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مقدمه
توسعة روزافزون معامکت تجاری میان مردم از یک سو و اصال مزادی قراردادهاا از ساوی
دیگر موجب گردیده است تا قراردادها تنوع بیشتری یابند .در بسیاری از قراردادهاا شارط،
تحت عنوان وجه التزام پیشبین ،م،گردد که به موجب من ،چنانچه احد از طرفین ،قرارداد
را نقض نماید بایست ،مبل مندرج در شرط را که همان وجه التزام است به عناوان خساارت
به طرف مقابل (متعهدٌله) بپردازد که در این خصوص حقوقدانان بیشتر به من پرداختهاند.
در حقوق ایران غالباً درج مبلغ ،برای عدم انجام تعهد ،به وجه التزام تعبیر شاده اسات،
بنابراین اختیار متعهد در عدم انجام تعهد و پرداخت مبلا ماورد توافاق ،ماورد انکاار قارار
گرفته است؛ در حال ،که واقعاً ممکن است منظور طرفین از درج چنین شرط ،ایجاد اختیار
برای متعهد باشد تا بتواند از انجام تعهد صرف نظر کرده و به جای من ،مبل مورد توافاق را
بپردازد .از چنین شرط ،م،توان به وجه عدم التزام (در مقابل شرط وجه التزام) تعبیر کرد.
در این باره پرسشهای ،مطرح م،شود؛ از جمله این که ،ماهیت چنین شرط ،چیسات؟
میا این شرط معتبر است؟ در صورت اعتبار ،مثار شرط نسبت باه طارفین و اشاخاص ثالاث
چیست؟ و این نوشتار درصدد پاسخگوی ،به این پرسشها است.
فرضیة مقاله من است که چنین شرط ،نوع ،خیار فسخ همراه با جریمه اسات و چاون
معافیت از اجرای تعهد ،نتیجة فسخ عقد است ،شارط معتبار اسات و نما،تاوان باه دلیال
اختیاری شدن اجرای تعهد ،من را باطل دانست ،لکن باید مدّت اختیار مشاخص باشاد .اثار
چنین شرط ،نسبت به مشروطٌ له ،ایجاد حق فساخ اسات؛ امّاا بایاد پایش از فساخ ،وجاه
مندرج در قرارداد پرداخت شود و از این حیث به بیع شارط شابیه اسات .در صاورت وجاود
چنین شرط ،،مشروطٌ علیه حق انتقال مورد معامله به اشخاص ثالث را نادارد و در صاورت
استفاده از حق فسخ ،معامکت بعدی غیر نافذ خواهد بود.

�
ﻀﺎوت

 .9مفهوم و ماهیت شرط وجه عدم التزام
 .9-9مفهوم شرط وجه عدم التزام

شرط وجه التزام ،توافق ،است که به موجب من دو طرف ،میزان خسارت ،را کاه در صاورت
عدم اجرای نامشروع قرارداد به طور مقطوع باید پرداخته شاود از پایش معاین ما،ساازند.
فایدة مهم این شروط ،معاف کردن از اثبات ورود خساارت و میازان من اسات؛ زیارا بارای
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اجرای شرط و گرفتن وجه التزام کاف ،است که ثابت شود تعهد اجرا نشده اسات ،در حاال،
که مطابق قواعد عموم ،مسؤولیت مدن ،،مدع ،خسارت باید ورود من و رابطة علّیت میاان
عدم انجام تعهد و زیان به بار ممده را نیز ثابت کند .در واقع ،مقصود از شرط وجه التازام من
است که ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلّف ،متخلّاف مبلغا ،را باه عناوان
خسارت تأدیه نماید(کاتوزیان ،9304 ،ج ،9ص 868و قاسمزاده ،9300 ،ص.)915
حال ،با توجه به روشن شدن مفهوم شرط وجه التزام ا کاه در کتاابهاا و مقالاههاای
بسیاری از حقوقدانان به من پرداخته شده است ا شارط وجاه عادم التازام باه قارارداد چاه
مفهوم ،دارد؟
در پاسخ باید اشاره کرد که با بررس ،کتابها و مقاالت حقوقدانان ،در رابطاه باا شارط
وجه عدم التزام تعریف ،به دست نیامد؛ لکن اجماالً م،توان گفت که شرط وجه عدم التازام
به قرارداد به این مفهوم است که در قراردادها به سبب شرایط خاص ،از جمله عدم مماادگ،
طرفین بر ای تنظیم سند رسم ،و یا نقص اساناد و مادار الزم ،باا تعیاین مبلغا ،،حاقّ
عدول از قرارداد برای طرفین یا یک ،از منها پیشبین ،م،گردد.

