
 
 

 

3663 

 

3663 

 

 

ی
زای

ج
ط 

شر
ه 

ری
نظ

 
 در

ق
قو

ح
 

ن
ستا

گل
 ان

 و
ن

را
ای

 

 
 

 3663-3678،صص99زمستان12)،شماره چهارم)پياپیسوم  شناسی سياسی ایران، سالپژوهشی( جامعهـفصلنامه علمی )مقاله علمی

 

https://dx.doi.org/10.30510/psi.2022.312165.2542 

 

 ایران و انگلستان حقوق در نظریه شرط جزایی

                                       

 1رضا زهره وند،

  2رمیحمیدرضا علی ک 

 3وحید قاسمی عهد

 

 چكیده

پرداخته شده بود. فقر علمی و تحقیقی مربوط به  ایران و انگلستان حقوق در نظریه شرط جزاییبه بررسی  مقالهدر این 

 الزم به ذکراست کهموضوع مورد بحث و کال موضوعات مربوطه  می باشد؛از جهات اهمیت پرداختن به این موضوع بوده.

و به شروطی اطالق می گردد که هدف اصلی آن بازدارندگی شخص متعهد از نقض اقسام جریمه است شروط جزایی یکی از 

کامن الی انگلیس، برخالف حقوق ایران، مرز قاطعی بین وجه التزام لذا  .قرارداد است، نه تعیین پیشاپیش خسارت و جبران آن

خسارات واقعی وارد را مطالبه کند.  اندله تنها می تو وطو شروط جزایی ترسیم و شروط اخیر را باطل اعالم کرده است و مشر

در صدد تحلیل  پیش رومهمترین دلیل بطالن این شروط آن است که طرفین قرارداد نمی توانند یکدیگر را مجازات کنند. مقاله 

را یر عناوین مشابه ماهیت، موجبات و شرایط شروط جزایی اند و مهمترین معیارهای تفکیک شروط کیفری از وجه التزام و سا

موضع حقوق ایران را در خصوص شرط جزایی مورد بررسی  در  این پژوهش،مورد بررسی قرار داده اند. قابل ذکر است که 

قرار داده اند و در پایان نتیجه گرفته اند که در حال حاضر در حقوق ایران، جریمه های قضایی ممنوع و یا دست کم بسیار 

 محدودی دارند. های قضایی دامنه محدود شده اند و جریمه

 1اسالمی، اراک، ایران،  آزاد اراک، دانشگاه خصوصی، واحد حقوق دکتری دانشجوی 1 واژگان کلیدي:

 

 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران)نویسنده مسئول( 2

 ستانانگل ،حقوقایران  ،جریمه قراردادی، حقوق نظریه شرط جزاییایی،شرط ج
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 مقدمه

شروط جزایی یکی از اقسام جریمه است و به شروطی اطالق می گردد که هدف اصلی آن بازدارندگی شخص متعهد از نقض 

ن و به شیوه های گوناگون ند قبل از ورود زیاتعیین خسارات میتوا قرارداد است، نه تعیین پیشاپیش خسارت و جبران آن.

اعالی استحکام بخشی به تعهدات طرفینی نظر دارد و مبلغ مقرر، برای مجازات ناقض  صورت گیرد. شرط جزایی به حد

هدف اصلی شروط جزایی بازداشتن شخص در توضیح باید گفت:قرارداد )نه تعیین خسارت ناشی از نقض احتمالی است. 

شایان ذکر است که در حقوق خسارت نیز داشته باشد.  قرارداد است؛ گرچه ممکن است بالعرض جنبه جبران متعهد از نقض

اگر مبلغ مقرر وجه التزام باشد خواهان حق مطالبه آن را خواهد داشت و اگر جزایی و . استشروط جزایی باطل  انگلستان،

در نظام حقوقی ایران تفکیکی میان شرط کیفری به ذکر است که  زمالباشد تنها می تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. 

زام مقطوع وجود ندارد. همچنین حقوق موضوعه هیچ گونه تمایزی میان وجه التزام گزاف و اجحاف آمیز با شروط و وجه الت

برخالف کامن ال، در حقوق ایران،  توضیح آنکه(.203و  202، صص 1386قائل نشده است. )صانعی،  عادی توافق بر خسارت

برخی اظهار داشته اند: »وجه التزام را شرط جزایی و  لذااگرفته اند.حقوقدانان اغلب، شرط جزایی را با وجه التزام به یک معن

. »هرگاه متعاقدین به طور قاطع، میزان خسارات ناشی از (۷39، ص 1396، جعفری لنگرودی )شرط جزا نیز می گویند« 

ند در اصطالح شرط معین کرده باشند، تعهد متعهد را نسبت به میزان خساراتی که معین کرده ا تخلف از عقد را در عقد

. برخی نیز از این نظر تبعیت کرده و بیان داشته اند هرگاه طرفین (312، ص1395،  )همانجزایی و وجه التزام نامیده اند« 

مبلغ معینی را بپردازد »چنین توافقی هرگاه به صورت شرط  توافق کرده باشند که متعهد، در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر،

ق.م.  230ماده (.شایان ذکر است که 209ص  ،1395 صفایی ،)رط جزا یا شرط کیفری نامیده می شود« ضمن عقد باشد ش

»اگر در د: دار سابق ق.م. فرانسه( بدون تفکیک بین مفهوم وجه التزام و شروط جزایی مقرر می 1152ایران )مقتبس از ماده 

وان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به ضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف، متخلف مبلغی به عن

بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم است محکوم کند«. اگر به ظاهر ماده اکتفا کنیم باید گفت شروط جزایی در حقوق ایران 

امامی ، )اند را ولو اینکه چندین برابر خسارت واقعی یا اصل تعهد باشد، معتبر دانسته معتبرند. برخی استادان، وجه التزام

بنا بردیدگاه فوق تعیین خسارت هرچند با رویکرد جزایی، بالاشکال است. در مقابل، برخی دیگر معتقدند  (.24۷ص، 139۷

و به نظم  (362ص ،1393کاتوزیان ، )نیست  وجه التزام گزافی که هدف از برقراری آن، انتفاع ناروای طلبکار است نافذ

شروط جزایی از سوی  و اجرای مزایا و معایب پذیرشدر رابطه با . م( استناد کرده اند. ق9۷5عمومی و اخالق حسنه )ماده 

شی از جمله مزیت های اجرای شروط جزایی، تأمین اصل احترام به اراده متعاقدین است؛ زیرا این شروط ناباید گفت: دادگاه 

قرارداد، اجرای عین تعهد است، در حالی که اگر جریمه  فلسفه لزومو اما در رابطه با معایب آن باید گفت:از توافقات طرفینند.

های جزایی علی االطالق قابل اجرا باشند، به ویژه در قراردادهایی که به ازای هرروز تأخیر مبلغ گزافی تعیین شده باشد نقض 

 .متعهدله بهتر از اجرای آن استقرارداد به مراتب برای 

شامل چه مواردی می باشد می توان گفت که توجه به هدف،گزاف   وجه التزاممعیارهای تشخیص شرط جزایی از  اما اینکه

 پرداخت مبلغ مقطوع در برابر هر میزان نقض و غیرممکن بودن تخمین خسارت ،فزونی مبلغ مقرر بر پول مورد تعهدبودن،

چه که بسیار اهمیت دارد این می باشد.در ادامه باید اضافه کرد که آن رط جزایی از وجه التزامتشخیص ش معیارهایازجمله 

جزایی در حقوق ایران دشوار است؛ زیرا بین مفهوم و آثار این دو تفکیکی  تمایز مصادیق وجه التزام از شروطاست که 
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ی گزاف« که یکی از اقسام شروط جزایی است توجه داشته اند صورت نگرفته است و حقوقدانان به »تعدیل وجه التزامهای پول

ر گزاف بودن« پرداخته اند. یکی از دالیل این امر می تواند ذکر عبارت »مبلغی به عنوان خسارت« در ماده و تنها به معیا

 کاری انجام یا مال قالانت شامل است ممکن بلکه نیستند، پول مبالغی حاوی الزاما جزایی شروط این، وجود ۔ق.م باشد. با230

انصاف و اخالق حسنه اقتضا  عدالت، رعایت. باشد سنگین بسیار مالیاحت خسارات با مقایسه در آن المثل اجرت که باشند

 ق.م. را محدود به وجه نقد کنند. 230دارد محاکم حتی درصورت عدم پذیرش تعدیل مبالغ وجه التزامهای سنگین، ماده 

