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برمانزن

چکیده
یکی از مهمّ ترین قواعدی که در همه نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته ،اصل لزوم
قرارداد ها است که بارزترین ثمره آن ،اجرای کامل مفاد عقد توسّط متعاقدین می باشد .گاهی اوقات
با وجود لزوم ،اعتبار و امکان انجام تعهّدات ،متعهّد بدون هرگونه عذر موجّه ،از وفای به عهد
خودداری نموده و متعهّدٌ له را از دستیابی به هدفش از قرارداد باز می دارد .از اینرو ،هر نظام حقوقی با
توجه به مبانی نظری خود ،روش ها و ضمانت اجراهایی را جهت الزام متعهّد مستنکف ،وضع و اجرا
می نماید تا ضمن تحکیم روابط حقوقی و اقتصادی داخلی و بین المللی ،از حقوق متعهّدٌ له نیز
حمایت الزم را به عمل آورد .یکی از مهمّ ترین روش ها که در حقوق برخی کشور ها مورد توجه
قرار گرفته است جریمه اجبار می باشد .در عین حال ،در کنار آن ،شیوه های دیگری نظیر وجه التزام
و خسارت تنبیهی جهت الزام متعهّد به چشم می خورد .هدف جریمه اجبار و خسارت تنبیهی ،همیشه
اجبار متعهّد ممتنع است ولی تعیین وجه التزام ،گاهی تحدید مسؤولیت قراردادی ،تعیین پیشاپیش
خسارت نقض عهد یا الزام متعهّد را دنبال می کند .به عالوه ،مبنای اصلی جریمه اجبار و خسارت
تنبیهی ،نظم عمومی و قدرت اجبار متعهّد توسّط حاکم است ولی وجه التزام ،از اراده متعاقدین نشأت
می گیرد .اثبات عمدی بودن امتناع متعهّد یا تجرّی او در نقض عهد برای مطالبه خسارت تنبیهی شرط
است ،اما این شرط در دو روش دیگر جایگاهی ندارد.
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 -0مقدّمه
به طور معمول ،هدف افراد از عقد قرارداد های معاوضی ،بر اجرای آن و مآالً
تحصیل منفعت از این محل بنا می شود .با این حال ،گاهی متعهّد از انجام تکالیف
خود در حق متعهّد له سرباز زده و باعث عدم نیل او به غایت عقد می شود .در این
صوت ،اصل لزوم و قاعده الزم االتّباع بودن قرارداد ها ،به تنهایی راهگشا نبوده و
بیشتر به شمشیر بدون لبه ای شبیه است که فقط ظاهری خطرناك دارد؛ لذا
قانونگذاران سعی کرده اند تا با ارائه راهکارهایی ،روابط متعهّدان را در مقابل یکدیگر
تحکیم بخشند و اجرای تعهّدات را حتی المقدور ممکن سازند .با بررسی حقوق کشور
ها در زمینه اجرای قرارداد ها در مییابیم که یکی از معمول ترین روش ها ،اعمال
فشار بر متعهّد به منظور انجام و یا تسریع در ایفای تعهّداتش می باشد .این شیوه در
کشور هایی که اجرای عین تعهّد را به عنوان قاعده اصلی شناسایی کرده اند ،عمدتاً در
قالب «جریمه اجبار» نمود پیدا کرده است .اما در کشور هایی که اجبار به اجرای عین
تعهّد ،به عنوان طریق جبرانی ثانویه مورد توجه می باشد این فشار ،بیشتر تحت عنوان
«جبران خسارت» مطرح می شود .در عین حال ،روش های دیگری نیز جهت اجبار
متعهّد به مفاد قراردادها پیش بینی شده است .در نوشتار حاضر ،مشخصاً به بررسی
تحلیلی ،تطبیقی این شیوه ها می پردازیم.

 -4جریمه اجبار
 -4-0مفهوم جریمه اجبار
جریمه اجبار ،دارای دو جزء «جریمه» و «اجبار» می باشد .جریمه ،مؤنث جریم و
به معنای «گناه و بسیار شرّ» بوده و در تداول عامه فارسی زبانان ،به معنای «تاوان» و در
واقع ،مترادف جزای نقدی و کیفر مالی بکار می رود (دهخدا ،)631/5 :6222 ،اما
جزء دوم این ترکیب یعنی اجبار ،از ریشه جبر می باشد و به معنای «به ستم بر کار
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داشتن ،اکراه ،الزام و در نقطه مقابل اختیار ذکر شده است» (مهیار ،بی تا.)722/6 :
همچنین در اصطالح حقوقدانان ،جریمه به دو معنای جرم یا جرمانه تعبیر می گردد
(جعفری لنگرودی .)6527/3 :6220 ،با توجه به معنای لغوی واژگان ،در اصطالح
حقوقی که البته از معنای لغوی دور نیافتاده است ،جریمه اجبار را از جمله چنین
تعریف کرده اند« :مجموعه اعمال تهدیدی که طی آن ،مقام قضایی ،مبلغی وجه نقد را
به ازای هر دوره زمانی یا هر بار امتناع از انجام تعهّد ،به سود محکومٌ له وضع و
سرانجام وصول می کند تا موجب تهدید و اجبار محکومٌ علیه ممتنع ،به انجام احکام
متضمّن تعهّدات مقیّد به مباشرت گردد» (ره پیک.)13 :6272 ،
 -4-4قلمرو اجرایي جریمه اجبار
با توجه به تنوع روابط حقوقی و آثار هر قرارداد از حیث امتناع غیر موّجه متعهّد از
اجرای تعهّدات در حق متعهّدٌ له از یک سو ،و طوالنی بودن روند قضایی اجبار متعهّد
در محاکم از سوی دیگر ،قانونگذاران جهت کوتاه تر شدن زمان اجرای تعهّد ،به
جای اجبار های مستقیم ،اجبار های غیر مستقیم را نیز توصیه می نمایند؛ زیرا قبل از
انحالل عقد ،با فرض توانایی متعهّد در اجرای تعهّدات ،بعضاً با استفاده از روش اجبار
فیزیکی و روانی ،می توان وی را وادار به اجرای مفادّ قرارداد نمود .نکته مهمی که
باید مورد توجه قرار گیرد ،این است که با مطالعه رویّه حاکم در دو نظام حقوقی
آلمان و انگلیس ،در می یابیم که استفاده از جریمه اجبار به عنوان یک روش جهت
اجبار متعهّد ،بیشتر در حوزه های رقابت غیر منصفانه و مقررات ضدّ انحصار قابل
اعمال می باشد ( International Encyclopedia of Comparative
 )Law/16/96اما اخیراً عالوه بر موارد فوق ،امکان استفاده از جریمه اجبار ،در دو
حوزه حقوق خانواده ،با وجود حساسیّت و ظرافت روابط عاطفی حاکم بر این حوزه،
حقوق کار و روابط صنعتی ،به ویژه در زمان عدم پذیرش حکم اخراج کارمند از
سوی دادگاه و حکم بازگشت او به کار نیز فراهم شده است ( .)Ibidبا این همه ،برخی
از کشور های تابع نظام حقوقی رومی -ژرمنی از جمله ایتالیا و آلمان ،پا را از این هم
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فراتر گذاشته و در مواردی همچون حقوق شهروندی ،حمایت از مصرفکنندگان یا
حفاظت از محیط زیست نیز از این حربه ،به منظور تحکیم هر چه بیشتر روابط
اجتماعی و اقتصادی میان مردم استفاده می نمایند ( .)Op.cit/97لیکن معضلی که
گریبان گیر دادگاه ها در اجرای این نوع از اجبار است ،این می باشد که با توجه به
اختالفات فرهنگی و اجتماعی میان طرفین عقد ،همیشه روش یکسانی جهت اعمال
فشار فیزیکی یا روانی بر متعهّد مستنکف قابل شناسایی و اعمال نیست .از سوی دیگر،