�
ﻀﺎوت

 .9- 9- 9تبیین شرط وجه عدم التزام

همان طور که گفته شد منظور از شرط وجه عدم التزام ،پذیر حقّ خیار (عدول) است؛ باه
عنوان مثال ،اگر فروشندة ملک ،،مقداری از ثمن را دریافات نمایاد و طارفین چناین مقارر
نمایند که اگر مشتری از تأدیه ثمن خودداری نماید یا فروشانده حاضار باه انتقاال رسام،
ملک مورد معامله نشود در مدت معین ،حقّ عدول از قرارداد برای منها محفوظ باشد.
با فقد مقررات قانون ،در این زمینه ،پذیرفتن حق عدول به عنوان قاعادة کلّا ،مشاکل
است .نمونة فقه ،در این زمینه ،بیع ارباون (عرباون) اسات .در تعریاف لغاوی بیاع ارباون
گفتهاند« :عقدی است که به موجب من ،شخص چیازی را ما،خارد و مقاداری از ثمان را
پرداخته و قرار م ،گذارند که اگر عقد کامل شد مبال مزبور حساب شده (به عناوان بخشا،
از کلّ ثمن) و در غیر من صورت از من بایع باشد»(الشرتون ،9305 ،،ج ،6ص.)851
در تعریف اصطکح ،من نیز گفتهاند که بیع ،اسات کاه مشاتری مبیاع را از فروشانده
م ،گیرد و بخش ،از ثمن را به او م،دهد و شرط م،کند که اگار در مادّت معاین ،مبیاع را
پس بدهد حقّ ،به من مقدار از ثمن کاه داده اسات نادارد و باا ردّ مبیاع در من مادّت ،بیاع
منحل م،گردد(الشرتون ،9305 ،،ج ،6ص.)851
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فقها در اعتبار چنین بیع ،اتفاق نظر ندارند .برخ ،از منان ،اربون را هماان اقالاة بیاع در
برابرِ دادنِ ربح تصوّر نمودهاند و من را بیع نم،دانند(جعفری لنگارودی ،9358 ،ص .)418بعضا،
دیگر نیز من را مصداق اکل مال به باطل و مشمول میة «التأکلوا اموالکم بیانکم بالباطال»
دانستهاند.
بیع اربون (عربون) ،چنان که در المغن ،ممده ،به عقیدة احمد صحیح است لکن در نظار
مالک و شافع ،و اصحاب ر ی ،باطل م،باشد و در این خصوص باه حادیث نباوی «نها،
النب(،ص) عن بیع العربون» استناد شده است .امّا در نظر فقهای امامیاه ایان بیاع صاحیح
م،باشد(جابری عربلو ،9376 ،ص.)78
برخ ،از حقوقدانان ،به این بیع اشاره نموده و من را صحیح دانساته و گفتاهاناد کاه باا
توجه به ماده  98قانون مدن ،،چنین بیع ،اشکال ندارد(جعفری لنگرودی ،9358 ،ص.)78
ارتباط میان «بیع اربون» و «شرط وجه عدم التزام به قرارداد» در این است کاه در هار
دو ،حقّ عدول از قرارداد با صرف نظر نمودن از مبلا داده شاده در بیاع ارباون و پرداخات
وجه در شرط وجه عدم التزام ،وجود دارد و هدف تضمین اجرای تعهد بر خکف شارط وجاه
التزام نیست.

�
ﻀﺎوت

 .2- 9- 9اعمال شرط وجه عدم التزام و مصادیق رایج

بر خکف شرط وجه التزام که اِعمال من منوط به تحقّاق تخلّفا ،از ساوی احاد از طارفین
است و تا تخلّ ف قراردادی صورت نگیرد شرط وجه التزام قابل اعمال نما،باشاد ،در شارط
وجه عدم التزام ،اصوالً تخلّف ،موجود نیست ،بلکه اِعماال یاک حاقّ قاراردادی اسات کاه
موضوع من عدول از قرارداد با شرایط معین است.
قابل ذکر است که اعطای حق عدول از قرارداد با شارایط معاین (نظیار از دسات دادن
بیعانه یا پرداخت وجه معین) ممکن است برای یک طرف قرارداد در نظر گرفته شود بادون
من که طرف مقابل چنین حقّ ،داشته باشد.
هنگام ،که پرداخت وجه عدم التزام با شرط عدول همراه است هیچ مسؤولیت دیگاری
برای اجرای عین تعهد اصل ،یا پرداخت خسارت وجود ندارد .پس با اعمال شارط از ساوی
مشروطٌ له ،قرارداد منحل و مشاروطٌ لاه مساؤولیت ،در خصاوص اجارای تعهاد اصال ،یاا
خسارت وارده نخواهد داشت؛ لکن باید توجه نمود که فسخ ،منوط به پرداخات وجاه اسات؛
یعن ،مشروطٌ له نم،تواند بدون پرداخت وجه ،اعمال فسخ نماید و بایاد گفات کاه اعماال
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حق فسخ منوط به پرداخت وجه است.
از منجا که در قانون مدن ،مستنبط از مواد  450و  479من9 ،در بیع شارط ،اعماال خیاار
فسخ بدون پرداخت وجه پذیرفته نشده است لذا با مک قرار دادن و قیاس بیاع شارط ،در
اینجا نیز باید گفت که اعمال حق فسخ مناوط باه پرداخات وجاه عادم التازام اسات(ر: .

