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 مقدمه. 1

در راستای تعدیل قرارداد و جهت رعایت حقوق 

نیز « تعدیل وجه التزام» طرفین موضوعی با عنوان

در حقوق کشورها شکل گرفته است که از آن به 

خسارت »یا « خسارت مقطوع»، «خسارت»شرط 

تعبیر شده است، بدین معنی است که « قراردادی

عنوان  متعاقدین در زمان انعقاد قرارداد، مالی را به

ض قرارداد تعیین نمایند. جبران خسارت ناشی از نق

ها و ارزشبتواند با  ینکها یکشور فرانسه برا

 یهاتحاد یخاصه کشورها ی،المللینب یهنجارها

راستا شود،  اروپا در حوزه قراردادها هماهنگ و هم

و  ییراتتغ یسریکدست به  2016در سال 

. بنابراین خود زد یدر قانون مدن یاصالحات اساس

 یدرک درست یک یمبتوان ینکها یابتدا به ساکن برا

 :از جمله یبه مباحث یماصالحات داشته باش ینا زا

 یلراردادها، تعدقراردادها، منشاء التزام در ق یمتقس

وجه التزام بر اساس موضوع و علت قبل و بعد از  

مقاله به آنها  ین... در او 2016ل سا یهاصالح

و  یدر اصالحات کل همچنین پرداخته شده است.

 2016فرانسه در سال  یکه در قانون مدن یاساس

وجه  یلمربوط به تعد یماده قانون یرفته،صورت پذ

آمده، که متن  1231ماده  5در بند  یالتزام قرارداد

 یوجه التزام توسط قاض یلآن داللت بر امکان تعد

از حد  یشکه آن وجه التزام ب یداشته و در صورت

 یاضـق یوـباشد، از س زـیناچ یازاف و ـگ

 یبوده و چنانچه بخش یلکننده قابل تعددگیـیرس

 یزخسارت ن یزانباشد م یرفتهانجام پذ یزاز تعهد ن

هر  ین. همچنکندیم یدابه همان مقدار کاهش پ

 یرشماده مورد توجه و پذ ینبر خالف مفاد ا یشرط

 .یردگیدادگاه قرار نم

، ما را به ها و مطالعات انجام شدهمروری بر پژوهش

 حاتمی،سازد. چند پژوهش مرتبط رهنمون می

ای ( در مقاله1391) علی اصغر و صادقی، عبدالرضا،

، بررسی «عادالنهه التزام غیرشرط وج» با عنوان:

التزام در حقوق ایران ماهیت  وجه کند کهمی

خسارت دارد و غیر قابل تغییر توسط قاضی است. 

ای ( در مقاله1397) مرساد عباذری و قوام کریمی

وجه التزام و حدود تعدیل آن از منظر » با عنوان:

رسند در ایران، بر اساس به این نتیجه می« حقوقی

ق.م به علت اینکه رویه قضایی یکسانی  230ماده 

عدم »بر . بنابراین در قوانین ایران موجود نیست

اما با استفاده از . شودکید میأت« تعدیل وجه التزام

عدل و انصاف، اکل از جمله: فقهی،  قواعدبعضی از 

مال به باطل و بنای عقال و غرری و نامشروع بودن، 

را  اسب خسارت واردهبه تن توان وجه التزاممی

 تعدیل نمود.  

قواعد بخصوص قواعد  سریاز یکاما با استفاده 

منع اکل مال به » ،«عدل و انصاف»فقهی از جمله: 

« غرری و نامشروع بودن»و « بنای عقال»، «باطل

مارن  تواند وجه التزام نامتناسب را تعدیل نمود.می

اجرای » ای با عنوان:( در مقاله2021) گارسیا

بندهای مجازات در حقوق مدنی و قانون مشترک: 

« قرارداد بایستی حل شودین پازلی که توسط طرف

که توجه به قوانین فراملی برای  کندمینگارنده ادعا 

تضمین اجرای بندهای مجازات در قراردادهای 

المللی امری ضروری است. بررسی تجاری بین

دهد که توجه به های پژوهش نشان میپیشینه
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از دو ث تعدیل وجه التزام در قالب این مقاله بح

، مشخص نمودن جهت دارای نوآوری است اوالً

های حقوقی در حوزه تعدیل و خاصه تعدیل ضعف

م با نوآوری أتواند بسیار مهم و توالتزام می وجه

با توجه به عصر جهانی شدن و تنوع در  زیرا ،باشد

دچار تغییر و تعدیل  ها عمدتاًدقوانین قراردا

های فوق با پرداختن به چالش ،خواهند شد و ثانیاً

آمیز، زمینه برای و روشن نمودن زوایای ابهام

های قانونگذاری فراهم شده و برطرف نمودن ضعف

حقوقی و قوانین دیگر کشورها  متونگیری از با بهره

توان راهکار حقوقی مناسب در از جمله فرانسه می

را ارائه داد. در راستای اهمیت و ضرورت این زمینه 

گذار توان بیان داشت که قانونمقاله نیز می

قانون مدنی  1152ماده  1975فرانسوی در ژوییه 

خود را که متضمن عدم امکان تغییر و تعدیل وجه 

اند. همچنین التزام قراردادی بوده را اصالح نموده

 آن این ماده اصالح شد و به مجدداً 1985در سال 

به طوری که اگر یکی از  اضافه شد. کلمه راساً نیز

طرفین قرارداد به حقوق خویش آگاه نباشد و 

ولی قاضی متوجه شود  ،تقاضای تعدیل نکرده باشد

تواند وجه می، که این وجه التزام ناعادالنه است

 2016نیز با اصالحیه اً التزام را تعدیل کند و اخیر

-هرو با بهرست. از اینبر روند تکاملی آن افزوده ا

)به عنوان نمونه سیستم  مندی از مطالعه تطبیقی

حقوقی فرانسه که همین مقرره قانونی نیز از آن 

باشد( و به روزرسانی سیستم حقوقی برگرفته می

تر قوانین، مطابق نیازهای امروزی، هرچه سریع

قانون مدنی ایران اقدام  230نسبت به اصالح ماده 

 گردد. 

