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مقدمه
عنوان ضرورت توسعه کشـورها؛ نیازمنـد وجـود نظـام حقـوقی      المللی بهگسترش تجارت بین

نظامی که مورد قبول طرفین قرارداد بوده و ضـمانت  . تجاري استکارآمد در حوزه قراردادهاي
دو سند مهم و مؤثر در ایـن  . اجراهاي متنوع و کارآمدي را براي حفظ حقوق طرفین، ارائه نماید

المللـی کـاال   و کنوانسـیون قراردادهـاي بیـع بـین    1المللـی  اصول قراردادهـاي تجـاري بـین   زمینه،
سـازي مقـررات   هـاي حقـوقی و بـا هـدف یکنواخـت     کات نظـام است که برمبناي مشتر2)1980(

ایـن دو سـند در عرصـه    . المللی و بیع کاال، تـدوین شـده اسـت   مربوط به قراردادهاي تجاري بین
عنوان مجموعه قواعد مرجع و معیار در بسیاري المللی جایگاه ممتازي پیدا نموده و بهتجارت بین

خــاب و در صــدور آراي قضــایی و داوري مــورد اســتناد عنــوان قــانون حــاکم انتاز قراردادهـا بــه 
نمایـد کـه ابعـاد مهـم     المللی ایران نیز ایجاب میضرورت گسترش روابط تجاري بین3. باشندمی

گذاري، تقنین، این مقررات با حقوق ایران مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد و نتایج آن در سیاست
. المللی مورد استفاده قـرار گیـرد  شی از قراردادهاي بینانعقاد قراردادها، حل و فصل اختالفات نا

تـرین موضـوعات در حقـوق    ویژه جبران خسـارت، از کـاربردي  ضمانت اجراهاي نقض تعهد؛ به
سوال اصلی این مقاله نیز درخصوص قلمرو جبران خسارت بـوده و بـا بیـان ایـن     . قراردادها است

کنوانسـیون  المللـی،  دهـاي تجـاري بـین   جبـران خسـارت از منظـر اصـول قراردا    مطلب که حدود
عنوان خسارت در نتیجـه  و حقوق ایران کجاست و چه مواردي بهالمللی کاالقراردادهاي بیع بین

باشد کـه  نقض قرارداد، قابل مطالبه است؟ فرضیه ما در این مقاله، لزوم جبران کامل خسارت می
1. Principles of International Commercial Contracts

، 1994تدوین شده، اولین نسخه آن در سال ) unidroiit(این اصول که توسط مؤسسه یکنواخت سازي حقوق خصوصی 
بدون تفاسیر رسمی 2010براي مطالعه متن مواد نسخه . است2010و آخرین نسخه مربوط به سال 2004نسخه دوم در سال 

:مؤسسه رك
http، //www. unidroit. org/english/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-
english. pdf

:همراه با متن کامل تفاسیر رسمی مؤسسه رك2010و براي مطالعه نسخه 
http، //www. unidroit. org/english/principles/contracts/principles2010/ integralversionprinciples
2010-e. pdf

2. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna,
1980) (CISG)

:جهت مشاهده متن انگلیسی این کنوانسیون رك
http، //www. uncitral. org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book. pdf

:المللی ركاردادهاي تجاري بینهاي قضایی بر اساس اصول قرجهت مطالعه رویه. 3
http، //www. unilex. info/dynasite. cfm?dssid=2377&dsmid=13617.
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ایـن  . نافع مورد انتظار از قـرارداد اسـت  شامل هر نوع زیان وارده و نیز خسارات ناشی از تفویت م
لحـاظ  به. الذکر مورد پذیرش بوده، اما در حقوق ایران با چالش مواجه استفرضیه در اسناد فوق

. پیشینه، مقاله و اثري که موضوع را به این نحو مورد مطالعه تطبیقی قرار داده باشد، وجود نـدارد 
م جبران خسـارت و شـرایط آن، بـه ابعـاد مختلـف      در این نوشتار بعد از بررسی اجمالی اصل لزو

.پردازیمنظریه جبران کامل خسارت می

نقض تعهدات قراردادي و اصل جبران خسارت-1
هرگاه نقض تعهدات قراردادي توسط یک طرف قرارداد منجر به ورود خسـارت بـه طـرف    

معمـوالً از طریـق   شود و نقض کنندة قراردادمقابل شود، براي وي حق مطالبه خسارت ایجاد می
ایـن روش جبـران خسـارت، در عمـل     1.کنـد پـول ایـن خسـارت را جبـران مـی     پرداخت مبلغـی  

عنـوان هـدف   بـه لـذا از آن  . (Fountoulakis, 2011,p18)ترین وسیله جبرانی در دسترس است مهم
فـع  یاد شده، جلـوگیري از خسـارت در آینـده، ر   نیزدیدهاصلی مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان

تجاوز به حقـوق خواهـان و فرونشـاندن خشـم و کـاهش آزردگـی خـاطر نیـز از دیگـر اهـداف           
) .325-322، صص1384بادینی، (مسئولیت مدنی برشمرده شده است 

مروري بر شرایط مطالبه خسارت -2-1
المللی کـاال، شـرط اصـلی دعـواي     در کنوانسیون قراردادهاي بیع بیننقض تعهد،-2-1-1

این کنوانسیون کوتـاهی فروشـنده و خریـدار    61و 45مواد . ت، نقض قرارداد استجبران خسار
در انجام هر یک از تعهداتی که بر اساس قـرارداد یـا کنوانسـیون برعهـده دارنـد را نقـض تعهـد        

بر البته طرق جبرانی دیگري از قبیل الزام به انجام تعهد، تقلیل ثمن و فسخ قرارداد نیز وجود دارد و ممکن است عالوه. 1
اصول قراردادهاي تجاري 7-4-1همین اساس است که در ماده بر . خسارت نقدي به تناسب از آنها نیز استفاده شود

و . طور انحصاري یا به همراه هر طریق جبران دیگري دارددیده حق مطالبه خسارات را یا بهالمللی بیان شده است که زیانبین
که توسل به هر یک از این تري تصریح شده است صورت دقیقالمللی کاال بهکنوانسیون قراردادهاي بیع بین61و 45در ماده 

.کندنفع تعهد، وي را از حقی که ممکن است جهت مطالبه خسارت داشته باشد، محروم نمیها توسط ذيروش
(see, Fountoulakis, 2011, p در حقوق ایران در مورد مستقل بودن حق مطالبه خسارت و نیز امکان جمع ( 7-23

رچه نص صریحی در قوانین مدنی وجود ندارد، اما با توجه به اصول حاکم بر مطالبه خسارت با سایر ضمانت اجراها، اگ
بر جبران خسارت از سایر ضمانت اجراها در عین حال ممکن است عالوه. حقوق مدنی، جبران خسارت حقی مستقل است

ابل ذکر است که فلسفه در مورد قابل جمع بودن حق مطالبه خسارت با فسخ قرارداد، ق. مثل فسخ قرارداد نیز استفاده شود
الخیار نسبت به آینده است به این معنا که خیار از خساراتی که ممکن است به دلیل پایبندي فسخ قراداد، جبران خسارت ذي

الخیار اما اگر به واسطه نقض قراداد، که سبب حق فسخ شده، ضرري به ذي. کندالخیار برسد، جلوگیري میبه قراداد به ذي
). 134، ص 1390صفایی و دیگران، (رك، . طابق قواعد کلی مسئولیت مدنی قابل جبران استرسیده باشد، م
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المللـی  اصول قراردادهاي تجاري بیندر . (Huber,2007, pp256-257)قراردادي تلقی کرده است 
عـدم اجـراي تعهـد عبـارت     « این سند، 7-1-1و در ماده انجام تعهد، تعبیراز نقض تعهد به عدم

اش کـه شـامل اجـراي    است از کوتاهی یـک طـرف در اجـراي هـر یـک از تعهـدات قـراردادي       
افتد کـه یـک   زمانی اتفاق مینقض تعهد بنابراین » . شودمعیوب و ناقص یا همراه با تأخیر نیز می

در انجام آنچه که بـر اسـاس قـرارداد بـر     1اظ قانونی معذور باشد؛لحطرف قرارداد بدون اینکه به
صورت کلی امتناع ورزد ؛ تعهـد را نـاقص انجـام    عهده او بوده، کوتاهی نماید؛ از اجراي تعهد به

دهد؛ کمیت یا کیفیت مورد توافق را انجام ندهـد یـا آن را در مکـان و یـا زمـان مقـرر بـه انجـام         
Treitel, 2003, p(. نرساند 7-4-1نقض تعهد در هر کدام از اشکال فـوق، بـر اسـاس مـاده     ) 832

طـور  دیـده، حـق مطالبـه خسـارات را بـه     بـه طـرف زیـان   « المللـی  اصول قراردادهاي تجاري بـین 
بر اساس اطالق این مـاده شـرط اساسـی    . »دهد انحصاري یا به همراه هر طریق جبران دیگري می

عهد بر طبق قرارداد است؛ اعم از اینکـه آن تعهـد فرعـی    ایجاد حق مطالبه خسارت، عدم اجراي ت
Unidriot, 2010, p(. یا اصلی باشد 265, Comment 1 to Article 7. 4. 1 (  حق مطالبه خسـارت در

2. المللی کاال نیز مورد تاکید قرار گرفته استکنوانسیون قراردادهاي بیع بین74و 61و 45مواد 

دیـده، حـق   نیـز تصـریح شـده، طـرف زیـان     3وق قراردادهااصول اروپایی حق501،ص9در ماده 
دریافت خسارت ناشی از عدم اجراي تعهد توسط طرف دیگر قرارداد را به جز در موارد معـذور  

4. دارد) 108،ص8ماده (بودن عدم اجرا 

در قوانین ایران نیز بر حق مطالبـه خسـارت ناشـی از نقـض تعهـدات قـراردادي، تاکیـد شـده         
اگرکسی تعهد اقدام به امري را بکنـد یـا   « قانون مدنی تصریح شده، 221ه در ماده از جمل. است

تعهد نماید که از انجام امري خودداري کند درصورت تخلـف، مسـئول خسـارت طـرف مقابـل      
قانون آیین دادرسی مدنی ایـن  515این قانون و نیز ماده 228و 227همچنین در ماده . ». . . است

. ر گرفته استحق مورد تصریح قرا

المللی کاال و نیز در کنوانسیون قراردادهاي بیع بین79ماده 1المللی ؛ بند اصول قراردادهاي تجاري بین7-1-7در ماده . 1
. جراي قرارداد پذیرفته شده استعنوان عذر عدم اقانون مدنی ایران قوه قاهره به229و 227ماده 

المللی کاال در مورد ضمانت اجراهایی است که خریدار در مقابل عدم انجام کنوانسیون قراردادهاي بیع بین45ماده . 2
در مورد ضمانت اجراهایی است که فروشنده در مقابل عدم ایفاي 61تعهدات از سوي فروشنده دارد و برعکس ماده 

. باشنداین دو ماده داراي متن مشابهی می. دار داردتعهدات از سوي خری
3. PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW.

:براي مشاهده متن این اصول رك.4
http، //www. jus. uio. no/lm/eu. contract. principles. parts. 1. to. 3. 2002/



135 ...المللیامکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهاي تجاري بین

براي مطالبه خسارت، نقض تعهد به تنهـایی کـافی نیسـت بلکـه بایـد      ایجاد ضرر،-2-1-2
شرط ورود ضـرر بـراي امکـان مطالبـه     . این نقض تعهد، منجر به ورود ضرر به متعهدله شده باشد

الـذکر نیـز  هاي حقوقی پذیرفته شده و از منظر حقوق ایـران و اسـناد فـوق   خسارت در اغلب نظام
اگر نقض تعهد منجر به ایراد هیچ ضرري نشده باشـد،  . مطالبه خسارت منوط به ورود ضرر است

1.اي بـراي جبـران ضـرر وجـود نخواهـد داشـت      جبران خسارت موضـوعاً منتفـی بـوده و وظیفـه    

؛ امیري قائم 201/ 4،ص 1390؛ کاتوزیان، 266،ص 1390؛ کاتوزیان، 209،ص 1387صفایی، (
) 63،ص 1385؛ وحدتی شبیري، 162/ 1،ص 1385مقامی، 

بـراي جبـران خسـارت،    ،وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و ایجـاد ضـرر  -2-1-3
کـه هـر فـردي مسـئول     الزم اسـت چـرا   وجود رابطه سببیت کامل بین نقض تعهد و ایجـاد ضـرر  

صـورت  باشد که ضرر وارده بهعواقب ناشی از اعمال خود بوده و درصورتی داراي مسئولیت می
م کـه تصـریح   . د. آ. ق520لزوم وجـود ایـن شـرط از مـاده     . مستقیم از فعل وي ناشی شده باشد

خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بالواسطه ناشی از عـدم انجـام تعهـد    « نموده 
درغیـر ایـن صـورت دادگـاه دعـواي مطالبـه       . یا تاخیر آن و یـا عـدم تسـلیم خواسـته بـوده اسـت      

دانـان  حقـوق ) 47، ص1382شـهیدي،  . (شود، به روشنی استفاده می».را رد خواهد کردخسارت 
دانند که عرف ضرر با واسطه را به مـدیون  لزوم بالواسطه بودن خسارت را ناشی از این مسأله می

داند چرا که در نگاه عـرف، حـوادثی کـه میـان عهـد شکسـتن و ورود خسـارت رخ        منتسب نمی
؛ 237-2، صـص  1351صـفائی،  . (کنـد و سـببیت بـین ایـن دو را قطـع مـی     رابطه علیـت دهد، می

