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Abstract 

Awarding damages is one of the usual remedies for breach of contract. 

Theoretically, awarding damages may seek one of the two purposes: placing the 

injured party in the actual position before the conclusion of contract or in the 

hypothetical position after enforcement of the contract. The first purpose is referred 

to as protecting negative interest and the second as positive one. They are also called 

as reliance interest and expectation interest, respectively. Practically, there are 

various approaches regarding which of them should be seek by awarding damages in 

legal systems. According an approach, which could be attributed to Roman-

Germanic and Common Law systems and International and European documents, 

awarding damages seeks to protect the injured party’s positive or expectation 

interest, where compensating lost gain is one of the most elements. As regards 

Iranian legal system, paying attention to the fact that lost gains could not be 

recovered, it may be thought that it seek to protect negative or reliance interest. Yet, 

in numerous situations, the purpose of damages is to protect the injured party’s 

positive or expectation interest. The article is a scientific research paper, prepared in 

an analytic method. 
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 دانشيار دانشكدۀ حقوق، دانشگاه قم

 (18/08/1399 تاریخ پذیرش:، 26/04/1399 تاریخ دریافت:)

 چکيده
نظرری، پرداخرت    های متداول نقض قرارداد است. از لحاظ اجرا  پرداخت خسارت یکی از ضمانت

دیده در وضعیت پیش از  خسارت ممکن است یکی از این دو هدف را دنبال کند: قرار دادن زیان
انعقاد قرارداد، و قرار دادن وی در وضعیت فرضیِ پس از اجرای قرارداد. هدف اول به حمایرت از  

الحی دیده معرروف اسرت. در اصرط    منفعت منفی، و هدف دوم به حمایت از منفعت مثبت زیان
شوند. از لحاظ عملری   دیگر، این دو منفعت به ترتیب، منفعت اعتماد و منفعت انتظار اطالق می

یک از آنهاست، رویکردهای  در مورد اینکه هدف از پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد، کدام
های حقروقی   توان به نظام شود. طبق رویکردی که می های حقوقی مالحظه می مختلفی در نظام

المللری و اروپرایی نسربت داد، هردف از پرداخرت       الیی و اَسناد مهر  برین   ژرمنی و کامن  -ومیر
تررین عناصرر آن جبرران منراف       خسارت، حمایت از منفعت مثبت یا انتظرار اسرت کره از مهر     

شده است. در مورد نظام حقوقی کشرورمان، برا توجره بره جراید نبرودن مطالبر  خسرارت          فوت
صور شود که هدف از پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد، حمایت از النف ، ممکن است ت عدم

منفعت منفی یا اعتماد است؛ با ایرن حرال، در بسریاری از مروارد، هردف از پرداخرت خسرارت،        
پژوهشی و برا رو    -دیده است. این مقاله به شیوۀ علمی حمایت از منفعت انتظار یا مثبت زیان

 تحلیلی نگار  یافته است.
 

 کليدی انواژگ
 ال، منفعت مثبت، منفعت منفی، نظام حقوقی نوشته، نقض قرارداد. جبران خسارت، کامن

                                                           
 Email: Es.nematollahi@Yahoo.com 025-32103610فکس:  *



 1400، بهار و تابستان 1، شمارۀ 12مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     370

 مقدمه
الف( جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد ممکن است یکی از این دو هدف را دنبال کنرد: اول،  

که  ای جبران شود که وضعیت مالی وی را به وضعیتی گونه زیان متعهدله در اثر نقض قرارداد به
ای جبران شرود کره وی را در    گونه پیش از قرارداد داشته است، بازگرداند. دوم، زیان متعهدله به

گرفرت. بره    آن وضعیت مالی قرار دهد که اگر قرارداد اجرا شده برود، در آن وضرعیت قررار مری    
« ناظر به آینده»( است و هدف دوم، backward-looking« )ناظر به گذشته»تعبیری، هدف اول 

(forward-looking( )Saidov, 2008: 32   ( همچنین، هردف اول از منفعرت منفری .)negative 

interestزیان )   ( دیده، و هدف دوم از منفعرت مثبرتpositive interest  وی حمایرت مری )   .کنرد
ژرمنری، اولرین هردف از جبرران      -الیی و رومی های حقوقی کامن توان گفت که در هم  نظام می

دیرده اسرت و حمایرت از منفعرت منفری نیرد در مروارد         منفعت مثبت زیانخسارت، حمایت از 
 استثنایی پذیرفته شده است.

هرای حقروقی    ب( برای تعیین مقدار خسارت ناشی از نقض قرارداد، دو معیار کلری در نظرام  
دیده حق دارد خسارت ناشی از زیران وارده   شود. معیار اول این است که طرف زیان مالحظه می
شرده   و مناف  فوتdamnum emergens) کند. زیان وارده عبارت است از ضرر واقعی ) را دریافت

(lucrum cessans( این معیار که به اصل جبران کامل خسارت .)full compensation  معرروف )
ژرمنری مرورد اسرتفاده قررار       -هرای رومری   است، ریشه در حقوق روم دارد و در بسیاری از نظام

دهد کره   دیده را در وضعیتی قرار می عبارت است از پرداخت مبلغی که زیان گیرد. معیار دوم می
گرفت. این معیار به حمایت از منفعت انتظار یا  اگر قرارداد اجرا شده بود در آن وضعیت قرار می

الیری رایرا اسرت کره      هرای کرامن   منفعت اجرا یا منفعت مثبت معروف است و عمدتاً در نظرام 
ها در صدد حمایت  ض قرارداد را با توجه به حمایت از منافعی که این شیوههای مقابله با نق شیوه

کننرد. حمایرت از منفعرت انتظرار، زیران طررف ضیرنراقض در مرورد          از آنها هستند مالحظه می
کند. البته این دو معیار برا یکردیگر    ( را جبران میloss of the bargain« )ازدست دادن معامله»

هایی که بین آن دو موجود است، هر دوی آنها مبتنی بر ایرن   جود تفاوتناسازگار نیستند و با و
گیرد که اگرر   دیده است که وی در موقعیتی قرار می فکرند که تنها با جبران کامل خسارت زیان
(. شاهد سخن اینکه برخری از  Ibid: 25-26داشت ) قرارداد اجرا شده بود در آن وضعیت قرار می

ایرن کنوانسریون را مبتنری برر هرر دو معیرار        74المللی کاال، مادۀ  نمفسران کنوانسیون بی  بی
اصرول   9:502دانران، مرادۀ    (. همچنین، به نظر برخی از حقوقIbid: 27, n.73 & 74) اند دانسته

« شرده  مناف  فروت »و « شده اموال تلف»حقوق قراردادهای اروپا منفعت انتظار را با قاعدۀ سنتی 
دانران، هردف ایرن مقررره قررار دادن       (. به نظر برخی از حقوقIbid: 26, n.71) جم  کرده است

خواهان در همان وضعیت مالی است کره اگرر نقرض اتفراق نیفتراده برود در آن وضرعیت قررار         
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گرفت، و به تعبیر دیگر، هدف از این مقرره این است که با اعطای منفعت معامله به خواهان،  می
 (.Gotanda, 2006: 52از منفعت اجرای وی حمایت کند )

یک راه مناسب برای بیان رابط  بین این دو معیار اینست کره گفتره شرود منفعرت انتظرار،      
هدف شیوۀ پرداخت خسارت است؛ درحالی که معیار جبران کامل، وسیل  دستیابی به آن هدف 

 گوید: تحلیل خسارت به دو رکن (. ناصر کاتوزیان نید در این زمینه میSaidov, 2008: 27) است
تعارضی با تقسی  خسارت به سره قسر  انتظرار، اعتمراد و     « فوت منفعت»و « ازبین رفتن مال»

 (. 233: 1380دهد )کاتوزیان،  ای دیگر آن را توضیح می گونه اعاده ندارد، بلکه به
 ج( آثار مترتب بر تعیین هدف

اخت خسارت، قرار دنبال دارد. درصورتی که هدف از پرد تعیین هدف از جبران خسارت آثار مهمی به
 شود: دیده در وضعیت پس از اجرای قرارداد باشد )معیار انتظار(، آثار زیر بر آن مترتب می دادن زیان

توانست از اجررای قررارداد تحصریل کنرد، قابرل       تعیین نوع خسارت. منافعی که وی می -1
 مطالبه است. 