ورت سؤال پژوهش این است که تعدیل در هر ص

وجه التزام در حقوق فرانسه قبل از اصالحیه سال 

هایی با یکدیگر دارند؟ و بعد از آن چه تفاوت 2016

کند این ای که پژوهشگر آن را دنبال میفرضیه

گذار در فرانسه با در نظر گرفتن شاکله است: قانون

قدیمی قانون تعدیل وجه التزام، همگامی و 

مسویی با تحوالت دنیای مدرن از جمله تحوالت ه

دنبال نموده است. به عالوه اینکه، برخی اروپایی را 

اصول کلی این قانون، در صورت رعایت شرایط 

تواند مبنایی برای اصالح قانون بومی و فرهنگی می

 تعدیل وجه التزام در سایر کشورها باشد. 

 

 ها. مواد و روش2

 این در شده موضوعی ارائه مستندات با مطابق

گردآوری  روش و تحقیق تطبیقی روش پژوهش،

 حقوقی -پژوهش، تحلیل اسنادی ایندر  اطالعات

 باشد. می

 

 . مالحظات اخالقی3

نگارش مقاله حاضر بر پایه رعایت اصول اخالقی 

دهی داری در ارجاعنگارش مقاالت از جمله امانت

 است.دقیق به متون و مقاالت انجام شده 

 

 ها. یافته4

« تصحیح»و « اصالح»حقوق فرانسه در واقع بین 

گذار در از نظر قانون .قرارداد تفاوت قائل شده است

فرانسه تصحیح قرارداد از طریق ابزارهایی حاصل 

یا تهدید آن شود که منجر به رفع بطالن می

شود و عقد را به صورت تصحیح شده عطف به می
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ین بدان معناست که قرارداد، ادارد. ماسبق نگه می

اینکه تصحیح شود، باید با نقصی آمیخته باشد برای 

یا با بطالن مواجه شود. اما اگر باطل کند  اکه آن ر

صحیح باشد و به چنین نقصی آمیخته معتبر یا 

گیرد، نباشد، هر تغییری که در آن اتفاق صورت می

ابوالعال،  ة)مروشود تصحیح آن محسوب نمی

یعنی اصالح  این قدرت و اختیار، (.11-2 ،2018

 1975ژوئیه  9فرانسه صادره در  )تعدیل(، در قانون

( قانون 1152( را به ماده )2آمده است، که بند )

آن، ماده  مدنی فرانسه اضافه کرد، و عالوه بر

دهد تا در صورت ( که به قاضی اجازه می1231)

 )مجازات( تعهد اصلی، شرط کیفریاجرای نسبی 

کید نموده است، و بطالن أرا تخفیف دهد، بر آن ت

)آیوبرت و  هر شرط خالف آن مقرر شده است

وضعیت به همراه همگام  این (.130 ،1972جستاز، 

در تاریخ  ن با فرایند جهانی شدن سبب شد تاشد

 10از  131-2016شماره ، دستور 2016اکتبر  1

 االجرا شد. ، اصالحیه الزم2016فوریه 

عنوان نموده است که قراردادها  1104جدید ماده 

نیت مذاکره، منعقد و انجام شود. باید با حسن

گذار فرانسوی در پایان ماده قدیمی معروف قانون

هایی که به توافقنامه»داشت:  بر آن تصریح 1134

اند، برای کسی که آنها را طور قانونی منعقد شده

با منعقد کرده است حکم قانون دارند، و فقط 

ون اجازه ـه قانـه دالیلی کـرضایت متقابل و یا ب

توان آنها را لغو کرد، و بایستی با حسن دهد میمی

گذار عالوه بر مورد فوق، قانون«. نیت اجرا شود

، اصول دیگری را 1105و  1103فرانسوی در مواد 

نیز گنجانده است که در حیطه احکام و مفاد کلی 

و نظریه قرارداد مقدم  گیرندنظریه قرارداد قرار می

بر ضرورت  1103که ماده  بر آنها است. چنان

احترام به قراردادها به عنوان قانونی برای طرفین 

ور قانونی تشکیل ـمتعاهد در هر زمان که به ط

کند. این همان اصلی است که با اند، تأکید میشده

مطابقت دارد، و  1134متن بند اول ماده قدیمی 

این ماده در  2016الحیه همچنین تکمیل اص

ماده  تقسیم اثر قرارداد برای طرفین متعاهد در

االجرای قراردادها تحت عنوان نیروی الزم 1193

است و بر عدم لغو قراردادها جز با رضایت متقابل 

یا به دالیل مجاز قانون تصریح کرده است، که این 

مطابقت  1134با بند دوم ماده معروف و قدیمی 

به طور خاص به   1-1112ر ماده جدید  دارد. اما د

این موضوع اشاره دارد که اگر یکی از طرفین 

قرارداد از اطالعاتی آگاه باشد که اهمیت آنها برای 

استثنای  کننده باشد )بهرضایت طرف دیگر تعیین

اطالعات مربوط به برآورد ارزش خدمات ارائه شده 

اتی در متن قرارداد(، و طرف دیگر از چنین اطالع

طرف اول اعتماد کند، باید طرف ناآگاه باشد یا به 

 1115دیگر را در این باره مطلع کند. در مواد جدید 

عنوان شده است که پیشنهادها در قرارداد  1116و 

  .ممکن است پس گرفته شود
 

 . بحث 5

 در مكاتب فلسفی و حقوقی وجه التزام  .1-5

خسارات تواند بروز هر نوع خللی در تعهدات می

هایی برای فرد و فراوانی در پی داشته باشد و زیان

وع سبب شده تا ـه به بار آورد. این موضـجامع

های فراوانی در راستای کاهش نقص تعهد و تالش
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عدم وفای به عهد در قراردادها صورت گیرد که 

رو از اینتوان به تعدیل وجه التزام اشاره نمود. می

تزام را که جمع آن ال وجهتوان بیان داشت می

التزامات است، در لغت به معنای همراه بودن، 

مالزمه شدن، به گردن گرفتن، ملزم شدن به امری، 

)داللت(  مالیاتی و همراهیآماده کردن درآمدهای 

از منظر  (. همچنین235 ،1371)معین، دانست 

، «البند الجزائی»زبان عربی، تحت عناوین در لغوی 

« تقدیر اتفاقی للتعویض»، «التعویض االتفاقی»

آورده شده است. به عبارت  (77 ،1998)نبیل، 

دیگر در کنار تعویض قانونی و قضائی، تعویض 

اتفاقی، خسارتی است که طرفین بر آن توافق 

کردند و همانند حقوق ایران، این توافق ممکن است 

ام انعقاد عقد باشد و یا بعد از آنکه از در هنگ

های مربوط به عقد اصلی است و از طرف الحاقیه

خسارت مزبور ممکن است در مقام عدم انجام دیگر 

 223ی ماده»تعهد یا تأخیر در انجام آن باشد. 