ناشی از نقض قـرارداد،  رو ضررهاي دور و غیر مستقیماز این) 220-218،صص 1390کاتوزیان،
صورت متعارف در زمان انعقاد قـرارداد  هایی قابل جبران است که بهقابل جبران نبوده و خسارت

Suff, 2000, p). مورد توجه طرفین بوده است 118)

74طـور ضـمنی از مـاده    شرط لزوم وجود رابطه سـببیت بـین نقـض تعهـد و ورود ضـرر، بـه      
خسـارت  «در این ماده مقـرر شـده    .شودالمللی کاال نیز استفاده میکنوانسیون قراردادهاي بیع بین

نقـض  بنـابراین خسـارتی قابـل مطالبـه اسـت کـه ناشـی از       » ...ناشی از نقض قرارداد عبارتسـت از 
از اصـول قراردادهـاي   . قرارداد باشد و به تعبیر دیگر سبب ورود خسـارت، نقـض قـرارداد باشـد    

بیه زیان زننده و بازدارندگی استفاده شده و راي به پرداخت ال در برخی موارد از مسئولیت مدنی براي تندر نظام کامن. 1
این موارد گاهی در خصوص اشخاصی است که با سوء نیت و عمد خساراتی را به بار . شودبیش از خسارت وارده صادر می

شوند که اي است که افرادي مثل پزشکان یا وکال مرتکب میآورند و گاهی نیز در مورد خطاهاي فاحش شغلی و حرفهمی
صفایی و (شود نیز گفته می) punitive damages(به اینگونه خسارات، غرامات تنبیهی . از نظر دادگاه قابل سرزنش است

.) Dobbs,1993،312؛ 319، ص 1391رحیمی، 
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این اصـول تصـریح شـده،    7-4-2ماده 1در بند . شودالمللی نیز این شرط استفاده میتجاري بین
دلیل متحمل شدن صدمات ناشی از عدم اجرا، مستحق دریافت غرامت کامل دیده بهطرف زیان«

دیـده بـه دریافـت غرامـت     بر اینکه در این مقرره بر اصـل اسـتحقاق طـرف زیـان    عالوه» .باشدمی
تاکیـد شـده، از تعبیـر    ،کامل براي صـدمه و زیـان متحمـل شـده ناشـی از عـدم اجـراي قـرارداد        

نیـز نیـاز بـه ارتبـاط سـببیت بـین عـدم اجـرا و زیـان وارده اسـتفاده           » صدمات ناشی از عدم اجـرا «
Unidriot, 2010, p).شود می 266, Comment 1 to Article 7. 4.2)

از شـرایط امکـان مطالبـه خسـارت، قابلیـت      بینـی خسـارت،  قابلیت پـیش - 4- 1- 2
. بینی خسارت ناشی از نقـض قـرارداد، توسـط خوانـده در زمـان انعقـاد قـرارداد اسـت        پیش

، گرفتــه شــده )قــانون مــدنی 1150مــاده (براســاس ایــن شــرط کــه از حقــوق فرانســه      
(Schwenzer,2010, p 1000 )در هاي طبیعی و عـادي ناشـی از نقـض قـرارداد کـه      خسارت

قابـل  متعارف مورد توجه طـرفین بـوده،  صورت بینی بوده و بهقابل پیشزمان انعقاد قرارداد 
هاي استثنائی و نامتعارف مطالبه است و باید توسط نقض کننده قرارداد، جبران شود اما زیان

شود، قابل بینی نمیصورت عادي ورود آن پیشرهاي دور و غیر مستقیم، که بهاز جمله ضر
Suff, 2000, p). جبران نخواهد بود 118)

المللی کاال بعد از بیـان خسـاراتی کـه قابـل مطالبـه      کنوانسیون قراردادهاي بیع بین74ماده 
ده، در زمـان انعقـاد   تواند از مقدار زیانی که نقض کننـ این خسارات نمی«است، تصریح کرده 

قرارداد و به مدد واقعیات و موضوعاتی که در همان موقع به آنها واقـف بـوده یـا بایـد واقـف      
کـرده  مـی بینـی بینی کرده یا باید پـیش عنوان اثر ممکن الحصول نقض قرارداد پیشبوده، بهمی

و محـدود  این ماده شامل دو مفهوم اساسی اصل جبـران کامـل خسـارت    » .است، متجاوز باشد
از منظر این مـاده  ( Schwenzer,2010, p 1000).بینی استبودن مسئولیت به شرط قابلیت پیش

بینـی کـرده   ضرر قابل مطالبه، ضرري است که طرف نقض کننده، در زمان انعقاد قرارداد پیش
. کرد که اگر قرارداد را نقض کند، این خسارت را به دنبال خواهد داشـت بینی مییا باید پیش

. دانسـت دانسـته یـا بایـد مـی    بینی ضرر در پرتو حقایق و موضوعاتی است کـه او مـی  البته پیش
، در آراي دعـاوي مختلـف در   74با استناد به این مـاده  ) 87- 3،صص 1391بیانکا و دیگران، (

از . بینـی بـودن خسـارت توجـه شـده اسـت      الملل نیز در صدور حکم به قابل پـیش تجارت بین
در (U. S. District Court, N. D. , New York)ه راي دادگـاهی در نیویـورك   توان بـ جمله می

اشـاره کـرد کـه    هـاي تهویـه مطبـوع    مربوط به دستگاهRotorex Corpو Delchi Carrierقضیه 
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دادگاه به دلیل عـدم تطـابق کـاال بـا قـرارداد و فسـخ قـرارداد از سـوي خریـدار، بـه پرداخـت            
1. نموده استبینی ، حکم خسارات قابل پیش

ایـن اصـول قابـل    7,4,4در مـاده  . المللـی نیـز دیـدگاهی مشـابه دارد    اصول قراردادهـاي بـین  
عنوان شرط پرداخت خسارت از سوي طرف مسئول عدم اجـراي تعهـد،   بینی بودن صدمه بهپیش

اي طرف مسئول عـدم اجـراي تعهـد ، فقـط مسـئول صـدمه      «در این ماده آمده، . اعالم شده است
اي که احتمال داشت از عدم اجراي تعهـد  عنوان صدمهدر زمان انعقاد قرارداد، آن را بهاست که 

» .بینـی کـرده باشـد   توانسته پیشطور متعارف میبینی کرده بود یا بهاز سوي او حاصل شود، پیش
نیـز مطـرح شـده، بـر     503،ص9اي دقیقاً در اصول اروپایی حقوق قراردادها در ماده چنین مقرره

این ماده مسئول عدم اجرا صرفاً در خصوص خساراتی که متعهد در زمـان انعقـاد قـرارداد    اساس 
بینـی  عنوان یک نتیجه محتمـل نقـض قـرارداد، قابـل پـیش     صورت متعارف بهبینی کرده یا بهپیش

Radley-Gardner & ather, 2003, p(.بوده، مسئول است 391 (
بینی خسارت، زمان انعقاد قرارداد است و متعهـد  الذکر زمان پیشبر اساس تصریح اسناد فوق

ناقض قرارداد، مسئول خساراتی نیست که از نظر نـوعی، و عملـی در زمـان انعقـاد قـرارداد قابـل       
.بینی کندبینی نبوده،گرچه بعداً وي بتواند آن را پیشپیش

اردادهـاي بیـع   کنوانسـیون قر در » کـرد بینـی مـی  بینی کرده یا باید پـیش پیش«استفاده از تعبیر 
بینی کرده توانسته پیشطور متعارف میبینی کرده بود یا بهپیش« تر و تعبیر واضحالمللی کاالبین

بینـی  المللـی؛ بیـانگر ایـن مطلـب اسـت کـه معیـار پـیش        اصول قراردادهاي تجاري بین، در»باشد
کـه شـخص   خسارت تخلف از قرارداد، در مرحله اول شخصی و بعد نـوعی اسـت بـه ایـن معنـا     

بینی کـرده یـا اشـخاص متعـارف در     ناقض قرارداد، خود، خسارت ناشی از نقض قرارداد را پیش
بـر  . بینی نماینـد روال عادي امور و اوضاع و احوال خاص قرارداد، خسارت نقض قرارداد را پیش

وشنده علیه یک فر-هاي تهویه مطبوع تولید کننده دستگاه-Delchi Carrierدر این دعوا خریدار ایتالیایی بنام . 1
دستگاه کمپرسور به خریدار بفروشد، اقامه 10800که طبق قرارداد موظف شده بود Rotorex Corpآمریکایی به نام 

مطابق با قرارداد نیستند، به این دلیل، کاالهاکه ه بودپس از تحویل گرفتن اولین محموله، متوجه شدخریدار . دعوا کرد
با استناد به دادگاه . النفع نمودنمود و در دادگاه اقامه دعواي خسارت از جمله عدمقرارداد را فسخکاالها را برگشت داده و 

صورت دیده که بهالمللی کاال، به پرداخت خسارت ناشی از دست رفتن منافع زیانکنوانسیون قراردادهاي بیع بین74ماده 
اما درخصوص خساراتی که . قابل تعیین باشدبینی بوده والبته خساراتی که قابل پیش. متعارف، مسلم باشد، حکم نمود

خریدار نتوانست اثبات نماید که در نتیجه مستقیم نقض قرارداد فروشنده بوده؛ دادگاه خریدار را مستحق دریافت خسارت 
:براي مشاهده تصمیمات دادگاه در این پرونده رك. ندانست

http، //www. unilex. info/case. cfm?id=59
http، //cisgw3. law. pace. edu/cases/940909u1. html
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بینی خسارت توسط نـاقض تعهـدات را اثبـات    این اساس الزم نیست مطالبه کننده خسارت، پیش
د بلکه همین مقدار که اثبات شود،  افراد متعارف در چنین شرایطی، خسـارت ناشـی از نقـض    کن

قاسـمی،  (. دیـده امکـان مطالبـه خسـارت وجـود دارد     کننـد، بـراي زیـان   بینی مـی قرارداد را پیش
)158،ص 1381

صـورت دقیـق در حـین    در مورد اینکه آیا باید مقدار دقیـق خسـارت یـا معـادل پـولی آن بـه      
بینی نوع ضـرر و حـدود احتمـالی میـزان خسـارت      بینی باشد، یا قابلیت پیشاد نیز قابل پیشقرارد

رسد که باید ماهیت و نوع خسارت معین باشد و نسبت به میزان خسارت، کافی است؟ به نظر می
بینی میزان دقیق خسارت الزم نیست؛ مگر در موردي که میزان صدمه چنان زیـاد باشـد کـه    پیش

Unidriot, 2010, pp). دهدتغییر مینوع آن را  271-272)

بینی ضرر، حقوق ایران نص قانونی خاصی وجـود نـدارد در عـین    در مورد شرط قابلیت پیش
بـه ایـن علـت کـه مسـئولیت      . دانندحال برخی از نویسندگان حقوقی وجود این شرط را الزم می

تراضـی  . انـد اره آن توافق نمودهطور ضمنی دربقراردادي عبارت است از التزامی که دو طرف به
بینـی  پذیر است که به ادراك درآیـد و دو طـرف بتواننـد آن را پـیش    درباره یک امر وقتی امکان

بینـی طـرفین خـارج اسـت در قلمـرو تراضـی وارد نشـده و        آنچه از حـدود ادراك و پـیش  . کنند
بـر ایـن در   وهعـال ) 256-254، صـص  1390کاتوزیـان،  . (شـود الزامی نسـبت بـه آن ایجـاد نمـی    

طـور طبیعـی از   قراردادها متعهد، تنها مسئول خسارتی است که بر حسب سیر متعـارف امـور و بـه   
اما فراتر از این خسـارات منـوط بـه    .شود و هر دو طرف انتظار آن را دارندعهد شکنی حاصل می

آگاهی اي وضع شود یا اینکه باتراضی است چه به صراحت درباره خسارت و میزان ضرر قاعده
در تایید این نظریـه بـه مـاده    .صورت ضمنی در قلمرو قراردادي طرفین واقع شده باشدطرفین و به

)257،ص 1390کاتوزیان، . (ا استناد گردیده است.م.ق353و 352و مواد . م.ق632
عنوان شـرط مسـتقل   دانند اما نه بهبینی خسارت را الزم میبرخی دیگر از نویسندگان نیز پیش

بـر  . داننـد آن را از توابع شرط لزوم وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و ایجاد خسارت مـی بلکه
تـوان غیـر قابـل مطالبـه دانسـت کـه       بینی را از ایـن جهـت مـی   این اساس خسارات غیر قابل پیش

. شـود موجب عدم تحقق رابطه علیـت و سـببیت عرفـی بـین نقـض قـرارداد و ایجادخسـارت مـی        
در تقویـت ایـن   ). 257، ص 1390؛ کاتوزیان، 182-180، صص 1390ن، رك، صفایی و دیگرا(

نظریه ، از مبانی فقهی در باب مسئولیت مدنی نیز استنباط شده که براي ایجـاد مسـئولیت مـدنی ،    
صرف انتساب ضرر به عامل کافی بوده و اگـر در مسـئولیت ناشـی از تسـبیب هـم تقصـیر شـرط        

رك،ص صفایی و دیگـران،  (عنوان رکن مستقل است، نه بهدانسته شده براي احراز رابطه سببیت 
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لذا شهید ثانی در مسالک در بـاب ضـمان مطـرح نمـوده  اگـر کسـی       ). 182-180، صص 1390
اي وجـود نـدارد و اتفاقـاً چنـین     اي را در محلی قرار دهـد کـه در آن معمـوالً حیـوان درنـده     بچه

مشـهور ضـامن نیسـت زیـرا ایـن عمـل       حیوانی پیدا شده و بچه را تلـف نمایـد وي براسـاس نظـر    
-12شهید ثانی، ،صـص  (.شودسازد و وي سبب محسوب نمیخسارت را مستند به فعل وي نمی

