقـوقيوجهـ4

 بيگانه

هان قوقيج همح هايم عةنظام مطال

شانمي گذارانون تارقانون كهرف هد د

قضههاتكشههورهايمختلههف،درقبههالوجههه

ست سانني تزام،يك مررا.ال ينا لتا ع

بايددروجودسياستهايعموميمتفاوتو

هادرر يردولت هايمتغ باقرارداد طه اب

مود ستجون جاريج هت.ت ينج فاوتازا مت

التزام،كههههههركشههوريدرقبههالوجههه

خويشوعكس هاي بانياز سب ليمتنا العم

شانمي گرن شورهايدي هد؛وجداازك د

متغيرازاينحيثكهدردرونهركشور،

التزاميكساندرزمانهايمختلف،باوجه

.رفتارنشدهاست
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جههاابتههداوضههعيتحقههوقيدراين

جه عهو ليسمطال قوقانگ التزامرادرح

عدازمي سهوب قوقفران سپسازح كنيم،

آنازحقههوقآلمههاندرايههنبههابسههخن

يزمي حثران ينمب سمتا خرينق گوييم؛آ

شههورويبهههبررسههيحقههوقاتخههادجماهير

بدينترتيبمطالعة.اختصاصخواهيمداد

بهماامكان دهدكهازميحقوقانگليس

ظام حثدرن موردب قوقي سيسح ضعتأ و

آگاهشويم،مطالعةحقوقفرانسه«الكامن»

مان هايوآل هاينظام ماراازراهحل

ه كرد؛بررسيخواهدژرمنيمطلعرومي

قو بهح يز شوروين نهق نواننمو ايازع

شورهايسوسيالي چهدرك صوصآن ستيدرخ

.دبودتوجهخواهگذرد،قابلموضوعمي



حقوقانگليسالفـ
6


جه قوقيو يتح شخيصماه التزامدرت

عالم نيدرا يتفراوا ليساهم قوقانگ ح

ايههن.نفههوذيههابطههالنقههانونيآندارد

برعهدةقاضيگذاشتهشده تشخيصالبته

فيهاعالمخواهدكهبامطالعةشرطمتنازعٌ

                                                           

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

contracts”,  Inte. Comp. Law Quaterly, Oct. 1960, p. 600.  
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لف جرايآنمك بها طرفين يا كهآ مود ن

هستندياخير؟

سي، ضيانگلي سنتي،قا ظر طهن ازنق

بيندكههرباركهشرطيدرمقابلخودمي

صورتي يدهدر يدگرد كيازدرآنق كهي

طرفينبهتعهداتخودعملننمايدمكلف

استمبلغمعينيبهطرفمقابلبپردازد،

آياكندكهابتدااينسؤالرامطرحمي

قصههدطههرفينازگنجانيههدنشههرط،تعيههين

جريمه
7
ااينكهمتخلفاستيبرايمتعهد

سيله شرطراو عاملين، يينامت برايتع ي

مقطههوعخسههارتاحتمههاليمتعهٌدلهههقههرار

اند؟داده
8
ترتيباثردادنياندادنبه

فيهبستگيبهاينتشخيصقاضيشرطمتنازعٌ

.خواهدداشت

اينطرزبرخوردقاضيانگليسي،ريشة

فاتوح بهاختال سادتهايتاريخيداردو

هايهايانصافودادگاهسنتيمياندادگاه

توضيحايناستكهدر.گرددالبازميكامن

ال،بنابراصلآزاديهايكامنقديمدادگاه

قراردادههها،هرگونهههشههرطپرداخههتوجههه

وازدستزدنبهالتزامرامحترمشمرده

                                                           

7. Penalty.  

8. Liquidated damage 
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ايههن.ورزيدنههدتركيههبآنخههودداريمي

تا برعكسرف ست تار،در هايردادگاهرف

همبهبعد،انصافبودكهازقرنپانزد

پاره قرارداددر جهاياز شانو كهموضوع

آنبدهكارموجببهنقدبود،شرطيراكه

تعهد
9
پرداختاصلونموددرصورتعدممي

بمراتببدهيدرموعدمقرر،مبلغيمنفعت

عنههوانخسههارتپرداخههتبيشههترازآنبههه

اثههراعههالمنمايههد،غيرقابههلترتيههب

ندمي قع،دادگاه.نمود صافدروا هايان

هرجادراينگونهقراردادههابهاتقلهب
10

 

شدندوياتأخيربدهكارطلبكارمواجهمي

درتأديههةبههدهيراناشههيازتقصههيروي

بهدانمي ستند، جهشرطپردان التزامختو

قرارداد ندرجدر ملنميم كهع ند،بل كرد

تعيههينوخههودميههزانخسههارتواقعههيرا

متعههههدرابههههپرداخهههتآنمحكهههوم

ندمي .نمود
11
ملدادگاه طرزع ين هايا

كه هداتي موردتع صرفًادر مدتها صاف ان

موضوعآنهاپرداختمبلغيوجهنقدبود

                                                           

ههايهايانصهافودادگاهدرخصوصتفاوتمياندادگاه.4

نهداديهه،.رك«الكهامن» نظامههايبهزرححقهوقي»بههر

دكترصفائي،دكترآشوريودكترعراقي،،ترجمة«معاصر

.بهبعد409ص

10. Fraud.  

11. MARSH: op. cit., loc. cit.  
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ليرفته يد؛و مولگرد موردمع تهدر رف

تعهداتيكهموضوعشانفعلياتركفعلاز

بعدها.نوعديگرينيزبود،مراعاتشد

عشرطمبني،درقرنهيجدهم،هرنونيز

ه چنانچهجنبةبرپرداختوجهالتزام

هي تنبي
12
نامعقول يا شتهو دا

13
شخيص ت

.گرديدباطلاعالمميشدهدادهمي

دراثريكتصادفتاريخي،اينرويه

در.النيزسرايتنمودهايكامنبهدادگاه

قع،دادگاه يروا قوانينموجببههاياخ

290514و2171
صالحيتيافتنهدتهادرصهورت

ثبوتاينكهبدهكاراصلوفرعبدهيخود

خت ستپردا قديمدادخوا گامت تاهن را

بدهي خت صورتپردا يادر ستو مودها ن

هايدادرسي،بدهكارراازمزبوروهزينه

قرارداد ندرجدر تزامم جهال بهو مل ع

ند عافنماي قوانين.م صويب جةت درنتي

الملزمشدندآنجاهايكامنهمزبور،دادگا

عنوانهخواستةخواهانمطالبةمبلغيبهك

بود، هد جامتع عدمان شياز سارتنا خ

تهرابررسيكنندكهآيا ابتداايننك

مبلغموردمطالبهجنبةتنبيهيدارديا

                                                           

12. Repressive. 

13. Unconscionable. 

14. Administration of Justice Acts, 1696, 1705.  
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بايسههتخيههر؟درصههورتاول،دادگههاهمي

عي سارتواق ختخ بهپردا صرفًا هدرا متع

ي كومنما باتمح صورتاث همدر د،آن

ية سارتازناح لهورودخ برعكس،.متعهٌد

سترا مورددرخوا لغ گاهمب چهداد چنان

لفبودبهفاقدجنبةتنبيهيمي ديد،مك

آنترتيباثردهد،بدونآنكهحقداشته

باشددرمبلغمعينشدهتغييريدهدويا

ازخواهانبخواهدورودخسارتواقعيبه

.اتنمايدخودرااثب

كامن ظام همدرن نوز يهه ينرو الا

يعنيهرگاهتعيينمبلغ.لاستموردعم

جهبه نوانو بةع طوعالتزام،جن يينمق تع

خت بهپردا هد شد،متع شتهبا سارتدا خ

تماممبلغمعينشدهمحكومخواهدگرديد،

نهكمترونهبيشتر،بدوندرنظرگرفتن

يابي تر عيكم سارتواق كهخ شترازاين

جه يزانو صالًم ياا شدو قرربا التزامم

.خسارتيوجودنداشتهباشد
15


ين مقداردا بهتع ياز چهن ماآن ا

ته يننك شخيصا برايت كي چهمال كه ست ا

جه ختو شرطپردا كه جوددارد التزام،و

بة قدجن بودهوفا سارت طوعخ يينمق تع

                                                           

15. LAWSON: Remedies of English Law, 1972, p. 68.  
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سؤ ين بها سخ ست؟پا هيا سانتنبي الآ

يكهدررابطهآرائمطالعةنيستمگربا

.باموضوعتاكنونصادرگرديدهاست

در،«لوپس»يكقاضيانگليسيبهنام

خصوصاينپرسش،چنيناظهارنظرنموده

:است

هرگههاهقصههدطههرفينازتنظههيمشههرط،»

يين يقتع قراردادازطر جراي ضمينا ت

«جريمه»مبلغيبهصورت
16
باشد،دراين

نبةتنبيهيدارد؛صورتوجهمعينشدهج

امههاچنانچهههقصههدطههرفينارزيههابيو

عدم شياز ساراتنا شاپيشخ يينپي تع

اجههرايقههراردادباشههد،موضههوعشههرط،

«.تعيينمقطوعخسارتتلقيخواهدشد
17




ستنباطمي نينا بورچ شودازرأيمز

كهمهمنزدقاضي،قصدمتعامليناستكه

قراردادو يات موعمحتو عةمج بامطال

ياوضههاعواحههوالمحههي بههرآن،بررسهه

مهمايننيستكهطرفين.گردداستنتاجمي

شرطگنجانده صطالحاتيدر تيچها ند؛ح ا

تعيينمقطوع»يا«جريمه»گذاردنالفاظ

                                                           

16. Fine. 

17. Law v. Redditch, Local Board (1892) l.o.b. 127, p. 132, (BENJAMIN: op, cit, p. 602).  
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سارات كهقا«خ بود هد ضيمانعآننخوا

نحويسعيكندارادةواقعيطرفينراهبه

ه وليآنچهرا.احرازكندكهبيانشد

كندايناستكهدرنرأيمشخصنميكهاي

مانمي كهچهز مود عالمن ستيا توانبدر

ردوبهدا«جريمه»التزامجنبةمبلغوجه

بل بودنش،قا هي حاظتنبي ثرل يبا ترت

نيست؟

لرد»بهاينسؤال،قاضيديگربهنام

ندين ست«دا تها سخگف حدوديپا به.تا

شرط ير، مواردز قع،در ظروي،دروا ن

:بهحسابآيد«جريمه»بايد
18


هرگههاهمبلههغتعيههينشههدهآنقههدرههه»

«اعراقآميز»
19
باشدكه«نامعقول»يا

اثباتزآخرينحدخسارتممكنوقابلا

فراتررود؛

هرگاهموضوعقرارداد،پرداختمبلغيه

جه بودهوو قد جهن شترازو التزامبي

مبلغمزبورباشد؛

فاوتكهوقتيكهدرقبالحوادثمته

شوند،مبلغمنجربهخساراتمتفاوتمي

شده عين حديم صورتوا كهدر شد با

                                                           

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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قههوع،تمههاميههاهههريههكازآنهههاو

 .پرداختباشدقابل

كهازمجموعاوضاعوبرعكس،درصورتي

طرفين، كه گردد ستنباط نينا حوالچ ا

التزام،بهحينتنظيمشرطپرداختوجه

لغهيچ يينمب بهتع قادر جه ساو رتخ

عينبوده بهواق كه غي ند،مبل نوانا ع

طو سارتمق شدهخ يين طرفينتع س  عتو

«.باشدتنفيذمياستقابل



شدهدررأي ياد هاي موعمالك ازمج

توانفهميدكهتنهاچنينمي«لردداندين»

التزامبيشتروياكمتربودنمبلغيوجه

بهنسبتخسارتواقعينيستكهآنرااز

سا بار يدق مياعت بوربا لغمز ند؛مب ك

بقدريباخسارتواقعينامتناسبباشدكه

نهعقلآنرابپذيردونهانصافآنرا

.حكمكند
20
توانداضيميدرچنينفرضي،ق

همبلغوجه بستهبهاوضاعوالتزامرا

ها تغييردادهوتعديلحوالقضيه

ند مدعيبتوا كه براين شروط يد،م نما

م .لخسارتواقعيشدهاستثابتكندمتح

صورتي ضاعوبرعكس،در موعاو كهازمج

                                                           

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

سارات شاپيشخ يينپي صدتع طرفينق كه

اندناشيازعدماجرايقراردادراداشته

تابدينوسيلهازمعضالتناشيازمراجعه

لوگير ستريج تييبهدادگ شند،ح كردهبا

صوالً گرا لهواردخا بهمتعهٌد يز سارتين

نشدهباشد،بهحكماصلآزاديقراردادها

التزامكههوچكترينتغييههريدرمبلههغوجههه

صل كها شروطبراين شد،م هد دادهنخوا

طل قانونيبا لل تيازع بهعل قرارداد

.نباشد،كهاينخودبحثديگرياست



حقوقفرانسهبـ

ين صوصا سهرادرخ قوقفران شةح ري

ل سيحيمط قوقم قوقرموح يددرح ب،با

التزامصرفاًدرحقوقرم،وجه.جستجوكرد

تعهدبدهكار.داشتجنبةتنبيهمتعهدرا

شرطي صورت ندهميبه كهگنجا موجببهشد

مل خودع هد بهتع بدهكار گاه آن،هر

بايستمبلغيبهعنوانجريمهنمودمينمي

بهاينشرطكهموسومبود.پرداختنمايد

"stipulatio poenae"،درحقيقتدرموارديبكار

تهمي جامگرف بهان هد لزاممتع كها شد

تعهدشقانونًاممكننبود،بدينتوضيحكه
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جه غيو ختمبل بهپردا هد لزاممتع باا

لهميبه صلي،متعهٌد هدا نوانتع ستع توان

بور ظرمج موردن هد جامتع بهان ويرا

يد نما
21

بانمتعه. بهدٌشرطازز صورتله

شتهمي بارتنو ينع بها لق گر»:شدمع ا

قول كردي، قلن منمنت به شيءرا فالن

.«دهيفالنمبلغرابهمنپرداختكني؟مي

كه متعهد»مفهومشرطدرواقعاينبود

واين«بايدفالنمبلغراپرداختنمايد

بود بدهكار هد هاتع صليوتن هدا .تع

گ هددي قال)رتع نيانت شيءيع يت (مالك

صورتشرطترتيباثرنبودوتنهابهقابل

قرارداد له،در بهمتعهٌد مه ختجري پردا

.شدگنجاندهمي
22


                                                           

44. داشت"stipulatio poenae"شرط نيز ديگري استفادة .موارد

كهنمودتعهدمي«ب»درمقابل«الف»مثاًلدرقراردادي،

ج» » چنانچه و دهد انجام را ج»تعهدي مورد« تعهد به

 نكرد عمل الف»نظر » ب»به بپردازد« معيني مبلغ چون.