سوریه « ق.م 224»ی مصر و ماده« ق.م

وجه التزام، (. ضمن اینکه 851 ،1997)السنهوری، 

هر عملی که : »گونه تعریف شده استبدیندر فقه 

، اصالح یا فسخ آن باشد، شامل ایجاد حق، انتقال

مانند وقف و  ؛شخص صادر شودیک  اعم از اینکه از

پوشی، و یا از دو شخص صادر شود مانند بیع چشم

در  بنابراین (82 ،1985، الزحیلی) «و اجاره

 از لحاظ قانونی وتوان بیان داشت که اصطالح می

همچنین از دیدگاه اخالقی، شخصی که متعهد به 

شود، باید به تعهد خود عمل کند. انجام کاری می

ممکن است طرفین قرارداد جهت جلوگیری از عدم 

انجام تعهد، در ضمن عقد و یا در یک عقد جداگانه 

شرط نمایند که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را 

ثابت  والًپرداخت نماید. این مبلغ که اصبه دیگری 

به  نامند.می« وجه التزام»باشد را، و مقطوع می

توافقی است » توان بیان داشت که:عبارت دیگر می

که به موجب آن طرفین میزان خسارتی را که در 

ی قرارداد یا ایجاد ضرر باید صورت عدم اجرا

« کنند.پرداخت شود را از پیش تعیین می

(. همچنین تعریف وجه 213 ،1385کاتوزیان، )

هرگاه طرفین »که:  التزام چنین مطرح شده است

عقد توافق کرده باشند که متعهد در صورت عدم 

اجرای تعهد یا تأخیر مبلغ معینی بپردازد این 

، 1385، )صفایی« شرایط را وجه التزام گویند

209.)   

این قدرت و اختیار، یعنی اصالح )تعدیل(، در قانون 

آمده است، که بند  1975ژوئیه  9صادره در فرانسه 

( قانون مدنی فرانسه اضافه 1152( را به ماده )2)

( که به قاضی اجازه 1231کرد، و عالوه برآن، ماده )

دهد تا در صورت اجرای نسبی تعهد اصلی، می

)مجازات( را تخفیف دهد، بر آن  شرط کیفری

کید نموده است، و بطالن هر شرط خالف آن أت

شده است. بر این اساس، ما در اینجا با مرجع  مقرر

قدرت و اختیار اصالحیه روبرو هستیم که در قالب 

شود. ( شرط کیفری نشان داده میکاهش )تخفیف

اختیار، همان  بنابراین این عقیده که این مرجع و

)آیوبرت و جستاز،  تصحیح قضایی قرارداد است

که به  توان بیان داشترو میاین از (.130 ،1972

قانون مدنی فرانسه وجه التزام  1229موجب ماده 

عبارت است از جبران ضرر و زیانی که متعهد از 

از این ماده  شود.عدم انجام تعهد اصلی متحمل می



 187 / و همکاران سهرابی                              ...                              تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی سال

 
 

چه وجه التزام به عنوان شود که چناناستنباط می

جبران خسارت تعیین شده باشد، قاضی حق دارد 

یوان کشور فرانسه با میزان آن را تغییر دهد؛ اما، د

قانون مدنی فرانسه که عنوان  1152توجه به ماده 

هرگاه در قرارداد مقرر شود که در صورت »دارد: می

رفین مبلغی ـوسط یکی از طـعهد تـعدم انجام ت

عنوان ضرر و زیان پرداخت شود، طرف دیگر به

استحقاق مبلغی بیشتر و یا کمتر از آنچه شرط شده 

ل عدم اختیار قاضی در تغییر اص« نخواهد داشت

دهد. ها مورد عمل قرار میمبلغ وجه التزام را، مدت

زام، در قانون میالدی، وجه الت 1975در سال 

کننده و جزایی خود را از دست فرانسه جنبه اجبار

بینی شده درآمد. داده و به صورت خسارت پیش

بدین معنی که وجه التزام یک اماره تلقی گردید 

توان اثبات کرد. به ن را در محکمه میکه خالف آ

مورخ  1097-85ی موجب ماده یکم قانون شماره

تواند وجه می ، محکمه راسا1985ًیازدهم اکتبر 

ه ـالتزام مورد توافق را در صورتی که گزاف یا ب

آمیز اندک باشد، تعدیل کند یا ای مسخرهگونه

ه شرط خالف، باالثر تلقی ـافزایش دهد، هرگون

 1229ای که در قسمت اخیر ماده د. نکتهشومی

تواند تعهد اصلی و آمده، این است که متعهدله نمی

وجه التزام را توأمان مطالبه نماید، مگر این که در 

مطالبه وجه التزام به صرف تأخیر و تخلف قرارداد، 

 ،1397)نامور و حسنی، متعهد تعیین شده باشد 

12).  

 

 

 

 

التزام( نقض )وجه  جبران خسارت .5-2

 قرارداد در حقوق فرانسه

ردهای مختلف در حوزه وجه التزام با بررسی رویک

توان بیان داشت که، هنگامی یکی از طرفین یم

راردادی ـر قـنتواند کاری را انجام دهد که از نظ

داد، بحث جبران خسارت بایست انجام میمی

ال به معنای گردد که در اصطالحات کامنمطرح می

شود نامیده می «جبران خسارت»تطبیقی  بررسی

که در واقع به عنوان انتخاب بین عملکرد خاص 

عنوان تمایز بین  )عملکرد طبیعی( و غرامت پولی به

رغم شود. علیبررسی می "تخفیف"و  "اجبار"

قول بسیار پر استناد از  سبک ابالغی، این نقل

ال دادن چارچوب ذهنیت کامنهولمز برای نشان 

آموزه سنتی کمتر به ماهیت عملی » د است:مفی

تر، جبران و یا به طور خاصتمرکز دارد و بیشتر به 

کمتر به ماهیت حقوقی و وظایفی که در حیطه 

اصلی آن است و بیشتر به استحقاق رضایت 

اما در  (.96 ،2004ر، میل) «کننده توجه داردجبران

ال، تئوری فرانسه در مورد مقابل حقوق کامن

با بررسی منطقی حق متعهدله  "هاان خسارتجبر"

کید قرار گرفته است أدریافت عملکرد مورد ت برای

و لذا متعاقباً وظیفه متعهدله انجام عملکرد مورد 

عنوان  در فرانسه یک قرارداد بیشتر بهتعهد است. 

