 )DOI(:10.22106/JLJ.2020.123783.3294شناسۀ دیجیتال
ٔ
مقاله پژوهشی ،دورۀ  ،۸۵شمارۀ  ،۱۱۴تابستان  ،۱۴۰۰صفحات  ۱۳۵تا ۱۵۸
تاریخ دریافت - ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ :تاریخ پذیرش۱۳۹۹/۰۴/۲۷ :

ضابطۀ ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظامهای حقوقی و
اسناد بینالمللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران


منصور امینی ،جواد پیری
چکیده

نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی به منظور تضمین حقوق اشخاص در روابط قراردادی،
ضمانتاجراهای متعددی را مورد توجه قرار داده و روش جبرانی خسارت را به عنوان یکی از مهمترین
ضمانتاجراها پذیرفتهاند؛ در نتیجه تردیدی در قابل جبران بودن خسارت در قلمرو نظامهای حقوقی
و اسناد بینالمللی وجود ندارد .با این حال آنگاه که خسارت موضوع حکم قرار میگیرد ،ضابطۀ
ارزیابی آن اهمیت بسزایی مییابد؛ زیرا فقدان ضابطه برای ارزیابی خسارت منتهی به ناکارآمدی
ضمانتاجرای مذکور خواهد شد .بر همین اساس در نظامهای حقوقی و به ویژه اسناد بینالمللی،
تالش شده است ضوابطی برای ارزیابی خسارت ارائه شود .با توجه به ضعف و ابهام نظام حقوقی
ایران در باب ضمانتاجرای خسارت ،نتایج این بررسی میتواند از یکسو برای حقوقدانان و
دادرسان و از دیگر سو برای قانونگذار جهت الهامگیری از ضوابط ارائهشده در راستای وضع ضابطه،
مفید فایده باشد.
واژگان کلیدی :خسارت ،ضابطۀ ارزیابی ،خسارت متوقع ،خسارت اتکایی ،خسارت اعادهای
 دانشیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکدۀ حقوق ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران ،ایران

aminimansour@yahoo.fr

 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشکدۀ حقوق ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران ،ایران (نو یسندۀ مسئول)

javadpiri020@yahoo.com
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مقدمه

جبران خسارت به عنوان یکی از ضمانتاجراهای نقض تعهدات قراردادی ،همواره مورد توجه
نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی بوده است .غالب نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی ،با پذیرش
اصل جبران کامل خسارت ،خسارت را با سایر ضمانتاجراها تا آنجا که تغایر ذاتی با یکدیگر نداشته
باشند ،در عرض هم قلمداد کردهاند .بنابراین تردیدی در لزوم جبران خسارت وجود نخواهد داشت.
با این حال در ارتباط با ضمانتاجرای مذکور ،ضابطۀ ارزیابی و محاسبه آن از اهمیت بسزایی
برخوردار است .نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی موضوع نوشتار حاضر؛ یعنی نظام حقوقی
انگلستان و آلمان ،اصول قراردادهای اروپایی ( ،1)PECLاصول یونیدروا ( 2)UPICCو کنوانسیون
بیع بینالمللی کاال ( 3)CISGتالش کردهاند خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی را ضابطهمند
سازند و در نتیجه معیارهایی برای ارزیابی خسارت مورد توجه قرار گرفته است که مداقه در آنها
حاکی از همگرایی روش اتخاذی است .به طور کلی روش جبرانی خسارت را میتوان در دو روش
ترمیمی و غیرترمیمی مورد بررسی قرار داد.
روش ترمیمی ناظر بر روشهای جبران خسارات واردشده بر متعهدله در نتیجۀ نقض قرارداد
است که در قالب خسارت متوقع و اتکایی قابلارزیابی است؛ اما روش غیرترمیمی که در نظام
حقوقی انگلستان مورد توجه قرار گرفته است ،به استرداد نفع حاصلشده در نتیجۀ نقض قرارداد برای
متعهد (خسارت اعادهای) و تنبیه متعهد (خسارت تنبیهی) و انعکاس قبح نقض قرارداد (خسارت
اسمی) توجه دارد .شایان ذکر اینکه اطالق عنوان خسارت بر خسارت اعادهای ،تنبیهی و اسمی بنا
ً
به مسامحه به کار میرود؛ زیرا در این موارد حقیقتا خسارت مورد توجه قرار نمیگیرد .در خسارت
ترمیمی از نوع نفع متوقع ،هدف ،قرار گرفتن متعهد در موقعیت پساقراردادی و در خسارت ترمیمی
از نوع نفع اتکایی ،هدف ،قرار گرفتن متعهدله در موقعیت پیشاقراردادی است .در ارزیابی خسارت
متوقع ،فروض متفاوتی قابل بررسی است؛ اینکه متعهدله پس از نقض ،قرارداد را فسخ کند یا خیر و
پس از فسخ ،قرارداد جایگزین منعقد نماید یا خیر .خسارت اتکایی نیز بر اساس هزینههای تحمیل
شده بر متعهدله در اتکای به قرارداد مورد ارزیابی قرار میگیرد .هر یک از فروض مذکور شقوقی دارد
که در ادامه بررسی و تبیین شده است .در نوشتار حاضر روش ترمیمی را در قالب خسارت متوقع و

 .1از این پس اصول اروپایی
 .2از این پس اصول یونیدروا
 .3از این پس کنوانسیون
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اتکایی مورد بررسی قرار میدهیم و در ادامه به تحلیل روش غیرترمیمی در قالب خسارت اعادهای،
خسارت ترمیمی و اسمی میپردازیم.
 .۱طریق ترمیمی

قاعدۀ کلی در باب خسارت به عنوان یکی از ضمانتاجراهای نقض تعهدات قراردادی ،جبران
خسارت وارده بر متعهدله است و هدف از آن کسب سود یا تنبیه نیست ( Treitel, 2013:
و ترمیم
ِ

ِ

927; Beatson and Others, 2010: 534; NIDROIT Principles, 2016: 273 (Article 7.4.2.
)) .)(Comment 3از این نوع روش جبرانی که به خسارت تحمیلشده بر متعهدله توجه دارد ،میتوان

تحت عنوان خسارت ترمیمی 1یاد کرد .این مهم در تمامی نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی (مادۀ
 9:501اصول اروپایی ،مادۀ  7-4-1اصول یونیدروا ،مادۀ  74کنوانسیون ،مواد  226 ،221و 386
قانون مدنی و مادۀ  515قانون آیین دادرسی مدنی ایران) مورد تأیید است .خسارت مذکور از طریق
دو ضابطه قابل ارزیابی است.
 .۱-۱خسارت متوقع

خسارت متوقع 2که با تمسک به نفع

متوقع3

مورد توجه قرار میگیرد ،بر مبنای انتظاری که

متعهدله از انعقاد قرارداد دارد ،تعیین میشود .این رویکرد در پی قرار دادن متعهدله در موقعیت
پساقراردادی است ( .)Stone, 2002: 431-432البته منافع و هزینههایی که متعهد به جهت عدم انجام
تعهد حفظ کرده است ،در احتساب نفع متوقع لحاظ میشود ( .)Stone, 2002: 432به طور کلی
ممکن است خسارت متوقع شامل سه جزء باشد؛ نخست خسارت مستقیم 4یا خسارت عمومی 5که
ناظر بر ارزشی است که متعهدله در نتیجه نقض قرارداد از آن محروم شده است؛ در نتیجه باید ارزش
و بهای منافعی را که متعهدله میتوانست در فرض اجرای کامل قرارداد بدان دست یابد ،مالک قرار
ً
داد ( .)Beletskaya, 2014: 56این خسارت معموال بر مبنای قیمت بازاری منافع یا ارزش معقول آن
ارزیابی میشود تا متعهدله را در موقعیت اجرایی قرارداد قرار دهد (.)Gotanda, 2007: 3
دوم خسارت جنبی 6است که به سبب نقض قرارداد بر متعهدله تحمیل میشود؛ همانند هزینۀ
معاملۀ جایگزین یا هزینۀ تقلیل خسارت یا نگهداری از کاال و بازپس فرستادن و غیره .سوم خسارت

1. Compensatory Damages.
2. Expectation Damages/Benefit of the bargain.
3. Expectation Interest/Erfüllungsinteresse.
4. Direct loss.
5. General damages.
6. Incidental loss.
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معالواسطه 1است که ناظر بر خسارات تحمیلی بر متعهدله در ارتباط با قرارداد او با اشخاص ثالث
در نتیجه نقض قرارداد اولیه است؛ به عنوان مثال به جهت تخلف خریدار ،فروشنده به سبب
فسخشدن قراردادش با متصدی ملزومات متحمل خسارت میگردد

(2007: 3

.)Gotanda,

مجموعۀ سه جزء مذکور ،موضع نظام حقوقی انگلستان مبنی بر لزوم جبران خسارت متوقع را تبیین
میکند .خسارت متوقع در نظامهای حقوقی نوشته بنا به مفهوم حقوق روم؛ یعنی Lucrum cessans

