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  . وقایع پرونده1

وفـاي بـه   «متعهد اغلب به میل و اختیار، تعهد خود را اجرا و یا بـه اصـطالح   

اش عهـده که بر تعهدي از اجراي و اراده خود،  خواستهبه بنا اما گاه  ،نمایدمی» عهد

تواند اجراي اجباري تعهـد را  له می. در این صورت، متعهدکندگذاشته شده، اباء می

، جبـران خسـارات   بـر وي  واردشـده  از مقامات صالحه بخواهد و در صورت خسارت

  وارده را مطالبه نماید.

متفـاوت اسـت.    ،میزان و نحوه تعیین خسـارات  درخصوصوضعیت قراردادها 

خیر در أشخصی را به عنوان خسارت ناشی از عدم اجـرا یـا تـ   گاهی طرفین، مبلغ م

  

 حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیرازت علمی دانشکده أعضو هی *

ali62rezaee@gmail.com  
ـ تجد یحقـوق  يهـا دادگاه ییقضا يآرا مجموعه  ه،یی. پژوهشگاه قوه قضا1  تهـران  اسـتان  دنظری

  .542 ص)، 1392 ه،ییقضا قوه انتشارات و مطبوعات مرکز(تهران:  ،)ی(حقوق

  1394، زمستان 13مطالعات آراي قضایی، شماره  :رأيفصلنامه /  68

نیـز قـرارداد    شـود و گـاه  تعبیـر مـی  » وجه التزام«کنند که از آن به اجرا تعیین می

ساکت و فاقد مقـرره خاصـی اسـت.     ،میزان خسارت و یا نحوه تعیین آن درخصوص

ی است. در هریک از دو وضعیت فوق، مطالبه جبران خسارت منوط به تحقق شرایط

، امـا  آن است که عدم اجراي تعهـد ناشـی از قـوه قـاهره نباشـد      ،یکی از آن شرایط

، این شائبه ممکن است مطـرح شـود   در قرارداد وجه التزام تعیین شدهکه درصورتی

حـال، مکلـف بـه پرداخـت مبلـغ       که صرف تعیـین وجـه التـزام، متعهـد را در هـر     

  ه وي نباشد.نماید؛ هرچند عدم اجرا مستند بشده می مشخص

 تعهـد،  يراچنانچـه عـدم اجـ    :که است طرح قابل السؤ نیا شائبه، نیا به توجه با

 متعهـد بـه پرداخـت وجـه التـزام      تیموضوع، بر مسـئول  نیا ایآ باشد قاهره قوه از یناش

استدالل که قـوه   نیبا ا یحقوق یعموم يها دادگاهاز شعب  یکی ر؟یخ ای است رگذاریتأث

اسـت،   يرقـرارداد یغ تیو مربوط به مسـئول  ،نداشته يقرارداد تیمسئول بر يریثأقاهره ت

 بـوده  قـاهره  قوه از یناش تعهد يعدم اجرا نکهیبر ا یخوانده مبن اتیبدون توجه به دفاع

 دنظریآنکه دادگاه تجد جالب نکتهرا به پرداخت وجه التزام محکوم کرده است.  ياست، و

و نقـد   یاست تا بـا بررسـ   ددرصد حاضرنموده است. پژوهش  دییأرا ت يرأ نیا زیاستان ن

  پرسش فوق دهد.  به اعتنا و توجه درخور یپاسخ ،خصوص نیصادره در ا يأر

خود، عدم تعلق خسـارت در   رأيدادگاه عمومی حقوقی تهران در  215شعبه 

 و وجه التزامپنداشته فرض تحقق قوه قاهره را مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد 

 رأيقابل مطالبه دانسـته اسـت. مـتن     ،قراردادي را حتی در صورت اثبات قوه قاهره

ن.ك. بـه   -2ع.الـف.   -1 :خواهـان دادخواسـت   درخصـوص «بدین شرح است:  عیناً

ــت  ــدهطرفی ــغ    -2ر.ن.  -1 خوان ــه مبل ــزام ب ــه الت ــه وج ــه خواســته مطالب پ.خ. ب

ار روزانـه بـه مبلـغ    در تنظیم سـند رسـمی از قـر    خیرأتریال بابت  000/000/210

انضمام خسارات لغایت تقدیم دادخواست به 5/10/1391ریال از مورخ  000/000/2

نامه اسـتنادي، خوانـده ردیـف    ، نظر به آنکه حسب مفاد مبایعهاوالً :دادرسی، دادگاه