البته مبانی فقهی مطرح شده بیشـتر در حـوزه مسـئولیت قهـري اسـت امـا بـا تنقـیح منـاط و          )168
یت قـراردادي نیـز   تقویت نظریه وحدت مبنایی مسئولیت قهري و قراردادي، این مبانی در مسـئول 

به هرحال نظریـه اخیـر از منظـر مبـانی حقـوق ایـران قابـل قبـول اسـت و حتـی           . قابل تسري است
بینـی خسـارت   المللی کاال نیز مبناي شرط لزوم قابل پـیش مفسرین کنوانسیون قراردادهاي بیع بین

ی بـودن  بینـ را لزوم وجود رابطه سببیت بـین نقـض تعهـد و ایجـاد خسـارت دانسـته و قابـل پـیش        
)87-3، صص 1391بیانکا و دیگران، . (خسارات را مالك احراز این رابطه اعالم نموده اند

تأثیر اهداف مسئولیت قراردادي بر میزان جبران خسارت-2
نفـع قابـل   در هر نظام حقوقی، میزان خسارتی که در نتیجـه نقـض قـرارداد توسـط طـرف ذي     

در زمینه هـدف جبـران   . آن نظام حقوقی داردمطالبه است، بستگی به هدف ازجبران خسارت در
نظریه اول این است که وضعیت متعهدله باید به حالـت  . خسارت دو نظریه و رویکرد وجود دارد

بازگردد؛در نتیجه متعهد ملزم به ترمیم ضرري است که مستقیماً به متعهدله انعقاد قرارداد پیش از 
ما نسبت به تفویت منافع مورد انتظار از قـرارداد کـه   ا. از ناحیه عدم اجراي تعهد وارد نموده است

هـدف از  1همچنان کـه در شـبه جـرم   شود، مسئولیتی وجود ندارد؛ النفع نیز تعبیر میاز آن به عدم
پرداخت خسارت صرفاً این است که قربانی در موقعیتی قرار گیرد که اگر شبه جرم انجـام نشـده   

دوم، هــدف از جبــران خســارت بــرآورده ســاختن درنظریــه. بــود، در آن موقعیــت قــرار داشــت
باید آنقدر از ناحیـه متعهـد جبـران خسـارت صـورت      لذا . انتظارات متعهدله از اجراي تعهد است

شد، در آن وضـعیت قـرار   دیده در وضعیتی قرار داده شود که اگر قرارداد اجرا میکه زیانگیرد
هـاي  بـر خسـارت  از ایـن جهـت عـالوه   ) Treitel, 2003, p 937; Virgo,2006, p 478(. می گرفـت 

نظریـه دوم بـا عنـوان    . مستقیم و فعلی؛ تفویت منافع مورد انتظار از قرارداد، نیز بایـد جبـران شـود   
نظام حقوقی فرانسه و سوئیس متمایل به نظریـه اول  . شودنظریه جبران کامل خسارت نیز تعبیر می

و آمریکـا بـر لـزوم درنظـر گـرفتن وضـعیت       اما نظام حقوقی انگلـیس  ) Bell,1998, p349(است، 
و نیـز  27-24، صص 1381محقق داماد و دیگران، .(متعهدله در وضعیت پس از عقد تأکید دارد

1. Tort.
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برخـی از نویسـندگان از ایـن    ) Duxbury, 1994, p 95-98() 27-26، صص 1379رك، ره پیک، 
ه براساس آن جبـران خسـارت   اند کعنوان یک قاعده بنیادین در حقوق آمریکا یاد کردهنظریه به

طور کامل اجرا شده اسـت  اي بهبود بخشد که گویی قرارداد بهدیده را به گونهباید وضعیت زیان
ال، نـوعی خسـارت بـراي نقـض     به هر حال در نظـام حقـوقی کـامن   ). 580، ص 1390انصاري، (

ایـن خسـارت   2. شودیتعبیر م1بینی شده است که از آن به خسارات ناشی از انتظار قرارداد، پیش
طرف قرارداد طراحی شده، با این هدف است که قربـانی  براي حمایت از منفعت مورد انتظارکه

. نقض قرارداد در وضعیتی قرار بگیرد که اگر قرارداد انجام شده بود در آن وضعیت قرار داشـت 
)Cooter & Eisenberg, 1985, p 1432 (اتی مواجه شـده اسـت  ال با استثنائالبته این اصل در کامن .

3. باشـد بینی نبوده، قابل مطالبـه نمـی  از جمله اینکه خساراتی که در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش

)Diamond & Foss,1994, p 665 (
. الملل که در اسناد مربوطه نیز انعکاس یافتـه، نیـز نظریـه دوم اسـت    نظریه غالب در تجارت بین

صورت ابتکاري و به نحو جامعی ایـن  بهخود، 7- 4- 2در ماده لمللیااصول قراردادهاي تجاري بین
دیده به دلیـل  طرف زیان«که مورد تصریح قرار داده 4» جبران کامل خسارت« نظریه را ذیل عنوان 

ایـن صـدمات،   . متحمل شدن صدمات ناشی از عدم اجرا، مسـتحق دریافـت خسـارت کامـل اسـت     
هم با آن . شـود کـه وي از آن محـروم شـده اسـت     ا شامل مـی هرگونه زیان وارده و هرگونه نفعی ر

ــکه یددانیف زطري سواز هرگونه نفع مکتسب ب حتساا ــه ناشـــ هزینه یا صدمه ب از جتنااز ای ـــ
المللی کاال به پرداخت کامل خسارت تصـریح نشـده امـا   در کنوانسیون قراردادهاي بیع بین» . باشد
در ایـن مـاده  ) 3/88،ص 1391بیانکـا و دیگـران،  . (اسـت بر قاعده پرداخـت کامـل اسـتوار    74ماده 

وسـیله یکـی از طـرفین عبـارت اسـت از مبلغـی       خسارت ناشی از نقض قرارداد بـه «تصریح شده که 
ترین مفهـوم  اساسی» . النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده استبرابر زیان، از جمله عدم

1. expectation damage.
شود و هدف از آنها قراردادن قربانی نوع دیگري از خسارت نیز طراحی شده است که خسارت ناشی از اعتماد نامیده می. 2

) 581-580،ص 1390انصاري، . (پیمان شکنی در وضعیتی است که گویی قراردادي منعقد نشده است
بینی کند، چنین توانسته پیامد ناشی از نقض قرارداد را در زمان انعقاد پیشطور متعارف نمیدر مواردي که پیمان شکن به. 3

Hadley)باکسندیل–این اصل اساسی از راي معروف در حقوق انگلیس در قضیه هادلی . هایی قابل جبران نیستندخسارت
v Baxendale ()1854 (در این پرونده متصدي حمل، در تسلیم میل لنگ آسیاب به آسیابان پیمان . هاده شده استبنیان ن

دادگاه بدوي . شودروز بیکار می7به خاطر اینکه میل لنگ جایگزینی وجود نداشت، آسیابان نیز به مدت . کندشکنی می
هایی کند که چنین خسارتاستدالل میدهد اما دادگاه تجدید نظر راي را نقض وحکم به پرداخت خسارت تلف منفعت می

لذا . بینی نبود و آسیابان نیز این مسأله را به وي اطالع نداده استبراي متصدي حمل و نقل در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش
) 580،ص 1390انصاري، . (باشدمستحق این بخش از خسارات نمی

4. Full compensation.
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این نحوه جبران خسـارت،  )ntoulakis, 2011, p 20Fou(.این ماده اصل جبران کامل خسارت است
شـد، در  دهد که اگر قرارداد اجرا مـی لحاظ اقتصادي در موقعیتی قرار میطرف خسارت دیده را به
، ص 1390؛ صـفایی و دیگـران،   88- 3/87،ص 1391بیانکـا و دیگـران،   (. آن موقعیت قرار داشـت 

را منعکس کننده اصـل جبـران کامـل خسـارت     شوراي مشورتی کنوانسیون وین نیز این ماده ) 177
) http،//cisgw3. law. pace. edu/cisg/text/peclcomp74. html(. اعالم کرده است

در حقوق ایران اگر چه اصل جبـران خسـارت ناشـی از تخلـف از تعهـدات قـراردادي بـا وجـود         
اینکـه ایـن جبـران خسـارت     ، مورد تصریح است اما نسـبت بـه   .م. د. آ. ق515. م. ق221شرایط مواد 

دیده در موقعیت بعد اجراي قرارداد قرار گیرد، تصریحی وجـود نـدارد و نظـر    باید کامل باشد، و زیان
. النفع بدست بیاوریمحقوق ایران را در این خصوص باید از بررسی موضوع عدم

هاي مالی ناشی از نقض تعهدات قرارداديجبران خسارت-3
دیده را مستحق دریافت خسـارت کامـل   المللی بعد از اینکه زیاناري بیندر اصول قراردادهاي تج

ایـن صـدمات، هرگونـه زیـان وارده و     «داند در بیان مراد از خسارت کامل تصریح نموده است کـه  می
کـه در  » هرگونه زیـان وارده « مراد از . »شود که وي از آن محروم شده استهرگونه نفعی را شامل می

هـاي مسـتقیمی اسـت کـه در     دیده از آنها محروم شده است، مطرح شـده؛ زیـان  زیانمقابل منافعی که
کنوانسـیون قراردادهـاي بیـع    در . شوددیده وارد مینتیجه عدم اجراي تعهد طبق قرارداد، بالفعل به زیان

وسـیله یکـی از طـرفین    خسـارت ناشـی از نقـض قـرارداد بـه     «آمـده اسـت،   74در ماده المللی کاالبین
النفـع کـه نسـبت بـه     بر اساس این ماده عدم» . . . . النفعیت است از مبلغی برابر زیان، از جمله عدمعبار

هـایی اسـت   بدون تردید بخش دیگر، زیان. شود، بخشی از زیان تلقی شده استمنافع آینده مطرح می
لمللـی، شـرکتی   اعنـوان مثـال در یـک قـرارداد بـین     بـه . صورت بالفعل به متعهدله وارد شده استکه به

شـرکت متعهـد   . شود که یک برج تجـاري عظیمـی را بـا مصـالح اسـتاندارد احـداث نمایـد       متعهد می
کند و به فاصـله انـدکی از تحویـل بـرج،     باتخلف از قرارداد، از مصالح غیر استاندارد در بنا استفاده می

نمونـه  . کنـد یـل مـی  هاي مستقیم زیـادي را بـر مالـک بـرج تحم    ریزد و خسارتبخشی از برج فرو می
دیگر اینکه پیمانکار تعمیر و سـرویس یـک دسـتگاه تولیـدي، تعهـد خـود را بـر طبـق قـرارداد انجـام           

7- 4- 2هـا بـر اسـاس مـاده     این خسـارت . شوددهد و در نتیجه به دستگاه نامبرده خسارت وارد مینمی
بـه نحـو مقـرر    -، تعهد خود را باشد، چرا که متعهدالمللی قابل مطالبه میاصول قراردادهاي تجاري بین

. اجرا نکرده است-در قرارداد
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در حقوق ایران نیز اینگونه خسارات بـدون تردیـد بـا اسـتناد بـه قـوانین مسـئولیت قـراردادي         
البتـه  . باشـد قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبـه مـی  515قانون مدنی و ماده 221همچون ماده 

قانون مـدنى  » 331«توان با استناد به مادة نگونه خسارات را میبرخی از نویسندگان معتقدند که ای
) 1/243امامی سید حسن، بیتا،ص . (در تسبیب نیز مطالبه نمود

المللـی  کنوانسیون قراردادهاي بیع بـین المللی و تفاوت دیدگاه اصول قراردادهاي تجاري بین
المللی، جبران خسارات مطلـق  د بینبا قانون مدنی ایران در این است که بر اساس این دو سنکاال

باشد اما در قـانون مـدنی ایـران    است و نیازي به درج شرط جبران خسارت در ضمن قرارداد نمی
جبران خسارت تصریح شده و یـا  «جبران خسارت به این شرط منوط شده بر 221در انتهاي ماده 

البتـه در مقـام عمـل    » ان باشـد ضـم تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجـب  تعهد، عرفاً به منزله
بیشتر نویسندگان معتقدند که تصریح در قرارداد ضرورت ندارد چرا که در عرف تجارت امروز 

توانـد  این عرف خـود مـی  ) 271-4، صص 1390کاتوزیان، . (هیچ زیانی نباید بدون جبران بماند
دانـد  ول خسـارتی مـی  ضمن اینکه قانون نیز هر کس را مسئو. به منزله شرط ضمنی نیز تلقی شود

.) م. م. ق1و ماده . م. ق335تا 328مواد . (که از فعل او ناشی شده است

) النفععدم(خسارات ناشی از محروم شدن از منافع جبران -4
منافعی که بالفعل در دسترس است مثـل زراعـت زمـین و اجـاره جـاري یـک ملـک، بـدون         

قابـل تقـویم و واگـذاري اسـت و لـذا مثـل       حـال  الشود و فیتردید جزء اعیان اموال محسوب می
در . تردیـدي وجـود نـدارد   هـیچ  سایر اموال، در ضـامن شـناختن عامـل از بـین رفـتن ایـن منـافع        

شرکت خارجی متعهد شـود  مثل اینکه یک منافع مورد انتظار است؛ النفع بحث در خصوص عدم
متعهـد در  . سانده، تحویل نمایـد برداري رحلقه چاه نفتی را حفر نماید و به بهره10طی یک سال 

