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 مقدمه

قراردادی و خسارات  التزام وجهاز سود در محاسبات بانکی، مطالبه توأمان  التزام وجهمسأله مطالبه 

که اهمیت، هدف و  استقانونی از جمله چالش های حقوقی و مسائل روز و اختالف بین اشخاص 

ضرورت تحقیق را برای رفع چالش ها و ابهامات مذکور و درج صحیح شرط و کاهش اختالفات را 

و  ای کتابخانه روش بهاطالعات  آوری جمعیجاب نمود. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی با استفاده از ا

استفاده از منابع اصلی و مقاالت تخصصی فارسی و انگلیسی و اطالعات موجود در سایت بانک 

 . استمرکزی ایران و انگلیس 
بانکی در قراردادهای تسهیالت بانکی و سؤاالت فرعی  التزام وجهسؤال اصلی پژوهش، ماهیت 

 التزام وجهاز سود مستتر در مانده بدهی، بررسی امکان تعدیل قضایی  التزام وجهبررسی امکان أخذ 

 بانکی ریالی و ارزی است.
رفته ولی  کار بهمعادل خسارت تأخیر تأدیه  التزام وجهفرضیه تحقیق، بیانگر این است که گاهی 

د. رس می نظر بهصرفاً از مانده اصل بدهی میسر  التزام وجهآنها یکسان نیست و امکان مطالبه ماهیت 

در حقوق انگلیس اطالق داشته و در حقوق ایران استثناء  التزام وجهتعدیل قضایی میزان  چنین هم

 . استقانونی مدنی  230بر اصل مذکور در ماده 

توسط  التزام وجهاختالف در مبنای محاسبه  علت بهمسأله اصلی، مغایرت میزان بدهی عهدشکن 

ها با روش محاسبه آن توسط مراجع نظارتی، قضایی و غیرقضایی است. محققین از زوایای  کبان

د، به نتایجی شو میی که در پیشینه ذکر شرح بهمختلف به بررسی ابعاد حقوقی آن اهتمام نموده و 

مبانی حقوقی  چنین همباشند و  موضوع این پژوهش میرسیده اند که در جزئیات متفاوت از سؤال 

شفاف تبیین نشده است و هدف از این  صورت بهها  پاسخ به مسأله اصلی و ابهامات جانبی در آن

تحقیق پاسخ به جزئیات سوال و نتیجه آن حل مسأله اصلی با ذکر مصادیق کاربردی و رویه قضایی 

 .    دو نظام حقوقی ایران و انگلیس خواهد بود

 

 پیشینه

اند  التزام بانکی به اثبات این فرضیه پرداخته آهنگران و مالکریمی در بررسی فقهی و حقوقی وجه 

تعزیر مالی به نفع متعهدٌله )جریمه دیرکرد( باشد ماهیت تنبیهی برای مجازات  التزام وجهکه 

د و متفاوت از مفهوم خسارت تأخیر تأدیه است که جنبه ترمیمی و برای گرد میعهدشکن محسوب 

التزام از حیث میزان در تعهدات پولی،  دات حسینی در مقاله حدود شرط وجه. سااستجبران زیان 

قانون آیین دادرسی مدنی  522و  515آن را خسارتی قابل مطالبه با معیارهای آمره مذکور در ماده 

 تلقی نموده است.  
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التزام و خسارت تأخیر  احمدوند، وحدتی شبیری و دیگران نیز موضوع را با رویکرد عمومی وجه

تأدیه با اشاره به حقوق انگلیس و مبانی حقوق موضوعه ایران تبیین نموده و به این نتیجه رسیده 

ی در تعهدات پولی و غیرپولی شرطی معتبر و تحت شرایطی قابل تعدیل قضای التزام وجهاند که 

از اصطالحات مشابه )متمایز بودن آن  التزام وجهاست. موسویان با رویکرد فقهی ضمن تبیین تفاوت 

از خسارت تأخیر تأدیه، تضمین حسن انجام تعهد، مسأله ربا و شرط عوض در قرض(، از دیدگاه 

تأدیه و خسارت تأخیر  التزام وجهات شورای نگهبان بین مفاهیم ربای قرضی، نظر بهفقهی و اشاره 

یا  التزام وجهتفکیک قائل شده و به این نتیجه رسیده که با درج صحیح چنین شرطی ضمن عقود، 

 خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است.

ور و طباطبایی در تخفیف جایگزینی برای جریمه تأخیر در عملیات بانکی بدون ربای پ ینظر

و کاهش  ها بانکایران، تأخیر تأدیه در بازپرداخت تسهیالت را دارای آثار منفی اقتصادی بر 

 د.ان نمودهنقدینگی توصیف 

له ( در علت تعارض آرای شورای نگهبان در مسأ1399سرخوش، حاجیان و اکبری دهنو )

خسارت تأخیر تأدیه ضمن مقایسه خسارت تأخیر تأدیه با دو مفهوم ربای قرضی )جاهلی( و ربای 

معاملی به این نتیجه رسیده اند نه تنها آراء مختلف شورای نگهبان تعارض ندارند، بلکه شورا از 

   موضع خود در خصوص ربا بودن خسارت تأخیر تأدیه عدول نکرده است.

نده انجام شده توسط پژوهشگران پیشین، از نظر کاربردی هنوز نحوه رغم کارهای ارز علی

در عرصه تسهیالت و تعهدات بانکی مبهم و اختالفی  ویژه به التزام وجهمحاسبه و شرایط مطالبه 

عدم  علت به. تحقیقات پیشین چندان کاربردی نبوده و فاقد مستندات بانکی نوین است و است

نویسندگان اقناع نگردیدند. این پژوهش متمایز از تحقیقات قبلی، عالوه بر  درنتیجهی، ساز شفاف

در صدد رفع  چنین همو تمایز آن از خسارت تأخیر تأدیه  التزام وجهارائه مبانی حقوقی شفاف از 

ی موجود با تبیین مستندات و موارد کاربردی آن با ارائه ها گویی کلیابهامات مذکور فراتر از 

ونی، فقهی، نظرات شرعی شورای نگهبان، مصوبات شورای پول و اعتبار، نظرات مستندات قان

 .استدر حقوق انگلیس  التزام وجهمشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء قضایی با رویکرد تطبیقی 

 

 روش گردآوري اطالعات و روش تحلیل 

ات نظر بهی است که با اشاره . روش تحلیل، تحلیل تطبیقاست ای کتابخانه روش بهگردآوری اطالعات 

ی ها بانکبانک مرکزی، رویه اجرایی  نامه بخششرعی شورای نگهبان، مصوبات شورای پول و اعتبار، 

 تجاری و رویه قضایی در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس انجام شد.
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 التزام وجهمفهوم، ماهیت و شرایط مطالبه . 1

قانون مدنی اشعار داشته است:  230را تعریف نکرده و صرفاً در ماده  التزام وجهقانون مدنی ایران 

خسارت، تأدیه  عنوان بهصورت تخلف، متخلف مبلغی ر ضمن معامله شرط شده باشد که دراگر د»

 230ماده «. د او را به بیشتر یا کمتر از آن چه ملزم شده است، محکوم کندتوان نمینماید، حاکم 

قانون مدنی  1231-5قانون مدنی برگرفته از قانون مدنی پیشین فرانسه است ولی مطابق ماده 

 ،رحیمی و )صفایی استگزاف یا بسیار ناچیز قابل تعدیل  التزام وجهامروزه  2016فرانسه مصوب 

1397: 584 .) 