اجرای این احکام ،معموالً در نهایت به تشخیص دادگاه از محل اموال و دارایی های
متعهّد مستنکف صورت می پذیرد و وی را جهت اجرای مفادّ عقد ،مکلف به پرداخت
جریمه می نماید .گاهی اوقات این جریمه با خسارات وارده به متعهّد له برابر نبوده و
نتیجتاً اکثر ضرر های وارده به متعهّدٌ له غیر قابل جبران باقی می ماند .بر همین اساس،
بسته به تمایل و نیاز جامعه ،مقنن و رویه قضایی در هر نظام حقوقی کوشیده اند تا از
طریق اعمال روش هایی در قالب اجبار غیر مستقیم ،اعمّ از حبس متعهّد مستنکف و یا
اعمال جریمه مالی در حقّ وی ،با لحاظ ضرر وارده به متعهّد ،به مقابله با این مشکل
بپردازند (.)L'attuazione degli obblighi di fare/166
الف :در فقه و حقوق ایران
در حقوق ایران ،به تبعیّت از فقه امامیه ،در زمان تخلّف از اجرای تعهّد ،الزام
ممتنع به انجام آن چه بر عهده گرفته است ،قاعده می باشد.کما این که در ماده 330
ق.م می خوانیم« :عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده
است ملزم می نماید  »...و به ویژه ماده  322درباره شروط ضمن عقد چنین اشعار می
دارد« :هرگاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط
شده است باید آن را به جا آورد و در صورت تخلّف ،طرف معامله می تواند به حاکم
رجوع نموده تقاضای اجبار وفای به شرط بنماید» .در همین راستا ،به منظور جلوگیری
از انحالل قرارداد به موجب خیار فسخ و الزام متعهّد مستنکف ،قانونگذار ،ضابطه
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دیگری را نیز پیش روی متعهّدٌ له قرار داده و آن استفاده از شیوه اجبار غیر مستقیم به
ویژه «جریمه اجبار» است .از نظر مبانی فقهی ،جریمه اجبار با قاعده الضرر ،تعزیر،
اصل لزوم و قاعده اجبار توجیه می شود؛ به نحوی که می توان قول به عدم امکان
جریمه اجبار را قولی خالف اصول و قواعد حقوقی دانست .حاکم در حقوق ایران
دارای آن چنان تکلیف و اختیاری است که بتواند اجرای حکم متضمن تعهّد را از
طریق تهدید و اخذ مال (که از مصادیق تعزیر می باشند) تضمین نماید و جریمه اجبار
الزمه اعطای اختیار به حاکم جهت انجام تعهّدات مقید به مباشرت است (بخشنده،
 .)2 :6230باید توجه داشت که هرچند در قانون آئین دادرسی مدنی کنونی ،به
صراحت ،موضوع جریمه اجبار مطرح نشده است ،اما به نظر می رسد که می توان با
لحاظ تبصره ماده  12قانون اجرای احکام مدنی مصوّب  ،6250به عنوان یکی از قوانین
الزم االجراء ،این ضمانت اجرای مذکور در ماده  233قانون آئین دادرسی سابق6را
کماکان قابل اجرا دانست .از منظر برخی حقوقدانان ،با عنایت به این که در ماده 533
قانون آئین دادرسی مدنی کنونی ،چنین مقرّر شده است که قوانین و مقررات مغایر
آن ،ملغی می گردد و این در حالی است که ماده  233قانون آئین دادرسی مدنی سابق،
هیچ گونه مغایرتی با قانون آئ ین دادرسی مدنی حاکم ندارد ،لذا با توجه به حکم
مندرج در تبصره ذیل مادۀ  12قانون اجرای احکام مدنی ،می توان کماکان به ماده
مذکور عمل نمود (کاتوزیان 630 :6272 ،به بعد) .عده دیگری ،ضمن پذیرش اجرایی
بودن تبصره ماده  12قانون اجرای احکام مدنی ،به منظور تقویت نظر فوق ،چنین
استدالل می کنند که حکم مقرّر در ماده  233قانون سابق ،در تبصره ماده  12قانون
حاکم ،از طریق ارجاع به آن ،منصوص گردیده است و نتیجتاً حکم مزبور از مقرّرات
 -6ماده  233مقرّر می داشت« :در مواردی که موضوع تعهّد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهّد
ممکن نیست ،دادگاه می تواند به درخواست متعهّدٌ له ،در حکم در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور
آن ،مدت و مبلغی را معین کند که اگر محکومٌ علیه ،مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند ،مبلغ مزبور
را برای هر روز تاخیر به محکومٌ له بپردازد».
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اجرای احکام شمرده می شود که تاکنون نسخ نگردیده است .بنابراین باید قائل به
اعتبار تبصره ماده  12قانون اجرای احکام مدنی و ترتیب مرجوعٌ الیه بود (مهاجری،
 .)302/6 :6277در خصوص ماهیت جریمه اجبار ،اختالف نظر وجود دارد؛ عده ای بر
این عقیده اند که جریمه اجبار با جبران خسارت ،رابطه مستقیم داشته و از همان سنخ
است .این عقیده صحیح به نظر نمی رسد ،زیرا در تعیین مبلغ جریمه ،دادگاه به امکان
نفوذ و اثر حکم اجبار در اراده متعهّد توجه دارد و می خواهد او را بدین وسیله وادار
به اطاعت کند (کاتوزیان635/1 :6272 ،و ،)627در حالی که در صدور حکم به
جبران خسارت ،هدف این است که ضرر وارده به طلبکار جبران شود و مبلغ آن باید
به اندازه زیان باشد .در نتیجه ،دستور پرداخت جریمه اجبار ،مانع از رسیدگی و صدور
حکم به جبران خسارت ناشی از امتناع متعهّد مستنکف نیست .بنابراین ،طبیعت جریمه
اجبار آن را از خسارت جدا ساخته و به جزای نقدی مانند می کند .با این وجود ،نباید
آن را کیفر عدم اجرای تعهّد یا حکم شمرد .وانگهی جریمه اجبار ناظر به آینده است،
موقّت بوده و چهره تهدید کننده دارد .به همین جهت ،دادگاه می تواند آن را هر زمان
تغییر دهد (ماده  220قانون آئین دادرسی مدنی سابق) .پس باید آن را نوعی جریمه
محکوم له مقرر می شود و هدف آن اجبار متعهّد است نه
ٌ
خصوصی شمرد که به سود
مجازات او (همان .)630/1 :در مقابل ،گروه دیگر معتقدند که ماهیت جریمه اجبار
همان خسارت تأخیر در اجرای تعهّد است و بر همین اساس ،الزامی برای محکومیت
متعهّد مستنکف به دو مبلغ خسارت تأخیر در انجام تعهّد و جریمه اجبار تصوّر
نمیکنند و در صورت تردید ،با جاری نمودن اصل عدم و برائت ذمّه ،متعهّد مستنکف
را از پرداخت هر دو مبلغ بریء می دانند .در مقام تحلیل نهایی پیرامون ماهیّت جریمه
اجبار در حقوق ایران باید گفت ،همان طور که در تعریف جریمه اجبار بیان شد ،این
نهاد سعی در استحکام بخشیدن به قرارداد های خصوصی دارد اما در عین حال ،با
جبران خسارت بسیار متفاوت است .بنابراین با توجه به اختالفات در مبنا و مفهوم این
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دو رکن می توان ماهیّت جریمه اجبار را جریمه مالی نقضکننده قرارداد دانست.