 کند، خسارت انتظار است. تواند مطالبه  ترتیب انواع خسارت. اولین خسارتی که وی می -2
تعیین مقدار خسارت. خسارت بر اساس انتظارات متعهدلره و البتره در حردودی کره در      -3

 شود.  گیری می قلمرو تعهد متعهد قرار گرفته است، اندازه
دیده در وضعیت پیش از اجررای   اما درصورتی که هدف از پرداخت خسارت، قرار دادن زیان

 شود: اد(، آثار زیر بر آن مترتب میقرارداد باشد )معیار اعتم
توانست از اجررای قررارداد تحصریل کنرد، قابرل       تعیین نوع خسارت. منافعی که وی می -1

هایی که با اعتماد به قررارداد متحمرل شرده و احیانراً منراف        مطالبه نیست، بلکه هدینه
 مطالبه است.  دست رفته به دلیل ازدست دادن فرصت معامالتِ دیگر قابل از

 تواند مطالبه کند، خسارت اعتماد است.  ترتیب انواع خسارت. اولین خسارتی که وی می -2
تعیین مقدار خسارت. در تعیین مقدار خسارت بره انتظرارات متعهدلره از اجررای تعهرد       -3

 شود. توجه نمی
 د( پیشین  تحقیق

بررای مرواد    عنوانی است که قرانون مردنی کشرورمان   « خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات»
انتخاب کرده است، اما نره در ایرن مرواد و نره در مقرررات دیگرر آن بره هردف از          230تا  226

طور  دانان کشورمان در بررسی این مواد به شود. حقوق ای نمی یادشده اشاره« خسارات»پرداخت 
ن  آنهرا  اند که در مباحث آینده نمو گذرا به هدف از پرداخت خسارت ناشی از قرارداد اشاره کرده

را خواهی  دید. با این حال، و با اینکه ادبیات حقوقی کشورمان در مورد خسارت ناشی از نقرض  
ای  شود. تنهرا در مقالره   قرارداد، متنوع و متعدد است، اثر مستقلی دربارۀ این بحث مالحظه نمی

عنوان یکری   النف  به ( به عدم1381و همکاران،  محقق داماد)راج  به قلمرو مسئولیت قراردادی 
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شرده اسرت.     های حقوقی و حقوق ایرران پرداختره   های ناشی از نقض قرارداد در نظام از خسارت
دانان دیگر نید قرار گرفته است  دیدگاه نویسندگان این مقاله که مورد توجه و تأیید برخی حقوق

-144: 1394، همکراران و  یوطنر ؛ همچنرین، نرک:   99-98: 1398جمر ،   و صاحب انیشعار)
، در بحث از حقوق ایران مطرح خواهد شد. مالحظ  مهمی که در مورد این مقالره وجرود   (155

آیرد، معطروف بره قلمررو      گونه که از عنوان آن برمری  دارد این است که مباحث این مقاله، همان
مالحظره  « آثار مترتب بر تعیین هردف »طور که در بحث از  خسارت است نه هدف آن؛ اما همان

مطالبه، از آثاری است که برر هردف از جعرل     به تعبیری، نوع خسارت قابل شد، قلمرو خسارت و
شود. در واق ، هردف از مسرئولیت قرراردادی     مسئولیت قراردادی و پرداخت خسارت مترتب می

طور استطرادی در این مقاله مطرح شده است و طبق تعبیری دیگرر، نویسرندگان ایرن مقالره      به
النفر ، بره مسرئل      خصرو  عردم   جبران و به لمرو خسارت قابلاند که از راه تعیین ق تال  کرده

هدف از مسئولیت قراردادی بپردازند. گذشته از این، نددیک به دو دهه از نگار  مقال  یادشرده  
المللی و اروپایی کره   های حقوقی مختلف و حقوق بین گذشته و اسناد و قوانین مختلفی از نظام

ه، ه  از تنوع بیشتری برخوردار است و ه  در برخی موارد در مقال  حاضر مورد توجه قرار گرفت
 روزتر است.  به

در آرای قضایی کشورمان نید توجه چندانی به هدف از پرداخت خسرارت ناشری از قررارداد    
اند در مباحث آتی خواهد آمرد. بره    وار به این موضوع پرداخته نشده است و برخی از آرا که اشاره

ده و مستقلی به این موضوع نپرداخته است و بررسی تفصیلی و مسرتقل  کنن این ترتیب، اثر قان 
 نماید. این موضوع سودمند می

المللری و اروپرایی در مرورد     های حقوقی مختلف و اسناد مه  بین در ادامه، ابتدا موض  نظام
شود. در پایران، نتیۀر     این بحث مطرح و سپس به بررسی موض  حقوقی کشورمان پرداخته می

 گردد. از مباحث ارائه می مختصری

 

 المللي و اسناد اروپایي های حقوقي، اسناد بين . نظام1
المللی و اروپایی راجر    ژرمنی و نید اسناد مه  بین  -الیی و رومی های حقوقی کامن بررسی نظام

دهد که هدف هم  آنها در وهل  اول، حمایت از منفعت مثبرت یرا انتظرار     به قراردادها نشان می
حمایت از منفعت منفی یا اعتماد معموالً در مواردی است که حمایت از منفعرت انتظرار   است و 

پذیر نباشد. البته در برخی موارد، اجرازۀ انتخراب برین حمایرت یکری از ایرن دو        به دلیلی امکان
منفعت نید به متعهدله داده شده است. در ادامه، ابتدا به بررسی هردف از پرداخرت خسرارت در    

المللی بیر  کراال    ژرمنی و سپس به مطالع  آن در کنوانسیون بین  -الیی و رومی منهای کا نظام
 شود. آر پرداخته می اف سی و یونی دروا، اصول قراردادهای اروپایی و دی 1980
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 الیي های کامن . نظام1. 1
ن الیی از قدی  اعالم شده بود که هدف از جبران خسارت قراردادی، قررار داد  های کامن در نظام

گرفرت و   دیده در وضعیتی است که اگر قررارداد اجررا شرده برود در آن وضرعیت قررار مری        زیان
شد. این مطلب عالوه برر اینکره هر  در آرای     تحصیل این هدف با پرداخت مبلغی پول انۀام می

بارهرا تکررار شرده اسرت، در قروانین       3و امریکایی 2دانان انگلیسی و ه  در سخن حقوق 1قضایی
شرود؛ ازجملره در قرانون بیر  کراالی انگلسرتان، قرانون         ورها نیرد مالحظره مری   مصوب این کش

ات  سی( و نسخ  دوم شررح دوبرارۀ قراردادهرای امریکرا مقررر      الشکل تۀاری امریکا )یوسی متحد
 مشابهی در این مورد وجود دارد.  