 اجبار ج»امكان » ناحية الف»از » نداشت،قانونًا وجود

 كه ج»چرا » اجبار طرفي از و بود، نكرده «الف»تعهدي

بهانجام«ج»نيزبهانجامتعهدشهيعنيواداركردن

باقي كه راهحلي تنها بود، غيرممكن ه نظر مورد تعهد

مي كه تعهدي اگر كه بود اين ج»ماند انجاممي« بايست

بهپرداختمبلغيبهعنوان«الف»گرفت،دهدانجامنمي

درخصوصموارداستعمالشرطفوقبه.شدجريمهمحكوممي

:مرجعزيرمراجعهشود

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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صرفاً صة جهخصي شرط،دونتي هي تنبي

شت بالدا بهدن
23

چه: كه،چنان اولاين

دنظرمتعهٌدلهراانجاممتعهد،امرمور

هدرمثالفوق،انتقالمالكيتنمي داد

ه التزامرابايستتماموجهميشيء

جه لغو گاهمب يًاهر پردازد؛ثان التزامب

كافي له عيمتعهٌد سارتواق برانخ برايج

بيشاز غي ختمبل بهپردا هد بود،متع ن

التزاموتههاميههزانخسههارتواقعههيوجههه

.گرديدمحكوممي

يدا يرپ شرطتغي شاي شيوةان عدها ب

به لف بدهكارمك كه ني بدينمع كرد،

يكيتعهداصلي:گرديددوتعهدميانجام

قرارداد كهدر بود مري جاما وآنان

دفرعيكهگنجاندهشدهبود،وديگريتعه

.لتزامبوداهمانپرداختمبلغوجه
24
شرط

اخير،همجنبةتنبيهيداشتوهمجنبة

شرطبهاينعبارت.تعيينمقطوعخسارت

دهيكهفالنشيءراقولمي»:شدنگاشتهمي

قل منمنت منبه به شيءرا گر ني؟ا ك

دهيكهفالنمبلغرامنتقلنكردي،قولمي

پردازي؟ منب شرط،.«به كه جا ازآن

                                                           

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.  
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توانستمتعهٌدلهميهمتضمندوتعهدبود،

ندو يانآ خابم خودانت يل بهم كيرا ي

نمايد،برايدرخواستخسارتنيزتكليفي

هد جامتع عدمان شياز ضررنا بت دراث

.اشتند

جه نةو صلتدوگا ينخ سيلة)التزاما و

،بعدهادر(تنبيهووسيلةتعيينخسارت

حقههوقمسههيحيدرقههرونوسههطيدنبههال

يد .گرد
25
جه ستعمالو قعا التزام،دروا

ينمذهبيبودايبرايفرارازقوانوسيله

خواريرام با نوعميكهر نيم ست؛يع دان

هعنوانبهرهوبابهجايتعييندرصديب

ه چيزيكهمخالفقوانينخسارتديركرد

شدكهدرقراردادقيدميهمذهبيبود

هرگاهمتعهدبدهيخودرادرموعدمقرر

.پرداختنكندبايدفالنمبلغرابپردازد

پرداختبدهيدرموعدمقرر،دمدرصورتع

ستق لهم لغيمًامتعهٌد ستردادمب برايا

هبه هعنوانوجهمعينشده اقامةالتزام

.نموددعويمي

امههادرخصههوصماهيههتوآثههارشههرط

مزبورميانعلمايحقوقمسيحياختالفنظر

                                                           

25. FLINIAUX: op. cit., p. 235.  
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شت جوددا .و
26
كهعده نوان ينع بها اي

جه سارتهدفو شاپيشخ يينپي تزام،تع ال

هههامسههتحقمبلغههيناسههت،متعهٌدلهههرات

عيمي سارتواق يزانخ كهازم ستند دان

يرامجازتجاوزنكندوبدينترتيبقاض

شرطمي شدهدر عين لغم كهمب شمردند

خت جهپردا هدو يلد ين.التزامراتقل ا

ستمخالفآنچيزياستكهطرز تفكر،در

ط ليسوب قوقانگ كامنوردرح ال،كليدر

ه هچنانكهگفتيم درمعمولاستكه

جهصورتي طوعكهو يينمق بةتع التزامجن

حقنخوا ضي شد،قا شتهبا سارترادا هدخ

درمقابل.داشتميزانآنراتغييردهد

سيحي مايم گرازعل هيدي يدةگرو ينعق ا

التزام،عالوهبرمعتقدبودندكههدفوجه

لهاز كردنمتعهٌد عاف سارت،م يينخ تع

سارتاستو توسلبهدليلبراياثباتخ

حاظنمي مينل يزانآنرابهه ستم باي

.تغييرداد

تصويبقانونحقوقفرانسهتاقبلاز

،نظريههةاولراكههه2003مههدنيدرسههال

س  مولن»تو «دو
27
يه»و «پوت

28
شده خاذ ات

                                                           

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

27. Dumoulin.  

28. Pothier.  
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مالمي يه».مودنبود،اع تاب«پوت درك

جه ضوعو خودمو هدات بارتتع التزامراع

لهازعدممي داندازجبرانخسارتمتعهٌد

هد جامتع ان
29

لغ يزمب حاظن مينل بهه ؛

.داندآنراقابلتغييرمي

يدة ينعق مدني،ا قانون سندگان نوي

يه» جه«پوت كهو يينرا بةتع التزامجن

2227پيشاپيشخسهارترادارد،درمهادة

ايههنموجببههه.قههانونمزبههورگنجاندنههد

جه»:ماده برانو ستازج بارتا التزامع

جام عدمان لهاز كهمتعهٌد ياني ضرروز

ملمي صليمتح هدا «.شودتع
30
ين هوما مف

شدكهچوندتًاميمادهقاع بايستاينبا

تزامدرالقصههدطههرفينازگنجانههدنوجههه

قرارداد،جبرانخساراتاحتمالياحداز

آنهااست،هرگاهمبلغمعينشدهبيشاز

خسارتواقعيمتعهٌدلهباشد،قاضيخواهد

توانستميزانآنراتقليلدهد؛زيرابا

حكمنمودنبهپرداختمبلغخسارت،نظر

هدمتعهدٌ تأمينخوا ضررش بران بهج له

يد به.گرد هد كردنمتع كوم برعكس،مح

                                                           

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.  

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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جه ختو بيشازپردا صورتيكه التزام،در

ست جازاتيا يلم شد،تحم عيبا سارتواق خ

.برويكهموردنظرطرفيننبودهاست

سه گذارفران عيقانون ظرواق مان ا

همهان2252چنيننيسهت؛زيهرادرمهاده

هرگههاهدر»:تقههانونقيههدنمههودهاسهه

قراردادمقررشودكهدرصورتعدمانجام

تعهدازناحيةيكيازطرفين،مبلغيبه

طرف گردد، خت يانپردا ضرروز نوان ع

تراز ياكم شتر غيبي ستحقاقمبل گرا دي

بههدين.«آنچهههشههرطشههدهنخواهههدداشههت

ية بولنظر عينق گذاردر يب،قانون ترت

ب«پوتيــه» تزامجن جهال كهو ةبهاين

تعيينخسارتدارد،آنقسمتازنظريةاو

راكهههقاضههيحههقخواهههدداشههتميههزان

جه عالمو مردودا هد، يلد التزامراتقل

بنابراين،اصلبرايناستكه.نمودهاست

غتوانهههدازپرداخهههتمبلهههمتعههههدنمي

هوجه بهاينعنوانكهميزانالتزام

واقعيكمترازمبلغمعينشدهاستخسارت

مانچيزياستززندوايندرستهسرباه

التزامآنجاكهوجهكهدرحقوقانگليسه

صادقجنبةتعيينمقطوعخسارترادارده

.است
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يوان ملد موردع مواره بوره صلمز ا

ب كه ست بودها سه شورفران جودك او

ايازحقوقداناناينپارهانتقاداتشديد

كشور
31
گذردوبرخالفآنچهدربلژيكمي

32
،

التزامخودداريازدستزدنبهميزانوجه

.كردهاست
33


ستفاده ملازهايزياديسوءا كهدرع

يبهعملآمدقانونورويةقضائ
34
موجب

هم قانونن صويب گذاروت لتقانون دخا

اينقانون،باالهام.گرديد2795ژوئيه

پاره چوناز گر، قوقيدي هايح اينظام

ليس قوقانگ ح
35

ي سوئيسوايتال ا،
36

به،

التزامصورتيكهوجهقاضياجازهداددر

باشد،«ناچيز»ويا«آميزبوضوحاغراق»

يد عديلنما لغآنرات .مب
37
ينراه حلا

                                                           

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

دربلژيك،بهاوجهودشهباهتقهوانينآنكشهوربها.44

خت شروطپردا سيارياز ضايي،ب يةق سه،رو قوانينفران

التزامرابااستفادهازمفاهيمجهتنامشروعوياوجه

ست مودها عالمن طلا مومي،با ظمع بان شرط فت در.مخال

:اينموردمراجعهشودبه

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.  

.تعيينمقطوعخسارتداردالتزامجنبةوقتيكهوجه.45

36. V. MALAURIE: note D. 1972, p. 585.  

بهشهرح2795قانونمدنيمصوب2252بنددومازماده.44

:زيراست
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درواقعدنبالهومكملراهحليبودكه

قانون صويب بلازت سهق گذارفران قانون

قانون تدوين تداي ماناب يدوازه جد

هبودكهبينيكردپيش2242مدنيدرماده

آن،هرگاهتعهدجزئًاانجامشدهموجببه

بهقا شد، ستبا شدها يارداده ضياخت

ليكناز.لتزامراتعديلكندامبلغوجه

بور مادةمز براي گذار كهقانون جا آن

عاملين بود،مت شده ئلن نهقا بةآمرا جن

جه كهو يداين باق فادآنرا التزامم

جزئًاقابلپرداختاستحتياگرقرارداد

.كردندشدهباشد،خنثيميانجام

ندها نهترف لوگيريازاينگو برايج

ايجملهه2242بدكهقانونگذاربهمهادة

كه فزود خالفموجببها شرطم نه آنهرگو

مقههرراتآنغيرقابههلترتيههباثههراعههالم

موجههبحقههوقهبههدينترتيههب،بهه.گرديههد

فرانسه،اصلبرمعتبروغيرقابلتغيير

التزاماست،مگراينكهمبلغآنبودنوجه

كهدراغراقضوحبو شد ناچيزبا يا يز آم

ست هدتوان ضيخوا صورتقا ين لغآنا مب

آميزوياناچيزباشدكهدربوضوحاغراق

                                                                                                                             

"Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été conrenue, Si elle est 

manifestement excessive ou dérisoire…" 
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اينصورتقاضيخواهدتوانستمبلغمعين

ازطرفي،هرگاهحين.شدهراتعديلكند

طرحدعويقسمتيازتعهداصليانجامشده

شدقاضيخواهدتوانستبهنسبتاهميتبا

آنچهههكهههانجههامشههدهاسههت،ازميههزان

استثنايديگرينيزبر.التزامبكاهدوجه

گاه كههر ستوآناين بورواردا صلمز ا

ميزانخسارتواقعيدراثرتقصيرعمدي
38


سنگين صير ياتق و
39
هد تبمتع ازبمرا

لتزامفراتررود،دادگاهبااميزانوجه

قانونمهدنيوبهه2250دبهمادةاستنا

ايندليلكهمخالفنظمعموميخواهدبود

يا طاو شودازخ جازهداده سيا بهك

ست هدتوان برد،خوا سودب خود سوءنيت

.مبلغوجهتخلفراافزايشدهد

كهههموضههوعتعهههداصههلي،درصههورتي

التزاممتناسبپرداختوجهنقدباشد،وجه

ش عين قانونيم هرة ود،واالدرآنباب

،بالاثردرتنداقسمتكهباقانونمطابق

.خواهدبود

صورت به سارت يينخ حال،تع هر در

اشايناستالتزامدرقراردادنتيجهوجه

                                                           

38. dol.  