چراکه نوعی تنبیه و مجازات است و یا به عبارت دیگر ،تهدیدی برای پیشگیری از
نقض قرارداد یا استمرار نقض آن توسط متعهّد می باشد .به عالوه ،از آنجا که ماهیّت
جریمه اجبار ،جبران خسارت وارده به متعهّدٌ له نیست ،بلکه جریمه تخلف متعهّد است
لذا هم با جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهّد و هم با جبران خسارت ناشی از
تأخیر در انجام تعهّد تفاوت دارد (ره پیک50 :6275 ،؛ صدرزاده افشار.)105 :6271 ،
در فقه امامیه ،همانند حقوق ایران با تکیه بر عمومات آیه شریفه «أوفوا بالعقود» (مائده:
 ،)6حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم» ،قواعد فقهی صحّت و لزوم قرارداد ،اصل
بر اجرای عین تعهّد توسط متعهّد است؛ خواه موضوع تعهّد ،به عنوان عقد مستقلّ بوده
و یا فرع بر تعهّد اصلی باشد (گرجی .)13/6 :6222 ،در صورت استنکاف متعهّد از
اجرای موضوع عقد ،طبق قول مشهور فقها ،با توجه به اصاله اللزوم به عنوان قاعده
اصلی ،فسخ قرارداد به عنوان راهکار اصلی و مطلق برای متعهّد نیست ،بلکه این حقّ
در طول اجرای اجبار تعهّد ایفای نقش می کند (شهید ثانی2 :6161 ،؛ آخوند
خراسانی630 :6203 ،؛ نجفی363/32 :6205 ،؛ شهید اول653/3 :6275 ،؛ نجفی
خوانساری356/3 :6136 ،؛ شهید ثانی500/2 :6237 ،؛ طباطبائی یزدی633/3 :6227 ،؛
خوئی12/3 :6160 ،؛ خمینی .)222 - 237/5 :6271 ،زیرا چنان که فقها نیز بیان داشته
اند داعی ایجاد خیارات ،دفع ضرر از متعهّدٌ له است؛ از اینرو در صورتی که راهی
برای اجبار متعهّد ممتنع موجود باشد ،ضرری ایجاد نمی شود تا نیاز به دفع آن احساس
شود (انصاری .)375 :6225 ،قانون مدنی به شرحی که فوقاً گفته شد ،از همین نظر
تبعیّت نموده است (مواد  322الی  323قانون مدنی) .از طرف دیگر ،هرچند که اصل
بر لزوم وفای به عهد است ،اما چه در اقوال فقها و چه در مقررات جاری ،شیوه های
اجبار کننده متعهّد ،به طور دقیق پیش بینی نشده ،بلکه این طرق الزامآور به طور
اجمالی و پراکنده در مباحث فقهی و مآالً در قوانین ایران مشهود است .به عبارت
دیگر ،غالب فقها اعمّ از عامّه و خاصّه ،آثار اجبار متعهّد ممتنع را در مباحثی همچون
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حقّ حبس  -مواد  ،6075 ،222ق.م 230 ،226 ،ق.ت ( -کاتوزیان )276 :6272 ،الزام
متعهّد ممتنع به انجام تعهّد از جانب حاکم شرع (مستند به مفهوم قاعده «الحاکم ولیّ
الممتنع») ،حق فسخ  -مواد  521 ،177 ،120 ،270 ،310 ،323ق.م ( -طباطبائی یزدی،
637/3 :6227؛ خمینی6503/5 :6271 ،؛ کاتوزیان )302/2 :6272 ،و نهایتاً جبران
خسارت ناشی از عدم اجرای تعهّد (مستنبط از مفهوم قاعده تسبیب و ماده  207به بعد
ق.م) منحصر می کنند .نکته ظریفی که در این میان بسیار حائز اهمیّت است این که در
هیچ یک از روش های فوق ،چه از منظر عقاید فقها و چه از دیدگاه مقنّن و
حقوقدانان ،اعمال الزام کننده که نوعاً موجب تسریع در اجرای تعهّدات عقدی و
تقویت خصیصه الزام آوری متعهّد باشد ،مورد پیش بینی قرار نگرفته است؛ چراکه
گاهی حتی صِرف بکار بردن هر یک از شیوه های باال ،نه تنها نمی تواند موجب الزام
متعهّد گردد ،بلکه به واسطه تعویق در اجرای موضوع تعهّد ،سبب عقیم شدن انجام آن
و زایل شدن هدف متعهّدٌ له از انعقاد قرارداد می گردد به گونه ای که در نهایت ،چه
بسا متعهّد ،از حصول عوض قراردادی خویش منصرف شود .در صورتی که اگر به
حقوق برخی کشور ها از جمله آلمان بنگریم ،در می یابیم که برخی از روش های غیر
مستقیم و فشار های روانی حاصل از آن ،از جمله جریمه اجبار و مآالً نقصان مالی که
در اموال متعهّد ایجاد می کند ،اثر الزامآوری بیش از طرق مذکور دارد.
ب :در حقوق آلمان
مقررات مربوط به روند اجرای قهری تعهّد ،در کتاب هشتم از قانون آئین دادرسی
مدنی آلمان 6تحت عنوان اجرای اجباری3انعکاس یافته است .در قانون مذکور که در
سال  3001با تغییرات اساسی مواجه شده ،مواد  201تا  315مربوط به این موضوع می
باشد .حسب این ضوابط ،متعهّدٌ له ،باید بدواً به تحصیل حکم الزم االجراء از دادگاه
حقوقی دائر بر اجرای عین تعهّد مبادرت نماید .سپس روش خاصّ اجرای حکم ،به
)1-Zivilprozessordnung (ZPO
2-Zwangsvollstreckung.