ر برا  قانون بی  کاالی انگلستان در مورد خسارت فروشنده درصورتی کره خریردا   51مادۀ  3بند 
دارد: درصورتی که در مرورد کراالی    عدم قبول کاال یا نپرداختن ثمن، قرارداد را نقض کند، مقرر می

التفاوت بین ثمرن قرراردادی و    به القاعده با ما بازاری وجود داشته باشد، میدان خسارت علی موردبحث
شد، یا اگر زمانی بررای     میهایی که کاال باید تسلی قیمت بازاری یا قیمت رایا کاال در زمان یا زمان

. ایرن معیرار کره بره منراف       4شرود  قبول تعیین نشده باشد، در زمان خودداری از قبول، تعیرین مری  
 (.Hough, 2017: 209) شده از سوی فروشنده توجه دارد، یکی از مصادیق خسارت انتظار است فوت

رتی که فروشرنده برا   قانون یادشده در مورد خسارت خریدار درصو 52مادۀ  3همچنین، بند 
دارد: درصرورتی کره در مرورد کراالی موردبحرث       کند، مقرر می عدم تسلی  کاال قرارداد را نقض 

التفاوت بین ثمن قراردادی و قیمرت   به القاعده با ما بازاری وجود داشته باشد، میدان خسارت علی
شد، یا اگر زمانی تعیرین   یهایی که کاال باید تسلی  م بازاری یا قیمت رایا کاال در زمان یا زمان

شده از  . این معیار نید که به مناف  فوت5شود نشده باشد، در زمان خودداری از تسلی ، تعیین می
  (.Ibidسوی خریدار توجه دارد، یکی از مصادیق خسارت انتظار است )

                                                           
1. Robinson v Harman (1848) 1 Ex 850, 855: the rule of the common law is, that where a party sustains 

loss by reason of a breach of contract, he is, so far as money can do it, to be placed in the same 

situation, with respect to damages, as if the contract had been performed.  
2. McKendrick, 2017: 439: The general rule is that an award of damages for breach of contract seeks to 

protect the claimant’s expectation interest. 

3. Tepper, 2012: 234: When damages have been suffered by an injured party, the court will attempt to 

place the party back in the financial position it would have been in had the contract been fully 

performed. 

4. Where there is an available market for the goods in question, the measure of damages is prima facie to 

be ascertained by the difference between the contract price and the market or current price at the time 

or times when the goods ought to have been accepted, or, if no time was fixed for acceptance, then at 

the time of the refusal to accept. R.S., c. 408, s. 51. 

5. (3) Where there is an available market for the goods in question, the measure of damages is prima 

facie to be ascertained by the difference between the contract price and the market or current price of 

the goods at the time or times when they ought to have been delivered, or, if no time was fixed, then 

at the time of the refusal to deliver. R.S., c. 408, s. 52. 
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، خسارت فروشرنده  1سی( الشکل تۀاری )یوسی قانون متحد 2708مادۀ  1در امریکا نید بند 
التفراوت برین ثمرن برازاری و ثمرن قرراردادی        به ر صورت عدم قبول کاال از سوی خریدار را ماد

دارد کره اگرر    مقرر می 2های تعیین خسارت انتظار است و سپس در بند  داند که یکی از راه می
برای قرار دادن فروشنده در وضعیت مطلوبی که اجررای قررارداد وی آن    1معیار یادشده در بند 

داد کافی نباشد، میدان خسارت عبارت از منافعی اسرت کره فروشرنده     آن وضعیت قرار میرا در 
این قانون نید مقرررۀ مشرابهی در    2978. مادۀ 2توانست از اجرای کامل خریدار تحصیل کند می

 .3مورد خسارت مؤجر در صورت نقض قرارداد از سوی مستأجر دارد
گوید: منفعرت انتظرار    حقوق )قراردادها( میویراست دوم شرح دوبارۀ  344قسمت الف مادۀ 

منفعت وی در کسب مناف  معاملره بره ایرن ترتیرب کره در وضرعیت       »متعهدله عبارت است از: 
 .4«داشت مطلوبی قرار داده شود که اگر قرارداد اجرا شده بود در آن وضعیت قرار می

های قضایی  حوزهگوید: هدف اصلی از پرداخت خسارت در اکثر  دان امریکایی می یک حقوق
این است که منفعت خواهان در اجرای قررارداد از طریرق اعطرای بردل پرولی منفعرت معاملره        

(benefit of the bargain :به وی تأمین گردد. بدل یا جایگدین پولی مشتمل بر دو عنصر است )
دلیل  ای که خواهان به شده جبران زیان واقعی ناشی از نقض و مناف  خالص، ازجمله مناف  فوت

(. به این ترتیب، پرداخت خسارت Gotanda, 2006: 1) اقدامات خوانده از آنها محروم شده است
گذاری خسارت جایگدین اجرا اختالف زیرادی   شود. البته در مورد نام جایگدینِ اجرای قرارداد می

یرر  گوینرد. برخری تعب   شود. در حقوق امریکا به این نوع خسارت، خسارت انتظار می مالحظه می
(. Ibid: 3 n.3انرد )  کرار بررده   جرای آن خسرارت اجررا بره     خسارت انتظار را مطلوب ندانسته و به

( و خسررارت منفعررت معاملرره loss-of-bargainزیرران معاملرره )همچنررین، کرراربرد دو اصررطالح 
(benefit-of-the-bargain damages   در معنای خسارت انتظار یا اجرا نید شای  است. فرهنر )

گویرد: زیران    این دو اصطالح را مرادف دانسته و در تعریف ایرن دو بره ترتیرب مری    حقوقی بلک 
دیرده را در   موجب آن خسارت ناشی از نقرض قررارداد بایرد طررف زیران      ای که به معامله، نظریه

کردنرد، در آن وضرعیت    وضعیتی قرار دهد که اگر هر دو طرف وظایف قراردادی خود را اجرا می
5گرفت قرار می

دیرده   به طرف زیران  منفعت معامله، خسارتی است که طرف ناقض بایدخسارت . 

                                                           
1. Uniform Commercial Code (UCC) 

2. UCC 440.2708(2): If the measure of damages provided in subsection (1) is inadequate to put the seller 

in as good a position as performance would have done then … 

3. UCC 440.2978(2): (2) If the measure of damages provided in subsection (1) is inadequate to put a 

lessor in as good a position as performance would have, … 

4. Restatement (Second) of Contracts § 344(a) (1981): The promisee's expectation interest is "his interest 

in having the benefit of his bargain by being put in as good a position as he would have been in had 

the contract been performed .... ". 

5. Garner, 2009: 1031: loss-of-bargain rule. (1903) The doctrine that damages for a breach of a contract 

should put the injured party in the position it would have been in if both parties had performed their 

contractual duties. 
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دیرده بایرد    طور کامل اجرا شده بود، طررف زیران   معادل چیدی است که اگر قرارداد بهبپردازد و 
 .1کرد، ازجمله مناف  دریافت می

 

 ژرمني  -های رومي . نظام2. 1
ی است که از حقوق روم در مورد ژرمنی، دو مفهوم  -های رومی مبنای پرداخت خسارت در نظام

 damnum« )ضرررر وارده»جررا مانررده اسررت. مفهرروم اول عبررارت اسررت از  جبررران خسررارت برره

emergens     که به جبران زیان واقعی توجه دارد. برای مثال، اگر قررارداد سراختن خانره نقرض )
انکار مطالبره  هایی را که برای آن خریداری کرده است از پیم تواند قیمت چوب شود، کارفرما می

( است که به مناف  خالصی که متعهدله lucrum cessans« )شده مناف  فوت»نماید. مفهوم دوم، 
از آنها محروم شده است اشاره دارد. این مفهوم به انتظار متعهدله در مرورد اسرتفاده مطلروب از    

سارت ناشری از  گفته، پیمانکار ممکن است خ مورد معامله توجه دارد. برای نمونه، در مثال پیش
  (.Gotanda, 2006: 14) توانست از ساختن خانه کسب ، مطالبه نماید منفعتی را که می

(، loss suffered« )زیران وارده »یرا   damnum emergensطبق توضیحی دیگرر، مقصرود از   
دیده واقعاً ازدسرت داده یرا    کاهش اموال و دارایی یا وضعیت مالی است و به آنچه که طرف زیان

(، به منرافعی  loss of profit« )فوت مناف »یا  lucrum cessansد داد اشاره دارد. برعکس، خواه
آمرد، از آنهرا    اجررا درمری   تر نداشته است، اما اگر قرارداد بره  دیده پیش اشاره دارد که طرف زیان