هـاي نفتـی   انجام قرارداد یکسال تأخیر نموده و کشور متعهدله از منافع مورد انتظار یک سال چاه
در زمان انعقاد قـرارداد وجـود نـدارد؛ اگـر تعهـد وفـق قـرارداد انجـام         این منافع . شودمحروم می
ودهـد  تعهـد تعهـد خـود را انجـام نمـی     شود امـا م نفع از منافع انجام تعهد برخوردار میشود، ذي

.شودمتعهدله از منافع مورد انتظار محروم می
جبران خسارات ناشی از محروم شدن از منـافع در اصـول قراردادهـاي تجـاري     -5-1

المللی کاالالمللی و کنوانسیون قراردادهاي بیع بینبین
دیـده را  طرف زیان7-4-2ده در ماالمللی اصول قراردادهاي تجاري بینکه ذکر شد همچنان

دیـده از آنهـا محـروم    به دلیل متحمل شدن صدمات ناشی از عدم اجرا؛ مستحق منافعی کـه زیـان  
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شـود کـه وي از   هرگونه نفعی را شامل مـی «این صدمات 7-4-2ماده 1در بند . داندشده، نیز می
سیر رسمی این اصـول  همچون حقوق ایران؛ محرومیت از این منافع در تف. »آن محروم شده است

گوینـد،  النفع که گاه به آن ضرر و زیان تبعی هم میعدم«النفع تعبیر شده و آمده است نیز به عدم
. شـد دیده میطور معمول عاید طرف زیانمنفعتی است که در صورت اجراي مناسب قرارداد، به

 «)Unidriot, 2010, p 267 ( ریح شده است که در مقـام  ماده فوق، تص1البته در قسمت پایانی بند
دیـده کـه   پرداخت ضرر ناشی از منافع تفویت شده، هرگونه نفـع مکتسـب از سـوي طـرف زیـان     

دیـده از قبـال   توضیح اینکه اگر زیان. ناشی از اجتناب از هزینه یا صدمه باشد، باید محاسبه گردد
هـاي اتـاق هتـل را بـراي     مثل اینکه مجبور نبـوده هزینـه  (دست آورده  عدم انجام تعهد، منفعتی به

هـا، منفعتـی بـه    یـا در نتیجـه اجتنـاب از هزینـه    ) هنرمندي که در موعد مقرر حاضر نشده، بپردازد
1. دست آورده است، باید در محاسبه خسارت درنظر گرفته شود

نیـز عنـوان شـده اسـت کـه طـرف       المللـی کـاال  کنوانسیون قراردادهاي بیـع بـین  74در ماده 
ا در مورد زیانی که متحمل شده، بلکه براي منفعتی که در نتیجه عدم اجـرا از آن  دیده نه تنهزیان

با استناد به این ماده، آراء زیادي در مراجع قضـایی  .محروم شده، مستحق دریافت خسارت است
در پرونـده فـروش   توان به راي دادگـاهی در نیویـورك  از جمله می2. و داوري صادر شده است

اشاره کرد کـه دادگـاه بـه دلیـل عـدم تطـابق کـاال بـا قـرارداد و فسـخ           مطبوع هاي تهویه دستگاه
قرارداد از سوي خریدار، به پرداخت خسارت نسبت به منافع مسلم تفویت شده، حکـم نمـود امـا    
در خصوص خساراتی که خریـدار نتوانسـت اثبـات نمایـد کـه در نتیجـه مسـتقیم نقـض قـرارداد          

در راي دیگــري نیــز 3.مســتحق دریافــت خســارت ندانســتفروشــنده بــوده؛ دادگــاه خریــدار را 
در واقع باید به میزانی خسارات پرداخت . دیده بیفزایددریافت خسارت نباید بر دارایی طرف زیانمبناي مسأله این است که . 1

راهی به طول نماید که آزادعنوان مثال شرکتی تعهد میبه. دیده در آن موقعیت قرار داشتشد، زیانشود که اگر تعهد انجام می
ور تعداد قابل توجهی از ماشین ها و ادوات راه سازي را وارد کشور به این منظ. کیلومتر را در مدت یکسال احداث نماید30

ادوات و ماشین . دهدنماید اما کشور طرف قرارداد تملک اراضی مورد نیاز را که در تعهد او بوده انجام نمیمحل تعهد می
در عین حال در شش ماه دوم . بیندماند و در نتیجه زیان میماه بال استفاده می6سازي طرف قرارداد به مدت آالت شرکت راه

هزاردالر درآمد 500گیرد و براي تقلیل میزان خسارت، شرکت راهسازي مذکور این ماشین ها را در پروژه دیگري به کار می
حال اگر فرض کنیم که خسارت شرکت راهسازي مذکور به خاطر عدم تحویل اراضی مذکور جهت احداث . نمایدکسب می

هزار دالري که در شش ماهه دوم درآمد کسب نموده، محاسبه شده و از خسارت پرداختی 500ون دالر باشد، آزاد راه یک میلی
. باشددیده نمیگردد چرا که هدف اصل جبران خسارت، افزایش دارایی زیانکسر می

:ر ركه بخشی از آراي صادره در این خصوصجهت مطالع. 2
http، //cisgw3. law. pace. edu/cases/000428a3. html
http، //cisgw3. law. pace. edu/cases/991126g1. html

:براي مشاهده تصمیمات دادگاه در این پرونده رك.3
http، //www. unilex. info/case. cfm?id=59
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در پرونـده فـروش پـودر مـاهی، بـا      ) Xiamen Intermediate People's Court(دادگاهی در چـین 
النفع حکـم  به پرداخت خسارت عدمالمللی کاالکنوانسیون قراردادهاي بیع بین74استناد به ماده 

1. صادر نموده است

تصـریح شـده اسـت کـه طـرف      501،ص9نیـز در مـاده   2ردادهااصول اروپایی حقوق قرادر 
دیده حق دریافت خسارت ناشی از عدم اجراي تعهد توسط طرف دیگـر قـرارداد را بـه جـز     زیان

در این ماده خسارات قابل مطالبـه شـامل   . دارد) 108،ص8ماده (در موارد معذور بودن عدم اجرا 
صورت متعارف محتمل است بـه  که به4یندهو همچنین خسارات آ) معنوي(3خسارات غیر مادي

) Radley-Gardner & ather, 2003،391(. شوددست آید نیز می

جبران خسارات ناشی از محروم شدن از منافع درحقوق ایران-5-2
شـود کـه محـروم شـدن از منـافع      به وضوح اسـتفاده مـی  1379از قوانین ایران، تا قبل از سال 

. باشـد عنـوان ضـرر و خسـارت قابـل مطالبـه مـی      شـود، بـه  النفـع تعبیـر مـی   آینده که از آن به عدم
قـانون مسـئولیت   5) 1318(ترین مستند در این خصـوص قـانون آئـین دادرسـی مـدنی سـابق       مهم

http، //cisgw3. law. pace. edu/cases/940909u1. html
دودرکاالشودمیمقرروفروشدمیچینییکبهراماهیپودرازیمعینمقدارکنگیهنگفروشندهقراردادایندر.1

قابلغیراسنادياعتبار، محمولهدوازکدامهربرايشودمیمتعهدپرداخت، خریدارامنیتمنظوربه. گرددتحویلمحموله
راقراردادمبلغدرصد80قطفکهدهدمیاطالعفروشندهبهمحموله، خریداراولینتحویلازبعد. نمایدگشایشبرگشت
اینکهضمن. استنبودهقرارداددرمذکورهايویژگیبامطابقشده،دادهتحویلماهیپودرکهادعااینباپرداختخواهد
همچنینوقراردادمبلغکلدریافتبرايفروشندهمقابلدر. نمودقراردادفسختقاضاينیزماندهباقیمحمولهبهنسبت

یافتآندرعیبیهیچوشدهبازرسیمقصددرنیزوکشتیدربارگیريازقبلکاالکهنموداظهارونموداماقدخسارت
خصوصدرلذاودانستمیقراردادنقضراقراردادمبلغدرصد80پرداختدادگاه، بازرسیاینبهتوجهبا. استنشده

دادگاهدوممحمولهبهنسبتوبپردازدراشدهتحویلحمولهممبلغکلبایدخریدارکهبودمعتقدشدهتحویلمحموله
بهاستنادباخصوصایندرلذا. استکردهنقضرااسنادي، قرارداداعتبارگشایشازخودداريباخریدارکهبودمعتقد

و) the Foreign Economic Contract Law of China (FELC)(چین خارجیاقتصاديقراردادهايحقوق
کنندهتولیدبهفروشندهپرداختیقیمتتفاوتمیزانبهالمللی کاالکنوانسیون قراردادهاي بیع بین74مادهبهاستنادبانیز

. نمودصادررايفروشندهحقدرالنفععدمازناشیخسارتپرداختبهقرارداد،درفروشقیمتومواد
httpص،//www. unilex. info/case. cfm?id=212

2. PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW.
3. non-pecuniary loss.
4. future loss.

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و در مورد 1318/ 25/6قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب مصوب 728ماده در . 5
رت ثابت کند که ضرر به او دهد که مدعی خسادرصورتی دادگاه حکم خسارت می. . . «آن تصریح شده است که یا تأخیر

ضرر ممکن است به . به بوده استناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوموارد شده و این ضرر بالواسطه
» . شده استواسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می
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) 1378(و ) 1290(و قانون آیین دادرسی کیفري 2) 1347(قانون اصالح قانون تجارت 1) 1339(
جبـران  515کـه در مـاده   1379یـین دادرسـی مـدنی در سـال     با تصویب قـانون جدیـد آ  3. است

2، مورد تاکیـد قـرار گرفتـه؛ در تبصـره     یا عدم انجام آنانجام تعهددر خسارات ناشی از تأخیر 
گـذار  نظـر قـانون  » . . . النفع قابـل مطالبـه نیسـت   خسارت ناشی از عدم«این ماده مقرر شده است، 

گذار به تبعیت از نظر مشهور در این تغییر نظر قانون. باشدلبه نمیالنفع قابل مطاتغییر نموده و عدم
النفع را در بحث قاعده الضرر و غصـب  فقهاء موضوع ضمان ناشی از عدم. فقه دانسته شده است

از بررسـی متـون   . انـد مطـرح نمـوده  . . . گر وو نیز در ضمن مسائلی همچون حبس اجیر و صنعت
نجفـی،  (مشهور فقهاء از جمله صاحب جواهر . آیدبه دست میفقهی در این خصوص، دو نظریه 

، 1413؛ عالمه حلی، 21-19، ص1322رشتی، (اند قائل به عدم ضمان شده4)15-37، ص 1404
؛ امام 146-2، ص 1410؛ خوئی، 222-219-6،صص 1414، عاملی؛ 224-223و 131-2صص 

رجسته در مسـائلی همچـون توقیـف    اما برخی دیگر از فقهاء ب) 174-173-2خمینی، بی تا،صص 
گـر و در مسـأله منـع فـروش کـاال و پـایین آمـدن قیمـت بـازار، معتقدنـد کـه            غیر موجه صـنعت 

،ص 1417؛ بهبهـانی،  302-2،ص 1418طباطبـایی،  . (باشدعنوان ضرر قابل مطالبه میالنفع بهعدم
) 110،ص 1408؛ مدرس، 308-1،صص 1417؛ مراغی، 426

بـا  النفع اسـت و ایـن موضـع    عدمقوانین مدنی ایران قابل مطالبه نبودنبه هر حال موضع فعلی
المللـی کـاال،   کنوانسـیون قراردادهـاي بیـع بـین    المللـی و  دیدگاه اصول قراردادهاي تجـاري بـین  

درصـورتی  . م.ق229و 221البته از طریق نهاد شرط ضمن عقد و بر اسـاس مـواد   .متفاوت است
در قرارداد تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزلـه تصـریح   النفعکه جبران خسارت ناشی از عدم

1339/ 7/2قانون مسئولیت مدنی مصوب .1
اگر مرگ فوري .باشدهزینه کفن ودفن می” ها مخصوصادر صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه-6ماده « 

»نباشد هزینه معالجه وزیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد
مدیران و مدیرعامل « دارد اشعار می133در قسمت اخیر ماده 24/12/1347قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب . 2

هرمدیري که از مقررات . شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهندتوانند معامالتی نظیر معامالتنمی
ماده اعم منظور از ضرر در این. این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضررشرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود

» . است از ورود خسارت یا تفویت منفعت
قانون آئین دادرسی کیفري جدید 9و ماده 1/6/1290قانون آئین دادرسی کیفري قدیم مصوب 9بر اساس ماده . 3

تواند ضرر و که جانشین قانون قدیم شده؛ شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده باشد، می28/6/1378
. الحصول استها منافع ممکناز جمله این ضرر و زیان. ارده را مطالبه کندهاي وزیان

اگر کسی فروشنده را از نشستن بر بساط فروشش منع نماید یا او را از فروش متاعش منع صاحب جواهر معتقد است ،ص . 4
باشد به قصان قیمت سوقیه نمی، فرد مانع، ضامن ندر بازار کاهش یابد، عرضه شدهفروشو قیمت آن کاالیی که براي کند

) 15-37،ص 1404نجفی، . (دلیل اینکه وي مالی را با مباشرت یا تسبیب تلف نکرده است تا ضامن باشد
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باشـد در  النفع قابل مطالبه مـی باشد یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد، خسارت ناشی از عدم
. النفع وجود نداردغیر این صورت؛ امکان مطالبه عدم

رارداد در حقوق ایرانعدم امکان مطالبه محروم شدن از منافع قانتقاديبررسی-5-2-1
النفع در قانون اخیر دادرسی مـدنی کـه در ظـاهر، ناسـخ قـوانین قبلـی       عدم امکان مطالبه عدم

