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A B S T R A C T 
In some contracts, to guarantee the obligations fulfillment and compensate for 

damages caused by delay or their non-fulfillment, the parties stipulate an 

amount to be paid as obligation to another party in case of breach by the 

obligee. This amount is called “commitment”. One of the most common kinds of 

obligations is time-based incremental obligation. The significant point to ponder 

about this type of obligation is its time of suspension and restriction or non-

restriction to the amount of original obligation. It is noteworthy that if the 

obligation is a fine for the obligation breach and a type of civil punishment 

intended for violation or obligation is to compensate damages caused to the 

obligor due to the obligation breach. To express the obligation significance in 

the current economic situation of the country, it will suffice with this point. In 

most contracts concluded between the parties of the contracts, they accept and 

agree on the obligation during the contractual conclusion. 
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 چکیده
 

عدم انجام  ایاز تأخیر  یتعهدات و جبران خسارات ناش یاجرا نیتضم یبرا ن،یقراردادها متعاقد یدر برخ

 نیطرف مقابل پرداخت شود. اعنوان خسارت بهنمایند تا در صورت تخلف متعهد، بهمقرر می یمبلغ تعهد،

بر اساس زمان  ندهیترین اقسام وجه التزام، وجه التزام افزانامند. از رایجمی «وجه التزام» اصطالحاً مبلغ را

عدم  ای تیمحدود نیقسم از وجه التزام، زمان توقف تعلق و همچن نیتأمل در خصوص اقابل نکته ت.اس

 فریک وجه التزام، ایاست که آ نیتوجه و تأمل انکته قابل، است یتعهد اصل زانیالتزام به م وجه تیمحدود

 نکهیا ای است، شدهاست که جهت تخلف در نظر گرفته یمجازات مدن یتخلف از انجام تعهد بوده و نوع

 تیعلت اهم انیب شود. دراست که از نقض تعهد به متعهد له وارد می یوجه التزام برای جبران خسارات

در اکثر قراردادهای  کنیممی نکته بسنده نیکشور به ا یاقتصادی کنون تیطرح موضوع وجه التزام در وضع

را موردپذیرش و توافق قرار  التزام انعقاد آن موضوع وجه نیقرارداد در ح نیطرف ن،یمابین متعاقدمنعقده فی

 .دهندمی

 اطالعات مقاله 

 1401 مهر 23 تاریخ دریافت:

 1401 آذر 10 تاریخ پذیرش:

 1401 آذر 13تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2210-1043: آی دی مقاله

 

 

 کلیدواژگان:

 نییتع ن،یوجه التزام، قرارداد، عقود نامع

 خسارت

  

 

 مقدمه

که بر  یتعهدات ایثمره عقود و قراردادها پس از انعقاد، تعهد 

 ایتعهد  نیو اجرای ا گیردمی قرار نیطرف ای طرفیکعهده 

قرارداد  ایاز انعقاد عقد  نیطرف ییو غا یتعهدات، هدف اصل

دغدغه  نیاجرا همواره ا نیاز انعقاد قرارداد و در ح شیپ است.

 ایبه تعهد  متعهد ایبرای متعهد له وجود دارد که آ یو نگران

لذا به  و ریخ ایتعهدات خود و منطبق با قرارداد خواهد کرد 

قراردادی و دغدغه احتمال عدم  تعهدات اجرای تیلحاظ اهم

 قرارداد طیمنطبق با شرا ریاجرای غ ایتأخیر در اجرا و  ایاجرا 

تواند موجب ورود خسارت به متعهد له که اصوالً هرکدام می

در جهت حفظ حقوق وی  یتیحما گذار ابزارهایشود؛ قانون

 که در راستای جبران یتیابزارهای حما نیدر نظر گرفته است. ا

اند از: اجبار و الزام اند ازجمله عبارتشدهمتضرر وضع ضرر

 حکم به جبران خسارت حاکم، تعهد به انجام تعهد توسطم

گذار بر قانون ن،یعالوه بر ا.م(  ق 229تا  226 مستفاد از مواد)

اراده در قراردادها، اجازه داده  تیآزادی و حاکم اصل اساس

طور و به رأساً قرارداد ایدر هنگام انعقاد عقد  نیاست که طرف

عنوان بینی و بهرا پیش ینیپرداخت مبلغ مقطوع و مع یتوافق

از اجرای  هیتا چنانچه مشروط عل کند شرط؛ ضمن عقد درج

 در اجرا تأخیر داشت و یا اجرا ایتعهد خود امتناع کرد و 

قرارداد نبود آن مبلغ را به مشروط له بپردازد.  طیبا شرا منطبق

بر  یاالصول مبتنعلی و ق.م 230که در ماده  یتیابزار حما نیا

وجه التزام  ای ییشرط جزاشده و بهبینیط، پیشقواعد شرو

و کاربرد فراوان وجه التزام در  تیبنا بر اهم مشهور است،
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 بحثاز موضوعات قابل یکیعقود و قراردادها، همواره 

بوده و سؤاالت و نظرهای متعددی را  یدر حقوق مدن یبررس

گفت: التزام که  دیوجه التزام با فیدر تعر است. ختهیبرانگ

بودن، مالزمه  همراه جمع آن التزامات است در لغت به معنای

باشد. در شدن، به گردن گرفتن و ملزم شدن به امری می

در  نیجهت که معموالً طرف)وجه التزام( ازآن التزام زیاصطالح ن

 کینزد و است کنند و به همراه عقدمی نیانعقاد عقد مع نیح

است که  یباشد. وجه التزام مبلغبه معنای لغوی آن می

 زانیعنوان مموجب توافق بهبه عقد انعقاد نیدر ح نیمتعاقد

 اجرای از عدم یالوقوع ناشمعنوی( محتمل ایخسارت )مادی 

بینی کرده و بر از تأخیر در اجرای تعهد پیش یناش ایتعهد و 

ناظر بر آن است.  رانیا یقانون مدن 230آن توافق کنند که ماده 

شده که در خصوص وجه التزام بیان زین گریید فیالبته تعار

 مهیضمانت اجرا، درج جر دیوجه التزام را با. 1 اند از:عبارت

ها در هر دو آن ای نیاز متعامل کیکه هر  یمال فرییشرط ک ای

وجه التزام، . 2 کرد. فیگیرند تعرصورت نقض قرارداد می

که در  یخسارت نزایم نیموجب آن طرفاست که به یتوافق

پرداخت شود را  دیضرر با جادیا ایقرارداد  اجرای صورت عدم

عقد توافق کرده باشند  نیهرگاه طرف. 3 کنند.می نییتع شیاز پ

بپردازد  یمبلغ تأخیر ایکه متعهد در صورت عدم اجرای تعهد 

 پژوهش نیکه ا یگزارش مباحث .ندیشرط را وجه التزام گو نیا

 قرار دهد و یورد بررسرا طرح نموده و م هادرصدد است آن

وجه التزام و شروط آن و ثانیاً،  تیاوالً در ماه که: دینما انیب

 مذاهب و رانیحقوق ا دگاهیادله وجه التزام از د یبررس

و  رانیو ثالثاً، حوزه و قلمرو وجه التزام در حقوق ا یاسالم

و  رانیبر اساس حقوق ا اسالم و رابعاً، در آثار وجه التزام

به  پژوهشسؤاالت  ن،یشده است؛ بنابرا نییاسالم چگونه تب

طرح مسئله وجه التزام و ضرورت  .هستند شرح عنوان بعدی

 و کسی ستین دهیپوش ی، بر کسیآن در جامعه کنون یبررس

اقتصادی  تیروزمره وضع راتییمنکر نوسانات و تغ تواندنمی

عاقب آن و مت قراردادها ریختگیهمجامعه که موجب به

آن و متزلزل شدن قراردادها است شود آنچه  نیطرف یسردرگم

هایی که حلها و راهشیوه میآن هست یرو در پ شیپ پژوهشدر 

جوانب  از اندامر حقوق ارائه نموده نیگذار و متخصصقانون

خواهد شد ضمن  یداد سع میمختلف موردبررسی قرار خواه

و  فقهای متأخر و متقدماعم از  یاسالمی مراجعه به کتب فقه

ها مراجع عظام، آن اتیچنین در صورت موجود بودن نظرهم

های مختلف در مورد دیدگاه یو ضمن بررس نموده را عرضه

 .میده قرار ها را مورد کنکاش و مداقهآن ،پژوهشهای سؤال

 عقد در لغت و اصطالح -1

 نوعیعقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به

که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد. مثل گره 

زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک 

رو نگردند و با یکدیگر تالزم و پیوستگی پیدا کنند. ازاین

علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای 

ستن کنایه اند و حل و عقد یعنی گشودن و بگشودن بکار برده

از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن 

 یقانون مدن 183مطابق با ماده  ریسمان و بیع و عهد است.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا »

 «ها باشدچند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن

که عقد درحالیتعریف مزبور فقط شامل عقد عهدی است 

گردد نیز جزء عقود است. تملیکی که موجب انتقال مال می

گردد. حقوقی بین طرفین ایجاد می ابطهدرنتیجه عقد ر

(Momeni; Mirzabeigi,2022: 13) 

با لحاظ این امر که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در 

شود باید دانست که این کلمه با عقود معینه استعمال می

مترادف است و اصطالح یا کلمه اخیر دربرگیرنده « دادقرار»

 مادهکلیه عقود اعم از معینه یا غیرمعینه است. بدین لحاظ مفاد 

قراردادهای خصوصی نسبت به »قانون مدنی مبنی بر اینکه  10

که مخالف صریح اند درصورتیکه آن را منعقد نموده کسانی

هر تعهد  در .گرددشامل کلیه عقود می« قانون نباشد نافذ است

وجود دارد. در یک قرارداد  «متعهد له»و « متعهد»دو طرف 

طرف یا طرفین باشد. باید ممکن است چند تعهد بر عهده یک

دانست که تعهد عبارت از الزام و مسئولیت ناشی از عقد است 
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در عقد عهدی یا تملیک در  تعهد .و با عقد مترادف نیست

مجرد وقوع عقد که مشروط نباشد بهعقد تملیکی درصورتی

شود. موضوع تعهد ممکن است پرداخت وجه یا انجام واقع می

 ,Bahrami Ahmadi، )امر معین یا خودداری از انجام آن باشد

2006: 43.) 

توانند به هر صورت که مایل در عقد یا قرارداد طرفین می -1

آثار و شرایط موردتوافق را معین نمایند و جز در  باشند

گذار بنا به مالحظات مصلحت اجتماعی مواردی که قانون

حدی تعیین نکرده باشد اراده طرفین حاکم است. اراده طرفین 

محدود به عدم مخالفت با قانون و عدم مخالفت بانظم عمومی 

ری و اخالق حسنه است. در اینجا تمیز قواعد امری از تفسی

اصوالً عقد یا قرارداد به تراضی طرفین   -2.یابدضرورت می

پس از انعقاد عقد   -3.گردد و نیاز به تشریفات نداردمحقق می

عقود یا قراردادها   -4.یا قرارداد طرفین ملزم به آن هستند

مقام آنان نیز عالوه بر آنکه بین طرفین معتبر است برای قائم

گذار مقرر دارد که قانون واردیالزم االتباع است و جز در م

کسی که معامله »گوید قانون مدنی که می 196ازجمله ماده 

کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر می

آن را تصریح نماید یا بعد خالف  فاینکه در موقع عقد خال

ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص آن ثابت شود مع

اثری  «به نفع شخص ثالثی بنماید کند تعهدی همبرای خود می

 :Jafari Langroudi, 2007، )نسبت به اشخاص ثالث ندارد

136.) 

مطابق  مشروطعقد به عقد مطلق و  بندی عقد،تقسیم -2

بیع ممکن است مطلق باشد یا » یمدنقانون  341ماده 

 «مشروط

در  یو شرط دیگونه قشود که هیچگفته می یعقد مطلق به عقد

را به شما  لیدستگاه اتومب کیمن  مثالً .شودنمی دهیآن د

عقد  نیا ؛کنیدشما هم قبول می ،ینیمع متیفروشم به قمی

عقد وجود  نیو شرطی در ا دیق چیه یعنیمطلق است؛  یعقد

اما عقد  شده است؛فروخته ینیدر مقابل مبلغ مع یندارد. مال

و قبول  جابیو ا نیاست که عالوه بر عوض یمشروط عقد

تواند شرط می نیشده است. ادر ضمن عقد گنجانده یشرط

 یامر مال کیشرط دادن مال اضافه باشد؛ شرط مربوط به 

تواند انجام می ایباشد و  یتواند انجام دادن کارباشد؛ شرط می

فروشم به را به شما می لمیمن اتومب مثالً  .باشد یندادن کار

 متیشما فروختم به قرا به  لمیاتومب نیا گویمیم ،ینیمع متیق

 نی. ادیکن یتومان به شرطی که شما خانه مرا نقاش ونیلیپنج م

فروشم به را به شما می لیمن اتومب .مشروط است یعقد، عقد

دست من  گریهفته د کیبه شرطی که تا  ونیلیپنج م متیق

 نیا ییتان هم مال من باشد. تمابه شرطی که دوچرخه ایباشد 

اشتباه کرد  دیعقد مشروط را با عقد معلق نبا .اندعقود مشروط

بلکه عقد مشروط با عقد معلق تفاوت دارد؛ در عقد معلق 

عقد به شکل کامل خود منوط است  جادیعقد، ا لیاساسًا تکم

 لیتکم ای جادیاست که ا یعقد معلق عقد .هیبه تحقق معلق عل

افتادن آثار عقد منوط است به تحقق معلق  انیعقد و به جر

 ,Shahidi) است، که به آن وابسته شده یزیآن چ یعنی هیلع

2003: 73.) 

که شما را به شما فروختم درصورتی نمیگویم ماشمثالً من می

 دیمعلق است، با یعقد عقد نیترمتان الف شود. امعدل پایان

شود. ترم اگر معدلتان الف شد عقد کامل میتا پایان میصبر کن

به خود عقد و در خود  هیپس اساسًا در عقد معلق معلق عل

اما در عقد مشروط عقد در همان لحظه  عقد مؤثر است لیتشک

فروشم به را به شما می لمیمثالً من اتومب .آیدبه وجود می

 متیرا به شما فروختم به ق لمیاتومب نیا گویمیم ،ینیمع متیق

 .دیکن یتومان به شرطی که شما خانه مرا نقاش ونیلیپنج م

مشروط بِه تأثیری در به وجود آمدن و صحت عقد ندارد. عقد 

 یاضاف دیو یک ق یعمل اضاف کی یشده ولاآلن انجام نیهم

 یدرواقع عقد مشروط عقد .شده استدر ضمن عقد گنجانده

است که در آن شرط  یعقد منجز. ستیمنجز است، معلق ن

 جادشیو ا لیعقد معلق اساساً در تشک یوجود داشته باشد. ول

 ایشود حاصل می هیکه معلق عل مینیبب دیصبر کرد. با دیبا

 (.Katouzian, 2008: 79، )شودحاصل نمی



 

 
 

179 

 