39. faute lourde.  
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مدعيبراياثباتاستحقاقخودبهكهاوالً

دريافتمبلغتعيينشده،نيازبهاثبات

هد جامتع عدمان شياز سارتنا ورودخ

ي يدهندارد،ز فرضگرد شرط سارتدر راخ

التزاموايننكتهاستواثباتوجودوجه

براي ست، شدها جامن صليان هدا كهتع

جه لغو بهمب له ستحقاقمتعهٌد التزاما

كافيخواهدبودواينهمانچيزياستكه

موردح زهدر ليسني كهقوقانگ جا آن

جه قيالتزامو ساراتتل طوعخ يينمق تع

همي بعالوه،متعهٌدله.كنديصدقمشود

التزام،البههةوجهههتوانههدبهههجههايمطمي

ف جرايم ضايا كردهوتقا قراردادرا اد

مههادة)اصههليرابخواهههدانجههامتعهههد

لتزامادرچنينفرضيمطالبةوجهه(.2220

موردنخواهدداشت،مگرآنكهبرايتأخير

شد شدهبا عين هدم جرايتع ماده)درا

التزامةپرداختوجهبرعكس،مطالب(.2227

مانعآننخواهدبودكهمتعهٌدله،درعين

ظلحال،تقاضايفسخقراردادرانيزبهحا

جرعدم هد،ا يةمتع صليازناح هدا ايتع

.عملآوردبه
40


                                                           

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

460). 
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 حقوقآلمانـ4

برخالفقانونگذارفرانسه،قانونگذار

آلمانازهمانابتدايتدوينقانونمدني

(B.G.B.)،رامبني«پوتيه»و«ولندوم»نظرية

بل تزامقا جهال كهو ست،براين يرا تغي

قرارداد بول مان.موردق عذلك،درآل م

سارت يينخ بةتع هاجن تزامتن جهال و

بة برآن،دارايجن عالوه كه ندارد،بل

تنبيهياستوبراياجبارمتعهدبهانجم

320مههادة)شههودتعهههدشبكههارگرفتهههمي

مدني (.قانون
41
في قوقيازطر ظامح ،ن

آلمان،برخالفحقوقانگليس،تفاوتيميان

جه هيوو تزامتنبي جهال كهو التزامي

ئل سارتدارد،قا طوعخ يينمق بةتع جن

ست جه:ني موردو هردو بلدر التزامقا

.ترتيباثراست

امادرحاليكهقانونگذارآلمان،در

جه بالو نرمشفراواق خودالتزام، نياز

س شاندادها ضائن يةق شورت،رو ينك يا

رهكوشهههيدهاسهههتآزاديعمهههلهمهههوا

.كنندگانازآنرامحدودنمايداستفاده

                                                           

آيدپيوستكتهابانگليسيمواديكهدرمتنميترجمة.14

:زيراست

Arthur t. von Mehren: The Civil Law System, 1957, p. 891 et seq. 
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جه بهو جع مدةرا قرراتع التزامرام

قههانونمههدني434و430بايههددرمههواد

دههدتهااجازهمي430مادة.جستجونمود

التزامبههرايجبههرانهرگههاهمبلههغوجههه

كافين له عيمتعهٌد ساراتواق شد،ويباخ

ئ لغزا صولمب برايو ند لغبتوا برمب د

عوي مةد بدهكاراقا يه شده،عل عين م

نمايد،مشروطبراينكهبرايمبلغزائد،

خود، عاي باتاد لي،دراث عدةك بققا ط

ند يلك مةدل لك،مع.اقا دركهطورهمانذ

قانون ست، صادقا سه قوقفران موردح

جازهنمي مانا همآل له كهمتعهٌد هد د

جه ختو ضايپردا يدوالتزامتقا رابنما

هماجرايتعهداصليرابخواهد،مگردر

جه كهو سارتالتزامموردي برانخ برايج

شد شدهبا قرر هدم جامتع تأخيردران

يماازآنجاكهرويةقضهائا(.432مادة)

آلمان
42

قانونمدنيرا430،مقرراتمادة

دانههد،درعمههل،فاقههدجنبههةآمرانهههمي

توانندمقرراتمزبوررادرتعاملينميم

بههدين.قههراردادخههودناديههدهبگيرنههد

ترتيب،هرگاهدرقراردادطرفينقيدشده

باشدكهدرصورتتخلف،متعهدمكلفبه

                                                           

42. RGZ 70, 441; 112, 336. (BENJAMIN: OP. cit, p. 618).  
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جه ختو هدوپردا صلتع جاما التزامان

.است،مطابقارادةطرفينعملخواهدشد

التزام،درمبلههغوجهههكهههطورهمان

واقعيمتعهٌدلهازميزانخسارتكهصورتي

گونهافزايشاست،همانكمترباشد،قابل

به يزانآن چهم يزچنان حون سيار»ن ب

بيشترازخسارتواقعيباشد،«نامتناسبي

هدتو ضيخوا شدهراقا عين لغم ستمب ان

قانونگذارآلماناينقاعده.تقليلدهد

وركشهقانونمدنياين434مادةراكهدر

قهانونمهدني2441سهت،ازمهادهآمدها

اقتباسنمهودهكهه2022اتريشمصوبسال

انگليسيدرموافقاستباطرزتفكرقضات

.شوديميكهتنبيهيتلقالتزاميقبالوجه

گفتيمكهطورهمانقانونمدنيسوئيسنيزه

ماده)همينرويهرااتخاذنمودهاسته

241.)

مهانقانونمهدنيآل434ذلك،مادةمع

فايدةچندانيبرايبدهكارانيكهبهشغل

تجارتمشغولهستندندارد؛زيرامندرجات

قانونتجارتآلمان430مادةموجببهآن،

.عمليههاتتجههارقابههلاعمههالنيسههتبر
43


لةبدين يكمعام گاهدر يب،هر جاريترت ت

                                                           

43. VON MEHREN: op. cit., p. 513.  
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شههرطيگنجانههدهشههدهباشههدكهههيكههياز

،متعاملين،درصورتعدمانجامتعهداتش

ختمي بلپردا طرفمقا به غي ستمبل باي

يزان شتازم هددا حقنخوا ضي يد،قا نما

ين كها گرآن هد،م شدهبكا عين سارتم خ

تقليلدرجهتمنافعطرفغيرتاجرباشد

،در430كهدراينوضهعيتمطهابقمهادة

سبمبلغمندرجدرشرطباصورت عدمتنا

يل شرطتقل لغ عي،مب سارتواق يزانخ م

.واهدشددادهخ

ستنباط نينا فوقچ قررات موعم ازمج

شههودكهههدرمعههامالتميههانتجههار،مي

انبيشترمنافعطلبكارراقانونگذارآلم

گرفتهههاسههتتههابههدهكار؛زيههرادرنظر

جه چهو حالچنان هر كاردر التزام،طلب

كافيبرايجبرانخسارتواقعيوينباشد،

سارتبيشتربابودقادرخواهد اثباتخ

عينا لغم بهزمب يانشده،ما التفاوتم

التزامراخسههارتواقعههيومبلههغوجههه

فتدارد صورت.دريا بدهكاردر برعكس،

بة حقمطال عي، سارتواق بودنخ تر كم

بهعبارت.التفاوترانخواهدداشتمابه

جه ير،و صورتاخ گر،در برايدي التزام

بدهكارمقطوعوبرايطلبكارقابلتغيير
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ي ستوا قوقا هادرح كهتن ست ضعيا نو

.شودآلمانمشاهدهمي

وقايههنطرفههداريقانونگههذارازحقهه

يآلماندرهاالعملدادگاهطلبكاردرعكس

.تأثيرنبودهاستحمايتازبدهكارانبي

برخالف مان كهدرآل جا قع،ازآن دروا

فرانسههه،مههوادقههانونيمربههوطبههه

جه يالتزو ند،رو نهندار بةآمرا ةامجن

كوشيدهاستبااستنادبهقضائيآلمان

تأثير مدنياز قانون لي صولك موادوا

غيرعادالنهبودنمقرراتيكهدرحمايتاز

تدوينگرديده له هدمتعهٌد ندبكا به.ا

همينخاطراستكهدرصورتبطالنقرارداد

التزامترتيههباثههردادهاصههليبهههوجههه

شودنمي
44

شد جاريبا قراردادت خواه و،

جاري لغ.خواهغيرت چهمب عالوه،چنان ب

جه كهو گردد عين سنگينم نان التزامچ

ضوح سنهبو خالقح يتا صلرعا باا
45
در

240تضادباشد،دادگاهبهاستنادمهادة

لتزامراناديدهخواهداقانونمدنيوجه

فت گر.گر صلدي ستناددادگاها هاموردا

نالتزام،اصلحسكردناثروجهبرايخنثي

                                                           

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

45. Die gutten Sitten.  
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.نيتدراجرايتعهداتاست
46
برايتشخيص

ته ظرگرف عدديدرن ملمت يت،عوا سوءن

بدهكارومي ضعيت يرو عواملينظ شود؛

بول بهق ها حتآن كهت حوالي ضاعوا او

.قههراردادتههندادهاسههت
47
ايدرپههاره

يزدادگاه مودنمواردن طلن برايبا ها

جه حق،و ستفادهاز سوءا صل بها التزام

قههانونمههدنيمتوسههل221مههادةموضههوع

.اندشده
48


ين جودا نبباو سختگيريازجا مه ه

هايآلماندراينكشور،استفادهدادگاه

التزامدرقراردادهابسيارمعمولازوجه

اسههت؛بههويژهدرمعههامالتيكهههدرآنههها

صوالً ياا عي، سارتواق يزانخ يينم تع

ايههن.غيههرممكناسههتويههاسههختمشههكل

اوالً،بنابر:لولدوچيزاستاستقبالمع

قهانونمهدني435و447مهوادمستفاداز

ه موردسايردركهطورهمانآلمان

 باوجودهنظامهايحقوقيگفتهشد

التزام،بههاراثبههاتخسههارتازدوشوجههه

شود؛ثانيًا،ازآنجالهبرداشتهميٌمتعهد

كهههمقههرراتقههانونمههدنيحقههوقكامههل

                                                           

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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كنههد،طلبكههارانميٌدلهههراتههأمينهمتع

هكارانالتزامبهبدآلمانيدرتحميلوجه

به ستفادهازآن نوانخويشدرا شير»ع شم

.دهندترديدبهخودراهنمي«داموكلس
49




 حقوقشورويـ4

ظام چونن شوروي،هم قوقي ظامح درن

،همدارايجنبةالتزاماصوالً،وجهنآلما

بهمنظوراجبارمتعهدتنبيهياستوبه

تهميان كارگرف هداتشب همجامتع شودو

طوع يينمق بةتع ين.سارتراداردخجن ا

صوب مدنيم قانون قررات يقم نيازتلف مع

272250
اينكشهور2744دسامبر27وقانون

.گرددالتزاماستنباطميناظربهوجه

                                                           

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

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

55. مصوب مدني قانون 2722مقررات بنيادي»توس اصول

شوروي جامعير اتخاد مدني حقوق » 0مصوب 2712دسامبر

است نشده  داده تغيير انگليسيبه. متن مطالعة منظور

 جنبه241ماده كه ه اشاره مورد بنيادي كلياصول هاي

عد از ناشي مسئوليت انجام برداردم در را به-تعهد

:مأخذزيرمراجعهشود

HAZARD, SHAPIRO, MAGGS: The Soviet Legal System, New York, 1969, p. 447. 

هدرخصوصنقشاصولبنياديمزبوردرسيستمقانونگذاري

مدني قوانين به نسبت آنها اهميت و شوروي اتحاد

ش مراجعه كشور، اين مختلف جمهوريهاي شمارة به 201ود

.كهقبالًبهآناشارهشد«نظامهايبزرححقوقيمعاصر»كتاب
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التزامقانونمدني،وجه232طبقمادة

آنيكيازموجببهكهعبارتازشرطياست

هدمي جام»شودطرفينمتع عدمان صورت در

غي جامآن،مبل تأخيردران يا هدو تع

جه بلدرآوردو طرفمقا يت بهملك قد .«ن

متعهٌدلهمحقخواهدبود»درچنينصورتي،

عدم شياز ساراتنا خود،خ خاب بهانت

التزامراانجههامتعهههديههامبلههغوجههه

شده عين لغم گاهمب يدوهر فتنما دريا

برانخسارتتأخيردرانجامتعهدبرايج

شد، هدبا ناقصتع جام ياان لهو متعهٌد

صرف ست هدتوان هدخوا جرايتع ظرازا ن

جه ياو صلي، ندوتالا ستك زامرادرخوا

طبق.«ياخسارتواقعيرامطالبهنمايد

مادة مين صرةاوله فق»تب صورتتوا در

صورتموجببهطرفين يادر قراردادو

توانههد،هههمن،متعهٌدلهههميدسههتورقههانو

التزامرابكندوهمدرخواستپرداختوجه

.«خسارتواقعيرامطالبهنمايد

شههود،قانونگههذارچنانكهههمالحظهههمي

شههوروي،همچههونقانونگههذارآلمان،بههه

بكهههارامكهههاندادهاسهههتدرصهههورتطل

جهعدم لغو يتمب برانكفا برايج التزام

تخودراالتفاوتخسارخسارتواقعي،مابه
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بعههالوه،.پههسازاثبههات،دريافههتدارد

التزامتوانددرمورديكهوجهطلبكارمي

جامبه تأخيردران لوگيرياز ظورج من

هد جامتع همان ست، شدها قرر هداتم تع

وهههمالتههزامرااصههليراتقاضههاكنههد

قراردادق گر تيا هد،ح ينيبخوا ديدرا

.جهتنداشتهباشد

قانونمهدنيبهه232درمقابل،مادة

جازهمي گاها هدداد كه»كهد موردي در

جه سبيبه»التزامو حوغيرمتنا بيشاز«ن

لغ ست،مب كارا عيطلب سارتواق يزانخ م

بدهكار ضاي بهتقا نا شدهراب عين م

.«تقليلدهد

صنامتناسهههببهههودنمبلهههغيختشههه

هاقعيوميزانخسارتالتزامباوجه

قوقي هايح سايرنظام ند ضيهمان باقا

وليقانونگذارمالكهاييبرايتقليل.است

معهينكهرده232مادةوجهتخلفدرهمان

دادگاه»التزاممبلغوجهدرتقليل.است

.2:بايدبهعواملزيرتوجهداشتهباشد

.2اياسههت؟اجههرايتعهههددرچهههمرحلههه

.4ماديقراردارند؟طرفيندرچهوضعيت

بل نافعقا هدم ظةمتع نافعمالح لهم منجم

.«ماديويكداماست؟
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مادة ستنباطمياز نينا يرچ شوداخ