 (. Saidov, 2008: 40) شد برخوردار می

و خسرارت اعتمراد تقابرل آشرکاری     الیی بین خسارت انتظرار   گفته شد که در ادبیات کامن
ایۀاد شده است. در حقوق اروپایی از این تقابل به منفعت مثبت و منفعت منفی یاد شده اسرت  

(Treitel, 1988: 84در واق  می .) ژرمنی ایۀاد شده   -توان گفت که این تقابل ابتدا در آثار رومی
تر اینکره تفکیرک منفعرت مثبرت از     الیی راه یافته است. توضریح بیشر   و از آنۀا به ادبیات کامن
مطرح کرد. مقصود وی  1860( آلمانی در سال Rudolph von Jheringمنفعت منفی را یرین  )

د.  کرر  از منفعت مثبت، هر چیدی است که اگر قرارداد معتبر بود متعهدله از قرارداد تحصیل می
گویرد: ... مقصرود از آن    یکنرد و مر   وی منفعت منفی را به منفعت عدم انعقاد قرارداد تعریف می

جبران زیان ناشی از اعتماد بیۀای متعهدله به قراردادی است که هرگد به دلیل فسر  یرا عردم    
به تعبیر دیگرر،  (. Fauvarque-Cosson, 2008: 292) اجرا از سوی طرف ناقض ادامه نیافته است 

را شده بود، او خود را در درستی اج یرین  بین قرار دادن متعهدله در وضعیتی که اگر قرارداد به

                                                           
1. Ibid, 445: benefit-of-the-bargain damages. (1955) Damages that a breaching party to a contract must 

pay to the aggrieved party, equal to the amounts that the aggrieved party would have received, 

including profits, if the contract had been fully performed. Also termed loss-of-bargain damages. 

[Cases: Damages l17; Fraud 59(2).] 
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یافت و وضعیتی که اگرر قررارداد هرگرد منعقرد نشرده برود، وی خرود را در آن         آن وضعیت می
 .(Ibid: 290)شود  تفکیک قائل می دید، وضعیت می

توان آنها را قررارداد نراقص نامیرد، معیرار مناسرب بررای        به نظر یرین ، در مواردی که می 
انعکاسری از ایرن نظرر     1قرانون مردنی آلمران    122است، و مادۀ ارزیابی خسارت، منفعت منفی 

دان امریکرایی، در مقالر  بسریار     (. فرولر، حقروق  see: Fuller, 1936 :86, n. 55یرینر  اسرت )  
جای منفعرت مثبرت و منفری از تعرابیر      (، اما بهIbid: 86تأثیرگذار خود این تفکیک را پذیرفت )
 بر آن دو منفعت، منفعت استرداد را ه  افدود. منفعت انتظار و اعتماد استفاده کرد و 

های حقوقی با تعابیر مختلفی پذیرفته  امروزه تفکیک منفعت مثبت و منفی در تعدادی از نظام
دهد. این تفکیک در حقوق آلمران برا وضرعیت     شده و درواق  مبنای ارزیابی خسارت را تشکیل می

شود و در حقوق سروئیس   ( شناخته میstatus ad quem( و وضعیت آتی )status quo anteسابق )
الیری مفهروم منفعرت     هرای کرامن   نید با عنوان منفعت مثبت و منفی پذیرفته شده است. در نظرام 

منفی و منفعت مثبت اضلب برای تعیین کارکرد خسارت و به طریق اولری بررای تعیرین مقردار آن     
انگلیسی ایرن دو مفهروم را برا مفراهی      گیرد. دانشگاهیان و قضات امریکایی و  مورد استناد قرار می

 . (Fauvarque-Cosson, 2008: 292-294کنند ) منفعت انتظار و اعتماد بازنویسی می

تماید بین منفعت مثبت و منفی، عرالوه برر کشرورهای یادشرده، در بسریاری از کشرورهای       
شرده اسرت، امرا     ختهاروپایی مانند آلمان، دانمارك، اسکاتلند، فنالند، اتریش، ایتالیا، سوئد شرنا 

برخری از   (.Von Bar, 2009: 944نویسندگان فرانسوی معمروالً برا ایرن تمراید آشرنا نیسرتند )      
طور سنتی تنها اصل جبران کامل خسرارت را   های حقوقی، ازجمله نظام حقوقی فرانسه، به نظام
ر وضعیتی قرار شده است، و با این کار متعهدله را د پذیرند که شامل زیان وارده و مناف  فوت می
. 2یافرت  طور کامرل اجررا شرده برود وی خرود را در آن وضرعیت مری        دهند که اگر قرارداد به می

کنند، نه منفعتی کره وی آن   بنابراین، به منفعتی که یرین  آن را منفعت مثبت نامید توجه می
از یکردیگر   (؛ به تعبیر دیگر، منفعت انتظار و اعتماد راIbid: 299را منفعت منفی خوانده است )

 . (Nicholas, 1992: 226-227; Gotanda, 2006: 15کنند ) تفکیک نمی

داری توصیف شرده اسرت؛    پذیر  منفعت منفی در حقوق فرانسه گهگاه با تعابیر نیش  عدم
تفکیرک منفعرت مثبرت و منفری در      دانان پس از اشاره به پذیر  ازجمله اینکه برخی از حقوق

                                                           
دارد که اگر اعالم قصد باطل باشد و اعرالم قصرد خطراب بره شرخص دیگرری        طور خالصه مقرر می این ماده به .1

کنندۀ قصد باید به شخص دیگری یا شخص ثالثی که در نتیۀر  اعتمراد بره     صورت گرفته باشد، شخص اعالم
تواند از منفعتری کره    عالمِ قصد، متحمل زیان شده است، خسارت بپردازد. اما مقدار کلی خسارت نمیصحت ا

 شد، بیشتر باشد. در صورت صحت اعالم، عاید آن شخص دیگر یا شخص ثالث می

پرذیر     ظاهراً برخی از نویسندگان پذیر  اصل جبران کامل خسارت در حقوق کبک و بلژیک را مرالزم عردم  . 2
 (.Fauvarque-Cosson, 2008: 301اند ) منفی دانسته منفعت
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منردی بررای    های دیگری که رو  نظرام  رسد نظام نظر می اند: به های حقوقی مختلف، گفته نظام
 . (Ibid: 292شناسرند )  رسرمیت نمری   اند، مفهوم منفعت منفری را بره   ارزیابی زیان طراحی نکرده

دانان آنگلوساکسون نقل شده است که رویکرد حقوق فرانسره بره    همچنین، از چند تن از حقوق
گرردد، در   د و زیانی که بره جبرران خسرارت منۀرر مری     تعیین مقدار خسارتی که باید اعطا شو
الیری شرکل گرفتره و تحرول یافتره اسرت، در        هرای کرامن   مقایسه با نظری  خسارت که در نظام

 . 1(Ibid: 299ای بسیار ابتدایی قرار دارد ) مرحله
از نظرر ایرن   »اند کره   قانون مدنی فرانسه استنباط کرده 1142دانان از مادۀ  ای از حقوق عده

پرداخت خسارت اسرت ترا وضرعیت     د قراردادى، صرفاًهولیت تخلف از اجراى تعئگذار، مس انونق
 1149النفر  در مرادۀ    و حتی قابلیت مطالب  عردم « دیده را به حالت پیش از عقد بازگرداند زیان

 1149 ۀگرذار فرانسره در مراد    البته قانون»اند:  این قانون را مُضر به این استنباط ندانسته و گفته
ت قراردادى دانسته و آن را قابرل مطالبره   اخسار ۀالنف  را نید در زمر قانون مدنى این کشور عدم
معنا نیست که تکلیف متعهد عامل زیران، بازگردانردن وضرعیت     بداناعالم کرده است. ولى این 

متعهدله کامالً به حالت پس از اجراى عقد باشد؛ چراکه جبرران خسرارت، برا پرداخرت معرادل      
(. آنران ایرن نظریره را بره حقروق      24: 1381اد و همکراران،  محقق دام« )د فرق داردهّتعارز  