 ذکر شده است 1به ترتیب شرط جزایی یا شرط جریمه التزام وجهفرانسوی و انگلیسی  معادل

قانون دریایی  115ماده  3چنین بند  هم (.209 :1391 ،و صفایی 739: 1374 ،)جعفری لنگرودی

توانند بر طبق  متصدی حمل و مسافر می»دارد:  یت اشعار میولمسئدر تحدید  1343 ایران مصوب

 «.نمایند های بیشتری را تعیین لیتوخصوصی مسئقرارداد 

ان معاصر دان حقوقد. شو میبانکی، جریمه دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه نیز گفته  التزام وجهبه 

( که تعبیری نارسایی 739 :1374 ،اند )لنگرودی نیز گفته«  تعویض اتفاقی»، التزام وجهاز أعراب، به 

ای )وحدتی شبیری  ( و عده214 :1392 ،د )کاتوزیاندیرکر است. دیگران نیز از اصطالح زیان  

برای تعهدات غیرپولی  التزام وجه( از اصطالح خسارت تأخیر تأدیه برای تعهدات پولی و از 1382

 اند. ال و ارائه خدمات( استفاده نموده)تحویل کا

دستورالعمل اجرایی إمهال مطالبات  1ماده  12در نظام بانکی در بند  التزام وجهتعریف 

اداره مطالعات و  26/06/1398مورخ  212681/98شماره  نامه بخشمؤسسات اعتباری )ابالغی طی 

وجوهی است که مشتری موظف است »مقررات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا( چنین ذکر شده است: 

خود در قبال مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبات شورای  عدم ایفای به موقع تعهدات درصورت

در متون انگلیسی، برای  2اصطالح شرط تنبیهی یا جزای شرط«. پول و اعتبار پرداخت نماید

 ،ان )میرمحمد صادقیدان حقوقنیز استفاده شده ولی در آثار أغلب « شده تعیینخسارت از قبل »

( معادل 70، شماره 1389 ،سروانی و بیرانوندو خ 1390 ،زاده و همکاران قاسم ؛210: 1377

 . است 3التزام وجهانگلیسی صحیح آن اصطالح 

 

 

                                                                                                                   
1 Clause Penal or Penalty clause 
2 Penalty clause 
3 Liquidated damage 
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که آیا خسارت است یا تعهد بر انجام شرط فعل  التزام وجهاز اختالف در ماهیت حقوقی  نظر صرف

ی ها نسبتای  مقایسه قانون مدنی، با معیار 230نفیاً یا اثباتاً مطابق مبنای حقوقی مذکور در ماده 

وجود عموم و خصوص مطلق  رابطه 2خسارت و 1التزام وجه دو اصطالح حقوقی بین، چهارگانه منطق

 دارد. 

 

التزام است، لیکن  تبط با وجهاز دیگر اصطالحات مر 3تأدیهتأخیرخسارت یا جریمه دیرکرد 

مطلق یکسان نیست. گاهی وجوه اشتراک دارند و گاهی  طور بهالتزام و خسارت تأخیر تأدیه  وجه

یت قراردادی ناشی از اراده صریح طرفین قراردادی مسئولمربوط به  التزام وجهمتفاوت هستند؛ زیرا 

ی قراردادی ممکن است مبنای قانونی هم داشته باشد برمبنااست، ولی خسارت تأخیر تأدیه عالوه 

 التزام وجهفقط شامل تعهدات پولی است ولی کاربرد شرط  مانند مورد چک. خسارت تأخیر تأدیه

أعم از تعهدات پولی و غیرپولی است، بنابراین از جهت منطقی و نسب اربعه موضوع مبحث تصورات 

 ها وجود دارد. و خصوص من وجه بین آنو مفاهیم در علم منطق، رابطه عموم 

 
 

 

                                                                                                                   
1 Liquidated damage, Agreed damage 
2 Responsibility, Remedy, Damage 
3 Delayed payment penalty  

خسارت 
 وجه التزام تأخیر تأدیه

 خسارت

وجه التزا
 م
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( و دادگاه نباید به ص رف  739 :1374 ،خسارت است )جعفری لنگرودی التزام وجهماهیت حقوقی 

محکوم نماید  1]بیش از زیان واقعی[ی گزاف و نامتعارف ها جریمهتوافق اشخاص، متعهد آن را به 

آن را کاهش ارزش پول بیش از اندازه متعارف و خسارت تلقی  چنین هم( 268 :1398 ،)شیروی

( و نیز 1382 ،د )وحدتی شبیریدان میشروط ضمن عقد قابل مطالبه نموده و حتی بدون قید در 

ماهیت خسارت تأخیر تأدیه را ارزش زمانی یا ارزش اعتباری پول و قابل مطالبه بودن کاستی آن 

 دیگران ( و97 :1398د )إلسان ان نمودهمحسوب  ]تفاوت ارزش یا اُفت پول در طول زمان[

اصطالح مطالبه مبلغ دین پولی به نرخ روز با شرایط ویژه توجیه  ( ماهیت آن را با1398 ،زاده )قاسم

ی آن را غلط مسامحی و غیرقابل جا بهو خسارت تأخیر تأدیه  التزام وجهبردن اصطالح  کار بهو 

 .اند شمردهإغماض 

قابل طرح نیست؛ زیرا اگر شرط مطالبه  التزام وجهاز نظر نگارنده چنین موضوعی در قالب شرط 

نیست و کاهش ارزش پول در طول زمان  التزام وجهخسارت مقطوع در قرارداد تصریح نشود اساساً 

به  باتوجه چنین هممحتمل الحصول مطرح شود.  النفع عدمنهایتاً ممکن است تحت عنوان خسارت 

 خسارت تلقی شده است. التزام هوجقانون مدنی و در رویه قضایی، ماهیت  230تصریح ماده 

در  24/06/1366مورخ  17ی اصراری شماره أر شرح بههیأت عمومی دیوان عالی کشور 

عدم انجام تعهد ناشی از قرارداد مورخ  درخصوصرسیدگی فرجامی به حکم فرجام خواسته 

خسارت از ی معین بودن خسارت ناشی از عدم انجام معامله، اعالم داشته است برمبنا 15/06/1361

قانون مدنی دعوای  230د و با رعایت ماده شو میشرط ابتدایی محسوب ن شده تعیینپیش 

مبنی بر مطالبه خسارت وارده به استناد قرارداد مذکور را مقرون به صحت تشخیص و  خواه فرجام

 (.223 :1398 ،زاده حکم فرجام خواسته را نقض نمود )نقل از: بیک

خسارت تأخیر تأدیه و به تبع آن پراکندگی و  درخصوصاز جهت شرعی نظرات شورای نگهبان 

( با این استدالل که 477 :1398 ،)محقق داماد ای عده(. 1393 ،تنوع مقررات وجود دارد )قنبری

این رابطه حقوقی ممکن است اساساً به متعهدٌله خسارتی ایراد نشده باشد و یا میزان  درنتیجه

را تعهد به تأدیه در قالب  التزام وجهعرفاً متناسب با میزان خسارت واقعی نباشد، ماهیت  لتزاما وجه

 د.ان نمودهتلقی  ]نفیاً یا اثباتاً [شرط فعل 

و خسارت تأخیر تأدیه و اصطالحات مشابه،  التزام وجهاعالم شده استفاده از عناوین  چنین هم

(. 109 :1391 ،د )نظافتیانده نمیخیر تأدیه را تغییر بازی با کلمات است و ماهیت ربوی خسارت تأ

د الفاظ و عبارات قرارداد متناسب با نمای مید؛ زیرا حقوق اقتضاء رس می نظر بهاین نظر قابل انتقاد 

قانون مدنی اشعار می دارد:  224ه که ماده گون همانموضوع معامله در حد متعارف تفسیر شود 

                                                                                                                   
1 Actual Harm 
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ضمن این که مطابق قاعده العقودُ و ما مَقامُها تا بعَةٌ « الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»

د. نظریه ربوی بودن نمای میل ِّلقُصُود ، این اراده و قصد انشاء واقعی طرفین است که نوع عقد را تعیین 

؛ زیرا حکم قانون و نظر شورای نگهبان داللت بر استد در برابر نص خسارت تأخیر تأدیه نیز اجتها

است. ضمن این که با وجود مطالبات معوق بانکی و بدهی دولت به  ای مطالبهمجاز بودن چنین 

برابر تمام دالرهایی  6هزار میلیارد تومان معادل  200بالغ بر  1394منتهی به پایان سال  ها بانک

درصد  14د که شو میراستای توافق ژنو آزاد شود، به معدود اشخاصی مربوط است که قرار بوده در 

به ماهیت ربوی صرفاً  التزام وجه(. بنابراین تعبیر 1394 ،سهم تولید را در اختیار دارند )عابدی

د و با حکم عقل، قصد گرد میتوجیهی از لسان بدحسابان بانکی تلقی برای عهدشکنی آنان تلقی 

ن از درج آن بابت ضمانت اجرای تعهد، جبران خسارت ناشی از عهدشکنی برای انشاء واقعی طرفی

و  شده تعییناثبات ماهیت ضمانت اجرایی آن برای عهدشکنی و جبران خسارت مقطوع از قبل 

 .استی نوعی تضمین انجام تعهد عبارت به

را تعزیر مالی در قالب جریمه دیرکرد دارای  التزام وجه( 1389 ،)آهنگران و مالکریمی ای عده

لی شامل تعهدات غیرپولی نیز اوصاف تنبیهی تلقی و مفهوم جریمه دیرکرد را عالوه بر تعهدات پو

در معنای خسارت تأخیر تأدیه را مختص تعهدات پولی و برای  التزام وجهتعمیم دانسته ولی  قابل

در تعهدات پولی را از  التزام وجه( 1396 ،حسینی )سادات ای عدهد. ان نمودهجبران زیان تلقی 

تلقی و در  1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب   522و  515مصادیق خسارت مذکور در ماده 