1140 پاییز،  3،  شماره 2دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

حاصل  هیکه اگر معلق عل میتر مالحظه کرددر عقد معلق پیش

شود و تمام آثارش را خواهد داشت و می لیشود عقد تکم

حاصل نشود عقد از  هیگردد به زمان عقد. اگر معلق علبرمی

اآلن  نیاست که هم یعقد مشروط عقد منجز اما رود؛می نیب

انجام  ای یعقد منجز انجام دادن عمل نیشده اما در ضمن اواقع

شرط شده است. اگر به  یماد ای یاعم از حقوق یندادن عمل

 میکه در ادامه خواه ست؟یچ فیشرط عمل نشود تکل نیا

گذار مفصالً راجع به آن صحبت کرده خواند و خود قانون

 (.Katouzian, 2008: 80، )است

 وجه التزام  -3

گفت که التزام در لغت به  دیلغوی وجه التزام با فیدر تعر

گردن گرفتن و ملزم شدن  معنای همراه بودن، مالزمه شدن، به

جهت که التزام )وجه التزام( ازآن زیدر اصطالح ن. است به امری

و به همراه  کنندمی نیانعقاد عقد مع نیدر ح نیمعموالً طرف

باشد. وجه التزام به معنای لغوی آن می کیعقد است نزد

موجب توافق انعقاد عقد به نیدر ح نیمتعاقد است که یمبلغ

عدم  ازی ناش الوقوعمعنوی( محتمل ایعنوان خسارت )مادی به

بینی منطبق پیش ریاجرا غ ایتأخیر در اجرا و  ایاجرای تعهد 

ناظر بر آن  یقانون مدن 230ماده  کرده و بر آن توافق کنند که

در خصوص وجه التزام  زین گریید فیالبته تعار .است

کرده و به  خالصه نمونه مطلب را 3شده که ضمن آوردن بیان

ضمانت اجرا، درج  دیالتزام را باوجه . 1کنیم.آن بسنده می

هر دو  ای نیاز متعامل کیکه هر  یمال فرییشرط ک ای مهیجر

 .نمود فیگیرند تعرها در صورت نقض قرارداد بر عهده میآن

 زانیم نیموجب آن طرفاست که به یوجه التزام، توافق. 2

 دیضرر با جادیا ایقرارداد  که در صورت عدم اجرای یخسارت

عقد  نیهرگاه طرف .3 .کنندمی نییتع شیپرداخت شود را از پ

 ایتوافق کرده باشند که متعهد در صورت عدم اجرای تعهد 

 ،ندیشرط را وجه التزام گو نیبپردازد ای تأخیر مبلغ

(Katouzian, 2008: 112.) 

 وجه التزام یحقوق تیماه -

 یتخلف از انجام تعهد و نوع فریوجه التزام، ک ایکه آدر این

 نیا ایشده، در نظر گرفته متخلف است که برای یمجازات مدن

است که از نقض  یمبلغ )وجه التزام(، برای جبران خسارات

شود، جای بحث و تأمل است. له وارد می متعهد تعهد به

: معتقدند وجه التزام تیدر مورد ماه یحقوق سندگانینو یبرخ

که به  یخسارت است، خسارت تیوجه التزام، ماه تیماه

 ,Jafari Langroudi، )است شدهقبالً تعیین نیتوافق طرف

2002: 187.) 

 تیاست که هدف از مسئول تیواقع نیبر ا ینظر، مبتن نیا

نقض قراردادهاست،  هنگام متضرر، در انیقراردادی، جبران ز

باشد، لذا  شده یاز نقض قرارداد، ضرری ناش نکهیمشروط بر ا

شود اصوالً درجایی ملتزم به جبران خسارت می قرارداد ناقض

اگر  یول باشد به وجود آمده یکه در اثر نقض او، خسارت

خسارت حاصل نشده باشد در  یصورت گرفته باشد ول ینقض

گردد، می یخود منتفخودبه خسارت حالت بحث جبران نیا

 جبران زانیدر صورت بروز خسارت، م نکهیمضاف بر ا

از  ادتریخسارت باشد نه کمتر و ز زانیمنطبق با م بایستیمی

ها در انعقاد اراده تیحاکم اش خاص ولکن اصل آزادی 1آن

بینی نموده و ق.م ما آن را پیش 10قراردادها که صراحت ماده 

شده، اجازه داده که صرف واقع زیگذار نموردپذیرش قانون

در مقام  متعهد له شده و یقعنوان خسارت تلنقض قرارداد، به

گردد چراکه  انیقرارگرفته و خواهان ضرر و ز یمدع گاهیو جا

محض نقض تعهد، قانونی که بهماده نیا خسارت موردنظر

.م ق 230است که برخالف ماده  یخسارت تاًییابد ماهتحقق می

 ادییز ایکم  زانیشود، بدون توجه به ممی نییتع نیتوسط طرف

رغم )البته علی دیوجود آ به که ممکن است از تخلف متعهد

 ن،یشده توسط طرفکه ممکن است در مواردی وجه تعییناین

برعکس از خسارت  ایبوده  یخسارت واقع برابر نیچند

هم  حاکم نکه،یباشد( مضاف بر ا زیکمتر و ناچ اریبس یواقع

در که  گرییمطلب د .ستیشده نمبلغ تعیین لیمجاز به تعد

                                                           
 ق. م 230برخالف مفهوم ماده 1 
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وجه  ایاست که آ نیشود اوجه التزام مطرح می تیمورد ماه

تعهد به تأدیه  ایضمان آور است  هیعل مشروط التزام برای

به  نسبت رسد که وجه التزام،گردد؟ به نظر میمحسوب می

 نیبد ست،یضمان آور ن یتعهد به تأدیه است ول ه،یمشروط عل

 ه،یدر قرارداد، مشروط عل التزام که با درج شرط وجه یمعن

 شود که اگر از تعهدشود، بلکه متعهد میمشروط له نمی ونیمد

 ,Momeni et al ).دیوجه التزام را پرداخت نما دینما تخلف

2021: 18) 

 یوجه التزام در قانون مدن -

 230ماده  ،یوجه التزام در قانون مدن یقانون گاهیو جا گاهیپا

 هیمستند است به نظر که قانون است نیا 10بر ماده  یمبتن

 زین گریگذار در مواردی دقانون ن،یا شروط، عالوه بر یعموم

وجه  ای 230به معنای وجه التزام موضوع ماده  به )وجه التزام(

که  ایماده التزام قراردادی اشاره نموده است. ازجمله مفاد

ماده  نیمفهوماً مطابق با حکم وجه التزام قراردادی است. ا

است شرط شود که اگر  ممکن وانیدر اجاره ح، 2داردمقرر می

 نیمحمول را به مقصد نرساند، مقدار مع نیموجر در وقت مع

خصوص الزم به ذکر است که  نیاالجاره کم شود. در ااز مال

مفاد آن بر  و ندارد وانیماده اختصاص به اجاره ح نیاوالً ا

 زیونقل نحمل نایق. م در مورد متصد 517اساس ماده 

مستند  یمالك و قواعد فقه از اعمال است و عالوه بر آنقابل

، کاری استفاده کردتوان در همه اقسام مقاطعهآن می

(Katouzian, 2007: 86.) 

وجه التزام موضوع  یژگیمطرح شود که و رادیا نیثانیاً اگر ا

شرط ماده  نکهیبه ا نظر گفت دیاست، در پاسخ با 230ماده 

از نوع التزام به معنای مطلق عهد و شرط است که بنا  زین 509

آن از  لیشده مطلقاً واجب الوفاست، امکان تعدبه دالیل ارائه

 یبرخ اگر غیرمنصفانه باشد. یسوی حاکم وجود ندارد، حت

در   3ق. م 741صراحت حکم ماده اعتقاد به زیحقوقدانان ن

                                                           
 ق.م. 509ماده  2 

در صورت عدم احضار  یملتزم شده باشد که مال لیق.م: اگر کف 741ماده 3 

 .دیبنحوی که مستلزم شده است عمل نما دیمکفول بدهد با

ملتزم شده  لیماده: اگر کف نیا مطابق شرط وجه التزام دارند.

 دیدر صورت عدم احضار مکفول بدهد با یباشد که مال

ماده  نیملتزم شده است عمل کند. هرچند ظاهراً ا کهنحویبه

که ممکن است  رادییا شرط وجه التزام است اما قیاز مصاد

تواند متعلق شرط وجه التزام می ایاست که آ نیگرفته شود ا

ق.  230دیگر ماده عبارتبه رد؟یقرار گ التزام از وجه ریغ یمال

 ،یادکردهعنوان خسارت ( بهی)مبلغ دیوجه التزام از ق انیم در ب

پول، مال  یمبلغ نییجای تعبه نیطرف تیاگر به رضا حال

شرط وجه التزام  که توان گفتبازهم می ایشود آ نیمع گریید

از  یکی 741که موضوع ماده  میریاگر بپذ یافته است؟تحقق

 نیبنابرا هست زین نیشرط وجه التزام است که چن قیمصاد

تواند از وجه نقد هم می ریبه ماده موردنظر مال غباتوجه

نظر فوق و  دی. در تائردیگ موضوع شرط وجه التزام قرار

دادگاه  6توان به رأی شعبه نقدی می ریوجه التزام غ رشیپذ

 1291ه شماره دردادنام 74/2085 در پرونده تهران یعموم

وجه  استناد نمود که الزام متعهد به پرداخت 23/9/74 مورخه

 رفتهیاز سهام شرکت بوده را پذ یکه موضوع آن قسمت یالتزام

 :Shahidi, 2003، )است و نسبت به آن حکم صادر کرده

156.) 