�
ﻀﺎوت

کریم.)9316 ،،

نکتة قابل ذکر دیگر این است که چنانچه شرط مدّت وجود نداشاته باشاد ،مساتنبط از
ماده  489قانون مدن6 ،،شرط باطل است و عقد را نیز باطل م،کند مگر من که از اوضااع و
احوال عقد و تعیین تاریخ تنظیم سند ،مدّت من را تا تاریخ تنظیم سند بدانیم.
 .2-9ماهیت شرط وجه عدم التزام

 .9- 2- 9تبیین ماهیت شرط وجه عدم التزام

این که وجه التزام ،به عنوان نوع ،مجاازات مادن ،و کیفار تخلّاف از انجاام تعهاد ،بارای
متخلّ ف در نظر گرفته شده است و یا این مبل (وجه التزام) برای جبران خسارات ،است کاه
از نقض تعهد به متعهدله وارد م،شود ،خود محلّ بحث و تأمل م،باشد .در حقوق ماا وجاه
التزام ،هر دو چهرة کیفری و جبران خسارت را به هماراه دارد و باه هماین جهات ،ادعاای
خکف من در دادگاه شنیده نم،شود(کاتوزیان ،9303 ،ج ،4ص.)643
ماده  638قانون مدن ،در این باره مقرر م،دارد« :اگر در ضمن معامله شرط شده باشاد
که در صورت تخلف متخلف مبلغ ،به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نما،تواناد او را باه
بیشتر یا کمتر از منچه که ملزم شده است محکوم کند».
در ماده  581ق.م نیز مصداق دیگری از شرط کیفری پیشبین ،شاده اسات کاه بیاان
 .9ماده  450ق.م« :در عقد بیع متعاملین م ،توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معین ،تمام مثل ثمن را باه
مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین م ،توانند شرط کنند کاه هرگااه
بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع
قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد
تمام ثمن».
ماده  479ق.م « :اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع م ،تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قاائم-
مقام او معامله را فسخ کند».
 .6ماده  489ق.م« :اگر برای خیار شرط م دت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است».
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م،دارد « :در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقات معاین محماول را
به مقصد نرساند مقدار معین ،از مالاالجاره کم شود».
بدین ترتیب ،شرط وجه التزام همچاون ساایر قراردادهاا ،قاانون حااکم بار مساؤولیت
قراردادی است.
با توضیحات ،که در خصوص ماهیت وجه التزام گفته شد این سؤال مطرح م،گردد که
میا م ،توان شرط وجه عدم التزام به قرارداد را شرط وجه التزام دانست یا خیر؟
عل،رغم قبول چنین تعهدات ،به عنوان وجه التازام از ساوی برخا ،از حقوقادانان(ر: .
جعفری لنگرودی ،9358 ،صص 966و  963و شهری ،9387 ،ص ،)944به نظر م،رسد که تعهادات
مورد نظر غیر از شرط وجه التزام است؛ زیرا م،دانیم در مواردی که حقّ عدول بارای یاک
یا هر دو طرف قرارداد پیشبین ،شده باشد چنین اختیاری به هنگام اعمال ،نقاض قارارداد
تلق ،نم،شود و نقض قرارداد ،یک ،از شروط استحقاق وجه التزام م،باشد؛ در حال ،کاه در
ما نحن فیه ،پیمانشکن ،مصداق نداشته و متعهدٌله شارط ،منحصاراً حاقّ خاود را اعماال
م،نماید .گذشته از من ،اگر به عنوان مثال مشتری از قرارداد عدول نماید و وجاه معینا ،از
من بایع باشد ،امکان اجبار مشتری به اجرای تعهد اصل ،در چناین ماواردی وجاود نادارد و
این بر خکف خصوصیت شرط وجه التزام است.
این نظر ،از دید برخ ،از نویسندگان حقوق ،مخفا ،نماناده اسات؛ چنانکاه گفتاهاناد:
« شرط وجه التزام را نباید با شرط مشابه دیگری اشتباه گرفات کاه ضامن من باه یکا ،از
متعاملین اجازه داده م،شود با پرداخت مبل معین ،خود را از قرارداد خارج کند .شروط اخیار
اگرچه موضوعش تعیین قطع ،مبلغ ،به عنوان خسارت ناش ،از عدم اجرای قرارداد باوده و
از این حیث با شرط ذکر شده (وجه التزام) مشابه است ،لیکن نبایاد عمال متعهادی را کاه
تخلف از قرارداد م،کند با عمل منکس که به موجب قرارداد (و در واقع به حکام قاانون) از
قرارداد خارج م،شود ،یکسان تلق ،نمود»(اسکین ،9378 ،،ص.)44
همچنین م،دانیم که شرط وجه التزام ،متمایز از یک تعهاد «تخییاری» اسات؛ حاال،
شرط وجه عدم التزام به قرارداد ،ماهیت تعهد تخییری دارد یا اختیاری (بدل)،؟

�
ﻀﺎوت

الف .تعهد تخییری

تعهد تخییری ،به فرض ،گفته م،شود که یک تعهد دارای دو یا چناد موضاوع باشاد ولا،
تنها اجرای یک ،از من موضوعات برای وفای به عهد کاف ،است و این تعهاد را باه اعتباار
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اختیار متعهد در انتخاب یک ،از موضاوعات ،تعهاد «تخییاری» ما،نامناد(کاتوزیاان،9305 ،