 د. ان نمودهقالب خسارت قانونی، قابل مطالبه تلقی 

دد ی متعها نامه بخشدر  التزام وجهدایره شمول  درخصوصبه وجود ابهامات و اختالفات  باتوجه

اداره مطالعات و مقررات بانکی  30/06/1398مورخ  215684/98شماره  نامه بخشاز جمله طی 

در  11/12/1361مورخ  7742ی شورای نگهبان طی نامه شماره ساز شفافبانک مرکزی ج.ا.ا، برای 

: عبارت به "تسویه کامل بدهی"پاسخ به استفتای بانک مرکزی، ضمن ضرورت اصالح عبارت: 

مذکور در متن مصوبه چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و  "کامل اصل بدهیتسویه "

 را از لحاظ شرعی مجاز و بالاشکال اعالم نمود. التزام وجهاعتبار، صراحتاً مطالبه 

قانون  230، اجتهاد در برابر نص ماده التزام وجهنتیجه بحث، این که نظریه شرط تنبیهی بودن 

. ضمناً استبوده و به همین دالیل قابل رد  ها مجازاتل قانونی بودن جرائم و مدنی و مغایر با اص

قانون  224ده لفظ جریمه تبادر عرفی در معنای خسارت قراردادی است )اصل پذیرفته شده در ما

 التزام وجهد، فلذا اگر قرار بود شرط ده نمیاصوالً عمل بیهوده انجام  گذار قانونکه  مدنی( و از آنجایی

عهدشکن را عمل  ها مجازاتدر جهت رعایت اصل قانونی بودن جرائم و  گذار قانونازات باشد، مج

قانون آیین  522که آن را مشمول نوعی از خسارات مذکور در ماده  ای ، نظریهجرم و مجازات آن را
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دارد که به اثبات ورود ضرر نیازی ن التزام وجهوصف اساسی  جهت بهدادرسی مدنی تلقی نموده است، 

در مقام بیان  ای نظریهشکل مطالبه خسارت در قانون آیین دادرسی مدنی، چنین  جهت بهو نیز 

مستلزم اثبات ورود ضرر بود یا تعیین  التزام وجهد ضمن این که اگر گرد میتلقی ن التزام وجهماهیت 

قانون آیین دادرسی مدنی بود، در  522میزان آن منوط به رعایت ضوابط و معیار مذکور در ماده 

توسط شورای پول و  التزام وجهاین صورت ضرورتی به تمایز آن از سایر خسارات و تعیین میزان نرخ 

 اعتبار نبود.

فعل تبیین  شرط قالب در تأدیه به تعهد را التزام وجه شرط که ماهیت ای نظریهد رس می نظر به

و قصد  گذار قانونقانون مدنی مخالفت دارد، ولی با هدف  230هرچند با ظاهر ماده  نموده است،

ده ارائه نموده کنن قانعانشای طرفین معامله مطابقت بیشتری دارد و با مبانی حقوقی بهتر استدالل 

در معامالت متعارف است تأمین ضمانت اجرای مشخص برای  التزام وجهشرط  عنوان بهاست و آنچه 

، استحکام و ثبات روابط قراردادی، پایبندی النفع عدمجلوگیری از عهدشکنی، جبران خسارت 

 اشخاص به تعهدات و الزامات قراردادی، مشابه مبانی نظریه أخیر باشد.

 09/05/1399مورخ  141468/99و  30/06/1398مورخ  215684/98ی شماره ها نامه بخش

مرکب از نرخ سود و  درواقعبانکی را  التزام وجهاداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا، 

مثال اگر حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود  عنوان بهد. نمای مینرخ خسارت تأخیر تأدیه اعالم 

عدم  درصورتغ اصل تسهیالت باشد، % مبل18مشارکتی یا نرخ سود قطعی عقود مبادله ای معادل 

پرداخت به موقع تسهیالت إعطایی در سررسید تعهد یا تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات مذکور 

 عنوان به% نیز 6در قرارداد مانند تغییر محل مصرف مبلغ تسهیالت، عالوه بر نرخ سود، معادل 

%( و تحت عنوان 18%+6%=24مع )خسارت تأخیر در تأدیه مبلغ مانده اصل بدهی بر آن قابل ج

 .   استاز متخلف قابل مطالبه  التزام وجه

 

 بررسي بحث مطالبه خسارت از سود. 2

اند: اگر شخصی به دیگری مالی را به شرط زیاده بر آن  ق )ع( در تعریف ربای حرام فرمودهامام صاد

(. شیخ محمدحسن نجفی )ره(، ضمن 1382 ،قرض دهد، این همان ربای حرام است )موسویان

حداکثری ثمن بابت تأخیر در پرداخت آن را ربا تلقی نموده و در  التفاوت مابهابوحنیفه  نظر بهاشاره 

ی مختلف از علی بن جعفر، خالد بن ها روایتستناد به مورد شرط زیاده بر اصل قرض، عالوه بر ا

ادعای اجماع نموده که چنین قرضی ربای محض و باطل  چنین همحَجِّاج و مؤثقه اسحاق بن عمار، 

 (.6و  5 :25و ج  104 :23، ج 1362 ،است )سلطانی نسب
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است. ربای قرضی از دیدگاه شیخ انصاری )ره(، ربای معاوضی یا معاملی با ربای قرضی متفاوت 

ی که ع وَضَین معامله قابل سنجش به پیمانه یا موزون درصورتمطلقاً حرام است، لیکن ربای معاملی 

د، شو میها ربا محسوب ن د و اگر ع وَضَین شمردنی باشد، زیادتی یکی از آنشو میباشند، ربا محسوب 

اما در باب قرض حتی اگر عدد گردو بفروشد، ربا نیست،  200عدد گردو را به  100فلذا شخصی 

 ]مال مورد قرض[کند  ادتی مطلقاً حرام است و فرقی نمیمال مورد قرض شمردنی باشد، تعیین زی

(. بنابراین از نظر 60 :1395 ،شد )المکاسب، ترجمه و شرح: سمیعیمَکیل، موزون یا شمردنی با

ن این که عودت قرض با دینار بازپس گیرد بدو 101دینار بدهد که  100شرعی اگر شخصی صرفاً 

 د.شو میهبه مال باشد، چنین معامله ای ربوی محسوب 

در  چنین هممشهور بوده و  نظر بهمحمدکاظم طباطبایی یزدی )ره( در ربای معدود معتقد سید

فروش بدهی به کمتر از مبلغ آن، پاسخ داده اگر به همان جنس باشد ربا محسوب در غیر این 

و  149 :1، ج 1376 ،بالمانع است )سؤال و جواب، گردآوری: استادی صورت معامله از جهت شرعی

م شدن یا تلف یزدی )ره( در کتاب سؤال و جواب راجع به این که بابت گسید چنین هم(. 183

بابت [توافق نمود، معتقد است  توان میالتجاره، آیا به مبلغ کمتر یا بیشتر از خسارت  مال

، ج 1369)ذهنی تهرانی  ای عده(. 1383 ،مانعی ندارد )احمدوند امالتز وجهمقرر نمودن  ]عهدشکنی

( در شرح و تفسیر نظریه شیخ انصاری )ره(، مفهوم قرض را اساساً معاوضه یا مبادله تلقی 28 :5

ننموده بلکه آن را موجب تملیک مال در قبال استقرار ضمان به رد مثل یا قیمت آن محسوب 

 د.  ان نموده

 التزام وجه( تعیین 209 :و صفایی، همان 247 :ان مشهور )امامی، هماندان حقوقاز  ای عده

ضمات اجرای تأخیر در انجام تعهد را شرطی  عنوان بهضمانت اجرای عدم انجام تعهد و نیز  عنوان به

تعدیل قضایی ( قائلند 221 :1381 ،)کاتوزیان ای عدهد و در مقابل ان نمودهصحیح و معتبر تلقی 

اند  ، فلذا اعالم داشتهاست پذیر امکانبنابر حاکمیت اخالق حسنه و به حکم قاعده انصاف  التزام هوج

در نفوذ شرطی که به موجب آن متعهد عالوه بر جبران خسارت عدم انجام تعهد، باید مبلغی تحت 

 نیز به متعهدٌله بپردازد، تردید وجود دارد. التزام وجهعنوان 

یا خسارت تأخیر  التزام وجهیت حقوقی ناشی از اشتراط مسئولمشابه مبانی الزامات قراردادی و 

 عنوان بهد. شو میتعدد مطلوب، در مورد مطالبه خسارت از خسارت نیز به ذهن متبادر  روش بهتأدیه 
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 التزام وجهباشد، آیا مطالبه  التزام وجهچک و بیع نامه متضمن شرط  صورت بهمثال اگر ثمن 

 د؟شو میربا محسوب 1قراردادی توأم با خسارت تأخیر تأدیه وجه چک

الزام متعهد را به انجام هر دو تعهد  توان مید اگر موضوع قرارداد اقتضاء نماید رس می نظر به

که طبق قانون الحاق یک تبصره  استمطالبه نمود؛ زیرا منشأ یکی از مطالبات ثمن معامله )دین( 

های  قانون آیین دادرسی دادگاه 522ده متناظر بر مفاد ما 1376قانون صدور چک مصوب  2به ماده 

، به آن خسارت تأخیر تأدیه و منشأ طلب دیگر تخلف 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

، از این بابت خسارت قراردادی به آن تعلق التزام وجهاز انجام تعهد است که در فرض وجود شرط 

تعدد قابلیت اجراء  صورت بهد، در غیر این صورت اگر اجرای موضوع تعهدات ناشی از قرارداد، گیر می

د و موضوع منصرف از اختیار مدیون در تأدیه شو مینداشته باشد، متعهد فقط الزام به انجام شرط 

 دیون متعدده خواهد بود.