 89مستنداً به ماده  ،بنابراین .باشدها میاول فاقد هرگونه رابطه قراردادي با خواهان

آن قانون، قرار رد دعـوي نسـبت    84ماده  4دادرسی مدنی ناظر به بند  ینآیقانون 

دفاعیات خوانده ردیف دوم مبنـی   ،ثانیاً ؛داردصادر و اعالم می ،به خوانده ردیف اول

مربوط به مالک است که  ،بر اینکه عدم تنظیم سند خارج از حاکمیت اراده وي بوده

زیرا مفاد ماده  ،تعهد به انتقال داشته ولی تعهد خود را انجام نداده است وارد نیست

مربوط به خسـارت ناشـی از    ،قانون مدنی در صورتی حکومت دارد که موضوع 227
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اي مسـتقل نسـبت بـه    قانون مدنی مقوله 230مسئولیت مدنی باشد و موضوع ماده 

و مسئولیت قراردادي است که ناشی از حکومت اراده است. به مسئولیت مدنی بوده 

خوانده به هر علت تعهد خود را انجام ندهـد مکلـف بـه پرداخـت وجـه       ،این ترتیب

التزام خواهد بود. بنابراین، دادگاه دعواي خواهان را نسـبت بـه خوانـده ردیـف دوم     

 519و  197واد قـانون مـدنی و مـ    230 و190، 10ثابت دانسته و مستنداً بـه مـواد   

ــف     آیــینقــانون  ــده ردیــف دوم را بــه پرداخــت: ال ــغ  ـدادرســی مــدنی خوان مبل

ریـال بابـت خسـارات     000/209/4مبلـغ   ـب  ریال بابت وجه التزام؛  000/000/21

حضوري بوده و  ،صادره رأينماید. ها بالمناصفه محکوم میدادرسی در حق خواهان

تجدیدنظر استان تهران  هاي دادگاهظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در 

دادگاه  رأي ،خود رأيدادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در  46شعبه  ».خواهد بود

  ید نموده است.  أیت بدوي را عیناً

 . بازشناسی مفهوم وجه التزام و قوه قاهره2

، مستلزم شناخت بیشتر مفاهیم وجه رأيتر اشکاالت موجود در تحلیل دقیق

خیر أالتزام و قوه قاهره و شرایط الزم براي مطالبه جبران خسارات ناشی از عدم یا ت

  :گیردمورد بررسی قرار میبه ترتیب ذیل این موضوعات  که در انجام تعهد است

  وجه التزام .2.1

، مالزمه شدن، به گردن گرفتن، ملزم همراه بودن«در لغت به معناي  »التزام«

، مبلغی است که متعاقدین خواه حقوقی باشد و در اصطالحمی »شدن به امري

موجب موافقتنامه لی به صورت شرط ضمن عقد، خواه بهضمن همان قرارداد اص

به  ـ که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد ـ مستقل

الوقوع ناشی از عدم اجراي تعهد و یا خسارت مادي یا معنوي محتملمیزان عنوان 

کنند.بینی کرده و بر آن توافق میخیر در اجراي تعهد پیشأناشی از ت
1
این تعریف  

  

 ،مرکز دادگستري وکالي کانون مجله ،»قراردادها در التزام وجه موقعیت تحلیل« وند،قربان محمدباقر .1

 .89 ص): 1384( 189 و 188 شش
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دارد: دارد. قانونگذار در این ماده اشعار میقانون مدنی نیز انطباق  230با مفاد ماده 

، متخلف مبلغی به شرط شده باشد که در صورت تخلف ،اگر در ضمن معامله«

تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم نماید، حاکم نمی دیهأتعنوان خسارت 

هرچند قانون مدنی صراحتاً از عنوان وجه التزام استفاده ». شده است محکوم کند

از  ،انون ثبتق 34ماده  5و  4 هايجمله تبصرهازنکرده است اما در قوانین دیگر 

  1وجه التزام استفاده کرده و دکترین و رویه قضایی با آن انس گرفته است.اصطالح 

ـ   شرط شایان ذکر است که رود کـار مـی  هوجه التزام در مسئولیت قـراردادي ب

شـود. در ایـن   مـی  مشاهدهشرط این ندرت هاي غیرقراردادي بهلیکن در مسئولیتو

اي بـا  چنانکه اگر صاحب کارخانـه  ستوجه التزام نی ، موسوم بهموضع، مبلغ تعیینی

دن هـوا بـه درختـان آنهـا     باغداران اطراف خود توافق کند که هرگاه در اثر آلوده ش

    2نامند.او مبلغ معینی بپردازد، چنین پولی را وجه التزام نمی آسیب برسد

رط ش«حقوق فرانسه، توافق بر خسارت ناشی از نقض قرارداد همواره نظام در 

ز خسـارت  ا شود. اعم از اینکه مقدار شرط معادل، فراتر یا کمترنامیده می 3»کیفري

، مطـابق مـاده   1975واقعی باشد. تا قبل از اصالح قانون مدنی این کشور در ژوئیـه  

توانست مبلغ شرط کیفري را افزایش یا کاهش دهد همان قانون، قاضی نمی 1152

امـا بـا اصـالح ایـن مـاده، قاضـی        ،اف ارزیابی کندولو اینکه او کیفر را ناکافی یا گز

عـدیل  تصمیم خود و بدون نیاز به درخواسـت اصـحاب دعـوا بـه ت     براساستواند  می

    4شروط گزاف یا ناچیز مبادرت نماید.