قرارداد طرفین  گم شود متصدی حمل ونقل مسؤول قیمت آن خواهد بود.گر مال التجاره تلف یا ق.ت. »ا 386برابر ماده 

 مبلغ بودن گزاف معیار براساس. نماید« معین التجاره میتواند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال

 اگر مثال، عنوان به. گردد می قلمداد جزایی مزبور، شرط شدبا کاال واقعی ارزش از زیادتر بسیار شده توافق مبلغ اگر مقرره،

میلیون تومان پرداخت گردد در نفوذ  6میلیون تومان باشد و شرط کنند در صورت تلف،  5ارزش تقریبی  هب خواهان محموله

تزام باشد ممکن بود شرط تردیدی وجود ندارد؛ زیرا اگر انطباق دقیق خسارات احتمالی با خسارات واقعی، معیار نفوذ وجه ال

ق.م. همخوانی ندارد. با وجود این، چنانچه شرط  230ی که با ماده کلیه شروط اعم از وجه التزام وجزایی باطل گردد، امر

میلیون تومان پرداخت گردد شرط، جزایی تلقی می گردد؛ زیرا با بسیار گزاف بودن  550گردد درصورت تلف محموله مزبور 

وا و میزان خسارت واقعی نمی ماند که طرفین در پی تعیین خسارت احتمالی و رهایی از بار اثبات دع مبلغ آن، تردیدی باقی

وارد نبوده اند، بلکه هدف، مجازات خوانده، و بازداشتن و ترسانیدن وی از هرنوع تقصیر بوده است. درحالی که حقوق نباید 

تجویز مجازات مدنی از جانب دادگاه، مغایر با نظم عمومی  به افراد خصوصی اجازه مجازات مدنی یکدیگر را بدهد. بیشک

 را باید در پرتو این مهم تفسیر کرد.؟ "ق.ت.  3۷8ق حسنه است. بنابراین، قسمت اخیر ماده معامالتی و اخال

ی گزاف ق.آ.د.م. در دعاوی ای که موضوع آنها مبلغی وجه نقد بود، شروط جزایی در قالب وجه التزامها ۷19در گذشته ماده 

محکوم به در سال است و اگر در قرارداد عالوه براین، درصد  12را ممنوع می دانست. برابر این ماده، خسارت تأخیر تأدیه 

درصد حکم  12مبلغی به عنوان وجه التزام، مال الصلح یا مال االجاره یا هر عنوان دیگری بیاید در هیچ موردی به بیشتر از 

اتوجه به این درصد تعیین شده باشد می توان بدان حکم کرد. به طور خالصه، ب 12کمتر از نخواهد شد، لکن اگر خسارت 

سابق قانون ثبت درمواردی که موضوع تعهد اصلی پراخت یا استرداد مبلغی وجه نقد بود وجه التزامی که از  35ماده و ماده 

 می کرد. (لتزام مازاد بر بهره )تا میزان بهره قانونیبهره قانونی بیشتر باشد، دادگاه یا مأمورثبت را مکلف به کاهش وجه ا

 می استفاده کیفری شرط ماهیت شناسایی برای قضایی رویه در که خسارت بر در حقوق انگلستان،توافقشایان ذکر است که 

 خسارت به راجع منصفانه ای قاعده هیچ اگرچه.است انگلیس حقوق در کیفری شرط اعتبار نفی معنای به ظاهر برحسب شود،

 شرط که داشت ابراز 1989 سال در تجدیدنظر دادگاه اما ندارد، وجود شده است، اعالم کیفری عنوان به شرط که جایی در

 اقامه مبنای شرط بر تواند می تقصیر بی طرف گردد. نمی الغا و ماند می باقی قراردادی شرط یک مطلق مضیق و طور به کیفری

 (Chitty, 2004: 26-109)..  شد نخواهد اجراء اوست، واقعی زیان معرف که غیمبل مافوق شرط آن اما کند، دعوی

 عمدتا مقطوع غیر خسارت و دعوای – واقعی زیان با متناسب - کیفری شرط محدود مطالبه میان تفکیک دعاوی از بسیاری در

 .کند مطالبه را خود واقعی زیان از رشتبی نمی تواند دیده و زیان شود می ختم یکسانی نتیجه به دو هر زیرا دارد. نظری جنبه

 مزبور تفکیک است، معین مالکیت کاالی انتقال متضمن پول، مبلغی پرداخت جای به کیفری شرط موضوع که جایی در اما

مین طیف بوده و مشتمل بر انتقال مالکیت سهام نیز از ه Jhonson علیه Jobson است. دعوای مهمی عملی آثار حاوی

ل پرداخت بود، قرارداد بست. پوند که در هفت قسط قاب 000/350رای خرید سهام یک باشگاه فوتبال در قبالاست. خوانده ب

دادگاه برحسب رای اکثریت به مدعی رای اجرای عین تعهدات را اعطاء نمود، مشروط بر اینکه ارزش مال مورد شرط که قابل 

 ( .McGregor, 2003: 430مطالبه است، از میزان خسارت مدعی تجاوز نکند )
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له با شروط کیفری، صرفا از تنفیذ و ترتب اثر بر شرط شایان ذکر است که دادگاه ها به طور سنتی، در مقام مقاب

خودداری می کردند. اما هم اکنون رویه قضایی در ذیل دعوای مطالبه خسارت توافقی به ارزیابی خسارت در کامن ال می 

 (Chitty op . cit:  26-109یزان ارزیابی انجام شده تنزل می دهد )پردازد و مقدار شرط کیفری را به م

 

 هیممفا-2

ای از مفاهیم و اصطالحاتی است که آن علم بر پایه آن مفاهیم شکل گرفته است. در مقدمه هر علمی شناخت مجموعه

-برای درک بهتر موضوع سعی میآید. لذا وجود میها در چارچوب آن علم بهپردازیسایه شناخت این مفاهیم است که نظریه

وع شرط و ماهیت آن و انواع آن و شروط جزایی وجود دارند را مورد توجه شود مفاهیم و اصطالحاتی که در رابطه با موض

 قرار دهیم تا از این طریق بتوانیم درک درستی از این موضوع داشته باشیم.

شرط فاسد از مباحث  ذ شروط و نیز بررسی اجمالیتعریف شرط، تقسیم بندی های متنوع شرط، مقررات صحت و نفو

رط غرامت در عقود فراهم می سازد. نویسنده پس از شنه را برای بررسی شرط جزایی یا همان مقدماتی مقاله است که زمی

طرح این موضوعات به مباحث اصلی پرداخته و در آغاز با تعریف شرط جزایی و بیان شرط صحت آن، برخی از موارد بطالن 

جزایی در عقود گوناگون، اقدام کرده و در ضمن این شرط را تشریح کرده است. آنگاه به تبیین مثال های شایع در مورد شرط 

آن به توضیح عربون که نوعی شرط جزایی است و در متون فقهی گذشته از آن یاد شده، پرداخته است. شایسته است در ابتدا، 

 ی( روشن کنیم و سپس به طور خاص درباره شرط جزایی سخن بگوییم.احکام و آثار شروط را به طور عام )کل

 ماهیت آن  شرط و-2-1

 شرط در عرف بر دو معنی اطالق می شود:

التزام به چیزی در بیع بیان شده است. گاهی  ا. معنای مصدری؛ یعنی ایجاد التزام و تعهد. در قاموس، شرط به معنای اجبار و

صورت به معنای  اطالق می گردد؛ مانند واژه خلق که به جای مخلوق به کار می رود، در این شرط بدین معنا بر خود مشروط،

 آنچه انسان بر خود الزم می دانسته و خود را به انجام آن، متعهد می داند« به کار می رود.»

ی نماز و سپری شدن سال . آنچه از عدمش، عدم الزم می آید ، بدون این که الزمه وجودش، وجود باشد ؛ مانند طهارت برا2

 (.356،  1415)فیروزآبادی، مالی برای وجوب زکات .

قراردادی( به معنای اول آن بوده و هنگامی که بر )فقها، شرط را در هر دو معنا به کار برده اند. اطالق شرط بر شروط وضعی 

 شروط شرعی اطالق گردد، به معنای دوم آن می باشد.