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ماهیّت ادعا بستگی دارد .مهمّ ترین تقسیم بندی ،عبارت از تفکیک میان اجرای حکم
به پرداخت وجه و اجرای حکم دائر بر تسلیم مال یا انجام دادن کار یا ترك انجام
کاری است .بر همین اساس و با توجه به خروج موضوعی مبحث تعهّدات پولی از
نوشتار حاضر ،اینک به بررسی اثر کاربرد جریمه اجبار در تعهّدات غیر پولی می
پردازیم .در این حوزه ،نظام حقوقی آلمان ،نسبت به کشور های پیرو نظام کامن ال
مسیر متفاوتی را پیموده است .بر اساس بند  6ماده  777ق.آ.د.م در مواردی که تعهّد،
قائم به شخص متعهّد و غیر قابل تبدیل به پول است ،اجرای آن از طریق تعیین جریمه
اجبار یا حبس متعهّد صورت می پذیرد .حدّ اکثر میزان جریمه عبارت از  35/000یورو
می باشد .جریمه مزبور می بایست به دولت پرداخت شود و متعهّدٌ له را در آن حقّی
نیست .به عبارت دیگر ،حبس و جریمه اجبار برای تأمین منفعت مورد انتظار متعهّدٌ له
از اجرای تعهّد نبوده و صرفاً وسایلی بر الزام متعهّد به انجام تعهّد می باشند که مصادیق
بارز آن را می توان در تعهّد به فعل ایجابی یا سلبی (ترك فعل) مالحظه نمود
( .)International Encyclopedia of Comparative Law/16/95در
تعهّد به فعل ایجابی ،ممکن است انجام تعهّد توسط شخص ثالث امکان پذیر باشد و یا
نباشد .حکم حالت اول نسبتاً ساده است .تا زمانی که انجام تعهّد توسط شخص ثالث
برای متعهّدٌ له مطلوبیّت داشته باشد (به عنوان مثال ،کار ساخت و ساز) ،قانون به جای
اصرار در اعمال فشار بر شخص متعهّد مستنکف ،به دادگاه این اختیار را اعطا می نماید
که انجام تعهّد توسط شخص ثالث یا متعهّدٌ له را البته با هزینه متعهّد تجویز کند .این
هزینه نیز باید قبل از اجرای جایگزین از سوی متعهّد پرداخت شود .هزینه مذکور
ممکن است بیشتر از مخارجی باشد که خود متعهّد در فرض اقدام به انجام تعهّد،
متحمل می گردید ( .)The German Law of Contract/905لیکن در حالت
دوم ،یعنی عدم امکان انجام تعهّد توسط ثالث ،وضعیت کمی پیچیده تر است زیرا در
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اینجا ،اجرای جایگزین مقدور نبوده و انجام تعهّد کامالً مقیّد و مشروط به مباشرت
شخص متعهّد6است .در اینجا قانونگذار دو راه حلّ را پیش بینی نموده است :از یک
طرف ،دادگاه می تواند متعهّد را به پرداخت جریمه (جریمه اجبار) 3تا میزان 36،300
دالر آمریکا برای هر بار امتناع از انجام تعهّد وادار نماید .اگر این جریمه پرداخت
نگردد ،بازداشت اجباری شش ماهه در انتظار متعهّد خواهد بود ( .)Ibidمضاف بر
آن ،در صورتی که تعهّد ،ناظر به ترك فعل باشد ،به روش مشابه و البته دقیق تر عمل
می گردد ( .)Op.cit/906مانند این که در این گونه موارد ،متعهّد مستنکف ،مجبور
به پرداخت جریمه (جریمه اداری) 2تا مبلغ  36،300دالر آمریکا برای هر مرتبه نقض
تعهّد می باشد و در صورت عدم پرداخت ،هر بار ،منجر به بازداشت اجباری به مدت
شش ماه و جمعاً کمتر از دو سال خواهد گردید .نکته دیگری که در مورد کاربرد
جریمه اجبار در رویّه قضایی آلمان می تواند مورد توجه قرار گیرد این که در
مواردی ،جریمه اجبار قابل اعمال نیست .این استثنائات از قرار ذیل می باشد -6 :در
صورتی که انجام عمل مورد درخواست ،منحصراً وابسته به اراده متعهّد نباشد؛  -3در
صورتی که تعهّد ،مربوط به ازدواج و به ویژه ناظر به خدمات به دیگران باشد (بند 2
ماده  777ق.آ.د.م) .نکته مهمّی که در ورای حکم مزبور وجود دارد این است که
اجبار مستخ دمین یا کارکنان به انجام کار ،مغایر با کرامت انسانی آنها بوده و لذا قابل
اعمال نیست .اما چنان چه مفاد تعهّد ،ناظر به ترك فعل متعهّد در برابر متعهّد له باشد،
به موجب بند  6ماده  730ق.آ.د.م اجرای این گونه تعهّدات بر اساس تصمیم دادگاه،
از طریق جریمه یا حبس متعهّد صورت می پذیرد .تعهّدات ناظر به خودداری از انجام
کار که منتهی به صدور قرار منع از سوی دادگاه می شوند ،در حقوق مالکیّت فکری و
حقوق رقابت بسیار معمول بوده و برخی حقوق ذاتی نظیر حقّ بر حریم خصوصی را
1-Unvertretbare Handlungen.
2-Zwangsgeld.
3-Ordnungsgeld.
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مورد حمایت قرار می دهند .همچنین بر اساس ماده  551قانون مدنی آلمان ،در مورد
اقداماتی که برای حفاظت و نوسازی مکان استیجاری از ناحیه موجر6صورت می
پذیرد ،مستأجر3مکلّ ف است با او همکاری الزم را به عمل آورده و آثار چنین اقدامی
را تحمّل نماید .به این نوع روش اجرا ،اصطالحاً «تحمل و همکاری در حفاظت و
نوسازی»2می گویند .در واقع ،اقداماتی که به منظور بهبود موضوع اجاره ،ذخیره انرژی
یا آب و ایجاد فضای جدید برای سکونت انجام می شوند ،از این قبیل می باشند.
همچنین اگر اجرای تعهّد منوط به اعالم اراده متعهّد باشد ،باید دید که آیا باز هم
جریمه اجبار در مجبور ساختن متعهّد کارساز است یا خیر؟ به طور کلّی باید گفت که
این نوع تعهّد ،مصداق تعهّداتی است که انجام آن توسّط شخصی غیر از متعهّد ممکن
نبوده و قائم به شخص متعهّد می باشد .ماده  731ق.آ.د.م در مورد اجرای این تعهّد ،به
جای پیش بینی اجبار فیزیکی متعهّد ،یک راه حلّ عملی را مورد پذیرش قرار داده
است؛ بدین نحو که به حکم صادره از دادگاه دایر بر الزام متعهّد به اعالم اراده ،در
واقع همان اثر اعالم اراده مترتّب می گردد .در صورتی که موضوع درخواست اجرا،
انتقال مال باشد ،عالوه بر تعهّد به انتقال ،شرط دیگری مبنی بر اعالم اراده مورد نیاز
است .در اینباره شایسته است به نحوه اجرای تعهّد اصلی بایع در قرارداد فروش اشاره
کرد (بند  6ماده  122ق.م.آ) .در حقوق آلمان ،انتقال مالکیّت ،به طور ضمنی در عقد
بیع موجود و مستتر نیست بلکه به عنوان یک قرارداد انتقال جداگانه که باید از تعهّد
مبنا تفکیک شود ،مورد توجه قرار می گیرد .مطابق ماده  333قانون مدنی آلمان،
فروشنده باید مال موضوع قرارداد را به خریدار تسلیم نموده و طرفین نسبت به انتقال
مالکیّ ت توافق کنند .در صورتی که فروشنده قصد همکاری در تحقق امور فوق الذکر
را نداشته باشد ،به موجب ماده  731قانون آئین دادرسی مدنی ،حکم اجرای عینی

1-Vermieter.
2-Mieter.
3-Duldung von Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen.
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تعهّد ،به مثابه جایگزین توافق نسبت به انتقال مالکیّت تلقّی می شود و تسلیم مال
موضوع قرارداد توسّط مأمور اجرای احکام دادگاه صورت می پذیرد و عمالً وی مال
را از فروشنده گرفته و تسلیم خریدار می نماید (مواد  772و  732ق.آ.د.م) .باید افزود
که تعهّد ات پولی ،بدون اجبار فیزیکی یا تحمیل جریمه علیه بدهکار اجرا شده و
استیفای محکومٌ به از محلّ اموال محکومٌ علیه صورت می گیرد .در واقع ،همین روش
برای اجرای تعهّداتی که از سوی اشخاصی غیر از متعهّد قابل انجام می باشند نیز قابل
تصوّر است (.)Ibid

 -2وجه التزام
 -2-0دیدگاه فقه و حقوق ایران
التزام ،در لغت به معنای همراه بودن ،مالزم شدن ،به گردن گرفتن و  ...به کار می
رود .در اصطالح حقوقی ،وجه التزام6که گاه از آن به عنوان «شرط جزاء یا کیفری» نیز
یاد می شود ،ویژه قرارداد ها است و مبلغی است که متعهّد باید در صورت تأخیر در
اجرا یا عدم اجرای قرارداد (حسب مورد) به متعهّدٌ له بپردازد .حسب صریح ماده 320
قانون مدنی« :اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ،متخلف
مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه کند ،حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه
ملزم شده است محکوم کند» .از منظر لغوی ،مفهوم وجه التزام در فقه و حقوق ایران بر
یکدیگر منطبق است ،لیکن از لحاظ ماهوی و اصطالحی ،متفاوت به نظر می رسند.