که متعاقدین بر پرداخـت مبلغـی در صـورت    در نظام حقوقی انگلستان، زمانی

: گنجـد مـی ته ـدر دو دس شدهینـمبلغ معنند، این ـکعدم اجراي قرارداد توافق می

  

کید بر نظام حقوقی أهاد وجه التزام؛ با تاقتصادي نتحلیل «محمدرضا پاسبان، پرویز رحمتی و سارا غریبی، . 1

  .19): ص 1393( 6، پیاپی 2ش ،3 ، سمجله دانش حقوق مدنی، »ال و رومی ژرمن کامن

  .191)، ص 1384(تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم،  حقوق مدنی، وقایع حقوقیناصر کاتوزیان، . 2

3. Penal Clause 
مجله حقوقی ، »مقایسه تطبیقی وجه التزام و خسارت تنبیهی«فارسانی و شاهپور بیرانوند، علی خسروي. 4

 .136): ص 1389( 70، ش 74، س دادگستري
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بینی خسارت طرفـی باشـد کـه در صـورت     این مبلغ ممکن است به عنوان پیش) 1

شـده وجـه   لـغ تعیـین  شود و در این مـورد، مب نقض تعهد توسط متعهد، متضرر می

شود و همان مبلغ مورد نظر نه بیشتر و نه کمتر مـورد حکـم قـرار    التزام نامیده می

 داشـته  وجـود  خواهـان  توسـط  خسـارت  ورود اثبات به يازین آنکهیبخواهد گرفت 

 گونـه چیه قراردادها در التزام وجه متضمن ودیق و شروط رییتغ يبرا نیهمچن. باشد

 يبـرا  يدیتهد تیماه يدارا مبلغ نیا است حتملم )2 1؛ندارد وجود ییقضا اریاخت

 نیصورت ا نیقرارداد باشد که در ا ياجرا منظوربه لهمتعهد يبرا ینیتضم و متعهد

ـ  بـوده  االجرانظام، وجه التزام الزم نیدر ا 2.شودیم دهینام »فریک«مبلغ  شـرط   یول

 آن ایـ  و خـود  یواقعـ  انیز مطالبه استحقاق فقط دهیدانیو ز باشدیمباطل  يفریک

  3.است مطالبه قابل مشخصه اصول مطابق که داشت خواهد را آن از زانیم

  قاهرهقوه . 2.2

 شـود یمـ  ریـ تعب زیـ ن 4»فـورس مـاژور  «کـه بـه    »هیقهر قوه« ای »قاهره قوه«

رفته  کارهفرانسه (کد ناپلئون) ب یدر قانون مدن بارنینخست ظاهراً که است یاصطالح

  :ستاعنم دو متضمنماژور  فورساست. در حقوق فرانسه، 

 قـدرت متعهـد)   طـه ی(خـارج از ح  یهر حادثه خارج یعنی :عام يمعنا) الف

 بـه تعهد باشد. فـورس مـاژور    ياجتناب که مانع اجرا رقابلیو غ ینیبشیپ رقابلیغ

 وصـف  دو واجـد  کـه  باشدیم متعهدله عمل و ثالث شخص عمل شاملعام،  يمعنا

 متعهد به را آن توانینم که است ياحادثه گفت توانیم یکل طوربه .باشند مذکور

قانون مدنی)، اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهـد   227مربوط نمود (ماده 

  

 سـوم،  خـط  انتشـارات  تهران،( قراردادي تعهدات انجام عدم از ناشی خسارات سماواتی، الهحشمت. 1

 .66 ص ،)1385 سوم، چاپ

 ،حقـوقی  پژوهشنامه ،»انگلیس ایران، فرانسه، حقوق در آن نتایج و التزام وجه تعدیل« مقصودي، رضا. 2

 .113 ص): 1390( 2ش ،2 س

 اول، چـاپ  دادگسـتر،  نشـر : تهران( تعهدات و قراردادها اصول مدنی، حقوق زاده،قاسم سیدمرتضی. 3

 .228 ص ،)1383

4  .  Force Majeure 
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داشته و حادثه غیرمترقبه تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل برونی و جدا از متعهـد  

متفـاوت   نیـز  1»کار خـدا «ي عام با صطالح افورس ماژور به معنگفتنی است باشد. 

ی هستند و غیرعادي است که داراي علل طبیع این اصطالح فقط شامل حوادث است.