:است، از چند منظر مورد اشکال استمتعارض 
منطقـی نیسـت در قـانون آیـین دادرسـی      از منظر قانونگذاري این اشکال وارد شده است که 

النفع است، را قابـل  افع ممکن الحصول که همان عدممنبه تصویب رسید، 1378سال کهکیفري
گذاري قبلی خـود را  مطالبه بداند اما به فاصله کوتاهی در سال بعد نظر خود را تغییر داده و قانون

.نسخ نماید
قانون آیـین دادرسـی   البته براي رفع این اشکال یک راه حل ارایه شده این است که چون در 

صول در اثـر ارتکـاب جـرم قابـل مطالبـه دانسـته شـده، ایـن قـانون          الحکیفري، فوت منافع ممکن
صورت عام النفع بهدادرسی مدنی، عدم امکان مطالبه عدم515ماده 2خاص است؛ اما در تبصره 

توانـد ناسـخ خـاص سـابق باشـد، بلکـه       عام الحق نمـی مطرح شده است و طبق قواعد اصول فقه، 
باشد امـا در امـور   النفع در امور مدنی قابل مطالبه نمیبنابراین عدم. خوردعموم عام تخصیص می

ظـاهر متعـارض جمـع    این نظریه اگر چه بین دو نص قانونی بـه . کیفري همچنان قابل مطالبه است
النفـع بـه امـور کیفـري در     تصاص امکـان مطالبـه عـدم   خنموده، اما با این اشکال مواجه است که ا

ضمن اینکه در حقـوق اسـالم   . و ترجیح بالمرجح استهاي مختلف حقوقی فاقد سابقه بودهنظام
نیز جریان یا عدم جریان قواعدي مانند تسبیب یا الضرر، مرتبط به جرم یـا غیـر جـرم بـودن فعـل      

النفـع بـین امـور کیفـري و     توان در جبران خسارت ناشی از عـدم بنابراین نمی. بار نشده استزیان
) 36-34،صص1379ره پیک، . (مدنی تفاوت قایل شد

حمل بر منافع محتمل نمـاییم و قائـل   النفع در تبصره مذکور را راه حل دوم این است که عدم
باشد، اما فوت منفعـت مسـلم چـون    النفع احتمالی، طبق این قانون، قابل مطالبه نمیشویم که عدم

؛ ره پیــک، 211، ص 1387صــفایی، . (شــود، بایــد جبــران شــوداز نظــر عــرف ضــرر تلقــی مــی 
برخـی از نویسـندگان ایـن راه حـل را بـه      ) 109-93،صص 1380؛ شکاري، 36-34ص ،ص1379

النفـع احتمـالی، یکـی از شـرایط قابـل      دانند؛ چرا که در عـدم منزله پاك کردن صورت مسأله می
النفـع نیسـت بلکـه در    شود و این مختص عدمجبران بودن ضرر؛ یعنی مسلم بودن آن، محقق نمی

بـه هـر حـال اعتقـاد بـه اینکـه       ) 74،ص 1390بـادینی،  . (شـود میخصوص هر نوع ضرري اعمال 
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گذار صرفاً منافع محتمل را درنظر داشته تفسیري اسـت کـه ایـن قـانون تـاب تحمـل آن را       قانون
نظـر  لـذا بـه  . داننـد النفـع را قابـل مطالبـه نمـی    نظر مشهور فقهی که عدمندارد، خصوصاً با توجه به

–النفـع  نظریه مشهور فقهی مبنی بر عدم ضمان نسـبت بـه عـدم   رسد که این قانون تحت تأثیرمی
به تصویب رسیده و بر این مبنا اسـتوار اسـت کـه چنانچـه ضـرر پایگـاه       -اعم از محتمل و مسلم 

بـادینی،  . (باشـد مادي نداشته و ناشی از ورود خسارت به مال یا بدن نباشد، ضرر قابل مطالبه نمـی 
) 75-74،صص 1390

تی کـه  ابیشـتر خسـار  نفع تعهد، نیز این قانون مورد ایراد است زیرا اقتصادي ذياز منظر منافع
باشـد؛ منـافعی   شود، محرومیت از منـافع قـرارداد مـی   نفع تعهد میمتوجه ذيدر اثر نقض قرارداد 

حال اگر تفویت ایـن منـافع قابـل مطالبـه نباشـد، بسـتر       . که در عرف داراي ارزش اقتصادي است
تی در انجـام تعهـدات قـراردادي فـراهم شـده و بخـش عمـده اي از اهـداف         انگاري و سسـ سهل

نفع تعهـد از منـافع اقتصـادي مسـلم کـه حـق وي       شود و ذيمسئولیت مدنی قراردادي محقق نمی
. شودبوده، محروم می

توسعه کشورها در جهان امـروز بـر پایـه گسـترش مبـادالت      المللی؛از منظر مصالح تجارت بین
المللـی در پـی همـاهنگی و بلکـه     للی قرار دارد و کشورها با پیوستن به معاهـدات بـین  المتجاري بین

المللی هستند تـا بـا رفـع موانـع قـانونی،      ویژه در زمینه قراردادهاي بینسازي قواعد حقوقی بهیکسان
ی دنیـا و  هاي حقوقالنفع در بیشتر نظامبا توجه به اینکه عدم. المللی خود را تسهیل نمایندتجارت بین

عنوان خسـارت ناشـی از نقـض قـرارداد، قابـل مطالبـه       الذکر، بهنیز در اسناد تجارت بین المللی فوق
هـا و اسـناد تجـارت بـین المللـی      النفع در حقوق ایران، بـرخالف رویـه  قابل مطالبه نبودن عدماست، 

اکم بـر ایـن   حال اگر قراردادي بین شخص ایرانی و خارجی منعقـد شـود، چنانچـه قـانون حـ     . است
. شود منافع متعهدله ایرانی طرف قرارداد با مخاطره مواجه شـود قرارداد، قانون ایران باشد، باعث می

سـاز کـاهش   ضمن اینکه اینگونه قوانین منافع طرف خارجی را نیز با ریسک مواجـه نمـوده و زمینـه   
روابـط تجـاري بـین    ایـن در حـالی اسـت کـه توسـعه      . باشدروابط تجاري ایران با سایر کشورها می

. المللی براي کشور ما که به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی هستیم، یک ضرورت است
النفع قابل انتقـاد اسـت و اصـالح آن    به هر حال مقرره قانون آیین دادرسی اخیر در مورد عدم

افع مسـلم  تفویـت منـ  « شود کـه،ص برمبناي تفکیک بین منافع مسلم و محتمل اینگونه پیشنهاد می
عنوان خسارت قابل مطالبه اسـت امـا منـافع محتمـل قابـل      ناشی از تخلف از تعهدات قراردادي به

» . باشد، مگر اینکه بر خالف آن شرط شده باشدمطالبه نمی
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النفعگذاري نسبت به عدمضرورت تفکیک بین منافع مسلم و محتمل در قانون-5-2-2
رت است از فوت شدن منفعتی که هر گاه، در انجام تعهـد  عبامسلم؛النفع نسبت به منافع عدم

نفـع تعهـد   بـه ذي صـورت مسـلم و متعـارف آن منفعـت،     شـد، بـه  قراردادي تخلف یا تأخیر نمـی 
عنوان مثال تأخیر در ساخت یک مجتمع تجاري، مالک را از منافع مسلم این مجتمـع  به. رسیدمی

در معنـاي فلسـفی آن نیسـت    مسلم بودن منفعـت مراد از . نمایدتجاري به مدت تأخیر محروم می
بلکه مراد یقین و اطمینان عرفی است کـه اگـر متعهـد در اجـراي تعهـد خـود، تخلـف یـا تـأخیر          

لذا باید سیر متعارف امـور را  . شدصورت متعارف از آن منافع برخوردار مینمود، متعهدله بهنمی
از ایـن جهـت   . شـمارد، کـافی اسـت   ن مـی معیار قرارداد واطمینان و ظن قوي که عرف آن را یقی

تواند خللی بر مسلم بـودن منفعـت ایجـاد    احتمال حوادث غیر عادي و مانع از ایجاد منفعت، نمی
) .123،ص 1391رنجبر، (گیرد نماید چرا که عرف اینگونه احتماالت بعیده را نادیده می

عی کـه درصـورت انجـام    عبارت است از فوت شدن منافالوصول محتملالنفعدر مقابل؛ عدم
مثل اینکه کسـی ادعـا کنـد،    . نفع تعهد، وجود داردموقع تعهد، صرفاً احتمال وصول آنها به ذيبه

گـذاري نمایـد و در   توانسـت در بانـک سـپرده   شد، میموقع به او پرداخت میاگر مبلغ قرارداد به
. نموده و برنده شودتوانست در فالن مزایده شرکتقرعه کشی بانک، برنده جایزه شود یا می

مسـلم بـودن   . در موضوع جبران خسارت باید بین منافع محتمـل و مسـلم تفکیـک قایـل شـد     
النفـع احتمـالی فاقـد ایـن رکـن      عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی مطـرح شـده و عـدم   ضرر به

نبوده از این رو تفویت منافع محتمل، از نظر عرف ضرر قابل اعتنا ) 76،ص 1390بادینی، . (است
ایجاد مسئولیت مدنی شـرط اسـت کـه    ضمن اینکه در. باشدعنوان خسارت، قابل مطالبه نمیو به

که در منافع احتمـالی چنـین   بین نقض تعهد و ایجاد ضرر رابطه سببیت وجود داشته باشد درحالی
رابطه سببیتی وجود ندارد؛ چون اگر نقض تعهد هـم نباشـد ممکـن اسـت منـافع محتمـل حاصـل        

موقع هم بدهـد و فـرد در   عنوان نمونه در مثال فوق، حتی اگر فرد بدهکار دین خود را بهبه.نشود
کـار در قرعـه   قرعه کشی بانک یا فالن مزایده شرکت نماید، احتمال قوي وجود دارد کـه طلـب  

،صـص  1390؛ کاتوزیان، 245-244امامی، بی تا،صص رك. (کشی بانک یا مزایده برنده نشود
حـد و مـرز قلمـرو    النفع محتمل این است که از گسترش بیامکان مطالبه عدمعدمفایده) 4-232

تعیـین میـزان خسـارت از جملـه     . کنـد مسئولیت کـه مشـکالتی را بـه دنبـال دارد جلـوگیري مـی      
لحاظ احتمالی بودن تعیین میزان خسـارت مشـکل   مشکالت است که در تفویت منافع احتمالی به

امـا تفویـت منـافع مسـلم در عـرف ضـرر محسـوب شـده و         . اسـت و در برخی موارد غیر ممکن 
عنـوان  النفع بهنظر بیشتر نویسندگانی که قائل به مطالبه عدم. باشدعنوان خسارت قابل مطالبه میبه
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النفع قابـل مطالبـه بـه    لذا در مقام تعریف نیز عدم. گونه منافع استخسارت هستند، نیز ناظر به این
جعفري لنگـرودي،  (» کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده استممانعت از وجود پیدا «

حرمان از نفعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عـادي امـور   « و یا به ) 445،ص 1378
» و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقـدور بـوده باشـد   

؛ 143-142،صـص  1369کاتوزیـان،  . (ده اسـت تعریـف شـ  ) 256،ص 1391جعفري لنگرودي، (
منـافع  النفـع هسـتند،   فقهـایی کـه قایـل بـه مطالبـه عـدم      ) 408-407و 244/ 1امامی، بی تا،صص 

. مسلمی را درنظر دارند که در معرض وصول بـوده و مقتضـی و مقـدمات آن کامـل شـده باشـد      
لحـاظ  منـافع بـه  اینگونـه مطالبـه  ) 308-2،صص 1373؛خوانساري، 308-1،صص 1417مراغی، (

. باشدلحاظ اقتصادي داراي مبنا میفقهی و حقوقی و نیز به

مبناي فقهی امکان مطالبه منافع مسلم-5-2-3
صـورت عـام مطـرح شـده و بـین مسـئولیت قهـري و        با توجه به اینکه قواعد ضمان در فقه بـه 

تفویـت منـافع   قراردادي تفکیک رایج در حقوق مطرح نشـده؛ مبـانی مطالبـه خسـارت ناشـی از     
عنوان قواعـدي  ناشی از نقض قرارداد را باید در قواعدي همچون اتالف و تسبیب و نیز الضرر به

. عام، جستجو کرد

قاعده اتالف و تسبیب-5-2-3-1
و درصـورتی کـه غیـر    » اتـالف «اگر کسی مال دیگري را مستقیم و به مباشرت، تلف نمایـد،  

در هـر دو  . شـود نامیـده مـی  » تسـبیب «نمایـد، اتـالف بـه    مستقیم و سبب و زمینـه تلـف را فـراهم   
؛ 444-1،صـص  1410عالمـه حلـی،   . (صورت عامل زیان، ضامن خسارتى که ایجاد نموده است

؛ بجنـوردي،  46-37،ص 1404؛ نجفـی،  247-2،صـص 1418؛ طاهري، 351مشکینی، بی تا ،ص 
ف و تسـبیب نسـبت   در مورد شمول قاعده اتـال ) 45،ص 1416؛ فاضل لنکرانی، 23-2،ص 1419

به تفویت منافع مسلم در اثر نقض تعهد؛ برخی معتقدند این دو قاعده نـاظر بـه تلـف عـین امـوال      
موجود و مسئولیت قهري است و ارتباطی بـه مسـئولیت قـراردادي نـدارد چـرا کـه در مسـئولیت        

اد، تفویـت  قراردادي بیشتر مسأله تفویت منافع مطرح است و تفویت منافع مـورد انتظـار از قـرارد   
در این زمینه از نظریات مشهور در بـاب غصـب نیـز اسـتفاده     . شودعین مال موجود محسوب نمی