زیرا با بررسی منابع فقهی در می یابیم که گروهی ،وجه التزام را از سنخ ضمانات می
دانند و از اینرو ،به واسطه جای گرفتن ضمانات در مبحث احکام امری ،وجه التزام را
هم جزو ضوابط امری بر شمرده و اراده متعاقدین را نسبت به آن بالاثر می پندارند .بر
همین اساس ،وجه التزام را در زمره مجازات های مدنی برشمرده اند (جعفری

1-Liquidated Damages
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لنگرودی .)223/5321 :6220 ،اما گروه دیگر با وحدت مالك از مستنداتی همانند
حدیث نبوی« :المُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و فرموده امیر المؤمنین« :مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً
فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَاللًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً» (طوسی،
 226/2 :6102و ،)102و نهایتاً عمومات آیه شریفه «أوفوا بالعقود» (مائده )6 :بر خالف
سایر فقها ،چنین ابراز عقیده می کنند که چون هدف از شرط جزایی در عقد،
قراردادن ضمانت اجرا برای عمل به مفادّ عقد توسط متعهّد مستنکف است به همین
جهت ،ضمن تأثیر بال انکار اراده متعاقدین در ایجاد این نوع تضمین ،می توان صحّت
یا نفوذ آن را تابع عقد یا تعهّد مورد توافق متعاقدین دانست .در نتیجه ،در صورتی که
تعهّد از لحاظ قانونی صحیح باشد ،وجه التزام تابع آن نیز نافذ است وگرنه ،چنان چه
به هر علّتی عقد باطل گردد ،شرط جزایی ملحق به آن نیز باطل خواهد بود .بنابراین،
مطابق نظر این گروه ،ضابطه کلّی برای صحّت شرط جزایی این است که شرط
مذکور ،نه مبتنی بر امر باطلی بوده ،و نه امر باطلی را در پی داشته باشد .در این
صورت ،چنین شرطی صحیح و نافذ بوده و به عنوان یک تکلیف شرعی الزم الوفاء
است (بحرانی362/5 :6105 ،؛ کلینی222/5 :6133 ،؛ حرّ عاملی ،بی تا73/67 :؛
موسوی بجنوردی637/2 :6163 ،؛ مجلسی ،بی تا77/600 :؛ حمیری ،بی تا .)203 :در
آخر ،عدهای دیگر با نادیده گرفتن دو دیدگاه فوق ،وجه التزام را معادل بیع عربون
دانسته و برای تقویت عقیده خود می گویند که بیع عربون ،به معنی بیعانه است و از
جنبه ماهوی و کاربرد با وجه التزام شباهت نزدیکی دارد (ابن منظور533/6 :6161 ،؛
ابن قدامه625/1 :6322 ،؛ شربینی ،بی تا .)23/3 :از سوی دیگر ،باید گفت که مطابق
دیدگاه بعضی از فقهای عامّه از جمله احمد حنبل ،به علّت وجود انطباق بین تعریف
بیع عربون با بیعانه ،تبدیل این تأسیس حقوقی به وجه التزام را امری صحیح و معتبر می
دانند (ابن قدامه ،)625/1 :6322 ،ولی برخی دیگر از قبیل شافعی و مالک ،این تأسیس
حقوقی را باطل دانسته و تبعاً تبدیل آن به وجه التزام را جایز نمی دانند (شربینی ،بی تا:
 )23/3در حالی که فقهای امامیّه ،ضمن صحیح شمردن اعتبار قانونی بیع عربون ،امکان
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تبدیل این نهاد حقوقی به وجه التزام را بالاشکال و وفق مقرّرات شرعی می پندارند
(طوسی222/2 :6102 ،؛ عالمه حلّی .)233/6 :6162 ،از اینرو با استناد به دیدگاه فقهای
امامیه در خصوص بیع ع ربون و مستندات فقهی ،می توان شرط جزایی مذکور در ماده
 320قانون مدنی را از لحاظ فقهی هم واجد سابقه دانست.
 -2-4حقوق آلمان
صرفنظر از مفهوم وجه التزام در حقوق آلمان که با مفهوم آن در حقوق ایران
تفاوت خاصی ندارد ،نکته قابل توجه در خصوص آن این است که بر خالف حقوق
ایران ،وجه التزام در حقوق آلمان قابل تعدیل می باشد .ماده  210قانون مدنی آلمان
این اختیار را داده است که در صورتی که مبلغ وجه التزام ،برای جبران خسارت واقعی
متعهّدٌ له کافی نباشد ،وی بتواند برای وصول مبلغ معیّن شده علیه بدهکار اقامه دعوی
نماید ،مشروط بر این که برای اثبات ادعای خود راجع به مبلغ زاید ،طبق قاعده کلّی،
اقامه دعوا نموده و دلیل ارائه کند (Punishing for the Injury: Tort Law's
Influence on the Constitutional Limitations of Punitive
Damage Awards. Hofstra Law Review, 39 (595): 31-48).
 -2-2حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس ،مقوله وجه التزام قراردادی ،دو قسم است .این تفکیک ،اساساً
با دو معیار هدف و شروط متعاقدین قابل تمیز است .بدین نحو که چنان چه شرط
قراردادی ،برای اجرای تعهّد اصلی ،جنبه تحذیری و تهدیدی داشته باشد ،خصیصه
جریمه بودن آن غلبه دارد و در این وضعیت ،متضرّر ،نمی تواند مبلغ معیّن شده را
مطالبه نماید بلکه صرفاً استحقاق مطالبه زیان واقعی خود را دارد .از سوی دیگر ،چنان
چه شرط جزاء ،به منظور تقویم خسارت تخلّف از اجرای تعهّد در قرارداد درج شده
باشد ،ویژگی وجه التزام بودنش بارزتر است و بر خالف نوع پیشین شرط کیفری ،این
شرط نافذ بوده و در صورت حصول شرایط ،بدون توجه به مقدار ضرر وارده ،مبلغ
تصریح شده توسّط زیان دیده قابل وصول می باشد .همچنین در این نظام حقوقی،
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مانند حقوق ایران ،برای تغییر شروط و قیود متضمّن وجه التزام در قرارداد ها ،هیچ
گونه اختیار قضایی به قضات اعطا نشده است (Economic Analysis of
Punitive Damages: Theory, Empirics, and Doctrine. NYU
Law and Economics Research Paper, (12): 51-5).