ص .)957برای مثال ،شوهر مکلّف به انفاق زن است و هم م،تواند مسکن ،غاذا و لبااس را
در اختیار او بگذارد و یا این که هزینة منها را بپردازد .قاتل نیز مکلّف به پرداخت دیاه اسات
که با دادن یک ،از شش موضوع شتر ،گاو ،گوسفند ،لباس ،دینار و درهم ،انجام م،پذیرد و
قاتل در انتخاب هر یک از منها مخیر م،باشد؛ به بیان دیگر ،وجاوب ،کاه از تعهاد حاصال
م،شود «تخییری» است نه تعیین.،
9
برای تحقّق تعهد تخییری وجود دو شرط الزم است:
اوالً ،موضوعات مورد انتخاب باید گوناگون باشند .یک ،از نتای لازوم شامول موضاوع
تعهد بر اموال و کارهای متعدد این است که ،اگر یک ،از دو مال موضوع تعهد قابال انتقاال
نباشد ( مانند تعهد به دادن اتومبیل شخص ،یا دولت ،که در اختیار متعهد است) باید تعهاد را
بسیط شمرد؛ زیرا متعهد حق انتخاب ندارد و ناچار تعهد تنها نسبت به موضوع مشروع نفاوذ
دارد .وصف تخییری ،برای التزام مربوط به پایش از اعماال حاق انتخااب اسات .انتخااب
مدیون باعث م ،شود که تعدد محل از بین برود و تنها یک موضوع داشاته باشاد .در تعهاد
تخییری به طور معمول ،ارز اموری که موضوع تعهد قرار م ،گیرد برابر است تاا مادیون
و گاه طلبکار ،یک ،از منها را انتخاب کند؛ ول ،احتمال دارد شرایط اجرای تعهاد دربااره هار
یک از موضوعها متفاوت باشد.
ثانیاً ،موضوعها باید در عرض هم باشند و ترتّب ،میان منها تصاور نشاود .اگار موضاوع
تعهد انتقال مال معین باشد و در من شرط شود که در صورت تخلف یا انتقال باه غیار ،باه
متعهدٌ له باید وجه التزام معین ،را بپاردازد ،نبایاد تعهاد را تخییاری پنداشات؛ زیارا در ایان
فرض ،تعهد به دادن وجه التزام در عرض تعهد به انتقال نیست تا متعهد اختیار داشته باشاد
یک ،از من دو را برگزیند .به همین جهت متعهد نما،تواناد وجاه التازام را بپاردازد و تعهاد
اصل ،را نادیده بگیرد .بطکن تعهد اصل ،باعث سقوط التزام کیفری است.
از نظر تحلیل ،م،توان گفت که تعهد تخییری ،یک التزام به دو موضوع است در حاال،
که تعهد همراه با وجه التزام ،در واقع دو تعهد ناش ،از یک پیمان است.

�
ﻀﺎوت

 .9برای توضیحات بیشتر ر : .کاتوزیان ،9305 ،ص.958
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ب .تعهد اختیاری یا بدلی

این نوع تعهد تنها یک موضوع دارد ول ،به متعهد اختیار داده م،شود که موضاوع دیگار را
به جای موضوع اصل ،وفا کند و بدل من سازد؛ بارای مثاال ،در اجااره باه شارط تملیاک،
مستأجر متعهد است که عین مورد اجاره را به موجر بازگرداند و در صورت ،کاه مایال باشاد
م،تواند به جای رد عین ،مبلغ ،بپردازد و من را تملّک کند.
همچنین اگر در قرارداد بیع ،شرط شود که فروشنده باید دو تُن پنبه به خریادار بدهاد و
در صورت ،که در دسترس او نباشد یک میلیون توماان بپاردازد ایان یاک تعهاد اختیااری
است؛ زیرا پول م،تواند بدل تعهد اصل ،قرار گیرد.
در تعهد اختیاری یا بدل ،،بر خکف تعهاد تخییاری ،موضاوع تعهاد یکا ،از چناد ایفاا
نیست و تعهد تنها یک موضوع معین دارد ،ول ،متعهد اختیار پیدا کرده است کاه باه جاای
وفای به تعهد اصل ،،امر دیگری را بدل و جانشین من سازد.

�
ﻀﺎوت

ج .شرط وجه عدم التزام ،تخییری است یا بدلی؟

با تبیین تعهد تخییری و بدل ،به شرح ،که گذشت معلوم م،شاود کاه شارط وجاه عادم
التزام ،یک تعهد تخییری است نه بدل،؛ زیرا مشروطٌ لاه در عقادی کاه شارط وجاه عادم
التزام به قرارداد مقرر م ،گردد این اختیار را پیدا م،کند که به عقد و مثار من پایبناد باشاد و
یا این که با پرداخت وجه معین ،،از قرارداد و مثار من عدول نماید.
همانطور که گفته شد ،با اعمال شرط عادول از قارارداد از ساوی مشاروطٌ لاه ،هایچ
مسؤولیت دیگری برای اجرای عین تعهد اصل ،یا پرداخت خسارت وجود ندارد.
 .2- 2- 9تطبیق ماهیت شرط وجه عدم التزام با شرط وجه التزام