عالمه حلی، (. شود که در جایی که مال موجودي تلف نشده باشد، ضمانی هم در میان نیستمی
-37،صـص  1365؛ نجفـی،  519-4،صـص  1421؛ 229-2،صص 1413؛ 444-1،صص 1410
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و 4،ص 1322؛ رشـتی،  225-6، بی تا،صـص ؛ عاملی219-6،صص 1414محقق ثانی،ص؛40
20 (

تـوان  نظریه مقابل اینکه به دو قاعده در جبران تفویت منافع مسلم ناشی از نقض قـرارداد، مـی  
لحاظ ماهوي و مبنایی بین مسئولیت قهري و قراردادي تفـاوت اساسـی   استناد کرد چرا که اوالً به

لذا در منابع فقهی نیز تفکیکی در ایـن خصـوص صـورت    ) 31،ص 3871، باریکلو. (وجود ندارد
» تلـف عـین مـال   «هر چند مشهور فقیهان خسـارت قابـل مطالبـه را منحصـر در     ثانیاً. نگرفته است

النفـع نیـز   دانند اما هستند فقیهانی که با نظر مشهور موافق نیستند و دامنـه مسـئولیت را بـه عـدم    می
تفویت منافع مسلم از نظر عرف، تلف مال و ایراد ضـرر و خسـارت   شان از نظر ای. اندسرایت داده

،صـص  1417؛ مراغـی،  426،ص 1417؛ بهبهـانی،  302-2،صص 1418طباطبایی، (. شودتلقی می
ــدرس، 1-308 ــز در  ) 395،ص 1416روحــانی؛ ؛ 110،ص 1408؛ م ــاي معاصــر نی ــی از فقه برخ

کنـد تـا اینکـه مـدت مقـرر در مزارعـه       مزارعه در موردي که زارع زراعت را تـرك مـی  قرارداد 
کنند که با استناد به قاعده اتالف، زارع نسبت به سهم مالک شود، نظري را مطرح میمنقضی می

فاضـل لنکرانـی،   . (زمین، ضامن است چرا که زارع با ترك زرع، مال غیر را اتالف نموده اسـت 
) 150-149،ص 1425

قاعده الضرر-5-2-3-2
عده الضرر را مضـیق تفسـیر نمـوده و معتقدنـد کـه ایـن قاعـده نفـی حکـم          برخی از فقهاء قا

در مقابـل برخـی ایـن    . نمایـد نماید و اثبات حکم از جمله حکم ضمان و جبران خسارت نمـی می
بر نفی و ممنوعیت ضرر رسـاندن بـه دیگـران، در    دانند که عالوهقاعده را داراي مفهوم عامی می

از جمله این فقها عالمه وحید بهبهـانی اسـت   . قابل استناد استضمان و لزوم جبران خسارت، نیز
داند و معتقد است کـه  که در حاشیه مجمع الفائده و البرهان، اضرار به غیر را از اسباب ضمان می

. انـد حکـم بـه ضـمان نمـوده    »الضرر و الضرار«فقها اعم از متقدمین و متأخرین با استناد به قاعده 
حجـت اسـت و مقتضـاي ایـن     » ال ضـرر و ال ضـرار  «نماید که حـدیث  میایشان در ادامه تصریح 

حدیث آن است که تدارك و جبران هرگونه ضرري واجب است و رفع ضـرر بـر عهـده کسـی     
ایشـان در کتـاب   ) 618-617،صـص  1417وحیـد بهبهـانی،   . (است که ضرر را وارد کرده اسـت 

جب اضرار به دیگري شده باشد بـدون  اگر کسی مو« الفوائد الحائریه نیز تصریح نموده است که 
برمبنـاي  ) 250،ص 1415وحید بهبهانی، (» باید به تدارك و جبران ضرر حکم صادر شودتردید

تفویـت منـافع مسـلم    . یه هرآنچه که از منظر عرف ضرر تلقی شود، جبران آن الزم استاین نظر
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لـزوم  . ران آن الزم اسـت شـود، بنـابراین جبـ   متعهدله در اثر نقض قرارداد، چون ضـرر تلقـی مـی   
جبران خسارت با استناد به قاعده الضرر از منظر مبانی و ادله این قاعده اعـم از عقلـی و نقلـی، از    

. قوت کافی برخوردار است

دلیل عقلی-5-2-3-2-1
که مسـتقالً بـر نفـی ضـرر و ممنوعیـت اضـرار بـه        عنوان یکی از ادله احکام، همچنانعقل به

؛ عالمـه  1/28،ص 1411؛ مکـارم شـیرازي،ص   54،ص 1322رشـتی،  (ایـد،  نمدیگران حکم مـی 
بر لزوم دفـع  ) 230-2/229؛ 1418؛ طاهري، 1/131،ص 1406؛ محقق داماد، 96؛ 1419جعفري، 

،ص 1417؛ مراغـی،  250،ص 1415بهبهـانی،  .(نمایـد و جبران ضرر وارد به دیگران نیز حکم می
رساندن به دیگران قبیح است و تـا زمـانی کـه    به حکم عقل ضرر) 97،ص 1383؛ نقیبی، 1/318

بـر اسـاس همـین    . ضرر رفع و جبران نشود، ضرر موجود بوده و بر قبـیح بـودن خـود بـاقی اسـت     
حکم عقل است که بناء و سیره عقال نیز بر جبران خسارت قرار دارد و به تعبیر برخی از محققـین  

ز بنیاد حل کنـد آن اسـت کـه در قاعـده     تواند مشکل داللت قاعده الضرر بر ضمان را اآنچه می
،ص 1406محقـق دامـاد،   . (الضرر نه فقط به نصوص لفظـى، بلکـه بـه بنـاى عقـال تمسـک شـود       

1/161 (

دلیل نقلی-5-2-3-2-2
عنـوان  تـوان بـه  آیات متعددي بر نهی از اضرار به غیـر داللـت دارد کـه از آنهـا مـی     از قرآن، 

/ 1،ص 1411مکـارم شـیرازي، ص  . (ص اسـتفاده کـرد  خصـو شواهدي بر تایید حکم عقل در این
این آیات در موضوعات متعددي همچون نهی از اضـرار پـدر و مـادر در مـورد فرزنـد،      ) 29-30

/ بقـره (، نهی از رجوع به همسر مطلقه به قصد اضـرار و پایمـال کـردن حقـوق وي،    ) 233/ بقره(
نهی از ضرر رساندن به دائن یا مدیون از طریـق کتابـت و شـهادت خـالف واقـع در مـورد       ) 231

البته نهی از ضرر در این آیات در موارد خاصـی مطـرح شـده     . وارد شده است) 282/ بقره(دین، 
بـر  تـوان قاعـده عـامی مبنـی    اما با مورد آیات خصوصیتی ندارد و با الغاي خصوصیت مـورد، مـی  

؛ محقـق دامـاد،   94-93؛ 1419عالمـه جعفـري،   . (نوعیت و نهی ضـرر و اضـرار اسـتفاده کـرد    مم
صـورت مسـتقیم   اگـر چـه ایـن آیـات بـه     ) 231-2/230؛ 1418؛ طاهري، 132-1/131،ص 1406

داللتی بر ضمان و جبران خسارت ندارند، امـا لـزوم تـدارك و جبـران خسـارت وارد بـه غیـر را        
ر دانست؛ زیرا تا زمانی که ضرر جبران نگردد، نهـی شـارع همچنـان    توان از لوازم نهی از ضرمی
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. براي رفع حرمت، جبران زیان الزم است. یابدبه قوت خویش باقی و حرمت نیز ادامه می
الضـرر و  "دسته اول، روایاتی که متضـمن عبـارت   . روایات وجود دارددو دسته، روایاتاز

الضـرر  « ه سمره بن جندب است که از آن بـه حـدیث  ترین این روایات قضیمهم. است"الضرار 
لحـاظ سـندي   این حدیث که در منابع مختلـف حـدیثی نقـل شـده بـه     1. شودتعبیر می» و الضرار

؛ 111-109،ص 1414شـیخ انصـاري،   (ترین روایت در مورد قاعده الضرر دانسـته شـده   صحیح
بسـیاري از  ) 2/48،ص 1387حلـی،  (2.و حتی بر آن ادعاى تواتر شـده اسـت  ) 2/457،ص 1419

؛ امـام  ) 380،ص 1409آخونـد خراسـانی،   . (انـد فقهاي معاصر نیـز بـر اعتبـار آن تصـریح کـرده     
لحـاظ مفهـوم، دخـول ال بـر اسـم      به) 497-496/ 3،ص 1419؛ خوئی، 1/26،ص 1385خمینی، 

یـل  بـه دل . داللت بر نفی جنس دارد به این معنا که ضـرري در عـالم خـارج وجـود نـدارد     ) ضرر(
تـرین  وجود ضرر در خارج و در بین مسلمانان، تفاسیر مختلفی از این حدیث شده است که مهـم 

، نفـی ضـرر غیـر    ) 25-24،ص 1410شـیخ الشـریعه اصـفهانی،    (آنها نظریه نهی شـرعی تکلیفـی   
) 2/460،ص 1419شـیخ انصـاري،   (و نفی حکم ضرري ) 194،ص 1412فاضل تونی، (متدارك 

برمبنـاي نظریـه   . از این قاعده منافاتی با هیچ یـک از ایـن نظریـات نـدارد    استفاده ضمان. باشدمی
اضرار بـه غیـر   حکم وضعی ضمان را از لوازم حکم تکلیفی حرمت توان نهی شرعی تکلیفی؛ می
که تا زمانی که ضرر جبران نشود، نهـی شـارع و حرمـت ضـرر نیـز ادامـه       دانست با این استدالل 

رفع ضـرر  . خود اضرار بوده و حرام استغی؛ جبران نکردن خسارتبه تعبیر مرحوم مرا. یابدمی
شـود بـه   بر ضرر زننده واجب است چرا که قطع ریشه فسادي کـه از اضـرار بـه غیـر حاصـل مـی      

یابد بلکه مسئولیت مـدنی و ضـمان عامـل    صرف حکم تکلیفی مبنی بر حرمت اضرار، تحقق نمی
نیـز در برخـورد بـا سـمرة بـن جنـدب بـه        ) ص(م که پیامبر گرامی اسـال زیان الزم است؛ همچنان

مراغــی، . (حرمــت تکلیفــی اکتفــا ننمــوده، دســتور فرمودنــد تــا درخــت او را از ریشــه برکندنــد 
نظریه نفی ضرر جبران نشـده بیشـترین   ) 32،ص 1381؛ محقق داماد و دیگران، 1/319،ص 1417

شد و موجب اذیت وي و سمره فردي بود که به انگیزه سرزدن به نخل خود بدون اجازه وارد منزل یکی از انصار می. 1
10از طرفی به هیچ نحوي نیز حاضر به فروش یا معاوضه این درخت حتی به . اصرار داشتش بود و بر این کار نیز اخانواده

بعد حضرت . »إِنَّک رجلٌ مضَار و لَا ضَرَر و لَا ضرَار علَى مؤْمنٍ« در نهایت پیامبر به سمره فرمود،ص . برابر ارزش آن نشد
اذْهب فَاقْلَعها و ارمِ بِها «در روایت مشابه حضرت به انصاري فرمود؛. نددستور دادند آن درخت را کندند و نزد سمره انداخت

رَارلَا ض و لَا ضَرَر فَإِنَّه هکلینى، . (برو درخت را از ریشه بکن و نزد سمره بینداز، همانا ضرر و ضراري وجود ندارد» إِلَی
؛ صدوق، 7/147،ص 1407رك،ص شیخ طوسی، . (آمده استروایت الضرر در سایر منابع روایی نیز). 294/ 5،ص 1407
). 25/428،ص 1409؛ حر عاملی، 233/ 3،ص 1413

نماید به این معنا که از کثرت روایات قطع حاصل محقق خراسانی ادعاي تواتر مذکور را حمل بر تواتر اجمالی می. 2
) 380،ص 1409ك،ص آخوند خراسانی، ر. (شود که اجماال برخی از این روایات از معصوم صادر شده استمی
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ل تونی ایـن اسـت کـه در شـرع     داللت را بر جبران ضرر وارد بر غیر دارد، زیرا مفهوم کالم فاض
در نتیجه هر کس . ضرري که به غیر وارد شود و جبرانی بر آن درنظر نگرفته باشند، وجود ندارد

برمبنـاي نظریـه نفـی حکـم     . ضرري بـه دیگـري وارد کنـد، بایـد آن را جبـران و تـدارك نمایـد       
بـا اسـتناد   ضرري، جبران ضرر الزم است چرا که حکم به عدم ضمان، حکمی ضرري است، که 

برداشـته  » الضـرر «طور که وجود حکـم ضـرري بـا    در واقع همان. شودبه قاعده الضرر منتفی می
. شودثابت می» الضرر«شود، اگر نبود حکمی نیز موجب ضرر باشد، وجود آن حکم با می

نیست اما از نظر معنا و مـدلول،  "الضرر و الضرار "دسته دوم روایاتی که متضمن عبارت 
تـوان از لـوازم منـع و نهـی از ضـرر در ایـن       و ضمان را می1منع اضرار بر دیگري استبیانگر

در این دسته، چند روایات وجود دارد که بر ضمان ضرر زننده تصریح نمـوده  . روایات دانست
: فرمایدادق علیه السالم است که ایشان میاز جمله حدیث صحیح السند حلبی از امام ص. است

