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  3محمدتقي علوي ، سيد2، محمدباقر پارساپور*1زاده اله قاسم سيد روح
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  24/12/90:                   پذيرش                                 10/11/90دريافت
  

  دهيچك
) ديشد خسارات و يهيتنب خسارات، ياسم خسارات شامل ( ييقضا يها هميس، جريانگل حقوق در 

 وجه نيب يقاطع ران، مرزيا حقوق س، برخالفيانگل يال منكا. دارند يميرترميغ يتيماه و يهيتنب ياثر
 تواند  ميتنها له طٌمشرو و است كرده اعالم باطل را رياخ روطش و ميترس ييجزا شروط و التزام

 قرارداد نيطرف كه است آن شروط نيا بطالنِ لِيدلترين مهم. كند مطالبه را وارد يواقع خسارات
 و ت، موجباتيماه لِيتحل درصدد سندگانيحاضر، نو مقاله در. كنند مجازات را گريكدي توانند مين

 وجه از يفريك شروط كيتفك يارهايمعترين مهم و ندا ييجزا شروط و ييقضا يها هميجر طيشرا
 نيهمچن سندگانينو كه  است ذكر قابل .اند هداد قرار يبررس مورد را مشابه نيعناو ريسا و التزام
 انيپا در و اند هداد قرار يبررس مورد ييجزاشرط و ييقضا مهيجردرخصوص  را رانيا حقوق موضع

 محدود اريبس كم دست ويا ممنوع ييقضا يها هميران، جريا حقوق در حاضر حال در كه اند هگرفت جهينت
  . دارند يمحدود دامنه ييقضا يها هميجر و اند هشد

 

    ترميميخسارات يد، خسارات تنبيهي، خسارات اسمي، خسارات شد :واژگان كليدي
  

 مقدمه. 1

مداقه حقوقدانان واقع نشده  جزايي چندان مورد هاي قضايي و شرطدر حقوق ايران جريمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                    Email:Ghasemzadeh1983@gmail.com      :نويسنده مسؤول مقاله *
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يكديگر استعمال به جاي التزام  جزايي با وجه  از روي مسامحه شرطكه گاهجا  آناست تا 
رسيم مرز قاطعي ميان اين دو نهاد، ال ضمن تكامندر كه خواهيم ديد  حالي  در؛شده است

  حقله صرفاً و براي مشروطٌباطل اعالم) پنالتي(جزايي  شروط التزام، مورد پذيرش و وجه
نيز قرارداد هاي قضايي در كتب حقوق جريمه. نظر گرفته است واقعي در  خساراتمطالبه

 ر بستعنوان بهجرم گرچه لزوم وجود شبه. ستچندان مورد توجه نويسندگان قرار نگرفته ا
ها در كند اين جريمهايجاب مي) شديد و تنبيهي يعني خسارات(هاي قضايي دو دسته از جريمه

اسمي در دعاوي قراردادي نيز  ولي خسارات، كتب مسؤوليت مدني مورد بررسي قراربگيرند
از . ي در كتب حقوق قراردادها هستندتر بيشيازمند تحليل  ن،بنابراينو شوند گرفته ميبه كار

هاي قضايي و جريمهموردي التزام، شناخت  جزايي و وجه ، لزوم تفكيك ميان شروط رواين
  . است  تدوين مقاله حاضر انگيزه اصلي،ماهيت آن

  

  هاي قضاييانواع جريمه. 2
، 2يدشد خسارات، 1)سمبليك(اسمي  خساراتدستة  پنج خسارات عام به يسدر حقوق انگل

بودن ترديدي در ترميمي. دشون تقسيم مي5 خسارات ماديو 4خسارات تبعي، 3تنبيهي خسارات
اسمي و  خسارات  داشتن6غيرترميميبودن و ماهيت  خسارات تبعي و مادي و همچنين تنبيهي

دنبال تنبيه مالي  ند و بهدسته اخير فاقد رويكرد جبران خسارت ،عبارت ديگر به. نيستتنبيهي 
  . يفري دارندك شبهكم شديد نيز ماهيتي كيفري يا دست خسارات. اندرفتار خوانده
 قرارداديهاي جريمهو   قضاييهايجريمه به آنمنشأ توان حسب را مي) پنالتي(جريمه 

اند كه از سوي دادگاه دسته از خساراتي هاي قضايي آنجريمه. كردتقسيم ) جزايي شروط(
شوند و اصوالً جنبه تنبيهي يا حكم واقع مي مورد) جبراني(بر خسارات ترميمي  عالوه

اسمي،   به سه دسته خسارات،شدهبه صالحديد دادگاه واگذار اين خسارات . بازدارندگي دارند
د كه هدف شو مياطالقبه كليه شروطي ي نيز جزاي شروط. گردند تقسيم ميتنبيهي و شديد

و   نه تعيين پيشاپيش خسارت، استبازدارندگي شخص متعهد از نقض قرارداد ها آناز اصلي 
 :پردازيم  ميهاي قضاييبا توجه به توضيحات باال به شرح اقسام جريمه. جبران آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. nominal damage 

2. aggravated damages 

3. punitive damages 

4. consequential damage 

5.substantial damages 

6. uncompensatory 
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  خسارات اسمي. 2-1
، 1 [گرددنگليس برمياحقوق  در ميالدي14 اسمي به اواخر قرن دعاوي خسارات پيشينه

دهند كه با اسمي مي محاكم از ديرباز هنگامي حكم به خسارات، در اين كشور]. 1620ص
  1.توجه به كليه حقايق پرونده، هيچ خسارت واقعي بر خواهان وارد نشده باشد

كه  توسط دادگاه در جايي كه است) يك پوند غالباً (يناچيزبه ، مبلغ محكوماسمي خسارات 
ادله كافي رغم احراز نقض قرارداد يا حقي قانوني،  علي يارا متحمل نشده واقعاَ خسارتي خواهان

 ناي و هدف ازشوند مورد حكم واقع مياشد بدر دست نيا ميزان آن براي اثبات ورود خسارت 
- عنوان به. است نقض حق قانوني وي اعالم ويا  مطروحيااثبات حقانيت خواهان در دعو، كار

زند و سود بازفروش كاال مي به ناچار دست خاطر تخلف خريدار كه فروشنده به جايي مثال در
كه خريدار با تخلف فروشنده ناچار به  جايي  از فروش نخست است يا درتر بيشدوم فروش 

-  حكم به خسارتدخر تري مي كمكاال را با قيمت دوم،  ولي در خريد ،گرددبازخريد كاال مي
 خريدار ضرري متحمل ، فروشنده و در مثال دوم،هرچند در مثال نخست؛ شوداسمي داده مي

د كن ثابت زند و باز هرس درختان سر ر بش مبنيتعهدنيز از انجام مستأجر اگر .  نشده است
 . شود مياسمي   حكم به خساراتداشته استرا درختان   قلعقصدوجر م

، دليلهمين  شايد به  واسمي ارتباط محدودي با دعاوي قراردادي دارند عمل، خسارات در
 خسارت2برخيو ] 76، ص2[گرفته  قرار توجه موردتر  كمهاي حقوقدانان انگليسي در نوشته

  ]. 589، ص 3[اند چيدن دانستهبر اسمي را قابل
  

  اسمي مبلغ مورد حكم در خسا رات. 2-1-1

و حتي  10، 5، 2 در برخي آرا مبالغ 3.شودپوند مورد حكم واقع مييك  مبلغمعموالً ها در پرونده
ند پو 10اعيان مبلغ  مجلس »4سيتيليورپول« در پرونده. گرفته است حكم قرار  پوند نيز مورد15

يك در .  پوند كاهش داد5بود به شده عنوان خسارت مورد حكم واقع را كه توسط دادگاه بخش به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Neville v. London Expressدر پرونده) از اعضاي مجلس اعيان(  )Viscount Haldane (ويسكانت هالدين« اظهارات.1

Newspaper Ltd [1919]A.C.368 «  خسارات ناشي از مداخله «خواهان مطالبه.  به نكته فوق اشاره دارد1919در سال
نقض هر «: بيان داشت» ويسكانت هالدين« .كن از عمل خوانده، خسارت واقعي به بار نيامده بود ل،بوده دكر» ادردعوغيرقانوني 

نيز با وي  »Atkinsonاتكينسون « لرد. ددا خسارت سمبليك توان حكم بهصرف نقض، ميو به» آوردخسارت به بار مي حقي،
  .عقيده بودهم

2. Burrows 

  Carey v. piphus 435 U.S. 247, 248, 266–67(1978)at  267:ك. ر.دالر است 1 اين خسارات در آمريكا. 3

4. Liverpool City Council v. Irwin [1977] AC 239 at 264 
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و در تعيين كرد پوند  2مبلغ مناسب را ) 1»روسكيل« (كل استينافرئيس  ،دادگاه استينافرأي 
  ]. 76، ص2[ شيلينگ تعيين شد 40اسمي معادل   خسارات2،اي ديگرپرونده

  
 اسمي فايده خسارت. 2-1-2

هاي دادرسي را مطالبه تواند هزينه ميلهمحكوم اسمي، خواهانِ حكم به پرداخت خساراتبا 
  . هاي دادرسي را داردحق مطالبه هزينه له محكومعنوان قاعدهزيرا بهكند؛ 

اسمي  خواهاني كه خسارات«: داشت بيان 4»آنگلو« در پرونده، 3، قاضي دولينبا وجود اين
  اظهار6»گيبسون«  نيز5»ايبكوي« پرونده در. »گرددله تلقي نمي محكومكند الزاماًرا دريافت مي

 اسمي خواهد رسيد ممكن است به كه روشن است خواهان تنها به خسارات  هنگاميداشت
  ]. 77، ص2 [ پرونده متوقف گردد،صالحديد دادگاه