شراي باال،قاضيمي تواندكهبااحراز

جهدر لغو موردمب كاهشهر التزامرا

جه خواهو هد؛ برانبهالتزامد ظورج من

شيا سارتنا شدوخ هدبا جامتع عدمان ز

تههأخيردرمنظههورجلههوگيريازخههواهبههه

معذلك،اينبدانمعنينيستكهانجامآن

خسارتيمواقعيكهاصوالًقاضيبتوانددر

ستناد باا ست، يدها كارنگرد جهطلب متو

خت كالًازپردا هدرا ير،متع مادةاخ به

التزاممنههدرجدرقههراردادمعههافوجههه

.نمايههد
اينجههانيههزهمچههونسههايردر 51

هنظامهايحقوقي،وجود قليلهمخسارت

همينخاطرروضاستوبهمفهكهباشد

جه لغو يلمب حذفتقل لي جازو التزام،م

.كاملآنممكننيست

،كهبهآن2744مبرقانوننوزدهمدسا

ه تغييراتچنديدرقانوناشارهكرديم

:مدنيشورويايجادنمودهاست

التزامدرتمههاماوالً،گنجانههدنوجههه

قراردادهههاينمونههةمههورداسههتفادهدر

واحههدهايمختلههفتجههاريوروابهه ميههان

منظوراز.اقتصاديدولتيالزاميگرديد

                                                           

51. R.S.F.S.R. Supreme Court, Civil Appellate Division, 1926 (BENJAMIN: op. cit., p. 622).  
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التزام،اجباربدهكارانالزاميكردنوجه

ين يقوگوا جامدق بهان ها نهقرارداد

موقعتعهداتتجاريواقتصاديشانبودبه

كهبرايبهبودسازماندهياقتصاديجامعة

هايپنجسالهوانجامدقيقبرنامهشوروي

ددرشوريطرحوبهبع2727سالكهازه

يد جراگرد شدهها شخيصداده ضروريت

.بود
52


قانون232خالفمقرراتمادةثانيًا،بر

تواند،آنمتعهٌدلهنميموجببهكهمدنيه

بر عالوه قرارداد، جود صورتو جزدر

جه صلي،و هدا جرايتع سارتا التزاموخ

ها يدوتن بهنما هممطال با عيرا واق

تواندياوجهالتزامياخسارتواقعيمي

هرا مطابققانونباتعهداصليبخواهد

پهذيراينامرامكان2744نوزدهمدسامبر

ست كه.ا كاري يب،طلب جهبدينترت متو

جهمي كهو سارتشود برانخ برايج التزام

توانههدواقعههيشكههافينبههودهاسههت،مي

اوتخسههارتواقعههيوالتفمابهههمتعاقبههاً

جه تزامراو شرطاثهال جودبه باتو

ره سارتبيشت گرخ تيا يد،ح ستنما درخوا

                                                           

52. GRABÉ: Contractual penal clauses in Soviet Law, Moscow, 1950.  
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بة بامطال مراه خودراه ضاي ينتقا ا

.تعهداصليمطرحكردهباشد

دهدكههاجازهمي2744باالخره،قانون

جه هدفو به جه بران)التزامبدونتو ج

لوگيرياز ياج هد جامتع عدمان سارت خ

متعهٌدلهبتواند،،(تأخيردرانجامتعهد

التزامياخساراتهماصلتعهدوهموجه

.رامطالبهنمايدواقعي

ه بدينترتيب،قانونشوروي

درموردقانونآلمانگفتهشدهكطورهمان

التزام،بوطبهوجهدرتنظيممقرراتمره

نبط شترجا تابي ست تها كارراگرف لب

خواهدداشتبدهكار؛زيراطلبكارامكان

خاب بهانت بدهكار، لف صورتتخ كهدر

جه ياو ياخود، ند بهك التزامرامطال

صورتي هدودر عيرابخوا سارتواق كهخ

التزامدرچهارچوبقراردادهاينمونهوجه

ودرروابهه ميههانواحههدهايتجههاريو

ٌدلههاقتصاديدولتيمقررشدهباشد،متع

تواندعالوهبراجرايتعهداصلي،مبلغمي

جه بهو خودرا عي سارتواق ياخ التزام

درمقابل،متعهد.انتخاب،مطالبهنمايد

ست هدتوان سنگين،خوا سيار شراي ب در

رابهنفعالتزامتقاضايتعديلمبلغوجه
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خودمطرحكند،بدوناينكه،بههرحال،

حذفآن ند بهبتوا ملرا قدانكا سببف

يد ستنما عيدرخوا سارتواق ته.خ يننك ا

رسههاندكهههدرعههيناينكهههخههوبيميب

جه بةو شورويجن قوق يينالتزامدرح تع

به شتهو سارترادا طوعخ عافمق ظورم من

عي سارتواق باتخ لهازاث كردنمتعهٌد

ايجادشدهاست،بيشتربرايتضميناجراي

بهتعهداتواجبارمتعهدبهعملدقيق

.گرددبينيميآنهاپيش



قايرانالتزامدرحقووجهه2

التزامدرحقههوقبههرايمطالعههةوجههه

ميانمورديكهموضوعبايدبوضوحايران،

نقداستبامورديتعهداصليمبلغيوجه

كهبدهكارمكلفبهانجامتعهديغيرنقدي

ترديدهاييكهدر.استتفاوتقائلگرديد

نوعاول،پستمعامالالتزامدرموردوجه

سالميپيش قالبا مد،ازان يكراآ ينتفك ا

.كندايجابمي



التزامدرموردوجهنقدوجهالفـ

تاق يران سالميدرا قالبا بلازان

درموردكهطورهمانتوانستندمتعاملينمي
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كه يز موردين بود،در مول قدمع جهن و

سترداد ياا ختو صليپردا هدا ضوعتع مو

مبلغيوجهنقدبود،توافقكنندكهدر

غيتأخيرصورت مديونمبل خت، درپردا

جهبه نوانو ختع ئنپردا بهدا التزام

التزاممزبههورذلههك،وجهههمههع.نمايههد

توانستازبهرةقانونيتجاوزنمايدنمي

التزاممقههرر،ازبهههرةوهرگههاهوجههه

جاوزمي سيدگيقانونيت گاهر مود،داد ن

كنندهويامأمورثبتمكلفبودميزان

بهرةمزبورتنزلالتزامراتاميزانوجه

هد .د
53
جه چهو يانبرعكس،چنان التزامم

قرر قانونيم هرة نرخب تراز طرفينكم

شههد،متعهٌدلهههفقهه محههقدرمطالبههةمي

.التزامبودونهبيشتروجه
54


درحالحاضر،باتوجهبهاصلچهلو

يران، سالميا هوريا سيجم قانوناسا هم ن

ستو نوعا شكلمم هر به بوي عامالتر م

يههدنيسههتكهههتعيههينهرگونهههوجهههيترد

عنوانخسارتناشيازتأخيردرانجامبه

تعهديكهموضوعشوجهنقداست،غيرمجاز

                                                           

سهابققهانون927تومهادةسابققانونثبه45مادة.54

.آئيندادرسيمدني

سابققانونآئين927سابققانونثبتومادة43مادة.51

 .دادرسيمدني
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.خواهدبود
55
ايقوانينخاصگذشتهپاره

نيزكهصراحتًااخذخسارتتأخيرتأديه

صويب پسازت ند، ستهبود جازدان رام

بة كهمطال سمت سي،درآنق قانوناسا

أخيرتأديهههرامجههازدانسههتهخسههارتتهه

ند عالمگرديد جراا بلا ند،غيرقا .بود
56


تأخير سارت فتخ يزدريا بانن شوراينگه

قانونآئهين927و922تأديهموضوعمواد

شرعي موازين با غاير مدنيرام سي دادر

.استشناخته
57


رسههددرنظههرنميبههاوجههودايههنبههه

كهههطههرفينمبلغههيرابهههعنههوانصههورتي

موقعاممعيننمايندتامتعهدبهالتزوجه

نين توانچ يد،ب ملنما خودع هد بهتع

ايههننكتهههاز.شههرطيرامههردوددانسههت

سخ باندرپا شوراينگه كه ظري هارن اظ

يران سالميا هوريا كزيجم نكمر سؤالبا

                                                           

شهعبهدوم3/9/2410برايمثالمراجعهبهرأيمهورخ.55

كههدررأي242-10دادگاهعموميقزويندرپروندةكالسهة

312رةديهوانكشهور،منهدرجدرشهما29/2/2412هه1شمارة

،بهه232روزنامةرسميجمهورياسالميايران،صفحةضميمة

 .آناشارهشدهاست

قانونمنهعواحهدةبرايمثالمراجعهشودبههمهادة.54

تأمين قانون ندرجدر هرةم جرائموب ساراتو فتخ دريا

مجلهسشهوراياسهالمي،منهدرجدر21/3/2412اجتماعيمصوب

 .21/5/12-20709روزنامةرسميشمارة

 .22/20/2412-22421روزنامةرسميشمارة.54
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ستنما مودها شديانمين نك.با سؤالبا

خالصهايناستكهآيابانكطورمركزيبه

طزيههررادرقراردادهههايتوانههدشههرمي

سيستمبانكيبامشتريانخودبگنجانديا

:خير؟متنشرطچنيناست

شي» بدهينا مل سويةكا عدمت صورت در

قر سيدم تاسرر قرارداد بهاز لتر، ع

ين شيازا بدهينا ية تأخيردرتأد

سي تاريخسرر تاريخقرارداداز تا د

يبهذمةامضاتسويةكاملبدهي،مبلغ

.اينقراردادتعلقخواهدگرفتدةكنن

نده، بارگير يااعت ينرووامو ازا

متعهداياينقرارداد،ملزموامضبا

شودتازمانتسويةكاملبدهيناشيمي

ازاينقرارداد،عالوهبربدهيتأديه

درصهدمانهدة22نشده،مبلغهيمعهادل

بدهيبرايهرسالنسبتبهبدهيمذكور

.هبانكپرداختنمايدبرحسبقراردادب

بههههمههينمنظههوروامويههااعتبههار

طورهگيرنده،ضمنامضاياينقراردادب

غيرقابلبرگشتبهبانكاختياردادكه

ازتاريخسررسيدتاتاريختسويةكامل

لغبدهي، عادلمب قراردادازم مورد

حسههابهايوامويههااعتبههارگيرنههده
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ساي يزاناز مانم بهه يا شتو ربردا

يد لكنما هايآنتم لغ.دارائي خذمب ا

يب مانعتعق ماده ين ضوعا قررهمو م

بات صولمطال برايو يي ياتاجرا عمل

.«بانكنخواهدشد



باندر شوراينگه بور، سؤالمز به

چنينپاسخدادهاستكه22/22/2412تاريخ

شدهمتن نوان بارتع صالحع سوية»باا ت

اصلتسويةكامل»بهعبارت«كاملبدهي

اشكالينداردومغايرباموازين«بدهي

«.باشدشرعينمي
58
.

ستنباط نينا باالچ سخ سشوپا ازپر

عينمي نكدر ملبا موردع شرط كه گردد

تعيههينمقطههوعخسههارترااينكهههجنبههة

دارد
59
ستو هيا صلتتنبي شتردارايخ بي

قع بهمو جام بهان هد لزاممتع برايا

جرايتعهداصليتعهدشونتيجتًاتضمينا

شههود؛چيههزيكهههبههراياجههرايمقههررمي

                                                           

 .22/7/2412-22402روزنامةرسمي،شمارة.54

اگرچهدرشرطمندرجدرمتنقيهديازخسهارتنشهده.54

است،وليواضحاستكهباتعييناينكهميزانمبلغيكه

درصهددر22بابتديرپرداختطلببايدتأديهشودمعهادل

اندخسارتكنندگانشرطقصدداشتهود،تنظيمسالخواهدب

 .موقعراازپيشتعييننمايندپرداختبهحاصلهازعدم
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مه هابرنا س بانك باريتو سيارهاياعت ب

.ضرورياست

موردبابدين يب،در سلمترت هام نك

التزامعنوانوجهاستكهتعيينمبلغيبه

جام تأخيردران لوگيرياز ظورج بهمن

لغ كهمب براين شروط ست،م جازا هدم تع

درصهدطلهب22ازمعينشدهدرههرحهال

يد جاوزننما سالت صليدر يا.ا ماآ ا

بهمي بوررا ظرمز گرتوانن شخاصدي ا

غيرازبانكهاتعميمداد؟بهنظرماهب

صورتبه«تأخيرتأديهخسارت»جوازتعيين

هوجه 240جهبهاطالقمهادةباتوالتزام

شودوبهبانكهامحدودنميهقانونمدني

گرنيزصادقاست،زيرادرمورداشخاصدي

ص هاخصو عيبانك كهقا ند باالتيندار دة

اعمالباشد؛وليصرفًادرموردآنهاقابل

نك يربا شخاصغ موردا كهدر ته يننك ا

22التزامنبايهدبهيشازنيزمبلغوجهه

درصداصلطلبدرسالباشد،محلترديد

كهشوراينگهبانبوداستومغتنمخواهد

صوصن ينخ عالمدرا خويشراا ظر يزن

.نمايد



التزامدرموردغيروجهنقدوجهبـ
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كهم هداتي موردتع هادر ضوعآن و

يد ست،ترد قدا جهن باالهاغيرو كهدر يي

ندارد جود موديم،و شارهن در.بهآنا

واقع،ازنظرغالبفقهاياسالميگنجاندن

.التزامدرقرارداد،منعشرعينداردوجه

ركهپاسخسؤاالتياستكهازجوابهايزي

يل ست،دل شدها بايي سيدمحمدكاظمطباط

باشدالتزامميدرستبودنوجه
60

:

:سؤال

شرطمي» قدالزم، گاهضمنع كههر ند ك

للغيربرآيدمبيعيكهدرعقدبهمستحق

اهسههال،اومنتقههلنمههوده،الههيپنجهه

الذمهباشدازپنجاهتومانمثالًمشغول

آيا.بهاوبدهدمجاناًبرايمشتريو

ير ستحقاقغ هورا شروطٌ...باظ عليهم

.«شودياخير؟الذمهميمشغول

:جواب

.«بلي،ظاهر،صحتشرطمذكوراست»



:سؤالديگر

زيدخانهياملكديگرخودرامنتقل»

و...عمروبهيكصدتوماننمايدبهمي

                                                           

در.231سؤالوجهوابسهيدمحمهدكاظمطباطبهائي،ص.45

و204ص،«الشهتاتجامع»مخالفتبانظرباالبههكتابههاي

 .مراجعهشود202ص،«شعائراالسالم»
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تزم حدهمل قدالزمعلي ضمنع عددر ب