خسارت تأخیر تأدیه  ]از التزام وجهمستقل [مطالبه خسارت مازاد بر خسارت واقعی به ماهیت 

(. شورای 919-921، صص 1395د )شعاریان و رحیمی شو مید و لذا مصداق ربا تلقی نگرد میبر 

و نیز در رویه قضایی طبق آراء  11/08/1362و  26/07/1362های مورخ  عالی قضایی در نظریه

لکه از باب تعدد ب التزام وجهدیوان عالی کشور نه تنها  1450/3/9/29و  2907/25/9/21شماره 

به نقل از:  1383 ،مطلوب، اجرای تعهد اصلی را نیز قابل مطالبه اعالم نموده است )نقل از: احمدوند

 (. 146 :الملل بینربیعا اسکینی، مباحثی از حقوق تجارت 

 15/09/1321-2907مثال دادنامه شماره  عنوان بهدر این مورد مختلف است،  ها دادگاهآراء 

 16صادره از شعبه  03/11/1364مورخ  495/23ی شماره دیوان عالی کشور رأ 6شعبه دره از صا

 07/09/1368مورخ  96ی اصراری شماره ک تهران مبتنی بر وحدت مطلوب و رأدادگاه حقوقی ی

با این حال باید به  استصادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبتنی بر نظریه تعدد مطلوب 

قصد و اراده انشایی طرفین را  التزام وجهبا تفسیر عبارات و فروض مختلف  متن قرارداد رجوع و

 (.  1375احراز و بر همان مبنا تصمیم گرفت )شهیدی 

وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری )ریالی و ارزی( مصوب  هنام آیین 17ماده 

 07/07/1394مورخ   184847/94شماره  نامه بخشبانک مرکزی ج.ا.ا )ابالغی طبق  10/06/1394

قانون مدنی و نظرات  230مبانی حقوقی مذکور در ماده  براساساداره مطالعات و مقررات بانکی(، 

در قالب شرط ضمن عقد در متن قرارداد [باید  التزام وجهمختلف شورای نگهبان، تأکید نموده 

                                                                                                                   
مفاد متناظر بر  1376.03.10قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  2موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده . 1

در سال مذکور آن قانون مجدد رغم اصالحات  قانون صدور چک که علی 1382اصالحیه سال  12تبصره ماده 

 تاکنون نسخ نشده و خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است. 1397
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قانون  18و  14ین اختیارات مذکور در مادت براساستصریح شود.  ]منعقده بین بانک با مشتریان

ی ها بستهرا در قالب  التزام وجهپولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار میزان قابل مطالبه 

های اجرایی تناسب نرخ رشد تورم و قیمت تمام  و دستورالعمل ها نامه آییننظارتی و سایر  -سیاستی

و  ها بانکو لحاظ مدت بازپرداخت وجه به بانک، تعیین و از طریق بانک مرکزی به  ها بانکشده پول 

  د.نمای میمؤسسات اعتباری ابالغ 

با این حال در فرمول محاسبه بدهی قراردادهای متحدالشکل و یکنواخت ابالغی بانک مرکزی 

مانده »عبارت: ، هنوز 1)از جمله فروش أقساطی، خرید دین، جعاله، مضاربه و مشارکت مدنی(

 ذکر شده است.« مانده مطالبات»و « بدهی

قرارداد فروش اقساطی  8مثال در ماده  عنوان بهتأخیر تأدیه دین،  التزام وجهنمونه نحوه محاسبه 

 د:گیر میمتحدالشکل و یکنواخت ابالغی بانک مرکزی ج.ا.ا طبق فرمول ذیل صورت 

 تأخیر تأدیه دین*مانده بدهی التزام وجهتعداد روز*نرخ 

 100تعداد روزهای واقعی سال*

صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل )موضوع  09/02/1399ی قطعی مورخ رأ

بدهکار بانکی است و  التزام وجه( حاکی از تعدیل نرخ سود و میزان 980913کالسه پرونده 

بیش از نرخ مصوب شورای پول و  التزام وجهدرج نرخ سود و  علت بهادعای بُطالن قرارداد  درخصوص

( التزام وجهاعتبار، صرفاً به میزان نظریه کارشناس رسمی دادگستری، صرفاً میزان بدهی )نرخ سود و 

دعوای بُطالن قرارداد مشارکت مدنی، حکم بر حقی خواهان صادر  درخصوصرا تعدیل نموده ولی 

 و قرارداد را صحیح اعالم نموده است.  التزام وجهنموده و مطابق اصل صحت، شرط 

صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان )موضوع  17/09/1398ی قطعی مورخ رأ

( ضمن احراز ورشکستگی تاجر )مدیون اصلی( مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 980577کالسه پرونده 

از ضامن را رد  التزام وجهاولی مطالبه سود و  تبعی بودن عقد ضمان، به طریق علت بهاز تاجر و نیز 

نموده و با تعدیل میزان بدهی صرفاً بخشی از اجرائیه صادره علیه بدهکار بانکی را ابطال نموده 

 است.

 ناتحت عنو، یا تأخیر در انجام تعهد عدم انجام تعهدبابت مطالبه خسارت تعیین و  بنابراین

 1درج شرط ضمن عقد، وجاهت شرعی دارد و در تعهدات پولی و عقود تسهیالتی صورت به التزام وجه

                                                                                                                   
1
علت معیار  قراردادهای پرداخت تسهیالت از نگاه کارشناسان بانکی، به بندی اولویت. طبق یک پژوهش در زمینه  

ه در گردش، سود بیشتر، زودبازده بودن و میزان نقدینگی عقد مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک، سرمای

 (.1395 -فروش اقساطی و جعاله به نسبت سایر عقود تسهیالتی کاربرد بیشتری دارند )جهانی و محمدی
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و لذا ربای قرضی راه  استالوفاء  کنی متعهدٌعلیه شرطی صحیح و الزمبابت عهدش التزام وجهأخذ 

 (. 232، ص 1395ندارد. )موسویان، نقل از: سلطانی 

ات اعتباری مصوب دستورالعمل اجرایی نحوه إمهال مطالبات مؤسس 7مطابق ماده 

 26/06/1398مورخ  212681/98شماره  نامه بخششورای پول و اعتبار ابالغی طی  15/05/1398

ی إمهال موضوع این دستورالعمل، به ها روشاداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در تمامی 

 د.یرگ میتأخیر تأدیه دین تعلق ن التزام وجهتأخیر تأدیه دین، سود و  التزام وجه

بانکی است به این صورت که نرخ  التزام وجهخسارت تأخیر تأدیه در حقوق بانکی جزئی از 

از تاریخ سررسید تعهد از بدحساب  التزام وجهخسارت تأخیر تأدیه با نرخ سود تجمیع و تحت عنوان 

که طبق نظر شورای نگهبان بعد از سررسید دین )مانده  کی یا عهدشکن قابل مطالبه است درحالیبان

پس از دوران  التزام وجهد و سود مستتر در نرخ گیر میبدهی(، فقط خسارت تأخیر تأدیه تعلق 

سررسید قابل مطالبه مجدد از سود لحاظ شده در مانده بدهی نیست؛ زیرا مانده بدهی خود مرکب 

د انتظار هر قسط تسهیالتی یا بدهی سررسید شده از اصل و سود قطعی یا حداقل نرخ سود مور

از مانده  التزام وجهولی مانده اصل بدهی همان بدهی بدون سود است. بنابراین مطالبه  استیکجا 

د و عمده اختالف محاسبه گرد میماهیت مطالبه خسارت از خسارت تلقی  درواقعبدهی اصل بدهی 

 سبه است.بین بانک و بدهکاران بانکی در همین روش محا

، اداره مطالعات و مقررات بانکی التزام وجه درخصوصمطابق آخرین مقررات ابالغی بانک مرکزی 

مورخ  215684/98شماره  نامه بخشبانک مرکزی جهت رفع ابهام از مبنا یا معیار محاسبه آن، طی 

بانکی و منظور تأخیر تأدیه دین از بدهکاران  التزام وجهاعالم داشته است: اساس أخذ  30/06/1398

متناظر بر  26/04/1369مورخ  1400شماره نب/ نامه بخش، موضوع "اصل مانده بدهی"از عبارت: 

کشور  بانک مرکزی ایران که به شبکه بانکی 15/01/1386مورخ  86شماره مب/ نامه بخشمفاد 

 :استزیر  شرح بهابالغ شده است، 

عدم  درصورتای، مبلغ هر قسط بوده و  تأخیر تأدیه دین در عقود مبادله التزام وجهمبنای أخذ »

تأخیر  التزام وجهایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه 

تأخیر تأدیه دین نسبت به مبلغ  التزام وجهعقود مشارکتی نیز  درخصوصتأدیه دین خواهد بود. 