، 2 [7 نقض قراردادشوند كه بيانگرخاطر مورد حكم واقع مي اين  بهصرفاًخسارات اين 
دادرسي بر  هاي كه هزينه هستنديمستمسكفقط و گاه ند خواهانقانوني  ض حقيا نق] 76ص

كند   آن است كه اثبات ميصرفاًاسمي  اثر حكم به خسارات]. 1273، ص4 [8گرددآن مترتب مي
دعواي صدور حكم «، اگرچه در نيل به اين هدف؛ حقوق و تكاليف طرفين طبق قرارداد چيست

]. 927-926، ص5 [رودشمار مي اسمي به تري نسبت به خساراتشيوه جبران مهم 9»اعالمي
، 6 [دجبران خسارت قانوني وجود دار،  براي هر خطااسمي آن است كه فلسفه خسارات

 ]. 114ص

؛ از جمله مهمي براي خواهان دارد رغم مبلغ اندك آن، فوايد علي،اسمي حكم به خسارات
 ضمن شناساندن طرف مقابل ،هاي دادرسي را براي وي فراهم كردهامكان مطالبه هزينهكه  آن
له دعوا كند كه محكومايجاد ميخواهان عنوان ناقض قرارداد، اين آسودگي خاطر را در به

 ولي متنبه ، جنبه جبران خسارت نداردبهگرچه مبلغ محكوم ،از سوي ديگر. واقع شده است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Roskill 

2. Radford v. De Froberville [1977] 1WLR 1262 at 1268 

3. Devlin J. 

4. Anglo-Cyprian Trade Agencies Ltd. V. Paphos Wine Industries Ltd. [1951] 1 All ER 873 

5. Ibekwe v. TGWU [2001] EWCA Civ 432 

6. Gibson 

7. Mappouras v. Waldrons [2002] EWCA Civ 842 at [15] 

8. Anglo-cyprian Trade Agencies Ltd. v. Paphos Wine Industries Ltd. (1951)1 All E.R.873,874 
هاي دادرسـي را وصـول نخواهـد      كند هزينه اسمي وصول مي   گاه خواهاني كه خسارات    .ندها در صالحديد دادگاه   حكم به هزينه  

  .دكر
9. action for declaration 
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  . ساختن طرف ناقض قرارداد را در پي خواهد داشت
  

  اسمي موجبات خسارات. 2-1-3

مانند (جرم  نقض قرارداد، نقض حق قانوني، ارتكاب شبه:اسمي عبارتند از موجبات خسارات
شود، خواهان اگرچه كه خوانده مسؤول نقض قرارداد شناخته مي جايي در). ملك هب تجاوز

 اين كه اين با. داسمي را دار  حق مطالبه خسارات،را ثابت نكند »واقعيخسارات« ورود هيچ
اتي به  خسار،گيرند كه در نتيجه نقض قراردادزماني مورد حكم قرار ميمعموالً خسارات 

 كه خواهان ضرري از ناحيه نقض متحمل شده و در ولي هنگاميخوانده وارد نشده باشد، 
شوند  نيز مورد حكم واقع ميكند را ثابت  1تواند خود ضرر يا ميزان واقعي آنعين حال نمي

خواهان بيانگر موفقيت كه   آناسمي بيش از صورت، حكم به خسارات در اين]. 1272، ص4[
اسمي گاه بيانگر نقض حقي است و  خسارات. دعوا باشد بيانگر دفاعيات محكم خوانده است

  2.اش نقض شده است زيرا حق قانوني،دهدمي دادخواهي به خواهان حق
خواهان را بدون اثبات خسارت خاصي، مستحق دريافت معموالً ال نقض يك حق در كامن

اسمي در همه دعاوي قراردادي،  امروزه خسارات 3]. 1272، ص4 [كندمياسمي  خسارات
 . شوندمطرح مي) افتراي لفظيو حرمت،  ، هتك4مانند دعاوي تعدي به ملك(جرم جرم، شبه

  ]. 27، ص7 [5اسمي داده شده است نيز حكم به خساراتكردن در فرض اشتباه زنداني 
ورزند و حكم اسمي خودداري مي  پرداخت خساراتبهحكم   از صدور گاه محاكم

احوال،  و جمله اين اوضاع از. كنندمياحوال صادر  و مقتضي را در پرتو ساير اوضاع
ناقض قرارداد عايد اسمي، سود سرشاري  اگر با حكم به خسارات. استداراشدن ناعادالنه 

  . نشوداسمي  خساراتگردد ممكن است حكم به پرداخت 
تري باشد كه حكم به پرداخت خسارت، شيوه جبران مناسب جايي  گرچه در،مثال عنوان به

 هرچند  كهدادرأي 6»بسويك« اعيان در پرونده  ولي مجلس،تعهد نخواهد شد عين حكم به اجراي
 زيرا خوانده از ؛افي نيستاسمي ك  ولي حكم به پرداخت خسارات،خواهان ضرري متحمل نشده
  ]. 1359، ص4[بنابراين، حكم به اجراي عين تعهد داد و برد داراشدن ناعادالنه سود مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dean v. Ainley (1987)1 W.L.R.1729 

2. Owners of the Steamship v. Owners,Master and Crew of the Lightship [1900]AC 113 

3. Surrey County Council v. Bredero Homes Ltd. (1993)1W.L.R. 1361 

4. trespass to land 

5.WL v. Secretary of State for the Home Department [2011] UKSC 12 

6. Beswick v. Beswick (1968) A.C.58  
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ايران بايد گفت كه اين اصطالح در ادبيات  در حقوقدر ارتباط با موقعيت خسارات اسمي 
عدم امكان يا   حتي و  ابعاد حقوقيبررسيدانان به قاست و حقونامأنوس حقوقي ما نسبتاً 

 ونيست اسمي رايج  در حقوق ايران، دعواي مطالبه خسارات. اند آن نپرداختهمطالبهامكان 
 مطالبه - از نقض قرارداد زياني متحمل نشده باشداكه خواهان دعو جايي  در-بسا دادگاهچه
آن را صراحتاً از حق دادرسي بداند كه قانون دسته از خسارات را نوعي سوءاستفاده  اين

، اين بر عالوه). .م.د.آ.ق 109و تبصره ماده . م. ق132 ماده، .ا.ق 40اصل (منع كرده است 
فعل زيانبار، ورود ضرر،  (گانه مسؤوليتمدني، اركان سه خواهان بايد در دعاوي مسؤوليت

كه خواهان، زياني متحمل  جايي بنابراين در. كند را ثابت ويژه ورود ضرر هبو ) رابطه سببيت
خوانده . اند با مشكل جدي مواجه است امكان مطالبه خساراتي كه در واقع وارد نشده،نشده
حكم رد دعواي صدور و محكمه ناچار به كند ايراد  دعوا نيز ممكن است نسبت به ماهيتدعوا 
  . اسمي خواهد بود  خساراتهمطالب

بودن مبلغ  اسمي نيز با توجه به پايين صورت پذيرش خسارات در حقوق ايران، حتي در
استقبال رسد اين خسارات موردنظر مي بعيد به) ريال100عنوان مثالبه(خسارات مورد حكم 
ها دادگستري، خواهانها در دادرسي و تراكم پرونده چه با توجه به اطاله؛ خواهان واقع گردد

كه (فرجام  تجديدنظر و قابل خواهي نسبت به بسياري از دعاوي قابلاز تجديدنظر يا فرجام
 از. كنندخودداري مي) اسمي است  از خساراتتر بيشها بسيارحكم در آن قطعاً مبالغ مورد

 ،دعاوي قرارداديدادرسي نفع چنداني نخواهد برد، زيرا در  گذشته، خواهان از اقامه اين
تري است مناسب  شيوه،زماني و صرفه اقتصاديلحاظ ارسال اظهارنامه به ناقض قرارداد به

  . كندتواند مطالبه اجراي تعهد راحتي مي هو خواهان از طريق آن ب
  

  ) زآموعبرت(تنبيهي  خسارات. 2-2
. ق 2000(حمورابي  و از زمان قانوند دارناي ديرينه در دعاوي مدني تنبيهي سابقهخسارات

تنبيهي را مجاز شمرد،  اولين پرونده در انگليس كه خسارات]. 4، ص8[اند مطرح بوده) م
تنبيهي  خسارات]. 8ص، 9[ مورد حكم واقع شده است 1763است كه در سال 1»ويكلز«پرونده 

به جه در دعاوي قراردادي وهيچشدند و بهحكم واقع مي جرم مورداز ابتدا در دعاوي شبه
  . شوند گرفته نميكار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Wilkes v. Wood 98 Eng. Rep. 489 (C.P. 1763) 

 خودسرانه منزل وي .كندكه ناشري عليه پادشاه جزوه هجوآميزي چاپ و  نگهداري ميد كردر اين پرونده وزير پادشاه شك 
   .تنبيهي داده شد له ناشر حكم به خسارات. ره شداموالش مصاد تجسس و
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تنبيه خوانده جنبه مجازات وي را . هدف خاصي نيستبه تنبيهي منحصر  حكم به خسارات
تنبيهي نسبت به شخص خاطي و ساير افراد جامعه نيز   ولي نقش بازدارندگي خسارات،دارد

-  خسارات. تنبيهي دانست اوليه خساراتتوان اهداف  اين دو هدف را مي.غيرقابل انكار است
ند نتوامثال مي عنوان به.اهداف ديگري باشندكننده تأمين ممكن است تنبيهي ثانياً و بالعرض

، بنابراين. جبران نيستندبا خسارات ترميمي قابلمعموالً د كه نكننده خساراتي باشجبران
 ولي جنبه بازدارندگي آن ،شوندحكم واقع مي  تنبيه خوانده موردبرايتنبيهي گرچه  خسارت

 بالطبع بيانگر  ،ز اهميت بودهئشخص زيانديده نيز حادارا كردن  نسبت به خوانده و عموم و
  . استاز رفتار خوانده دادگاه تنفر 