شرط و به کار بردن )بستن و محکم کردن( است. بنابراین، اطالق  دّو شَ در اصل به معنای ربط شرط، یک معنا دارد و اًظاهر

این واژه، فقط به لحاظ مقید بودن چیزی به چیز دیگر است و ارتباط دو چیز با هم یا ناشی از تکوین و طبیعت بوده، یا امری 

 د( بر آن، اتفاق نظر دارند. است که ساخته شارع می باشد و یا این که دو طرف قرارداد )عق

 در کتاب المنجد معنای شرط چنین آمده است:

 شرط به معنای مصدری یعنی الزام و اجبار به چیزی . التزام و پایبندی ... چیزی را

 (.382، 1389)معلوف، .شرط کرد؛ یعنی آن را بست 

است که در ضمن عقد دیگری بیاید؟ ظاهر آنچه از  آیا شرط به معنای مطلق الزام و التزام است، یا این که فقط شامل چیزی 

 ، آمدن ضمن عقد است و شرط به استعمال حقیقی شامل شرط ابتدایی نمی شود .ندشرط به ذهن تبادر می ک

بنابر این هر گاه کسی انجام عملی را تعهد کند، گفته نمی شود که انجام آن عمل را شرط کرده یا انجام آن عمل بر او شرط 

به درج در بیع و مانند آن، کرده اند. از اهل  . اکثر کسانی که الزام و التزام را از معانی شرط دانسته اند آن را مقیدشده است
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لغت کسی بافت نشده است که در مقام تعریف، الزام و التزام را به معنای شرط اطالق کرده باشد. بنابر این شمول شرط بر 

 .ندارد، بلکه اصال درست نیست  التزامات ابتدایی مستقل معنای روشنی

ن است که شرط شامل تعهدات ابتدایی یا به اصطالح »وعده« نمی گردد؛ زیرا ربط اگر شرط را به ربط و شد تفسیر کنیم، روش

، از جمله معانی حرفی است که قائم به غیر می باشد و به طور مستقل معنایی ندارد و ربط را نمی توان از دو طرف آن جدا 

قید است که در ضمن عقد دیگری باشد. در و به طور مستقل آن را تصور کرد. بر فرض تفسیر شرط به الزام و التزام، منمود 

مقام شک، در این که شرط، شامل الزام و التزام می شود یا نه، اصل عدم شمول است. اتفاق نظر علمای امامیه بر عدم وجوب 

تعهد ط، شامل تعهدات ابتدایی نمی گردد و منشا این اتفاق نظر جز این نیست که وفا به تعهدات ابتدایی مؤید این است که شر

 ابتدایی در حقیقت شرط نیست بلکه وعده محض می باشد.

 تقسیم بندي شرط -2-2

به انواعی تقسیم می شود که به طور خالصه  -ارتباط دادن دو چیز به یکدیگر و بستن دو چیز به هم  -شرط به معنای عام 

 را بیان می کنیمآنها 

 شرط حقیقی و شرط اعتباري-2-2-1

نی ذاتی و شرط اعتباری جعلی تقسیم می شود، زیرا ربط و ارتباط بین دو چیز گاهی حقیقی و شرط اصوال به شرط تکوی 

ند ذاتی است و در خلقت آن ها وجود دارد به طوری که دست جعل و اعتبار به آن راه ندارد و قابل وضع یا رفع نیست مان

 اوست . ابع اراده جاعل و تعریفرابطه بین آتش و حرارت. گاهی ارتباط دو چیز، اعتباری و جعلی است و ت

 شرط اعتباری جعلی خود تقسیمات مختلفی دارد:

 تقسیم به اعتبار جاعل و منشاء شرط: -اول 

 شرط عقلی، مانند شرط قدرت برای انجام تکلیف. -الف 

 عقد بیع . شرط مالیت داشتن عوضین در شرط عرفی و عقالیی، مانند -ب

 شروط شرعی از قبیل : -ج 

 که موجب جواز تصرف می شوند، مثل قصد در عقد؛ زیرا عقد تابع قصد است . شروطی  -

 شروطی که صحت عقد، وابسته به آن است؛ مثل رضایت متعاقدین. -

 ن .شروطی که تکلیف شرعا، به آنها بستگی دارد؛ مثل بالغ و عاقل بود -

د. این گونه شروط را جعلی یا وضعی گویند و در شروط متعاقدین ؛ یعنی شروطی که دو طرف عقد بر آنها توافق می کنن -د

 برابر شروط شرعی قرار دارند.

 تقسیم به اعتبار مورد و گستره آن : -دوم 

 و اختیار .  شرط عام : این گونه شروط در تمام موارد تکلیف وجود دارد، مانند بلوغ، عقل -الف 

مورد وجود دارد، مانند شرط بودن قبض برای بیع  شرط خاص: در برخی از تکالیف با لحاظ نمودن دلیل خاص آن -ب

 صرف و سلف .

 تقسیم بر اساس تاثیر شرط در متعلق خود : -سوم 

اسا فاسد شروط صحت : شروطی که در اصل صحت عقد، دخیل است و در صورت عدم تحقق این شروط، عقد اس -الف 

 می باشد، مانند شرط معلوم بودن عوضین در عقد بیع.

وم : شروطی که پس از انعقاد عقد صحیح، در الزم بودن آن، دخیل هستند مانند شرط عدم خیار برای طرفین شروط لز -ب 

 در عقد.
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 تقسیم شرط به لحاظ متعلق آن : -چهارم 

 شرط وصف، مانند شرط باسواد بودن کارگر . -الف

خود به خود ایجاد می گردد، مانند تیجه، شرطی است که پس از انعقاد عقد در صورت تحقق متعلق آن به طور رط نش -ب

شرط وکیل بودن زن از جانب مرد برای طالق خود در صورتی که مثال مرد به طور متوالی شش ماه نفقه زوجه را نپردازد، یا 

 تملیک عین معین از سوی مشروط له.

 لباس یا آموزش نوشتن . انند شرط دوختنشرط فعل، م -ج 

 ل با وابستگی :تقسیم شرط به لحاظ استقال -پنجم 

 شرط ابتدایی که عبارت است از تعهد ابتدایی و اصطالحا »وعده« نامیده می شود. -الف

 شرط ضمنی که عبارت است از تعهدی که با عقدی دیگر مرتبط باشد . -ب

 عدم تصریح به آن : تقسیم شرط به لحاظ تصریح یا -ششم 

 قد آمده باشد .شرط صریح : شرطی است که به طور صریح در ضمن ع -الف 

 شرط ارتکازی ضمنی، مانند شرط سالم بودن مبیع. -ب 

 شرطی که عقد بر اساس آن شکل گرفته و مبنای عقد می باشد. -ج

 ، از بیان آنها خودداری می کنیم.تقسیم بندی های دیگری در مورد شرط وجود دارد که چون اهمیت چندانی ندارد

 قراردادي()شروط وضعی  -2-2-2

که گفته شد، شروط وضعی، شروطی هستند که دو طرف عقد بر آن توافق کرده اند و در ضمن عقد به آن ملتزم و همانطور 

 متعهد شده اند. شروط وضعی دو گونه اند:

 ا »شرط خیاره یا خیار شرط« می گویند؛ چون این گونه خیارشرط خیار و حق فسخ عقد که اصطالحا این گونه شرط ر -الف 

 عقد محقق می شود. به سبب شرط ضمن

قرار دادن هر شرط دیگری از شرط خیار که چنین مواردی در منابع فقهی تحت عنوان »باب الشروط« بیان می شوند.  -ب

 شرط جزایی )جبران خسارت( از جمله این شروط است .

 :دن شرط و لزوم وفای به آن چند چیز باید مراعات گرددوذ شرط برای صحیح بوچارچوب کلی صحت و نف

. شرط، ذاتا و فی نفسه جایز باشد، بنابر این جایز نیست کسی چیزی را به دیگری بفروشد به شرط این که خریدار فعل 1 

شراب تبدیل کند. یا کسی، دیگری  حرامی مرتکب شود، مانند آن که کسی انگور را بفروشد به شرط این که خریدار آن را به

عقد اجاره، شرط کند که کارگر در طی روز افطار کند. دلیل عدم جواز این گونه  را در روز ماه رمضان اجیر کند و در ضمن

 شروط آن است که تعهد به ارتکاب حرام نافذ نیست. حضرت امیر )ع( می فرماید:

  (.354،  1409)عاملیف ؛ اًحرام أحلّو أ حرم حالالً اًإن المسلمین عند شروطهم األشرط

 را حالل کند.  ند باشند، مگر شرطی که حاللی را حرام یا حرامیمسلمانان باید به شروط خود پایب 

 در صورتی که شرط حرام باشد، درج آن در عقد و التزام به آن، موجب حالل کردن امر حرام می گردد.