 -2خسارت تنبیهي
 -2-0مفهوم و سابقه خسارت تنبیهي
در فرهنگ حقوقی بلک ،در تعریف خسارت تنبیهی بیان شده است« :درجه
افزایش یافته ای از خسارت ها می باشد که در جایی که خوانده ،در ایراد زیان ،رفتار
توأم با بی احتیاطی ،سوء نیّت یا خدعه از خود بروز داده است ،به نفع خواهان حکم
داده می شود ( Blacks Law Dictionary,West Publishing,
 .)London,1968, P.164در تعریف دیگر گفته شده است« :خسارت تنبیهی ،6در
فرضی است که رفتار خوانده عالوه بر ورود خسارت ،نسبت به خواهان اهانت آمیز
باشد ،یا بی اعتنایی او را نسبت به ایمنی دیگران نشان دهد ،یا همراه با تمهیدی برای
خودداری از جبران خسارت باشد» (مقصودی پاشاکی .)03 :6277 ،همچنین گفته شده
است خسارت تنبیهی عبارت است از «مبلغی که عالوه بر خسارت ترمیمی ،به دلیل
وقوع عمد یا سوء رفتار خوانده ،به نفع خواهان رأی داده می شود» (عالی پناه:6272 ،
 .)12بنابراین ،در تعریف «خسارت تنبیهی» می توان گفت« :نوعی خسارت مازاد بر
خسارت ترمیمی است که خوانده به خاطر جسارت و تجرّی که در رفتار زیانبار خود
داشته است ،باید به حکم دادگاه ،به خواهان بپردازد» (عبداللهی )70 :6272 ،در واقع،
خسارت تنبیهی ،ماهیّت شبه کیفری داشته و هدفی شبیه به مجازات دارد .با وجود این،
نمی توان خسارت تنبیهی را نوعی مجازات به معنای اخصّ دانست؛ زیرا نه تنها
مجازات نتیجه عمل مجرمانه است ،بلکه خسارت تنبیهی ،اصوالً در برابر ارتکاب جرم
1-Punitive Damages – Examplary Damages
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پرداخت نمی شود و عمل خوانده در این نوع دعاوی ،شبه جرم است .همچنین میزان
مجازات را قانون مشخّص می کند و دادگاه حقّ تجاوز از میزان مقرّر قانونی را ندارد؛
در حالی که میزان خسارت تنبیهی را اصوالً دادگاه مشخّص می کند .به عالوه،
خسارت تنبیهی به خواهان پرداخت می شود ،نه به دولت ،لذا نمی توان آن را نوعی
جزای نقدی نیز محسوب کرد .این امر ،خسارت تنبیهی را از مجازات منفکّ ساخته و
به بحث خسارات نزدیک می کند .در واقع ،طرح بحث خسارت تنبیهی در کتاب های
مربوط به شبه جرم و مسئولیّت مدنی ،مؤیّد همین معنا می باشد .بر همین مبنا ،زمانی
حکم به پرداخت این قسم خسارت صادر می گردد که ارکان سه گانه مسؤولیّت مدنی
در حقّ متعهّدٌ له ،به منصّه ظهور رسیده باشد .به عبارت دیگر ،پرداخت خسارت
تنبیهی ،فرع و مازاد بر خسارت ترمیمی است و بدون آن معنا ندارد .لذا ورود ضرر،
جزو شرایط مطالبه خسارت تنبیهی دانسته شده است (Punitive Damages As
 .(.Societal Damages. The Yale Law Journal, 113: 351-375).بر
همین اساس ،می توان مواردی همچون عیب ناشی از تولید کاال ،حوادث ناشی از کار
و نقض مالکیّت فکری را از امور مرتبط با این نوع خسارت تلقّی نمود .جالب است
بدانیم در انگلیس ،در سال  6337در پی تصویب قانون کپی رایت ،طرح صنعتی و
اختراع ،خسارت تنبیهی به صورت گسترده در این خصوص مورد حکم واقع شده
است .در این کشور ،خسارت تنبیهی ،دارای قدمت طوالنی نبوده بلکه قدمت آن به
اواسط قرن هجدهم بر می گردد .با توجه به این که خسارت تنبیهی ،یکی از انواع
خسارات فراجبرانی است ،می توان شکل قدیمی آن را تحت عنوان خسارات متعدد
) (Multiple Damagesدر مجموعه قوانین حمورابی که قدمت آن به حدود چهار
هزار سال قبل بر می گردد یافت .این خسارات ،نوعی خسارت با ویژگی تنبیهی بودند
که بر اساس مقیاس از پیش تعیین شده ارزیابی می شدند .این خسارات بعدها هم در
قوانین متعدد از جمله مقرّرات حقوق روم پیشبینی گردیدند اما به تدریج ،جای خود
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را به خسارات تنبیهی داده و برای اولین بار در نظام کامن ال به طور عامّ و در حقوق
انگلیس ،به طور خاصّ به رسمیّت شناخته شدند.

(The Law of Tort,

Fundamental Principles of Law, Sweet & Maxwell, London
1989, p. 206).
 -2-4قلمرو اجرایي خسارت تنبیهي
الف :در فقه و حقوق ایران
با مراجعه به متون فقهی ،عنوانی لفظاً یا مفهوماً منطبق بر «خسارت تنبیهی» مشاهده
نمی شود .دیه مالی است که از جانب شارع برای جنایات مقرّر شده است و خسارت
تنبیهی نیز خسارتی است که در موارد توهین به شرافت اشخاص یا سوء استفاده از
قدرت و موقعیّت ،به آن حکم می شود .بنابراین ،دیه و خسارات تنبیهی به لحاظ
موضوع ،کامالً با هم تفاوت دارند .به رغم این ،شباهت ماهوی ،این دو نهاد را تا
حدودی به هم نزدیک کرده است؛ چه ،هم دیه و هم خسارات تنبیهی ،از یک سو
جنبة بازدارندگی و تنبیهی دارند و از سوی دیگر ،برای جبران خسارات در نظرگرفته
شده اند .البته جنبة تنبیهی و کیفری هر دو نهاد نیز به گونه ای در حقّ خواهان (مجنیٌ
علیه و زیان دیده) مبنی بر مجازات کردن خوانده (جانی یا عامل زیان) ریشه دارد .در
واقع ،مبنای اصلی اعطای چنین حقّی به زیاندیده این است که او در مورد زیان های
موضوع این دو نهاد -که به نوعی به تمامیّت جسمی یا شخصیّتی فرد مربوط می شود-
از انتقام شخصی بپرهیزد .مسأله جالبی که در این میان وجود دارد آن است که عوامل
و علل تاریخی بیش از دالیل منطقی در تعیین جایگاه این دو نهاد در نظام حقوقی
اسالم و کامن ال ایفای نقش نموده اند به گونه ای که دیه در حقوق اسالمی ،ذیل
مباحث راجع به جرایم و مجازات ها مطالعه می شود و خسارات تنبیهی در کامن ال،
ذیل مباحث راجع به مسؤولیّت مدنی جای می گیرد (عالی پناه.)00 :6272 ،
در حقوق ایران ،مفهوم خسارت تنبیهی ،تا سالیان اخیر ،ناشناخته بود در حالی که
به علّت گسترش این موضوع در حقوق بسیاری از کشور ها ،فواید کاربرد آن در
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اصالح روابط اجتماعی و اقتصادی میان آحاد مختلف جامعه بیشتر نمود پیدا کرده
است .اما باالخره قانونگذار ایران در سال  6223و در واکنش به رویه دادگاه های
آمریکا نسبت به صدور حکم خسارت تنبیهی به ضرر دولت ایران (کاتوزیان:6272 ،
 )322و در مقام اصالح «قانون صالحیّت دادگستری جمهوری اسالمی ایران برای
رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی» در بند  2اضافه شده به ماده واحده