 كه ساير خسارات مورد حكم، دهندتنبيهي مي ها زماني حكم به خساراتدر عمل، دادگاه
  . براي تنبيه خوانده و بازداشتن او از ارتكاب آن رفتار نادرست كافي نباشد

از طريق حكم به مبلغي اضافه  ( با هدف تنبيه شخص خاطيتنبيهي خساراتكه  جا  آناز
مطابق . دنواقعي ندار ارتباطي با خسارات، گردندمال ميعا و بازداشتن ديگران) بر خسارات
، 6[مجاز است تنبيهي  خساراتحكم به  باشد  عامدانهقرارداد كه نقض هنگامي،ديدگاه جديد

 خساراتبه  عمدي، حكم مجرشبهمنجر به  يقرارداد نقض تعهد به خاطرگاه محاكم ]. 115ص
  ]. 117، ص6 [1انددادهتنبيهي 

 در ازاي تنبيهي زيرا خسارات؛ تنبيهي وجود ندارد راتبودن خسا ترديدي در غيرترميمي
براي   .شوندحكم واقع مي  بر خواهان موردواقعي وارد نه خسارات رفتار نادرست خوانده و

نيست،  بر زمين تنبيهي مورد حكم، خسارات وارد جرم تعدي به ملك، خساراتدر شبهمثال 
رات ناشي از ناديده انگاشتن حق انحصاري مالك در استفاده از مال خود بلكه اين خسا

 زيرا ؛تر استاسمي عادالنه حكم به خسارت اگر مبنا، خسارات وارد بر زمين باشد. هستند
 . بر زمين بسيار ناچيز استوارد خسارات 

اقدامات  :كرد منحصر  را به سه موردتنبيهي خسارات، لرد دلوين 22»روكه« پروندهدر
كه مقررات   هنگامي، وجرمبردن از شبه  سودرايرفتار خوانده بخودسرانه كارمندان دولت، 
رايت قانون كپي) 3 (17مانند ماده  ؛مجاز شمرده باشد را تنبيهي موضوعه پرداخت خسارت

قانون «. 1951مصوب» قانون حمايت از منافع مدني« يا] 376، ص10 [1956 مصوب سال
كه در دعاوي دهد مي  به دادگاه اختيار1988 مصوب 3»ها و ثبت اختراعرايت، طراحيكپي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Z.D.Howaed Company v. Cortwright, 375 p.2 d 345, 347 (1975) 

2. Rooke v. Barnard 1964 AC 129  

3. Copyright, Designs and Patents Act 
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 1 آراي، در اين زمينهن ايوجود با. دكن حكم  به خسارت اضافيهااختراع و طراحي نقض حق
  . متضادي صادر شده است

به توقف  ، اين رستوران ناچار3ميليون دالري 4م تنبيهي  با حك2دونالددر پرونده مك
 سوختگي به خاطرها ر، بارأيكه تا پيش از اين  حالي  در؛هاي عامل تاول شدعرضه قهوه

ها همچنان ادامه  ولي فروش اين قهوه؛شده بوددعوا  ناشي از دماي باالي قهوه عليه آن اقامه
  . داشت

 صدد مطالبه خساراتكه خواهان در در صورتي 4اصول دادرسي مدني 4 .7) 5(برابر بند 
  . ابراز دارد  در دادخواستشديد يا اضافي است بايد آن را صراحتاً

بودن  سرزنشقابلشدت مانند هايي مؤلفهتنبيهي،  خسارتمستوجب عمل در ارزيابي 
لحاظ  بودن عمل، مدت زمان و انگيزه وي از ارتكاب عمل غيرقانونيرفتار خوانده، علم به 

  . دشومي
 توان خساراتميها  آني كه در ا امروزه حقوق انگليس ضمن گسترش دامنه دعاوي

-هاويژه در فرض تعدد خواهان ه ب-نسبت به ميزان مبالغ قابل وصولكرد تنبيهي را مطالبه 
  . ي تقليلي داردرويكرد

 اتخاذ هاي متفاوتيتنبيهي، رويه در آمريكا، اياالت در ارزيابي رفتار منجر به خسارات
بار عملش را مالك قرار خوانده نسبت به آثار زيان غفلت شديد پيسيسيدر ايالت مي. اندكرده
، 11[اند ده را مالك دانستهبا سوءنيت خوانتوأم برخي اياالت نيز رفتار ] 62، ص11. [اندداده
  ]. 57ص

نيت  شكايت و حسن ها و خواندگان، نقش خواهان در رفتار موردمالئت خوانده، تعداد خواهان
  . اند تنبيهي عوامل مؤثر بر تعيين ميزان خساراتترين  خوانده از مهم

تواند اگر يتجديدنظر م دادگاه 51990»قانون محاكم و خدمات قضايي« 8) 2(برابر ماده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cala Homes (South) Ltd. v. McAlpine Homes East Ltd (no.2), [1996] F.S.R.36, 40 
  .]10ص ،9[ دكرتنبيهي را رد  پرونده ذيل خساراتدردادگاه  فوق،  پروندهبرخالف

Redrow Homes Ltd. v. Bett Brothers Plc.,[1996]F.S.R. 828, 837 

درخصوص » باره اجراي حقوق مالكيت فكري پارلمان و شوراي اروپايي در2004 آوريل 29لعمل اروپايي ادستور« در 
تنبيهي را حكم به خسارات ،ند كه دستورالعملرباو تحليلگران براين .هاي اروپايي توافقي حاصل نشد تنبيهي ميان دولتخسارات

  .داندمنتفي نمي
2. Stella Liebeck v. McDonald’s Restaurants, P.T.S., Inc. and McDonald’s International Inc. 

  .اين مبلغ با تجديدنظرخواهي كاهش يافت. 3
4. civil proceedings rules 

5. courts and judicial service 
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امروزه محاكم تجديدنظر حكم . كند ميزان آن را تعيين شتنبيهي را گزاف بداند خود خسارات
  . دهندتنبيهي گزاف مي به تعديل خسارات

 ،تنبيهي– داشت حكم به خسارات ابراز2 2»كَسِل« در پروند 1»شمهيل« كه لردگونه همان
احوال پرونده وجود  و سب معقولي بين اين خسارات و اوضاعتنا« كه آن  مگر،شودنقض نمي

  . ]14، ص9[» نداشته باشد
شدت غذايي بهاين هنرپيشه داراي رژيمكرد اي كه ادعا  عليه روزنامه3»جان« در پرونده

پوند كاهش  هزار 50 هزار پوند به275تنبيهي را از   خساراتمضري است، دادگاه تجديدنظر
دادگاه تجديدنظر  در پرونده تامسون نيز.  اين مبلغ، گزاف بود،احوال و را طبق اوضاع زي؛داد

 مگر ، غيرمعمول است،مبنا تنبيهي نسبت به خسارات داشت سه برابر بودن خسارات اظهار
تجديدنظر حكم داد  دادگاه 4»رايش« در پرونده.  ناچيز باشندمبنا نسبتاً كه خسارات جايي در

نتيجه آن  دراست و تنبيهي  برابر خسارات 85تنبيهي تعيين شده توسط دادگاه  راتكه خسا
  ]. 15، ص9[دهم كاهش داد را به يك
مازاد بر خسارات خسارات  نوعي از ال كه اشاره شد خسارات تنبيهي در كامنطور همان

مورد حكم منظور تنبيه خوانده  به منصفه هيأتكه توسط قضات و هستند ترميمي يا واقعي 
 متضمن مبالغي مازاد بر خسارات واقعي ،واقع، حكم به خسارات تنبيهي در. شوندواقع مي

 خساراتدادگاه مبني بر افزايش ميزان  در حقوق ايران، نص خاصي درباره اختيار. است
احتياطي يا ايراد خسارت عمدي توسط  حتي در فرض بي،نابراين ب5.وجود نداردمورد حكم 

اصوالً در حقوق ايران ، خوانده، دادگاه حق افزايش خسارات مورد حكم را ندارد و در نتيجه
  . نيستپذير حكم به خسارات تنبيهي توسط دادگاه امكان

 سابق .م.د. قانون آ729 ايران ماده هاي قضايي در حقوق بارز جريمه، نمونهاين وجود با
وسيله  كه موضوع تعهد عملي است كه انجام آن جز به در مواردي«: داشتاست كه مقرر مي

له در حكم راجع به اصل دعوا تواند به درخواست متعهدشخص متعهد ممكن نيست، دادگاه مي
عليه مدلول حكم قطعي را حكم، مدت و مبلغي را معين نمايد كه اگر محكوم يا پس از صدور

بنابراين در . »له بپردازدٌروز تأخير به محكوم در آن مدت اجرا نكند مبلغ مزبور را براي هر
مدتي معين، به  صورت عدم انجام تعهد در متعهد شرط بود درمباشرت اموري كه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hailsham 

2. Cassell & Co. Ltd. v. Broome  

3. John v. MGN Ltd.,[1997] Q.B. 586; (C.A.) 

4. Riches v. News Group Newspapers Ltd., [1986] Q.B. 256 
 .ده استدا  رامورد حكم تخساراكاهش ميزان ر اختيا است كه  به قاضي  .م.م. ق4 اين امر نقطه مقابل ماده .5
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عنوان جريمه به ي را بهروزانه مبالغكرد مي له دادگاه متعهد را مجبوردرخواست متعهد
اين ماده در مواردي كه مباشرت متعهد در انجام موضوع تعهد ضروري . له بپردازدمتعهد

 دادگاه در حكم خود بيش ،بنابراين. بود به الزام غيرمستقيم متعهد به انجام تعهد نظر داشت
هايي جريمهكردن مقرر  نديشد در انديشهله بيبه جنبه جبران خسارت شخص متعهدكه   آناز
  . منظور تنبيه خوانده و الزام وي به اجراي عين تعهد بود به