شرط روشد و در ضمن عقد بیع یا هبه این هر گاه مالی را به کسی هبه کند یا بف. شرط مخالف با کتاب و سنت نباشد؛ بنابر2

کند که همه ورثه خریدار با موهوب له یا بعضی از آنان از آن مال، ارث نبرند، چنین شرطی باطل است؛ زیرا مخالفت آن با 

 کتاب و سنت هیچ وجه جوازی برای آن نمی گذارد .

نیدم امام وص زیر دانست : د. عبداهلل بن سنان گفت: شبا کتاب و سنت را می توان نص مستندات عدم اختیار شرط مخالف

 صادق )ع( می فرمود:



 
 

 

3669 

 

3669 

 

 

ی
زای

ج
ط 

شر
ه 

ری
نظ

 
 در

ق
قو

ح
 

ن
ستا

گل
 ان

 و
ن

را
ای

 

لکتاب اهلل فال یجوز له و ال یجوز على الذی اشترط علیه ، والمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب  اًمخالف اًمن اشترط شرط

 (.353)همان،اهلل عز وجل؛

. المسلمون عند مشروط علیه نه برای شرط کننده نافذ است و نه علیهکتاب خدا را شرط کند، کسی که امر مخالف با  

 شروطهم، مربوط به شروطی است که موافق کتاب خدا باشد.

 . محمد بن قیس از امام باقر )ع( نقل می کند:2

ة الطالق، و ذلک السنّ بیده الجماع و علیه الصداق و نَّبیدها الجماع و الطالق فقضى ا ة اشترطت علیه أنّافی من تزوج امر

 (.40همان،(؛

کسی که با زنی ازدواج کرده بود و زن شرط کرده که اختیار جماع و طالق در دست وی )زن( باشد،  امام باقر )ع( درباره

 .چنین قضاوت کرد، مهر و صداق بر عهده مرد است و اختیار جماع و طالق نیز در دست وی می باشد و این سنت است 

 فرمود: ام باقر )ع( نقل می کند کهمحمد بن مسلم از ام (.240،  1380)عیاشی، . در تفسیر عیاشی آمده است 3

قضى أمیر المؤمنین فی امراة تزوجها رجل و شرط علیها و على أهلها إن تزوج علیها و هجرها أو أتى علیها سریة فإنها طالق، 

ت تبشرطه و إن شاء امسک امراته و نکح علیها و تسری علیها و هجرها إن افقال )ع( : شرط اهلل قبل شرطکم إن شاء وفی 

 . ..(.3 هینساء، آ)نکم بیل ذلک، قال اهلل تعالى: »فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلث... أو ما ملکت ایماس

 (.34 هینساء، آ) «؛عِفی المضاجِ نَّروهُجُن واهُهُّوفعظ نشوزهن تخافون والالتی

که اگر مجددا ازدواج کند یا با وی همبستر منان )ع( در مورد زنی که با مردی ازدواج کرده بود و شرط کرده بود یر مؤبه ام

نشود یا کنیز همخوابه ای اختیار کند، زوجه مطلقه باشد، حضرت فرمود: شرط خدا بر شرط شما مقدم است، مرد بخواهد می 

کند، حال مجددا ازدواج کند و کنیز اختیار  اند همسر خود را نگهدارد و در عینتواند به شرطش وفا کند و اگر بخواهد می تو

و اگر زن برای این کارها از او ناراضی باشد می تواند همبستری با وی را نیز ترک کند. زیرا خدای سبحان می فرماید: »از 

یا با کنیزان همبستر شوید... و زنانی را که از نافرمانی زنانی که مانع ازدواج ندارند، دو، سه و چهار تا را به زنی اختیار کنید... 

 .«و نصیحت کنید سپس همبستری با آنان را ترک کنید .... د، نخست آنان را موعظهآنان هراس داری

 ابن زهره در غنیة النزوع نقل کرده است: 

و رواست مگر این که کتاب یا سنت آن  یزة؛ شرط در بین مسلمانان جاالشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب أو سنّ

 (.542،  1392)زهره حلبی، را منع کرده باشد.

دیگری بفروشد به شرط این که ثمن آن  . شرط، خالف مقتضای عقد یا حکم آن نباشد، مانند آن که هرگاه کسی چیزی را به3 

 دریافت نکند.را مالک نشود یا ملکی را اجاره کند به شرط این که مؤجر مال االجاره را 

د محقق نمی شود و با عدم تحقق قصد، عقد محقق نمی در صورتی که شرط خالف مدلول عقد باشد، قصد انشای مدلول عق

گردد؛ زیرا عقد تابع قصد است و هیچ عقدی بدون قصد منعقد نمی شود. مثال بگوید: فالن مال را به تو فروختم به شرط این 

به من تعلق داشته  ملکیت تو درنیاید یا فالن مال را به تو هبه کردم به شرط این که آن مال که مبیع اکنون یا برای همیشه به

باشد، نه به تو. هر گاه شرط با حکم عقد منافات داشته باشد خواه حکم امضایی باشد، خواه تأسیسی، شرط صحیح نیست؛ 

ز حکم خود داللت دارد و شریعت، حکم هر زیرا با کتاب و سنت مخالفت دارد، کتاب و سنت بر عدم تخلف هر عقدی ا

که عدم آن حکم را شرط کنیم، با شریعت مخالفت کرده ایم مثال: فروشنده شرط  عقدی را مشخص کرده است، در صورتی

 کند که خریدار در مبیع تصرف نکند و یا زوجه شرط کند همسرش از وی استمتاع نبرد.

نا به رای رد نظر، توافق کرده باشند، بد. بنابراین، اگر پیش از قرارداد بر شرط مو. التزام به شرط در متن قرار داد آمده باش4

مشهور فقها چنین شرطى التزام آور نیست؛ زیرا اگر مشروط علیه، پیش از قرارداد پایبندی خود به شرط را افشا کرده باشد، 
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وفای به آن الزم نیست و در صورتی که وعده شرط و تعهد ابتدایی محسوب می شود و قطعا همان طور که گذشت پایبندی و 

 با شرطی بدهد و شرط را در عقد ذکر نکند در پایبندی به آن شرط برایش الزامی نیست.ایقاع و انشای عقدی را همراه 

. شرط مجهول نباشد به گونه ای که موجب ضرر در بیع گردد؛ زیرا شرط در حقیقت بخشی از عوض یا معوض است و 5

( از بیع غرری نهی کرده است. علوم بودن یکی از عوضین موجب ضرر در بیع می گردد، در حالی که پیامبر )صجهالت و نام

 بنابراین پایبندی به امری مجهول موجب بطالن بیع و در نتیجه بطالن شرط مجهول مندرج در آن می شود.

قع بتواند مفاد شرط را محقق سازد و آن را انجام . مشروط علیه توان انجام شرط را داشته باشد. بدین معنی که در عالم وا6

به معنای الزام و التزام و پایبندی است بدیهی است که امر غیر  -بیان شد همان طور که -عامالت مدهد، زیرا درج شرط در 

را به صورت  مقدور و ناممکن نمی تواند موضوع التزام قرار گیرد اما آن که کسی زراعت خود را بفروشد و ملتزم شود که آن

 خوشه تحویل دهد.

ه باشد یا این که برای شرط کننده چنین منفعتی داشته باشد زیرا شرط، حق شرط . شرط نوعاً دارای منفعت عقالیی قابل توج۷

کننده است و چیزی که منفعت عقالیی نداشته باشد حق محسوب نمی شود و شارع به آن توجه ندارد تا وفای به آن را الزم 

 بداند.

 شروط جزایی )جریمه قراردادي( -3

شروطی اطالق می گردد که هدف اصلی آن بازدارندگی شخص متعهد از نقض  شروط جزایی یکی از اقسام جریمه است و به

 قرارداد است، نه تعیین پیشاپیش خسارت و جبران آن.

به حد اعالی استحکام  1جزاییتواند قبل از ورود زیان و به شیوه های گوناگون صورت گیرد. شرط  تعیین خسارات می

 (ر، برای مجازات ناقض قرارداد )نه تعیین خسارت ناشی از نقض احتمالیبخشی به تعهدات طرفینی نظر دارد و مبلغ مقر

است. هدف اصلی شروط جزایی بازداشتن شخص متعهد از نقض قرارداد است؛ گرچه ممکن است بالعرض جنبه جبران 

حق مطالبه آن را ال شروط جزایی را باطل می داند. اگر مبلغ مقرر وجه التزام باشد خواهان خسارت نیز داشته باشد. کامن 

 Jobson v. Johnson, 1989,1026) خواهد داشت و اگر جزایی باشد تنها می تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند.

at 1038) و شرط جزایی را به یک مفهوم  ت و وجه التزامبا این حال، این مهم موردتوجه حقوقدانان ایرانی واقع نشده اس

 استعمال کرده اند.