ناظر بر منافع زایل شده در نتیجۀ نقض قرارداد و  damnum emergensناظر بر خسارات حقیقی
مورد توجه قرار گرفته است (.)Gotanda, 2007: 13
در نظام حقوقی آلمان نیز مطابق مادۀ  280قانون مدنی ،خسارات تحمیلشده به متعهدله در
نتیجۀ نقض قرارداد باید جبران شود .به موجب مادۀ  252قانون مذکور نیز منافعی که متعهدله در
نتیجۀ نقض قرارداد از آن محروم شده است ،قابل جبران خواهد بود .مطابق مادۀ  281متعهد در
صورت نقض قرارداد باید خسارت جایگزین اجرا را بپردازد که غایت آن قرار گرفتن متعهدله در
موقعیت پساقراردادی است .تلفیق بند سوم مادۀ  280و  283نیز ایجاد حق برای زیاندیده مبنی بر
مطالبۀ خسارت متوقع را تضمین میکند ( .)Markesinis and Others, 2006: 441هرچند عنوان
خسارت جنبی و مع الواسطه در مقررات نظام حقوقی آلمان مورد تصریح قرار نگرفته است؛ اما با
توجه به نگرش این نظام به خسارت ،تردیدی در قابل مطالبه بودن آنها نیست .موقعیت پساقراردادی

1. Consequential loss.
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در مادۀ  9:502اصول اروپایی 1،مادۀ  7-4-2اصول یونیدروا 2و مادۀ  74کنوانسیون 3نیز مورد توجه
قرار گرفته است .بر این اساس غایت نظامهای حقوقی انگلستان ،آلمان و اسناد بینالمللی مورد
بحث ،تأمین موقعیت قراردادی است .شایان ذکر است که در اصول اروپایی و اصول یونیدروا سخنی
از خسارت جنبی و معالواسطه به میان نیامده است؛ اما بنا به پذیرش اصل جبران کامل خسارت
توسط اسناد مذکور ،میتوان خسارات جنبی و معالواسطه را مشمول اصل مورد نظر دانست .در
ارتباط با کنوانسیون نیز علیرغم عدم تصریح به خسارت جنبی و معالواسطه ،طبق نظریۀ شمارۀ
ششم و هشتم شورای مشورتی کنوانسیون ،مادۀ  74شامل خسارات مذکور میباشد 4.هرچند
ً
نظریات شورای مشورتی الزامآور نیستند؛ اما غالبا اقناعکننده بوده و مورد تبعیت قرار میگیرند.
در نظام حقوقی ایران برخی از حقوقدانان بر این نظر هستند که میتوان نفع متوقع را مبنای
محاسبۀ خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی دانست (نک :کاتوزیان223 :4/1394 ،؛ صفایی
و الفت .)62 :1389 ،برخی دیگر نیز با تمسک به لزوم جبران زیان به نرخ یوماالدا (عطاری و
دیگران )113-114 :1397 ،یا اصل جبران کامل خسارت در حوزۀ مسئولیت مدنی قراردادی (رنجبر
صحرایی1395 ،؛  ،)24-26نفع متوقع را به عنوان مبنای محاسبۀ خسارت ناشی از نقض تعهدات
ً
قراردادی قابل توجیه دانستهاند .با این حال اساسا تبیین وضعیت خسارت متوقع در نظام حقوقی ایران
منوط به تعیین تکلیف نسبت به عدمالنفع است .فقها نسبت به عدمالنفع در باب خاصی صحبت
« .1میزان کلی خسارت مبلغی است که طرف متضرر را تا حدی که ممکن است در موقعیتی قرار دهد که اگر قرارداد
به درستی اجرا میشد ،در آن موقعیت قرار میگرفت( »... .شعاریان)344 :1389 ،؛ بنا به مادۀ مذکور نه تنها خسارت
قراردادی بر مبنای نفع متوقع قابل مطالبه است؛ بلکه متضرر میتواند تمامی هزینههایی را نیز که جهت کاهش خسارت
متقبل شده است ،مطالبه نماید .نک.)Chen-Wishart and Magnius, 2014: 679( :

 .2مطابق مادۀ مذکور «زیان دیده استحقاق مطالبه تمام خسارات وارده ناشی از عدم اجرا را دارد( »... .شعاریان و
رحیمی)880 :1393 ،؛ این بخش از ماده شامل تمامی خسارات محقق شده و منافعی که متعهدله به جهت نقض
قرارداد از آن محروم شده است نیز میشود .بنا به بیان تدوینکنندگاه اصول یونیدروا ،منظور از زوال منافع ،آن منافعی
است که در صورت اجرای کامل قرارداد ،به طور معمول محقق میشد ( UNIDROIT Principles, 2016: 272

ً
)) .)(Article 7.4.2. (Comment 2هدف غایی جبران کامل خسارت معموال قرار گرفتن متعهدله در جایگاه
پساقراردادی است .بر این اساس میتوان اذعان داشت که اصول یونیدروا ،نفع متوقع و به تبع آن ،خسارت متوقع را
مبنای اولیه روش جبرانی دانسته است.
 .3با توجه به پذیرش اصل جبران کامل خسارت در کنوانسیون میتوان قائل بر توجه کنوانسیون مذکور به خسارت
متوقع شد.