دادني...اينكهيكصدتومانشودبهمي

غرض.باشدبهعمرودرصورتكشففساد

كه ست ينا سؤالا ين ضمن...ازا در

شرطمي مرو گر،ع قدالزمدي برع يد نما

جاه مدتپن شددر شتهبا حقدا كه يد ز

سههههال،درصههههورتكشههههففسههههاد،

«...التزاميوجه

:جواب

.«شرطمزبورمانعيندارد»

ضوعةاا قوقمو ظرح يزدرجزن يرانن

ادهابالاشكالبودهوالتزامدرقراردوجه

ست ضائ.ه عاليق شوراي هاي ياظهارنظر

گونهههجههايهههيچ22/0/12و21/9/12مههورخ

.گذاردترديديدراينخصوصباقينمي
61


التزام،مههادةاساسههيدرخصههوصوجههه

قهانونمهدنيايهراناسهتكهه240مادة

انسههقانونمدنيفر2252نزديكبهمادة

:است

شرطشدهباشدكهاگردرضمنمعامله»

لفمتخ صورتتخ نواندر بهع غي لفمبل

وتوانداخسارتتأديهنمايد،حاكمنمي

                                                           

يسيوناسهتفتائاتشهورايعهاليپاسخوسؤاالتازكم.44

 .20و21،جاول،ص2412قضائي،
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چهم ترازآن ياكم شتر بهبي لزمرا

.«شدهاستمحكومكند



طهدر ينراب يزدرا گرين مواددي

مادة.بينيگرديدهاستقانونتجارتپيش

:داردچنينمقررميقانوناخير،401

لتجارهتلفياگمشودمتصديااگرمال»

حمههلونقههلمسههئولقيمههتآنخواهههد

طرفينمي...بود برايقرارداد ند توا

ميزانخسارتمبلغيكمتريازيادتراز

.«التجارهمعيننمايدقيمتكاملمال



همانقانونمتصديحملو409درمادة

خسهاراتمسهئول401نقلدرحهدودمهادة

ناشيازتأخيرتسليميانقصياخسارات

التجارهمعرفيشدهاستمال(آواري)بحري

بودنمي»كه كن كهمم ساراتي ندازخ توا

ماممال شدنت لف صورتت كمدر جارهح الت

اينكهههشههودتجههاوزنمايههد،مگربهههآن

قرر يبرام ينترت خالفا طرفين قرارداد

.«داشتهباشد

ونگههذارايههرانبههدينترتيههب،قان

التزامراتعيههينمقطههوعخسههارتوجههه

ــه»نظريههةكهههطورهماندانههد،مي و«پوتي
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مولن» مروز«دو سةا يزدرفران بودون

التزامنتيجةاينخصيصةوجه.معمولاست

درحقههوقايههرانايههناسههتكهههمبلههغ

بل كهقا ني بدينمع ست، يرني اوالً،تغي

ضينمي عينقا لغم ندمب يلشدهراتتوا قل

جه گرو تيا هد،ح برد ندينبرا التزامچ

چندينبرابراصلتعهدواقعيوياخسارت

شد با
62

جه جودو باو يًا، التزام،؛ثان

ضي ستوقا كنني گريمم سارتدي يينخ تع

نخواهههدتوانسههتمتعهههدرابهههپرداخههت

يد، كومنما لفمح لغتخ يرازمب غيغ مبل

زيرااينخالفارادةطرفينخواهدبودكه

التزامهدفيجزتعيينمقطوعازدرجوجه

اند؛خساراتناشيازنقضقراردادنداشته

درخصوصنظامهايديگركهطورهمانثالثًا،

به له ستحقاقمتعهٌد شد،ا يان قوقيب ح

لتزامموكولبهاثباتخسارتادريافتوجه

عدمانجام واقعينيست،بلكهكافياست

معيندرتعهداصليتوس متعهددرزمان

قراردادثابتشدهومعلومگرددكهعدم

انجامتعهدناشيازخطايخودمتعهٌدلهو

ماژور فورس يا قاهره قوة شياز يانا

                                                           

 .239اول،صدكترامامي،حقوقمدني،ج.44
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نبودهوبههرحالتقصيريمتوجهمتعهد

.نيست

تواندهممطالبةوليآيامتعهٌدلهمي

التزامرابكندوهمعملبهشرطراوجه

قهانونمهدني240ةبخواهد؟ظهاهرًامهاد

لهمي ستحقاقمتعهٌد عدما بر لت نددال .ك

التزاماينمعنيغيرقابلتغييربودنوجه

تواندرادرخودمستترداردكهقاضينمي

التزاموعملبهمتعهدرابهپرداختوجه

اصلتعهدمحكومنمايد،مگردرصورتيكه

طههرفينصههراحتًاخههالفآنرادرقههرارداد

كر يد شندخويشق كه-دهبا موردي ثل م

جه تأخيردرو براي هدالتزام جرايتع ا

كهدراينصورتباتوجهبهمادةهباشد

قانونمدنيوعدمنصصريحمخهالفدر20

لهمي ضوع،متعهٌد صوصمو جرايخ ندا توا

التزامرايكجاتعهداصليوپرداختوجه

.مطالبهنمايد

ه ورددرمكهطورهمانبديهياست

هن وجهظامهايحقوقيديگرصادقاست

بل صورتيقا تزامدر همال كه ست صولا و

صحت مومي شراي ع صليداراي قراردادا

معههامالتباشههدوهههمخههودشههرطپرداخههت
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التزامموجببرعكس،بطالنوجه.التزاموجه

.بطالنقرارداداصلينخواهدبود

قههوقشههود،درحچنانكهههمالحظهههمي

ندنو يران،گنجا قراردادجها التزامدر

هموارهدرجهتمنفعتطلبكارخواهدبود،

ت براي مواره شرطه يرا قوقويز أمينح

ظيممي يزانعدم.گرددتن يرم كانتغي ام

شكراهرابرايسوءاستفادهوجهتخلفبي

ايمثالًفروشندةعمده.باقيخواهدگذاشت

باخريدارانتاجرخودضمنقرارداديقيد

كمي ند ندك حقندار بور يدارانمز هخر

كاالهايموردنيازخودراجزازخودوي

خريدارينمايند،واالبابتنقضقرارداد

به لغرا فالنمب يد جهبا نوانو لتزاماع

شرطمزبور،باتوجهبهحقوق.بپردازند

.امروزماقابلترتيباثراستموضوعة

ضيح بهتو ياز شرطن ين سدا تاليفا

مع سوءآنميندارد؛ ثار لكدرآ توانذ

گفههتوجههودچنههينشههرطيتحميههلارادة

سيهلمي يدارانرات بهخر شنده ند،كفرو

تورم ثر كها بهاين ضافًا يآناززايم

فتن بينر يلاز بهدل صادي، حاظاقت ل

دگانهمههانكههاالدرقههدرترقابههتفروشههن

.انكاراستبازارغيرقابل
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هنظرميبه رسدكهوقتآنباشد

وردسايرنظامهايحقوقيدرمكهطورهمان

ه 240انيزمهادةقانونگذارمصادقاست

نحويتنظيمنمايدكهقانونمدنيرابه

قت جودمطاب مانمو صاديز شراي اقت با

قاضيبايداجازهيابدتحت.داشتهباشد

آميههزبههودنشههرايطي،ازجملهههاغراق

جه حوالو ضاعوا بهاو جه التزامباتو

حههاكمبرقههرارداد،ميههزانآنراتعههديل

يد يت.نما سالموحما ضرردرا عدةال قا

رقانونراضعيفدرمقابلقوي،اينتغيي

جابمي يداي جاب.نما يزاي صولن مينا ه

نحهويبهه240كنندكهبهمقرراتمادةمي

شد،جن هد يردادهخوا ظمكهتغي بةن

طرفين تا شود موميداده قعع هودروا

نتواننههدبههاقيههدحههذفآندرطلبكارههه

اثههرقههرارداد،اقههدامقانونگههذاررابي

.سازند



نتيجةبخشاول



جا قيدراين سيتطبي عهوبرر مطال

سيسههتمهايحقههوقيداخلههيرادرخصههوص

وليقبلاز.بريمالتزامبهپايانميوجه
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نيم غازك تارراآ ينگف خشدوما كهب آن

رسدالزمباشدبهصورتخالصهوبهنظرمي

جه نواننتي قوقيبهع ضعيتح گيري،بهو

التزامدرسيسههتمهايمههوردمطالعهههوجههه

نيم ظريبيفك تدابه.ن ظور،اب مينمن ه

التزامراازنظههرهايمههاهويوجهههجنبههه

بهمي سپسدرجن شكليآنگذرانيمو هاي

.صحبتخواهيمنمود



 ازنقطهنظرماهوي

ظرمي بهن نين گاهاولچ كهدرن سد ر

درتماميسيستمهايحقوقيداخليايناصل

التزام،يكمبلغموردقبولاستكهوجه

ديگر،پسازانعقادبهعبارت.قطعياست

قرارداد،قاضياصوالًحقنخواهدداشتبه

تدائًا لغاب طرفيندرمب حداز ضايا تقا

معينشدهبهعنوانخسارت،تغييرايجاد

.نمايد

هولياينتنهاظاهرامراست،زيرا

نوز كهدرآنه يران قوقا موردح جزدر

التزامهمقاضيازدستزدنبهميزانوجه

نعم ليسيم قوقانگ موردح جزدر شود،و

جه يينكهدرآنو بةتع كهجن التزامي

لتعههديلخسههارتراداردغيرقابههمقطههوع
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قيمي كههشودتل ستمهايي يةسي دربق

التزاماصلقطعيبودنوجهمطالعهنموديم

.فاقدجنبةمطلقاست

ير قوقياخ ستمهايح قعدرسي دروا

دياشخاصكوشششدهاستتامياناصلآزا

التزامدرتنظيمقراردادوفشاريكهوجه

ممكناستبررويمتعهدواردآوردتعادل

يت ندوامن قراركن بادالتبر سالمتم و

صاديدرون ضميناقت تأمينوت عهرا جام

.نمايند

ايناستكهدراغلبسيستمهايحقوقي

موجوداصلبرغيرقابلتغييربودنميزان

جه ست؛وو ضيميالتزاما حتليقا ندت توا

شرايطيميزانمعينشدهراتعديلنمايد؛

التزامجنبةتنبيهيكندكهوجهفرقينمي

جام بهان هد بارمتع براياج شتهو دا

يين بةتع شدويجن شدهبا قرر هدشم تع

.مقطوعخسارت

چه حت كهت ته يننك موردا مادر ا

جه بودو هد حقخوا ضيم التزامشرايطيقا

دهد،درسيستمهايداخليتشابهراتغيير

ه.شودمشاهدهنميكامل درحقوقفرانسه

هنچنا التزامتعديلوجهكهگفتهشد

ايناستكهميزانخسارتتعيينموكولبه
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داشتهويا«آميزاغراقبوضوحجنبة»شده

قينمي«ناچيز» شد؛فر لهبا كهمعام ند ك

درحقوقآلمان،.تجارياستياغيرتجاري

بسههيار»التزام،پههذيريوجهههشههرطتغيير

بودنآناستوازاينحيثبه«نامتناسب

وليازآنجاكه.حقوقفرانسهنزديكاست

كارتاجروسيستمحقوقيآلمانميانبده

ه يعنيغيرتاجرفرققائلاست

جرالتزامرادرمههوردبههدهكارتههاوجههه

بل تاجرقا موردغير طوعودر يرمق تغي

شورو قوق جهح گاهو كهدرآنهر التزامي

سبي» حوغيرمتنا سبتخ«بهن سارتبهن

تعليقاست؛واقعيتعيينشدهباشد،قابل

يزمي كارن شرايطي،درطلب حت ندت توا

صههورتاثبههتخسههارتبيشههترازمبلههغ

التفاوتميههانمبلههغالتزام،مابهههوجههه

التزاموخسههارتواقعههيرامطالبهههوجههه

.نمايد





 شكليازنقطهنظر

توانازايننظربهتنهاچيزيكهمي

قوقي ستمهايح مةسي كردودره شاره ا

دليلاثباتجهانيكساناست،مسئلةبار
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وورودخسارتواقعيبهمتعهٌدلهاستكه

عين غيم ندنمبل بهباگنجا قرارداد در

،ازدوشاوبرداشههتهالتزامعنههوانوجههه

يا كهآ مر ينا باتا شدهواوازاث

ير،و ياخ ست شدها سارتي ملخ عًامتح اق

رواقع،جزدرمودرحقوقد.گرددمعافمي

ه التزامراجريمهآنجاكهوجهانگليس

التزام،تلقيكردهويابالاثرنمودنوجه

بات بهاث لف لهرامك سارتمتعهٌد ورودخ

هواقعيبهخودمي متعهٌدلهبرايكند

جه صولو بهاو يازي قرر،ن باتالتزامم ث

سارت يراورودخ ندارد؛ز عي سارتواق خ

واقعيبهمتعهٌدله،دراينجامفروضاست

وقاضيحقنخواهدداشتصحتوسقمادعاي

متعهدمبنيبرعدمورودخسارتواقعيبه

افًابهههمتعهٌدلهههراجسههتجونمايههد،مضهه

به ستمي، هيچسي كهدر كهاين صرفاين

بهمتعهدٌهيچ سارتي نهخ شدهلهواردگو ن

جه لغو ختمب هدازپردا ست،متع التزاما

.گرددمعافنمي
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بخشدوم

المللخصوصيالتزاموحقوقبينوجه



 طرحمسئلهـ4

جهپيش نيو هايبي التزامدرقرارداد

جاريبين موالًت ليمع ظوربهالمل دومن

يردصورتمي .گ
63
جه برايالتزگاهو ام

عدم شياز سارتنا برانخ جامج هدان تع

اسههت،اعههمازتعهههدپههوليوغيرپههولي؛

جه صورتو ين غيدرا شكلمبل به التزام

معينويادرصديازبهايكاالوياخدمت

قدمي له ضوعمعام جه.شودمو الزامگاهو

عدم شياز سارتنا برانخ ظورج بهمن

چه باآن جامداده هدان چهمتع يقآن تطب

ستموجببه هدةاوا بهع يا)قرارداد

ارتديگربرايجبرانخسارتناشيازعببه

له موردمعام ني قصف يبون نيپيش(ع بي

التزامبهشكلدرصورتاخيروجه.گرددمي

عينمي قراردادم هاي صديازب شودودر

ميزانآنبرحسبنوعواهميتنقصتفاوت

هدكرد جه.خوا يزانو يينم التزام،درتع

ستفادها باا حال هر لف،در زصورتتخ

قرارداد كهدر صي ضيخا هايريا فرمول

                                                           