کنند. در کامن ال هر نوع  لى خسارات، نوعی تعیین خسارت است که طرفین پیشاپیش درباره میزان آن توافق میتخمین قب

متعهدله تنها می تخمین خسارتی معتبر نیست، بلکه شروطی که رویکرد کیفری داشته باشند کان لم یکن تلقی می شوند و 

قاق آن را داشت؛ولى اگر مبلغ مقررشده، تعیین خسارات احتمالی تواند مبلغی را مطالبه کند که در صورت فقدان شرط، استح

  (.Stonnard،2003 ،1000 ).قرارداد باشد دادگاه اراده طرفین را معتبر می شمرد ناشی از نقض

صورت عدم پرداخت وجه نقد، به شروطی که به موجب آن، بدهکار در  در قراردادهای با موضوع 15محاکم انصاف از قرن 

فعت در موعد، باید مبلغی بیش از آن را به عنوان خسارت پرداخت کند ترتیب اثر نمی دادند. این رویه به سایر اصل و من

ای  ا ملزم به انتقال پارهتدریجأ شروط جزایی به شروطی که ناقض قرارداد ر  (.5۷،  13۷1)اسکینی، .تعهدات نیز تسری یافت

 از اموال به طرف مقابل میکرد نیز تسری یافت.
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در واقع، این شروط برای تخمین خسارت احتمالی ناشی از نقض نبود، بلکه هدف تنبیه و بازداشتن شخص متعهد از نقض 1

 قرارداد را دنبال می کرد و از این رو، کیفری و کان لم یکن تلقی شدند.

. دادگاه عالی اسکاتلند، جریمه نمی داند؛ زیرا اشخاص نمی توانند یکدیگر را تنبیه کنندیی را قابل اجرا کامن ال شروط جزا

 Scottish Law ).های افراطی در قراردادها را تعدیل کرد و لردها، آن را تا میزان خسارات واقعی طرفین کاهش دادند

Commission,1997 , p6)  

موعد خاتمه  دارند. بنابراین، وقتی قرارداد زودتر از تنها در فرض نقض قرارداد مصداقباید توجه داشت که شروط جزایی 

شروطی که وفق آن مبلغ  (.Scottish Law Commission, , 1997,.p 16 ).یابد قواعد جریمه جزایی اعمال نمی گردد

 (Alder v. Moore, 1961 ,57 AT 79) پرداختی در ازای امری جز نقض باشد جزایی محسوب نمی شود. در پرونده ای

فوتبالیست مصدومی تعهد کرد در صورت بازی مجدد، پول پرداختی توسط شرکت بیمه را مسترد دارد. رأی داده شد که 

استرداد این مبالغ، جزایی به حساب نمی آید؛ زیرا وی با بازی مجدد، مرتکب نقض تعهدی نشده، چرا که تعهد نکرده بازی 

 نکند.

رارداد توسط مستأجر خاتمه یابد چون نقضی صورت نگرفته، مسأله جزایی بودن اجاره به شرط تملیک اگر قدر قراردادهای 

ولی اگر قرارداد در نتیجه نقض خاتمه یابد دادگاه ممکن است رأی به  (Richco v. ,1999,p.136 .)مطرح نمی گردد،

 (Bridge v.Campball Discount Co. Ltd. ,1962, A.C.6 )جزایی بودن مبلغ پرداختی بدهد.

 گاه زمانی حکم به بطالن شروط جزایی می دهد که مبلغ معهود در ازای نقض باشد، نه اجرای حق. در پرونده ایداد

(Assotiated Distributars Ltd. v. Hall (1983) 2KB 83 (CA))  53قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دوچرخه با 

ط پرداخت همه مبالغ معوقه دارد. دادگاه تجدیدنظر رأی ق خاتمه قرارداد را به شرقسط هفتگی، مقرر می داشت مستأجر ح

 .داد خاتمه قرارداد توسط مستأجر در راستای اعمال اختیارش بوده و از این رو، نقضی صورت نگرفته و شرط، جزایی نیست

ت های این دو تأسیس حقوقی، تفاوخسارات تنبیهی و خسارات قراردادی گزاف هر دو به تنبیه متعهد نظر دارند، لکن 

بنیادینی با هم دارند: نخست آنکه خسارات تنبیهی توسط دادگاه و هیأت منصفه مورد حکم واقع می شوند و منشأ آن قرارداد 

طرفین نیست؛ حال آنکه خسارات قراردادی گزاف )وجه التزامهای سنگین( منشأ قراردادی دارند، نه قضایی. دوم آنکه در 

توسط دادگاه صادر می گردند دارای نفوذ حقوقی بوده، قابلیت اجرا دارند؛ حال آنکه  خسارات تنبیهی از آنجا کهکامن ال 

خسارات قراردادی گزاف )که از مصادیق بارز شروط جزایی به حساب می آیند( کان لم یکن هستند و مشروطه تنها می تواند 

 ی و خسارات قراردادی گزاف آشکار می گردد.تفاوت میان خسارات تنبیه خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. با این توضیح،

 مزایا و معایب پذیرش شروط جزایی از سوي دادگاه -3-1

پذیرش شروط جزایی با مزایا و معایبی همراه است. از جمله مزیت های اجرای شروط جزایی، تأمین اصل احترام به اراده 

 Essley v Jg Collins) عالی کانادا در پرونده »السلی« توافقات طرفینند. دادگاه متعاقدین است؛ زیرا این شروط ناشی از

Insurance Agencies Ltd. ,1978, 1at1)  ابطال شرط جزایی را »دخالتی آشکار در آزادی قرارداد« دانست. لرد

ا مشوق انجام تعهد و شروط جزایی ر (, 84at  1904,77Clydebank Case)نیز در پرونده »کالیدبانک« 2»روبرتسون«

ر اجبار به انجام تعهد تلقی کرد. عالوه بر این، شروط جزایی موجب کاهش بی ثباتی ناشی از »تعیین دقیق خسارات ناشی ابزا

از نقض« می شوند. »دادگاه باید آنچه را طرفین توافق کرده اند تأیید کند واال به ویژه در قراردادهای تجاری، منجر به بی ثباتی 

 
 رک: پرونده فوق()اگر ارزش اموال در زمان انتقال بیشتر از خسارت واقعی زیان دیده باشد شرط کیفری است .  1

. Robertson .2 
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شروط جزایی، اطاله و هزینه دادرسی را کاهش می دهد. گاه  ((Philips Hong kong ltd v.  ,1993 )لوبی می گردد«.نامط

اعمال معیارهای تفکیک وجه التزام از شروط جزایی ممکن نیست. پذیرش شروط جزایی موجب می شود که طرف غیرناقض 

 از اثبات تعیین خسارت معاف گردد.

 فلسفه لزوم قرارداد، اجرای عین تعهد است، در حالی که اگر جریمه های عایبی نیز همراه است. مثالاجرای شرط جزایی با م

جزایی علی االطالق قابل اجرا باشند، به ویژه در قراردادهایی که به ازای هرروز تأخیر مبلغ گزافی تعیین شده باشد نقض 

 50رت قصور در ساخت خانه ای ال اگر مقرر شود که در صوقرارداد به مراتب برای متعهدله بهتر از اجرای آن است. مث

بیشتر از اجرای قرارداد است. همچنین  میلیون پوند بپردازد، سود حاصل از نقض قرارداد برای خواهان بسیار 1پوندی، متعهد 

 Roberston )طرفین قرارداد به عنوان اشخاص خصوصی حق مجازات ندارند. همان گونه که در پرونده »روبراستون«

v.,1881) ،اگر شرط مقرر کیفری باشد دادگاه آن را مجاز نمی داند؛ زیرا حقوق به مردم اجازه مجازات یکدیگر را  بیان شد

نمی دهد. گاه نظم عمومی و عدالت اقتضا دارد شرط جزایی پذیرفته نشود. نظر به این دسته معایب، بیش از یک و نیم قرن 

قانون تضمینات  5سبت به شروط جزایی اعمال می کنند )ماده ویکرد محدودکننده ای را ناست که قوانین موضوعه انگلیس ر

اسکاتلند، ماده  1908قانون زمین های استیجاری  22، ماده 1900قانون زمین های استیجاری کشاورزی  6، ماده 1856دیون 

ض اجاره، در صورت نق 1991اری مصوب قانون زمین های استیج 48(. امروزه ماده 19۷4قانون اعتبار مصرف کننده  132