توان حقوق سوئیس را مطابق با حقوق انگلیس قلمرداد   نمى»اند:  سوئیس نید تسری داده و گفته
قلمرو خسارت، وضعیتى مشابه با حقوق فرانسره دارد؛ زیررا پرداخرت خسرارت     بلکه از نظر  ،کرد
به معناى گرداندن وضعیت متعهدله به حالتى مشابه با وضعیت پرس از اجرراى    اماًالنف ، الد عدم

(. این سخن نید از دقت کافی برخوردار نیست و حقوق سوئیس تفکیک 26)همان، « عقد نیست
 (.Fauvarque-Cosson, 2008: 297-298بین خسارت مثبت و منفی را پذیرفته است )

پذیر  نیست. توضیح بیشتر  ته شد، استنباط باال قابل با توجه به نکاتی که پیش از این گف
الیی شامل دو عنصر اصلی است: دریافت مورد معاملره و   های کامن اینکه منفعت انتظار در نظام

آن مرواد را   استفاده از آن در جهتی خا ؛ برای مثال، خریدار مرواد خرام هر  انتظرار دارد کره     
ستفاده نماید. اگر فروشنده از تسرلی  کراال خرودداری    دریافت کند و ه  از آنها در جهت تولید ا

 .Treitel, 2015: 1762, nکند، خریدار ه  از دریافت کاال محروم شده است و ه  از مناف  کاال )

20-025; Treitel, 2003: 940 (. بنابراین، عنصر اول خسارت انتظار )یعنی دست نیافتن به مورد
شود و معادل زیان واقعری یرا    زیان مثبت نید نامیده می معامله(، یک نوع زیان مستقی  است که

ژرمنی است و عنصر دوم خسارت انتظار   -های رومی ( در نظامdamnum emergensزیان وارده )
رفت(، یک نوع زیان تبعری   کارگیری مورد معامله انتظار می )یعنی ازدست دادن منافعی که از به

                                                           
( و contradictory results( )Fauvarque-Cosson, 2008: 299« )آثررار متعررار »چنررین رویکررردی موجررب  . 1

 (. Ibid: 301شود ) می« هایی در مبانی نظری مربوط به ماهیت و کارکردهای خسارت کاستی»



 1400، بهار و تابستان 1، شمارۀ 12مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     378

( در lucrum cessansشرده )  معرادل منراف  فروت   شرود و   است که زیان منفی نیرد نامیرده مری   
های  شده در نظام فوت ژرمنی است. از این رو، هر دو مفهومِ زیان وارده و مناف    -های رومی نظام
 الیی است. های کامن ژرمنی، از عناصر خسارت انتظار در نظام - رومی

نفعت به ترتیب، منفعت مثبت رود. این دو نوع م کار می منفعت انتظار در مقابل منفعت اعتماد به
شوند. بنابراین، نباید دو تعبیر زیان مثبت و زیان منفری را برا منفعرت     و منفعت منفی نید نامیده می

مثبت و منفعت منفی خلط کرد. زیان مثبت همواره از عناصر خسارت انتظار است، اما زیران منفری   
)یعنی خسرارت انتظرار( اسرت، ولری     )یعنی ازدست دادن مناف ( اضلب یکی از عناصر منفعت مثبت 

دیده برا   تواند از عناصر منفعت منفی )یعنی خسارت اعتماد( نید باشد؛ مانند جایی که طرف زیان می
کنرد. از ایرن رو، اگرر     اعتماد به وعدۀ طرف ناقض، از استفادۀ مفید از موضوع قرارداد خرودداری مری  

بها است، اما وی ممکن است با  جر دریافت اجارهمستأجر قرارداد اجاره را نقض کند، منفعت انتظار مؤ
خودداری از فرصت اجاره دادن ملک به شخصی دیگر، متحمل زیان اعتماد شده باشرد. زیران اخیرر    

 (.Treitel, 1988: 84گیرد ) النف  است، اما در قلمرو منفعت منفی یا اعتماد قرار می عدم
)زیان واقعی یرا   damnum emergensی ژرمن -گفته، دو اصطالح رومی با توجه به نکت  پیش

شده یا زیان منفی(، از عناصر خسرارت انتظارنرد و    فوت  )مناف  lucrum cessansزیان مثبت( و 
دیده به وضعیت پس از اجرای قرارداد است. یکی از معانی  هدف از پرداخت آنها بازگرداندن زیان

( در قروانین مردنی   lucrum cessansشرده )  فروت   ( و منراف  damnum emergensزیان واقعری ) 
 (. Ibidفرانسه، آلمان، اتریش، سوئیس و هلند همین دو نوع انتظار است )

کراربرد دومری هر  دارد کره یرک       lucrum cessansو   damnum emergensالبته دو اصرطالح 
و (. در کراربرد دوم، د Treitel, 1988: 84کنرد )  دان برجست  انگلیسی برای آن اظهار تأسف می حقوق

شوند؛ مثرالی کره در ادبیرات فرانسره      واژۀ یادشده در معنای زیان انتظار و زیان اعتماد استعمال می
کند. در چنرین مروردی    ای است که قرارداد ایفای نقش را نقض می مورد بحث قرار گرفته، هنرپیشه
 damnumشردۀ خرود )   هرای خرود و نیرد منراف  فروت      تواند هدینره  گفته شده که مدیر نمایش می

emergens را زیران اعتمراد و     هرا  ( را دریافت کند. هدینرهlucrum cessans   انرد، امرا    توصریف کررده
از عناصرر خسرارت انتظرار اسرت نره خسرارت اعتمراد         lucrum cessansطور که گفتره شرد،    همان

(Treitel, 1988: 84-85)1     هرای رومری   . این کاربرد موجرب خلرط اصرطالحات و مفراهی  در نظرام- 
 شود. جب بروز اشکاالتی میژرمنی و مو

                                                           
 lucrumو  Damnum emergensمعیرار گوید: گهگاه دو  ، که می.Gotanda, 2006: 14در مورد خلط این اصطالحات، نک:  .1

cessans  کننده باشرد.   شوند، اما چنین توصیفی ممکن است گمراه معادل منفعت اعتماد و اجرا توصیف میlucrum 

cessans  معادل منفعت انتظار است، اماDamnum emergens بررای مثرال،   ممکن است معادل اعتماد یا انتظار باشد .
التفاوتِ ثمن قراردادی و قیمرت برازاری تعیرین     به ممکن است بر اساس ما damnum emergensدر قرارداد بی  کاال، 

باشد. در هر حال، تفاوت بین منفعرت انتظرار و اعتمراد معمروالً      شود که در این صورت بیانگر منفعت انتظار ه  می
 عمل نیامده است. اقل در فرانسه چنین تفکیکی بهالیی سودمند است. ال های کامن فقط در نظام
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 المللي . اسناد بين3. 1
المللی مربوط به حقوق قراردادهرا، دو سرند معرروف، یعنری کنوانسریون بیر         از بین اسناد بین

 شوند. المللی، بررسی می المللی و اصول قراردادهای تۀاری بین بین

 

 . کنوانسيون بيع کاال1. 3. 1
( اسرت.  1980المللری کراال )   رداد بی ، کنوانسیون بی  بینالمللی در مورد قرا ترین سند بین مه 
خسارت ناشری از نقرض قررارداد از سروی یرک طررف       »دارد:  این کنوانسیون مقرر می 74مادۀ 

عبارت است از مبلغی برابر با زیان، و ازجمله ازدست دادن مناف ، که طرف دیگر در نتیۀ  نقض 
 «.متحمل شده است...