كه نخست آن. ال داراي وجوه افتراقي استتنبيهي كامن ماده يادشده در مقايسه با خسارات
كه در دوم آنو شوند گرفته ميبه كارتنبيهي در دعاوي غيرقراردادي  ال خساراتدر كامن

 قضايي تا تنبيهي مورد حكم، به كمك رويه رغم عدم تصريح قانون، مبالغ خساراتال عليامنك
سومين . احوال پرونده است و حدي تعيين شده است و صالحديد دادگاه در پرتو اوضاع

تنبيهي  نقشي كليدي در تعيين خساراتمنصفه هيأت جرم،  در دعاوي شبهآن است كه تفاوت
  . رددا

و شوند واقع ميمورد حكم ) نه دولت (نفع خواهان  به خسارات با رويكرد تنبيهي عموماً
توان نوعي را نمي] 1.م.د.آ.ق 109موضوع تبصره ماده ( جريمه دعواي واهي ،بنابراين
   .دنگردهاي كيفري نقدي به خزانه واريز مي زيرا مانند مجازات؛تنبيهي دانست خسارت
  

  شديد خسارات. 2-3
آمد و قضات، واژگان حساب نمي  مستقلي بهدسته 2»روكرز« شديد تا پيش از پرونده خسارات
3تنبيهي و شديد خسارات

 »دولين« برابر اظهارات لرد]. 10، ص12[بردند  ميبه كاررا مترادف هم   3
التيام بخشيدن   و به منظورجرمب شبهاند كه در پي ارتكا خساراتي،شديد  خسارات،در اين پرونده

كه رفتار ارتكابي خوانده، انگيزه   زمانيويژه به ،شوندحكم واقع مي به رنج روحي خواهان مورد
 .  يا رفتار بعدي وي، خواهان را آشفته و عصباني كرده باشدجرموي در شبه

 رفتار  ناپسنديبيان قصد دادگاهه  كشوندمي واقع حكم مورد صورتي خسارات در اين
كه خوانده  جايي در. استدمه رسانيده است صآنچه متعارف   ازتر بيش كه اردرا داي خوانده

هشدارهاي قاضي در انكار مسؤوليت خود مصر است نيز ممكن است  رغم داليل واضح وعلي
  ]. 376، ص10 [شديد داده شود حكم به خسارات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورزي بوده طرف يا غرض يدر انجام تعهد يا ايذاخير أت، ادعو چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه«: برابر اين تبصره. 1
  .»دكننفع دولت محكوم  سه برابر هزينه دادرسي بهديه أتدادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار، خواهان را به  است،

2. Rookes v. Barnard [1964] AC1129 

3. Lavender v. Betts [1942] 2 All ER 72, 74B. 
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 1؛ گرفته شوندبه كارنقض قرارداد يا  احتياطيبيجرم شبهتوانند براي شديد نمي خسارات
 3.اندحكم واقع شده نژادي مورد تبعيض ، بازداشت غيرقانوني و2حرمتولي در دعاوي هتك

 لرد بينگهام .وصول است  خسارات ناشي از رنج روحي در دعاوي نقض قرارداد قابلامروزه
  ]. 15و14، ص12[كرده است به اين ديدگاه اشاره  »4واتس« نيز در پرونده

ممكـن  -رونـد  شـمار مـي    ترميمي بـه  كه خسارات    -واقعي يا مادي مورد حكم       ميزان خسارات 
حكـم بـه   دادگـاه در  . افزايش يابـد ا يا رفتار وي در طول دعوجرم شبهاست به خاطر انگيزه مرتكب      

حرمـت، قـصور      در دعـاوي هتـك      مثالً .گيردنظر مي  احوال پرونده را در    و شديد، اوضاع  خسارات
  . نداز عوامل مؤثر بر حكما خواهي يا سونيت در طول دعومرتكب در پوزش

كه اگر جبران خسارت محدود بـه خـسارات ترميمـي گـردد جبـران                جاآناز  كلي   ربه طو 
صـورت وجـود عوامـل       توانـد در   قاضـي مـي    ،گيـرد  از خواهـان صـورت نمـي       خسارت كافي 

  . دهدبشديد  كننده، حكم به خسارتتشديد
كه راجع به تعدي     5»اپلتون« در پرونده . پوند است  1000از   تر ندرت كم حكم، به  مبلغ مورد 

ت كلـي  از ميزان خسارا درصد 15شديد را معادل    خسارات 6»ديسون« به شخصي بود قاضي   
  ]. 16، ص 12[ كردتحمل درد و از دست دادن خوشايندي ارزيابي 

  
  شديد ماهيت خسارات. 2-3-1 

شوند كه حكم واقع مي شديد هنگامي مورد خساراتكه بيان شد  7تامسون در پرونده
 ،اي در پرونده وجود دارد كه اگر حكم محدود به خسارات مبنا گرددهاي تشديدكننده ويژگي
در اين پرونده به اثر جانبي تنبيهي . كردبرابر زيان دريافت نخواهد  ده غرامت مناسبي درخوان

 . اين خسارات اذعان شد

 موضوع دو احساسات به خسارات ناشي از صدمه شديد و خسارات 8»يندي« در پرونده
 هم به خسارات »ديسون« قاضي 9»اپليتون« در پرونده 1996در سال . اعالم گرديد جداگانه

 ،شديد شديد و هم به خسارات ناشي از رنج روحي حكم داد و بيان كرد كه خسارات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kralj v. McGrath [1986] 1 All ER 54, 60-61 

2. Broome v. Cassell [1972] AC 1027 

3. Prison Service v. Johnson [1997] 

4. Watts v. Morrow [1991] 1 WLR 1421, 1445 

5. Appleton v. Garrett [1996] PIQR P1 

6. Dyson 

7. Thompson v. MPC [1997] 3 WLR 403. 

8. Deane v. Ealing LBC 

9. Appleton v. Garret 
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  . دمستند به درد و رنج روحي جبران نشده باشحكم  خساراتي است كه با
 »1تانپسون« تجديدنظر در پرونده دانند و دادگاهشديد را ترميمي مي محاكم ماهيتاً خسارات

تر بودن اين خسارات قوي ، تنبيهياين وجود با. شديد را پذيرفت بودن خساراتيصراحتاً ترميم
-متنبه مي ست كه چه مبلغي خوانده را بابت رفتارش ااين مبنا  زيرا ارزيابي اين خسارات بر؛است

لزوم توجه به . كندكامل جبران مي ربه طوبر خواهان را وارد  چه چيزي خسارات كه اين نه ،سازد
  شرايط خساراتمتفاوت ازشديد  انگيزه خوانده در اين ارزيابي و اين حقيقت كه شرايط خسارات

شديد، ترميمي  كند كه ماهيتاً خساراتاند نيز اين نظر را تقويت ميناشي از رنج روحيترميمي 
  .  صبغه و رويكردي تنبيهي دارند،نبوده
  

 شديد از تنبيهي ساراتتمايز خ. 2-3-2

. دو از يكـديگر متمايزنـد      شوند، ولي اين  تنبيهي خلط مي     گرچه اين خسارات اغلب با خسارات     
 ولـي   ؛رفتـارش اسـت   از نگاه خوانده، حكم به پرداخت خسارت شديد، مجازاتي در ازاي سـوء            

 و مبلـغ  خواهـاني اسـت كـه بـه احـساساتش لطمـه وارد شـده         به  هدف، جبران خسارت وارد     
كـه حكـم بـه     مـوردي   جـز در ،كلـي  طـور  بـه . بعدِ جبران خسارت باشـد  بيانگر  پرداختي بايد   

بايد بر پايه )  خسارات شديدويژه به(خسارتي  هرپرداخت تنبيهي مجاز است حكم به   تخسارا
  . توجيه گردد تراصل جبران خسا
منظـور   تنبيهـي كـه بـه      شـديد از خـسارات     ي، خـسارات  نظـر ظ  لحـا  كم به بنابراين، دست 

، ص 13[شـوند، متمايزنـد   حكـم واقـع مـي    بازداشتن خوانده و ديگران از رفتار مشابهي مورد 
242-243 .[  

گذرد و تنبيهي در حقوق انگليس مي شديد از خسارات سال از تفكيك خسارات 50از تر  كم
-  اين از. استنكرده ني از اين خسارات و ماهيت آن ترسيم رويه قضايي هنوز تصوير روش

؛ رسدنظر مي دشوار به شديد با حقوق ايران بسيار  امكان تطبيق دقيق مفهوم خسارات،رو
 ، نص خاصي وجود ندارد كه قاضي بتواند به استناد آن،در حقوق ايرانكه   از آن رو  ويژه به

هاي هاي كيفري كه وجود كيفيت برخالف مجازات،بنابراين. خسارات دهدحكم به افزايش 
 حكم به ،در باب مسؤوليت مدني،  مصرح در قانون، در تعيين ميزان حكم مؤثر استمشدده

 ، ازاينوجود  با .انوني مواجه استد قستند مجوم ودل عبا مشكارد زيان وخساراتي مازاد بر 
جمله هتك حرمت و دعاوي   از، در دعاوي خاصيال اصوالًشديد در كامن كه خسارات جا آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Thompson v. MPC [1997] 3WLR 40 
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 رفتار خوانده نيز مورد لحاظ قرار ها شوند و در ارزيابي آنمربوط به رنج روحي مطرح مي
 معنوي از حيث ماهيت، نوعي خسارت گيرد در حقوق ايران نيز اگرچه حكم به خساراتمي
معنوي در   در دعاوي خساراتكن ارزيابي و تعيين خسارات ل،رودشمار مي ي بهواقع

اي از قبيل اصرار مشدده صورت وجود كيفيات  قاضي در،صالحديد قاضي است بنابراين
. كندرا باالتر تعيين مورد حكم تواند مبلغ خسارات خواهي از خواهان، ميذرخوانده بر عدم ع