مالک را از به دست آوردن چیزی بیش از خسارات واقعی منع میکند و برابر قانون شرایط ناعادالنه در قراردادهای مصرف 

کننده ای که قصور در انجام تعهد کند باید مبلغ نامتناسب باالیی را به عنوان  -»شرطی که مقرر دارد مصرف 1999کننده 

می شود. این شروط ممکن است تحت عنوان شرط جزایی، غیرمنصفانه و کان لم یکن تلقی  بپردازد« غیرمنصفانه تلقیغرامت 

 1.)(گردد

 معیارهاي تشخیص شرط جزایی از وجه التزام  -3-2

معیارهایی  دادگاه های انگلیس برای تشخیص شرط جزایی از وجه التزام معتبر به تفسیر قرارداد می پردازند و با لحاظ کردن

 سی خواهیم کرد، درخصوص جزایی یا غیر جزایی بودن مبالغ مقرر در قرارداد تصمیم خواهند گرفت.که در ذیل برر

باید توجه داشت که در تفسیر قرارداد، دادگاه ها خود را به عبارات قرارداد محدود نمی کنند. ممکن است طرفین شرطی را 

. جزایی بودن مبلغ مقرر باید حسب اوضاع و احوال زمان را جزایی بداند و بالعکس وجه التزام تلقی کنند، ولی دادگاه آن

و توصیف طرفین قاطع نیست. در موارد شک، دادگاهها  (.Treitel ،2003  ،1000.)انعقاد عقد )نه زمان نقض( تعیین گردد

ه اثر مورد اشته است تشخیص این امر»برأی به جزایی بودن مقرره طرفین می دهند و همان گونه که قاضی »اینجام« ابراز د

مبلغ گزاف شرط جزایی را داشتند و لفظ، مؤثر در تفسیر نبود؛  دادگاهها امکان تعدیل 19قصد طرفین بستگی دارد. از قرن 

 در تفسیر شروط مقرر، دادرس باید اراده مشترک طرفین را اجرا کند. زیرا دادگاه ها به ماهیت توجه داشتند، نه فرم و شکل

ن در پرونده دونلوپاظهارداشت: »عبارات طرفین قاطع نیست. دادگاه باید دریابد آیا مبلغ مقرر، شرط همان گونه که لرد دانیدی

طرفین مبلغ مقرر را شرط جزایی نامیده باشند بار اثبات دعوای مخالف بر عهده  در جایی که12w.جزایی است یا وجه التزام«

 یش خسارت( بوده است.وجه التزام )تعیین پیشاپ کسی است که ادعا می کند منظور،

توجه به هدف از اندراج شرط، یکی از مهمترین معیارهای تشخیص شرط جزایی از وجه التزام به شمار می رود. همچنین لرد 

چهار معیار گزاف بودن«، »فزونی مبلغ  (Dunlop Pneumatic Tyre Co, 1915 ,p79 )»دانیدین« در پرونده »دانلوپ«

 ).داخت مبلغ مقطوع در برابر هر میزان نقض« و »غیرممکن بودن تخمین خسارت« را ارائه کردرر بر پول مورد تعهد«، پرمق

 
 گاه بر مبنایی غیر از نقض قرارداد نیز اعمال می گردد.1999برخالف قواعد شروط جزایی، مقررات .  1
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Beatson, J.,  1998.p 588)  که جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اگرچه معیار گزاف بودن« و »فزونی مبلغ مقرر

« به شمار می رود؛ ولی این دو معیار جداگانه ارائه داق بارز معیار گزاف بودنبر پول مورد تعهد« مشابهند و معیار اخیر مص

شده اند و در کتب حقوقدانان انگلیسی به نحو جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند. ما نیز این دو معیار را مجزا بررسی 

 خواهیم کرد.

 توجه به هدف - 3-2-1

ن احتمالی ناشی نقض از قرارداد مقرر می شود و قانه در برآورد حقیقی زیاوجه التزام به منظور صرفه زمانی و تالش صاد

  ,.Stonnard, J.E) .هنگامی که هدف، مجازات یا ترساندن طرف مقابل از نقض باشد، جزایی بوده و غیرقابل اجرا است

200۷.p 282) هت تفکیک شروط جزایی از همانطور که پیش تر اشاره شد لرد دانیدین در پرونده دانلوپ نیز معیارهایی ج

مورد بررسی قرار  -اند که به کرات توسط محاکم انگلیس به کار گرفته شده -جه التزام ارائه کرد. در ذیل این چهار معیار را و

 می دهیم.

 گزاف بودن -2 – 2 - 3

 ت از نقض به بار آید گزافمی توانس چنانچه در زمان شرط، نه زمان مطالبه مبلغ، مبلغ مقرر در مقایسه با حداکثر ضرری که

 باشد، جزایی محسوب می شود. 

( درفرض پرداخت ٪260درصد بهره هفتگی )سالی  5شرط عبارت از (Jeancharm v. ,2003,p 26)در پرونده ای

 ولی مبالغی (.Stonnard, J.E, 2007.p 283 ).دیرهنگام بهای کاال بود. دادگاه تردیدی در بطالن این شرط به خود راه نداد

پوند بابت تأخیر بپردازد، جزایی  500شد، جزایی نیست. مثال این شرط که مقاطعه کار هفته ای که متناسب با شدت نقض با

صرف اینکه شرطی دربردارنده مبلغی بیش از خسارات واقعی است برای جزایی قلمداد  (Treitel, 2003.p 1001 ).نیست

 (Turner & Sons Ltd. ,1989)کردن مقرره طرفین کافی نیست. 

 فزونی مبلغ مقرر بر پول مورد تعهد. -3 – 2 - 3

اگر نقض قرارداد ناشی از عدم پرداخت مبلغی پول باشد و مبلغ مندرج در شرط، از اصل مبلغی که باید پرداخت شود بیشتر 

 باشد، مبلغ مقرر، جزایی محسوب می شود.

 .Orescendvarevet Aktiebolog v )داخت یک قسط،با وجود این، شرط حال شدن همه اقساط به خاطر قصور در پر

,1988, p122) و شروطی که در فرض قصور، نرخ بهره را افزایش می دهند، جزایی تلقی نمی گردد.( Stonnard, J.E, 

200۷.p 3-282)  

 پرداخت مبلغ مقطوع در برابر هر میزان نقض - 3-2-4

و برخی جزئی می گردند قابل پرداخت رخی منجر به خسارات شدید اغلب هنگامی که مبلغ مقطوعی به لحاظ قصوراتی که ب

خوانده توافق  (Public Work Coms v,1906 AC 363(PC) )باشد، شرط جزایی به حساب می آید. در پرونده »پابلیک«

عدم استحقاق هزار پوند بپردازد. رأی به  10به ساخت راه آهن کرد و ملتزم شد که در مدت معینی آن را بسازد واال باید 

شد؛ زیرا هنگامی که به صرف تأخیر )خواه کوتاه و خواه بلندمدت( مبلغ مقطوع یکسانی قابل وصول باشد مبلغ خواهان داده 

ممکن است مبلغ در صورتی  (Stonnard, J.E., , 2007.p 284 ).مزبور، پیش تخمین حقیقی خسارت به حساب نمی آید

  (Treitel,  2003.p1001 ).ردد، جزایی تلقی گرددکه به خاطر نقض پیش پا افتاده حال گ

 

 

 . غیر ممكن بودن تخمین خسارت 3-2-5
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در ازای تأخیر، جزایی  تأخیر، نوعی نقض است که در آن تخمین پیشاپیش خسارت ناممکن است و در نتیجه، مبالغ مقرر

که ()Renewman ,1876,p724 .)نیومن«ری » نیست؛ مشروط بر اینکه گزاف نبوده، متناسب با تأخیر باشند. در پرونده

پوند در ازای هرهفته تأخیر تعیین کردند و دادگاه بدان ترتیب اثر  10مربوط به قرارداد ساختمان سازی بود طرفین پرداخت 

 ؛ زیرا تخمین پیشاپیش خسارت، ممکن نبود. (Stonnard, J.E, 2007.p 283-284)داد 

 ه التزام موارد مردد بین شرط جزایی و وج- 3 - 3

 رداخت مبلغ دریافتی، و پیش پرداخت مهم تر موارد مردد بین شرط جزایی و وجه التزام هستند.شروط حال، بازپ

حال، شروطی است که اغلب در پرداخت قسطی به کار گرفته می شوند که مطابق آن درصورت عدم پرداخت  منظوراز شروط

نند؛ زیرا تعهد کلی شخص ناقض را حال را جزایی تلقی نمی ک یک قسط، کل اقساط آتی حال می شوند. محاکم، شروط

ولى اگر شرط شود در صورت قصور، کل  (Esanda Finance Corporation Ltd v. ,1989,p 166 )افزایش نمی دهند،

 Lordsvale) (Chitty,  1999. P 1337 ).بهره های آتی حال نشده فورا پرداخت شود ممکن است جزایی تلقی گردد

Finance Plc. V,1996,p.572) 

 در دارد مقرر قرارداد، اگر و شود مبلغی که یکی از طرفین سابقا دریافت کرده است، جزایی محسوب نمی 1رط بازپرداختش

 در بنابراین. آید نمی حساب به جزایی مقرره، این شود پرداخت اولیه کننده پرداخت به باید دریافتی مبلغ خاصی، موارد

را به عنوان بیمه از کارافتادگی دائم دریافت و متعاقبا در مسابقه ورزشی شرکت بلغی م فوتبایست( یک) ندهخوا که ای پرونده

 (Alder v. Moore ,1961p.57)کرده بود، دادگاه بیمه گر را مستحق وصول مبالغ پرداختی دانست. 