شود و نقض را یک تعهد مشترک در نظر گرفته می

 ،2004ر، یل)م دانداخالقی می "تخلف"در واقع یک 

ه اختالفات ـر بـخی منجـتاری تأثیرات(. 85

شناختی در مفهوم قرارداد در قانون مدنی و معرفت

جبران "ال شده است که به نوبه خود در مورد کامن

تأثیراتی دارد. بنابراین در حقوق فرانسه  "خسارت
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 :از جمله ،جبران خسارت منوط به موارد زیر است

( 3( ضرر متحمل شده؛ )2( وجود نقض قرارداد؛ )1)

رابطه سببی بین نقض قرارداد و ضرر متحمل شده 

( وجود نقض 1ال بر )که در سیستم کامندر حالی

بینی پیش چندان دور و قابل( آسیب نه2قرارداد؛ )

( کسر برای 3زیان در زمان انعقاد قرارداد. )معقول 

بین نقض قرارداد ( علیت 4عدم تخفیف مجازات. )

  (.17 ،2021)الیزابت، ها و زیان
 

بررسی بحث تعدیل در قانون فرانسه . 5-2-1

 2016قبل از اصالحیه 

قرارداد، تصحیح شود،  برای آنکهحقوق فرانسه، در 

باید با نقصی آمیخته باشد که آن را باطل کند یا با 

یا صحیح باشد و  بطالن مواجه شود. اما اگر معتبر

تغییری که در  نقصی آمیخته نباشد، هر به چنین

گیرد، تصحیح آن محسوب آن اتفاق صورت می

هرگونه تغییر در یکی از عناصر بنابراین شود. نمی

قرارداد، چه با کاهش و چه با افزایش، تصحیح 

شود. بنابراین، تغییری که در قرارداد محسوب نمی

عیب و نقص ایجاد شده است، قرارداد صحیح و بی

گذار، شود، زیرا قانونحیه قرارداد محسوب میاصال

عیب و نقص( اصالح این قرارداد )بی قدرت و اختیار

را به قاضی داده است تا عدالت بین طرفین قرارداد 

را برقرار کند، نه اینکه قرارداد را از بطالن و 

اعتباری یا مواجهه با آن نجات دهد، زیرا این بی

دید به فسخ شده است، قرارداد نه باطل است و نه ته

تغییر  صحیحی است که قابل اصالح وبلکه عقد 

« تعدیل قرارداد»مسئله در علم حقوق به  است این

 (.2-11 ،2018)مروة ابوالعال، معروف است 

این قدرت و اختیار، یعنی اصالح )تعدیل(، در قانون 

که بند  آمده است، 1975ژوئیه  9صادره در فرانسه 

( قانون مدنی فرانسه اضافه 1152( را به ماده )2)

( که به قاضی اجازه 1231آن، ماده ) کرد، و عالوه بر

دهد تا در صورت اجرای نسبی تعهد اصلی، می

)مجازات( را تخفیف دهد، بر آن  شرط کیفری

کید نموده است، و بطالن هر شرط خالف آن أت

ینجا با مرجع مقرر شده است. بر این اساس، ما در ا

قدرت و اختیار اصالحیه روبرو هستیم که در قالب 

شود. تخفیف( شرط کیفری نشان داده میکاهش )

اختیار، همان  بنابراین این عقیده که این مرجع و

)ایبورت و جستاز،  تصحیح قضایی قرارداد است

به دالیلی که در باال رویکرد را  این (.14 ،1972

 .ذکر شد، نظر نادرستی است

های از قانون عالوه بر این، برخی از حقوقدانان مثال

اند که با استناد به تفاوتی که فرانسوی ذکر کرده

بین دو اصطالح تعدیل )اصالح( و تصحیح بیان 

کردیم، و علیرغم آنکه در حقیقت این یکی از اعمال 

 اختیارات قاضی در اصالح قرارداد با کاهش و

جمله مصادیق شود، از تخفیف آن محسوب می

تصحیح قرارداد با اعمال کاهش و تخفیف است. از 

، اصالح شده با قانون 1907ژوئیه  8جمله قانون 

، در مورد فروش کود و مواد غذایی 1937مارس  10

به حیوانات مزرعه، که این قانون به خریدار کود 

حیوان حق دادخواست کاهش قیمت کود را در 

، ضرر و زیان بیش که در زمان عقد قرارداد صورتی

از یک چهارم به وی رسیده باشد، اعطا کرده است، 

و همچنین به وی اجازه داد که جبران خسارتی که 

ای به وی وارد شده را مطالبه کند. و اما اصالحیه
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صورت گرفت، این  1937مارس  10که در 

دادخواست را برای سایر مواد کشاورزی مورد نیاز 

رد. به همین ترتیب، در کشت، مانند بذرها، شامل ک

، در رابطه با 1935ژوئن  29قانون صادره در تاریخ 

)فروشگاه( تجاری، که به  موضوع فروش محل

خریدار اجازه درخواست کاهش قیمت را در صورتی 

 %33که ارزش عناصر نامشهود فروشگاه بیش از 

کند. ارزش واقعی آن در روز فروش باشد، اعطا می

، 1957مارس  11ر تاریخ همچنین قانون صادره د

( درباره 37در مورد مالکیت ادبی و هنری که ماده )

گوید: اگر نویسنده، مؤلف یا مخترع در آن می

ارزش کار واقعی  7/12معرض سوءاستفاده بیش از 

تواند به شرایط )بندهای( قیمت در قرار گیرد، می

قرارداد مراجعه و آنها را بررسی کند. دادخواست 

مجاز( برای این افراد، یک دعوی و ارائه شده )

دادخواست ابطال نیست، بلکه دادخواستی برای 

بررسی یا ارزیابی مجدد قیمت و اصالح آن است. 