تري ي گستردهاکه فورس ماژور داراي معندهند؛ درحالی بدون دخالت بشر روي می

گیرد. در نظام حقوقی عرفی میناشی از عمل انسان را نیز در بر اي حوادثاست و پاره

مسـائل و مـوارد   رود ولـی  کار نمیهب) فورس ماژورمزبور (ال) معموالً اصطالح (کامن

گـردد. ایـن   مطرح می 3»عدم امکان«یا  2»انتفاي قرارداد«فورس ماژور تحت عنوان 

آنکـه قلمـرو   ویـژه  ا نهاد فورس ماژور متفاوتند بـه نهادهاي حقوقی از لحاظ نظري ب

ال با استفاده از این نظریات هذا در کشورهاي کامنمع تري از فورس ماژور دارند.وسیع

  4سند که کم و بیش مشابه نتایج حاصل از فورس ماژور است.ربه نتایجی می

 نامیاست ب يو رخداد حادثه درواقع معنا نیبد ماژور فورس :خاص ي) معناب

طبیعـی)، غیرقابـل    (یعنی غیرمنتسب به شخص معـین و صـرفاً ناشـی از نیروهـاي    

  قابل اجتناب.بینی و غیر پیش

نیـز  بینـی و  قابـل پـیش  غیراسـت: آنچـه   در تعریف دیگر از قوه قـاهره آمـده   

قابل اجتناب باشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراي تعهد خـویش قـرار   غیر

      لـه وارد  دهد و یا موجب معافیت متعهد بـه جبـران خسـارتی گـردد کـه بـه متعهد

    5کرده است.

ن استناد به قوه قاهره در جایی است که دینی بر دوش مدیون قرار گرفتـه  أش

شـود. ایـن دیـن    متوسـل مـی  یا قهریـه  به قوه قاهره  ،و وي براي رهایی از آن است

باشـد.  هاي غیرقـراردادي  تواند ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادي یا مسئولیت می

  

1. Act of God 
2. Frustration 
3. Impossibility 

 و المللبین حقوق و تطبیقی حقوق در اجمالی بررسی ماژور؛ فورس یا قاهره قوه« صفایی،حسین . سید4

 .114 ـ112 صص): 1364( 3 ش ،المللیبین حقوقی مجله ،»المللیبین بازرگانی قراردادهاي

 سوم، چاپ دانش، گنج انتشارات تهران،( حقوق ترمینولوژي در مبسوط لنگرودي،جعفري محمدجعفر. 5
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از  227از قوه قاهره نام نبرده است اما در ماده  ،صراحتقانون مدنی ایران هرچند به

اند. طبـق  تعبیر کرده »قوه قاهره«ن را به گوید که مفسران آعلت خارجی سخن می

بینـی و  اعم از خارجی بـودن، عـدم قابلیـت پـیش     مزبوراین مواد، اثبات اوصاف قوه 

ناپذیري، تنها موجب معافیت از مسئولیت خواهد بود اما تکلیف اصل تعهد و اجتناب

قرارداد مشخص نگردیده است.
1
یـا   ءاآنچه مسلم است اینکه اگر احراز شود عدم ایف 

ناشی از قوه قاهره بوده است وي ملزم به جبران  ،خیر در انجام تعهد توسط متعهدأت

  خسارات وارده نخواهد بود؛ چراکه خسارت به وي قابل انتساب نیست. 

  تعهد انجام در ریخأت ای اجرا عدم از یناش خسارت جبران مطالبه طیشرا .2.3

ه در لـ شـود کـه متعهد  استنباط مـی قانون مدنی چنین  227و  226، 221از مواد 

فراهم شده در نتیجه نقض عهد را مطالبه نماید که شرایطی تواند خسارات واردصورتی می

توان حکم به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد کرد هنگامی می ،باشد. به دیگر سخن

 گانه مسئولیت مدنی قراردادي تحقق یافته باشند که عبارتند از: که ارکان سه

  )تقصیر قراردادي(نقض تعهد  -1

  )صورت تلف مال یا فوت منفعت باشد. که ممکن است به(ضرر  -2

  رابطه سببیت بین ضرر و نقض تعهد -3

شده است به شـرح   ینیبشیپ خسارات مطالبه يبرا قانون در که یطیشرا

  :باشدیم ریز

که موعد  حق استذيمطالبه خسارت  درله هنگامی متعهدانقضاء موعد:  .1

دو فـرض قابـل تصـور اسـت:     در این خصوص مقرر براي اجراي تعهد گذشته باشد. 