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

نه سارتعادال برانخ كهج برايايضمناين

همتعهٌدلهامكان مبلغموردپذيرباشد

به خت نيپردا سقفمعي سارتاز نوانخ ع

شتراز سارتيبي ندخ يد؛هرچ جاوزننما ت

جه يزانو شده،مالتزامپيشم ني جهبي تو

.متعهٌدلهشدهباشد

التزامدرقراردادهههههايدرجوجههههه

المللهههيبين
مهههرزيايهههننهههوعبرون 64

كندكهدرقراردادها،سؤاالتيرامطرحمي

اشكال.شودقراردادهايداخليعنواننمي

لي شراي فع كهدر ست ينا سيدرا اسا

الملليكهحاكمهيچگونهنظامحقوقيبين

ح موردب قوقي سيسح جودبرتأ شد،و ثبا

سيونهايبين.ندارد يركنوان لي،نظ المل

تحت2713كنوانسيونالههمورخاولژوئيه

قههانونمتحدالشههكلراجههعبههه»عنههوان

يع ماديبينب قول شياءمن «الملليا
65

،و

2700آوريهل22كنوانسيونوينمورخ»نيز

المللههيراجههعبهههقراردادهههايبيههعبين

                                                           

التزامدرانههواعمختلههفقراردادهههايتجههاريوجههه.41

نيميپيش يدوقرارد:شودبي كاال،تول يع چونب هايي اد

آالت،قراردادهايسرويسونگهداريساختكارخانهوماشين

.وامثالآن

65. Loi uniforme sur la vente internationale des objcts mobilicrs, Corporels. 
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«كاالهايمنقول
66
ايجادوحدتكهموضعشان

ميههانقههوانينداخلههيكشههورهادرخصههوص

عامالتبين چونم ليهم مومي»المل شراي ع

يع «ب
67
يا نه»و هاينمو «قرارداد

68
كه

قه تيمنط صوصودول سازمانهايخ س  ايتو

صادييابين سيوناقت يركمي لي،نظ المل

حد، للمت سازمانم به سته پاواب ارو

تنظههيميافتهههومههوردعمههلبازرگانههان

المللههياسههت،جههزدريههكمههوردنبي

استثنايي
69
.اندبهمسئلهتوجهيننموده

ها كهتن ست ينا بورا ضعمز جةو نتي

منبههعحقههوقيحههلاخههتالفميههانطههرفين

بينههيپرداخههتدرآنپيشقههرارداديكههه

به غي جهمبل نوانو ست،ع شدها التزام

.نظامهايحقوقيداخليكشورهااست

                                                           

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.  

ايكهمتضمنمهواديراجهعتنهامجموعةحقوقيمنطقه.44

شراي »باشد،مجموعةموسومبهالتزامميبهپرداختوجه

مهوردعمهلكشهورهايتنظيمهيو2754مورخ«عموميتحويل

كه ست بلا صاديمتقا عاوناقت شورايت ضو شرقيع پاي ارو

باشهدومعاههداتميهانكشهورهايحهوزةعملهشمحهدودمي

:دراينخصوصبهمرجعزيرمراجعهشود.مزبور

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

(1958). Int. Comp. L. Q., 659.  
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لي قوقيداخ هايح گرنظام جودا مو

جه كهو سؤاالتي طرحميبراي ندالتزامم ك

دادنهههد،پاسهههخهايمشهههابهيارائههههمي

المللههي،التزامدرقراردادهههايبينوجههه

اخلههي،نظيههرهمتههايشدرقراردادهههايد

كهطورهمانهاما.مودنمشكليايجادنمي

هدربخشاولاينگفتار مشاهدهكرديم

ق هايح شنهادينظام هايپي وقيدرراهحل

لهههيدرخصهههوصموضهههوع،تشهههابهداخ

بل ظهقا نداردمالح جود كه.ايو ست ينا ا

جه موردو گاهدر يانهر فيم التزاماختال

قراردادبين يك يداطرفيندر ليپ المل

بور ندهمج سيدگيكن يادآورر ضي شود،قا

قوق عدح بهقوا عه بامراج بود هد خوا

ركلمه،تالمللخصوصيوبهمعنيدقيقبين

ستجويقوا يكج به قوانين، عارض عدت

له ظامدومرح تدان تااب بادرتورزد ايم

التزامراپيداحقوقيداخليحاكمبروجه

شده،در عين قوقم ساسح سپسبرا ندو ك

.مابيناظهارنظرنمايدخصوصاختالففي

التزامبههرايهايوجهههايجنبهههپههاره

كندقاضييادآوريكهبهمسئلهرسيدگيمي

مثالًايننكتهكه.نمايدداشكالنميايجا

التزاممعينهههمتعٌدلهههدرمطالبههةوجههه



  الملليالتزامدرقراردادهايبينوجه  44

به عي سارتواق باتورودخ بهاث چار نا

كهنظامهايحقوقيخودنيست،امرياست

خوردمي سانبر باآنيك لف ندومخت كن

درواقع،هرچند.تعارضيميانآنهانيست

كهبههرحالقاضييادآورمكلفاستدر

ارنظرخود،بهقانونداخليكشوريكهاظه

التزامتابعآناستاشارهكند،وليوجه

جه براينتي كه شداي هد صلخوا اوحا

يكساناست؛يعنيقانونحاكمهرچهباشد

جه جودو باتو كارراازاث التزام،طلب

سارت يانخ يتم طةعل جودراب سارتوو خ

واردهونقضقراردادتوس متعهٌدلهمعاف

.داردمي

لفدر قوقيمخت هايح شابهنظام مات ا

به سايرجن صوص جهخ سيارهايو آلتزام،ب

بودن طع موردمق بويژهدر ست؛ ناچيزا

هكهههطورهمانـ   مبلههغآنكههه درديههديم

يران،پاره قوقيا ظامح چونن ها اينظام

غيرقابلتعديلاستوحالآنكهدرديگر

ستمها شرايطيسي حت ضي،ت يةقا ازناح

.باشدنظرميتجديدقابل

لي قانونداخ كدام كه ته پسازنك

جه شتو برسرنو كهحاكم ست التزاميا

ايدرقههراردادمعههينشههده،اهميههتويههژه
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يزدر تارن ينگف ضوعا شتومو هددا خوا

اينقسمت،بررسيايننكتهاستكهمطابق

سيستمتعارضقوانين،كدامقانونداخلي

:صحتآنخواهدبودالتزاموحاكمبروجه

قانونقرارداد
70
،قانونمحلوقوععقد

71


ياقانونشخصيمتعاملين
72
؟



 التزاموسيستمتعارضقوانينوجهـ4

تههوانالتزام،نميازجهههتصههحتوجههه

ليوا سخگوييقانونم بهپا صالح حديرا

ممكنخواهيمديدهكهطورهماندانستوه

جه ستو قا تابع شده عين وانينالتزامم

ايننكتهكهتأثير.داخليمتعددباشد

التزامبسههتگيبهههصههحتواعتبههاروجههه

                                                           

70. Lex contractus. 

71. Lex loci actus.  

منظورازقانونشخصيقانونياسهتكههدارايجنبهة.44

.كنددائميبودهوشخصرادرهركجاكهباشددنبالمي

دركشورهايفرانسه،بلژيك،ايتاليا،اسپانيا،آلمانو

ست نانا ليآ قانونم فراد، صيا قانونشخ ند در.هل

 lexكسهونقهانوناقامتگهاهانگلستانوكشهورهايآنگلوسا

domiciliiمنظههوراز.شههودقههانونشخصههياشههخاصمحسههوبمي

شخص، قانون، ظر كهازن ست ليا قعمح هدروا اقامتگا

 domicil ofاقامتدائمداشتهوقصدتغييرآنرانداردوبه

originگرددكهبامحلسكونتتعبيرميresidenceمتفاوتاسهت.

درخصوصمفهوماقامتگاهدرحقوقانگليسيبهمرجعزير

:مراجعهشود

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

Cours, Acad. Dr. int., 1934. III. 377.  



  الملليالتزامدرقراردادهايبينوجه  454

شكل كاررام يز صليداردن ترقراردادا

التزام،كند؛زيرا،براياعالمصحتوجهمي

هد سيتع بهبرر تدا ستاب لفا ضيمك قا

اصههليمتعهههدبپههردازدكهههخههودضههرورت

يررا هداخ برتع حاكم قانون ستجوي ج

ج يدابمياي حث.نما موردب ته يننك ا

گذريم؛وليدروازآنميگفتارمانيست

التزام،بافرضاحرازصحتخصوصخودوجه

.تعهداصلي،قانونواحديصاحبنقشنيست

التزامعيتايناستكهتأثيروجهواق

ه بستگيبهاينهچونهرتعهدديگري

عامالت صحتم شراي  كهدرآن مردارد ا

.يتشدهباشدرعا

له صحتمعام شراي  يران، قوقا درح

ينشههرحاقههانونمههدنيبههه270درمههادة

:توضيحدادهشدهاست

يل شراي ذ له صحتهرمعام براي

:اساسياست

قصدطرفينورضايآنها،ه

 اهليتطرفين؛ه

لهه موردمعام كه عين ضوعم مو

 باشد؛
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 73«.مشروعيتجهتمعاملهه



بو شرطمز هار شرطرميبهچ توان

ديگههرينيههزافههزودوآنعههدممخالفههت

معاملهبانظمعمومياستكهازمجموع

قههانونمههدنيمسههتفاد795و20مههواد

.شودمي
74


سيدگي ضير صحتقا ستجوي نده،درج كن

جه بورراالتزو شراي مز يك يديكا امبا

ندكهآيانظرداشتهباشدمد واحرازك

شته يتدا صدواهل ضوعاندطرفينق ،مو

شروعدارد،و هتم ست،ج عينا لهم معام

باالخرهشرطبانظمعموميمخالفاستيا

خير؟

                                                           

واختالفنظرههاييكهه«جهتمعامله»درخصوصمفهوم.44

270انعلمايحقوقايرانبرسرترجمهوتطبيهقمهادةمي

قانونمهدنيفرانسهه2200قانونمدنيايرانكهازماده

بههمقالهةجهامعآقهايدكتهر.الههامگرفتههاسهت،رك

نوان حتع صفائيت سين ها»سيدح هتدرقرارداد يةج ،«نظر

 .2452-7،2450و0مجلةدانشكدةحقوق،شمارة

قراردادههاي»:داردكههنمدنيمقررميقانو20مادة.45

قدنموده كهآنرامنع ساني بهك سبت صين نددرخصو ا

منظوراز.«صورتيكهمخالفصريحقانوننباشدنافذاست

مخالفتصريحباقانوندرواقعمخالفتباقوانينياست

قانوني نوع هر نه ستندو موميه ظمع بةن .كهدارايجن

:دراينخصوصصهراحتبيشهتريداردقانونمدني795مادة

بهاسدهللا.درخصوصمفهومنظمعموميدرحقوقيايرانرك

مامي، ها»ا قشارادهدرقرارداد تر«ن حق،دف صلنامة ،ف

 .بهبعد15،ص2413چهارم،
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لي قراردادداخ يك صحبتاز تي وق

درمياناست،يافتنپاسخهريكازسؤاالت

صوالً جادنميباالا شكالياي يراا ند؛ز ك

شودپاسخهمةآنهادريكقانونيافتمي

خودق قانون موالً ستكهمع ضيا در.ا

هايبين جودقرارداد برعكس،مو لي، المل

باالرا نة شراي پنجگا يكاز هر بودن

قانوننمي به عه بامراج شه توانهمي

ستمهاي كهسي چرا مود؛ حرازن حديا وا

تعههارضقههواني،دركشههورهايمختلههفبهها

خوردنمي سانبر سئلهيك بويژهم ند، كن

جه صاحتو حراز كها جا هتآن التزامازج

.شوداهليتطرفينمعاملهمطرحمي

دهههدكهههمطالعههةتطبيقههينشههانمي

معين»،«قصدورضايطرفين»مسائليچون

هد ضوعتع جه)«بودنمو لغو و(التزاممب

راسيسههتمهاي«مشههروعيتجهههتمعاملههه»

حدي قانونوا تابع قوانين عارض لفت مخت

ستمي .دانندكهقانونقراردادا
75
قاضي

التزامبراياينكهصحتوجهرسيدگيكننده

يااز كهآ يد يدببين ندبا حرازك راا

                                                           

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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سه شراي  قرارداد، قانون ظر باالن گانة

صيطرفينوجمعندياخير؛نهقان ونشخ

ععقددخالتينخواهدنهقانونمحلوقو

داشت،مگرآنكهقوانيناخيرالذكرهمان

به ختالفو طرفينا شدة خاب قانونانت

.نونقراردادباشدعبارتديگرقا

جه فتو بامخال مومي»التزام ظمع «ن

ستگي يزب هدن قراردادخوا قانون به

التزامتاعبارتديگر،بهوجهبه.داشت

حديترتيباثردادهخواهدشدكهمخالف

كشههوريكهههقههانونآنقواعههدآمههرةبهها

عينبه قراردادم بر حاكم قانون نوان ع

همبلههغهرگههامههثالً.شههدهاسههت،نباشههد

جه نهو بهگو يينآاياغراقالتزام يزتع م

سيدگي ضير شد،قا سبشدهبا ندهبرح كن

جه برو حاكم قانون كه چهاين تزام ال

كنندهبرحسبقانونيباشد،قاضيرسيدگي

جه برو حاكم قانون كه تابعاين التزام

بل فاوتدرمقا تاريمت شد،رف قانونيبا

شت هددا جه.آنخوا گاهو چهالتزامهر

بل فاوتدرمقا تاريمت شد،رف قانونيبا

شت هددا جه.آنخوا گاهو تابعهر التزام

قانونانگليسباشد،قاضيدرصورتاحراز
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«جريمه»التزامجنبةايننكتهكهوجه
76