 »کُلُّ شَیی ء     هیب صـا ی مـنٌ لضَـام هباح ینَ فَصـمل سـرُّ بِطَرِیقِ الْم؛ 7/350،ص 1407کلینـی،  (» . ض
هر چیزي که ضرر برساند به راه مسـلمانان؛ کسـی کـه آن چیـز را     ) 4/155،ص 1413صدوق، 

مالك و موضوع ضمان در این احادیث، اضـرار  2.قرار داده ضامن خسارات ناشی از آن است
هاشـمى  (است و حکم ضمان نیز دائـر مـدار موضـوع خـویش، یعنـی ضـرر اسـت،        به دیگران 

بنابراین اگر در استفاده ضمان از سـایر روایـات اشـکال باشـد، در     ) 144،ص 1417شاهرودى، 
این روایات خدشه اي وجود ندارد چرا که این روایات تصریح دارنـد،ص ضـرر زننـده داراي    

اعم از اینکه ) 443و 2/320،ص 1417مراغی، . (استضمان بوده و ملزم به جبران و رفع ضرر 
بـدیهی اسـت   . ضرر ناشی از اسباب قهري مثل اتالف باشد یا ناشی از نقض تعهدات قراردادي

ه وضوح یا اشاره ، که اگر موضوع روایات فوق تنها اتالف بود، باید موضوع حکم ضمان را ب
) 106- 105،ص 1383نقیبی، . (داداتالف قرار می

که در عمل نیـز بسـیاري از   جموع قاعده الضرر شان اثبات حکم ضمان را دارد همچناندر م
فقهاء حتی فقهایی که قایل به عدم اثبات حکم توسط قاعده الضرر هستند بـراي اثبـات حکـم از    

صورت مفصل مطرح شده است و هاي حدیثی و فقهی بهها روایت وجود دارد که در کتابدر این دسته از روایات، ده. 1
به تدوین این گونه روایات اختصاص » انه ال یجوز االضرار بالمؤمن«هاي حدیثی بابی را با عنوان حتی در برخی از کتاب

) 25/409،ص 1409؛ 673-1/671،ص 1418حر عاملی، (.اندداده
منْ « نقل شده است که ایشان فرمودند ) ع(از جمله از امام صادق . در این موضوع چند روایت مشابه دیگر نیز وجود دارد.2

به راه مسلمانان برساند، هر کس زیانى ) (9/158،ص 1407شیخ طوسی، (» أَضَرَّ بِطَرِیقِ الْمسلمینَ شَیئاً فَهو ضَامنٌ 
« فرمود،ص ) ع(و در نقل صحیح دیگري از کنانى نقل شده است که امام صادق ). آمدى را در این راه ضامن استهرپیش

نْ أَضَرَّ بِشَینٌمضَام لَه وینَ فَهملسن ْ طَرِیقِ الْمم 4/155،ص 1413صدوق، (» . ء (
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. اندله حکم ضمان به قاعده الضرر استناد کردهجم

مسلمتوجه به نقش عرف در مسأله جبران تفویت منافع-5-2-4
نکته مهمی که در مورد استناد به قواعد فقهی ضمان در مورد جبران خسـارت تفویـت منـافع    

عرف در تشخیص موضـوعات و تطبیـق احکـام بـر     1. مسلم باید درنظر داشت، نقش عرف است
. مصــادیق و نیــز بــراي تبیــین مفــاهیم در الفــاظی کــه وضــع شــرعی ندارنــد، نقــش اساســی دارد  

با توجه به قاعـده اتـالف و تسـبیب، از    ). 132،ص 1372؛ رجبی، 70ـ2/65،ص 1376سبحانی، (
مشـهور فقیهـان خسـارت قابـل مطالبـه را منحصـر در       . بین بردن مال دیگران موجب ضمان است

دانند اما تسري ضمان به تفویت منافع مسلم با این اسـتدالل اسـت کـه عـرف     می» تلف عین مال«
بـا  در مـورد قاعـده الضـرر نیـز     . داراي ارزش اقتصـادي اسـت  داند چرا که منافع مسلم را مال می

غیـر و همچنـین لـزوم    توجه به مستندات عقلی و نقلی این قاعده، اصـل حکـم حرمـت اضـرار بـه     
از جبران ضرر از منظر عقل و نقل مسلم است اما در شناخت مصادیق ضرر، معیـار عـرف بـوده و   

ایـن  . عنوان خسارت قابل مطالبه اسـت بهوالوصول، ضرر محسوب تفویت منافع محققنظر عرف 
در مبانی فقـه شـیعه کـه قواعـد     و لحاظ منطق عقالیی آن، مورد پذیرش جامعه عقالستعرف به

ها و بنائات عقالیی است، مانعی در امضاء و پذیرش این عرف وجـود  بر عرفمعامالت آن مبتنی
آن وجـود دارد کـه در مباحـث قبلـی     ندارد، بلکه متون مختلفی اعم از آیات و روایات در تاییـد  

با توجه به همین مستندات است که برخـی از فقهـاي بـزرگ شـیعه همچـون محقـق       2.مطرح شد

و سنت را بر اساس مفاهیم عرفی دانسته و انس به محاورات عرفی و فهم موضوعات آن و ، محاورات قرآنامام خمینی ره. 1
،ص 1385امام خمینی، . (را از جمله شرایط اجتهاد می داننددوري جستن از خلط دقایق علوم عقلی با معانی عرفی عادي 

96 (
ید صریح و خاص شارع ضروري نیست، بلکه از عدم به نظر مشهور اصولیین براي حجت بودن بناء عقال، اثبات امضا و تأی. 2

مرحوم مظفر در مورد چگونگی کشف ) 348،ص 1423آخوند خراسانی، . (توان رضایت وي را کشف کردردع شارع می
موافقت شارع، صرف عدم ردع را در موردي که شارع با سیره عقال متحد المسلک باشد، کافی می داند زیرا شارع رئیس 

کرد این نحوه اتحاد اي که در مرئی و منظر ایشان جاري است، مورد قبول نبود حتما جلوگیري میر سیرهعقال است و اگ
بنابراین، احراز بناء عقال از سویی و عدم ) 178-173/ 2،ص 1403مظفر، . . (روش در خبر واحد ثقه و ظواهر وجود دارد

) 346،ص 1374؛ جناتی، 2/138،ص 1426هاشمی شاهرودي، (.ردع شارع از سویی دیگر، براي اعتبار بناء عقال الزم است
تواند محرز رضایت شارع باشد که آن عمل در معرض دید شارع مقدس انجام شده باشد و البته عدم ردع در صورتی می

. استو در عین حال ردع نکرده باشد، در این صورت این بناء عقال حجت ) مورد تقیه نباشد(شارع توانایی ردع را داشته 
:http،جوادي آملی، ( //portal. esra. ir شهید صدر معتقد است که اگر معصوم علیه السالم از ) 4، خیارات، جلسه

یک سیرة عقالیی منع کرده باشد، با توجه به آنکه راویان و اصحاب انگیزة قوي براي نقل و روایت آن داشتند، بی تردید 
بنابراین، عدم وصول مخالفت . رسید؛ بویژه اگر آن سیرة عقالیی نزد مردم رایج و استوار باشدمنع مذکور به دست ما می

) 184ـ178،ص 1978شهید صدر، (باشد شارع، حاکی از عدم منع شارع از آن بناء عقالیی می
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ــی  ــی، (اردبیل ــی، 10/513،ص 1403اردبیل ــی  ) 37/39،ص 1404؛ نجف ــه مراغ ــی، (، عالم مراغ
؛ صــاحب ریــاض ) 426،ص 1417وحیــد بهبهــانی، (، عالمــه وحیــد بهبهــانی ) 1/308،ص 1417

ــایی، ( ــافع ) 110،ص 1408مــدرس، (و مرحــوم مــدرس ) 2/302،ص 1418طباطب در تفویــت من
مسائلی همچون توقیف غیر موجه صنعتگر و منع فروش کاال و پایین آمدن قیمت بازار، با اسـتناد  

کـه مرحـوم نـائینی معتقـد اسـت، اگـر موجبـات و        همچنان. به قاعده الضرر قائل به ضمان هستند
. گـردد کامل شده باشد، تفویت این منـافع از نظـر عـرف ضـرر محسـوب مـی      النفعمقدمات عدم

هـاي  این عرف امروزه در عموم نظـام ) 1/308،ص 1417؛ مراغی، 2/19،ص 1373خوانساري، (
المللـی از جملـه   حقوقی دنیا وجود دارد و وارد اسناد مختلف حقـوق قراردادهـا در تجـارت بـین    

. شده استالمللی کاال،کنوانسیون قراردادهاي بیع بینو المللی اصول قراردادهاي تجاري بین
قانون آیین دادرسی مدنی ایران کـه  در مجموع با توجه به مطالب مطرح شده، اصالح مقرره 

گذار ایـران  النفع را غیر قابل مطالبه اعالم نموده، از منظر مبانی فقهی قابل توجیه بوده و قانونعدم
هـاي موجـود، قـوانین مشـابهی را بـه تصـویب رسـانده        غم مخالفـت ردر برخی موارد مشابه، علی

. ق1082هاي نقدي به نرخ روز بر اساس تبصـره مـاده   نمونه بارز این قوانین محاسبه مهریه. است
مـورد  . م. ق228و نیز مطالبه خسارت تأخیر تادیه وجه نقد است کـه در مـاده   13761مصوب . م

قـانون آیـین دادرسـی مـدنی     522و نیز ماده 515ماده 2صره توجه قرار گرفته و بر اساس ذیل تب
تـأخیر تادیـه وجـه نقـد     2. دریافت آن متناسب با افزایش نرخ تورم مجاز دانسته شده است1379

گـذار خسـارت تـأخیر تادیـه را     شود، لذا قـانون موجب محروم شدن طلبکار از منافع وجه نقد می
قـراردادي نیـز باعـث محـروم نمـودن متعهدلـه از منـافع        تأخیر در انجام تعهد. درنظر گرفته است

که تأخیر در تادیه وجه نقد ضـرر اسـت،   شود و از نظر عرف همچنانانجام تعهد طبق قرارداد می
شود و نبایـد  تأخیر در تسلیم کاال و انجام تعهدات نیز که باعث تفویت منافع مسلم شود، تلقی می

. تفکیک بین این دو وجود داشته باشد

تبصره .د هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنمایدتوانبه مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می«قانون مدنی1082اده م. 1
چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت ساالنه زمان تأدیه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک -

گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجراي عقد به نحومرکزي جمهوري اسالمی ایران تعیین می
».دیگري تراضی کرده باشند

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و «،ص 1379قانون آیین دادرسی 522ماده . 2
تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام 

ه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی پرداخت و پس از مطالب
» . گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگري مصالحه نمایندایران تعیین می
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در مورد تفکیک بین منافع مسـلم  المللی کاالکنوانسیون قراردادهاي بیع بیندیدگاه - 5- 2- 5
و محتمل

المللـی  کنوانسـیون قراردادهـاي بیـع بـین    النفع در لزوم مسلم بودن منافع آتی براي مطالبه عدم
ایـن  . اده کـرد توان این مسأله را اسـتف می74مورد تصریح قرار نگرفته است اما از سیاق ماده کاال

کـه طـرف   النفـع  هـاي وارده و همچنـین عـدم   ماده در مورد میزان خسارت قابل مطالبه براي زیان
این خسارات نمی تواند از مقدار زیـانی  «تصریح نموده است که دیگر بر اثر نقض متحمل شده، 

وقـع بـدانها   که نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد و به مدد واقعیات و موضوعاتی که در همان م
بینی کرده یـا  الحصول نقض قرارداد پیشعنوان اثر ممکنبه, بودهباید واقف میواقف بوده یا می

النفع وقتی میسـر  بینی خسارت در مورد عدمپیش» .متجاوز باشد،کرده استبینی میباید پیشمی
آینـده مسـلم   اگر وجود منفعتـی در . است که در فرض انجام تعهد، وجود آن منفعت مسلم باشد

بنـابراین از شـرط   . بینـی کـرد  توان فقدان آن منفعت را در فرض عدم انجام تعهد پـیش نباشد نمی
النفعی قابـل مطالبـه اسـت    توان استفاده کرد که عدمصورت ضمنی میبینی خسارت، بهقابل پیش

منـافع  شـد امـا  صورت مسلم از آن منـافع برخـوردار مـی   که درصورت انجام تعهدات، متعهدله به
. باشدبینی نیست، قابل مطالبه نیز نمیمحتمل چون قابل پیش

المللی در مورد تفکیک بـین منـافع مسـلم و    دیدگاه اصول قراردادهاي تجاري بین- 6- 2- 5
محتمل

دیـده مسـتحق دریافـت    المللـی، زیـان  تجـاري بـین  اصول قراردادهاي 7,4,2اگر چه در ماده 
شـده کـه وي در نتیجـه عـدم ایفـاي تعهـد از سـوي متعهـد، از آن         غرامت در برابر منافعی دانسته 

البتـه از مـاده   . محروم بوده، اما در این اصول به تفکیک منافع مسلم و محتمل تصریح نشده است
ایـن اصـول   7-4-3مـاده  1در بنـد  . توان موضع این اصول را بدست آورداین اصول می3-4-7

شـود از جملـه صـدمه    اي درنظـر گرفتـه مـی   براي صدمهقانوناً خسارت فقط « بیان شده است که 
صـورت  خسـارات آتـی کـه بـه    » . شوداي متعارف و معقول از قطعیت تعیین میآتی، که با درجه

عنـوان  رو در مورد منافع، تفویت منافعی بهمتعارف و معقول قطعی باشد، قابل مطالبه است؛ از این
. رارداد، کسب آن منافع مسلم باشدخسارت قابل مطالبه است که در صورت اجراي ق