 ها و کاربردهای وجه التزامویژگی -

حکم مستند بههای وجه التزام که فرد بودن ویژگیمنحصربه

 نیبر اهداف طرف یتوافق و مبتن موجببوده که به 4یقانون مدن

 لیشود و به شرح ذصورت شرط در قرارداد گنجانده میبه

مقطوع بودن مبلغ شرط وجه التزام، با . 1 نمود: انیب توانمی

اثر  در که دادگاه پس از احراز استحقاق مشروط حیتوض نیا

حکم به  دیبا هیمحقق شدن نقض تعهد از سوی مشروط عل

خسارت بدهد، گرچه مبلغ  عنوانبه نیپرداخت همان مبلغ مع

به  نسبت زیناچ یلیبرعکس خ ایگزاف بوده  یلیموردتوافق خ

دارد که اشعار می 230خسارت باشد درهرحال مطابق ماده 

                                                           
ق.م: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف  230ماده 4 

 ای شتریتواند او را به ب یحاکم نم دینما هیبعنوان خسارت تأد یمتخلف مبلغ

 .دیکمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نما
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ملزم شده است کمتر ازآنچه  ای شتریب به تواند او را)حاکم نمی

در  یتصرف گونه دخل و( لذا دادگاه حق هیچدیمحکوم نما

شد خصلت مقطوع بودن  انیوجه التزام ندارد ازآنچه ب زانیم

 جابی؛ اما مقطوع بودن وجه التزام، اشودمی وضوح مشخصبه

مشخص و  قرارداد، در قیطور دقکند که مقدار وجه التزام بهمی

 ینیاگر در قرارداد وجه التزام با عناو نیشده باشد بنابرامطرح

وجه التزام  نیعناو نیشده باشد امعین نامشخص مبهم و

مشمول حکم  شروط، نوع نیمحسوب نخواهند شد چراکه ا

که در  ندیشرط نما نیمثالً اگر طرف ستندیق. م ن 230ماده 

کل پنجم یک حدود زانیممبلغی به  تخلف، متخلف صورت

 نیبپردازد ا برابر خسارت به متعهد له دو ایمبلغ قرارداد، 

شمول ماده  رهیو از دا دهیشروط وجه التزام محسوب نگرد

 (.Bahrami Ahmadi, 2011: 53، )گردندمی خارج مذکور

 ،یداشتن شرط وجه التزام نسبت به قرارداد اصل یجنبه تبع. 2

التزام منوط به اعتبار  وجه آور شرطاثر الزام کهآنیب نیبد

 ،یاست، چراکه در صورت بطالن قرارداد اصل یقرارداد اصل

گردد، اما برعکس در صورت باطل می زیالتزام ن وجه شرط

 یوقت خود باقبه یاصل باطل شدن شرط وجه التزام قرارداد

 (.Akbari, 2012: 82، )ماندمی

پول بودن آن است که در  یوجه التزام، مبلغ گرید یژگیو. 3

اصطالح مشهور وجه التزام  و شدهق. م به آن تصریح 230ماده 

 جای آن به نظربه گریمال د نییآن است گرچه تع انگریب زین

گنجاندن شرط وجه التزام در . 4 نداشته باشد. یکه منع رسدمی

 متعهد به عواقب نقض قرارداد شده و یقرارداد موجب آگاه

خاطر در  نیکند بدبه تعهد را به او گوشزد می اءفیعدم ا ۀنیهز

عدم اجرای  ایدر مورداجرا  گوناگون، واحوالشرایط و اوضاع

وجه التزام در قرارداد، . 5 نمایند.الزم را اتخاذ می میتعهد، تصم

محض وقوع تخلف و نقض تعهد، شود که بهباعث می

 گرید را داشته باشد و نیمبلغ مع افتیدر مستحق مشروطه له

 یعموم قاعده به اثبات ورود خسارت )برخالف ازیین

خسارات قراردادی که بار اثبات ورود خسارت به عهده 

شرط وجه  یمحض قبولباشد و به نداشته دیده است( رازیان

 تیموضوع زیالتزام، تعیین مقدار خسارت از طرف دادگاه ن

م  ق. 230شرط وجه التزام، بر اساس ماده . 6 نخواهد داشت.

 مذاکرات مبلغ شرط در یعنیگردد، می نییضمن معامله تع

آید منظور از زمان با انعقاد عقد به وجود میقراردادی، هم

توانند می نیتخلف است و طرف وقوع از شیانعقاد قرارداد، پ

قرارداد  میتنظ الحاقیِ بعد از میتنظ ایموجب قرارداد مستقل به

شرط وجه التزام اقدام  نییو قبل از وقوع تخلف نسبت به تع

 (.Shaerian, 2013: 64، )ندینما

 پرداختو پیش عانهیب -4

 داریاست که خر یپول عانهیشده بگفته عانهیلغوی ب فیدر تعر

گرفتن  لیتا پس از تحو دهدمی در موقع معامله به فروشنده

در  نیهمچن اند.گفته زیپرداخت نپول را بدهد و پیش یکاال باق

است که بابت  یاند پولپرداخت گفتهلغوی پیش فیتعر

داده  یشکیبهای کاال پ ای کارمند حقوق ایدستمزد کارگر 

مقداری از ثمن است که مشتری  عانهیدر اصطالح، ب شود.می

نماید و پرداخت می وی به ع،یدر تحقق ب عیبا نانیجهت اطم

مزبور از  فیبه نشانه قاطع بودن برانجام معامله است تعر

 ،یدر تألیفات حقوق کنیل ستین زیمتما لغوی خود فیعرت

الوصف پرداخت نشده است. معای به پیشچندان اشاره

 یپرداخت مبلغتوان گفت که پیشلغوی، می فیبه تعرباتوجه

عقود  رییابد در سامی  تحقق زین عیاست که عالوه بر آنکه در ب

که معموالً در  حیتوض نیقابل تسری است با ا زیو معامالت ن

اجاره مقداری از کل مبلغ قرارداد  ای مانکارییپ قراردادهای

 ,Ramezani Nouri، )شودپرداخت می نفعیبه ذ یشکیپ

2009: 533.) 

 عانهیاصل استرداد ب -

نموده پرداخت داریای که مشتری به خربیعانه ایبحث که آ نیا

نه کمتر موردنظر  ایاسترداد است به هنگام انحالل معامله قابل

از حقوقدانان  یبرخ کنیو توجه علمای حقوق قرارگرفته ل

به هنگام انحالل معامله،  ،یحقوق اعتقاددارند که بر طبق قاعده

ثمن  هیبق مشتری به مشتری مسترد شود، اگرچه یستیبا عانهیب

 جهیانحالل قرارداد نت ، را در موعد مقرر تأدیه ننموده باشد
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که قصد  دیثابت نما عیهرگاه با کنیباشد. ل مشتری تخلف

 هیبق تأدیه بوده که در صورت عدم نیا عانه،یاز دادن ب نیطرف

مجاناً به وی تعلق  عانهیمنحل شود و ب عیثمن در موعد مقرر، ب

 Jafari، )خواهد شد یتلق قصدی معتبر نیچن رد،یگ

Langroudi, 2010: 249.) 

قصد  ،یبدون ذکر قاعدهای کل زیاز حقوقدانان ن گرید یبرخ

 حیتوض نیاند بددانسته اعتبار خصوص مناط نیرا در ا نیطرف

باشد که هرگاه  نیا عانهیاز پرداخت ب نیکه اگر بنای طرف

نداشته باشد و اگر  عانهیبر ب یکند، حق عهد نقص داریخر

اضافه را به عانهیب دیفروشنده از انتقال مورد معامله امتناع ننما

هرحال به قصدی معتبر است. نیبدهد، چن داریآن به خرمعادل 

 زین نیاز ثمن است )که چن یبخش عانهیکه ب میریاگر بپذ

 عانهیمعامله منحل شود اصوالً ب چنانچه صورت نیهست(، در ا

 در نیکه طرفازآنجایی کنیبه مشتری مسترد شود. ل یستیبا

توانند مند هستند میاز اصل آزادی قراردادها بهره نیقوان حدود

از آن  عانهیب دینما که چنانچه مشتری تعهد ندیتوافق نما

 لیعکس در مواردی که فروشنده از تحوفروشنده باشد و به

 یافتیدو برابر مبلغ در دیخودداری نما آن مورد معامله و انتقال

 که جه داشتتو یستیالوصف بارا به مشتری پرداخت کند، مع

)که  عانهیبر اصل استرداد ب یخلل نه،یزم نیدر ا نیطرف اریاخت

 :Shahidi, 2003، )سازدنمی از ثمن است( وارد یدرواقع جزئ

73.) 