شت،مي هددا عالمخوا طلا ندآنرابا توا

سه قانونفران تابع شرط گاه يد؛هر نما

زامراالتتواندمبلغوجهباشد،قاضيمي

تعديلكند؛هرگاهشرطتابعقانونايران

باشد؛تعديلمبلغتعيينشدهبهعنوان

قههانون240التزام،بهههحكههممههادةوجههه

قاضيانگليسيو.مدني،ممنوعخواهدبود

تواند،بهيافرانسويرسيدگيكنندهنمي

آميزالتزاماغراقمبلغوجهبهانةاينكه

ه قانونتيكهشرط،تابعدرصوراست

شد يرانبا قوانينباها به ستناد ا

كشورخويششرطراباطلاعالمكندوآمرة

يابرخالفارادةطرفينميزانآنراكاهش

هد قانون.د تابع شرط چه برعكس،چنان

فرانسهباشد،قاضيفرانسويآنراتعديل

قراردادشرطخالفخواهدكرد،حتياگردر

نيبرعدمشرطخالفمبشدهباشد؛زيرا

التزام،استحقاققاضيبرتغييرمبلغوجه

مخالفقانونآمرةكشورفرانسهكهحاكم

بت بلترتي بودهوقا ست، قراردادا بر

.اثرنيست

                                                           

76.Penalty.  
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نه شراي چهارگا باالبرخالف كهدر اي

بهآنهااشارهشد،ايننكتهكهقانون

جه صحتو بر يثحاكم يت»التزامازح اهل

قانون«طرفين يدهاييراچه ست،ترد يا

هتصوراينكهدواگرچ.بوجودآوردهاست

هتاجربين ايانجامكهمعاملهالمللي

التزاميدادهودرمعاملهههههههوجههههههه

ههگنجاند فاقداهليتالزمباشنداند

الاقلازلحاظنظريبسياربعيداست،ولي

توجهاست؛صرفنظرازاينكهمسئلهقابل

له ستمعام كنا يكبينايمم يان ليم المل

تاجرازطرفيويكغيرتاجرفاقداهليت

.قانونيباشد

بررسههيتطبيقههيسيسههتمهايتعههارض

دهدكهدرخصوصايننكتهميقوانيننشان

الملليچهقانونيكهدرقراردادهايبين

حاكمبراهليتمتعامليناست،اتفاقنظر

ندارد جود صل،پاره.و شورهابنابرا ايك

(قانونملي)دولتهايمتبوعطرفينقانون

گروهيديگرقانونمحلدانند،راحاكممي

ستة باالخرهد قدو قوعع قانونو خر آ

متناسب
77
گيريقراردادراصالحبهتصميم

.كننددرخصوصموضوعتلقيمي

                                                           

77. Proper law.  
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 نظريةصالحيتقانونيمليالفـ

سه قوقفران كهح ست ليا ينراهح ا

قانون مودهو خاذن ماآنراات مدني

.دنبالكردهاست

سه قوقفران درح
78
قرار ين برا صل ا

داردكهاهليتمتعاملينتابعحقوقدولت

ذلك،برايايناصلمع.متبوعآناناست

موردي جودداردوآن همو ستثنايم يكا

استكهدريكقرارداد،طرففرانسويحقًا

صي قانونشخ كه شودازاين مدعي ند بتوا

لةطرفمعا مدادم صغيرقل خارجياورا

ايننظريهكه.اطالعبودهاستكردهبيمي

«اطالعيبخشودنيبي»بهنظريه
79

معروفشده 

سه ضاييفران يةق بداعاترو ست،ازا ا

عدةمي بهقا شدو يزاردي»با «ل
80
شهرت

.دارد
81
درواقههعيههكتبعههة«ليههزاردي»

سالهبودكهچندينسهفتهبهه24مكزيكي

شتا يدارزشه بالخر نك،درق هزارفرا د

نسويامضاءكردهجواهراتازيكتاجرفرا

موقعسفتهها،پرداختبهدراثرعدم.بود

                                                           

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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بودفراتاجر كرده ضاء سويام ثر.ن درا

ها،تاجرفرانسويموقعسفتهپرداختبهعدم

«ليزاردي».ويرادرمحكمهتعقيبنمود

هداتش كهتع مود عالمن خودا فاعاز درد

هموجببهباطلاست،زيرا قانونمكزيك

ه ،سنكبرازبيستوپنجقانونمليش

ديوانكشورفرانسه،.شودسالگيشروعمي

برمبني«ليزاردي»باوجودصحتاظهارات

قانونمكزيك،ويراموجببهبطالنمعامله

مود كومن جواهراتمح هاي ختب .بهپردا

فرو جواهر كه بود ين مها ستداللمحك شا

قًانمي سويح ستفران ستها قوانين»توان

سد لفرابشنا هايمخت مين«مليت كه،وه

درعقدقراردادعملكردهو«احتياطبا»

يت» سنن يتهب«ح ست،كفا خرجدادها

ندمي ين،.ك جودا عدةباو يزاردي»قا «ل

اجههرانيسههت؛تههاجردرهمهههحههالقابههل

سوينمي مةفران نددره سبتتوا حوال،ن ا

كندهقانونخارجيكهاهليترامعينميب

اصلحاكميتقانونملي.اطالعتلقيشودبي

مورد جزدر نان، يتآ براهل عاملين مت

ست، باقيا خود قوت به باال، ستثنائي ا

تاجر هم، هايم كهدرقرارداد بويژهآن

مكلفاستاطالعاتالزمرادرموردقانون
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كند؛خودتحصيلكشورمتبوعطرفمعاملة

طههوراسههتدرمههوردقههراردادبههاهمين

با سته سويپيو تاجرفران كه شورهايي ك

.باشدآنهادرارتباطتجاريمي
82


مت صلحكو يزا يرانن گذارا قانون

قانونمليبراهليتمتعاملينراصراحتًا

قانونمهدني1مادةموجببه.پذيرفتهاست

صيه» حوالشخ بها بوط و...قوانينمر

شخاص يتا يةدر...اهل باعموردكل ات

شند جهبا قيمدرخار كهم لواين يرانو ا

درمورداتباعبيگانه.«مجريخواهدبود

چنههينمقههرر9مقههيمايههراننيههزمههادة

:داردمي

يراناز» خاكا قيمدر جةم باعخار ات

صيهو حوالشخ بها بوط سايلمر يثم ح

خود يت يع...اهل هداتمط حدودمعا در

دولههتمتبههوعخههودقههوانينومقههررات

.«خواهندبود



همهانقهانونضهمن712باالخره،مادة

بر يد كهتأك كس»اين هر يت شخيصاهل ت

كردن، له لتموجببهبرايمعام قانوندو

بود هد بوعاوخوا هم«مت ستثنايم يكا ،

                                                           

82. BATIFFOL: op. cit, loc. cit.  
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عاملينوارد ليمت قانونم مت صلحكو برا

:آوردهاست

ذلكاگريكنفرتبعةخارجيدرمع...»

انجامدهد،درصورتيايرانعملحقوقي

كهمطابققانوندولتمتبوعخودبراي

انجامآنعملواجداهليتنبودهويا

براي شخص ستآن شتها ناقصدا يت اهل

هد سوبخوا يتمح جداهل مل،وا جامع ان

صورتي يتشددر ظرازتابع طعن كهق

يز يرانن قانونا طابق خارجياو،م

نجامآنعملدارايبتواناورابرايا

.«اهليتتشخيصداد



ظهميكهطورهمان گذارمالح شود،قانون

صل سه،ا گذارفران ندقانون يران،همان ا

شته بوعگذا لتمت قانوندو صالحيت بر را

امابراياينكهمشكلينظيرقضية.است

آمدنكند،قاعدةمندرجدرپيش«ليزاردي»

عدة صورتقا به بوررا ضاييمز يةق رو

عنواناستثناييبراصلصالحيتتروبهيكل

712ملههيدرقسههمتدوممههادةقههانون

ست ندها صورتيكه.گنجا يب،در بدينترت

قانونايران،موجببهطرفخارجيمعامله،

نونقاموجببهداراياهليتتلقيشودولي
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هچنانكهكشورمتبوعخويشفاقداهليت

قههراردادهههگذشههت«ليههزاردي»درمههورد

لة طرفمعام يت عدماهل سبب به قد، منع

بيگانه،باطلاعالمنخواهدشد،مشروطبر

اينكهههقههرارداددرايههرانمنعقههدشههده

شد حل.با قانونم ين گر،ا بارتدي بهع

انعقادقرارداداستكهحاكمبرصحتآن

نه ستو لها طرفينمعام يت حاظاهل ازل

امااگرقرارداد.قانونمليطرفبيگانه

ايرانمنعقدنشدهباشد،قاعدةمذكوردر

قههانونمههدنيقابههلاجههرا712درمههادة

بر حاكم قانون گر تيا بود،ح هد نخوا

قرارداد،قانونايرانباشد؛مثلموقعي

طههرفينصههراحتًاقههانونايههرانراكههه

خابنمودهبه صالحانت قانون نوان ندع .ا

ه درحالتاخير،قاضيرسيدگيكننده

و9و1مطهابقمهوادهبستهبههمهورد

قهانونمهدنيايهران712قسمتاولمادة

.عملخواهدنمود



 الحيتقانونمحلانعقادقراردادصبـ

قراردادرا صحت شورها، سياريازك ب

اهليتطرفينمعاملهتابعقانونازحيث

داننههد؛ازآنمحههلوقههوعقههراردادمي
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شورجمله ياالتك عداديازا ندت ياالتا ا

.ةامريكامتحد
83
درايتاليا،قراردادها

كرراً جاريم قادت حلانع قانونم تابع

آنهاشناختهشدهبود
84
شدكهوگفتهمي

متعاملينرانيزشاملاينقاعدةاهليت

شههود؛همچنههيناسههتدرمههورداتحههادمي

جماهيرشوروي
85

قانونآلمانموجببه.
86
و

گرپاره شورهايدي ايك
87

يداز بهتقل ه

اشههخاصخههارجيشههوراخيرهههقههانونك

ندنمي ستنادكن تيا عدماهلي به ند توان

خبركهقانونمحلوقوعقراردادازآنبي

.است









 جـنظريةقانونمتناسب

درخصوصاينكهچهقانونيبراهليت

قراردادبين يك عاملين حاكممت لي المل

                                                           

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

 .قانونتجارتسابقايتاليا50مادة.41

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

 .ازمقدمةقانونمدني4،بند9مادة.44

قهانونمهدني57سوئد؛مادة2703قانونهشتمژوئيه.44

7؛مهادة2732قانونمدنيايتاليامهورخ29سوئيس؛مادة

 ...قانونمدنييونان
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.است،قضاتانگليسينظرواحديندارند
88


ينعده برا يده قانونايعق كه ند دار

ستوعده حلوقوععقدا ايصالحقانونم

قانوناقامتگاهمتعاملينراحاكمتلقي

.كنندمي

  Morrisو Diceyمؤلفانبناميچون
89

چيزي

قانوناندوبينايندوراپيشنهادكرده

تشههخيصمتناسههبقههراردادراصههالحبههه

منظههورازقههانونمتناسههب.داننههدمي

كشورياستكهباقراردادقراردادقانون

طهرادارد شترينراب ضوعًابي ها.مو تن

جور كهمح صي ست؛شخ كافيني طرفين صد ق

اهليت،تواندبرايفرارازعدماستنمي

يت بهاواهل كه ند خابك قانونيراانت

دهد،بدوناينكههيچرابطةمنطقيبامي

.قراردادداشتهباشد

سب، قانونمتنا ية ظنظر اهربرغم

اشاينعيبراداردكهثباترواب منطقي

تااندازد،زيراتجاريرابهمخاطرهمي

ساس سيوبرا قراردادبرر نب مامجوا ت

يدا قراردادپ سب قانونمتنا ملآن، عوا

داننههدكهههنشههده،طههرفينبدرسههتينمي

                                                           

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

89. The Conflict of Laws, p. 744.  
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قد قوعع حلو قانونم تابع شان قرارداد

اندكهخودانتخابكردهاست،ياقانوني

بهعبارتديگر،قانون.وياقانونثالث

حاكمبررواب طرفين،پسازبروزاختالف

شودونهحينومراجعهبهقاضيمعلوممي

كه ست سلما ندم قرارداد،هرچ قاد انع

قانونشخصيطرفينصالحيتاتخاذتصميمرا

به جه باتو كه گراين شت،م هددا نخوا

قرارد سب قانونمتنا تيم، كهگف چه ادآن

.تشخيصدادهشود

صوص كهدرخ فاتي حال،اختال هر به

قانونحاكمبراهليتمتعاملينبهآنها

جاد ندانياي شكلچ ملم شددرع شاره ا

هگفتههشهدكههطورهمانـ  اوالً.كننهدنمي

تجاريبسياربعيداستكهدريكمعاملة

حين عاملين كيازمت كهي شود لوم مع

هليههتانجههامانعقههادقههراردادفاقههدا

عامالت يًا،درم ست؛ثان بودها له معام

كافي صت خودفر موارهبه طرفينه هم، م

طرفمي صي قانونشخ مورد تادر ند ده

ند عهكن يزمطال لهن باالخرهدر.معام

باات تاجر كه شوربمواردي يكك اع

وصدرتمههاستجههاريمسههتمراسههت،خصههبههه
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آگههاهيشبهههقههوانينشخصههيطرفهههايعههدم