وجوه افتراق ماهوی میان شرط وجه التزام و شرط وجه عدم التزام متضامن حاق عادول را
به شرح زیر م،توان خکصه نمود:
 )9نقض قرارداد به عنوان رکن اساس ،در استحقاق وجه التزام ،مورد قبول واقع شده است،
لکن در شرط وجه عدم التزام که متضمن حق عدول است چنین رکن ،وجود نادارد؛ باه
عبارت دیگر ،در شرط عدم التزام ،عدولکننده ،مرتکب هیچگونه تخلّف ،نشاده اسات و
 .9در این خصوص ر : .کاتوزیان ،9305 ،ص.957
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نقض قرارداد اصوالً تحقّق پیدا نما ،کناد و صارف ًا اعماال یاک حاق قاراردادی اسات؛
بنابراین ،بر خکف تعهد متضمن شرط وجه التزام ،مسؤولیت ،متوجه عدولکننده نیست.
 )6از خصوصیات بارز شرط وجه التزام ،امکان اجبار ناقض قرارداد باه اجارای تعهاد اصال،
است؛ در حال ،که در شرط وجه عدم التزام با حق عدول ،امکان اجبار عادولکنناده باه
اجرای تعهد ممکن نیست.
 )3در پرداخت وجه عدم التزام که متضمن حق عدول م،باشد ،قصد طرفین به هایچ وجاه
تضمین اجرای تعهد نیست؛ در حال ،که در بسیاری از قراردادها ،شرط وجه التزام چناین
خصوصیت ،دارد و تضمینکنندة اجرای تعهد اصل ،است.
 )4شرط وجه عدم التزام ،بیشتر اثر یک تعهاد تخییاری را دارد؛ در حاال ،کاه شارط وجاه
التزام ،تعهد تخییری به شمار نم،رود(السنهوری ،9107 ،ج ،6ص)075؛ زیرا موضوع قارارداد
متضمن وجه التزام یک ،بوده و من همان اجرای تعهد اصل ،است.
 )5امکان مطالبة تو م تعهد اصل ،و شرط وجه التزام ،که برای تاأخیر در اجارای من مقارّر
شده است وجود دارد؛ در حال ،که شرط وجه عدم التازام متضامن حاق عادول ،چناین
خصوصیت ،ندارد.
تفاوتهای ماهوی فوقالذکر نشانگر این است که ایان دو (یعنا ،شارط وجاه التازام و
شرط وجه عدم التزام) ،به کلّ ،از هم متمایز م،باشند .همچنین ،تعدیل وجه التزام پذیرفتاه
م،شود ،در حال ،که تغییر وجه عدم التزام ممنوع م،باشد.
در پایان گفتن ،است که شرط وجه التزام و شرط وجه عدم التزام متضمن حاق عادول،
از نظر ماهیت دارای تفاوت اساس ،م،باشند؛ چراکه نقض قرارداد به عنوان رکن اصال ،در
شرط وجه التزام و همچنین امکان اجبار پیمان شاکن باه اجارای تعهاد اصال ،باه عناوان
خصوصیت بارز این شرط ،در شرط وجه عدم التزام با حق عدول مصداق نما،یاباد؛ از ایان
رو ،تشابه این دو طرح در مواردی نم،تواند من دو را معادل هم قرار دهد.

�
ﻀﺎوت

 .2احکام و آثار شرط وجه عدم التزام
 .9-2حکم شرط وجه عدم التزام:

قبکً گفته شد که شرط وجه عدم التزام یک تعهد تخییری است و تردیاد در نفاوذ و اعتباار
تعهد تخییری از منجا نشأت م،گیرد که معلوم بودن موضوع تعهد بارای رفاع ابهاام از من،
در حقوق ما کاف ،نیست و باید معین هم باشد و التزام به یکا ،از دو امار باه نحاو تردیاد
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باطل است(کاتوزیان ،9305 ،ج ،6صاص 907 ،988و  .)914پس ممکن است گفتاه شاود کاه در
تعهد تخییری هم ابهام و تردید وجود دارد؛ ابهام از این جهات کاه معلاوم نیسات مادیون
کدام را برم،گزیند و تردید از این لحاظ است که هنگام تعهد ،نه طلبکار به تعیین ما،داناد
که موضوع تعهد چیست و نه ملتزم ،جازم در انتخاب موضوع ،است که باید اجرا کند.
بعض ،از اساتید نیز تصریح کردهاند« :چنانچه کس ،تعهد نماید که پس از دو مااه خاناه
و یا باغ خود را به دیگری انتقال دهد و یا تعهد کند هر یک از من دو را که متعهاد بخواهاد
به او انتقال خواهد داد ،من تعهد باطل م،باشد»(امام ،9383 ،،ج ،9ص.)394
تحلیل دقیق مسئله نشان م،دهد که میاان تعهاد مجهاول و ماردد و منچاه تخییاری
9
نامیده م،شود تفاوتهای زیر وجود دارد:
 )9در تعهد مبهم یا مردد ،طلبکار به درست ،نم،داند که چه چیزی بر ذمة بادهکار اسات و
در مطالبه از او به دشواری م،افتد؛ مانند این که شخص تعهد کند یکا ،از اسابان خاود
را به بهای ،معین بفروشد .در این فرض غرر مشکار اسات؛ چراکاه خریادار نما،داناد در
برابر ارزش ،که م،دهد چه به دست م،مورد و منچه فروشنده به عهده ما،گیارد مابهم
است و به هیچ اسب خاص ،توجه ندارد .چنین تعهدی را در مورد اموال مثلا ،ما،تاوان
پذیرفت؛ زیرا بنا به فرض ،همة اشیای موضوع تعهد ،از حیث اوصااف و ارز برابرناد و
غرری باق ،نم،ماند ،ول ،در اموال قیم ،مانند اسب ،معامله را مبهم و مردد م،کند.
 )6بر عکس ،در التزام تخییری ،تعهد بر دو یا چند مال ،با اوصااف و بهاای معاین اسات و
انتخاب کننده نیز معلوم است و هیچ ابهام و تردید نامتعارف ،باق ،نم،ماند؛ بارای مثاال،
در فرض ،که فروشنده تعهد م،کند یاک دساتگاه مپارتماان خاود تحات پاک ثبتا،
مشخص ،را به بهای معین ،انتقال دهد یا وجه عادم التازام باه قارارداد را پرداخات و از
قرارداد و مثار من عدول نماید هر دو (انتقال مپارتمان و پرداخت وجه عدم التزام) موضاوع
تعهد است و غرری وجود ندارد.
در واقع ،منچه که به نفوذ تعهد صدمه م،زند غرر ناش ،از معاوضه است نه تعیاین خاود
موضوع تعهد؛ در نتیجه ،قابلیت تعیین برای اجرای من کاف ،است(چنانکه ،در فارو ماال
کلّ ،یا مقدار معین از کلّ ،متساوی االجزا یا ضمان یک ،از چند دیان ،هایچکاس تردیادی