بینیم که این موارد و مشابه آنها به آنگونه که می

برخی از حقوقدانان عقیده دارند، اعمال و 

هایی برای تصحیح قرارداد با کاهش )تخفیف( برنامه

هایی برای شوند، بلکه آنها برنامهوب نمیآن محس

اصالح قرارداد هستند، به این دلیل که قرارداد در 

همه این موارد با نقصی که آن را باطل یا قابل ابطال 

کند، آمیخته نیست. قانون به طرف متضرر اجازه 

فسخ قرارداد را به دلیل زیان نداد. بنابراین، 

در  یدنظردرخواست کاهش قیمت یا بررسی و تجد

شود، نه ای در قرارداد محسوب میبها، اصالحیه

تصحیح آن. هدف در اینجا نجات قرارداد از فسخ و 

قرارداد در هر زمان که باشد، با فسخ  و ابطال نیست

شود، بلکه هدف آن برطرف و ابطال تهدید نمی

و زیان و تحقق عدالت بین طرفین کردن ضرر 

ره تعادل تعهدات یعنی برقراری دوبا ؛قرارداد است

به  (.2-11 ،2018)مروة ابوالعال، بین طرفین 

توان بیان داشت که متعاملین و نیز عبارت دیگر می

هم خوردن تعادل  گذار برای جلوگیری از برقانون

بینی شـکارهایی را پیـراردادی، راهـوضین قـع

توان به تعدیل نمایند از جمله این راهکارها میمی

ه در اشاره نمود. به نحوی که چنانچوجه التزام 

نظر طرفین بوده به آینده تعادل قراردادی که مد

را تعدیل وجه  آن نحوی از بین برود بتوان مجدداً

 داد. التزام
 

مقایسه منابع و منشاء وجه التزام . 5-2-2

 2016اصالحیه از قبل و بعد 

سیر تاریخی منابع وجه التزام در حقوق فرانسه از 

یعنی زمان  2016این قانون تا دوران زمان وضع 

که قبل از اصالحیه و  ، به نحوی استاصالحیه

یعنی:  ،ثر از حقوق روم به پنج موردأمت اًعمدت

قرارداد و شبه قرارداد، جرم یا جنایت، شبه جرم و 

برای دید، بندی جاما تقسیم شده بود.قانون، تقسیم 

ن مدرن، حل و تثبیت این موضوع در قوانی

منابع التزام را به پنج  یتی قرار داده شد ومحدود

نوع محدود کرد که عبارتند از: قرارداد، اراده یک 

جانبه، عمل غیرمشروع، استیفا یا دارا شدن 

 ناعادالنه و قانون.

توان به دو دسته ارجاع داد: پنج منبع قبلی را می

)داوطلبانه( که شامل قرارداد و  منابع التزام ارادی

اراده یک جانبه است. و منابع غیرارادی که شامل 
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عمل غیرمشروع، دارا شدن ناعادالنه و قانون است. 

)اقدام و رفتار(  اولین دسته را عملفقه مدنی مدرن 

حقوقی، و دومین دسته را رویداد یا واقعه حقوقی 

انون ق بحث اصالحیه(. 38 ،2000، نامد )کاربونرمی

توجه به مقوله منابع  و همچنین 2016فرانسه در 

گذاری در فرانسه دهد که قانونوجه التزام نشان می

تالش داشته است تا قداست قرارداد را در زمینه 

رای اراده ـگذاشته و زمینه را ب عمل ارادی کنار

جانبه به عنوان منبع التزام فراهم نمود، زیرا یک

فرانسه در ابتدای قرن رواج عمل به قانون مدنی 

جهان، بر  نوزدهم در بسیاری از کشورهای

ثیر گذاشت و منبع ارادی أمشخصات نظریه التزام ت

آن را به توافق دوجانبه )دو اراده( محدود کرد، به 

که قرارداد برای مدت زمان طوالنی بعنوان  طوری

 تنها منبع عمل حقوقی باقی ماند. 

ون مدنی فرانسه های موضع قانبا تتبع در ریشه

)اصالحیه( سال  جانبه قبل از تعدیلدرباره اراده یک

توان دریافت که این موضع به یک ، می2016

شود که تا زمان ما مناقشه تاریخی کهن مربوط می

ادامه داشته است، زیرا قانون فرانسه این گرایش را 

های قانون رومی به ارث برده است. از این از سنت

قدیمی فرانسه منتقل شد، انون مورد آخر، به ق

سپس به یکی از قواعد ثابت در قانون مدنی فرانسه 

جانبه به تنهایی، گوید اراده یکتبدیل شد که می

(. 370 ،1998)جکوز،  شودموجب ایجاد التزام نمی

توان استدالل نمود که بنابراین در این راستا می

 گذاری فرانسه که تا قبل از این اصالحیهقانون

بسیاری از قوانین و همچنین قوانین اداری، هرگز 

اساس شرایط  دهد که بربه قاضی اجازه نمی

 )اصالح کند( اضطراری قرارداد را فسخ یا تغییر دهد

گذار اما در اصالحات جدید، قانون (.371 )همان،

فرانسوی تمایل خود را برای کمک به طرف متضرر 

ردم از عوام م در صورت بروز بحران و سختی بر

طریق متن یا ماده خاصی که به این موضوع 

قانون  1195پرداخته است، ابراز داشت. در ماده 

تواند در قرارداد مدنی آمده است که دادگاه می

صورت )تغییر شرایط  تجدید نظرکند یا حتی در

بینی نشده در زمان انعقاد قرارداد که اجرای پیش

ن تغییر عواقب ای آن را برای یک طرف آن که خطر

کند( پایانی برای سنگین می را نپذیرفته است بسیار

 آن در نظر بگیرد و آن را فسخ کند.
 