.راينكشورهابسياربعيداستمعاملهد

ايذلك،چنانچهدراينخصوصمسئلهمع

مههوردعمههلايههرانوپههيشآيههد،رويههة

فرانسهبرطرزعملكشورهايديگربرتري

صوص.دارد صيدرخ قانونشخ صالحيت صل ا

به بوط قرراتمر نواختيم جبيك يتمو اهل

.اهليتاشخاصدرتماممعامالتخواهدشد

ك ست ستا جارتبيندر ماتت ليهالزا المل

كندكهقانونمحلوقوعقراردادايجابمي

قانونياستكهدراغلبموارد،همان،ه

بهقانونشخصيهاندكهطرفينبرگزيده

افرادترجيحداشتهباشد،وليايننبايد

اصح.باعثتضييعحقوقاشخاصمحجورشود

آناستكهراهحليميانايندوانتخاب

سگر مانا حله ينراه كهدرددوا ت

ه وباكميسيستمهايايرانوفرانسه

27كنوانسهيونمهورخ22تفاوتدرمهادة

درخصههوصقههانونحههاكمدر2700ژوئههن

قراردادي هدات تع
90

ستپيشه شدها ني .بي

بدينترتيبحمايتازمحجورانراقانون

شخصههيآنههانوحمايههتازبازرگانههانرا

.عهدهخواهندگرفتقانونقراردادبه

                                                           

90.  MAYER: op. cit., no. 512.  
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 نتيجهكلي

آنچهدراينگفتارديديم،نشانداد

جه ندازهو چها لهتا ايازالتزامراها

ست شاندها هامپو بويژه.اب ته يننك ا

التزامدرزمههانيصههادقاسههتكهههوجههه

قراردادبين يك هارچوب كارچ ليب المل

گرفتهشدهباشد؛قرارداديكهمتضمنيك

ومنافعمتضادكشورهاوعنصرخارجياست

هم بر لفرادربرا قوقيمخت هايح نظام

هدقرارمي سان.د حاظيك بهل قع، دروا

نبودنسياستدولتها،نظامهايحقوقيدر

التزامدرخصهههوصاثهههرحقهههوقيوجهههه

قراردادهايخصوصيتشابهچندانچشمگيري

ازحيههثمنههدرجاتقههوانينندارنههد؛چههه

تعههارضمههاهويوچهههازنظههرسيسههتمهاي

قانون خاب ضيرادرانت كهقا قوانين

التزامراهنمههائيمههاهويحههاكمبههروجههه

.كنندمي

يكقسمتازاينابهامناشيازاين

هدرطههولتههاريخ،دردرونخههودكههاسههت

با خورد حديدربر يزروشوا شورهان ك

المثل،درفي.التزاماتخاذنشدهاستوجه

اسهاسدادگاهههايبر2795فرانسهتاسال
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اصلآزاديمتعامليندرتنظيمقراردادها

جه يزانو يردرم نهتغي لتزاماازهرگو

حالآنخودداريمي ندو بهكرد كهازآن

ين جاما نانرادران گذارآ عدقانون ب

ازطرفي،باوجود.امرمختارنمودهاست

جازة قانون،ا مان چونآل شوري كهدرك آن

وابهه التزامرادررتقليههلميههزانوجههه

جارينمي معت هد، لكدادگاهد ينذ هايا

نيتوترجيحكشور،بااستفادهازاصلحسن

ادةقانونگذارراآندررواب مزبور،ار

.انداثرگرداندهدراينخصوصكم

قوقي تأثيرح مورد كهدر يدهايي ترد

جه ستو يدها جبگرد جودداردمو التزامو

ملليالايازقراردادهايبينكهدرپاره

آنقاضيياموجببهطيگنجاندهشودكهرش

التزامحههقتغييههرميههزانوجهههداوراز

ست شدها نوع مم
91

مه شرطدره ين ليا ؛و

بل ستحالقا ثرني يبا قانون.ترت گر ا

يد شد،ق يرانبا قانونا شرط، بر حاكم

قهانون240شرطمزبورباعنايتبهمادة

                                                           

ازيهكقهرارداد4-9توانبهمهادةعنوانمثالميبه.44

به جع سويرا شركتفران يك شورويو يان يازم طايامت اع

:انتقالتكنولوژياشارهكردهكهبهاينعبارتاست

"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.  



نهمشمارة/مجلةحقوقي 444

اگرقانونحاكم،.مدنيتحصيلحاصلاست

يب بهآنترت ضي شد،قا مانبا قانونآل

خالف بورم شرطمز يرا هدداد؛ز ثرخوا ا

برعكس،هرگاه.نظمعموميتلقينشدهاست

شرط شد، سهبا قانونفران صالح، قانون

.بالاثرخواهدبود

ذلك،نبايداينترديدهارادليلمع

.التزامدانستكافيبرمحكومنمودنوجه

ين ستمرازا ستفادةم قوقيدرا سيسح تأ

بودنآن يد يلمف جاري،دل هايت قرارداد

التزامدردرواقع،فوايددرجوجه.است

نظرازاينكه،ازصرف.قراردادمتعددند

لحاظحقوقشكلي،بارتأميندليلازدوش

هد بردوشمتع شدهو شته لهبردا متعهٌد

التزاممتضههمندوشههود،وجهههگذاشههتهمي

:هستمهمديگرنيزفايدة

لفد جهتخ لغو ندمب كههرچ راولاين

بلپاره ضيقا س قا شورهاتو يرايك تغي

ليكندرهمة ست، عيا برقط صل شورهاا ك

درانگلستان،هرگاه.بودنآنقراردارد

جه سارتراو طوعخ يينمق بةتع التزامجن

هيچ به شد، شتهبا بلدا جهقا يرو تغي

بود هد مين.نخوا يزه شورهان سايرك در

جا ستثنائي،پابر مواردا جزدر صل، ا
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ست جه.ا بودنو عي باقط چه التزام،چنان

سن شد،ميح شدهبا يين نددرنيتتع توا

بسياريمواردبرايمتعهدنيزمفيدتلقي

تواندالتزامميدراينرابطه،وجه.گردد

ايبههرايمحههدودنمههودنمسههئوليتوسههيله

ماليوارده سارتاحت ختخ هددرپردا متع

طرف شدبه بلبا گاههب.مقا عالوه،هر

مالً عيع سارتواق يينخ ياتع يرممكنو غ

بسههيارمشههكلباشههد،قيههدمبلغههيفرضههي

تواندراهگشايمشكلطرفيننيزشدهومي

درترغيبآنانبهقبولقراردادوامضاي

.آنمؤثرافتد

جه گرو يدةدي كهفا ست ينا التزاما

صل هدا جامتع جزدربدهكارراازان ي،

قرار گري نةدي بهگو طرفين كه موردي

شته عافميگذا قعاند،م يرادروا ند؛ز ك

التزامبنابهطبيعتشجانشينمبلغيوجه

موجببهشودكهمتعهد،درصورتتخلف،مي

اصلكليجبرانخسارتناشيازعدمانجام

.بايستپرداختنمايدتعهدات،مي

جه يب،و بهمتبدينترت هدالتزام ع

كانمي قرارداد،ام قاد حينانع تا هد، د

ميههزانخسههارتيراكهههدرصههورتنقههض

بينيكندوقراردادمتحملخواهدشد،پيش
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لة هرمعام كه طري بهخ جه جاريباتو ت

ايمتضمنآناست،تصميممنطقيوعاقالنه

ايمؤثرمتعهٌدلهنيزوسيله.اتخاذنمايد

جا تاآن هدرا تامتع شت هددا كهخوا

ممكناستواداربهانجامتعهداتينمايد

.كهبهميلخودپذيرفتهاست

التزامدروفههورشههروطمتضههمنوجههه

الملليدليلضرورتقراردادهايتجاريبين

ست جارا يانت ب م جودآندرروا ين.و ا

كردنراه گون شورهايضرورت،هم هايك حل

جابمي لفرااي يدمخت ترينراه.نما به

وتههدوينيههككنوانسههيونحههل،تهيههه

الملليدراينخصوصخواهدبود؛ليكنبين

باتوجهبهسياستهايمتفاوتدولتهادر

حث، موردب قوقي سيسح باتأ طه ينراب ا

ساده مًا حل،لزو ترينراه حلترينراهبه

بود هد كافيدر.نخوا ته ينگف يدا تأي

يداشههتهباشههيمبهههكههارااسههتاشههاره

لمتحددربارةحقوقكميسيونسازمانمل»

كهدر(آنسيترال)«الملليبازرگانيبين

طهرحمقهررات»طرحيموسومبهه2704سال

«التزاموشروطجزائيراجعبهوجه
92

تهيه

وتههدويننمههودهوتههاآنجههاكهههمهها

                                                           

92. Draft rules on liquidated damages and penal clauses.  
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موردمي طرح كه سراين بر نوز دانيم،ه

يان شدم شتهبا شكليدا چه يد حثبا ب

ست جودا ظرمو ختالفن هاا .دولت
93
عالوه ب

مة سيتراله ينطرحآن كهدرا شكالتيرا م

كندمقالبهآنهااشارهكرديمحلنمي
94

؛

پاره مورد كهدر بهاين ضافًا سايلم ايم

ست مودها گزارن سكوتبر به كامالً
95

،

كنندگانآندرطرحهرچندكهكوششتدوين

                                                           

صورت.44 طرح كنوانسيون كه است اين برسر نظر اختالف

پيشنهادModel Lawداشتهباشدويابهشكلقانوننمونه

يعنياينكههردولتيبراساسطرحپيشنهادي،قانونشود؛

به را آن و كند راتهيه خود برساندداخلي .تصويب

فيليپين و تونس شيلي، آرژانتين، استراليا، نمايندگان

مي حمايت اول فكر از ه مثاًل ژاپن،ه برعكس كنند؛

است بهتر كه معتقدند اسپانيا و كره جمهوري لهستان،

به قانطرح شودصورت پيشنهاد نمونه ون از. عده يك

اندكهطرحبهشكلقراردادنمايندگاننيزپيشنهادكرده

نمونهباشدوطرفينهرمعاملهدرصورتتوافق،آنرادر

 بگنجانند خويش داليل)قرارداد و مباحثات خصوص در

رك فوق نظرات از يك هر طرفداران . سالنامة Year bookبه

(.بهبعد45ص،7،ج2702آنستيرال،

مثالً.41 وجه0مادة اينكه عين در راطرح التزام

ميقابل قاضيتغيير آنها تحت كه شرايطي مورد در داند،

مي بهيادآور صرفًا دهد تغيير را شده معين مبلغ تواند

نحوقابل»التزامباخسارتواقعيبهتناسبمبلغوجهعدم

استبدوناينكهمالكيبراياشارهكردهsubstantially«مالحظه

.تشخيصعدمتناسبقابلمالحظهمعيننمايد

نمي.45 معين طرح اينكهمثاًل براي متعهٌدله آيا كه كند

مستحقدريافتمبلغمعينشدهباشدبايدورودخسارتبه

اساسًا هرگاه اينكه يا خير؟ يا كند اثبات را خود

مي آيا باشد نداشته وجود خسارتي ازتوان را متعهد

 التزاممعافنموديانه؟پرداختمبلغوجه
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سي، سايلاسا مودنراهم يكن هاينزد حل

جانههدنسيسههتمهايمختلههفحقههوقيوگن

حلهايحلهايهمگوندرطرحبهجايراهراه

شتيباني بلپ ليقا ستمهايداخ فاوتسي مت

.است

بههرحالبايداميداوربودكهطرح

باپيش سيترال كهآن سائلي يةم نيكل بي

التزامدرقراردادههههايتجهههاريوجهههه

تريبهكند،جنبةجامعالملليمطرحميبين

وتصويبآنخودبگيردودولتهابهقبول

.تندردهند
96


                                                           

مادهبودهو7طرحآنسيترال،درحالحاضر،متضمن.44

بين تجاري قراردادهاي به ميصرفًا مربوط شودالمللي

( 2مواد 3و وجه( ميان تفاوتي وو تنبيهي التزام

راوجه خسارت مقطوع جبران و تعيين جنبة كه التزامي

آن5درمادة.داندقائلنيستوهردورانافذميدارد،

آنقاعده و است حقوق كلي اصول جزو كه شده گنجانده اي

اصلعدممسئوليتمتعهددرصورتعدمتقصيرويدرانجام

است تعهد پيش. موارد است همچنين مادة در شده 1بيني

و اصلي تعهد اجراي مطالبة به متعهٌدله حق يعني

وجهالتزاموجه باشد،اگر شده مقرر تأخير براي التزام

ديديم كه همانگونه ه حقوقيكه مختلف سيستمهاي در ه

است يكسان متعهدٌ. تأخير، مورد غير ميدر بينله تواند

التزامواجرايتعهداصليتنهايكيازانتخابكندوجه

( 2بند كرده(1مادة مقر را آن خالف طرفين آنكه مگر ،

باشند وجهد. بودن قطعي اصل بحث، مورد طرح التزامر

موردتأييدقرارگرفتهاست،وليهرگاهمبلغمعينشده

متناسبباخسارتواقعينباشد،«اينحوقابلمالحظه»به

التزامرابهتقاضاياحدازقاضيياداورحقتعديلوجه

خالفآنرا(صراحتاً)طرفينخواهدداشت،مگرآنكهطرفين
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ذلك،تاتصويبطرحمزبوروورودمع

ضوعةبين قوقمو حوزةح به لي،آن المل

ترينراهحههلتههأثيربخشههيدنبهههمناسههب

جه هدو ينخوا جاريا ب ت التزامدرروا

ست كهد جارتبينبود لياندركارانت المل

درقراردادهايخودمبلغيمعينكنندكه

احتمههاليناشههيازمتناسههببههاخسههارت

شددمع هدبا صلتغيير.انجامتع پذيرا نا

التزامپشههتيبانمتعههاملينيبههودنوجههه

خواههههدبهههودكههههدرتعيهههينميهههزان

نيتكهالزمةالتزام،بهحريماصلحسنوجه

اسههتمرارروابهه سههالمبازرگههانياسههت،

.كنندتجاوزنمي
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