ولي مبلغي را كه كرد، واحدي را صادر خواهد  صورت، اگرچه دادگاه نهايتاً حكم در اين
تنبيهي   شبه ماهيتاًكرده،تعيين ) خواهيبابت عدم عذر(واقعي معنوي دادگاه مازاد بر خسارات 

  .  خواهد داشتال منبوده و كاركردي مشابه با خسارت شديد در كا
  

  ) قراردادي جريمه (جزايي شروط. 3
گردد كه هدف اصلي  است و به شروطي اطالق ميشروط جزايي يكي ديگر از اقسام جريمه

  .    نه تعيين پيشاپيش خسارت و جبران آن،قرارداد استنقض متعهد از شخص آن بازدارندگي 
 شرط. صورت گيرد ي گوناگونهاو به شيوهتواند قبل از ورود زيان تعيين خسارات مي

بخشي به تعهدات طرفيني نظر دارد و مبلغ مقرر، براي مجازات  به حد اعالي استحكام1جزايي
هدف اصلي شروط جزايي . است) نه تعيين خسارت ناشي از نقض احتمالي(قرارداد ناقض 

جبران  بالعرض جنبه  است ممكن گرچه؛بازداشتن شخص متعهد از نقض قرارداد است
التزام  مبلغ مقرر وجهاگر  .داندجزايي را باطل مي ال شروطكامن.  نيز داشته باشدخسارت

 خسارات واقعي تواند تنها ميباشد جزاييباشد خواهان حق مطالبه آن را خواهد داشت و اگر 
 نشده است و وجه ي واقعتوجه حقوقدانان ايران، اين مهم مورد حالاين با 2.را مطالبه كندوارد 
  . اندبه يك مفهوم استعمال كرده جزايي را و شرط 3التزام

  ميزان آن توافقباره است كه طرفين پيشاپيش در، نوعي تعيين خسارت خسارات قبليتخمين
بلكه شروطي كه رويكرد كيفري داشته نيست، نوع تخمين خسارتي معتبر  ال هردر كامن. كنندمي

تواند مبلغي را مطالبه كند كه در صورت فقدان له تنها ميشوند و متعهديكن تلقي ميلمانباشند ك
ناشي از نقض احتمالي خسارات شده، تعيين  ولي اگر مبلغ مقرر4؛شرط، استحقاق آن را داشت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. penal  clause  
2. Jobson v. Johnson (1989) 1W.L.R, 1026 at 1038 

 agreed)  خسارات مورد توافقو )liquidated damages(ت خسارات مقطوع االتزام معتبر، با عباردر انگليس از وجه. 3

damages) شودياد مي.  
4. Jobson v. Johnson (1989) 1W.L.R.1026 at 1038 
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 ]. 1000، ص 5؛ 282، ص 14 [شمردقرارداد باشد دادگاه اراده طرفين را معتبر مي

 موجب به كه يطوشربه نقد،  وجه موضوع ي باقراردادها در 15 قرن از انصاف محاكم
 را آن از شيب يمبلغايد موعد، ب در منفعت و اصل پرداخت عدم صورت در  بدهكار،آن
 نيز تسري يافت تعهداتساير  بهاين رويه  .ندداديمن اثر بيترت كند پرداخت خسارت عنوان به
اي قرارداد را ملزم به انتقال پارهناقض  به شروطي كه جزايي  شروطتدريجاً]. 57-5ص، 15[

خسارت تخمين  اين شروط براي ،واقع در 1.نيز تسري يافتد كراز اموال به طرف مقابل مي
د را تنبيه و بازداشتن شخص متعهد از نقض قرارداهدف  بلكه ،ناشي از نقض نبوداحتمالي 
  . يكن تلقي شدندلم كيفري و كان،رو اين ازكرد و ميدنبال 

. ديگر را تنبيه كنندكتوانند ي اشخاص نميزيرا ؛داندميناجرا   را قابلجزايي ال شروطكامن
 ميزانتا  را ، آنافراطي در قراردادها را تعديل كرد و لردهاهاي  جريمه،  عالي اسكاتلنددادگاه
  ]. 6، ص16[د واقعي طرفين كاهش دادن اراتخس

 ، بنابراين.مصداق دارندنقض قرارداد جزايي تنها در فرض  بايد توجه داشت كه شروط
]. 6، ص16[د گرداعمال نميجزايي  جريمهوقتي قرارداد زودتر از موعد خاتمه يابد قواعد 

. دشوينمجزايي محسوب  دباش نقض در ازاي امري جز يپرداخت مبلغ آنوفق  كه يشروط
2ايپرونده در

ي توسط پرداخت پول، مجدد يباز صورت در دكر تعهد  مصدوميستاليفوتب  2
 ؛ديآينم حساب هب اين مبالغ، جزايي استردادكه  شد داده أير. دارد مسترد را مهيب شركت
  . كندن يباز دهنكر تعهد چرا كه ،نشده يتعهد نقض مرتكب ،مجدد يباز با يو زيرا

 ينقضچون خاتمه يابد مستأجر  توسطتمليك اگر قرارداد  شرط به در قراردادهاي اجاره
خاتمه   اگر قرارداد در نتيجه نقضليو 3،گردد نميبودن مطرح جزاييله أمس، صورت نگرفته

   4.دهدبي اختمبلغ پردبه جزايي بودن ي أريابد دادگاه ممكن است 
 نه ،باشدنقض در ازاي  معهود كه مبلغ دهد ميجزايي بطالن شروطدادگاه زماني حكم به 

5ايدر پرونده.  حقاجراي
، قسط هفتگي 53 بايك دوچرخه ك تمليشرط  اجاره به  قرارداد5

 دادگاه .دارد قهمعو  پرداخت همه مبالغشرط بهرا حق خاتمه قرارداد مستأجر داشت مقرر مي
 از اينو ه ش بوددر راستاي اعمال اختيارمستأجر داد خاتمه قرارداد توسط ي أرتجديدنظر 

  .  نيستجزاييشرط،  نقضي صورت نگرفته و ،رو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).پرونده فوق :رك( ديده باشد شرط كيفري استتر از خسارت واقعي زيان اگر ارزش اموال در زمان انتقال بيش. 1
2. Alder v. Moore 1961 2 Q.B .57 AT 79  

3. Richco v. A.C.Toepfer[1999] 1Lloyd s rep.136 

4. Bridge v.Campball Discount Co. Ltd. [1962] A.C.6 

5. Assotiated Distributars Ltd. v. Hall (1983) 2KB 83 (CA) 
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كن اين دو  ل،خسارات تنبيهي و خسارات قراردادي گزاف هر دو به تنبيه متعهد نظر دارند
و دادگاه خسارات تنبيهي توسط كه   آننخست: هاي بنياديني با هم دارند  تفاوتحقوقي،تأسيس 

خسارات كه   آنحالنيست؛ آن قرارداد طرفين منشأ شوند و حكم واقع مي منصفه مورد هيأت
ال در كامن كه دوم آن. ضايي نه ق،قراردادي دارندمنشأ ) هاي سنگينوجه التزام(قراردادي گزاف 

 قابليت اجرا ،گردند داراي نفوذ حقوقي بوده كه توسط دادگاه صادر ميجا  آنخسارات تنبيهي از
) آيندجزايي به حساب مي كه از مصاديق بارز شروط(خسارات قراردادي گزاف كه   آن حال؛دندار
با اين توضيح، . دنكرا مطالبه وارد تواند خسارات واقعيِ ها ميله تنو مشروطٌهستند يكن لمكان

  . گرددتفاوت ميان خسارات تنبيهي و خسارات قراردادي گزاف آشكار مي
  

 جزايي از سوي دادگاه زايا و معايب پذيرش شروطم. 3-1

جزايي،  شروط هاي اجرايجمله مزيت از. جزايي با مزايا و معايبي همراه است پذيرش شروط
 دادگاه. ننديطرف توافقات زيرا اين شروط ناشي از ؛ اصل احترام به اراده متعاقدين استتأمين
 »السلي« پرونده در كانادا يعال

 »در آزادي قرارداد شكارآ يدخالت« را جزايي  شرطابطال1
و  ق انجام تعهد مشورا جزايي شروط 3»بانككاليد« در پروندهنيز  2»روبرتسون« لرد. دانست
ناشي  يثباتيبجزايي موجب كاهش  شروطاين،  بر عالوه. كردبه انجام تعهد تلقي  اجبار ابزار

 اندكرده توافق نيطرف را آنچه بايد دادگاه«. شوندمي »تعيين دقيق خسارات ناشي از نقض« از
 شروط 4.»گردديم مطلوبينا يثباتيب به منجر، يتجار يقراردادها در ويژه به واالكند  تأييد

 از التزام وجه كيتفك يارهايمع اعمال گاه. دهدرا كاهش مي يدادرس نهيهز، اطاله و جزايي
 از ناقضيرغ طرف كه شودموجب مي جزايي شروط رشيپذ. جزايي ممكن نيست شروط
  . گردد معاف خسارت نييتع اثبات

 تعهدعيناجراي ، فلسفه لزوم قرارداد مثالً. معايبي نيز همراه استجزايي با  شرطاجراي 
 در قراردادهايي ويژه به، االطالق قابل اجرا باشندعلي هاي جزايي جريمهكه اگر  حالي  در،است

 لهنقض قرارداد به مراتب براي متعهد باشدمبلغ گزافي تعيين شده خير أتكه به ازاي هرروز 
 50 ايخانه  قصور در ساختاگر مقرر شود كه در صورت مثالً. استاجراي آن بهتر از 
 از نقض قرارداد براي خواهان بسيار  سود حاصل، بپردازدميليون پوند 1، متعهد پوندي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Essley v Jg Collins Insurance Agencies Ltd. (1978) 83 DLR (3rd) 1at1٥ 