 :Sutton, 1989: 742; Farnsworth, 1979: 247-249; Schneider, 1997برخی از مفسران )

؛ بیانکرا و همکراران،   515: 1394؛ هانولد، 861: 1393. همچنین، نک: شعاریان و رحیمی، 228
( این ماده را مبتنی بر منفعرت انتظرار   286-285: 1384؛ صفایی و همکاران، 88، 3، ج 1374
 the benefit of the« )منفعت معامله»تظار متعهدله یعنی خسارت باید با توجه به ان اند؛ دانسته

bargainگیری شود و نباید به جبران زیان اعتماد وی محدود گردد. این مطلب، هرچنرد   ( اندازه
( در loss« )زیران »رسد که از واژۀ  نظر می صراحت بیان نشده، به جای مادۀ موردبحث به  در هیچ
تنهرایی ممکرن    به« زیان»واژۀ قابل استنباط است.  «ن مناف زیان، و ازجمله ازدست داد»تعبیر 

ازدسرت   »های ناشی از اعتماد تفسریر شرود، امرا تعبیرر      در معنای مضیق و برای اشاره به هدینه
 (.Farnsworth, 1979: 247-249سازد که این معنا مقصود نیست ) روشن می« دادن مناف 

 

  1ي )اوني دروا(الملل . اصول قراردادهای تجاری بين2. 3. 1
مقرر « جبران کامل خسارت»( با عنوان 2016المللی ) اصول قراردادهای تۀاری بین 7.4.2مادۀ 
دیده مستحق جبران کامل خسارت نسبت بره ضررر وارده در نتیۀر  عردم      طرف زیان»دارد:  می

وم شود و ه  هرگونه منفعتی کره از آن محرر   اجرا است. چنین ضرری ه  شامل زیان وارده می 
 «.شده است...

کنوانسیون بی  کاال پیرروی   74مادۀ یادشده از مادۀ  1در شرح این ماده آمده است که بند 
باید در معنای عامی درنظر گرفته شود که ه  شرامل کراهش دارایری    « زیان وارده» کرده است.
عدم  های وی، درجایی که متعهدله به دلیل دیده گردد و ه  شامل افدایش مسئولیت طرف زیان

دریافت وجه از متعهد، مۀبور به قر  کردن مبلغی پول برای اجرای تعهداتش گردیرده اسرت.    
شرود،   ( ه  نامیرده مری  consequential loss( که گهگاه زیان تبعی )loss of profitفوت مناف  )

                                                           
1. Unidroit Principles of International Commercial Contracts 
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طرور معمرول عایرد طررف      درستی اجرا شرده برود، بره    عبارت از منفعتی است که اگر قرارداد به
گردید. منفعت اضلب نامعلوم است و از این رو ضالباً شکل ازدست دادن فرصت را به  دیده می زیان

 گیرد. خود می
 توجه است: هایی که در شرح این ماده آمده نید قابل  مثال
 کنرد، می حمل نمایشگاه یک در نمایش برای را کمیابی خطی نسخ  که حمل متصدی 

 مالرک  به را آن تخمینی قیمت باید و زندمی جبران ضیرقابل ایصدمه یادشده نسخ  به
 (.متعهدله دارایی کاهش) بپردازد

  برا  قرر   بره  مۀبرور  اسرت،  نکرده دریافت متعهد از را قرارداد مورد مبلغ که متعهدله 
 افردایش ) بپرردازد  متعهدلره  بره  را بهرره  ایرن  باید متعهد و شودمی بانک از زیاد ایبهره

 (.متعهدله هایمسئولیت
 بره  کره  جرثقیرل  برازوی . کندمی اجاره «ب» شرکت از را جرثقیلی اختمانیس شرکت-

 مچاله را ساختمان معمار خودروی سقوط، هنگام و شکندمی است، نشده نصب درستی
 هر  مۀبرور   ساختمانی شود. شرکتمی سایت در کار روزۀ هشت وقف  موجب و کندمی
 که را هاییهدینه باید «ب» کتشر. بپردازد اجرا در تأخیر خسارت مالک به که شودمی

 معمار خودرو تعمیر هدین  و جریمه، شرط مبلغ کار، توقف نتیۀ  در ساختمانی شرکت
 (.متعهدله هایمسئولیت افدایش) کند جبران است شده متحمل

 مردیر  خسرارت  بایرد  تنهرا نه کند،می نقض را نمایش به مدیر خود تعهد که ایخواننده 
 شرده اسرت   متحمرل  کنسررت  سرازی آماده برای وی که را ییها هدینه مورد در نمایش
 جبرران  ه  شده، فوت وی از کنسرت لغو نتیۀ  در که را منافعی باید بلکه کند، جبران
 (.مناف  فوت) کند

 

 . اسناد اروپایي4. 1
در حقوق اروپایی چند سند دربارۀ حقوق قراردادها تدوین شده اسرت کره البتره برخری از آنهرا      

شوند. در ادامره،   ( تلقی میSoft lawاند و به تعبیری، جدء حقوق نرم ) جرایی نیافتههنوز قدرت ا
 شود. موض  سه سند مشهور دربارۀ موضوع مقاله بررسی می

 

 آر اف سي . اصول حقوق قراردادهای اروپا و دی1. 4. 1
رد: میدان دا مقرر می« میدان کلی خسارت»با عنوان  1اصول حقوق قراردادهای اروپا 9:502مادۀ 

االمکان در همان وضعیتی قرار دهد که اگر  دیده را حتی کلی خسارت مبلغی است که طرف زیان

                                                           
1. Principles of European  Contract Law 
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داشت. چنین خسارتی شرامل زیرانی اسرت     درستی اجرا شده بود، در آن وضعیت قرار  قرارداد به
 «.دیده متحمل شده و نفعی است که از آن محروم شده است که طرف زیان

اصول، تعراریف و قواعرد نمونر  حقروق خصوصری اروپرا، طررح        »سوم  از کتاب 3:702مادۀ 
نید در متنری مشرابه   « میدان کلی خسارت»با عنوان  1(آر اف سی دی« )چارچوب مشترك مرج 

اجررای تعهرد    دارد: میدان کلی خسارت در مورد زیان ناشری از عردم    گفته مقرر می با سند پیش
االمکران در وضرعیتی قررار دهرد کره اگرر تعهرد         عبارت از مبلغی است که که طلبکرار را حتری  

گرفت. چنین خسارتی شرامل زیرانی اسرت کره      شد، در آن وضعیت قرار می درستی انۀام می به
 .2طلبکار متحمل گردیده و نفعی است که از آن محروم شده است

در شرح این ماده آمده است: مادۀ یادشده منفعت انتظار را که یکی از مبانی مرورد پرذیر    
و « damnum emergen»گان دربارۀ خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است با قاعدۀ رومری  هم
«lucrum cessans»رفت   ، که بر اساس آن طلبکار مستحق مبلغی است که ارز  انتظار ازدست

کند. در قرارداد بی  کاال یرا ترأمین خردمات، ایرن مبلرغ معمرواًل برا         وی را تأمین کند جم  می
شود. اما اگر طلبکرار معاملر     ثمن قراردادی و قیمت بازاری یا قیمت رایا تعیین می التفاوتِ به ما

کتراب سروم در    3:706جایگدین منعقد کرده باشد، در این صورت، اگر شروط یادشده در مرادۀ  
مورد معامل  جایگدین فراه  باشد، طلبکرار مخیّرر اسرت کره ثمرن قرراردادی یرا ثمرن معاملر           

دریافرت اسرت هر  شرامل      عنروان خسرارت کلری قابرل      د. مبالغی که بره جایگدین را مطالبه کن
شده؛ اما مقصرود از خسرارت موضروع     شود و ه  شامل مناف  دریافت شده می های متحمل هدینه

شده نیست. این شیوۀ جبرانی )استرداد مناف ( ممکن اسرت در   این ماده، استرداد مناف ِ دریافت
شرده در نتیۀر     )استرداد منراف  دریافرت   3:510در مادۀ صورت فس  قرارداد در موارد یادشده 

 (.Von Bar, 2009: 942اجرا( موجود باشد )
کند که خرودرو   فروشد و تضمین می هدار یورو می 5برای مثال: شخصی خودرویی را به قیمت 
یورو  3500تر و قیمت بازاری آن  شده از مدلی پایین از مدل خاصی است، اما درواق  خودرو تسلی 