ش از نقض، مستحق مطالبه پی خریدار پس از کسر خسارات واقعی ناشی (Dies v. ,1939,p.724 )در پیش پرداخت،

 پرداخت پرداختی است؛ زیرا جزئی از ثمن بوده و با عدم انجام معامله، دلیلی بر استحقاق گیرنده وجود ندارد.

 تمایز شروط جزایی از شروط ضبط بیعانه  -3-4

بیعانه و جزایی آن  شروط بیعانه، بخشی از ثمن است که مشتری جهت اطمینان بایع از تحقق بیع پرداخت می کند. تفاوت

 2 ه بیعانه پیش از نقض و پنالتی بعد از نقض قابل پرداخت است. گاه بیعانه، جزایی تلقی شده است. در پروندهاست ک

 14درصد ثمن بپردازد و مهلت پرداخت ثمن  25»ورکرتراست« در قرارداد فروش زمین مقرر شد که خریدار بیعانه ای معادل 

اقدام به ضبط بیعانه کرد. رأی داده شد که بیعانه پیش تخمین معقولی از  شد. با قصور وی، فروشنده روز از زمان مزایده مقرر

درصد بوده  10خسارت نبوده و بنابراین، کیفری بوده و باید به خریدار مسترد شود؛ زیرا بیعانه معمولی در این مقیاس از زمین 

 درصد کیفری تلقی می گردد. 25و بیعانه 

منقول، دادگاه اختیار دارد در قرارداد فروش زمین، حکم به بازگشت بیعانه دهد. امروزه نظر قانون اموال غیر 42ماده  2برابر بند 

به قیمت روزافزون بازار، ضرری به بایع وارد نمی شود و ضبط بیعانه، داراشدن ناعادالنه است. از این رو، محاکم درصدد 

و دادگاه از  (Universal Crop v.. ,1979, 1ALL E.R552,555)دبرقراری عدالت بین خریدار و فروشنده ان

کاهش مبلغ مشروط درباره بیعانه صدق نمی کند؛ چون بیعانه  (Treitel,  2003.p 1009 ).کند صالحدیدش استفاده می

 وجهی است که پرداخت شده، ولی وجه التزام، مبلغی است که پرداخت خواهد شد.
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 شرط ضبط اقساط تمایز شروط جزایی از -3-5

اغلب هدف واثری مشابه شروط جزایی دارند. بنابراین، دادگاهها حق نادیده گرفتن شرط را دارا هستند. گاه شروط ضبط 

قرارداد مقرر می دارد درفرض خاتمه قرارداد، متعهدله می تواند اقساط را ضبط کند. در این صورت انصاف حکم می کند به 

 و درخواست  وط بر اینکه وی قادر باشدخریدار مهلتی داده شود، مشر

 (Bicc Plc. v. 1985 ch232ca )کند.

برخی قضات بیان داشتند غیرمنصفانه است که بایع حق  (Stockloser v,1954,1Q.B.467 )در پرونده »استوک لوزر«

بهره را نسبت به آینده  ضبط توأمان کاال و بخشی از قیمت را داشته باشد. شرطی که در فرض قصور، به میزان متعارفی نرخ

فزایش دهد، جزایی محسوب نمی شود. از جمله شروط غیرمنصفانه طبق مقررات شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف ا

کننده«، شروطی اند که به بایع اجازه می دهد اگر مصرف کننده تصمیم به عدم اجرای قرارداد بگیرد، بتواند مبلغ پرداختی را 

 ضبط کند.

حقوقدانان اغلب، شرط جزایی را با وجه التزام به یک معناگرفته اند. برخی اظهار داشته اند: ایران، برخالف کامن ال،  در حقوق

»هرگاه متعاقدین به طور قاطع،  (۷39، ص 1396جعفری لنگرودی، ).»وجه التزام را شرط جزایی و شرط جزا نیز می گویند«

د متعهد را نسبت به میزان خساراتی که معین کرده اند عقد معین کرده باشند، تعهمیزان خسارات ناشی از تخلف از عقد را در 

برخی نیز از این نظر تبعیت کرده و  (312، ص 1392جعفری لنگرودی، ).در اصطالح شرط جزایی و وجه التزام نامیده اند«

ا بپردازد »چنین د یا تأخیر، مبلغ معینی ربیان داشته اند هرگاه طرفین توافق کرده باشند که متعهد، در صورت عدم اجرای تعه

و 4۷4و4۷3، ص 1393صفایی،) توافقی هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد شرط جزا یا شرط کیفری نامیده می شود«

480)  

سابق ق.م. فرانسه( بدون تفکیک بین مفهوم وجه التزام و شروط جزایی مقرر می  1152ق.م. ایران )مقتبس از ماده  230ماده 

شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی ارد: »اگر در ضمن معامله د

تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم است محکوم کند«. اگر به ظاهر ماده اکتفا کنیم باید گفت شروط جزایی در حقوق 

)امامی، .رابر خسارت واقعی یا اصل تعهد باشد، معتبر دانسته اندزام را ولو اینکه چندین بایران معتبرند. برخی استادان، وجه الت

بنا بر دیدگاه، فوق تعیین خسارت هرچند بارویکرد جزایی، بالاشکال است. در مقابل، برخی دیگر معتقدند  (24۷، ص 139۷

و به نظم  (362، ص 1394)کاتوزیان، .نافذ نیستوجه التزام گزافی که هدف از برقراری آن، انتفاع ناروای طلبکار است 

 ق. م( استناد کرده اند. 9۷5عمومی و اخالق حسنه )ماده 

تمایز مصادیق وجه التزام از شروط جزایی در حقوق ایران دشوار است؛ زیرا بین مفهوم و آثار این دو تفکیکی صورت نگرفته 

ایی است توجه داشته اند و تنها به معیار که یکی از اقسام شروط جز است و حقوقدانان به »تعدیل وجه التزامهای پولی گزاف«

 ۔ق. م باشد. با230گزاف بودن« پرداخته اند. یکی از دالیل این امر می تواند ذکر عبارت »مبلغی به عنوان خسارت« در ماده 

 اجرت که باشند کاری انجام یا لما انتقال شامل است ممکن بلکه نیستند، پول مبالغی حاوی الزامأ جزایی شروط این، وجود

ثل آن در مقایسه با خسارات احتمالی بسیار سنگین باشد. رعایت عدالت، انصاف و اخالق حسنه اقتضا دارد محاکم حتی در الم

 ق.م. را محدود به وجه نقد کنند. 230صورت عدم پذیرش تعدیل مبالغ وجه التزامهای سنگین، ماده 

متصدی حمل ونقل مسؤول قیمت آن خواهد بود. قرارداد طرفین ل التجاره تلف یا گم شود ق.ت. »اگر ما 386برابر ماده 

 مبلغ بودن گزاف معیار براساس. نماید« معین التجاره ۔میتواند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال

ه عنوان مثال، اگر ب. گردد یم قلمداد جزایی مزبور، رطش باشد کاال واقعی ارزش از زیادتر بسیار شده توافق مبلغ اگر مقرره،

میلیون تومان پرداخت گردد در نفوذ  6میلیون تومان باشد و شرط کنند در صورت تلف،  5ارزش تقریبی  محموله خواهان به
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باشد ممکن بود  شرط تردیدی وجود ندارد؛ زیرا اگر انطباق دقیق خسارات احتمالی با خسارات واقعی، معیار نفوذ وجه التزام