 «.استبر آن قابل محاسبه  تسهیالت و فواید مترتب

 ،ی خاص نیستندمعنا بهبانکی تسهیالت  ،اعتبارات اسنادیبانکی و  نامه ضمانتاست  ذکر بهالزم 

تعهدات بانکی تسهیالت در معنای عام و ارائه خدمات بانکی در قالب زیرمجموعه از مصادیق بلکه 

                                                                                                                   
مشارکت مدنی، مضاربه،  . فروش أقساطی، مرابحه، استصناع، سََلف، خرید دین، اجاره به شرط تملیک، جُعاله،1

 مزارعه و مساقات. 
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و گشایش اعتبار اسنادی، بانک در ق بال ارائه  نامه ضمانتند، بنابراین در زمان صدور گرد میمحسوب 

دار( متعهد به پرداخت  اسناد مثبته )منطبق با قرارداد پایه( در سررسید معین )دیداری و یا مدت

(، لذا تعهدات موصوف، بدواً تسهیالت 136 :1398و إلسان،  269 :1395 ،د )نیاسریگرد میدین 

یک مکانیسم در  عنوان بهاعتبار اسنادی که تفاوت اصلی ین با اند و شو میپرداختی )د ین( محسوب ن

مکانیسم دارای یک بانکی  نامه ضمانت؛ لیکن است "اسناد محور"تعهدی  و "روش پرداخت"

 (. 32: 1396 ،)قربانیان است ]محورتضمین [ "تضمین پرداخت"

از زمان إعطاء  "تسهیالت بانکی"از سود مستتر در مانده بدهی  التزام وجهبنابراین مطالبه 

تجمیع نرخ سود و خسارت تأخیر تأدیه پس از سررسید قابل تصور است ولی در  صورت بهتسهیالت 

یا قرارداد گشایش اعتبار اسنادی  نامه ضمانتاز زمان انعقاد قرارداد صدور  "تعهدات بانکی"مورد 

د و در تعهدات بانکی سود مستتر در أقساط تسهیالت نیز متصور گیر میسودی به تعهد بانک تعلق ن

یا  نامه ضمانتخواه یا متقاضی گشایش اعتبار اسنادی و مطالبه وجه  ، بلکه با تخلف ضمانتاستن

آن ها از تاریخ پرداخت )ایفاء تعهد بانک(، به اصل مبلغ اعتبارنامه و یا  نفع ذیاعتبارنامه توسط 

 د. گیر میتعلق  التزام وجهکی، جمع سود و خسارت تأخیر تأدیه تحت عنوان بان نامه ضمانت

راجع به امکان  09/09/1392مورخ  1747/92/7 نظریه شمارهدر  اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ که  تعهدات مالیمطالبه خسارت قراردادی از 

 د، اعالم نمود:گیر مینیز تعلق  اصل مبلغ به اضافه سود ماهانه گیرد یا به تعلق می

خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چارچوب مقررات قانون  التزام وجه عنوان بهتوافق بر جریمه »

 ها بانکبا اصالحات بعدی برای وجوه و تسهیالت اعطائی  1362عملیات بانکی بدون ربا مصوب 

م دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و بینی شده است، ولی در تما پیش

شود و شرط  مدنی انجام می یقانون آیین دادرس 522ماده  براساسپرداخت خسارت تأخیر تأدیه 

قانون مدنی ناظر  230موضوع ماده  التزام وجهشود.  یمحسوب م یربای قرض یزیاده در تعهدات پول

قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان  522به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده 

مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یادشده 

 .«اعتبار است یتا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن ب

اداره حقوقی قوه قضائیه، آن چه آمره است، نظریه د بر خالف استدالل مذکور در رس می نظر به

ی ضرورت احترام به آزادی اراده برمبناد نه برای طرفین، فلذا شو میبرای حاکم قاعده آمره تلقی 

، 10اشخاص، اصل امکان تفسیر موسع قوانین مدنی و اصل صحت شروط و قراردادها موضوع مواد 

قانون مدنی را فقط به تعهدات غیرپولی محدود  230د ماده نمای میقانون مدنی، ایجاب  230و  223
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نمود، بلکه چنین محدودیتی فقط در قراردادهای تسهیالت و تعهدات بانکی به میزان بیشتر از نرخ 

 ابالغی بانک مرکزی وجود دارد. 

 51صادره از شعبه  24/06/1393مورخ  930997026940072مطابق دادنامه قطعی شماره 

خسارت ناشی از پشیمانی، موجد خیار فسخ  عنوان بهدادگاه تجدیدنظر استان تهران، تعیین مبلغی 

 نیست، بلکه هدف از آن التزام بیشتر طرفین به عقد و استحکام بخشیدن به آن است. 

منشأ طلب د مطابق اصول حقوقی و موازین قضایی، آن چه مسلم است، با یک رس می نظر به

مطالبات متعدد مطرح نمود ولی اگر مطالبات متعدد منشأ تعهداتی مستقل و قابل توجیه  توان نمی

مطالبه هر دو تعهد منافات با اصول و مبانی حقوقی نداشته باشد.  التزام وجهداشته باشد، مانند 

 3ضوع بند یت مومسئولقانون مدنی و تحدید  230موضوع ماده  التزام وجهماهیت حقوقی خاص 

ضمانت اجرای عهدشکنی در قالب پرداخت مبلغ مشخص  درواقعقانون دریایی ایران  115ذیل ماده 

باشد و الزاماً خسارت واقعی نباشد.  النفع عدمحسن انجام تعهد و جبران  منظور به شده تعییناز قبل 

تعریف ربا بیانگر این است مطالبه خسارت از سود پول یا سود طلب وجاهت حقوقی ندارد ولی اگر 

عالوه بر مطالبه اصل تعهد، شرط قراردادی صریح وجود داشته باشد که بابت تأخیر در انجام 

، ماهیت چنین شرطی اساساً مطالبه تعهدات )پولی و غیرپولی(، وجهی به متعهدٌله پرداخت شود

ه که در استالل مذکور در رای أخیراالشاره گون هماند؛ زیرا گرد میخسارت از خسارت یا تلقی ن

دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است، هدف از درج چنین شروطی مانند حق  51شعبه 

جب نفی یا سقوط تعهد دیگر پشیمانی التزام بیشتر طرفین به انجام تعهدات قراردادی بوده و مو

ی قصد انشاء طرفین مطالبه چیزی بیش از تعهد پولی یا مطالبه مازاد بر طلب با عبارت بهد. شو مین

همان جنس نیست، بلکه ضمانت اجرایی است که جدای از مال موضوع تعهد پولی و غیرپولی، 

و از باب قاعده اقدام، اصل د شو میمستقالً بابت عهدشکنی )به ص رف نقض قرارداد متعهد( تعیین 

 .استالوفاء  ، چنین شرطی معتبر و الزمالنفع عدمصحت، اصل لزوم و مبانی نظری جبران زیان 

صادره از هیأت عمومی دیوان عالی  16/10/1399مورخ  805ی وحدت رویه شماره أمطابق ر

تعهدات پولی، مشمول خیر در ایفای أمنظور جبران خسارت ت قراردادی بهتعیین وجه التزام کشور 

مصوب  یمدن دادرسی آیین قانون 522و عبارت قسمت اخیر ماده  مدنی قانون 230اطالق ماده 

التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر  قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه 6اده لحاظ ماست و با  1379

صورتی که مغایرتی با قوانین و های اعالمی رسمی )نرخ تورم( باشد، در بیشتر از شاخص قیمت

 .نی استنداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانو و بانکی مقررات امری از جمله مقررات پولی
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 در حقوق انگلیس التزام وجه. 3

 صورت بهعهدشکنی 2را با ذکر یک مثال، روش جایگزین التزام وجه( 386 :1997) 1ایوان مکندریک

 شرط مندرج در قرارداد محسوب نموده که در قالب مقداری پول قابل پرداخت است.   