 ءمعین شده است که در این صورت پـس از انقضـا   ،الف) موعد اجراي تعهد در عقد

معین  ،در عقد اجراي تعهدموعد ب)  ؛تواند ادعاي خسارت نمایدله میموعد، متعهد

اینکـه  گردد مگر نشده است. در این حالت، بنا به اقتضاي عرف، تعهد باید فوراً اجرا 

  کند که به متعهد مهلتی داده شود. ءطبع کار بر حسب عرف اقتضا

  

 11ش ،3س ،حقـوق  تعـالی  ،»قـرارداد  و تعهـد  مسئولیت، بر آن تأثیر و قاهره قوه« باقی،زادهنقی پیام. 1

 .27 ص): 1390(

  1394، زمستان 13مطالعات آراي قضایی، شماره  :رأيفصلنامه /  74

وجه متضرر نشده باشد، حق هیچله از عدم اجرا بههرگاه متعهدتحقق ضرر:  .2

اثبات  ، وجه التزام تعیین شده باشدچنانچه در قرارداد مطالبه خسارت نخواهد داشت.

تواند در صورت تخلف متعهد، مبلغ وجه التزام را مطالبه له میضرر الزم نبوده و متعهد

تنها له متعهدکه باشد. بدیهی است  ضرري به وي نرسیده گونهنماید اگرچه هیچ

د و نه ضرر احتمالی و باش جبران ضرر مسلم (حتمی) و مستقیمخواستار تواند  می

  توان مطالبه کرد.بینی را میفقط جبران ضرر قابل پیش ،عالوهغیرمستقیم؛ به

بحث در این شرط : عدم اجراي تعهد ناشی از علت خارجی نباشد .3

ناشی از یک  ،عهدچنانچه ثابت شود عدم اجراي ت مورد نظر، نمود بیشتري دارد.

مـاده  نیسـت.  حق مطالبه خسارات وارده مست ،لهعلت خارجی بوده است متعهد

وقتـی   ،متخلف از انجام تعهد«دارد: قانون مدنی در این خصوص مقرر می 227

 واسـطه عدم انجام به کهنتواند ثابت نماید  کهشود خسارت می دیهأتمحکوم به 

چنانکـه از ایـن مـاده    ». نمودتوان به او مربوط نمی کهعلت خارجی بوده است 

ناشی از یک علـت خـارجی بـوده     ،که عدم اجراي تعهدامر  این اثبات آید برمی

اجـرا نشـده  له ثابت کنـد تعهـد  است به عهده متعهد است و همین که متعهد ، 

 ،عدم اجراي تعهدنماید ت باثامکلف به جبران خسارت است مگر اینکه  ،متعهد

علت خارجی بـر دو   1ناشی از امري خارج از حیطه اقتدار و اختیار او بوده است.

، لـذا اگـر متعهـد    له یا شخص ثالثتقصیر متعهد - 2 ؛قوه قاهره - 1گونه است: 

خـارجی نتوانـد بـه    نیـز  بینی، غیرقابل دفـع و  اي غیرقابل پیشواسطه حادثه به

 229موجـب مـاده   وم به جبران خسارت نخواهد شد. بهتعهد خود وفا کند محک

خارج از حیطه اقتـدار اوسـت    ،ي که دفع آناواسطه حادثهاگر متعهد به.: «ق.م

بـدیهی  ». خسارت نخواهد بـود  دیهأتمحکوم به  آیدنتواند از عهده تعهد خود بر

که میـزان آن  آید منتها خسارتی شمار میبهاست وجه التزام نیز نوعی خسارت 

ه قـاهره مـانع   از قبل توسط طرفین تعیین شده است و با اثبات این امر که قـو 

  الزامی به پرداخت آن ندارد. ،متعهد تعهد شده استایفاي 

  

نشـر  : (تهـران  دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، قواعد عمومی قراردادها. سیدحسین صفایی، 1
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برابـر  موجب قرارداد یا عرف یا قانون الزم باشد: جبران خسارت به .4

اگر کسی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نمایـد کـه از انجـام    : «.ق.م 221ماده 

امري خودداري کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل اسـت، مشـروط   

منزله تصـریح باشـد و یـا بـر     رت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بهینکه جبران خسابر ا

   1».حسب قانون موجب ضمان باشد

  رأي. بررسی و نقد 3

خـود، متعهـد را بـه دلیـل عـدم       رأيدادگاه عمومی حقوقی تهران در  215شعبه 

به پرداخت وجه التزام مقرر در قرارداد محکـوم کـرده    ،حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر

دفترخانه به دلیل قوه قاهره بـوده، تـوجهی   در نیافتن است و به دفاع وي مبنی بر حضور 

زیرا به عقیده قاضی شعبه، تعیین وجه التزام در هر حـال متعهـد را مکلـف     نکرده است،

تـوجهی قاضـی بـه    است بـی شده  رأيکند. آنچه که باعث صدور این به پرداخت آن می

، گانه تحقق مسئولیت مدنی قراردادي و خلط میان این ارکان بوده اسـت احراز ارکان سه

گونـه کـه در   همان 2.ی حاکم استوحدت بنیادین ،میان مسئولیت قراردادي و قهريچه 

مسئولیت قهري (الزامات خارج از قرارداد)، تحقق مسئولیت، مسـتلزم وجـود سـه رکـن     

ارکـان  مسئولیت قراردادي نیز با وجـود   ،یا فعل زیانبار و رابطه سببیت است ضرر، تقصیر

رابطه سببیت یا علیـت اسـت؛ یعنـی     ،شود. یکی از این ارکانایجاد می الذکرفوقگانه سه

عـدالت و منطـق حکـم     باید استناد عرفی ضرر به تخلـف از اجـراي تعهـد محـرز باشـد.     