 عانهیدوگانه ب تیماه -

 نیا عانه،یاز دادن ب نیحال چنانچه مشخص شود که قصد طرف

 ای ردیبه فروشنده تعلق گ عانهیب بوده که به هنگام انحالل عقد،

به  یستیبرحسب مورد دو برابر آن به مشتری پرداخت شود با

 ست؟یای چبیعانه نیقرارداد چن تیپاسخ داد که ماه سؤال نیا

عنوان مقداری از ثمن را به ،یاگر فروشنده ملک مثالعنوانبه

که اگر مشتری از  قرار گذارند نیو چن دینما افتیدر عانهیب

 داریندارد و اگر خر عانهیبر ب یحق دیخودداری نما تأدیه ثمن

ملک مورد معامله نشود موظف به  یرسم انتقال حاضر به

دال بر  یتوافق نیچن ایاست آ یافتیپرداخت دو برابر مبلغ در

نظر نمودن صرف ایگیری هر دو طرف از قرارداد کناره اریاخت

 نکهیا ایآنان محفوظ شده  برای است و حق عدول عانهیاز ب

اجرای قرارداد بوده  نیتضم عانه،یعکس هدف از دادن ببه

حق  رفتنیپذ نه،یزم نیدر ا یمقررات قانون انفقد با است.

 :Katouzian, 2008، )مشکل است یعنوان قاعده کلعدول به

296.) 

عنوان وجه التزام تخلف به عانه،یگفت که هرگاه ب دیبا نیبنابرا 

بودن بر انجام معامله  از تعهد موردنظر است، اصل بر قاطع

مقداری از ثمن بوده که مشتری  عانهیدیگر بعبارتاست و به

نماید و به وی پرداخت می ع،یاز تحقق ب عیبا نانیجهت اطم

 ازمندین در عقد یتصریح اضاف)عدول( به اریحق خ رشیپذ

 (.Madani, 2004: 259، )است

تواند دو می عانهیتوان گفت که قرارداد حاوی بمی روازاین

 نیعنوان تضمبه مواردی جداگانه داشته باشد. در تیماه

قرارگرفته و متخلف به اجرای  نیقرارداد موردتوجه طرف

فسخ  اریداللت بر اخت گرییشود و در موارد دقرارداد اجبار می

 صورت نیدارد که در ا عانهینظر نمودن از بمعامله با صرف

 :Izanello, 2003، )اجبار مختلف به اجرای تعهد مورد ندارد

38.) 

 و متقدم فقهای دیدگاه از قراردادی التزام وجه تعدیل -5

 امامیه متأخر

 دیدگاه فقهای متقدم امامیه از  یوجه التزام قرارداد لیتعد -

 شیخ صدوق دگاهیاز د یوجه التزام قرارداد لیتعد -1

 مانیا کهی ای کسان؛ 5»یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا: »فهیشر هیآ

 هیآ ریصدوق در تفس خیهایتان وفا نمایید. شاید به پیمانآورده

کر  عمل است و آن ییک معنهر دوبه فاءیاند. وفا و افرموده

دن به عهد و وعده است. عقد در لغت، عقد محکم و مراد از 

 ایشود. مردم واقع می انیم هایی است کهعقود، عهد و پیمان

های او واقع و بنده یخداوند تعال انیعهدهایی است که م

 هیعقدهای شرع ای هیشرع فیضمن تکال عقدها نیشود که امی

ترین قول د ر مراد از شوند که جامعمتذکر می شانیا است.

                                                           
 سوره مائده 1 هیآ5 
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تر بهتر و کامل نزول عقد که از جهت شمول و مقتضای شأن

است که مراد از عقد، مطلق عهدی است که عقال در  نیاست، ا

که  یاله فیخواه نسبت به افعال و تکال بندندمی خودشان انیم

است  رسالت به قیتعالی و تصدمقتضای اعتقاد به وجود باری

و اقتصادی و خواه نسبت به  یو خواه نسبت به حقوق اجتماع

که در شرع به معامالت، مادامی نسبت حقوق انفرادی و خواه

آن است که  هیآ نیا یهدف کل ،نشده باشد یتیمقدس ممنوع

های پیمان اقسام مردم را به وفای به عهد و نگهداشتن انواع و

اعتنائی به و بی وندیپو آنان را از شکستن  دیدرست دعوت نما

ناظر به هر عقدی است که با شرع  هیآ نیدر کل ا آن بترساند.

 نیعقود مع بهی اختصاص نیو اخالق مخالف نباشد بنابرا

هایی که در نظر قراردادها و پیمان هینخواهد داشت لذا کل

با مقررات  یو مخالفت شودمیی عرف، عقد )قرارداد( تلق

قراردادها  هیو الزم الوفاست؛ و کل حینداشته باشد، صح یشرع

صورت  یکه بر اساس ضرورت اقتصادی و اجتماع یشروط و

همانند شرط  دارد دییها و اشکال جدیابد و قالبتحقق می

 :Qommi, 1988, Volume 6، )است حیوجه التزام نافذ و صح

278.) 

 شیخ انصاری دگاهیاز د یوجه التزام قرارداد لیتعد -2

و در  طیاز قاموس مح یبا نقل کالم یانصار خیرحوم شم

و  عیالب یو التزامه ف یانه الزام ش»کند که می انیشرط ب فیتعر

ضمن عقد باشد و شروط  دیبا فیتعر نیکه شرط در ا»نحوه 

 خیش کنیشوند. لتخصصاً از عنوان شرط خارج می ییابتدا

مطلق  اکنند و شرط رمی دیدر این خصوص اعالم ترد یانصار

نباشد، به اعتقاد  ایدانند چه ضمن عقد باشد الزام و التزام می

 تیروا صیتخص ،ییشرط ابتدابه یعدم لزوم وفا شانیا

هست نه  «اجماع فقها»با مخصص  «المومنون عند شروطهم»

فان الشرط لغۀ »تخصصاً از عنوان شرط خارج باشند  نکهیا

 فیدر تعر یطورکلبه»لفظ.  ریما کان بغ شملیمطلق االلتزام ف

الشرط »در فقه آمده است  ،یو نه اصول یحقوق یشرط به معنا

 «... . قیوجه التزام دون التعل یالثمن و المثمن عل یعل دیامر زا

که در چهره شرط  نیطرف یاست زاده تراض یشرط حق اریخ

 یمدت یکند و براآید و آن را متزلزل میضمن عقد الزم می

دیگر عبارتدهد؛ بهبر هم زدن عقد را به مشروط له می اریاخت

مدت  یبرا نیفسخ عقد است که متعامل اریشرط، اخت اریخ

ثالث شرط  ایخود  یبرا یو بدون تحقق عامل خاص نیمع

تمسک به اصل اباحه برای صحت  زین یانصار خیش  نمایند.می

 هیادله شرع از اصل را نیندانسته چون ا دیمعامالت را بع

 اریبس زیدانسته و معتقد است که در کالم اصحاب و فقها ن

 یدرست که ستین دیبعفرمایند ایشان می بکار رفته است.

 کیاصل،  نیچراکه ا میمعامالت را از اصل اباحه به دست آور

 (Momeni,2022: 11) است. یشرع لیدل

 کیاز  یناش نکهیوفای به عهد را اعم از ا یاصوالً هر عاقل 

و  کویشرط ضمن آن، ن از یناش ایباشد  یقرارداد اصل ایتعهد 

داند و در مقابل نقض عهد و تخلف از اجرای می دهیپسند

اجماع  لیدل نیشمارد. به هممی ناپسند تعهد را زشت و

 بر حسن وفای زین انیهمه اد یو حت نیمسلمانان و ضرورت د

لزوم و  گریآن قائم است. از سوی د تیعهد و لزوم رعا به

و  عیو عقد ب بالطبع وجوب وفا حسب مقتضای مورد است.