در حقوق انگلیس به این صورت تعریف شده است )صوفیه، جنی استیون، جان  التزام وجه

، شرطی است که طرف ملزم به پرداخت مبلغی به التزام وجهشرط (: »2015استندیج و الیوت کوپر، 

 .3«طرف دیگر شود اگر مندرجات قرارداد را نقض نماید

مبلغی را پرداخت نماید اگر عمل  ]متعهد[د طرف نمای میشرطی است که مقرر  التزام وجهشرط 

ان انگلیس )دیوید پی رس و روگ ر دان حقوقدر قرارداد را نقض کند. دیگر  ]مندرج[شرط  ]متعهد[

( و سایر کشورهای دارای نظام حقوق عرفی از جمله آمریکا )تری کوآلز 10و  9 :2007 ،هالسون

( 2014 ،لیتوانی )سیماس ویتکاوس( و حتی در حقوق کشور 73 :2006، چارلز کال روز، 2015

 د.ان نمودهتعریف مشابهی ارائه 

 قراردادهای اصول 7.4.13 ی و مادهالملل بیناصول قراردادهای تجاری  7. 4. 3مطابق ماده 

بابت  را مشخصی مبلغ ]تعهد[ی، اگر قرارداد تصریح داشته باشد ممتنع از انجام الملل بین تجاری

 مستحق مبلغ زیان دیده واقعی، ضرر از نظر صرف طرف زیان دیده بپردازد، به ]تعهد[امتناع از اجراء 

انجام  عدم از وجود صراحت توافق به مبلغ معین چنانچه نسبت به زیان ناشی. بااستموصوف 

 وجود دارد. آن به میزان معقول گزاف باشد، امکان کاهش ی اوضاع و احوال،برمبنا ]تعهد[

گزاف و نامناسب شرط باطل  التزام وجهمعتقد است  4، تریتلان انگلیسیدان حقوقاز دیدگاه 

از  چنین هم. استمعتبر و میزان آن قطعی و غیرقابل تغییر  التزام وجه 5است ولی به اعتقاد چشایر

: 1964) 7ولی کورب ن استعیناً بر عقیده تریتل  (172: 1999) 6ان آمریکایی، بارن تدان حقوقمنظر 

فرانسه نیز با اقتباس از  (،1398 ،موافق است )کریمی و شعاریان با عقیده چشایر (353

پذیری قانون مدنی کشورهایی مثل آلمان، سوئیس و انگلیس اصالحات الزم را در قانون  انعطاف

با خسارت واقعی ناشی از عدم انجام تخلف یا  التزام وجهمدنی خود معمول و برای رعایت تناسب 

                                                                                                                   
1 Mckendrick, Ewan 
2 An alternative method of avoiding undercompensation is to insert into the contract a clouse 

which states the amount of money which shall be payable in the event of a breach of 

contract. 
3 “A liquidated damages clause is a clause which requires a party to pay a sum if it breaches a   

term of the contract”. 
4 Treitel 
5 Cheshire 
6 Barnett 
7 Corbin 
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( و 214-239 :1392 ،را تجویز نمود )کاتوزیان التزام وجهتعدیل قضایی تأخیر در انجام تعهد، امکان 

قانون تعهدات سوئیس، امکان  161و  160قانون مدنی آلمان و ماده   343و  340مطابق ماده 

 (. 1398 ،)کریمی و شعاریان استبه مبلغ معقول طبق حکم قضایی مجاز  التزام وجهتعدیل 

است یا شرط کیفری، در حقوق  التزام وجهقرارداد، شرط شده در  که شرط درجتشخیص این

ها تعیین نموده است، برای تفکیک آن یمعیار 1دادگاه بستگی دارد، فلذا لرد داندین نظر بهانگلیس 

باشد و اگر مبلغ  شده تعیینمثال اگر مبلغ گزاف یا نامعقول برای عدم ایفاء دین کوچکی  عنوان به

باشد، چنین شرطی، شرط کیفری محسوب  شده تعیینناچیز برای عهدشکنی متعدد و متفاوت 

 (.  634 :1397 ،د )صفایی و رحیمیشو می

، با ماهیت عهدشکنی و نقض "خسارات مقطوع"در حقوق انگلیس تحت عنوان  التزام وجه

د و گرد میدعوای راجع به آن فقط به موضوع عهدشکنی مربوط  نتیجه درقرارداد مطرح شده است 

 :1390 ،و صغیری C. F. PADFIELD, 1995: 178) دشو میدعوای مطالبه خسارت واقعی تلقی ن

287 .) 

در قالب شرط جزاء به مجازات شخص ناقض تعهد 2تعیین خسارت در نظام حقوقی انگلیس

 عنوان بهو اگر مبلغ مقرر  استنین شرطی باطل د و چنمای میقراردادی )عهدشکن( داللت 

ی جهت تعیین خسارت ناشی از نقض احتمالی قرارداد باشد و خواهان استحقاق آن را التزام وجه

صرفاً دارای  التزام وجهداشته باشد )در حد ورود خسارت واقعی به خواهان(، قابل مطالبه است. 

بران خسارت نیز ممکن است جنبه جبالعرض  ماهیت خسارت و دارای ماهیت تنبیهی دارد هرچند

 (.1390 ،زاده و سایر مؤلفان داشته باشد )قاسم

دارای ماهیت خسارت باشد شرطی صحیح و قابل  التزام وجهبا این حال در حقوق انگلیس اگر 

تعدیل تلقی شده است و حتی اگر حاوی شرط جزایی باشد، فقط شرط باطل خواهد بود ولی موجب 

 (. 386 :1997 ،د )مکندریکشو میبُطالن قرارداد ن

  

                                                                                                                   
1 Dunedin 
2 Common Law   
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 التزام وجهشرط  درخصوصرویه محاکم قضایی عالی انگلیس )دادگاه استیناف و دیوان عالی کشور(، 

 (:2015است )صوفیه و سایر مؤلفان  معتبر و قابل اعتناء در محکمه مبتنی بر مبانی ذیل

شرط ضمن عقد یا پیرو قرارداد یا تعهد اصلی تصریحاً بابت  صورت بهباید  التزام وجه .1

 باشد شده تعیینتأخیر یا نقض قرارداد یا تعهد مشخصی، 

 مجازات تعیین نشده باشد عنوان به التزام وجهشرط  .2

 واقعی باشد التزام وجهخسارت موضوع شرط  .3

 ناعادالنه و گزاف نباشد )متناسب با زیان ادعایی خواهان باشد(   التزام وجهمیزان شرط  .4

است یا  "خسارت" شده تعییناستاد دانشگاه کاوندیش انگلستان، این که شرط  1ماکس یونگ

ان نقض قرارداد برای تشخیص ، موضوع تفسیری تلقی نموده و معتقد است وضعیت زم"شرط جزاء"

ی وضعیت آن برمبناد بلکه طبق شروط، اوضاع و احوال ذاتی مختص هر قرارداد شو میآن لحاظ ن

در زمان انعقاد قرارداد قابل قضاوت خواهد بود و پرونده شرکت تایرهای پنوماتیک دانلوپ علیه 

این مبنا ذکر نموده است  ی دادگاه انگلیس بارأ عنوان بهرا  1915 -شرکت نیوگاراژ و موتور

 (.  271و  265 :1397 ،و سایرین محمدی )ولی

اولین منبع  ها دادگاهی بزرگ حقوقی معاصر تبیین نموده که آراء ها نظامدر کتاب  2رنه داوید

در تکمیل رویه قضایی انگلیس، 3د و در تاریخ حقوق انگلیس قانونشو میحقوق انگلیس محسوب 

 (.1375د )صفایی، آشوری و عراقی، نمای میوق انگلیس را ایفاء نقش درجه دوم منابع حق

که  استد به قدری قواعد حقوق قابل تفسیر توسط دادگاه ده میرویه قضایی انگلیس نشان 

، متناسب با محتوای 4حتی ممکن است بنابر اوضاع و احوال نوع توافق، وضعیت شرط )عنصر ثانوی(

 جراء تلقی شود. شرطی معتبر و الزم اال5قرارداد اصلی

قراردادی با مالک جهت نوسازی بنای قدیمی وی منعقد 6مثال: شرکت ساختمانی رافری

ند. رافری قرارداد مستقل دیگری نمای میشده موعدی ذکر  د و برای تحویل ساختمان نوسازینمای می