2. Robertson 

3. Clydebank Case (1904) 7f (HL)77 at 84 

4. Philips Hong kong ltd v. The Art Gen of Hong Kong (1993) 
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عنوان اشخاص خصوصي حق  بهقرارداد نيطرفهمچنين .  از اجراي قرارداد استتر بيش
شرط مقرر كيفري  اگرشد،  ن بيا1»روبراستون «پرونده دركه  گونه همان. مجازات ندارند

گاه . دهدنميرا مجازات يكديگر  اجازه  به مردمقوقزيرا ح ؛داندنمي آن را مجاز دادگاه باشد
نظر به اين دسته معايب، بيش از . نشود رفتهيپذشرط جزايي  دارد اقتضا عدالتي و عموم نظم

 اي را نسبت به شروط است كه قوانين موضوعه انگليس رويكرد محدودكنندهقرننيم  يك و
 استيجاري هاي زمين قانون  6ماده، 1856 ديونتضمينات  قانون 5ماده (كنند مي جزايي اعمال
 اعتبار قانون 132 ، مادهاسكاتلند 1908 استيجاري هايزمين قانون 22 ، ماده1900 كشاورزي
 صورتدر 1991استيجاري مصوب هاي قانون زمين48ماده زه امرو). 1974كننده مصرف

برابر د و كنمنع مي واقعي آوردن چيزي بيش از خسارات دست ه را از ب، مالكنقض اجاره
- مصرف دارد مقرر كه يشرط«1999 كنندهمصرف يقراردادها در نهادالناع طيشرا قانون

 »بپردازد غرامت عنوانبه را ييباال بنامتناس غمبل بايد كند تعهد انجام در قصور كه ياكننده
و  رمنصفانهيغجزايي، شرط عنوان تحت است ممكن شروط نيا. شوديم يتلق رمنصفانهيغ

   2.گردد يتلقلم يكن كان
  

  التزاموجه از جزاييشرط صيتشخ يارهايمع. 3-2
معتبر به تفسير قرارداد التزام وجههاي انگليس براي تشخيص شرط جزايي از دادگاه

جزايي درخصوص ، كردمعيارهايي كه در ذيل بررسي خواهيم كردن پردازند و با لحاظ  مي
  . يا غيرجزايي بودن مبالغ مقرر در قرارداد تصميم خواهند گرفت

محدود قرارداد به عبارات خود را ها دادگاه،  در تفسير قراردادبايد توجه داشت كه
و جزايي بداند  ولي دادگاه آن را ،التزام تلقي كنندممكن است طرفين شرطي را وجه. كنند نمي

) نه زمان نقض(احوال زمان انعقاد عقد و حسب اوضاعد بودن مبلغ مقرر بايجزايي 3. بالعكس
به ي أرها دادگاه، در موارد شك. و توصيف طرفين قاطع نيست] 10005ص، 5 [4تعيين گردد

  ابراز داشته است7»اينجام« كه قاضيگونه همان و 6دهندميمقرره طرفين بودن  جزايي
ها امكان تعديل  دادگاه19قرن از. » بستگي داردقصد طرفينمورد  به اثر«تشخيص اين امر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Roberston v. Drivers Trs (1881) 
  .گرددگاه بر مبنايي غير از نقض قرارداد نيز اعمال مي1999جزايي، مقررات قواعد شروط برخالف .2

3. See: Union Eagle Ltd. v. Golden Archievement Ltd. 1997 2 W.L.R.341 

4. Public Works Commissioner v. Hills 1906 AC 368/Webster v. Bosenquet 1912 AC 394 

5. Philips Hong Kong v. Attorney General of Hong kong 1993 61 build L.R.41 

6. Southeastern Land Fund v. Real Estate Word (1976) 

7. Injarm 
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 به ماهيت توجه ها دادگاهزيرا ؛مؤثر در تفسير نبود ، لفظورا داشتند  شرط جزاييمبلغ گزاف 
 مشترك طرفين اده ارددادرس بايمقرر، شروطتفسير   در.]6، ص16[ 1 نه فرم و شكل،داشتند
  . دكنرا اجرا 
3 دونلوپدر پرونده2  دانيدين كه لردگونه همان

. طرفين قاطع نيست عبارات«: داشتاظهار 
كه درجايي]. 1327، ص4 [»التزاماست يا وجه اييشرط جزر،  مقرمبلغبايد دريابد آيا  دادگاه

عهده كسي است  مخالف بر يدعوا  بار اثباتجزايي ناميده باشندشرططرفين مبلغ مقرر را 
  . بوده است) تعيين پيشاپيش خسارت (التزاموجهر، كند منظوكه ادعا مي

جزايي از خيص شرطمعيارهاي تشترين توجه به هدف از اندراج شرط، يكي از مهم
گزاف « چهار معيار 4»دانلوپ«پروندهدر»دانيدين«همچنين لرد . رودالتزام به شمار مي هوج

، پرداخت مبلغ مقطوع در برابر هرميزان »فزوني مبلغ مقرر بر پول مورد تعهد«، »بودن
نه مورد بررسي كه جداگا] 588، ص17[كرد ارائه را » غيرممكن بودن تخمين خسارت«و»نقض

» فزوني مبلغ مقرر بر پول مورد تعهد«و »گزاف بودن«اگرچه معيار . قرار خواهند گرفت
 ولي اين دو معيار ؛رودشمار ميبه» گزاف بودن«ند و معيار اخير مصداق بارز معيارمشابه

 قرار نحو جداگانه مورد بررسياند و در كتب حقوقدانان انگليسي بهشدهارائه جداگانه 
  .  كرد مجزا بررسي خواهيم ما نيز اين دو معيار را . گيرند يم

  
  توجه به هدف. 3-2-1

 ازنقض ي ناشي احتمال قي زيانيحق برآورد در صادقانه تالش وي زمان صرفه منظور به التزاموجه
 د، جزاييباش قضن از مقابل طرف ترساندن يا مجازات، هدف كهيهنگامو شود  مقرر مي قرارداد
پرونده تر اشاره شد لرد دانيدين در   كه پيشطور همان].  282، ص14 [ست ااجرا قابلغير و بوده

 -در ذيل اين چهار معيار را . كرد ارائهالتزام جزايي از وجهمعيارهايي جهت تفكيك شروط دانلوپ نيز
  . دهيممورد بررسي قرار مي -انده شده گرفتبه كاركرات توسط محاكم انگليس كه به

  
   گزاف بودن. 3-2-2

مبلغ مقرر در مقايسه با حداكثر ضرري كه ، مبلغ  نه زمان مطالبه،شرطزمان در  چنانچه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Johnston v. Roberston (1861) 23D646 

2. Dunedin 

3. Dounlop 

4. Dunlop Pneumatic Tyre Co. v. New Garage and Motor Co. Ltd. 1915 A.C.79 
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  . شودب ميوحسم ، جزاييد گزاف باشدآيوانست از نقض به بارت مي
1ايدر پرونده

 پرداخت فرضدر%) 260سالي(هفتگي  بهره  درصد5  عبارت ازشرط 1
ولي، ]. 283، ص14[د به خود راه نداشرط دادگاه ترديدي در بطالن اين  .ديرهنگام بهاي كاال بود

 500ايكار هفتهمقاطعهاين شرط كه   مثالً. نيستجزاييمبالغي كه متناسب با شدت نقض باشد، 
 شرطي دربردارنده مبلغي كه اينصرف. ]1001، ص5[ نيستي ، جزاي بپردازد تأخير پوند بابت

  2. ن كافي نيستطرفي مقرره كردن  براي جزايي قلمدادواقعي استبيش از خسارات
  

 فزوني مبلغ مقرر بر پول مورد تعهد. 3-2-3

اصل از شرط،   مندرج در از عدم پرداخت مبلغي پول باشد و مبلغقرارداد ناشي نقض اگر
  . شود ميمبلغ مقرر، جزايي محسوب ، باشدتر بيشد و پرداخت شمبلغي كه بايد

و  3 يك قسط، خاطر قصور در پرداخت ه باقساطهمه شدن حال، شرط اينوجود با
-3، ص14[گردد  جزايي تلقي نمي،دهندرا افزايش مي بهرهخ رن، در فرض قصوري كه شروط
282 .[  
  

 بر هر ميزان نقضپرداخت مبلغ مقطوع در برا. 3-2-4

شديد و برخي  كه برخي منجر به خساراتقصوراتيلحاظ   بهمقطوعيكه مبلغ  هنگامياغلب
 4»پابليك «در پرونده. آيدحساب مي بهجزايي گردند قابل پرداخت باشد، شرطميي ئجز

 10 واال بايدو ملتزم شد كه در مدت معيني آن را بسازد كرد آهن خوانده توافق به ساخت راه
 تأخير صرفبه كه  هنگاميزيرا ؛به عدم استحقاق خواهان داده شدي أر.  بپردازدهزار پوند

پيش تخمين مبلغ مزبور،  اشدوصول ب قابل مقطوع يكسانيمبلغ) خواه كوتاه و خواه بلندمدت(
خاطر نقض هكه بممكن است مبلغ در صورتي]. 284، ص14[د آيحساب نميحقيقي خسارت به

  ]. 1001، ص5[تلقي گردد جزايي اافتاده حال گردد، پ پيش
  
 غيرممكن بودن تخمين خسارت. 3-2-5

نتيجه، مبالغ مقرر  درو نوعي نقض است كه در آن تخمين پيشاپيش خسارت ناممكن است  ،تأخير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jeancharm v. Barnet Football Club Ltd. (2003) EWCA CIV 58,92 CON LR 26 

2. Turner & Sons Ltd. v. Mathind Ltd. (1989) 

3. Orescendvarevet Aktiebolog v. Marcos Diamartis Lemos1988, 1 Lloyds Rep(122) CA 

4. Public Work Coms v. Hills 1906 AC 363(PC)  
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 هدر پروند. دنباش تأخير  متناسب با، گزاف نبودهكه اين بر مشروط نيست؛، جزايي خيرأت در ازاي
 هرهفتهپوند در ازاي 10سازي بود طرفين پرداختساختمان كه مربوط به قرارداد 11»نيومنري«