�
ﻀﺎوت

 .9برای کسب اطکعات بیشتر ر : .کاتوزیان ،9305 ،ص.978

70

شرط وجه عدم التزام به قرارداد

فصلنامه قضاوت ،شماره ،87پاییز15

ندارد .تعیین فرد ،وسیلة رفع غرر در معاوضه و معلوم سااختن قصاد اسات) .بادین ترتیاب،
تردیدی در صحت تعهد تخییری وجود ندارد.
دکترین حقوق ،و رویه قضای ،،اعتبار شرط وجه عدم التزام را مورد تأیید قارار دادهاناد؛
به عنوان نمونه ،شعبه چهاردهم دیوان عاال ،کشاور در ر ی شاماره  910ماور 70/3/93
مقرر داشته است « :چون در بند هشت قولنامه استنادی اصحاب دعوی ،حق انصراف به هر
یک از طرفین در مقابل پرداخت وجه التزام به طرف دیگر داده شده ،لذا انصراف فروشانده
از تنظیم سند ،منافات با مدلول مواد استنادی ندارد چه طرفین حق عدول از انجاام معاملاه
را با پرداخت وجه التزام پذیرفتهاند (»...به نقل از :شاه عطاری ،9388 ،ص.)934
منچه که در خاتمه باید افزود این است که دلیل ،بر بطکن چنین شرط ،وجاود نادارد و
در مورد نفوذ حقوق ،شرط وجه عدم التزام به قرارداد ،با توجاه باه مااده  98قاانون مادن،
نباید تردید نمود؛ زیرا هیچ مخالفت ،با قانون ندارد.