 نباشـد، ی از تقصیر یا فعـل زیانبـار او نیسـت،    کس مسئول زیانی که ناشکند که هیچ می

 ــ  خیر در انجام تعهد ناشی از علـت خـارجی اسـت   ألذا چنانچه ثابت شود عدم اجرا یا ت

خسارت وارد شده و فعل یا ترك فعـل متعهـد وجـود نـدارد و      میانچون رابطه سببیت 

  

  .234ـ  220ص ، صهمان. 1

مقصود از وحدت بنیادین آن است که بین مسئولیت قراردادي و مسئولیت قهري اختالف اساسی وجود نـدارد و  . 2

کنند این وحـدت  واقع کسانی که این دو نوع مسئولیت را تفکیک میادین حاکم بر آنها یکسان است. درقواعد بنی

هاي گیرند نه مشابهتآنان فقط اختالف جزئی بین این دو نوع مسئولیت را در نظر میگیرند. بنیادي را نادیده می

(الزامـات   مسـئولیت مـدنی  اله رحیمی، کند. سیدحسین صفایی و حبیبعمیقی که آنها را به هم نزدیک می
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توان متعهد را بـه پرداخـت   نمی -  درواقع این علت موجب قطع رابطه سببیت شده است

از کنتـرل و  خـارج  وجه التزام محکوم نمود. مقصود از خارجی بودن علـت آن اسـت کـه    

  و نتوان آن را به متعهد نسبت داد. حیطه اقتدار شخص باشد

شایان ذکر است چون تعهدات قراردادي اغلب تعهد به نتیجه است بـه صـرف   

پس این خوانده  .یابدتحقق می نقض تعهد، رابطه سببیت مفروض است و مسئولیت

ز قوه قـاهره بـوده،   ناشی ا ،است که براي رد وجود رابطه مزبور باید اثبات کند ضرر

  مستند به فعل او نیست.

مفاد ماده «... استدالل که  نیخود با ا يرأدادگاه در  کهاست  آنتوجه  جالب

از  یحکومت دارد که موضوع مربوط بـه خسـارت ناشـ    یدر صورت یقانون مدن 227

 نسـبت  مسـتقل  يامقولـه  یقـانون مـدن   230باشد و موضوع ماده  یمدن تیمسئول

..» .از حکومت اراده است  یاست که ناش يقرارداد تیبوده و مسئول یمدن تیمسئول به

نکته  نیبر ا 1حقوقدانان آنکه حال است؛ کرده فیتکل التزام وجه پرداخت به را متعهد

بـه   یمدن تیو هم در قانون مسئول یاتفاق نظر دارند که قانونگذار هم در قانون مدن

 يرقـرارداد یغ تیاز مسـئول  تیـ از اسـباب موجـب معاف   یکیبه عنوان  یعلت خارج

 از اـکارفرم تیدرباره معاف یمدن تیقانون مسئول 12نکرده است و فقط ماده  حیتصر

 ياـهاطیتـاح اگر... « ارتـعب با ارگرانک لهـیوسبه وارد ساراتـخ از یناش تیئولـمس

 لـعوام نیا به...»  بودیـنم مقدور انیز از يریجلوگ هم باز آوردندیم عملبه را مزبور

ـ  کـه  یدنـم ونـقان 229 و 227 مواد لذا است، کرده اشاره  تـیـ ولـمسئ بـه  وطـمرب

 . باشدیم زین يقهر تیمسئول به میتعم قابل است، يقرارداد یدنـم

دادگاه عمومی حقوقی تهران چنین استدالل کرده  215به تعبیر دیگر، شعبه 

قانون مدنی  227است که خوانده براي معافیت از پرداخت وجه التزام به ماده 

 ،به مسئولیت مدنی است و وجه التزاممزبور، راجع ه؛ حال آنکه مادهاستناد نمود

قانون  227، لذا استناد خوانده به ماده ارادهت قراردادي و حاکمیت مربوط به تعهدا

تعهدات «در ذیل ماده این زیرا  باشد،ش میپذیرو غیرقابل بالوجه مدنی 

ذکر همان عنوان با نیز در سه ماده بعد و  »وجه التزام«له ئآمده و مس »قراردادي

  

  .204 ـ203صص همان،. 1
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ی این دو موضوع کامالً به هم مرتبط بوده و دفاع خوانده مبن ،است. درنتیجه شده

  بر اینکه وجود علت خارجی مانع انجام تعهد وي گردیده، موجه بوده است. 