چنین مقرّر نمود« :با توجه به اصل عمل متقابل ،میزان در تقویم خسارات مادّی و
معنوی زیان دیدگان و در صورت لزوم خسارات تنبیهی ،احکام مشابه صادره از
دادگاه های خارجی خواهد بود» .این قانون که به محاکم دادگستری ایران ،به طور
متقابل ،اجازه صدور حکم «خسارات تنبیهی» را می دهد ،در پاسخ به اصالحیّه سال
 6330قانون مصونیّت احکام خارجی ایاالت متحده آمریکا و احکام متعاقب آن
تصویب شده است .توضیح آن که کنگره آمریکا در سال  6330با اصالح قانون
مصونیّت آن کشور به طور نا مشروعی ،اقدام به ایجاد صالحیّت فرا سرزمینی محاکم
فدرال جهت رسیدگی به شبه جرم هایی ) (Tortsنمود که در خارج از سرزمین
آمریکا علیه اتباع آن کشور رخ داده و یا می دهد .در حالیکه مطابق قواعد راجع به
مصونیّت دولت ها در حقوق بین الملل ،صالحیّت محاکم داخلی دولت ها برای
رسیدگی به شبه جرم ها ،محدود به شبه جرم های سرزمینی است .محاکم آمریکا ،با
تصویب این اصالحیّه قانونی ،تا کنون با صدور بیش از پانزده رأی ،بالغ بر  1میلیارد
دالر علیه دولت جمهوری اسالمی ایران و برخی از سازمان های متبوع آن ،احکام
خسارت ترمیمی و تنبیهی صادر کرده اند .جالب آن که  30درصد از رقم فوق را
خسارات تنبیهی تشکیل می دهد (عبداللهی .)72/70 :6272 ،در واقع با تصویب قانون
اصالح قانون صالحیّت محاکم جمهوری اسالمی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی
علیه دولت های خارجی در سال  ،6223مفهوم خسارت تنبیهی در حقوق ایران راه
یافت و به تعبیری وضع تعیینی پیدا کرد .بر این اساس ،در پرونده های بین المللی ،این
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نوع خسارت ،بر اساس رفتار متقابل مورد رأی واقع می شود .اما باید توجه داشت که
مقرّره اخیر الذکر ،ویژه دعاوی خارجی است و در دعاوی داخلی6قابل استناد نمی
باشد (Punitive Damages: From Myth to Theory. Iowa Law
)Review, 92: 983-9
ب :در حقوق آلمان
بعضی ایاالت آلمان در خصوص شبه جرمی که با سوء نیّت همراه باشد ،ضمانت
اجرا های سنگینی قائل هستند .به عنوان مثال ،قانون مدنی ایالت باواریا مقرّر کرده
است« :این گونه شبه جرم ها ،مطابق با قانون جزا مجازات خواهند شد .این مجازات ها
نباید بیشتر از دو برابر و حدّ اکثر چهار برابر منافع این اعمال باشند» .بر عکس ،برخی
مکاتب حقوقی در آلمان نه تنها خسارت تنبیهی را به رسمیّت نمیشناسند بلکه حتی با
خسارت معنوی نیز مخالفت کرده اند .در مجموع ،تا پیش از سال  6300میالدی ،رویه
قضایی آلمان ،خسارت تنبیهی را تا حدودی مورد پذیرش قرار داده و آراء زیادی در
این خصوص در محاکم این کشور صادر شده بود .در این سال ،قانون مدنی آلمان ،در
مقام بیان انواع خسارات ،به خسارت تنبیهی اشاره نکرد و اصل را بر ترمیمی بودن
خسارت نهاد .لذا بعد از آن ،تا سال ها درخصوص خسارت تنبیهی ،رویّه ای وجود
نداشت بلکه رویّه قضایی ،خسارت تنبیهی را جزو حقوق شبه جرم محسوب نکرده و
آن را جزو حقوق جزا می دانست .به تدریج ،با رشد و توسعه خسارت معنوی در
حقوق آلمان ،محاکم تا حدودی وارد جنبه های غیر ترمیمی نیز شدند؛ به گونه ای که
در عناصر غیر ترمیمی ،محاسبه و تعیین خسارت تنبیهی ،بیش از گذشته امکان پذیر
شده است .بنابراین مالحظه می شود به رغم این که در حقوق آلمان ،به خسارت
تنبیهی در نصوص قانونی تصریحی نشده و اصل بر ترمیمی بودن خسارات است ،ولی
 -6هرچند می توان این نوع خسارت را تا حدودی با نهاد هایی چون وجه التزام ،جریمه مالی ،خسارت معنوی،
خسارت تاخیر تأ دیه و یا حتی دیه جبران کرد ،اما باید توجه داشت که هیچ یک از این موارد ،با نهاد خسارت
تنبیهی منطبق نمی باشند.
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رویّه قضایی این کشور ،اقدام به پذیرش این نوع خسارت کرده و عمالً حکم به
پرداخت خسارت تنبیهی را غیر قابل اجتناب تشخیص داده است(Common Law .
Punitive Damages: Something for Everyone?, University of
ST.Thomas Law Journal, 7: 6).
ج :در حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس ،مفهوم خسارت تنبیهی به طور سنّتی وجود داشته است به گونه
ای که این نهاد ،بدون آن که تحت قواعد و اصول معیّنی باشد ،مورد حکم واقع می -
شده است .نخستین بار این نوع خسارت به صورت رسمی در دعوای «ویلکز علیه وود»
در سال  6202مطرح و در همان سال در دعوای «روکز علیه برنارد» مجلس اعیان ،برای
صدور حکم به خسارت تنبیهی برخی محدودیت ها را ایجاد کرد .در این دعوا،
مجلس اعیان بخصوص لرد دولین ،به تبیین اصول و قواعد حاکم بر این نوع خسارات
پرداخت .مطابق نظر این مجلس ،صدور احکام مشتمل بر خسارت تنبیهی به موارد زیر
محدود شد :اول -هنگامی که خواهان ،قربانی خودرأیی یا رفتار غیر عادالنه مأمور
دولتی بر خالف حقوق اساسی خود شده باشد؛ دوم -جایی که قانون ،صدور حکم به
خسارت تنبیهی را به صراحت اجازه داده باشد» .این عقیده مجلس اعیان ،با –عکس
العمل های متفاوتی روبهرو شد و به طور مطلق مورد تبعیت محاکم قرار نگرفت .ضمن
این که از این زمان به بعد ،در کامن ال ،در خصوص خسارت تنبیهی ،دو دیدگاه به
وجود آمد و کشور ها نسبت به اعمال خسارت تنبیهی به دو گروه تقسیم شدند:
نخست ،کشور های اکثریت که محدودیّت های مجلس اعیان انگلیس را در مورد
خسارت تنبیهی اعمال می نمودند مانند اوگاندا ،کانادا ،نیوزلند و خود انگلیس .دوم،
کشور هایی که در پرداخت خسارت تنبیهی محدودیّتی قائل نبودند و مهم ترین آنها
ایاالت متحده آمریکا و استرالیا بودند .در هر حال می توان استنباط کرد که امروزه در
نظام حقوقی انگلیس استفاده از خسارت تنبیهی ،بسیار محدود شده و شمار مخالفان
آن رو به افزایش است اما در عین حال ،مقرّرات آن ،هنوز در شمار قوانین متروك در
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نیامده است.

(Supreme Court: Due Process Clause Prohibits

Punitive Damages Based on Harm to Non-parties. Dechert's
Mass Torts and Product Liability Group, 30:1).