ق.م. همخوانی ندارد. با وجود این، چنانچه شرط  230اعم از وجه التزام وجزایی باطل گردد، امری که با ماده  کلیه شروط

میلیون تومان پرداخت گردد شرط، جزایی تلقی می گردد؛ زیرا با بسیار گزاف بودن  550گردد در صورت تلف محموله مزبور 

یین خسارت احتمالی و رهایی از بار اثبات دعوا و میزان خسارت واقعی ی ماند که طرفین در پی تعمبلغ آن، تردیدی باقی نم

وارد نبوده اند، بلکه هدف، مجازات خوانده، و بازداشتن و ترسانیدن وی از هرنوع تقصیر بوده است. در حالی که حقوق نباید 

ب دادگاه، مغایر با نظم عمومی تجویز مجازات مدنی از جانبه افراد خصوصی اجازه مجازات مدنی یکدیگر را بدهد. بی شک 

 2را باید در پرتو این مهم تفسیر کرد.1ق.ت.  3۷8معامالتی و اخالق حسنه است. بنابراین، قسمت اخیر ماده 

گزاف ق.آ.د.م. در دعاوی ای که موضوع آنها مبلغی وجه نقد بود، شروط جزایی در قالب وجه التزامهای  ۷19در گذشته ماده 

درصد محکوم به در سال است و اگر در قرارداد عالوه براین،  12برابر این ماده، خسارت تأخیر تأدیه را ممنوع می دانست. 

درصد حکم  12مبلغی به عنوان وجه التزام، مال الصلح یا مال االجاره یا هر عنوان دیگری بیاید در هیچ موردی به بیشتر از 

باشد می توان بدان حکم کرد. به طور خالصه، باتوجه به این درصد تعیین شده  12تر از نخواهد شد، لکن اگر خسارت کم

سابق قانون ثبت در مواردی که موضوع تعهد اصلی پراخت یا استرداد مبلغی وجه نقد بود وجه التزامی که از  35ماده و ماده 

 می کرد. (یزان بهره قانونیتزام مازاد بر بهره )تا مبهره قانونی بیشتر باشد، دادگاه یا مأمورثبت را مکلف به کاهش وجه ال

تواند افزون بر مطالبه خسارات،  در حقوق فرانسه و ایران در خسارت تأخیر در انجام تعهد )خسارت استمهالی( متعهدله می

ن خسارت جبرانی( متعهدله در صورت درخواست ای)اجرای تعهد را نیز درخواست کند. در خسارت عدم انجام تعهد 

اما متعهد مخیر بین وجه التزام و اجرای عقد  (288،ص 1392)شهیدی، ؛موضوع تعهد را بخواهد خسارات نمی تواند اجرای

  (201، ص 1382ی، لنگرود یجعفر ).نیست

 

 

 

 

 نتیجه گیري -4

 ته شده:پرداختیم.در تعریف شرط جزایی گف ایران و انگلستان حقوق در نظریه شرط جزایی در پژوهش حاضر به بررسی

بر پرداخت عوض از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد را شرط جزایی گویند. دلیل آن که شرط جزایی توافق قبلی مبنی 

و در تعریف نامیده اند زیرا معمول است که در ضمن عقد اصلی می آید. می توان بعد از عقد هم بر شرط جزایی توافق کرد. 

میزان خسارتی که در صورت عدم اجرای نامشروع قرارداد به طور بر اساس آن طرفین معامله توافقی است که  دیگر گفته اند:

 .مقطوع بایستی پرداخت گردد را معین می سازند

 
ق.ت. مسؤولیت متصدی »نمی تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره وارد شود تجاوز نماید، مگر  3۷8برابر ماده .  1

ر این ماده علیرغم اطالق آن نباید استنباط کرد که اشخاص حق مجازات داشته باشد. از قسمت اخی این که قرارداد طرفین خالف این ترتیب را مقرر

 مدنی یکدیگر را دارند و به هر مبلغی که تعیین گردد باید توسط دادگاه ترتیب اثر داده شود

قدار معینی از مال االجاره حصول را به مقصد نرساند مق.م: » در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین م 509برابر ماده .  2

کاهش یابد شرط  (تومان100هزار تومان به  100کم گردد. اگر شرط کم کردن مال االجاره به گونه ای باشد که مال االجاره به نحو چشمگیری )مثال از 

 مزبور نیز می تواند کیفری و باطل باشد.
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با عدم پذیرش شروط جزایی و تقلیل آن به خسارات واقعی وارد، با اثر ی انگلستان کامن الدر ادامه باید اضافه کرد که 

های قابل مطالبه نیز چنانچه بخشی از قرارداد  برخاسته و در وجه التزام مدنی قراردادی به مبارزه سرکوبگرایانه مجازات های

اجرا شده و متعهدله قسمت اجرا شده قرارداد را پذیرفته باشد، نمی تواند کل وجه التزام را مطالبه کند. امکان تجزیه وجه 

جه به توازن قراردادی از طریق جزایی اصل بطالن شروط جزایی، توالتزام در این فرض، عدم امکان ضبط بیعانه های سنگین، 

تلقی کردن برخی شروط در رویه قضایی و قوانین، بیانگر محدویت های روزافزون در به کارگیری شروط جزایی در حقوق 

دارد که تعدیل  نوشته ای گام برمی -قرارداد انگلیس است. کامن ال با عدم پذیرش شروط جزایی فراتر از کشورهای حقوق 

 مهای سنگین را پذیرفته اند.وجه التزا

در مقایسه شروط جزایی با جریمه های قضایی، نکات ذیل حایز اهمیت است. نخستین تفاوت میان این دو تأسیس حقوقی، 

یگر باز می تفاوت در منشأ ایجاد است. شروط جزایی برخاسته از اراده طرفینند، ولی کامن ال افراد را از مجازات مدنی یکد

که جریمه های قضایی اصوال به صالحدید دادگاه و هیأت منصفه واگذار شده اند و بیشتر جنبه مجازات و  دارد. در حالی

بازدارندگی دارند. دومین تفاوت در بستر جریان این دو تأسیس است. شروط جزایی عموما در قراردادها درج و در دعاوی 

عمدتا در چارچوب دعاوی شبه جرم مطرح می گردند و  حال آنکه جریمه های قضایینقض قرارداد به جریان می افتند؛ 

کارکرد چندانی در دعاوی قراردادی ندارند. خسارات اسمی نیز که قطعا فاقد رویکردی ترمیمی اند، گرچه در دعاوی نقض 

 وقدانان مواجه شده اند.قرارداد به کار گرفته می شوند، ولی به دلیل وجود دیگر جایگزین ها، با بی رغبتی حق

طبیق دقیق جریمه قضایی سه گانه ی موجود در کامن ال بر حقوق ایران دشوار به نظر می رسد؛ زیرا اصوال على رغم اختیار ت

ق.م.م.(، حکم به خساراتی مازاد بر خسارات واقعی وارد، تحت عناوین دیگری  4قاضی در کاهش خسارات مورد حکم )ماده 

یت دوگانه دیه )ترمیمی و مجازات بودن(، از آنجا که در قتل غیرعمدی به سونیت ده مجاز نیست. علیرغم ماهمانند تنبیه خوان

خوانده توجهی نمی گردد و نهایتا دیه به ورثه پرداخت می گردد ماهیت ترمیمی آن قوی تر به نظر می رسد، گرچه نظر 

 230ی را می توان از وجه التزام ماده . با وجود این، شروط جزای.( قابل دفاع استاق.م. 12مخالف نیز )به ویژه نظربه ماده 

ق.م. تفکیک کرد و حکم به بطالن یا دست کم تعدیل شروط جزایی کرد؛ زیرا نافذ دانستن این شروط، عالوه بر مغایربودن با 

اتی که در حقیقت نظم عمومی معامالتی و اخالق حسنه، نوعی اعطای حق مجازات مدنی به طرفین قرارداد است؛ مجاز

طرف ضعیف تر، وی را با عسر و حرج  قعی آن، طرف قوی تر معامله است که چه بسا با سوءاستفاده از وضعیتدادرس وا

ناخواسته ای روبه رو می سازد. درواقع، حکم صادرشده توسط قاضی مبنی بر پرداخت مبالغ جزایی، صرفأ مهر تأییدی بر 

 تر معامله تعیین شده است. از دادرسی، توسط طرف قوی میزان و حدود مجازاتی است که پیش
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