4. See more: CISG-AC Opinion No. 6, Calculation of Damages under, CISG Article
74/CISG-AC Opinion No. 8, Calculation of Damages under CISG Articles 75 and 76.
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نکرده؛ بلکه به صورت موردی بدان پرداختهاند (سعادت مصطفوی60-61 :1389 ،؛ روشن و
دیگران .)63 :1397 ،به طور کلی برخی آن را قابل مطالبه دانسته (مراغهای308 :1425 ،؛ انصاری،
 )120-119 :1414و اکثر فقها با آن مخالفت کردهاند (کمپانی اصفهانی745 :1374 ،؛ محقق
ّ
حلی184-185 :3/1408 ،؛ محقق خوانساری193 :5/1405 ،؛ نجفی14 :37/1404 ،؛
شهیدثانی.)158-159 :12/1413 ،
علیرغم اینکه برخی از فقیهان عدمالنفع را قابل مطالبه دانستهاند ،در نظام حقوقی کنونی بنا به
تبصرۀ دوم مادۀ  515قانون آیین دادرسی مدنی 1عدمالنفع مورد پذیرش واقع نشده است .البته برخی
معتقدند مادۀ مذکور ناظر بر عدمالنفع احتمالی است و در نتیجه عدمالنفع مسلم قابل مطالبه خواهد
بود (احمری و ذکائیان .)18 :1392 ،هرچند این تفسیر بنا به مفهوم عرفی ضرر (یزدانیان:1/1397 ،
ً
 376به بعد) و صدق عنوان مذکور بر عدمالنفع مسلم تقویت میشود؛ اما اوال مغایر با ظاهر و
ً
اطالق مادۀ قانونی است .ثانیا قابل مطالبه نبودن عدمالنفع احتمالی ،به دلیل فقدان شرط مسلم بودن،
از بدیهیات حقوق است و نیازی به قانونگذاری درخصوص آن وجود نداشته و در نتیجه تقلیل مادۀ
مذکور به عدمالنفع احتمالی ،لغو خواهد بود؛ بر همین اساس برخی از حقوقدانان علیرغم اعتقاد
نظری به قابل مطالبه بودن عدمالنفع بیان داشتهاند که « ...با لحاظ نص تبصرۀ  2مادۀ  515ق.آ.د.م.
چارهای جز غیرقابل مطالبه دانستن خسارت عدمالنفع نیست( ».شهیدی .)259 :1395 ،مضاف به
اینکه موضع نظام حقوقی ایران مبنی بر عدم قابل مطالبه بودن عدمالنفع مسلم از تبصرۀ دوم مادۀ 14
قانون آیین دادرسی کیفری نیز قابل استنباط است .به نظر میرسد بنا به اینکه از نظرگاه اکثر فقها،
عدمالنفع در معنای خاص خود مشمول قاعدۀ اتالف نیست؛ زیرا از نگاه آنها قواعد اتالف و تسبیب
ً
ً
صرفا ناظر به تلف مالی است که ذاتا موجودیت دارد (احمری و ذکائیان )21 :1392 ،و در نتیجه
ً
ضمانآور نخواهد بود ،قانونگذار نیز از همان نظر اکثریت پیروی کرده و صرفا تفویت منفعت را ـ
نه عدمالنفع مسلم را ـ قابل مطالبه دانسته است.
 .1تبصرۀ مذکور در تاریخ  1378/09/23در صحن علنی مجلس به تصویب رسید .در آن جلسه مخبر کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس پنجم (آقای موسی قربانی) در نطق پیش از رأی گیری این گونه در مورد تبصره مذکور سخن
ً
گفت ...« :ﭼﻮن ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ (ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ) اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻗﺎ از ﻣﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪاده ،اﮔﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﺑﻮد روزی ( )5000ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
ً
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺎه ﻣﺜﻼ ﻓﻼن ﻣﺒﻠﻎ را ﺿﺮر دﯾﺪهام .ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ اﺳﺖ و ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ ﻧﺸﻮد( ».روزنامه رسمی.)20 :1378 ،
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ً
شایان ذکر آنکه برخی از نویسندگان مادۀ  221قانون مدنی را صرفا با این توضیح که «هرچند
این ماده درخصوص خسارات قراردادی است اما حداقل میتوان از آن این نتیجه را استنباط نمود که
مقصود از جبران خسارت در این ماده ،جبران کامل است ،نه ناقص» ،در راستای اصل جبران کامل
خسارت دانستهاند (یوسفی )46 :1393 ،که به تبع آن میتوان خسارت متوقع را مورد توجه قرار داد.
با وجود این بدیهی است چنین تحلیلی بدون توجه به سایر مواد قانونی به ویژه مواد ناظر بر عدمالنفع
است؛ این در حالی است که تفسیر مواد قانونی میبایست در پرتو سایر مواد قانونی و مشی قانونگذار
صورت پذیرد .به ویژه اینکه مادۀ مذکور نسبت به قلمرو خسارت فاقد هرگونه حکم میباشد .به نظر
ً
میرسد مادۀ مذکور حتی درخصوص اصل جبران خسارت (نه صرفا اصل جبران کامل خسارت)
نیز دارای ابهام است؛ توضیح بیشتر اینکه مطابق آن ،لزوم جبران خسارت نه به عنوان یک قاعده؛
ً
بلکه واجد جنبۀ استثنایی است؛ زیرا بنا به مفاد آن ،اصوال خسارت قابل مطالبه نخواهد بود؛ مگر
اینکه ارادۀ طرفین ،عرف یا قانون ،آن را قابل مطالبه دانسته باشد .البته برخی از حقوقدانان مادۀ
مذکور را تفسیر کرده و معتقدند بنا بهصراحت عرف نسبت به قابل مطالبه بودن خسارات ،ضرورتی
به تقیید امکان مطالبۀ خسارت به تصریح در عقد یا حکم عرف و قانون وجود نداشته است؛ زیرا
موردی یافت نمیشود که عرف به جبران خسارت حکم نکند (کاتوزیان274 :1391 ،؛ شهیدی،
 .)255 :1395با این حال به نظر میرسد این دیدگاه منعکسکنندۀ تفسیری مصلحتجویانه از مادۀ
 221بوده و با ارادۀ حقیقی قانونگذار سال  1307در تنافی است؛ زیرا مادۀ مذکور مقتبس از مادۀ
 1143قانون مدنی پیش از اصالحات فرانسه است که به موجب آن متعهدله میتوانست خسارات
ناشی از نقض تعهد را از ناقض مطالبه کند؛ بدون آنکه شروط سهگانه مندرج در مادۀ  221مورد
توجه باشد؛ با این حال قانونگذار ایران تحت تأثیر این تفکر که در فقه امامیه ،ضمانتاجرای
پرداخت خسارت درخصوص نقض تعهدات قراردادی پیشبینی نشده است ،عین مادۀ  1143قانون
مدنی پیش از اصالحات فرانسه را خالف شرع تصور کردند؛ زیرا بنا به نظر فقها ،در تعهدات
قراردادی ،چنانچه متعهد از ایفای تعهدات خود تخلف کند ،در وهلۀ نخست میبایست او را به
اجرای عین تعهد اجبار کرد و در صورت بالاثر بودن اجبار ،نوبت به فسخ قرارداد خواهد رسید؛ در
نتیجه جایی برای مطالبۀ خسارت باقی نخواهد بود .بر همین مبنا نویسندگان قانون مدنی در ترجمۀ
مادۀ فرانسوی ،به منظور هماهنگ شدن با موازین شرعی ،شروط سهگانه را به مادۀ  221افزودهاند.
البته در شرایط کنونی بنا به مادۀ  515قانون آیین دادرسی مدنی ،خسارت بدون در نظر گرفتن شروط
مذکور ،قابل مطالبه است.
به نظر میرسد مادۀ  386قانون مدنی نیز قلمرو خسارات را به مخارج معامله محدود کرده که
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این امر به نوعی تداعیگر عدم توجه قانونگذار به اصل جبران کامل خسارت است و در نتیجه بنا به
مادۀ مذکور الزم نیست ارزش مورد معامله که از اموال خریدار کسر شده است ،به دارایی او مسترد
ً
گردد و صرفا خساراتی قابل جبران خواهد بود که به دلیل تقصیر به دارایی موجود حینالعقد وارد شده
است (رنجبر صحرایی .)112-113 :1387 ،نکتۀ شایان ذکر اینکه ممکن است با تمسک به برخی
مقررات قانونی ،خسارت متوقع در نظام حقوقی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد؛ توضیح بیشتر اینکه
به موجب مادۀ  222قانون مدنی ،در صورت تخلف متعهد از ایفای تعهدات خود ،دادگاه میتواند
به متعهدله اجازه دهد تا موضوع تعهد را انجام داده و هزینۀ آن را از متعهد مطالبه نماید .مفاد این
ماده به نوعی در مادۀ  238قانون مذکور نیز تکرار شده است .مادۀ  47قانون اجرای احکام مدنی نیز
در این باب مقرر میدارد که چنانچه محکوم به انجام عمل معین بوده و ایفای آن از جانب ثالث
ممکن باشد ،محکومله میتواند آن را تحت نظر مأمور اجرا به وسیلۀ شخص دیگر انجام دهد و هزینۀ
آن را از محکومعلیه مطالبه نماید .در بادی نظر ممکن است اینگونه استنباط شود که اعمال مواد
مذکور به منزلۀ قرار گرفتن متعهدله در موقعیت پساقراردادی است .با این حال چنین استنباطی
صحیح نیست؛ زیرا مواد مذکور در راستای تضمین اجرای عین تعهد تدوین شدهاند؛ اما از آنجایی
که اجرای عین تعهد توسط شخصی غیر از متعهد منجر به تحمیل هزینههای اضافی به متعهدله
میگردد ،بر عهدۀ متعهد خواهد بود که این هزینهها را به عنوان خسارت ،تحمل و جبران کند .این
امر بههیچوجه به معنای قابلمطالبه بودن نفع متوقع در نظام حقوقی ایران نیست؛ زیرا همان طور که
بیان شد ،نفع متوقع به این معنا است که متعهدله بتواند سود و ارزش افزودۀ ناشی از اجرای تعهد را
ً
مطالبه نماید؛ در حالی که بنا به مواد مذکور ،صرفا هزینههای احتمالی اضافی قابلمطالبه است .بر
این اساس نیل به غایت پساقراردادی از مواد مذکور منتفی میباشد.
به منظور ارزیابی خسارت متوقع در نظام حقوقی انگلستان دو رویکرد کلی «تفاوت ارزش» 1و
«هزینۀ اصالح» 2وجود دارد

(2012: 111

 .)Rowan,به طور کلی فارغ از موضع قانونی ،نظام

حقوقی انگلستان با برخی فرضیههای اولیه جهت انتخاب میان دو معیار مذکور آغاز میشود؛ اما
فرضیهها قطعی نبوده و قابل جایگزینی هستند ( .)See more: Treitel, 2013: 945گاه اعمال هر
یک از رویکردهای مذکور به نتیجۀ یکسانی منتهی میشود؛ به عنوان مثال اگر نقض قرارداد بهنحو
کامل صورت گیرد ،نتیجۀ توصیف خسارت به عنوان هزینۀ اصالح یا تفاوت قیمت واحد خواهد بود
()Treitel, 2013: 947؛ زیرا در چنین مواردی هزینۀ اصالح یعنی هزینۀ اقدام به قرارداد جایگزین و
1. Difference in value approach.
2. Cost of cure approach.
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تفاوت ارزش یعنی تفاوت میان ارزش تعهد اجرا نشده و قیمت بازاری (که همان قیمت کل است)
برابر خواهد بود .با این حال گاه نتیجۀ دو رویکرد متفاوت است؛ به عنوان مثال در یک قراردادی
شرکت ذغال سنگ زمینی را برای استخراج ذغال سنگ اجاره کرده و متعهد شده بود که پس از اتمام
قرارداد اجاره ،زمین را به حالت سابق اعاده نماید .شرکت از تعهد خود تخلف میکند .هزینۀ اصالح
 29هزار دالر و تفاوت ارزش بین زمین فعلی و زمین اصالح شده 300 ،دالر بود .در پروندۀ مذکور
دادگاه معیار هزینۀ اصالح را مورد توجه قرار داد و خوانده را به پرداخت  300دالر محکوم کرد
( .)Treitel, 2013: 944البته باید توجه داشت که هزینۀ مذکور نیز میبایست منطقی باشد
ً
()O'Sullivan and Hilliard, 2012: 381؛ زیرا اوال اگر رویکرد هزینۀ اصالح به طور آزادانه در
دسترس باشد ،ممکن است منتهی به کسب ثروت مازاد برای متعهدله شود و چه بسا نقض قرارداد
ً
متعهدله را در موقعیت بهتری نسبت به فرض اجرای کامل قرارداد قرار دهد .ثانیا دسترسی آزاد به
رویکرد هزینۀ اصالح ممکن است منجر به تحمیل مشقت ناروا به متعهد شود .در ارتباط با روش
جبرانی خسارت نیز توازن منافع متعهد و متعهدله میبایست مورد توجه قرار گیرد .چنانچه میان هزینۀ
اصالح و منافع قابل تحصیل ،تناسب وجود نداشته باشد ،این امر میتواند منجر به تحمیل بار مازاد
به متعهد گردد .این در حالی است که خسارت هدف جبرانی دارد؛ نه تنبیهی؛ هرچند متعهد مرتکب
تقصیر شده باشد .این مسئله در نظام حقوقی انگلستان به ویژه با تمسک به اصل تقلیل خسارت
مورد توجه دادگاهها قرار گرفته است1.