 -2مقایسه شیوه های الزام به اجرای عیني قرارداد
 -2-0جریمه اجبار و وجه التزام
این دو ضمانت اجرا ،هر دو جنبه تبعی دارند که یکی از حکم دادگاه و دیگری از
قرارداد طرفین پیروی می کنند (عابدیان .)3 :6275 ،ولی در هر دو ،جنبه تضمینی بر
تهدیدی برتری دارد .دیگر این که رابطه مقدار وجه التزام و جریمه اجبار با میزان تعهّد
انجام شده مستقیم می باشد .یعنی در مواردی که بخشی از قرارداد توسط متعهّد انجام
شده و بتوان همان بخش را برای طلبکار مفید دانست ،دادرس می تواند بر مبنای قصد
مشترك طرفین و امکان تجزیه تعهّد ،مبلغ جریمه اجبار (حسین آبادی53 :6276 ،؛
قاسم زاده )633 :6277 ،یا وجه الترام (در حقوق برخی کشورها مانند آلمان و فرانسه)
را نیز کاهش دهد (کاتوزیان360/1 :6272 ،؛ عابدیان .)32 :6275 ،اما این دو ضمانت
اجرا ،تفاوت هایی نیز دارند .مبنای وجه التزام ،تعهّد متقابل طرفین است (شهیدی،
 .)373/2 :6270حال آن که جریمه اجبار ،بر مبنای نظم عمومی و اختیارات قدرت
حاکمه در اداره جامعه توجیه می شود .دیگر این که در وجه التزام ،به علّت ارادی
بودن آن می بایست شرایط صحّت قرارداد ها (ماده  630قانون مدنی ایران) رعایت
شوند (عابدیان .)3 :6275 ،در حالی که جریمه اجبار ،از تصمیم دادگاه نشأت گرفته و
حاکمیّت اراده متعاقدین در حین تنظیم عقد وجود ندارد .نتیجتاً رعایت شروط اساسی
صحّت معامله در این قسم تضمین ضرورتی ندارد .وجه افتراق دیگر میان این دو،
موضوع آنهاست؛ بدین نحو که موضوع شرط کیفری ممکن است به سه صورت:
انجام یا ترك فعل و یا پرداخت وجه نقد باشد (همان3 :؛ قاسم زاده .)635 :6277 ،این
در حالی است که همواره موضوع جریمه اجبار ،وجه نقد است ( Civil
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 ،Procedure in France, P 559).یکی دیگر از تفاوت های میان این دو نهاد،
بحث تعدیل آنهاست .وجه التزام در حقوق ایران ،غیر قابل تعدیل و قطعی است لیکن
جریمه اجبار ،با توجه به خصیصه تهدیدی بودنش ،قابلیّت تعدیل را دارد (ماده 220
قانون آئین دادرسی مدنی سابق) (عابدیان .)37-35 :6275 ،همچنین جریمه اجبار ،تنها
یک هدف را دنبال می کند و آن تهدید ،ارعاب و اعمال فشار روانی بر متعهّد متخلّف
است؛ در حالی که شروط جزایی ممکن است برای تعیین پیشاپیش خسارت و یا
محدود کردن مسئولیّت قراردادی طرف متخلّف و یا تحت فشار قرار دادن متعهّد
جهت اجرای تعهّد بکار گرفته شود (همان61 :؛ تسخیری.)73 :6271 ،
 -2-4جریمه اجبار و خسارت تنبیهي
این دو ضمانت اجرا ،هر دو ماهیّت شبه کیفری دارند؛ چراکه اساساً هدف غایی
این دو نوع جریمه که از سوی دادگاه نه بر اساس توافق طرین تعیین می شوند ،جنبه
بازدارندگی آنهاست .مالك های محدود کننده نیز تنها به صورت قواعد عمومی بر
هر دو حاکم است و برای تعیین مبلغ ،محدودیت خاصی برای دادگاه مشخّص نشده
است .هر دو روش ،از آثار تأسیسی احکام دادگاه ها هستند .به عبارت دیگر ،از آن
دسته ضمانت اجرا های مدنی هستند که از لحظه صدور رأی ،مؤثّر می شوند و ناظر به
گذشته نمی باشند .شباهت دیگر این که در هر دو مورد ،پرداخت باید در حقّ محکومٌ
له صورتگیرد و دولت نفعی در آنها ندارد .اما یکی از مهمّ ترین تفاوت های میان این
دو ضمانت اجرا ،آن است که محکومیّت متعهّد و دریافت خسارت تنبیهی از وی
نیازمند اثبات سوء نیّت متعهّد است؛ در حالی که در جریمه اجبار ،این سوء نیّت و یا
عمد برای متعهّد مستنکف ،مفروض بوده و نیازمند اثبات نیست .همچنین خسارت
تنبیهی زمانی قابل مطالبه است که حکم به پرداخت خسارت واقعی و ترمیمی صادر
شده باشد .اما مطالبه جریمه اجبار ،پیش از مطالبه خسارت نیز ممکن است .به عالوه،
خسارت تنبیهی ،خود محکومٌ به و موضوع حکم است؛ در حالی که جریمه اجبار ،فرع
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بر حکم و به عنوان تضمین اجرای آن مطرح می شود (خسروی فارسانی.)20 :6273 ،
مع الوصف ،مبلغ خسارت تنبیهی از بدو تعیین ،مقطوع است لیکن وجه مربوط به
جریمه اجبار ،به فراخور اوضاع و احوال قضیه ،می تواند تغییر کند.

نتیجهگیری
جریمه اجبار ،روشی است که طی آن ،مقام قضایی ،مبلغی وجه نقد را به ازای هر
دوره زمانی یا هر بار امتناع از انجام تعهّد ،به سود محکومٌ له مقرّر می کند تا موجب
محکوم علیه ممتنع به انجام تعهّدات گردد .قلمرو این ضمانت اجرا در
ٌ
اجبار و تهدید
نظام های حقوقی مختلف ،متفاوت است به طوری که در سال های اخیر ،در حقوق
ایران ،مهجور مانده و بجای آن ،عمالً روش های دیگر مانند تعیین وجه التزام ،مطالبه
خسارت تأخیر در انجام تعهّد و  ...اعمال می شوند .در مقابل ،حقوق آلمان ،با
گسترش قانونی و قضایی استفاده از این شیوه اجبار در تعهّدات غیر پولی ،به طور
جدّی به سوی تسریع در الزام متعهّد ممتنع به اجرای تعهّدات خود حرکت کرده است.
وجه التزام ،مبلغی است که متعهّد باید در صورت تأخیر در اجرا یا عدم اجرای
قرارداد (حسب مورد) به متعهّدٌ له بپردازد .در فقه و حقوق ایران و انگلیس ،مبلغ وجه
التزام در هر حال مقطوع بوده و از سوی دادگاه قابل تغییر نیست ،در صورتی که در
حقوق آلمان ،این مبلغ با شرایطی قابل تعدیل است.
خسارت تنبیهی ،نوعی خسارت مازاد بر خسارت ترمیمی است که خوانده به خاطر
عمد یا تجرّی که در رفتار زیانبار خود داشته است باید به حکم دادگاه ،به خواهان
بپردازد .هرچند این موضوع ،صراحتاً در قوانین آلمان نیامده اما رویّه قضایی آن
کشور ،ضمن شناسایی این نوع خسارت ،حکم به پرداخت آن را تأیید کرده است .در
حقوق ایران ،این نوع خسارت نه به عنوان یک قاعده حقوقی و کلّی بلکه در زمینه ای
خاصّ آن هم در مسائل فراملّی و با شرایط خاص قابل مطالبه است .در متون فقهی نیز
نهاد «دیه» قرابت معنایی و کاربردی زیادی با خسارت تنبیهی دارد .در حقوق انگلیس
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نیز هرچند این ضمانت اجرا ،به طور سنّتی قابل اعمال بوده ،اما در گذر زمان ،اعمال
آن محدود شده است.
از منظر مقایسه ای ،هدف جریمه اجبار و خسارت تنبیهی ،همیشه اجبار متعهّد
ممتنع است ولی تعیین وجه التزام،گاهی تحدید مسؤولیت قراردادی ،تعیین پیشاپیش
خسارت نقض عهد یا الزام متعهّد را دنبال می کند .به عالوه ،مبنای اصلی جریمه اجبار
و خسارت تنبیهی ،نظم عمومی و قدرت اجبار متعهّد توسط حاکم است ولی وجه
التزام ،از اراده متعاقدین نشأت می گیرد .تفاوت دیگر بین این روش های تضمینی،
ضرورت اثبات عمدی بودن امتناع متعهّد یا تجرّی او در نقض عهد برای مطالبه
خسارت تنبیهی از اوست؛ اما این شرط ،در دو روش دیگر جایگاهی ندارد.
در پایان الزم به ذکر است که هرچند بر اساس تبصره ماده  12قانون اجرای احکام
مدنی ناظر به ماده  233قانون آئین دادرسی مدنی سابق و لحاظ ضوابط نسخ و
تخصیص و فنّ قانونگذاری ،جریمه اجبار کماکان در حقوق ایران قابلیّت اعمال دارد
اما به منظور اجتناب از تشتّ ت آرای محاکم و تمهید برخورداری همه افراد از منافع این
روش تضمین اجرای عینی قرارداد ،توصیه می شود مفاد ماده  233قانون آئین دادرسی
مدنی سابق و البته ماده  220به عنوان مکمّل آن ،به نحوی در قانون آئین دادرسی مدنی
کنونی گنجانده شود.
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