درواقع، علت اینکه از قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب معاف شدن مدیون، 

طور معمول تنها در شود این است که بهاردادي بحث میبیشتر در تعهدات قر

گیرد. پس اگر عهده میحصول نتیجه معینی را بر ،گونه تعهدهاست که مدیون این

باید  ناچاربهشود و مسئول و مقصر فرض می حاصل نگرددنتیجه مورد نظر 

گناهی خویش نشان دهد که چگونه حادثه خارجی و احترازناپذیر ثبات بیمنظور ا هب

   1مانع از اجراي تعهد شده است.

ارکان مسئولیت له را از اثبات یکی از تنها متعهد ،تعیین وجه التزام در قرارداد

دارد امـا چنانچـه ثابـت گـردد عـدم      مدنی یعنی ورود خسارت به خویش معاف می

رکـن دیگـر مسـئولیت    کـه  اجراي تعهد ناشی از قوه قاهره بوده است، بدیهی است 

تکلیفـی بـه    ،قراردادي یعنی رابطه سببیت محقـق نشـده و از ایـن حیـث، متعهـد     

شده قابل انتساب به وي نیسـت. بـه   ان واردزی زیرا اساساً ،پرداخت وجه التزام ندارد

وجه التزام، مبلغ مقطوع خسارت عدم انجام تعهـد  «برجسته:  تادانتعبیر یکی از اس

.. عـدم  .است، پس در صورتی قابل مطالبه است که آن خسارت را نیز بتـوان گرفـت  

  2».انجام قرارداد باید منسوب به متعهد و ناشی از تقصیر او باشد

اسـت همـین موضـوع     مانـده اي که از نظر دادگاه مغفول نکته رسدبه نظر می

صرف تخلف از انجام تعهد را براي مسئول شناختن متعهد کافی  بدان معنا که ؛بوده

تنهـا   ،تعیـین وجـه التـزام    لـذا  ،دانسته و ادعاي خالف آن را مسموع ندانسته اسـت 

تعهـد) اثبـات نمایـد    اگر خوانده (مو  کند میطلبکار را از اثبات ورود خسارت معاف 

که عدم انجام تعهد مربوط به قوه قاهره بوده است، استناد عرفی ضرر بـه تخلـف از   

مسئولیتی متوجه او نخواهد بـود. بحـث مـا ایـن      ،انجام تعهد محرز نیست درنتیجه

  

 :(تهران هاي خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، جلد اول: قواعد عمومیالزام. ناصر کاتوزیان، 1

  .478ص  )،1387دانشگاه تهران، چاپ هشتم،  انتشارات

نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم،  :(تهرانوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها حق. ناصر کاتوزیان، 2
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کرد و با احراز صـحت  به دفاع خوانده در این خصوص توجه می دادگاه بایدکه  است

خود با این اسـتدالل   رأيدانست؛ نه آنکه در ان را وارد نمیادعاي وي، دعواي خواه

خوانده به هر علت تعهد خود را انجام ندهـد مکلـف بـه پرداخـت وجـه التـزام       «که 

  وي را محکوم به پرداخت وجه التزم کند.» خواهد بود

طلبکـار را از اثبـات ورود    ،تعیـین وجـه التـزام   « :کـه  این عبارت مشهور است

شود کـه خسـارت    کند: فرض می نیاز میخسارت و دادرسی مربوط به تعیین آن بی

در قضـیه حاضـر،    ».وارد آمده و میزان آن همان است که در شرط مقرر شده اسـت 

کرد. چه بایست به دفاع خوانده مبنی بر وجود قوه قاهره توجه میدادگاه حداقل می

وجود قوه قاهره مانند حوادث طبیعی یا فعل شخص ثالـث و یـا    بسا متعهد به دلیل

   حتی فعل متعهدله نتوانسته است در تاریخ مقرر در دفترخانه حضور یابد.

گردد متعهد همانند موجب نمی ، درج شرط وجه التزام در قراردادعالوه بر آن

نه خسارت ه مسئول جبران هرگواي کگونهه؛ بیابدمسئولیت مطلق یا عینی  ،غاصب

هرچند مستند به فعل وي نباشد. یا همانند مالکان و متصرفان  ، باشدشدهوارد

نقلیه موتوري زمینی که داراي مسئولیت محض بوده و اثبات تقصیر براي وسایل 

تحقق مسئولیت ایشان الزم نیست و همین که خسارت در اثر وسایل نقلیه به بار 

گر نین مسئولیت متعهد همانند بیمهشوند. همچآمده باشد، مسئول قلمداد می

وسایل نقلیه هم نیست تا در فرضی که خسارت ناشی از قوه قاهره باشد، مکلف به 

    1جبران خسارت گردد.