شایان ذکر آنکه هرگاه تفاوت در ارزش مبنای محاسبۀ خسارت قرار میگیرد ،ممکن است بهای
واقعی یا قیمت بازاری مالک عمل باشد .بنابراین میتوان این مسئله را با دو محور بررسی کرد؛
نخست آنکه بازاری وجود داشته داشته باشد؛ بدین معنا که کاال آزادانه با قیمت تعیینشده از طریق
عرضه و تقاضا قابل خریدوفروش باشد .در این صورت تفاوت قیمت با تمسک به قیمت بازاری
 .1گاه اعمال هر دو روش غیرممکن میشود؛ به عنوان مثال در پروندۀ
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 Ltd v Forsythیکی از طرفین قرارداد متعهد شد استخری با عمق و طول و عرض مشخصی در ملک دیگری بسازد.
پس از ساخت معلوم شد که مشخصات مورد نظر رعایت نشده است .این تخلف در ارزش استخر تأثیری نداشت؛ در
نتیجه هزینۀ اصالح و بازسازی آن جهت انطباق با مشخصات قراردادی با منافعی که از این امر قابل تحصیل بود،
متناسب نبود .بر همین اساس متعهدله حقی نسبت به هزینه اصالح و تفاوت قیمت نداشت .دادگاه در نهایت مبلغی
را به جهت از دست دادن آسایش ،موضوع حکم قرار داد .این نوع از خسارت در نظام حقوقی انگلستان به عنوان
جایگزین و بدل برای هزینه اصالح و تقلیل ارزش خسارت مطرح شده است ( Treitel, 2013: 948; O'Sullivan

.)and Hilliard, 2012: 119
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تعیین خواهد شد .این مسئله در ارتباط با قرارداد ناظر بر کاال بنا به انواع نقض قرارداد قابلتوجه است
(.)See more: Treitel, 2013: 948-953
 )1اگر فروشنده کاال را تحویل ندهد ،خریدار میتواند با مراجعه به بازار ،کاالی جایگزین را به
قیمت غالب ابتیاع نماید .در این صورت بنا به مفاد بند سوم مادۀ  51قانون بیع کاال مصوب ،1979
تفاوت قیمت قرارداد و قیمت بازار مبنای محاسبۀ خسارت خواهد بود؛ نه تفاوت قیمت قرارداد نقض
شده با قرارداد جایگزین ( .)Treitel, 2013: 948-949بر این اساس انعقاد معاملۀ جایگزین با قیمتی
متفاوت از قیمت بازاری ،تأثیری بر میزان خسارت نخواهد داشت .با این حال دیدگاه مذکور محل
نقد خواهد بود؛ زیرا به نظر میرسد در فرض امکان انعقاد معاملۀ جایگزین با قیمت کمتر از قیمت
بازاری ،حکم به خسارت بر اساس تفاوت میان قیمت قرارداد و قیمت قرارداد جایگزین منطبق با
قاعدۀ تقلیل خسارت 1است.
 )2اگر فروشنده در تحویل کاال تأخیر کند ،دو فرض متصور است؛ یک آنکه خریدار کاال را رد
کند .دو آنکه خریدار کاال را قبول کند .فرض نخست منطق با فرض عدم تحویل کاال و مشمول حکم
آن خواهد بود .راجع به فرض دوم نیز به نظر میرسد دو حالت متصور است؛ نخست آنکه چنانچه
خریدار قصد فروش کاالی مذکور را داشته باشد ،مجبور باشد آن را با قیمت کمتری نسبت به قیمت
بازاری در زمان تعیین شده برای تحویل کاال به فروش برساند .در این صورت چنانچه احتمال فروش
مورد نظر بعید نباشد ،میتوان تفاوت قیمت را مبنای محاسبۀ خسارت قرار داد؛ اما اگر خریدار کاال
را به قیمت بیشتری نسبت به قیمت بازاری به فروش برساند ،در خصوص تأثیر آن بر خسارت
اختالفنظر وجود دارد؛ به عنوان مثال در یک پروندهای الف کاالیی را به ب میفروشد و مقرر
میشود آن را در سپتامبر تسلیم کند .قیمت بازاری کاال در تاریخ تعیین شده  70پوند بوده است .اما
فروشنده تخلف کرده و کاال را در ژوئن که قیمت بازاری  42پوند بوده است ،تسلیم میکند .ابتدا به
ساکن خسارت تفاوت دو قیمت مذکور یعنی  28خواهد بود؛ اما خریدار پس از دریافت کاال ،آن را
به قیمت  65پوند میفروشد .دادگاه اینگونه مقرر داشت که فروشنده میتواند با تمسک به قرارداد
ثانوی ،قائل به خسارت به میزان  5پوند شود؛ زیرا حکم به مبلغ  28به معنای تحصیل سود برای
متعهدله خواهد بود؛ در حالی که غایت مسئولیت مدنی ،جبران خسارت است؛ نه کسب سود و

 .1نظریۀ تقلیل خسارت ( )Mitigationناظر بر لزوم اتخاذ اقدامات الزم از سوی متعهدله جهت کاهش میزان ضرر
و زیان است و چنانچه اقدامات الزم صورت نگیرد ،متعهدله نمیتوان آن بخش از خسارت را که قابل اجتناب بوده
است ،مطالبه نماید .برای مطالعه بیشتر نک.)Chengwei, 2003: 258; Rowan, 2012: 142-143( :
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منفعت .بنابراین چنانچه خریدار همان کاال را بفروشد ،به نظر میرسد باید قائل به تقلیل خسارت
شد (.)See more: Treitel, 2013; 949-950
 )3چنانچه کاالی تسلیمشده معیوب باشد و خریدار آن را رد نکند ،در بادی نظر خسارت خریدار
تفاوت بین قیمت کاالی تحویل شده و قیمت کاالی موضوع قرارداد خواهد بود؛ اما اگر بتوان عیب را
با هزینۀ معقولی مرتفع نمود ،معیار مذکور میبایست موضوع حکم قرار گیرد (.)Treitel, 2013: 950
 ) 4چنانچه خریدار از قبض کاال و پرداخت بهای آن امتناع کند ،مطابق بند سوم مادۀ  50قانون
بیع کاال ،خسارت در بادی نظر بنا به تفاوت میان قیمت قرارداد و قیمت بازار یا قیمت رایج در زمان
تعیینشده برای پذیرش کاال و در صورت عدم تعیین موعد ،در زمانی امتناع از پذیرش ارزیابی و
محاسبه خواهد شد .البته همان طور که پیشتر بیان شد ،به نظر میرسد چنانچه انعقاد قرارداد
جایگزین با قیمت کمتر از قیمت بازاری ممکن باشد ،مطابق قاعدۀ تقلیل خسارت ،بهتر آن بود که
خسارت بر مبنای تفاوت قیمت قرارداد با قیمت قرارداد جایگزین محاسبه شود.
دوم آنکه بازاری وجود نداشته باشد .در چنین مواردی ضرر و زیان میبایست با تمسک به
روشهای دیگر یا گمانهزنی تعیین شود .این مهم نیز در ارتباط با انواع نقض قابل بررسی است؛
الف) چنانچه فروشنده ،موضوع قرارداد را که قابل جایگزینی از طریق بازار نیست ،تحویل ندهد،
دادگاه میبایست به بهترین نحو خسارت را ارزیابی کند .در این راستا میتوان معیارهایی همانند
هزینۀ حمل کاال و منافع معقول آن را مورد توجه قرار داد .در چنین مواردی به نظر میرسد اگر مبلغ
رایجی در زمان فسخ برای موضوع قرارداد وجود داشته باشد ،تفاوت قیمت قرارداد با مبلغ رایج مبنای
محاسبۀ خسارت باشد .در غیر این صورت دادگاه میبایست با تمسک به اصل جبران کامل خسارت،
حکم نماید .ب) چنانچه خریدار کاال را قبول نکند و بها را نپردازد ،خسارت واردشده به فروشنده در
بادی نظر با تمسک به منافع و عواید واقعی معامله جایگزین معقول تعیین خواهد شد 1.شایان ذکر
اینکه در موارد پیشگفته ،بنا به مفاد بند سوم مادۀ  50و بند سوم مادۀ  53قانون بیع کاال ،خسارت
ً
اصوال بر اساس زمان نقض قرارداد مورد محاسبه قرار میگیرد؛ با این حال اگر معیار مذکور منتهی