خسارت ممکن است قانوناً براي از دسـت دادن فرصـت،   «ماده فوق، که تصریح نموده 2بند 
مثـالی  نمایـد،  برداشت باال را با چالش مواجه می».به تناسب احتمال وقوع آن، درنظر گرفته شود
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و نقـل دیـر بـه محـل مسـابقه      که در شرح این بند آورده شده، فردي به خاطر تأخیر عامل حمـل  
رسیده و در نتیجه از شرکت در مسابقه اسـب دوانـی محـروم شـده، گفتـه شـده، چنانچـه از قبـل         

تواند در دریافت خسارت بینی شود، آن میزان میمیزان احتمالی موفقیت توسط کارشناسان پیش
قــع پرداخــت در وا.)Unidriot, 2010,270(. از متصــدي حمــل و نقــل، مــورد لحــاظ قــرار گیــرد

خسارت برمبناي احتمال پذیرفته شده، این درحالی اسـت کـه بـر اسـاس مبـانی حقـوقی، مطالبـه        
توان براي تفویت منافع احتمالی همچون فرصـت و  خسارت احتمالی با چالش مواجه بوده و نمی

شانس خسارت درنظر گرفت؛چرا که رابطه سببیت و علیـت تامـه، بـین از دسـت دادن شـانس و      
عنوان نمونه در مورد همان مسابقه اسب دوانی حتی اگـر عامـل حمـل    به. د وجود نداردنقض تعه

سـوار  برنـده   رساند این احتمـال وجـود داشـت کـه اسـب     موقع هم میو نقل، اسب موردنظر را به
البتـه  . ضمن اینکه به دلیل احتمالی بـودن، تعیـین میـزان دقیـق خسـارت نیـز مشـکل اسـت        . نشود

3، لـذا در بنـد   به مشکل اخیر توجـه داشـته  المللی ل قراردادهاي تجاري بیناصوتدوین کنندگان 
اي کـافی از  در شرایطی که نتوان میزان خسـارت را بـا درجـه   «اند اصول مقرر نموده4-7-3ماده 

در واقع این اصول جبـران  » . قطعیت احراز کرد، تعیین میزان آن به صالحدید دادگاه خواهد بود
ویت منافع محتمل را پذیرفته امـا مشـکل تعیـین میـزان خسـارت را از طریـق       خسارت نسبت به تف

البته این راه حل براي حل اشکال مذکور کارایی نـدارد، چـرا   . ارجاع به دادگاه حل نموده است
که وقتی میزان خسارت آینده معلوم نباشد، دادگاه نیز در تعیین میزان خسارت بـا مشـکل مواجـه    

که پرداخت خسـارت را در تفویـت منـافع    المللی قراردادهاي تجاري بیناصول لذا نظر . شودمی
. محتمل و از دست رفتن شانس و فرصت پذیرفته است به جهات فوق قابل انتقاد است

گیرينتیجه
اگر چه در اصل لزوم جبران خسارات ناشـی از نقـض تعهـدات قـراردادي، حقـوق ایـران بـا        

نظـر اسـت  المللی کاال، هـم کنوانسیون قراردادهاي بیع بینو المللی اصول قراردادهاي تجاري بین
اصـول  عنـوان خسـارت ناشـی از نقـض تعهـد، قابـل مطالبـه بـوده؛         در اینکـه چـه مـواردي بـه    اما 

به صراحت نظریه دریافت خسارت کامل را پذیرفته اسـت و آن را  المللی قراردادهاي تجاري بین
اشـی از محـروم شـدن از منـافع متعـارف و مـورد       هـاي ن هاي وارده و نیز خسـارت خسارتشامل 

نیز به وضوح پذیرش المللی کاالکنوانسیون قراردادهاي بیع بین74از مفهوم ماده . داندانتظار می
دیـده  بنابراین از منظر این دو سند، بعد از جبران خسـارت، بایـد زیـان   . شوداین نظریه استفاده می
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ایـن نظریـه در   . شد، در آن موقعیـت قـرار داشـت   د اجرا میدر موقعیتی قرار گیرد که اگر قراردا
حقوق ایران با چالش مواجه است چرا که مقررات مدنی ایران در مـورد لـزوم جبـران خسـارات     

هاي ناشـی  مادي که بالفعل وارد شده، با این دو سند بین المللی موافق است اما در مورد خسارت
مطالبـه  1379شـود، در قـوانین قبـل از سـال     یـز تعبیـر مـی   النفـع ن از تفویت منافع که از آن به عدم

اینگونه خسارات مورد پذیرش بوده اما با تصـویب قـانون جدیـد آیـین دادرسـی مـدنی در سـال        
قانون اخیر از جهات مختلـف قابـل انتقـاد بـوده و اصـالح آن      . باشد، دیگر قابل مطالبه نمی1379

ل پیشنهاد و مبانی فقهی و حقـوقی آن تبیـین شـده    برمبناي نظریه تفکیک بین منافع مسلم و محتم
درصورتی که بـر اثـر تخلـف از انجـام تعهـد، منـافع قطعـی و مسـلم         بر اساس این پیشنهاد، . است

آینده طرف قرارداد تفویت شود، منافعی کـه بـر حسـب سـیر متعـارف و طبیعـی امـور در فـرض         
امـري کـه در   . خسـارت وجـود دارد  رسـیده، امکـان مطالبـه   موقع تعهد، به متعهدله مـی اجراي به

بـر آن تصـریح   المللی کاالکنوانسیون قراردادهاي بیع بینالمللی و اصول قراردادهاي تجاري بین
از دسـت دادن شـانس و فرصـت، اگـر چـه      اما نسبت به تفویت منافع محتمل همچون . شده است

وقـوع آن پذیرفتـه امـا از    این خسارت را به تناسـب احتمـال   المللی اصول قراردادهاي تجاري بین
. تواند پذیرفته باشدمنظر مبانی نظام حقوقی ایران، نمی
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. قم، الهاديدوم، منتقی االصول، ). ق1416. (روحانی، سید محمد-
. فی اصول الفقه، قم، مؤسسه امام صادق علیه السالمالموجز). 1376. (سبحانی، جعفر-
مجله تحقیقـات  . »جبران خسارت معنوي ناشی از نقض قرارداد«). 1390. (شعاریان، ابراهیم-

. 54شماره . حقوقی
قانون آئین دادرسی مدنی 515ماده 2نقد و بررسی تبصره «). 1380. (شکاري، روشن علی-

. 52، شمارهتابستان).دانشگاه تهران(انشکده حقوق و علوم سیاسی نشریه حقوق د. »)النفععدم(
.مسالک االفهام، دهم، قم،مؤسسه المعارف االسالمیه). ق1417. (شهید ثانی-
. حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، اول، تهران، نشر مجد). 1382. (شهیدي، مهدي-
اول، قاعـدة ال ضـرر،   ). ق1410. (اد نمـازى شیخ الشریعۀ اصفهانى، فتح اللّه بن محمـد جـو  -
. دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمقم، 

. دروس فی علم االصول ، حلقات ثالثۀ، بیروت). 1978. (صدر، سید محمد باقر-
دفتـر  دوم، قـم،  مـن ال یحضـره الفقیـه،    ). 1413. (محمد بن على بـن بابویـه  ) شیخ(صدوق، -

. تشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمان
حقـوق بیـع بـین    ). 1390. (محمود کاظمی، مرتضـی عـادل، اکبـر میرنـژاد    حسین، ، صفایی-

، بـا مطالعـه تطبیقـی در حقـوق ایـران، فرانسـه،       1980بررسی کنوانسیون بیـع بـین المللـی    (المللی
د نظـر و اضـافات، تهـران، مؤسسـه انتشـارات      ، سـوم بـا تجدیـ   ) انگلیس و ایاالت متحده آمریکـا 

. دانشگاه تهران
الزامـات خـراج از   (مسـئولیت مـدنی   ). 1391. (صـفایی، سـید حسـین و حبیـب اهللا رحیمـی     -

. ، چهارم، تهران، انتشارات سمت) قرارداد
.مؤسسه عالی حسابداري، 2،جدوره مقدماتی حقوق مدنی). 1351(، __________-
. قواعد عمومی قراردادها، ششم، تهران، نشر میزان). 1387(، _________-
دفتـر انتشـارات اسـالمى وابسـته بـه      دوم، قـم،  حقوق مدنى، ). ق1418. (طاهرى، حبیب اهللا-
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. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
. مؤسسه آل البیت علیهم السالماول، قم، ریاض المسائل، ). ق1418. (طباطبایى، سید على-
دار چهارم، تهـران،  تهذیب األحکام، ). ق1407. (، ابو جعفر محمد بن حسن)شیخ(طوسی-

. الکتب اإلسالمیۀ
مفتـاح الکرامـۀ فـی شـرح قواعـد العالّمـۀ،       ). ق1419. (عاملى، سید جواد بن محمد حسینى-

. اول، قم، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
مفتاح الکرامۀ فـی شـرح قواعـد العالّمـۀ، اول،     ). تابی. (مد حسینىعاملى، سید جواد بن مح-

. بیروت، دار احیاء التراث العربی
مجمـع  قـم،  الوافیۀ فی أصول الفقـه، األولـى،   ). ق1412. (فاضل تونی، مال عبداهللا بن محمد-

. الفکر اإلسالمی
. نه مهرچاپخااول، قم، القواعد الفقهیۀ، ). ق1416. (فاضل لنکرانى، محمد-
المضاربۀ، الشرکۀ، المزارعۀ، المساقاة، -تفصیل الشریعۀ ). ق1425. (فاضل لنکرانى، محمد-

. مرکز فقه ائمه اطهار علیهم السالم، اول، قم، .. . . الدین و
جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کـاال،  « ).1384.(قاسمی، محسن-

مجله حقوقی دفتـر خـدمات حقـوقی بـین المللـی جمهـوري       .»صر و لبنان حقوق ایران، فرانسه، م
.32اسالمی ایران، شماره 

جامع المقاصد فی شـرح القواعـد،   ). ق1414. (على بن حسین عاملى، ) محقق ثانى(کرکى-
. مؤسسه آل البیت علیهم السالمدوم، قم، 

. هار الکتب اإلسالمیدچهارم، تهران، الکافی، ). ق1407. (کلینى، محمد بن یعقوب-
. ، اول، تهران، شرکت سهامی انتشار1فلسفه حقوق، ج). 1377. (کاتوزیان، ناصر-
. شرکت سهامی انتشارچهارم، تهران، اعمال حقوقی، ). 1390(، _________-
ششم، تهران، ، 4دوره حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج). 1390(، _________-

. شرکت سهامی انتشار
، دوم، تهــران، ) مســئولت مــدنی-ضــمان قهــري(حقــوق مــدنی ). 1369(،________-

. نانتشارات دانشگاه تهرا
مرکـز نشـر علـوم    دوازدهـم، تهـران،   قواعـد فقـه،   ). ق1406. (محقق دامـاد، سـید مصـطفى   -

. اسالمى
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قلمــرو «). 1381. (سیدحســن وحــدتی شــبیريومحمــد عیســائی تفرشــیو ________-
. 33شماره بهمن، . نامه مفید. »مدنی ناشی از تخلف از اجراي تعهدمسئولیت

الرسائل الفقهیه، اول، تهـران، سـتاد بزرگداشـت پنجـاهمین     ). ق1408. (مدرس، سید حسن-
. سالگرد شهادت مدرس

العنـاوین الفقهیـۀ، اول، قـم، دفتـر     ). ق1417. (مراغى، سید میر عبد الفتاح بن علـى حسـینى  -
. مى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمانتشارات اسال

. اصول الفقه، بیروت). ق1403. (مظفر، محمدرضا-
مدرسه امام امیر المؤمنین علیـه  سوم، قم، القواعد الفقهیه، ). ق1411. (مکارم شیرازى، ناصر-

. السالم
المی التابعـۀ  ، مؤسسـۀ النشـر اإلسـ   قـم منیۀ الطالب، االولى، ). ق1418. (نائینی، محمد حسین-

. لجماعۀ المدرسین قم المشرفه
جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، هفتم، بیـروت، دار  ). ق1404. (نجفى، محمد حسن-

. إحیاء التراث العربی
، دوم، تهـران، دارالکتـب   جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم). 1365(، _________-

. هاالسالمی
نـداي  . »نظریه جبران خسـارت بـه حقـوق معنـوي کـودك     «). 1383(.نقیبی، سید ابوالقاسم-

33شماره بهار، . صادق
ــوي در حقــوق اســالمی  «). 1386(، __________- ــالی خســارت معن ــران م ــه جب . »نظری

. 77شماره پاییز، ).مطالعات اسالمی(الهیات و معارف اسالمی 
مرکـز الغـدیر   ول، بیـروت،  امقـاالت فقهیـۀ،   ). ق1417. (هاشمى شـاهرودى، سـید محمـود   -

. للدراسات اإلسالمیۀ
فرهنـگ فقـه مطـابق    ). ق1426. (هاشمى شاهرودي، سید محمود و جمعـی از پژوهشـگران  -

مذهب اهل بیت علیهم السالم، اول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى بر مـذهب اهـل بیـت    
. . علیهم السالم

پژوهشـگاه  اول، قم، سئولیت مدنی قراردادي، مبانی م). 1385. (سید حسن، وحدتی شبیري-
. علوم و فرهنگ اسالمی

مؤسسـۀ  اول، قـم،  حاشـیۀ مجمـع الفائـدة و البرهـان،     ). ق1417. (وحید بهبهانى، محمد باقر-
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. العالمۀ المجدد الوحید البهبهانی
. الفوائد الحائریه، االولی، قم، مجمع الفکر االسالمی). ق1415(، __________-
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