مربوط به د که تا همان موعد قرارداد اصلی، وسایل چوبی کن میبا ویلیامز جهت نجاری منعقد 

صورت جریمه  اینغیر  رو تعمیر و تجهیز و نصب نماید دریو 220،000ساختمان را با قیمت 

د. قبل از نمای مید. رافری دعوای مبنی بر مطالبه جریمه نمای مید. نجار از انجام کار خودداری شو می

                                                                                                                   
1 Max Young  
2 Rene David 
3 Statute 
4 Ancillary Element 
5 Actual Content of Contract 
6 Rafery 
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د ده میپیشنهاد ی دادگاه، رافری برای حسن انجام تعهد خود در برابر مالک، به ویلیامز صدور رأ

د. رافری ده مییورو به مبلغ قرارداد اصلی بیفزاید و ویلیامز قبول نموده و کار را انجام  10،300

از باطل بودن شرط  نظر صرف[د به این دلیل که پرداز میهنگام تسویه قرارداد همان مبلغ قبلی را 

نشده و در حقوق انگلیس چنین  وده که اساساً عوض برای آن تعیین، توافق دوم قراردادی ب]جریمه

د. دادگاه استیناف با بررسی موضوع هر شو میقراردادی غیرقابل اجراء )دارای اثر قرارداد باطل( تلقی 

رافری ملزم به پرداخت مبلغ "ی داد: وافق بعدی سازنده و نجار، چنین رأدو قرارداد اصلی و نیز ت

نگاه اول شرط جزایی و ناسازگار با قواعد  ؛ زیرا هرچند شرط مورد اختالف دراستیورو  10،300

 "استع وَض قرارداد همان تکمیل ساختمان در إزاء مبلغ مازاد  درواقعد، ولی نمای میحقوقی جلوه 

 (.91 :1396 ،زاده )حبیب

ی درج شرط قراردادی وجود برمبنا النفع عدمدر حقوق انگلیس امکان مطالبه خسارت  چنین هم

تحت عنوان خسارت  توان میتلقی شود،  النفع عدم التزام وجهماهیت شرط دارد، بنابراین حتی اگر 

 (.          1383 ،الوفاء محسوب نمود )احمدوند را در حقوق انگلیس معتبر و الزم آن النفع عدم

در انگلیس، در مورد اضافه برداشت از موجودی توسط صاحب حساب 1اداره تجارت منصفانه

بانکی با دستور پرداخت مستقیم یا برداشت از طریق خودپرداز یا کارت اعتباری را هزینه گزاف و 

خسارت را ناعادالنه تلقی نموده و بین دادگاه استیناف )محاکم تجدیدنظر( و  عنوان بهمطالبه آن 

صورت که رویه محاکم تجدیدنظر در  اختالف نظر وجود دارد به این لیسدیوان عالی کشور انگ

بودن زیان وارده دارد در غیر انگلیس، برای منصفانه بودن قائل به ارزیابی آن جهت انطباق با واقعی 

د ولی دیوان عالی کشور انگلیس قائل است که تا نمای میصورت تحت عنوان شروط گزاف تلقی  این

متحدالشکل اتحادیه اروپا( قابل استناد  1999ردد دستورالعمل )مقررات قانون داخلی وضع نگ

تحدالشکل فقط رهنمودی کلی نادیده گرفت؛ زیرا مقررات م توان نمینیست، فلذا قرارداد طرفین را 

ای برای کشورهای عضو است تا به تناسب وضعیت و موقعیت داخلی اجتماعی، جزئیات قانون  و پایه

 ین اساس وضع نمایند. داخلی خود را بر ا

 

 

 

 

                                                                                                                   
1 Office of Fair Trading 
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مبتنی بر نکات ذیل است  1خالصه استدالل یک قاضی دیوان عالی کشور انگلیس به نام لرد مانس

 (:2009نوامبر  25)لرد فیلیپس، لرد والک ر، لرد مانس، لرد نیوب رگر و بارونز ه یل، 

ی حقوق عرفی، اصل حاکمیت آزادی برمبناتا زمانی که قانون وضع نشود، اراده طرفین  -1

و در این مورد بانک در قالب شرایط  استصحت و اعتبار قراردادها قابل اعتنا  اراده، اصل

صریح اعالم کرده  طور بهی اعتباری مطالبه چنین وجهی را قبالً ها بستهبازکردن حساب و 

 است.

موردی  طور بهفوق باید  شرح بهاشتباه دادگاه استیناف صدور حکم کلی است در حالی که  -2

 ی صادر شود.خدمات بانکی، شرایط آن بررسی و رأبه تناسب هر بسته 

معیار تعیین منصفانه بودن زمانی مطرح است که در توافق خاصی صورت نگرفته باشد،  -3

ی عرف تجاری حاکم بر آن برمبنابنابراین اگر معیار خاصی در قرارداد تعیین نشده بود، 

 یا اعتباری چنین هزینه یا خسارتی قابلیت ارزیابی خواهد داشت.بسته خدمات بانکی 

رف ند، لیکن طشو میی الحاقی بودن قرارداد به مشتری تحمیل برمبنا ها هزینهچند هر -4

 د.گرد میحال به شرایط معامله معطوف و التزام ایجاد قرارداد با الحاق به آن در هر

متصرف از باب تسلیط بر  عنوان بهبانک  با انتقال وجوه به بانک )تحقق سرمایه گذاری(، -5

 مال این حق را دارد که از مشتری اضافه برداشت را مطالبه نماید.

 یها دادگاه آراء از انگلیس )مستفاد حقوقی نظام اصلی منبع دو براساس از دیدگاه نویسندگان

ی دادگاه نمونه رأ شرح به انگلیس( حقوقی نظام بر حاکم مدون قوانین معدود از مستنبط و انگلیس

 قانون ،1982 مصوب خدمات و کاال تهیه قانون انگلیس، 1979 مصوب کاال بیع استیناف، قانون

 شروط مقررات ،1977 مصوب غیرعادالنه قراردادی شروط قانون ،1882 مصوب بروات/ تجاری اسناد

 در عقد ضمن شرط ماهیت دارای التزام وجه ،1999 مصوب کننده مصرف قراردادهای در غیرمنصفانه

 بر عالوه که است توافق از خاصی نوع و شده تعیین پیش از خسارت حقوقی اثر دو با وضعیتی

 خسارت با متناسب باید آن میزان مطالبه، قابل کمیت نظر از معتبر قرارداد یک اساسی شرایط

 شرط ولی ندشو می تلقی صحیح عقد و شرط هرچند باشد، نامعقول و گزاف اگر و باشد واقعی

( انگلیس قضایی رویه) اجراء در فلذا دارد، قضایی تعدیل قابلیت اطالق طور به دادگاه توسط مذکور

 میزان و احوال و اوضاع با منطبق آن طرفین اراده خالف بر مشخص، مبلغ به تصریح رغم علی

 تعیین در اشخاص صالحیت عدم علت به باشد جزایی شرط اگر و دنمای می تعدیل واقعی خسارت

 همین ولی دنمای می تلقی اجراء غیرقابل و استناد غیرقابل باطل را شرط آن اساساً دیگران، مجازات

                                                                                                                   
1 Lord Manse 
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 قضایی تفسیر با و دارد بستگی دادگاه نظر به بلکه دشو مین باطل مطلق طور به هم جزایی شرط

 یا خسارت مطالبه نوع از شرط آیا خواهد بود که قابل احراز طرفین واقعی انشایی اراده قصد درواقع

 اشاره ویلیامز علیه رافری دعوای به چهار شماره مبحث که هگون همان است بوده توافق از خاصی نوع

با این حال  بودن، جزایی شرط رغم علی نیز و عوضین عدم بر مبنی رافری ادعای رغم علی و شد

 پرداخت به رافری الزام و آن بودن معتبر بر یرأ شرط، و توافق ماهیت یبرمبنا استیناف دادگاه

 .نمود صادر اولیه قرارداد مبلغ بر مازاد توافقی مبلغ

باشد در جهت عکس حقوق انگلیس، در حقوق ایران از  النفع عدمخسارت  التزام وجهاگر ماهیت 

الحصول باشد، قابل  الوصول یا ممکن از این که منافع مورد ادعا محتملحیث خسارات قانونی أعم 

 علت به( 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  515ماده  2و تبصره  267مطالبه نیست )ماده 

ها لیکن موضوع  ین منافعی و مشکل اثبات عائدی آناختالف در تشخیص عرفی مصادیق چن

ادرسی ؛ زیرا قانون مدنی، قانون آیین داستقانون مدنی ایران  237و  230منصرف از مفاد ماده 