 .1در خصوص قراردادهای ساختمانی ،قاعدۀ اولیه در نظام حقوقی انگلستان ،هزینۀ اصالح است؛ بدین معنا که اگر
پیمانکار تعهدات خود را به طور صحیح انجام ندهد ،مکلف است هزینۀ رفع عیوب یا تکمیل کار را بپردازد .با این
حال در این خصوص میبایست اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار داد؛ بدین معنا که اگر هزینه اصالح تناسبی با نفع
حاصله برای متعهدله نداشته باشد یا اینکه از کل هزینۀ انجام تعهد اصلی فراتر رود ،معیار تفاوت ارزش جایگزین
معیار هزینۀ اصالح خواهد شد.
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به خسارت ناعادالنه گردد ،دادگاه تاریخ دیگری همانند زمان آگاهی متعهدله از نقض قرارداد ،زمان
امکان اقدام متعهدله به انعقاد قرارداد جایگزین پس از اطالع از نقض قرارداد یا موعد دیگری را مبنا
(and Others, 2010: 53; Treitel, 2013: 959-964

 )Beatsonزمان ارزیابی

قرار خواهد داد
ً
خسارت در فرض تأخیر نیز زمانی خواهد بود که قرارداد حقیقتا اجرا شده؛ نه زمانی که برای اجرا

تعیین شده است ( .)Treitel, 2013: 960-962درخصوص مکان ارزیابی خسارت نیز به نظر میرسد
محل تعیینشده برای اجرای قرارداد میبایست مالک قرار گیرد ()Briks, 2000: 140-148؛ مگر
اینکه حکم به آن جبرانکنندۀ تمامی خسارات نباشد.
ً
در قانون مدنی آلمان برای محاسبۀ خسارت ،معیار صریحی ارائه نشده و صرفا به لزوم جبران
انواع خسارت اشاره شده است .با این حال در پروندههای متعددی این مهم مورد توجه قرار گرفته
است؛ مبنی بر اینکه متعهدله میتواند در صورت نقض قرارداد ،خسارت را بر اساس تفاوت قیمت
قرارداد و قیمت بازاری در زمان تعیین شده برای اجرای قرارداد مطالبه نماید

( Markesinis and

 .)Others, 2006: 481در همین راستا میتوان به مفاد مادۀ  376قانون تجارت آلمان اشاره نمود .به
موجب بند سوم مادۀ مذکور ،در صورت نقض قرارداد ،به منظور مطالبۀ خسارت ،چنانچه کاالی
مورد نظر دارای بهای مبادالتی یا بازاری باشد ،ممکن است خسارت بر مبنای تفاوت فیمابین قیمت
قرارداد و بهای مبادالتی یا بازاری در زمان و مکانی که قرارداد میبایست اجرا شود ،مورد محاسبه و
ارزیابی قرار گیرد .در صورتی که کاال با قیمت متفاوتی از قیمت مبادالتی یا بازاری مورد معامله قرار
گیرد ،همان قیمت مبنای محاسبه خواهد بود؛ مشروط بر اینکه معامله مذکور بالفاصله پس از
انقضای موعد تعیین شده برای اجرای قرارداد صورت گرفته باشد.
درخصوص این ماده دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه به نظر میرسد هرچند در مادۀ
مذکور به طور مطلق مقرر شده است که در صورت انعقاد قرارداد جایگزین با قیمت متفاوت از
قیمت بازاری ،تفاوت قیمت قرارداد و قیمت قرارداد جایگزین مبنای محاسبۀ خسارت است؛ اما به
ارداد
نظر میرسد بهتر آن باشد که از اطالق مذکور عدول شود؛ بدین توضیح که اگر قیمت قر ِ
جایگزین کمتر از قیمت بازاری باشد ،بنا به همان مفهوم لزوم تقلیل خسارت که در نظام حقوقی
آلمان تحت عنوان «تقصیر مشترک» 1مورد توجه قرار گرفته است ،باید همان تفاوت قیمت قرارداد و
قیمت قرارداد جایگزین را مبنای محاسبۀ خسارت قرار داد؛ اما اگر متعهدله قرارداد جایگزین را با
قیمت بیشتری از قیمت بازاری منعقد کرده باشد ،باید همان قیمت بازاری مورد توجه قرار گیرد و

1. Contributory negligence.
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نمیتوان مازادی قیمت قرارداد جایگزین را به متعهد تحمیل کرد .دوم آنکه هرچند مادۀ مذکور در
ارتباط با معامالت تجاری است؛ اما به نظر میرسد معامالت تجاری واجد خصوصیت نبوده و
دادگاهها میتوانند مفاد و مالک آن را نسبت به سایر معامالت خارج از حوزۀ مبادالت تجاری تعمیم
دهند .سوم آنکه مادۀ مذکور درخصوص فرض فقدان قیمت بازاری ،ساکت است؛ با این حال به نظر
میرسد در چنین فرضی بن ا به موضع نظام حقوقی آلمان مبنی بر جبران کامل خسارت ،دادگاه باید
با تمسک به اصل مذکور ،بهترین روش و مبنا را مورد توجه قرار دهد.
ارزیابی خسارت در اسناد بینالمللی با نظم بیشتری مورد توجه قرار گفته است .بنا به مفاد اسناد
بینالمللی ،به طور کلی میبایست میان دو فرض قائل بهتفکیک شد :نخست آنکه با تخلف متعهد،
متعهدله قرارداد را فسخ میکند و سپس در مقام مطالبۀ خسارت ناشی از آن بر میآید .دوم آنکه
علیرغم تخلف متعهد ،قرارداد فسخ نمیشود .فرض نخست به دو حالت خواهد بود؛  )1متعهدله
پس از فسخ قرارداد به انعقاد معاملۀ جایگزین اقدام میکند )2 .متعهدله پس از فسخ قرارداد معاملۀ
جایگزین منعقد نمیسازد .حکم حالت نخست از فرض نخست در مادۀ  9:506اصول اروپایی و
مادۀ  7-4-5اصول یونیدروا و مادۀ  75کنوانسیون تعیین شده است .به موجب مواد مذکور ،چنانچه
زیان دیده قرارداد را خاتمه دهد و در یک مدت متعارف و به روش معقول اقدام به انعقاد معاملۀ
جایگزین نماید ،میتواند تفاوت قیمت قرارداد اولیه و معاملۀ جایگزین را از ناقض قرارداد وصول
نماید .درخصوص مواد مذکور نکاتی حائز اهمیت است؛ نکتۀ نخست آنکه بر خالف نظام حقوقی
انگلستان و آلمان ،در مواد مذکور ،تفاوت قیمت قرارداد و قرارداد جایگزین مبنای محاسبۀ خسارت
قرار گرفته است .با این حال به نظر میرسد با توجه به پذیرش قاعدۀ تقلیل خسارت در اسناد مذکور
( ،)Article 9:505 PECl; Article 7-4-8 UPICC; Article 77 CISGبهتر آن بود که توضیحات
پیشگفته در مفاد این اسناد نیز مورد توجه قرار میگرفت .نکتۀ دوم آنکه مطابق مواد مذکور اقدام به
انعقاد معاملۀ جایگزین میبایست در مدت متعارفی پس از فسخ قرارداد و به طریق معقول باشد.
مدت متعارف و طریق معقول بنا به نوع قرارداد متفاوت خواهد بود؛ با این حال قرارداد جایگزین
میبایست از نظر ارزش و جنس بهنحوی مشابه با قرارداد اولیه باشد که عرف آن را به عنوان جایگزین
قلمداد کند .مواد مذکور نسبت به فرضی که متعهدله شرایط مذکور را رعایت نکند و پس از مدت
متعارف و به طریقی غیرمعقول اقدام به انعقاد معاملۀ جایگزین نماید ،فاقد صراحت است.
در این خصوص میتوان دو راهکار را مدنظر قرارداد؛ یک اینکه تفاوت مبلغ با توجه به زمان
متعارف و روش معقول محاسبه شود .دو اینکه فرض شود معاملۀ جایگزین منعقد نشده است .به
نظر میرسد بنا به قیود مندرج در مواد مذکور ،رویکرد دوم مقرون به صواب باشد .البته ممکن است
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ً
که اعمال این دو رویکرد عمال تفاوتی در نتیجۀ حاصله ایجاد نکند .نکتۀ سوم آنکه مواد مذکور راجع
به زمان و مکان ارزیابی تفاوت قیمت ساکت هستند .درخصوص زمان احتساب تفاوت قیمت ،بنا به
لزوم انعقاد معامله در مهلت متعارف ،به نظر میرسد میبایست زمان انعقاد معامله را مالک دانست؛
در نتیجه متعهدله میتواند تا آخرین زمان مهلت معقول انعقاد معاملۀ جایگزین را به تأخیر بیندازد و به
تبع ،از تفاوت قیمت بهرهمند شود؛ مگر اینکه لزوم اقدام در مهلتی که منتهی به کمترین میزان خسارت
میشود ،مطابق با قاعدۀ تقلیل خسارت مورد توجه قرار گیرد .راجع به مکان ارزیابی خسارت نیز
میتوان دو رویکرد مکان اجرای قرارداد اولیه و مکان اجرای قرارداد جایگزین را مطرح ساخت.
به نظر میرسد تعیین مکان اجرای قرارداد جایگزین اوفق به قواعد باشد؛ زیرا از یکسو معیار،
جبران خسارات متعهدله است و از دیگر سو متعهد با تخلف از اجرای قرارداد ،به زیان خود اقدام
کرده است (برای دیدن دیدگاه موافق نک .)Chengwei, 2003: 233 :این مهم از مفاد مادۀ 9:510
اصول اروپایی نیز قابل استنباط است که به موجب آن خسارت میبایست بر مبنای پول رایجی
محاسبه شود که متناسبترین بازتاب برای ضررهای زیاندیده است.
حکم حالت دوم از فرض نخست یعنی عدم اقدام به انعقاد قرارداد جایگزین در دو شق قابل بررسی
است؛ یک اینکه برای اجرای موضوع قرارداد مبلغ رایج وجود دارد .دو اینکه برای اجرای قرارداد مبلغ
رایج وجود ندارد .حکم شق نخست در مادۀ  9:507اصول اروپایی و بند نخست مادۀ  7-4-6اصول
یونیدروا و بند نخست مادۀ  76کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است .به موجب مواد مذکور ،چنانچه
طرف متضرر قرارداد را فسخ کند و به انعقاد معاملۀ جایگزین اقدام ننماید ،در صورت وجود مبلغ رایج
برای موضوع قرارداد ،زیاندیده میتواند تفاوت بین مبلغ قرارداد و مبلغ رایج در زمان فسخ قرارداد را
وصول نماید 1.مطابق بند دوم مادۀ  7-4-6و بند دوم مادۀ  76کنوانسیون ،منظور از قیمت رایج ،قیمتی
ً
است که غالبا برای کاالی تحویل شده و خدمات ارائه شده در شرایط مشابه در مکانی که قرارداد
میبایست در آن اجرا میشد ،پرداخت میشود .به نظر میرسد سکوت اصول اروپایی درخصوص
مکان محاسبه تفاوت قیمت ،بنا به مالک بند دوم مادۀ  7-4-6اصول یونیدروا و بند دوم مادۀ 76
کنوانسیون قابل رفع باشد .حکم شق دوم؛ یعنی عدم وجود قیمت رایج ،در مادۀ  9:507اصول اروپایی
مقرر نشده است .با این حال درخصوص اصول یونیدروا و کنوانسیون ،عدم وجود قیمت رایج به دو نحو
خواهد بود؛ چنانچه در مکان دیگری که میتواند بهنحو معقولی مورد استناد قرار گیرد ،قیمت رایجی
 .1شایان ذکر اینکه اصول اروپایی و یونیدروا به طور مطلق زمان فسخ قرارداد را معیار ارزیابی قرار داده است؛ اما مطابق
مادۀ  76کنوانسیون ،اگر فسخ قرارداد پس از قبض صورت گرفته باشد ،قیمت رایج در زمان قبض مالک خواهد بود.
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وجود داشته باشد ،میتوان همان قیمت را مالک قرار داد ( UNIDROIT Principles, 2016: 279