�
ﻀﺎوت

 .2-2آثار شرط وجه عدم التزام

 .9- 2- 2آثار شرط وجه عدم التزام نسبت به طرفین

گفته شد ،هنگام ،که پرداخت وجه عدم التزام ،با شرط عدول همراه است هایچ مساؤولیت
دیگری برای اجرای عین تعهد اصل ،یا پرداخت خسارت وجود نادارد و باا اعماال شارط از
سوی مشروط له ،قرارداد منحل و مشروطٌ له مسؤولیت ،در خصوص اجرای تعهد اصال ،یاا
خسارت وارده نخواهد داشت.
حال ،این سؤال مطرح م،شود که چنانچه متعهد ،به تعهاد خاود عمال نکناد و از ایان
حیث خسارت ،به طرف مقابل وارد گردد .سپس متعهد ا منوط به پرداخت قبل ،وجاه عادم
التزام ا از شرط وجه عدم التزام به قرارداد استفاده کرده و قرارداد را فسخ نماید میاا در ایان
فرض ،طرف مقابل م،تواند بر مبنای ضمان قهری ،ادعای جباران خساارت وارده بار اثار
عدم اجرای تعهد را نماید؟ به عبارت دیگر ،میا مساؤولیت قاراردادی و قهاری ،قابال جماع
م،باشند؟
در ما نحن فیه ،نسبت به قرارداد از سوی متعهد تخلّف ،صورت نگرفتاه اسات و صارفاً
حق قراردادی خود را اعمال نموده است و از این حیاث ،باه غیار از پرداخات وجاه التازام،
مسؤولیت دیگری در قبال خسارت وارده به طرف مقابل راجع به عدم اجارای تعهاد نادارد؛
لکن میا طرف مقابل ،از حیث ضمان قهری م،تواناد ادعاای خساارت نمایاد؟ باه عباارت
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واضحتر ،میا مسؤولیت قراردادی و قهری قابل جمع م،باشند؟
به نظر م،رسد که در حقوق ما میاان مساؤولیت قاراردادی و مساؤولیت قهاری ،مارز
قاطع ،وجود ندارد ،هرچند که در قاانون مادن ،،احکاام «خساارت حاصال از عادم انجاام
تعهد» جدای از قواعد ضمان قهری (اتاکف و تسابیب) مماده و در من ساخن ،از تقصایر و
عواقب من نرفته است .از نظار تحلیلا ،،عهدشاکن ،نیاز تقصایر اسات و خساارت ،را کاه
عهدشکن م،پردازد ناش ،از همین تقصیر است و نباید من را دنبالة وفای به عهد قاراردادی
پنداشت(کاتوزیان ،9304 ،ج ،9ص.)948
در نتیجه ،از نظر اصول ،،زیاندیده ما،تواناد بارای جباران خساارت خاود ،باه قواعاد
عموم ،مسؤولیت مدن ،نیز استناد کند ،لکن این اختیار اصول ،،با دو ماانع اساسا ،مواجاه
9
م،شود و در واقع ،برای استفاده از این امکان ،دو شرط وجود دارد:
 )9تقصیری که به خواندة دعوا نسبت داده م،شود باید به نوع ،تجاوز از تکاالیف عماوم،
اشخاص و قطع نظر از مفاد قرارداد نیز باشد؛ برای مثال ،کاالی ،برای بردن باه مقصاد
خاص ،به متصدی حمل و نقل سپرده م،شود .حال چنانچه در نتیجة ب،احتیاط ،راننده
و بروز تصادف ،کاال از بین برود یا این که دیر به مقصد برساد ،در ایان فارض ،خطاای
متصدی هر دو چهرة قراردادی و قهری را دارد؛ زیرا این عهد که کااال بایاد ساالم و باه
موقع به مقصد برسد نقض شده است (تقصیر قراردادی) و این تکلیف عموم ،که رانناده
باید با احتیاط براند نیز مورد تجاوز قرار گرفته است (تقصیر عموم .)،پس طرف قارارداد
(صاحب کاال) م،تواند زیان خود را بر پایة نقض عهد یا بار مبناای تقصایر در راننادگ،
مطالبه کند؛ زیرا هیچ مانع ،ندارد که قانون برای حمایت از زیااندیاده ،دو وسایله را در
اختیار او بگذارد تا هر کدام را که به مصلحت م،بیند انتخاب کند .معیاار ایان امکاان را
در موارد گوناگون ،م،توان دید؛ مثکً در خیارات ،طرف قرارداد م،تواند قرارداد را فساخ
کند یا الزام طرف دیگر را بخواهد (ماده  449ق.م) .ول ،،در جای ،که تقصیر خوانده ،باه
لحاظ قرارداد و به دلیل نقض من است ،دیگر نم،توان مسؤولیت قراردادی را رها کارد و
برای جبران خسارت ،به قواعد عموم( ،ماده  9قانون مسائولیت مادن ،و ماواد  360باه
بعد قانون مدن )،روی مورد؛ زیرا ،اگر قرارداد نباشد تخلّف ،هم وجود ندارد.
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 .9برای مطالعة بیشتر ر : .کاتوزیان ،9304 ،ج ،9صص 949و .946
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 )6استناد به مسؤولیت قهری نباید تعادل قراردادی را بر هم بزند .طرفین قرارداد ،باا توجاه
به همة شرایط و امتیازها و تکالیف ،که پیدا م،کنند ،دربارة معادلة نساب ،دو عاوض باا
هم کنار م،میند .این شرایط چنان به هم پیوسته است که گااه اخاکل در یکا ،از منهاا
مبنای تراض ،را بر هم م،زند و تعادل ،را که مورد نظر بوده است در هم م،ریزد.
بنابه مراتب موصوف ،در بحث حاضر طرف قرارداد نم،تواند به اساتناد ضامان قهاری،
ادعای خسارت نماید؛ چراکه متعهد مطابق قرارداد عمل کرده است و حتا ،نقاض قارارداد
نیز که به عنوان رکن اساس ،در استحقاق شرط وجه التزام مورد قباول واقاع شاده اسات،
صورت نگرفته است و نقض قرارداد در اینجا اصوالً تحقق پیدا نم،کند و صرفاً اعمال یاک
حق قراردادی است؛ بنابراین ،مسؤولیت ،متوجه متعهد عدولکننده از قرارداد نیست.
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 .2- 2- 2آثار شرط وجه عدم التزام نسبت به ثالث