 زیمثل مضاربه و شرکت ن زیای و در عقود جاگونهاجاره به

 کیعنوان به زیمسلم است شرط ن آنچه ؛ اماگریای دگونهبه

 هیامام فقهای انی. در مستیقاعده مستثنا ن نیتعهد از شمول ا

شرط ضمن عقد به در خصوص لزوم وفای یهرچند اختالفات

در اعتقاد به اصل  ایخدشه اختالفات نیشود اما امی دهید

انصاری از  خیسازد. مرحوم شلزوم وفای به عهد وارد نمی

وارده، وفای  اتیو روا اتیبا استناد به آ عهیش فقهای بزرگ

که بر  ایادله دارند: عالوه برشرط را الزم دانسته و اظهار میبه

شرط داللت دارند، به استناد عموم وجوب وفای لزوم وفای به

از ارکان عقد است  یشرط جزائ نکهیا بهبه عهد و باتوجه

 ,Ansari ،)باشندمؤمنان مکلف به وفای عقود و شروطشان می

1995: 283.) 

 شیخ طوسی دگاهیاز د یوجه التزام قرارداد لیتعد -3

اخص  یمعنا معنا، ضمان به نیبه اتعهد و التزام به مال؛ ضمان 

 دوم که از آن به ضمان به یمقابل معنا در ،شودمی دهینام
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تعهد فرد  یکاربرد با انشا نیضمان در ا برند.اعم نام می یمعنا

است، تحقق  مشغول عنه به آن ازآنچه ذمه مضمون الذمۀیبر 

مراد از شرط قبل از عقد  یطوس خیدر کالم ش نکهیدر ا .یابدمی

است که  نیاول ا احتمال دو احتمال وجود دارد: ،باشدچه می

است که: شرط قبل از عقد ذکرشده باشد و عقد  نیمراد ا

در  نکهیشده است بدون ابر آن شرط واقع یهنگام وقوع مبن

دوم  احتمال شده باشد. یشرط قبلبه یااشاره ای یحیعقد تصر

باشد که در هنگام  نیاست که: مراد از شرط قبل از عقد ا نیا

شده است، مثالً گفته است: به آن شرط اشاره غهیانشاء ص

 (.Tusi, 2008: 295، )ما ذکر( ی)بعتک عل

 از دیدگاه فقهای متأخر امامیه  یوجه التزام قرارداد لیتعد -

 شهید اول دگاهیاز د یوجه التزام قرارداد لیتعد -1

مردم اعم از عوام و خواص درگذشته و  نیب یجار یقطع رهیس

دارد  ییای که جنبه عقالو معامله قرارداد است که هر نیحال ا

معامالت منافات  صحتی عموم طیشرع و شرا یو با اصول کل

 هاآنی کنند. بنامی یتلق حیکنند و آن را صحندارد، منعقد می

ادها و معامالت گونه قراردو جواز این تیمسئله حل نیدر ا

عمل  نیا زیاعتنایی نمباالت و بی به خاطر آنان یاست. از طرف

 یشارع مقدس ردع یسو حال که ازدهند، درعینرا انجام نمی

 نمونه وارد نشده است. ییگونه معامالت عقالاین یبرا یو منع

 هیاکنون در کلاست که هم عیگونه معامالت، عقد باین

و مورد  یو اقسام مختلف جار انواع جهان و در یکشورها

از  یگونه ردعهیچ گونه معامالتعمل است. در ارتباط با این

عقد بر  نیا قیشارع مقدس وارد نشده است در تطب یسو

حال است. درعین نیعوض است که مشتمل بر جهل در یعقود

آنکه  خالصه دانند.نمی حیرا صح قیتطب نیجامعه ا تیکه اکثر

اعم از  ییبر صحت و لزوم معامالت عقال بنا و عرف عقال

هاست )الزام و آن هیاول تیاز طبع و هو یناش نینامع و نیمع

از معامالت که شرع آن  خارجی به تعهدات( نه حکم یبندیپا

 کرده باشد. جادیرا ا
 

 شهید ثانی دگاهیاز د یوجه التزام قرارداد لیتعد -2

اخص است، خواه تعهد  یمعنا ضمان به تعهد و التزام به مال،

تفاوت که  نیا نباشد؛ با ایعنه باشد  کننده بدهکار مضمون

اگر .صورت نخست، هم مصداق حواله خواهد بود و هم ضمان

شخص ثالث  ایها از آن یکی ایشرط کنند که هر دو  نیطرف

شود. در می محقق شرط اریحق فسخ معامله را داشته باشند خ

عنوان شرط شروط ضمن عقد به قیشرط از مصاد اریضمن خ

مقتضای که به ارییخ یعنی شرط اریشود. خمطرح می جهینت

 (.Shahid Sani, 1989: 195، )شودعقد حاصل می

  از دیدگاه صاحب جواهر یوجه التزام قرارداد لیتعد -3

 نیشود که در اوجه التزام در فقه با عنوان ضمان مطرح می

اکل مال  صاحب جواهر معتقد است که اخذ وجه التزام انیم

اند که اخذ وجه التزام اکل صاحب جواهر گفته. به باطل است

مال به باطل است؛ اما روایاتی وجود دارد که داللت بر صحت 

یک: دو روایت صحیح از معاویه بن وهب در  وجه التزام دارد:

بدهی کند و  بات مکاتبه که اگر عبد تأخیر در پرداخت اقساط

عنوان وجه التزام از آن مالک او اقساطی که داده است به

دو: حدیث محمد الحلبی: قال کنت قاعد اعند قاض . گرددمی

من القضاه و عنده ابوجعفر )ع( جالش، فأتاه، رجالن، فقال احد 

هما: انی تکاریت ابل هذا الرجل لیحمل لی متاعاً الی بعض 

دخلنی المعدن یوم کذا و کذا النها المعادن، فاشترطت علیه أن ی

سوق اتخوف ان تفوتنی، فان احتسبت عن ذلک حططت من 

الکری لکل یوم احتسبته کذا و کذا و انه حستنی عن ذلک 

الوقت کذا و کذا یوماً. فقال القاضی: هذا شرط فاسد، وفه کراه. 

فلما قام الرجل، اقبل الی ابو جعفر )ع( فقال هذا شرط جائز 

روایت مذکور که راوی آن از راویان  بجمیع کراه. مالم یحط 

دهد که امام )ع( وجه التزام را تا زمانی که معتبر است نشان می

میزان وجه التزام به میزان کل کرایه نباشد یا بیشتر از آن نباشد 

ای نامهدانند. یعنی مثالً اگر در مبایعهمابین طرفین نافذ میفی

شده در دفترخانه در مهات معین قید شود که چنانچه فروشنده

معینه جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود فالن مبلغ باید 

 عنوان وجه التزام پرداخت این مبلغ نباید به میزان ثمن معاملهبه

یا بیشتر از آن باشد چراکه در آن صورت خریدار درواقع بدون 

جهت است که میزان شود ازاینپرداخت ثمنی مالک مبیع می
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کنند. سه: خبر محمد بن مسلم عن تزام را محدود میوجه ال

احد هما )ع( فی الرجل و یقول لعبده اعتقک علی ان ازوجک 

ابنتی؛ فان تزوجت او تسریت علیها فعلیک مأه دینار؛ فاعتقه 

 ,Najafi، )شرطهعلی ذالک و تسری او تزویج. قال )ع( علبه

1983: 287.) 

 اهلل خوییاز دیدگاه آیت یوجه التزام قرارداد لیتعد -4

که مخالف مطابق قاعده الناس مسلطون على اموالهم درصورتی

که بخواهد در مال خود  یقانون و شرع نباشد هرگونه تصرف

داند مصرف کند و لذا که صالح می یقیبکند و آن را در هر طر

را که متعلق آن  یحیتوانند هر شرط صحقراردادها می نیطرف

در قرارداد  لتزام،ن باشد، همانند شرط وجه اشامال و دارایی

 یتعهد تبع کیشرط وجه التزام  نکهیبه اباتوجه خود بگنجانند.