))(Article 7.4.6. Comment 2؛ اما اگر هیچ قیمت رایجی وجود نداشته باشد ،تعیین مقدار خسارت
با دشواری روبهرو خواهد بود .در این صورت دادگاه میبایست میزان خسارت را با تمسک به اصل
مندرج در بند سوم مادۀ  7-4-3اصول یونیدروا و مادۀ  74کنوانسیون ،تعیین نماید .به نظر میرسد
توضیحات مذکور نسبت به اصول اروپایی نیز قابل اعمال است.
راجع به فرض دوم؛ یعنی عدم فسخ قرارداد علیرغم تخلف متعهد از اجرای تعهدات قراردادی،
ً
در اسناد مذکور صراحتا تعیین تکلیف نشده است .این فرض را میتوان بنا به قاعدۀ کلی مندرج در
مادۀ  9:502اصول اروپایی و  7-4-2اصول یونیدروا و مادۀ  74کنوانسیون مبنی بر جبران کامل
خسارت ،پاسخ گفت.
در نظام حقوقی ایران با توجه به اینکه اصل جبران کامل خسارت و نفع متوقع به عنوان مبنای
ً
محاسبۀ خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی شناخته نشده است ،اساسا بحث از ضابطۀ
ارزیابی آن نیز منتفی خواهد بود؛ در نتیجه چالشهای حقوقی بسیاری مطرح است؛ به عنوان مثال
آیا برای مطالبه خسارت ،قرارداد باید فسخ شود یا خیر؟ دامنۀ خسارت در فرض فسخ یا عدم فسخ
چگونه خواهد بود؟ اگر در نتیجۀ نقض تعهد از جانب متعهد ،قرارداد فسخ شود ،فرض اقدام یا عدم
اقدام متعهدله به انعقاد معاملۀ جایگزین چگونه خواهد بود؟ آیا فسخ قرارداد به منزلۀ انصراف از
هدف اقتصادی مدنظر از انعقاد قرارداد است؟ چنانچه علیرغم تخلف متعهد ،متعهدله قرارداد را
فسخ نکند و از طریق ثالث اقدام نماید ،وضعیت قرارداد نخست چگونه خواهد بود؟ این موارد و
برخی دیگر ابهامات مقررات نظام حقوقی ایران را در ارتباط با مسئلۀ خسارت بسیار ناکارآمد ساخته
است؛ آنچه رفع آن ضرورتی غیرقابل انکار است.
 .۱-۲خسارت اتکایی

گاه ممکن است احتساب نفع متوقع و حکم به خسارت ناشی از آن دشوار یا غیرممکن باشد یا
ً
اینکه اساسا ارزیابی خسارت بر مبنای نفع متوقع به جهت سودآور نبودن قرارداد ،تمامی جوانب
خسارت واردشده به متعهدله را پوشش ندهد .در چنین مواردی ممکن است هزینههای اتکایی؛ یعنی
هزینههایی که متعهدله با توجه به انعقاد قرارداد متقبل شده است ،موضوع حکم و ارزیابی قرار گیرد.
از این معیار ارزیابی تحت عنوان «خسارت اتکایی» 1یاد میشود .غایت نهایی این معیار ،قرار گرفتن
متعهدله در وضعیت پیشاقراردادی است .به طور کلی خسارت اتکایی دو جزء دارد؛ نخست اتکای

1. Reliance damages/Yertrauensschaden.
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اساسی 1که مطالبۀ هزینههای الزم برای آمادهسازی و اجرای قرارداد را تجویز میکند ( Gotanda,

ً
ً
 .)2007: 4در واقع هزینههایی هستند که مستقیما در ارتباط با قرارداد انجامشده و نوعا با اتکا به
انجام قرارداد الزم بوده است .دوم اتکای جنبی 2که مطالبۀ هزینههای مربوط به انعقاد قراردادهای
دیگر جهت فراهمسازی زمینۀ اجرای قرارداد نخست و نیل به توقعات قراردادی تجویز میکند
(.)Gotanda, 2007: 4
به طور کلی برخالف نظر برخی از نویسندگان مبنی بر عدم صحت تحلیل هزینههای انجام شده
پیش از انعقاد قرارداد در قالب خسارت اتکایی (گلشنی و حسینی مدرس ،)30 :1392 ،به نظر
میرسد تقدم و تأخر هزینه نسبت به زمان انعقاد قرارداد فاقد اهمیت است و چنانچه هزینه در ارتباط
با قرارداد انجام شده باشد ،میتوان آن را با معیار خسارت اتکایی ارزیابی کرد (برای دیدن دیدگاه
موافق نک .)Treitel. 2013: 940 :در نظام حقوقی آلمان نیز بنا به مادۀ  284قانون مدنی ،متعهدله
میتواند بهجای تمسک به خسارت جایگزین اجرا؛ یعنی خسارت متوقع ،هزینههایی را که بهنحو
معقولی با اتکا بر اجرای قرارداد متقبل شده است ،از ناقض قرارداد مطالبه نماید .البته مطابق مادۀ
مذکور این امر مطلق نیست؛ بلکه امکان استیفای هزینههای انجام شده منوط به این است که غایت
نهایی هزینههای مذکور بدون نقض قرارداد از جانب متعهد منتفی نشده باشد.
با تدقیق در مفاد اصول اروپایی به نظر میرسد میتوان رگههایی از پذیرش خسارت اتکایی را در
سند مذکور یافت .به موجب مادۀ  4:117و  ،15:105در مواردی که قرارداد بنا به جهات فصل چهارم
یا مغایرت با اصول اساسی (مادۀ  )15:101و قواعد آمره (مادۀ  )15:102بیاعتبار باشد ،طرف
قراردادی میتواند به میزانی خسارت مطالبه کند که او را در موقعیت پیشاقراردادی قرار دهد .هرچند
مفاد مواد مذکور مقید است؛ اما به نظر میرسد بنا به پذیرش اصل جبران کامل خسارت ،اتخاذ
مالک از مواد مذکور فاقد اشکال باشد .بر این اساس میتوان با تمسک به مواد مذکور و قاعدۀ مندرج
در مادۀ  ،9:501به خسارت اتکایی حکم نمود .خسارت اتکایی در اصول یونیدروا و کنوانسیون مورد
تصریح قرار نگرفته است .درخصوص اصول یونیدروا میتوان از مفاد برخی مواد همانند 3-2-16
بهره جست .به موجب مادۀ مذکور چنانچه زمینۀ ابطال قرارداد وجود داشته باشد ،طرفی که از آن
مطلع است یا میبایست مطلع میبود ،باید خسارات را بهنحوی جبران نماید که طرف دیگر را در
موقعیت پیشاقراردادی قرار دهد .به نظر میرسد با تمسک به مالک مادۀ مذکور و مفاد مادۀ 7-4-2
مبنی بر جبران کامل خسارت ،قابل مطالبه بودن خسارت اتکایی را در اصول یونیدروا پذیرفت .برخی
1. Essential reliance.
2. incidental reliance.