پرداخت مسئول  ،له بخواهد حتی در صورت وجود قاهره، متعهدچنانچه متعهد

نماید. استفادهاز شرط تشدید مسئولیت قراردادي باید  وجه التزام قراردادي باشد
2

با  

  

شده به شخص ثالث در بیمه اجباري خسارات وارد«قانون  2 ماده 2تبصره و  1ماده  )پ(اد بند . به استن1

، چنانچه سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث 1395مصوب » اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

  گردد.نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میشده از محل بیمهغیرمترقبه باشد، خسارت وارد

قرارداد یا شرط تعیین : الف) . در ارتباط با مسئولیت مدنی قراردادي، قراردادهاي متعددي قابل تصور است2

قراردادي که مسئولیت را تشدید کرده و متعهد را حتی با وجود قوه قاهره مسئول  ؛ ب)وجه التزام

است و از آنجا که  »مسئولیتقرارداد عدم «به مسئولیت، نوع دیگر از قراردادهاي راجع ؛شناسد می
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مسئول و مکلف به  ،متعهددرج این شرط در قرارداد، حتی در صورت وجود قوه قاهره، 

ان خواهان و خوانده وجود این شرط در قرارداد می اگرمسلماً و  جبران خسارت است.

   اي بر آن وارد نبود.صحیح بوده و خدشه ،دادگاه رأي داشتمی

 گیري. نتیجه4

طرفین پیش از نقض تعهد توسط متعهد، میزان خسارت ناشی  اگر در قراردادي

خیر در انجام تعهد را به نحو مقطوع تعیین کرده باشند، به این مبلغ أاز عدم و یا ت

ملزم به پرداخت  ،شود. در اینکه در صورت نقض تعهد، متعهدگفته می »وجه التزام«

منسوب به متعهد  ،نقض تعهداما چنانچه  له است تردیدي نیست،وجه التزام به متعهد

الزام وي به پرداخت آن، معقول و پذیرفتنی نیست. دلیل  شی از تقصیر او نباشدو نا

رابطه سببیت وجود  ،عدم مسئولیت متعهد آن است که بین ضرر وارده و نقض تعهد

شود وجود علت خارجی است. مقصود از ندارد. عاملی که باعث قطع این رابطه می

بینی، غیرقابل دفع و غیرقابل اجتناب است و اي غیرقابل پیشدثهعلت خارجی، حا

عمومی  هاي دادگاهشود. یکی از شعب له و فعل ثالث میشامل قوه قاهره، فعل متعهد

خوانده به هر علت تعهد «حقوقی بدون توجه به مطالب فوق و با این استدالل که 

، به دفاع خوانده مبنی »هد بودخود را انجام ندهد، مکلف به پرداخت وجه التزام خوا

توجهی نکرده و وي را » عدم تنظیم سند خارج از حاکمیت اراده وي بوده«بر اینکه 

  به پرداخت وجه التزام محکوم نموده است. 

تنها وجود خسارت و نقض تعهـد کـافی نیسـت،     ،براي تحقق مسئولیت مدنی

و نقـض تعهـد وجـود داشـته      اردهخسـارت و  میان بلکه باید رابطه سببیت یا علیت

مطالبـه خسـارت    منظـور هدیده بجز در مواردي که تعهد به نتیجه است، زیان باشد.

  

شرط عدم «شود، از آن به گونه قرارداد اغلب به صورت شرطی ضمن قرارداد اصلی آورده می این

اما الاقل در زمینه  حت این شرط محل بحث و اختالف است،کنند. هرچند صتعبیر می »مسئولیت

البته تقصیر عمدي یا سنگین در  .باشدمیمسئولیت قراردادي، بر طبق اصل حاکمیت اراده صحیح و نافذ 

کند. دیه خسارت معاف نمیأعدم اجراي تعهد، حتی با وجود شرط عدم مسئولیت، متعهد را از ت
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. از اثبـات کنـد  را  رابطه سببیت بین خسارت وارده و عمل خوانـده دعـوا  وجود باید 

که یک  نمایدتواند ثابت ناشی از عمل اوست می ،زیاناً خوانده که ظاهر ،سوي دیگر

باعث ایـراد خسـارت شـده اسـت. بـه هـر       وي باشد که مربوط به آنیبعلت خارجی 

دارد و همچنـان اثبـات دو   مـی  ترتیب، تعیین وجه التزام تنها ورود ضرر را مفـروض 

رکن دیگر تحقق مسـئولیت یعنـی نقـض تعهـد و رابطـه سـببیت ضـروري اسـت.         

دلیـل فقـد    تردید چنانچه نقض تعهد ناشی از قوه قاهره به مفهوم اعم باشد، بـه  بی

دیگر تکلیفی به پرداخت وجه التـزام   ،رابطه سببیت میان ضرر و نقض تعهد، متعهد

  نخواهد داشت.  

  

  

  