است. در ایرن صرورت، ثمرن قرراردادی دخرالتی در محاسرب  خسرارت نردارد. خریردار مسرتحق           
 یورو. 1500شده است، یعنی  شده و ارز  خودروی تسلی  التفاوتِ قیمت خودروی تضمین به ما

ای باشد که  گونه اند که معیار کلی خسارت باید به های حقوقی اروپایی متفق ظاهراً هم  نظام
گرفت. ایرن   ضعیتی قرار دهد که اگر قرارداد اجرا شده بود در آن وضعیت قرار میطلبکار را در و

( یرا  positives Interesseمعیار در انگلستان منفعت انتظار و در آلمان و اتریش منفعت مثبرت ) 

                                                           
1. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law; Draft Common Frame of Reference 

(DCFR) 
2. III.–3:702: General measure of damages: The general measure of damages for loss caused by non-

performance of an obligation is such sum as will put the creditor as nearly as possible into the 

position in which the creditor would have been if the obligation had been duly performed. Such 

damages cover loss which the creditor has suffered and gain of which the creditor has been deprived. 
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شود. منفعت انتظار در مقابل منفعت اعتماد قرار  ( نامیده میErfüllungsinteresseمنفعت اجرا )
ه هدف آن قرار دادن طلبکار در وضعیت پیش از انعقاد قرارداد اسرت. تمراید ایرن دو    گیرد ک می

ها مانند دانمارك، انگلسرتان، اسرکاتلند، فنالنرد، آلمران اترریش، ایتالیرا،        منفعت در برخی نظام
شده است، اما در فرانسه، نویسندگان حقوقی  اسپانیا، لهستان، سوئد، اسلوونی، و استونی شناخته

شرود،   شده می با آن آشنا نیستند. اینکه خسارت معموالً شامل زیان واقعی و منفعت فوت عموماً
در قوانین مدنی بسیاری از کشورها مانند فرانسه، بلژیک، لوگدامبرور،، یونران، آلمران، ایتالیرا،     

 (. Ibid: 944-946صراحت آمده است ) لهستان، هلند، استونی، پرتقال، چک و اسپانیا به

جبرران نیسرت    النف  قابرل  ز کشورهای اسالمی مانند اردن و امارات، خسارت عدمدر برخی ا
(Gotanda, 2006: 36.) 

 

 . حقوق قراردادهای اروپا2. 4. 1
دارد: معیار کلری   مقرر می« معیار کلی خسارت»با عنوان  1حقوق قراردادهای اروپا 10:502مادۀ 

مکان در وضعیتی قرار دهد که اگر قرارداد اال دیده را حتی خسارت عبارت است از مبلغی که زیان
گرفت. این خسارت شامل زیانی است که طررف   شده بود، در آن وضعیت قرار می اجرادرستی  به

کره مالحظره    . چنران 2دیده متحمل شده و نفعی اسرت کره وی از آن محرروم شرده اسرت      زیان
 شده است. شود، معیار مورد پذیر  در این ماده، زیان وارده و مناف  فوت می

 

 . انحراف از هدف اولي2
های حقوقی و اسناد موردبحث، اولین هدف از جبران خسرارت قرراردادی،    گفته شد که در نظام

دیده در وضعیت فرضی پس از اجرای قررارداد اسرت. برا     جبران خسارت انتظار و قرار دادن زیان
واقعری پریش از اجررای    دیرده در وضرعیت    این حال، تأمین هدف مخالف یعنی قرار دادن زیران 

شود نید گاهی مورد توجره قررار گرفتره     قرارداد که حمایت از منفعت منفی یا اعتماد نامیده می
 شود. است. در اینۀا به ذکر چند شاهد برای این نکته بسنده می

دان انگلیسی، یکی از موارد جبرران خسرارت اعتمراد، جرایی اسرت کره        به گفت  یک حقوق 
(. Treitel, 2015: 1766انتظارات خود را با قطعیت متعرارفی اثبرات کنرد )   خواهان نتواند ارز  

ای بوده که از اجرای تعهد به ایفای نقش خرودداری   برای نمونه، در مواردی که خوانده هنرپیشه

                                                           
1. European Contract Law; Materials for a Common Frame of Reference: Terminology, Guiding 

Principles, Model Rules. 
2. Article 10:502: General Measure of Damages (renumbered): The general measure of damages is such 

sum as will put the aggrieved party, as nearly as possible, into the position in which it would have 

been if the contract had been duly performed. Such damages cover the loss which the aggrieved party 

has suffered and the gain of which it has been deprived. 
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شردۀ   توانرد منراف  فروت    ای نداشته است، عرف نمری  کرده یا ملدم به انۀام کاری بوده که سابقه
 . خواهان را محاسبه کند

دیده  کند که طرف زیان گوید: هنگامی که دادگاه تال  می دان امریکایی، نید می کوربین، حقوق
داد، ممکرن   را در وضعیت مطلوبی قرار دهد که اجرای کامل قرارداد وی را در آن وضعیت قررار مری  

فی تعیرین  ای از قطعیت عر  توان با هیچ درجه است دریابد که مقدار و ارز  پولیِ آن وضعیت را نمی
دیرده   هایی که زیران  کرد، ولی با این حال، نباید به این دلیل از تال  خود کامالً دست بکشد. هدینه

در مورد تهی  مقدمات اجرا و در راستای اجرای قرارداد یا با اعتمراد متعرارف بره آن متحمرل شرده      
تعیرین نباشرد.    شرده قابرل   است معموالً قابل تعیین هستند؛ هرچنرد کره ارز  اجررای وعردۀ داده    

دیده را جبران کند. از ایرن رو،   های طرف زیان رود که اجرای قرارداد هدینه همچنین، عرفاً انتظار می
کر  تاحردی برا     عنوان خسارت دریافت شود و مقردار آن دسرت   تواند به هایی می مقدار چنین هدینه

 (.Perillo, 2005: 31-32شود ) شده تعیین می ارز  اجرای وعدۀ داده
اصول، تعاریف و قواعد نمون  حقوق خصوصی اروپا، طرح چارچوب » 3:702شرح مادۀ  در

آمده است، این مقرره در مورد معیرار خسرارت ناشری از    ( نید آر اف سی دی)  «مشترك مرج 
شود؛ حتی اگرر ایرن    اجرای تعهد است و شامل زیان وارده در نتیۀ  رفتارهای دیگر نمی عدم 

نیرت و معاملر  منصرفانه محسروب      مومی مثل لدوم رعایت حسرن رفتارها نقض یک وظیف  ع
بینی کرده  شوند. ضمانت اجرای نقض وظایف اخیر را باید در مقرراتی که این وظایف را پیش

از کتراب   7:204ای از این مقرررات، مرادۀ    (. نمونهVon Bar, 2009: 942است مالحظه کرد )
مسئولیت ناشی از زیان وارده در اثر اعتماد بر »آر است. مادۀ یادشده با عنوان  اف سی دوم دی

دارد: طرفی که با اعتماد متعارف بر اطالعات نادرستی که از سوی  مقرر می« اطالعات نادرست
طرف دیگر در خالل مذاکرات ارائه گردیده معامله را منعقد کرده، مستحق خسارت ناشری از  

کننردۀ اطالعرات بره     اینکره ارائره  زیانی است که در نتیۀ  آن متحمل شده است، منروط بره   
نادرستی اطالعات معتقد بوده یا دالیل معقولی برای اعتقاد به درستی اطالعات نداشته باشد. 