ضابطۀ ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی  /امینی و پیری

۱۵۱

از نویسندگان نیز به طور مطلق مادۀ  3-2-15را ناظر بر خساراتی دانستهاند که متضرر را در موقعیت
پیشاقراردادی قرار میدهد ( .)Zeller, 2009: 132در ارتباط با کنوانسیون نیز بنا به اینکه اصل جبران
کامل خسارت پذیرفته شده است ،میتوان خسارت اتکایی را نیز مشمول مادۀ  74دانست ( Galvañ,

.)1998: 30; Saidov, 2002: 311
در ارتباط با نظام حقوقی ایران یکی از نویسندگان خسارت اتکایی را با تمسک به قاعدۀ فقهی جواز
مقابلهبهمثل و با این بیان که « ...با نقض قرارداد توسط طرف دیگر این هزینهها بدون استفاده بر دست
طرف دیگر میماند و سبب آن هم ناقض قرارداد بوده و مقابله به مثل آن به پرداخت مثل آن است».
توجیه کرده است (شاهنوش فروشانی و صفری .)66 :1394 ،به نظر میرسد صرفنظر از صحت یا
عدم صحت استناد به قاعدۀ فقهی مذکور ،میتوان با تمسک به مفاد مادۀ  386قانون مدنی و قواعد
عمومی مسئولیت ،خسارت اتکایی را در نظام حقوقی ایران قابلمطالبه دانست .به موجب مادۀ مذکور
آنگاه که در مقدار مبیع نسبت به آنچه مورد توافق واقع شده است ،تغایر وجود داشته باشد ،در صورت
فسخ قرارداد ،بایع میبایست عالوه بر ثمن ،مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری متقبل شده
ً
است ،به او پرداخت نماید .درخصوص مادۀ مذکور باید توجه داشت که اوال هرچند ناظر به تفاوت
مقدار در مبیع است؛ اما نباید آن را محدود به عقد بیع و مبیع دانست؛ بلکه میبایست آن را به عنوان
ً
یک قاعده در نظر گرفت .ثانیا استرداد ثمن نتیجۀ فسخ معامله است؛ زیرا با فسخ معامله ،عوضین
ً
میبایست به ملکیت سابق عودت داده شوند .ثالثا بایع نه تنها ملزم و متعهد به استرداد ثمن معامله
است؛ بلکه میبایست هزینههایی را که مشتری به سبب قرارداد متحمل شده است ،به او پرداخت
نماید .بنابراین پس از فسخ قرارداد متعهد مکلف است آنچه را که متعهدله با اتکای بر قرارداد متقبل
شده است ،جبران نماید .در لزوم جبران خسارت اتکایی از قواعد عمومی نیز میتوان بهره جست.
به منظور ارزیابی خسارت اتکایی میبایست هزینههایی را که به جهت اتکا بر قرارداد به متعهدله
تحمیل شده است ،مالک قرار داد .چنانچه هزینهها مالی باشد ،محاسبه و ارزیابی آنها به سهولت
امکانپذیر است؛ اما اگر اقدامات انجام شده از جنس غیرمالی باشد ،میبایست ارزش معقول آنها
مورد توجه قرار گیرد ( .)Treitel, 2013: 944با توجه به پذیرش اصل جبران کامل خسارت در نظامهای
حقوقی و اسناد بینالمللی مورد بحث ،به نظر میرسد در محاسبۀ خسارت اتکایی ،باید قیمت یوماالدا
را موضوع حکم قرار داد؛ زیرا در غیر این صورت خسارات متعهدله به طور کامل جبران نخواهد شد.
این امر به ویژه در مواردی اهمیت مییابد که تغییر قیمتها با سرعت بیشتری صورت میگیرد.
 .۲طریق غیرترمیمی

ً
هرچند خسارت ناشی از نقض قرارداد غالبا جنبۀ ترمیمی دارد؛ اما گاه ممکن است بنا به برخی
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شرایط ،حکم به جبران خسارت واردشده به متعهدله وافی مقصود نباشد .در اینگونه موارد نوع
دیگری از روش جبرانی تحت عنوان جبران غیرترمیمی مورد نظر قرار میگیرد .این نوع از خسارت،
بنا به مسامحه تحت عنوان خسارت بیان میشود؛ زیرا در حقیقت خسارتی وجود ندارد .روش مذکور
گاه بر مبنای انتفاع ناشی از نقض قرارداد و گاه به منظور تنبیه ناقض قرارداد تعیین میشود.
 .۲-۱خسارت انتفاعمحور

گاه ممکن است قرارداد بهنحوی باشد که متعهد مصلحت و سود خود را در نقض آن بداند .این
امر در مواردی اهمیت مییابد که  )1قرارداد برای متعهدله سودآور نباشد و  )2متعهدله با اتکا بر
قرارداد متقبل هزینه های نشده باشد .در چنین مواردی آنگاه که متعهد از نقض اجرای تعهدات
قراردادی خود منتفع میشود ،همان انتفاعات ناشی از نقض قرارداد موضوع حکم قرار میگیرد .از
این معیار تحت عنوان «خسارت اعادهای» 1یاد میشود .غایت نهایی این معیار ،تدارک خسارت
متعهدله نیست؛ بلکه سلب منافع حاصل شده از متعهد است ( .)Treitel, 2013: 941مبنای چنین
معیاری را می توان داراشدن ناعادالنه یا بالجهت متعهد دانست .این معیار به وضوح با خسارت
متوقع و خسارت اتکایی متفاوت است .البته در عمل ممکن است میان خسارت اتکایی و اعادهای و
نیز خسارت متوقع و اعادهای همپوشانی وجود داشته باشد (نک .)Andersen, 1994: 1-105 :معیار
ارزیابی خسارت اعادهای ،بهای منفعت تحصیلشده توسط متعهد ناقض قرارداد خواهد بود .این
مهم در مواردی که متعهد ناقض قرارداد مبلغی از پول را تحصیل کرده است ،به آسانی قابل تعیین
خواهد بود؛ اما اگر منفعت غیرپولی باشد ،میبایست بهای عادلۀ آن تعیین شود ( Treitel, 2013:

 .)944درخصوص زمان و مکان ارزیابی خسارت مذکور نیز به نظر میرسد میبایست زمان نقض
قرارداد و مکان تعیینشده برای اجرای قرارداد را مالک قرار داد .برخالف نظام حقوقی انگلستان ،نظام
ً
حقوقی آلمان ،اصول اروپایی ،اصول یونیدروا و کنوانسیون کاال صرفا در مقام جبران خسارت حقیقی
گام برداشته است؛ بنابراین سخن از خسارت اعادهای در مفهوم مورد نظر در نظام حقوقی و اسناد
بینالمللی مذکور جایگاهی ندارد .در نظام حقوقی ایران نیز این نوع از خسارت مورد توجه قرار
نگرفته است؛ در نتیجه نمیتوان در صورت نقض قرارداد از جانب متعهد ،او را ملزم به پرداخت بهای
منافعی دانست که از نقض قرارداد به دست آورده است (شاهنوش فروشانی و صفری.)68 :1394 ،
البته این امر آنگاه که مطالبۀ خسارت متوقع و اتکایی منتفی باشد ،میتواند منجر به سوق متعهد به
نقض قرارداد شود.