 تعدیل وجه التزام در قانون فرانسه. 5-2-2-1

قبل از اصالحیه  «موضوع و علت»بر اساس 

2016 

( به سادگی 1804نسخه اصلی قانون مدنی فرانسه )

که  کندوقتی توافق مقرر می»کرد که بیان می

دهد باید مبلغ طرفی که تعهد خود را انجام نمی

توان معینی را به دلیل خسارت پرداخت کند، نمی

تر را به طرف دیگر اعطا تر یا کوچکمبلغی بزرگ

یعنی قرارداد جایگزین قانون کلی خسارت «. کرد

شد و وظیفه دادگاه اجرای قرارداد بود، بدون اینکه 

ن حال، این روند قدرت تعدیل داشته باشد. با ای

تصویب شد و بار دیگر  1975تغییر کرد و در سال 

پس از ده سال دوباره اصالح شد و به قاضی این 

اختیار را داد که به حرکت خود یا در غیر این 

آشکارا بیش از حد یا »صورت، مجازات توافق شده 

را کاهش یا افزایش دهد. طرفین « تمسخرآمیز
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گزین در قرارداد خود از توانستند با مقررات جاینمی

این کنترل فرار کنند. موقعیت اجرایی اساسی در 

اصل در اصالح قانون تعهدات فرانسه که در اول 

االجرا شد ادامه یافته است: آزمون الزم 2016اکتبر 

همچنان این است که آیا مبلغ تعیین اصالح قضایی 

 است یا خیر «تجلی بیش از حد یا مسخره»شده 

 (.15-16 ،2016اسکاتلند، وق )کمیسیون حق

یل وجه التزام بر اساس دو بنابراین در خصوص تعد

که  توان بیان داشتمی« موضوع و علت» مسئله

را با  1126گذار فرانسه در این راستا، ماده قانون

این موارد شروع کرده و بر لزوم اینکه هر قراردادی 

باید دارای یک موضوعی باشد تأکید کرده است، و 

اینکه موضوع، همان چیزی است که طرف قرارداد 

ملزم به تعهد در انجام آن یا انجام و یا امتناع از آن 

بر گسترش  1127شود، که در ماده بعدی یعنی می

مفهوم موضوع تصریح شده و گفته که صرف انتفاع 

تواند مانند خود از یک شیء )کاال( یا تصرف آن می

 شیء، موضوع قرارداد تلقی شود.

قانون مدنی  1128در تعقیب ماده قبل، مواد 

گذار فرانسوی در اند که قانونآمده 1130تا  فرانسه

شرایط موضوع را مطرح کرده و در آن  1128ماده 

به )کاالی( مربوط  تصریح کرده که فقط اشیاء

معامله، موضوع قرارداد هستند. سپس در ماده 

 کید کرده که باید موضوع التزام حداقلأت 1129

نسبت به جنس و کاالی آن مشخص باشد. ممکن 

است مقدار و اندازه معین نباشد، ولی در هر حال 

باید قابل تعیین باشد. آخرین ماده، یعنی ماده 

کند که ممکن است موضوع ، تصریح می1130

های آتی تعلق داشته باشد، مشروط التزام به دارایی

ده یا بر اینکه این تعلق شامل واگذاری ارثی در آین

اره این ارث نباشد، حتی اگر عقد قرارداد درب

 کننده( راضی باشد.له )وصیتموصی

بود که در فرانسه بحث  اتینظریه علت یکی از نظری

و اختالف نظر فراوانی درباره آن وجود داشت. 

گردد، منشاء این اختالف نظر به حقوق روم برمی

که با تقدیس تشریفاتی و صوری خود بدون بررسی 

ای که طرف قرارداد را وادار به عقد قرارداد نگیزها

شد. به دنبال آن، قانون کلیسایی، کرده، متمایز می

ماهیت مذهبی خود علت را بررسی از روی باور و 

کرده، و علت نامشروع را به عنوان مظهر تزویر و 

فریب و مغایر با اخالق دینی معرفی کرده و آن را 

از  بعد (.537-543 ،1998السنهوری، ) کندرد می

بندی علت در قانون قدیم آن، به مناسبت تقسیم

 -DOMAT-فرانسه با توجه به ایده فقیه دومات 

در استخراج سه علت که عبارتند از: علت انشائی 

)که منبع و منشاء التزام است(، علت عمدی )هدف 

مقصود مستقیم(، و علت عارضی )که علت محرک  و

د. این نظریه، علت است(، نظریه سنتی مطرح ش

انشائی و علت عارضی را حذف، و آن را به نوع دوم 

یعنی علت عمدی محدود کرد، به اعتبار اینکه این 

علت، همان هدف مستقیمی است که بدهکار را به 

دهد، و این منجر به حذف علل و التزام سوق می

های دیگر از این نظریه شد، زیرا آنها علل انگیزه

-558 ،1997السنهوری، ) غیرمستقیم هستند

435).  

در نتیجه انتقادات فراوان به نظریه سنتی علت، به 

، PLANIOLویژه توسط حقوقدان مشهور پالنیول 

سو و مفید بودن آن که اعتبار این نظریه را از یک
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ای مدرن ظهور ال برد، نظریهورا از سوی دیگر زیر س

انگیزه کرد که علت را هدف غیرمستقیم یا به عنوان 

باعث این موضوع  دانست.و سبب ایجاد قرارداد می

های دیگر را بیشتر شد که این نظریه علل و انگیزه

اول زیر پا بگذارد و نقض نظم و اخالق از نظریه 

 عمومی را دلیلی برای ابطال قرارداد قرار دهد

امروزه تنها قراردادهای خالف (. 23 ،1972)هنری، 

 بی نه و نظم عمومیحس قانون یا مغایر اخالق

ی اجتماعی از قلمروی هااعتبارند و بنا به مصلحت

ین به نفع جامعه کاسته شده حکومت اراده طرف

 در حالی است که (. این34 ،1390)انصاری،  است

اصل  یهدر قرن هجدهم میالدی قرارداد جنب

از این منظر، تعدیل وجه  داشت و قانون استثناء بود.

التزام در صورتی که موافق اخالق عمومی و 

رفتارهای حسنه در جامعه باشد، قابل دفاع است، 

 در غیر این صورت به نفع جامعه نیستند. 