آور آن و شرط ضمن عقد است، قاعده شروط و ادله الزام

که بطالن  یوجه التزام است. تا زمان یترین مستند فقهمهم

ذات عقد و  ینامشروع، خالف مقتضا لیشرط وجه التزام به دل

 .مودوفا ن یشرط نیبه چن دیبا دهیلغو بودن اثبات نگرد

 های مختلف وجه التزامجنبه ایخصائص  -6

 ایها مشهور معاصر از خصیصه یهای حقوقوجه التزام در نظام

برخوردار است که در  یمختلف هایاز جنبه گرید رییبه تعب

 گردد:مورداشاره می نیبه چند نجایا

 جبران خسارت -

وجه التزام همان  ایگردد خسارت می نیوجه التزام جانش

بحث فراوان  محل مورد، نیخسارت مقطوع است که ا

مورد ذکرشده محل اختالف  گرید یحقوقدانان است از طرف

دانیم در می که طوریهمان است. ایدن دری های حقوقنظام

از عدم  یشرط وجه التزام در مبحث خسارات ناش رانیحقوق ا

از  ارییموردبحث حقوقدانان قرارگرفته و بس تعهدات یاجرا

اند اما خسارت دانستهی شرط وجه التزام را نوع زیحقوقدانان ن

شرط وجه التزام را به معنای خسارت  یدر کشورهای عرب

( یاالتفاق ضیو آن را با لفظ )التعو اندنموده فیموردتوافق تعر

التزام لزوماً با ورود  گونه که قبالً ذکر شد وجههمان اند.آورده

التزام امکان  وجه موجب شرطبلکه به ستیخسارت همراه ن

محض تخلف از اجرای تعهد، متعهد شوند که به نیدارد طرف

 چیخاطر ممکن است ه نیبدهد. بد متعهد له به زییمتعهد چ

 اثر بسا درضرری متوجه متعهد له نشده باشد و برعکس، چه

متعهد له بشود. برای روشن  متوجه زیاجرای تعهد ضرری ن

گردد که الف متعهد می شخص :آوریممی یشدن موضوع مثل

 هزار صدیکدر ازای  ینیسواری خود را در روز معاتومبیل

 نیشخص ب قرار دهد. طرف اریطور اجاره در اختبه تومان

 صدیکمبلغ  تعهد، فاییکنند که در صورت عدم اتوافق می

 ازیبپردازد. بعداً شخص الف به لحاظ ن گرییهزار تومان به د

به دالیل مختلف  ایخود  یسواری شخصمبرم خود به اتومبیل

. نمایدمی خود، خودداری لیگذاشتن اتومب اریاز در اخت گرید

که قرار بود آن روز را از اداره خود  زیاتفاقاً شخص ب ن

به همراه خانواده به  الف شخص لیگرفته و با اتومب یمرخص

 ،یاداره دردادن مرخص سیبروند به خاطر مخالفت رئ گردش

حالت  نینماید در انظر میخانواده صرف همراه از مسافرت به

 یمرخص دادن اداره از سیاگرچه شخص به دلیل مخالفت رئ

امتناع و  لیبه دل کنینتوانسته به همراه خانواده به گردش برود ل

 افتیخودرو، مستحق در لیتحو از خودداری شخص الف

که قبالً داده شد  یحیوجه التزام خواهد بود. بنا بر توض

حق دخل و تصرف د  یکه ذکر شد نظام حقوق یمطلب بهباتوجه

 کنندهرسیدگیی وجه التزام را نداشته و ندارد بلکه قاض زانیر م

؛ اما در خصوص دیحکم نما نیموظف است طبق توافق طرف

 یلف حقوقهای مختدر نظام هینظر نیچند تیخصوص نیا

اندازیم آرای ها میهرچند کوتاه به آن ینگرش شده کهارائه

به صراحت ماده کشور و شعب آن باتوجه یعال وانیصادره از د

در خصوص شرط وجه  دییجای ترد چیه رانیق.م ا 230

 است. نگذاشته یالتزام باق

 جمع بودن شرط وجه التزام با اجرای تعهدغیرقابل -

مطلب الزم است که اساساً  نیمسئله ذکر ابرای روشن شدن 

برای تخلف از  قراردادی نیاست که اگر طرف نیفرض بر ا

را در نظر گرفته باشند چنانچه  یاجرای تعهد، شرط وجه التزام

 تیپرداخت وجه التزام، متعهد را از مسئول شود واقع یتخلف
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که  شودمیی گونه تلقسخن این گریقرارداد مبری سازد. به د

از نقض  یقراردادی برای جبران خسارت ناش نیهرگاه طرف

بگنجانند، در صورت  قرارداد را در یعهد، شرط وجه التزام

وارده، جبران  ایشده اجرای شرط، خسارت در نظر گرفته

قرارداد حق  نیمابین طرفبه توافق حاصله فیشود و باتوجهمی

 نخواهد ماند. یبر عهده متعهد له باق گریید

 بینی یا درج حق فسخ )جعل خیار(پیش -7

تقسیم بندی  عقد بر دو نوع قابلشده که در یک تقسیمگفته

ق.م(. عقد جایز عقدی  184است؛ عقد الزم و عقد جایز )م 

تواند که اراده بکند میاست که هرکدام از طرفین عقد هر زمآن

 دیگر ذات عقد جایز مقتضای آنعبارتعقد را به هم بزند، به

خورد و برای این طرف معامله به هم میاست که به اراده یک

. ستینبه هم زدن و پایان دادن به عقد، دلیل خاصی هم الزم 

ق.م( اما در مقابل عقد الزم عقدی است که بعد از  186)م 

خورد مگر به ی یکی از طرفین عقد به هم نمیحدوث، بااراده

یکی از  219ماده  ق.م(  قانون مدنی در 185علت قانونی )م 

 داند: های قانونی را ناشی از خیار فسخ میاین علت

و  نیمتعامل نیشده باشد، بکه بر طبق قانون واقع یعقود»

 نیطرف یکه به رضااالتباع است مگر اینها الزممقام آنقائم

 :Maqsoodi, 2016)، «فسخ شود یبه علت قانون ایاقاله 

176.) 