1. Restitutionary Damages.
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 .۲-۲خسارت تنبیهمحور

گاه دادگاه متعهد ناقض قرارداد را به پرداخت مبلغی محکوم میکند که در قالب هیچ یک از
مصادیق پیشگفته قرار نمیگیرد .این امر در مواردی مطرح میشود که متعهد قرارداد را نقض میکند؛
اما هیچ خسارتی به طرف مقابل وارد نمیشود .غایت مبلغ نمادین تعیینشده توسط دادگاه که از آن
ِ
تحت عنوان «خسارت اسمی» 1یاد میشود ،انعکاس قبح نقض قرارداد است؛ نه جبران ضرر و زیان
متعهدله (گلشنی و حسینی مدرس .)32 :1392 ،بنابراین تعیین میزان آن بر عهدۀ دادگاه خواهد بود.
نوع دیگری از خسارت تنبیهمحور ،خسارت تنبیهی است .چنانچه این خسارت را در قلمرو قراردادها
نیز مجری بدانیم (نک :محقق داماد و سایرین173-191 :1396 ،؛ تقیزاده و سایرین-54 :1391 ،
 ،)55میتوان آن را جزو خسارات غیرترمیمی دانست .در این نوع از خسارت نیز معیار خاصی جز
نظر دادگاه مالک نخواهد بود .برخالف نظام حقوقی انگلستان ،به نظر میرسد خسارت اسمی و
تنبیهی جایگاهی در نظام حقوقی آلمان ندارد .در همین راستا یکی از نویسندگان راجع به خسارت
تنبیهی بیان داشته است که مداقه در فرآیند قانونگذاری حاکی از تنافی عناصر تنبیهی در خسارات
ً
مدنی با بسیاری از ایدههای حقوق ناظر بر خسارت است و حقوق مسئولیت مدنی صرفا ناظر بر
جبران و ترمیم هستند ( .)Georgiades, 2005: 153-154این مهم تا آنجایی در نظام حقوقی قابلتأمل
است که حتی دادگاهها نسبت به اجرای احکام خارجی ناظر بر خسارت تنبیهی اظهار مخالفت
کردهاند ( .)Markesinis and Others, 2006: 443-444خسارت اسمی و تنبیهی در اصول اروپایی
(برای نظر موافق نک :شعاریان ،)342 :1389 ،اصول یونیدروا

Principles, ( UNIDROIT

)) 2)2016: 275 (Article 7.4.3. (Comment 2و کنوانیسون نیز مورد توجه قرار نگرفته است؛ زیرا
هدف اسناد مذکور ،جبران خسارت است؛ نه تنبیه ناقض قرارداد.
در نظام حقوقی ایران خسارت اسمی مورد توجه قرار نگرفته است .در ارتباط با خسارت تبیهی

1. Nominal Damages.

 .2مطابق نظر تدوینکنندگان اصول یونیدروا ،به موجب بند سوم مادۀ  ،7-4-3هرگاه میزان خسارت با درجۀ معقولی
از قطعیت قابلاثبات نباشد ،به جای اجتناب از حکم به جبران خسارت یا پرداخت خسارت اسمی ،دادگاه میتواند
مقدار منصفانه ضرر و زیان وارد شده را تعیین کند .

(UNIDROIT Principles, 2016: 275 (Article 7.4.3.

موهم پذیرش خسارت اسمی
)) .(Comment 2تصریح به عنوان خسارت اسمی توسط تدوینکنندگان ممکن است ِ
ً
در سند مذکور باشد؛ با این حال باید از چنین تعبیر سطحی عدول کرد؛ زیرا اوال اصول یونیدروا خسارت حقیقی را
ً
مدنظر قرار داده است .ثانیا بند سوم مادۀ  7-4-3ناظر به مسئله قطعیت خسارت است؛ نه خسارت اسمی .بنابراین
نمیتوان آن را توجیهی برای جواز حکم به خسارت اسمی دانست.
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نیز برخی با تمسک به مادۀ  220قانون مدنی معتقدند که عرف و عادت خسارت تنبیهی را در صورت
وجود شرایط آن ،الزم میداند (رودیجانی)218 :1385 ،؛ با این حال چنین تحلیلی از مادۀ مذکور
ً
در غایت اشکال است؛ زیرا اوال مادۀ مذکور بر مبنای مواضع فقهی تدوین شده و در فقه نیز خسارت
ً
تنبیهی در معنای اخص خود ،مورد توجه نبوده است .ثانیا اعتقاد به اقتضای عرف مبنی بر لزوم حکم
به خسارت تنبیهی ،ادعای بدون مبنا است و عرف و عادت موجود در نظام حقوقی ایران چنین
اقتضایی ندارد؛ در نتیجه در نظام حقوقی ایران جز در مواد مصرح قانونی (قانون صالحیت دادگستری
جمهوری اسالمی ایران برای رسیدگی به دعای مدنی علیه دولتهای خارحی مصوب )1391
نمیتوان به خسارت تنبیهی حکم نمود (قاسمی حامد و خسروی فارسانی و آقابابایی.)163 :1393 ،
نتیجه

مداقه در نظامهای حقوقی انگلستان ،آلمان و اسناد بینالمللی؛ یعنی اصول اروپایی ،اصول
ً
یونیدروا و کنوانسیون ،حاکی از آن است که خسارت اصوال در عرض سایر ضمانتاجراهای نقض
تعهدات قراردادی قابلمطالبه خواهد بود .با وجود این آنگاه که متعهدله در مقام مطالبۀ خسارت بر
آید ،ضابطۀ ارزیابی آن از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود .مداقه در نظام حقوقی انگلستان،
آلمان و اسناد بینالمللی حاکی از همگرایی آنها در نحوۀ ارزیابی خسارت است؛ هرچند در برخی
ً
جزئیات با یکدیگر تفاوت دارند .در ارتباط با خسارت ،اصوالروش ترمیمی اهمیت بیشتری نسبت
به ر وش غیرترمیمی دارد .به طور کلی روش ترمیمی با دو مبنای خسارت متوقع و اتکایی ارزیابی
میشود .در محاسبۀ خسارت متوقع ،توجه به موقعیت پساقراردادی متعهدله اقتضا میکند منافع
حاصل از قرارداد در فرض اجرای آن اهمیت یابد .در این راستا چنانچه متعهدله قرارداد را فسخ کند
و اقدام به انعقاد قرارداد جایگزین نماید ،در فرض وجود قیمت بازاری ،نظام حقوقی انگلستان،
تفاوت قیمت قرارداد و قیمت بازاری را مورد توجه قرار داده است .در نظام حقوقی آلمان نیز تفاوت
قیمت قرارداد با قیمت بازاری مالک محاسبۀ خسارت خواهد بود؛ مگر اینکه معاملۀ جایگزین با
قیمت متفاوتی نسبت به قیمت بازاری منعقد شده باشد .با وجود این در اسناد بینالمللی در صورت
انعقاد معاملۀ جایگزین در مهلت متعارف پس از فسخ قرارداد ،تفاوت قرارداد با قرارداد جایگزین
مبنای محاسبۀ خسارت است .به نظر میرسد همانطور که پیشتر بیان شد ،اطالق دیدگاههای
مذکور محل ایراد باشد .در مواردی نیز که قرارداد فسخ نشود یا با وجود فسخ ،معاملۀ جایگزین
منعقد نشود یا اینکه قیمت بازاری وجود نداشته باشد ،در صورت وجود قیمت رایج ،خسارت بر
مبنای تفاوت قیمت قرارداد و قیمت رایج محاسبه خواهد شد؛ در غیر این صورت میبایست خسارت
را بر مبنای اصل جبران کامل خسارت ارزیابی نمود .در ارزیابی خسارت اتکایی نیز باید هزینههایی
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را که به جهت اتکا به قرارداد بر متعهدله تحمیل شده است ،مورد توجه قرار گیرد .در این راستا نیز به
نظر میرسد حکم به قیمت یوماالدا با مفاد اصل جبران کامل خسارت انطباق بیشتری داشته باشد.
روش غیرترمیمی نیز که بر مبنای نفع حاصل شده برای متعهد در نتیجۀ نقض قرارداد (خسارت
اعادهای) و تنبیه متعهد ناقض قرارداد (خسارت تنبیهی) و انعکاس قبح نقض قرارداد (خسارت
ً
اسمی) ارزیابی میشود ،صرفا در نظام حقوقی انگلستان مورد توجه قرار گرفته است .در ارزیابی
خسارت اعاده ای چنانچه منفعت پولی باشد ،تعیین آن آسان خواهد بود؛ در غیر این صورت باید
بهای عادله تعیین شود .نکتۀ شایان ذکر اینکه خسارت اعادهای را باید متفاوت از استرداد در فرض
انحالل قرارداد که مورد توجه تمامی نظامها و اسناد بینالمللی است ،دانست .قانون مدنی ایران در
ارتباط با طرق جبرانی نقض تعهدات قراردادی به طور عام و راجع به خسارت ناشی از نقض تعهدات
قراردادی به طور خاص ،بسیار ضعیف و ناکارآمد است .مقررات اندک و پراکندۀ موجود در نظام
حقوقی ایران و عدم توجه به خسارت متوقع و مح دود بودن قلمرو خسارت اتکایی و هچنین عدم
پذیرش طرق غیرترمیمی ،وافی مقصود نبوده و رافع نیازهای جامعه نیست .بر این اساس تدوین
مقررات منسجم ضروری است .در این راستا توجه ویژه به نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی
رویکردی مناسب برای حقوقدانان و دادرسان در تفسیر مقررات و برای قانونگذار در الهامگیری به
منظور تقنین خواهد بود.
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