 

علت »بر اساس تعدیل وجه التزام . 5-2-2-2

در قانون فرانسه بعد از اصالحیه  «و موضوع

2016 

رانسه و ـقانون فدر  2016بررسی اصالحیه 

ی دهندهی آن با قبل از این اصالحیه نشانمقایسه

به « علت»این موضوع است که در اصالحیه جدید 

در قانون قبل . عنوان عنصر قرارداد لغو شده است

توان چهار می 1108و بر اساس ماده  2016از 

« علت )موضوع( و رضایت، شایستگی، محل» عنصر

که در  د دانست در حالیرا موثر در انعقاد قراردا

 1128ر اساس ماده ـد و بـی جدیهـاصالحی

. اول، زد گذاری، دست به دو عمل مختلفونـقان

محتوای قرارداد مشروع و مشخص  تالش دارد تا

، کوشیده است تا دو مفهوم علت و . دومتلقی شود

محل را در یک عنصر واحد ترکیب نماید استداللی 

شود این است لت میکه در راستای حذف و لغو ع

توان در نظریه را نمی« علت»کارکرد  که عمدتاً

قرارداد نشان داد و عالوه بر آن نیز با دیگر شرایط 

و اصولی که در راستای انعقاد قرارداد الزم است 

 ،2016، )اسمیت و کالومی کندداخل ایجاد میت

تا  1162توان به ماده ی جدید میدر اصالحیه(. 3

اشاره کرد که در آن از عنصر علت در قرارداد  1170

 قانون مدنی فرانسه، تقریباً. صرف نظر نموده است

های اروپایی است و گذاریخالف همه قانون بر

 اخالق عمومی را به عنوان مبنای ابطال قرارداد بر

شمارد. تعارض با این مورد آخر دلیلی برای نمی

بخشی از نظم  کهقرارداد نیست مگر اینابطال 

این تفاوت به نوبه خود باعث  عمومی باشد. طبیعتاً

، 2016، سمتس و کاروالین) شودتفاوت عملی می

در  «موضوع» مسئلهدر خصوص  .(120-117

نیز  2016بعد از اصالحیه  قرارداد حقوق فرانسه

گذار فرانسوی در ماده توان بیان داشت که قانونمی

خود، آنچه را که درباره موضوع شرط کرده  1163

بود به اینکه ممکن و موجود یا قابلیت وجود داشته 

کرده است. در ماده باشد، در این ماده نیز درج 

کند که در قراردادهای چارچوبی کید میأت 1164

طرفه بر سر تعیین قیمت به توان بصورت یکمی

اساسی توافق کرد، چنانکه از  صرعنا عنوان یکی از

 1111ایده این قراردادهای جدید مندرج در ماده 

مشهود بود.  ،که قبالً مورد بحث قرار گرفت

حالت و شرایط  1164بند دوم ماده  همچنین
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نامه برای ضرر رساندن به استفاده از این توافق

که به او  کندمنافع طرف دیگر قرارداد را بیان می

برای درخواست جبران خسارت به  دهداجازه می

 دادگاه متوسل شود. 

 

مقایسه تعدیل وجه التزام قبل و بعد از . 5-3

 فرانسه 2016اصالحیه سال 

با بررسی تطبیقی از تعدیل وجه التزام در حقوق 

توان بیان داشت که می 2016فرانسه قبل و بعد از 

قابل اجرا بودن وجوه  2016اصالحیه  تا قبل از

ای اساس قوانین فرانسه به راحتی با پایه برالتزام 

دهند که اجرای اجباری را بر روی آن قرار می

توصیف مشخصات وجه التزام در  .شدتوجیه می

هایی را زیرا محدودیت ،قوانین فرانسه حیاتی بود

بندهایی که . کردبرای مداخالت قضایی تعیین می

از بند  :دانعبارت ،کنندمعموالً مشکالتی را ایجاد می

اعسار و بندهایی که در صورت بازپرداخت 

 .گیرندزودهنگام بدهی کارمزد را در نظر می

قبل از اصالحات سال  بنابراین بر اساس این بندها تا

حقوقدانان فرانسوی اصرار داشتند که  ،2016

تفاوت بین شرط جریمه و بند غرامت ثابت در این 

است که است که شرط اول دارای یک کار اجباری 

کند. یک قاضی ه انجام آن میـطرف را مجبور ب

آمیز را توانست مجازات بیش از حد یا تمسخرمی

توانست خسارت نظر قرار دهد، اما نمیورد تجدیدم

وارده را در نظر بگیرد. در عوض، قاضی روی سطح 

التزام مورد توافق تمرکز کرد، زیرا در غیر این 

شد. ماده صورت کارکرد اجبارآمیز التزام نفی می

سابق قانون مدنی فرانسه به وضوح با این  1226

با بررسی قوانین بنابراین  دیدگاه مطابقت داشت،

 1229یان داشت که در ماده توان بمدنی فرانسه می

شود: بند مجازات )وجه التزام( یافت می 1پاراگراف 

جبران خساراتی است که بستانکار از عدم اجرای 

شود. شباهت نزدیک به بند تعهد اصلی متحمل می

ال خاصه خسارات تعیین شده در حقوق کامن

این بند در صورت  .انگلستان در اینجا مشهود است

پرداخت، میزان خسارت را از شتوجه به پیعدم 

کند. در این زمینه در هر یک از قبل تعیین می

 نظر کمی وجود داردهای قضایی اختالفحوزه

به طرفین برای  اجازه دادن (.212 ،1988)تریتل، 

آمیز ی دعوای طوالنی و مخاطرهجلوگیری از اقامه

بینی با تخصیص مؤثر ریسک از قبل با پیش

کامالً مشروع و "عدم پرداخت خسارات ناشی از 

. طرفین خود باید بتوانند ارزش "خوشایند است

احتمالی  مواردعملکرد را تعیین کنند. بیمه در برابر 

متعهد با کمترین هزینه قابل دستیابی است. 