فسخ به علت قانونی درجایی است که یکی از خیارات در آن 

ای است عربی و جمع مؤنث خیار موجود باشد. خیارات کلمه

است. در اصطالح حقوقی خیار حقی است برای متبایعین یا 

 یحق اریختواند عقد الزم را بر هم زند. ها که مییکی از آن

به شخص ثالث  ایها از آن یکی ایاست که به دو طرف معامله 

فسخ اختصاص  اری: خاوالً .دهندبر هم زدن معامله را می اریاخت

و هم در عقود الزم  زیهم در عقود جا یعنیبه عقود الزم ندارد 

است که در  نیکرد اما نکته ا یتوان قواعد فسخ را جارمی

 یعنیعقد است  عتیجزء طب ست،یفسخ استثنا ن زیعقود جا

شود فسخ کرد مثل وکالت. لذا میرا  یزیکه هر عقد جااین

 کی .ندارد یارزش عمل زیجا معامالتبحث در مورد فسخ در 

که ما در  میوجود دارد؛ گفت زینکته در مورد فسخ در عقود جا

که آن یاما برا میندار یبه مقررات فسخ کار زیمورد عقود جا

معمول آن  وهیش میبده تیسرا زیآثار عقد الزم را به عقد جا

عقد  کیرا به شکل شرط ضمن  زیعقد جا مییایاست که ب نیا

دهیم و انجام می عیمعامله ب کیمثالً ما  میالزم منعقد کن

 لیرا وک داریآییم که خرآن می طیاز شرا یکیعنوان به

 زیچ ایانتقال سند  یبرا ،یامر یدهیم برافروشنده قرار می

 (.Katouzian, 2006: 153ی، )گرید

کنند که از استادان، استدالل می گرید یو برخ انیکاتوز دکتر

 یو جزء قواعد عرض ستیعقود ن اتیجواز و لزوم، جزء ذات

توان عوض کرد. لذا جواز و لزوم را می نیا یعنیعقود است، 

 زیصورت جاتوان از ابتدا بهرا که قانوناً الزم است می عیب

الزم صورت به بتدااست از ا زیرا که جا یمنعقد کرد و عقد

فرماید که ما مثالً عقد وکالت را از ابتدا می شانیمنعقد کرد. ا

با اسقاط حق فسخ چون  میصورت الزم منعقد کنبه میتوانمی

عقود  اتیجزء ذات زیجا یاگر که ما حق فسخ در قراردادها

 یو اوصاف اتیشود، اما اگر جزء عرضپس اسقاط نمی میبدان

 مییاز ابتدا بگو یعنیشود اسقاط کرد می میدانب ،تغییرندکه قابل

من و شما  نیکه ب یاست که در وکالت نیما بر ا یکه بنا

و  میرا عزل کن یگرید مینتوان نیکدام از طرفمنعقدشده هیچ

توان می میریاستدالل را بپذ نیوکالت از ابتدا الزم است. اگر ا

ها ر آنگردند و دها منعقد میرا که در دفترخانه یعقود وکالت

وکالت ضمن عقد خارج  نیا»قیدشده است:  یصورت صوربه

که  میفرض کن یعنی م،یالزم بدان...« الزم منعقدشده است و 

اند که وکالت از ابتدا خواسته یعبارت صور نیبا درج ا نیطرف

استدالل از خود  نیا رشیبه پذ یلیتما ییقضا هیرو .الزم باشد

 (.Jafari Langroudi, 1993: 312، )نشان نداده است

عقد خارج  کیضمن  ز،یها، هرگاه عقد جالذا به نظر دادگاه

منعقد شد آثار لزوم بر آن مترتب است و اگر که ضمن  یالزم

بودن آن عبارت در دفترخانه  یصور اینبود  یعقد خارج الزم

 است. زیقرارداد جا نیگویند که اثابت شد، می
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( اگر ستیفسخ ن. )فسخ قابلستیبرگشت نفسخ هم قابلثانیاً: 

بعد از فسخ توافق کنند که معامله ادامه داشته باشد،  نیطرف

موضوع را از  نیندارند. ا دیای جز انعقاد قرارداد جدچاره چیه

 ,Samavati، )شود استخراج کردق.م می 250مالك ماده 

2001: 64.) 

 گیرینتیجه

وجه التزام بر تعهد  یشد ازنظر ما صرف فزون انیبنا بر آنچه ب

 یتیمحدود االصولعلی و ستیآن ن لیتعد یبرا یموجب ،یاصل

وجود ندارد؛  یتعهد اصل زانیوجه التزام به م تیبه نام محدود

است که در  یالتزام همان پنج مورد وجه لیموارد تعد نیبنابرا

 دیبا زیو در خصوص مبحث حاضر ن دیگرد انیمباحث قبل ب

شده در مباحث قبل بیان لِیاز علل تعد یکیکه اگر  نمود توجه

است و  لیتعد وجود داشته باشد، وجه التزام به استناد آن قابل

گونه که در مبحث قبل در خصوص صورت، همان نیا ریدر غ

بوده و  لیتعد رقابلیغ التزام شد، وجه انیوجه التزام عادالنه ب

مشروط علیه را به پرداخت وجه التزامِ مقررشده در  دیبا

خصوص مطرح  نیکه در ا سؤالی قرارداد محکوم نمود.

 یتعهد اصل زانیکه اگر وجه التزام محدود به مشود اینمی

تأخیر در انجام تعهد، وجه التزام تا  تداوم در صورت ست،ین

 نیب دیخصوص با نیدر ا ؟کندمی دایپ شیافزا یچه محدودها

ها آن یای براقائل شده و احکام جداگانه کیتفک تیوضع دو

به  تعهد، در انجام ییتوانا رغمی. اگر متعهد علمیریدر نظر بگ

که تعهد  ینکرده و مرتکب تأخیر گردد تا زمانتعهد خود عمل

 نیکند. چنمی دایپ شیخود را انجام ندهد وجه التزام افزا

انجام تعهد، مرتکب  یبرا ییباوجود توانا یاز طرف یمتعهد

 گریگردد و از طرف دمی متعهد له انیتخلف شده و موجب ز

خسارت  دیگردد چراکه هرروز باخود می هیمرتکب اقدام عل

؛ اما اگر متعهد ستین تیحما ستهیو شا دینما پرداختی شتریب

 قواعد قادر به انجام تعهد نباشد، تحت شمول یبه علت ناتوان

 ار موجب توقف تعلق وجه التزامگیرد اعساعسار قرار می

 یمورد، وجه التزام در نقطه مشخص نیدر ا نی؛ بنابراگرددمی

وجه التزام  تیمحدود هیرسد نظربه نظر می گردد.متوقف می

 نمود و نه با هیتوان با قانون توجرا نه می یتعهد اصل زانیبه م

متخلف به  ن،یمطابق قوان یو انصاف؛ چراکه از طرف عدالت

 تیمسئول باشد، خسارت واردشده یکه در اثر تخلف و یزانیم

خواهد داشت. البته در خصوص وجه التزام مطابق  یقرارداد

 تیخسارت و مسئول نیتناسب ببه یلزوم یق.م حت 230ماده 

تعهد  زانیبه م تیمسئول تِیمحدود نیوجود ندارد؛ بنابرا زین

وجه شرط  یدارا یخصوص قراردادها در تنهارا نه یاصل

 زیقراردادها ن ریدر خصوص سا رفت،یتوان پذالتزام نمی

خسارات وارده  زانیپذیرش است؛ چراکه متخلف به مغیرقابل

 شتریب خسارت زانیطرف مقابل مسئول خواهد بود اگرچه مبه

وجه  زانیمحدود دانستن م گرید یباشد. از سو یاز تعهد اصل

خسارات وارده  نکهیا بدون توجه به ،یاندازه تعهد اصلالتزام به

 ،است رمنصفانهیغ یبوده است، امر یزانیله به چه م به مشروط

تعهد  زانیاز م شتریوارده ب خسارات ممکن است نکهیچه ا

است  یقیتشو ،یکردیرو نیچن رفتنیعالوه پذباشد. به یاصل

 نیدیده. درواقع عمل به ازیان یبرا یهیتنب و متخلف یبرا

 و دیده برداشتهزیان بیرا از ج یشود که مبلغموجب می هینظر

در  یهای مختلفهرچند دیدگاه نماییم. میبه متخلف تقد

 خصوص وجه التزام و خسارت در قراردادها وجود دارد اما

و  تیاوالً به استناد اصل حاکم نکهینمود ا انیتوان بمی آنچه

و به استناد  دهاقراردا ق. م در 10و در اجرای ماده  نیاراده طرف

حقوقدانان که  هیبه نظرظواهر الفاظ ثانیًا باتوجه تیاصل حج

دهد و با عمل لغوی انجام نمی نیقوان وضع گذار درقانون

 نظر کند و مدلول آنمی انیمقصود از آن را ب یوضع هر عبارت

مدلول آن  یو عبارت دیبا ق نیطرف زیوی است، در قراردادها ن

 ریرا غ گرییدرواقع امر د التزام وجه دیکنند و با قرا قصد می

نمایند که در صورت تخلف قصد می زیاز اصل تعهد را ن

وجه التزام  نییوی بازخواهد شد. ثالثاً: تع بر ذمه متعهد،

اصل  متعهد کهتا درصورتی ستین یعنوان بدل از تعهد اصلبه

تواند وجه التزام را بخواهد میتعهد را اجرا نکند متعهد فقط 

 نیعنوان تضمقرارداد است و به اجرای نیبلکه وجه التزام تضم

 متعهد مرتکب تخلف شد نکهیمحض اقراردادی است و به
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 یامر ارتباط نیآید که ااجرای قرارداد بر عهده وی می ضمانت

رسد به نظر می یحت و به اجرای اصل قرارداد نخواهد داشت

محض عدم انجام بلکه به ستیمتعهد ن ریبه اثبات تقص ازیکه ن

و هم موضوع قرارداد بر عهده متعهد  التزام تعهد هم وجه

 که وجه التزام مربوط بهاین نیب کیخواهد بود. رابعاً تفک

از تأخیر در انجام تعهد باشد با موردی که وجه  یناش خسارت

گونه و هیچ است بال مرجع حیالتزام بر التزام تعهد باشد ترج

امر وجود ندارد خامساً وجه التزام موجود  نیبرا یحیادله ترج

 هیو هم از رو یو هم ازنظر فقه یهم ازنظر حقوق قراردادها در

در صحت آن دچار  دینبا گذار است وقانون دیمورد تائ یقضائ

 شد. دیترد
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