بانکی مستند به قرارداد را تحت عنوان  التزام وجهمدنی، شورای پول و اعتبار و شورای نگهبان 

 باشد.  النفع عدمد و ممکن است ماهیت این خسارت قراردادی، دان میخسارت قراردادی قابل مطالبه 

ی انگلیس و مشتریان بنا به اصل آزادی اراده شرایط خصوصی قرارداد از جمله ها بانکبنابراین 

را به مانند سایر قراردادها تعیین  التزام وجهمحل مصرف تسهیالت یا اعتبار، دوره بازپرداخت، میزان 

 التزام وجهند و بانک مرکزی در تعیین و تحمیل نمونه فرم قرارداد و تعیین میزان نرخ نمای می

نرخ مصوب یا نصاب  التزام وجهد ولی در نظام بانکی انگلیس اساساً برای میزان نمای مین دخالت

بانکی با همان مبانی عرفی رایج در تعهدات غیرپولی  التزام وجه درنتیجهقانونی تعیین نشده است 

 د.گرد میانگلیس، تعدیل 

در اجرای وظایف او در حقوق انگلیس عواملی مانند قصور یا عدم قصور متعهدٌله  چنین هم

یت قراردادی ناشی از مسئولکه در حقوق ایران در  مؤثر است درحالی 1نسبت به کاهش خسارت

د بلکه اغلب فاحش بودن یا گزاف بودن گیر میاین عامل چندان مورد توجه قرار ن التزام وجهشرط 

 معیار تعدیل قضایی قرار گیرد. عنوان بهاستثناء ممکن است  طور بهآن هم  التزام وجهمیزان 

 

 گیري نتیجه. 4

مذکور در سایر قراردادها  التزام وجهمذکور در قراردادهای تسهیالت بانکی با شرط  التزام وجهشرط 

ای یکسان ولی از جهت میزان و شرایط  هقانون مدنی دارای مبانی حقوقی پای 230موضوع ماده 

هیالت بانکی به بانکی مندرج در قراردادهای تس التزام هوجتعدیل در بخش تعهدات پولی و غیرپولی 

                                                                                                                   
1 Mitigation to Damage 
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های پولی و بانکی در جهت کنترل تورم، موازنه اقتصادی، اصل آزادی اراده  لحاظ إعمال سیاست

بانک و مشتری را به رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مقید و محدود نموده است و لذا تراضی 

 بود.  به میزان کمتر از آن معتبر خواهد

ا تنقیح مناط و م الک اگر تراضی به زیاده بر میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد، ب

صادره از هیأت عمومی دیوان عالی  21/05/1399مورخ  794ی وحدت رویه شماره مندرج در رأ

کشور شرط چنین شرطی باطل ولی موجب بُطالن عقد تسهیالتی و رهنی نخواهد بود بلکه میزان 

 د.گرد میبه میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعدیل  التزام وجه

وان هیأت عمومی دی 16/10/1399ی اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ با لحاظ رأ چنین هم

خالف ار نشده است، رویه برخی محاکم بری وحدت رویه انتشعالی کشور که هنوز در قالب رأ

 التزام وجهها نامتعارف بودن میزان و عمده استدالل آن استقانون مدنی  230تصریح مذکور در ماده 

و گاهی در تعدیل قضایی  است التزام وجهو خسارت در خسارت تلقی شدن مطالبه توأمان سود و 

 ند. نمای میقانون مدنی استناد  277به مالک  مندرج در ماده  التزام وجه

های جدای از یکدیگرند که  ری، مقولهر تأدیه در حرفه بانکدا، سود و خسارت تأخیالتزام وجه

جداگانه در عقود معاوضه بابت تأخیر در تأدیه دین،  طور به توان میبنابر قصد انشای واقعی اشخاص 

حسن انجام تعهد و غیره مستقالً درج نمود و تعدد یا تشابه ظاهری آن، قابل مقایسه با مطالبه 

خسارت مضاعف نیست و موضوعاً از مصادیق أخذ سود مضاعف یا مطالبه خسارت از خسارت 

و سود( منطبق با اصل صحت  التزام وجهداخت د، بلکه تعهد بر انجام هر دو )پرگرد میمحسوب ن

اعده قانون مدنی و ق 230قراردادها، اصل لزوم قراردادها، اصل تعدد مطلوب و تصریح مذکور در ماده 

  .استالوفاء  فقهی اقدام، چنین شرطی الزم

د و پس از سررسید شدن نمای میرا جمع اصل و سود مبلغ تسهیالت تلقی  "مانده بدهی"بانک 

)جمع نرخ سود و نرخ خسارت تأخیر تأدیه( را از مانده بدهی موصوف مطالبه  التزام وجه، بدهی

ماهیت خسارت  جهت بهدین )تعهدپولی واحد(  درخصوصد، لیکن مراجع نظارتی و قضایی نمای می

)اصل مبلغ تسهیالت یعنی بدون احتساب  "مانده اصل بدهی"، مطالبه آن را فقط از التزام وجهبودن 

 ند.نمای میسود مستتر در آن(، قابل مطالبه اعالم 

در حقوق ایران و انگلیس در ماهیت حقوقی خسارت و شرط ضمن  التزام وجهوجوه اشتراک 

، ضمانت اجرایی مناسب موسوم به شده تعیینعقد بودن آن، روش جبران خسارت مالی از پیش 

یت قراردادی عهدشکن فراتر از هر ضمانت اجراء مسئولتعهد با امکان مطالبه تضمین حسن انجام 

دیگری است و در فرض بُطالن شرط، رویه قضایی ایران و انگلیس آن را موجب بُطالن قرارداد تلقی 

 ند. نمای مین
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در حقوق ایران و انگلیس به این صورت است که در حقوق انگلیس اساساً  التزام وجهوجوه افتراق 

)متحدالشکل( منعقد و  شده تعیینتسهیالت بانکی در قالب عقود تسهیالتی یکنواخت از پیش 

د و این ویژگی معطوف به رعایت اصل احترام به آزادی اراده انشایی اشخاص در شو میپرداخت ن

در  التزام وجهکه در نظام حقوقی ایران تعدیل قانونی میزان ت دیگر ایند قراردادها است. تفاوانعقا

قانون مدنی جزء قواعد آمره و نظم عمومی محسوب نشده ولی بنابر اختیارات قانونی شورای پول و 

امکان حفظ نظم عمومی، اقتصادی، کنترل تورم و نظارت  جهت بهاعتبار در زمینه قراردادهای بانکی 

است  پذیر امکان التزام وجهتسهیالت بانکی، تعدیل قانونی و تعدیل قضایی  بر شرایط عمومی

که در نظام حقوقی انگلیس اساساً چنین تفکیکی وجود ندارد و فقط تعدیل قضایی میسر  حالیدر

 .است

 

    پیشنهاد 

 التزام وجهپذیری  ان و فرانسه زمینه قانونی انعطافقوانین مدون و رویه قضایی انگلستان، آمریکا، آلم

 التزام وجهرا فراهم نموده تا دادرس بتواند با اختیار قانونی نسبت به بررسی موردی همه جانبه، 

د با استفاده ار تجارب و لحاظ اشکاالت احتمالی آن در شو میاختالفی را تعدیل نماید، پیشنهاد 

در تعدد مطلوب و  التزام وجهی امکان أخذ ساز شفافقانون مدنی و  230اجراء، نسبت به اصالح ماده 

پس از سررسید  التزام وجهی در مصوبات شورای پول و اعتبار به نحوی که محاسبه ساز شفافنیز 

بدهی، فقط شامل اصل مانده بدهی شود و رسیدگی به اختالفات و دعاوی راجع به قراردادهای 

تخصصی و با  صورت بهسازمانی  قانون بازار اوراق بهادار، بدواً در نهاد داوری 36بانکی، مانند ماده 

 یت و نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا،  انجام و موجبات تسهیل و تسریع آن فراهم گردد.    مسئول

بانک ای الیحه قانون وثایق بانکی به اهتمام دولت و  ماده 50طرح د گرد میپیشنهاد  چنین هم

مورخ  8593/98شماره ی ها نامهالیحه مذکور )موضوع  32ماده مرکزی ج.ا.ا، با تکمیل 

( دفتر هیأت دولت 09/02/1398مورخ  13035/56512/3بانک مرکزی ج.ا.ا و  20/01/1398

تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه در فاصله زمانی ارزیابی  درخصوصگیری و تصویب شود تا پی

مجدد و کارشناسی وثایق بدهی به مأخذ روز تملک یا تسویه بدهی و یا به مأخذ دیگری محاسبه 

 ی گردد.ساز شفافآن 
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