های قانونی احتمالی تواند محدودیتمتعهدله می

مربوط به خسارت را دور بزند و مجبور نیست ثابت 

رر کرده است. مزایا همچنین ممکن است کند که ض

زیرا وی در صورت نقض  ،به متعهد نیز تسری یابد

قرارداد از مسئولیت احتمالی خود باخبر خواهد 

شد. وقتی توافق بر این باشد که کسی که نتواند 

عنوان  امری را انجام دهد مبلغ مشخصی را به

توان مبلغ کم یا کند، و نمیخسارت پرداخت می

ترتیب، گرچه  این طرف تعلق بگیرد. به ری بهزیادت

شود، اما عنوان ارزیابی خسارت محسوب می به

جبران "تر، مبنی بر اینکه گیری شهودینتیجه

باشد، و به  "عمل جبران"نباید بیش از  "خسارت
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 این رسید که تابع اراده طرفین است. بانظر می

رای االجحال، یک استثناء در مفهوم نیروی الزم

به چشم  1231قرارداد وجود دارد که در ماده 

خورد. قاضی بر مبنای حقوقی اصالحات می

دهد در مواردی که قراردادی را انجام میمجازات 

اند طرفین فقط برای عدم اجرای کامل شرط کرده

-87 2004)میلر، است  و نقض فقط جزئی بوده

 "استثنای متقابل" اما این استثناء منوط به(. 80

از نظم عمومی برخوردار نبود،  1231است. ماده 

توانستند شرط دیگری بدین معنی که طرفین می

قید کنند و کاربرد آن را دور بزنند؛ از این رو ماده 

که تعهد تا به طور کامل اصالح شد: هنگامی 1231

تواند حدی اجرا شده باشد، مجازات توافق شده می

جرای جزئی ای که اتوسط قاضی متناسب با بهره

آن به طلبکار داده است، کاهش یابد، بدون این که 

خطر این است تخطی شود.  1152از اعمال ماده 

تواند مجازات قراردادی را به دلیل که یک قاضی می

فقدان صدمه واقعی که قربانی نقض متحمل شده 

تواند منجر به است، مجازات کند. عالوه بر این، می

ای هماهنگی بهتر آن کاهش جریمه تعیین شده بر

ها با لغو یا عی قربانی نقض شود. دادگاهبا ضرر واق

کنند کاهش مجازات قراردادی، هدف آن را نفی می

  (.421 ،2020)داون، بود  ساز خواهدکه مشکل

به هر حال آنچه از قوانین مدنی فرانسه قبل از 

وجه التزام  ن است کهآید ایبرمی 2016اصالحیه 

النه و نیاز به تغییرات اساسی عادبه نوعی غیر

از  داشت.متناسب با تحوالت جهانی و اتحادیه اروپا 

گذار فرانسوی از چهارمین اصالحیه این رو قانون

)متمم( اساسی حقوق قرارداد اروپایی پیروی و 

گذار فرانسوی حکمی را از بند اقتباس کرد. قانون

2 (b ماده )حقوق قراردادهای اروپایی  102: 9

کید أبر آن ت 1221ود که در ماده جدید اقتباس نم

کرده و اینکه  طلبکار را از الزام بدهکار به اجرای 

صورت عدم امکان  التزام از سوی وی نه تنها در

عدم تناسب واضح بین  اجرا، بلکه در حالت )وجود

هده بدهکار و سود و منفعتی ع های اجرایی برهزینه

 این اساس در د. بردارطلبکار( نیز باز می حاصله

سخت و باعث  صورتی که اجرا برای بدهکار بسیار

ای به هیچ عالقه مشقت وی شود، و یا اینکه طلبکار

اجرای آن نداشته باشد، یا در صورتی که ادعای 

عدم اجرا و انجام عمل، جبران  ناشی ازخسارت 

 خسارت مناسبی برای طلبکار باشد، دعوی

و  متسس) )دادخواست( اجرا رد خواهد شد

 .(117-120 ،2016کاروالین، 
 

 نتیجه. 6

در حقوق فرانسه تحت تأثیر رویکردهای اقتصادی 

های قراردادی امری عادی تلقی به حقوق، نقص

قرارداد، تعدیل قرارداد و »شده، چرا که بحث 

مورد پذیرش قرار گرفته است « تعدیل وجه التزام

مکانیزمی و تعدیل وجه التزام در قراردادها در واقع 

جهت فیصله دادن به اختالفات تجاری است تا 

 ،بتوان قرارداد را متناسب با تغییرات رخ داده

ی اینها ابزاری برای عالوه بر همه .منطبق نمود

ها حسب اوضاع و احوال آینده تعیین ریسک

شود بررسی اصالحیه انجام شده در محسوب می

ق دهد که حقونشان می 2016قانون فرانسه سال 

فرانسه، قرارداد را به عنوان مبنای ایجاد التزام در 
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قانون قبل از  حسب بر زیرا .نظر گرفته است

جانبه به تنهایی، موجب ایجاد اراده یک، اصالحیه

، 2016شود، اما در اصالحیه بعد از التزام نمی

گذار فرانسوی با قوانین مدرن همگام شده قانون

مبنای ایجاد التزام در است و قرارداد را به عنوان 

پس از آن نشان داد که تا چه حد  .نظر گرفته است

جانبه را به عنوان منبع التزام، اما توان اراده یکمی

نه بعنوان منبع اصلی بلکه بعنوان منبع ثانویه در 

در خصوص مقایسه تعدیل  همچنیننظر گرفت. 

توان باز می 2016وجه التزام قبل و بعد از اصالحیه 

تعریف قرارداد ناد نمود که در اصالحیه جدید است

همه قراردادها  شود که دربا اصول کلی شروع می

، 1103، 1102شود و از طریق مواد اعمال می

داده این منبع را نشان  اهمیت 1105و  1104

این اصول، اصول مندرج در . شاید مهمترین است

باشد، جایی که اولین آزادی  1104و  1102مواد 

ردادی )تعاقدی( را به چندین نوع که در زیر قرا

ریزی کرد: آزادی نشان داده شده، تثبیت و پی

یا عدم انعقاد قرارداد، انتخاب طرف انعقاد قرارداد 

دیگر قرارداد، انتخاب موضوع قرارداد، انتخاب فرم 

این موارد  قرارداد در محدوده معین قانون، و همه

و  گیرد میصورت  بدون آسیب به نظم عمومی

، اصل حسن نیت 1104همچنین در این راستا ماده 

یک اصل کلی قرار داده  در قراردادها را به عنوان

که با مذاکره شروع شده، و با عبور از مرحله 

این اصل بخشی رسد. گیری به مرحله اجرا میشکل

است، که آن را از محدوده امکان از نظم عمومی 

کند که جای خالی موافقت با نقض آن خارج می

 این مبحث و توجه به آن در بحث قراردادها در

 مشهود است. 2016اصالحیه قبل از 

 

 . سهم نویسندگان7

مقاله حاضر حاصل تالش و همکاری نویسندگان 

 بوده است. 
 

 . تضاد منافع 8

 در مقاله حاضر تضاد منافعی وجود ندارد. 
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