 زيرا تخمين پيشاپيش خسارت، ؛]285-284، ص14[و دادگاه بدان ترتيب اثرداد  دندكرتعيين تأخير 
  . ممكن نبود

  

  التزامجزايي و وجه  بين شرطموارد مردد. 3-3
جزايي و  موارد مردد بين شرطتر  پرداخت مهمدريافتي، و پيشمبلغ حال، بازپرداخت شروط
  . هستندالتزام وجه

شوند كه گرفته ميبه كار شروطي است كه اغلب در پرداخت قسطي ،حالمنظوراز شروط
شروط محاكم، . شوند قسط، كل اقساط آتي حال ميمطابق آن درصورت عدم پرداخت يك

 شرط اگر ولي2،دهند شخص ناقض را افزايش نميكلي تعهد  زيرا؛كنند نميتلقي جزاييحال را 
 ممكن است جزاييد شو پرداخت نشده فوراً حال آتيِهايبهرهكل ، شود درصورت قصور

   3]. 1337، ص4 [تلقي گردد
4بازپرداختشرط

-است، جزايي محسوب نميكرده  دريافت از طرفين سابقاًمبلغي كه يكي  

 اوليه كننده  بايد به پرداخت خاصي، مبلغ دريافتيمقرر دارد در موارد، اگر قراردادشود و 
يك  ( كه خواندهايپروندهبنابراين در . آيدحساب نمي به اين مقرره، جزاييپرداخت شود

 در مسابقه ورزشي  و متعاقباًدريافت دائم كارافتادگياز  بيمهعنوان را به يمبلغ) فوتبايست
  5. مبالغ پرداختي دانستق وصول ح مست راگربيمهبود، دادگاه ه دكرشركت 
مستحق مطالبه  ناشي از نقض، واقعي از كسر خساراتخريدار پس، 6پرداختپيشدر 

 بر يليدل ،معاملهو با عدم انجام  ودهب ثمن از ئيجز رايز ؛ استپرداختيپرداخت پيش
  . ندارد وجود رندهيگ استحقاق

  

  جزايي از شروط ضبط بيعانه تمايز شروط. 3-4
تفاوت . كنديم پرداخت عيب تحقق از عيبا نانياطم جهت يمشتر كهاست  ثمن از بخشي ،عانهيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Renewman (1876) ,4ch d 724(cA) 

2. Esanda Finance Corporation Ltd v. Plessing (1989) 166 C.L.R.131 

3. Lordsvale Finance Plc. v. Bank of Zambia [1996] Q.B.572 

4. reimbursement 

5. Alder v. Moore [1961] 2Q.B.57 

6. Dies v. British and International Mining and Finance Cropen Ltd [1939] K.B.724 
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پرداخت عد از نقض قابل بپنالتي پيش از نقض و  بيعانه آن است كهشروط بيعانه و جزايي
قرارداد فروش زمين در  »وركرتراست« 1در پرونده.  تلقي شده است، جزاييگاه بيعانه. است
 روز از 14و مهلت پرداخت ثمن  بپردازد ثمن  درصد25 معادلاي خريدار بيعانهكه  شدمقرر 

كه  ه شددادي أر .دكراقدام به ضبط بيعانه  وي، فروشنده  قصور با. مقرر شدزايدهزمان م
 مسترد به خريدار د و بايبنابراين، كيفري بودهو  نبوده  از خسارتمين معقوليخت بيعانه پيش

 كيفري  درصد25 بيعانه ه وبود  درصد10 بيعانه معمولي در اين مقياس از زمين  زيرا؛دوش
  . گرددميتلقي 
،  در قرارداد فروش زمين دارددگاه اختيار دا،غيرمنقولقانون اموال 42ماده  2بند  برابر  

وارد بايع  ضرري به ، به قيمت روزافزون بازارنظر امروزه. حكم به بازگشت بيعانه دهد
عدالت برقراري   محاكم درصدد،رواز اين. داراشدن ناعادالنه است، و ضبط بيعانه شود ينم

2اندو فروشنده بين خريدار
 كاهش]. 1009، ص5[كند ميستفاده صالحديدش ا و دادگاه از 

ولي  ،شده پرداخت كه است يوجه عانهيب چون ؛كندينم صدق عانهيب بارهدر مشروطمبلغ
  . شد خواهد پرداخت كه است يمبلغ ،التزاموجه

  

  ضبط اقساطتمايز شروط جزايي از شرط. 3-5
ناديده  حق هادادگاهن،  بنابراي.دارند جزاييشروط مشابه يط ضبط اغلب هدف واثروشر

له  متعهد،دارد درفرض خاتمه قراردادگاه قرارداد مقرر مي. شرط را دارا هستندگرفتن 
 ،شودداده  مهلتي  خريداركند به انصاف حكم ميصورتاين  در.اقساط را ضبط كندتواند  يم

        3. دكندرخواست  وي قادر باشد و كه اين بر مشروط
 حق بايع كه  غيرمنصفانه استداشتندبيان  برخي قضات 4»استوك لوزر «در پرونده 

، به ميزان در فرض قصور شرطي كه. اشدداشته با ر  بخشي از قيمت وكاالتوأمان ضبط 
 جمله شروط از. شوديب نموحسم  جزايي،هدد افزايش نسبت به آينده  رانرخ بهرهمتعارفي 

 كه اندطيوشر، »كنندهمقررات شروط غيرمنصفانه در قراردادهاي مصرف« غيرمنصفانه طبق
بتواند مبلغ ، دبگير دقراردااجراي كننده تصميم به عدم  مصرفاگردهد  اجازه مي بايعبه

  . كندپرداختي را ضبط 
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1. Workers Trust and Merchant Bank Ltd. v. Dojap Investments Ltd.  

2. Universal Crop v. Five Ways Propertise Ltd. (1979) 1ALL E.R552,555 

3. Bicc Plc. v. Burndy Crop1985 ch232ca  
4. Stockloser v. Johnson [1954]1Q.B.467 
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التزام به يك يي را با وجهجزا  اغلب، شرطدانانحقوق، ال من برخالف كا،در حقوق ايران
» گويندجزا نيز مي جزايي و شرط التزام را شرطوجه« :اندداشته برخي اظهار. اندمعناگرفته

ر قاطع، ميزان خسارات ناشي از تخلف از عقد را در به طوهرگاه متعاقدين «]. 739، ص18[
در اصطالح اند عين كردهعقد معين كرده باشند، تعهد متعهد را نسبت به ميزان خساراتي كه م

و بيان كرده برخي نيز از اين نظر تبعيت ]. 312، ص19 [»اندالتزام ناميدهجزايي و وجه شرط
، تأخيراند هرگاه طرفين توافق كرده باشند كه متعهد، در صورت عدم اجراي تعهد يا داشته

جزا يا   شرط ضمن عقد باشد شرطرتبه صوچنين توافقي هرگاه «مبلغ معيني را بپردازد 
  ]. 480  و474 ،473ص، 21:رك ؛209ص ، پاورقي20[» شودكيفري ناميده ميشرط
بدون تفكيك بين مفهوم )  فرانسه.م. سابق ق1152مقتبس از ماده  (ايران. م. ق230ماده  
 درصورت كه باشد شده شرط معامله ضمن در اگر«: داردمقرر ميجزايي  و شروطالتزام  وجه

 كه آنچه ازتر  كم اي تر بيش به را او تواندينم د، حاكمينما هيدأت خسارت عنوانبه يمبلغ تخلف، متخلف
. جزايي در حقوق ايران معتبرند اگر به ظاهر ماده اكتفا كنيم بايد گفت شروط. »كند محكوم است ملزم

باشد،  تعهد اصل اي يواقع خسارت برابر نيچند كه اين وولرا  التزامهوجبرخي استادان، 
  جزايي، بالاشكالكرديروبا هرچند خسارت نييتع فوق ،برديدگاه بنا]. 247، ص22[اند دانستهمعتبر
 طلبكار يناروا عانتفا ،نآ يبرقرار از هدف كه يگزاف التزاموجهمعتقدند  در مقابل، برخي ديگر. است
  . اندهدكر استناد) م. ق975 ماده (حسنهاخالقي و عموم نظم بهو ] 362ص، 23 [ستين نافذ است

 زيرا بين مفهوم و ؛جزايي در حقوق ايران دشوار استالتزام از شروطتمايز مصاديق وجه
كه » گزافي پولهاي التزاموجهتعديل «است و حقوقدانان بهآثار اين دو تفكيكي صورت نگرفته

 .اندپرداخته» گزاف بودن«اند و تنها به معيار داشتهجزايي است توجهيكي از اقسام شروط
- با. م باشد. ق230در ماده» خسارت عنوانبه يمبلغ«تواند ذكر عبارتيكي از داليل اين امر مي

مال يا  شامل انتقال بلكه ممكن است،جزايي الزاماً حاوي مبالغي پول نيستند شروطوجود اين،
. مقايسه با خسارات احتمالي بسيارسنگين باشدالمثل آن درد كه اجرتنكاري باش انجام

صورت عدم پذيرش تعديل رعايت عدالت، انصاف و اخالق حسنه اقتضا دارد محاكم حتي در
  . كنندنقد  را محدود به وجه.م. ق230هاي سنگين، ماده التزاممبالغ وجه

ن آونقل مسؤول قيمت التجاره تلف يا گم شود متصدي حملاگر مال«. ت.ق 386مادهبر برا
-يا زيادتر از قيمت كامل مالتر  كمي ، مبلغتواند براي ميزان خسارتقرارداد طرفين مي. خواهد بود