موضوع قابل بحث در این زمینه ،موردی است که طرف قرارداد قبل از اعمال حق فساخ از
سوی متعهد ،مورد معامله را به ثالث انتقال م،دهد؛ برای مثاال ،الاف یاک بااب مپارتماان
خویش را به ثمن معلوم ط ،قرارداد عادی به ب واگذار م،نماید و در قارارداد شارط ما-،
گردد که فروشنده ظرف سه ماه با پرداخت وجه معین ،اختیار بر هم زدن قارارداد را داشاته
باشد .حال ،چنانچه خریدار قبل از این که فروشنده از این اختیار استفاده کند مپارتمان را باه
ج انتقال دهد و سپس الف اقدام به فسخ قرارداد اول با پرداخات وجاه التازام نمایاد ،فساخ
فروشنده چه تأثیری بر قرارداد ف ،مابین ب و ج خواهد گذاشت؟ میا مبیاع قابلیات اساترداد
به فروشندة اوّل را دارد؟
گنجاندن شرط وجه عدم التزام در قرارداد ،نوع ،خیاار شارط اسات(صافای ،9318 ،،ج،6
ص .)68ماده  900قانون مدن ،،عقد خیاری را چنین تعریف نموده اسات« :عقاد خیااری من
است که برای طرفین یا یک ،از منها یا برای ثالث ،اختیار فسخ باشد» .این نوع خیار را خیاار
شرط گویند و عقد خیاری نیز از اقسام عقد الزم است.
هرگاه در معامله شرط شود که یک ،از متعاملین یا هر دو یا شخص ثاالث ،،حاق فساخ
معامله را در مدت معین داشته باشد این معامله ،خیاری و حق فسخ ،که در من پایشبینا،
شده است خیار شرط نامیده م،شود(صفای ،9318 ،،ج ،6صص 683و .)684
به موجب ماده  374قانون مدن « ،،در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیاع اسات ناه از
تاریخ انقضای خیار »...؛ لذا خریدار در فرض سؤال ،مالک مبیع باوده و حاق انتقاال من باه
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غیر را داشته است .از طرف ،،چنانچه مال مورد معامله متعلّق حق غیار قارار گرفتاه باشاد
(مانند مثال فوق) ،این عمل ،مانع فسخ نخواهد بود .از سوی دیگر ،فسخ معامله ،حاق غیار
را از بین نم،برد مگر این که ایجاد حق مزبور مخالف شارط ،باشاد کاه در قارارداد شاده
است؛ بنابراین ،اگر خریدار ،مبیع را با رعایت مقررات و شرایط مندرج در قارارداد باه رهان
گذاشته باشد یا به غیر انتقال داده باشد و بایع طبق مقررات ،قرارداد را فساخ کناد در ایان
صورت خلل ،به قرارداد دوّم وارد نم،کند(صفای ،9318 ،،ج ،6ص.)399
در اینجا مبیع با توجه به مفاد ماده  607قانون مدن ،در حکم تلف بوده و بایاد بادل ماال
تالف ،به مالک پیش از عقد داده شود ،یعن ،اگر ماال مزباور ،مثلا ،باوده ،مثال من و اگار
قیم ،بوده ،قیمت من به جای مال اصل ،داده شود(شاهیدی ،9305 ،ص .)966امّاا چنانچاه در
قرارداد ،تا زمان انقضای مدّ ت خیار ،شرط عدم انتقال مورد معامله شده باشد یا باه عباارت
دیگر ،اگر در قرارداد شرط شده باشد که مشتری حق انتقاال عاین یاا منفعات را در مادت
معین ندارد و با وجود این مشتری مال را اجاره یا انتقال دهد ،این عمل نم،تواناد باه حاق
صاحب خیار لطمه وارد کند و فسخ قرارداد م وجب بطکن قرارداد خواهد باود ،مگار من کاه
مالک من را تنفیذ کند و این به خوب ،از مک مواد  455و  478ق.م9 ،قابل استنباط است.
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 .9ماده  455ق.م « :اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمت ،از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نازد
کس ،رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مز بور نخواهد بود مگر اینکه شرط خکف شده باشد».
ماده  478ق.م« :در بیع شرط مشتری نم ،تواند در مبیع تصرف ،که مناف ،خی ار باشاد از قبیال نقال و انتقاال و
غیره بنماید».
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نتیجه
در کنار وجه التزام ا که هدف من تقویت نیروی الزاممور عقد و اصوالً به نفع متعهدٌله اسات
و در نتیجه متعهدٌله عل،رغم شرط وجه التازام ما،تواناد الازام متعهاد باه انجاام تعهاد را
خواستار شود ا وجه عدم التزام ،برای متعهد اختیار عدول از تعهاد را باه هماراه ما،مورد و
عل ،االصول چنین شرط ،بر مبنای اصل مزادی قراردادی ،معتبر است .تنها ایراد جدّی این
شرط من است که ایجاد تعهد را به یک امری اختیاری تبدیل م،کند و از نظار فقها ،هام
ممکن است بر مبنای غرری شدن معامله ،نامعتبر محسوب شود.
با وجود این ،اعتبار تعهد تخییری در دکترین ،عرف ،باودن مفهاوم غارر و رواج چناین
شرط ،در عرف و اعتبار بیع شرط در فقه م،تواند زمیناة اعتباار چناین شارط ،را فاراهم
مورد .لکن از منجا که شرط وجه عدم التزام در واقع ،حاوی نوع ،خیار شرط است لاذا مادّت
من باید مشخص باشد .حال ،سؤال این است که میا متعهد ،پیش از انصراف از اجرای تعهاد
باید وجه مورد نظر را به متعهدٌله بپردازد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت که این بستگ ،به قصد طرفین دارد ول ،باه نظار ما،رساد کاه در
اغلب اوقات شرطِ مقدّمِ انصراف از اجرای تعهد ،پرداخت وجه عدم التزام باشد .از نظار مثاار،
با وجود چنین شرط ،،متعهدٌله نم ،تواند با انصراف از قارارداد ،دعاوای خاود را بار مبناای
مسؤولیت قهری مطرح کند و خواهان دریافت خسارت بیشتری باشد؛ زیرا در ایان صاورت
تعادل قراردادی مورد نظر طرفین به هم م،خورد .چنانچه پیش از اعماال خیاار و پرداخات
وجه عدم التزام ،طرف مقابل ،مورد معامله را به اشخاص ثالث فروخته باشد در حال ،که باه
طور ضمن ،یا صریح بر او شرط عدم انتقال شده است ،این انتقال معتبر نخواهد بود.
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Abstract:
In addition to option clause and penalty clause in a contract, some
other conditions may be included in contracts that can be regarded
as non-penalty clause. This clause, from one hand, is related to
requirements regarding damages, such as penalty clause, limitation
of liability and non-liability requirements and from the other hand to
requirements regarding rescission. Under this clause, obligor may
refuse to perform the obligation and rescind the contract. However,
in exchange, as the case may be, he/she must pay damages to the
other party. This clause is different from the penalty clause because it
aims to establish the right to fail to perform and in fact the right to
termination. Accordingly, non-penalty clause involves some option
clause whose duration needs to be specified. This term may be
expressed or implied. This article deals with different aspects of such
clauses.
Key words: Penalty Clause, non-penalty clause, Contract, Obligation,
Requirement.
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