ادتر از براساس معيار گزاف بودن مبلغ مقرره، اگر مبلغ توافق شده بسيارزي. »التجاره معين نمايد
خواهان به   اگر محموله،مثالعنوانبه. گرددمزبور، جزايي قلمداد ميارزش واقعي كاال باشد شرط
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ميليون تومان پرداخت گردد  6در صورت تلف، كنند ميليون تومان باشد و شرط  5ارزش تقريبي 
واقعي، لي با خسارات زيرا اگر انطباق دقيق خسارات احتما؛در نفوذ شرط ترديدي وجود ندارد

 امري كه ،جزايي باطل گرددالتزام والتزام باشد ممكن بود كليه شروط اعم از وجهمعيار نفوذ وجه
صورت تلف محموله ، چنانچه شرط گردد دراين وجود با.  همخواني ندارد.م. ق230با ماده 
 زيرا با بسيارگزاف بودن ؛گرددميليون تومان پرداخت گردد شرط، جزايي تلقي مي 550مزبور

ماند كه طرفين در پي تعيين خسارت احتمالي و رهايي از بار اثبات دعوا مبلغ آن، ترديدي باقي نمي
بازداشتن و ترسانيدن وي از و  بلكه هدف، مجازات خوانده، ،اندنبودهوارد واقعي و ميزان خسارت

 افراد خصوصي اجازه مجازات مدني يكديگر كه حقوق نبايد بهدرحالي. نوع تقصير بوده استهر
 مغاير با نظم عمومي معامالتي و اخالق ،شك تجويز مجازات مدني از جانب دادگاهبي. بدهدرا 

  2. كرد را بايد در پرتو اين مهم تفسير 1 .ت.ق 378 قسمت اخير ماده ، بنابراين.حسنه است
 بود، شروطنقد  وجه مبلغيهاموضوع آني كه ا يدعاو در .م.د.آ. ق719در گذشته ماده 
 12ديه أت تأخير خسارت ،برابر اين ماده. دانسترا ممنوع مي هاي گزافالتزامجزايي در قالب وجه

الصلح  مال،التزامعنوان وجهبه، مبلغي اينبرعالوه قرارداددربه در سال است و اگر محكومدرصد 
 ،حكم نخواهد شد درصد 12 ازتر بيش در هيچ موردي به يدبياوان ديگري االجاره يا هرعنيا مال

، هخالصربه طو. دكرتوان بدان حكم تعيين شده باشد مي درصد 12ازتر  كمكن اگر خسارت ل
كه موضوع تعهد اصلي پراخت يا موارديثبت در سابق قانون35  و ماده ماده اينباتوجه به
را مورثبت أم دادگاه يا ، باشدتر بيشقانوني التزامي كه از بهرهنقد بود وجهمبلغي وجهاسترداد 

  . كردمي) قانونيميزان بهره تا(التزامِ مازاد بر بهره  به كاهش وجهمكلف
 لهمتعهد) ياستمهالخسارت (تعهد انجام در تأخير خسارت در رانيا و فرانسه حقوقدر

 تعهد انجامعدم خسارتدر . كند درخواست نيز را تعهد ايت، اجراخسار مطالبه برافزون تواند  يم
 را تعهد موضوع ياجرا تواندينم خسارات نيا درخواست درصورت لهمتعهد) يجبرانخسارت(

  ]. 201، ص25 [ستين عقد ياجرا و التزاموجه نيب ريمخ متعهد اما؛ ]288ص، 24 [بخواهد
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التجاره وارد شدن تمام مالتواند از خساراتي كه ممكن بود در صورت تلفنمي«  مسؤوليت متصدي.ت. ق378ماده برابر . 1
رغم اطالق آن ده علياز قسمت اخير اين ما. »كه قرارداد طرفين خالف اين ترتيب را مقرر داشته باشد مگر اين شود تجاوز نمايد،

ترتيب اثر  دادگاههر مبلغي كه تعيين گردد بايد توسط به دارند و را اشخاص حق مجازات مدني يكديگر كه د كرنبايد استنباط 
  .داده شود

اند مقدار معين محمول را به مقصد نرس در اجاره حيوان ممكن است شرط شود كه اگر موجر در وقت« : م. ق509برابر ماده . 2
هزار 100 ازمثالً( گيرينحو چشماالجاره بهاي باشد كه مالگونه االجاره بهمال كردناگرشرط كم .»االجاره كم گرددمعيني از مال

   .تواند كيفري و باطل باشدكاهش يابدشرط مزبور نيز مي )تومان100تومان به
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  گيري يجهنت. 4
) شديد و تنبيهي خسارات(هاي قضايي، تفكيك خسارت اسمي از دو دسته ديگر از ميان جريمه

كارگيري آن در دعاوي قراردادي، اين  هبودن مبلغ موردحكم و قابليت ب  زيرا كم؛تر استآسان
شديد از ، تفكيك خساراتبا وجود اين. خسارات را از دو دسته مزبور متمايز ساخته است

دعاوي  مشترك بودن برخي .رسدنظر ميدشوار بهبين آن دو تنبيهي و ترسيم مرزي قاطع 
حقوقدانان انگليسي ماهيت . زنداين خسارات نيز به اين سردرگمي دامن ميمشمول جرمِ شبه

همچنين . اندخوانده دانسته كردنمتنبهتنبيهي را تنبيهي و ماهيت خساراتشديد را شبهخسارات
ترميمي براي تنبيه شديد و خساراتشوند كه خسارات گرفته ميبه كارتنبيهي زماني خسارات

شوند كه خسارات شديد زماني موردحكم واقع ميكه خسارات درحالي،خوانده كافي نباشد
 تعيين ميزان آن به رفتار خوانده و دركنند نمينحوكافي جبران خسارت ه ترميمي، خواهان را ب

  . تنبيهي دانستتوان ماهيت آن را شبهمي، روشود و از ايننيز توجه مي
گرايانه ، با اثر سركوبواقعي واردجزايي و تقليل آن به خساراتال با عدم پذيرش شروطكامن
مطالبه نيز چنانچه  هاي قابلالتزامهاي مدني قراردادي به مبارزه برخاسته و در وجهمجازات

 كل تواندنميباشد،  رفتهيپذ را قرارداد شده اجرا قسمت لهمتعهدبخشي از قرارداد اجرا شده و 
هاي التزام در اين فرض، عدم امكان ضبط بيعانهامكان تجزيه وجه. دكن مطالبه را التزاموجه

برخي كردن ايي تلقي جزايي، توجه به توازن قراردادي از طريق جزسنگين، اصل بطالن شروط
جزايي كارگيري شروط ههاي روزافزون در ببيانگر محدويتقضايي و قوانين، شروط در رويه

-جزايي فراتراز كشورهاي حقوق ال با عدم پذيرش شروطكامن.  در حقوق قرارداد انگليس است

  . اندهاي سنگين را پذيرفتهالتزامدارد كه تعديل وجهاي گام برمينوشته
نخستين تفاوت .  نكات ذيل حايز اهميت است،هاي قضاييجزايي با جريمهدر مقايسه شروط

جزايي برخاسته از اراده شروط. ايجاد استمنشأ حقوقي، تفاوت در تأسيس دو  ميان اين
اي قضايي هكه جريمهحاليدر. داردمدني يكديگر بازميال افراد را از مجازات كامن ولي،ندطرفين
 جنبه مجازات و بازدارندگي تر بيش اند و منصفه واگذار شدههيأت به صالحديد دادگاه و اصوالً
جزايي عموماً در قراردادها شروط. استتأسيس دومين تفاوت در بستر جريان اين دو . دارند

 در هاي قضايي عمدتاًكه جريمه آن  حال؛افتندقرارداد به جريان ميدرج و در دعاوي نقض
. گردند و كاركرد چنداني در دعاوي قراردادي ندارندجرم مطرح ميچارچوب دعاوي شبه

 به كار گرچه در دعاوي نقض قرارداد ،اندخسارات اسمي نيز كه قطعاً فاقد رويكردي ترميمي
. ندا ن مواجه شدهدانارغبتي حقوقها، با بيدليل وجود ديگر جايگزين  ولي به،شوندگرفته مي
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؛ رسدنظر ميال بر حقوق ايران دشوار بهي موجود در كامنگانهقضايي سهتطبيق دقيق جريمه
حكم به ، ).م.م.ق4ماده (رغم اختيار قاضي در كاهش خسارات مورد حكم زيرا اصوالً علي

. نيستمجاز  بيه خواندهمانند تن عناوين ديگري، تحتواقعي واردخساراتي مازاد بر خسارات
كه در قتل غيرعمدي به سونيت  جا  آناز، )بودنمجازاتترميمي و(ديه  رغم ماهيت دوگانهعلي

نظر تر به آن قويگردد ماهيت ترميميگردد و نهايتاً ديه به ورثه پرداخت ميخوانده توجهي نمي
، اين وجود با. دفاع استقابل) .ا.م. ق12به ماده  نظرويژه به( گرچه نظر مخالف نيز ،رسدمي

كم و حكم به بطالن يا دستكرد  تفكيك .م. ق230التزام مادهتوان از وجهجزايي را ميشروط
عمومي بر مغايربودن با نظم عالوه،دانستن اين شروط زيرا نافذكرد؛ جزايي تعديل شروط
مجازاتي كه  مدني به طرفين قرارداد است؛ات مجازحق اعطاي حسنه، نوعي اخالقمعامالتي و 

استفاده از وضعيت وءبسا با س تر معامله است كه چه قويدر حقيقت دادرس واقعي آن، طرف
شده دردرواقع، حكم صا. سازد ميرو  هاي روبحرج ناخواسته و  وي را با عسرر،تضعيفطرف 

مجازاتي است حدود توسط قاضي مبني بر پرداخت مبالغ جزايي، صرفاً مهر تأييدي بر ميزان و 
  . است تر معامله تعيين شدهكه پيش از دادرسي، توسط طرف قوي
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