دیده را در وضعیتی قرار دهد که اگرر   در این مورد، هدف از خسارت این نیست که طرف زیان
ز خسارت قررار دادن  داشت، بلکه هدف ا اطالعات یادشده صحیح بود، در آن وضعیت قرار می

وی در وضعیتی است که اگر قررارداد برا اعتمراد بره آن اطالعرات منعقرد نشرده برود، در آن         
دارد که خسارت ناشی از زیانی  از کتاب دوم نید مقرر می 7:214گرفت. مادۀ   وضعیت قرار می

بررداری   هکه در نتیۀ  ترضیب به انعقاد قرارداد در اثرر اشرتباه، تقلرب، اکرراه، تهدیرد یرا بهرر       
االمکان در وضرعیتی   طور کلی مبلغی است که طلبکار را حتی ضیرمنصفانه ایۀاد شده است به

 گرفت.  قرار دهد که اگر قرار منعقد نشده بود، در آن وضعیت قرار می
صرف نظرر  »دارد:  المللی )اونی دروا( نید مقرر می اصول قراردادهای تۀاری بین 3.2.16مادۀ 

بطال شده یا نشده باشد، طرفی که از دلیل بطالن مطل  بروده یرا بایرد مطلر      از اینکه قرارداد ا
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بود، مسئول پرداخت خسارتی است که طرف دیگر را در همان وضعیتی قررار دهرد کره اگرر      می
 «.داشت قرارداد منعقد نشده بود، در آن وضعیت قرار می

رفری کره قررارداد را برر     ط»گویرد:   اصول قراردادهای اروپا می 4: 117مادۀ  1همچنین، بند 
توانرد از طررف دیگرر خسرارتی را دریافرت کنرد کره وی را         کند مری  اساس این فصل ابطال می

االمکان در همان وضعیتی قرار دهد که اگر قرارداد منعقد نشده برود، در آن وضرعیت قررار     حتی
یرا امتیراز   داشت؛ منوط به اینکه طرف دیگر از اشتباه، تقلب، تهدید یا گرفتن سرود اضرافی    می

 «.بوده است ضیرمنصفانه مطل  بوده یا باید مطل  می
دانان استدالل کرده که هرچند کنوانسیون بی  کاال انواع خسارت را از یکدیگر  یکی از حقوق

تروان مشرمول مقرررات کنوانسریون دانسرت       تفکیک نکرده است، اما منفعت اعتماد را هر  مری  
(Zeller, 2005: 132.) 

 

 . حقوق ایران3
ر این بخش، ابتدا وضعیت مسئل  موردبحث در قوانین و آثار حقوقی مطررح شرده، سرپس بره     د

 شود. تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته می

 

 در قوانين و آثار حقوقي .1. 3
شود. از ایرن رو، بایرد برا     نمی در مقررات قانونی کشورمان به هدف از پرداخت خسارت تصریحی

د و پرداخت خسارت ناشی از آن و نید تفاسیر حقوقی، بره هردف از   مراجعه به موارد نقض قراردا
 برد.  پرداخت خسارت پی

کره بررای    1(1318قانون آئین دادرسی مدنی ) 728از مقررات سابق کشورمان ازجمله مادۀ 
قرانون ثبرت    گرفت، و مادۀ  را درنظر می« فوت منفعت»و « ازبین رفتن مال»خسارت، دو عنصرِ 
در مورد خساراتی که خواه از مۀرای حقروقی و  »داشت:  ( که مقرر می1310عالئ  و اختراعات )

خسارات  شود،  خواه از مۀرای جدایی در دعاوی مربوطه به اختراعات و عالئ  تۀارتی مطالبه می
تروان  ، ممکن بود ب«شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است

دیرده در وضرعیت پرس از اجررای      استفاده کرد که هدف از پرداخت خسرارت، قررار دادن زیران   
ژرمنری    -های رومری  کنندۀ عناصر خسارت در نظام قرارداد است؛ چراکه دو عنصر یادشده تداعی

 ( است.lucrum cessans« )شده مناف  فوت»( و damnum emergens« )زیان وارده»یعنی 
ی از نقض قرارداد به دو رکن تلف مال و فروت منفعرت در کرالم بسریاری از     تحلیل خسارت ناش

                                                           
واسط  فوت شدن منفعتری کره از انۀرام تعهرد حاصرل       واسط  ازبین رفتن مالی باشد یا به ضرر ممکن است به»  .1

 «.شده است می
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، 230: 1380؛ کاتوزیران،  69: 1383، شرهیدی،  247: 1، ج1389دانران کشرورمان )امرامی،     حقوق
( تکررار شرده اسرت. یکری از اولرین مفسرران       210: 1386؛ صفائی، 197: 1382جعفری لنگرودی، 

هرگاه از عدم اجرای تعهد و یرا از ترأخیر اجررای آن ضررری بره      »گوید:  قانون مدنی در این باره می
عهدۀ متعهد خواهد بود ولو خسارتی که به او وارد شده است  طرف مقابل وارد شود، مسئولیت آن به

حرمان از نفعی باشد؛ و دلیل اینکه خسارت اع  از ضرر و حرمان از نفر  اسرت بنراء عررف و عرادت      
 (.  148: 1380بروجردی، « )مندل  تصریح به ذکر قرار داده است ب  و بهباشد که قانون آن را مُتَّ می

اصرل ایرن   »اسرت کره     مطالبه تصریح کررده  یکی از استادان در بحث از حدود خسارت قابل
است که هم  زیانهای ناشی از عهدشکنی جبران شود، چندان که وض  طلبکار به حالی بازگردد 

در « اصرل »(. مبنرای ایرن   246: 1380)کاتوزیران،  « کررد  که در صورت اجرای قرارداد پیدا می
حقوق کشورمان و در کالم ایشان تعیین نشده، اما از ارجاع این سخن به یرک منبر  امریکرایی    

بازگردانردن   )حقوق قراردادهای کاالماری و پریلو(، و نید این تعبیر کره هردف جبرران خسرارت    
شود که ایشان از یک سو به مفهروم   ، روشن میوض  طلبکار به حالت بعد از اجرای قرارداد است

هرای ناشری از    هم  زیان»الیی خسارت انتظار توجه داشته، و از سوی دیگر، این تعبیر که  کامن
 fullژرمنری جبرران کامرل خسرارت )      -کنندۀ اصل رومی ، تداعی«عهدشکنی باید جبران گردد

compensationسارت نید در بیان یکی از ادل  راج  ( است. کاتوزیان در بحث از زمان ارزیابی خ
کنرد و   تصرریح مری  « انتظرار »به اینکه زمان ارزیابی باید تاری  تقوی  خسارت باشد، بره مبنرای   

طرور کامرل جبرران     تنها در این صورت است که ضرر ناشی از عردم انۀرام تعهرد بره    »گوید:  می
 (. 240)همان: « گردد د باز میشود و وض  زیاندیده به حال مورد انتظار او از اجرای قراردا می

دو تن از استادان مسئل  هدف از پرداخت خسارت ناشری از قررارداد )یرا بره تعبیرر ایشران،       
و   النف  در قوانین کشورمان بررسی نموده ر ا با توجه به حک  عدم«( قلمرو مسئولیت قراردادی»

 :اند به این منظور، سه مرحله را در قوانین کشورمان شناسایی کرده
 221النف  با توجره بره مرادۀ     امکان مطالب  خسارت عدم( و 1307مرحل  اول، قانون مدنی )

 .ق.م. و شرط ضمنی طرفین
گستر  ( و 1339) ولیت مدنىئو قانون مس (1318)ین دادرسى مدنى ئقانون آمرحل  دوم، 

 728در مادۀ النف   د نسبت به خسارت عدمهولیت مدنى ناشى از تخلّف از اجراى تعئمس
 ق.آ.د.م. 

(، کره  1379))در امور مدنى(  هاى عمومى و انقالب ین دادرسى دادگاهئقانون آ ،سوممرحل  
تنها در موارد ضرمان قهررى،    النف  نه ، خسارت عدم79از دیدگاه قانونگذار سال »در آن 

ترتیب قانونگذار، وجود شرط  دین ولیت قراردادى نید قابل مطالبه نیست و بئبلکه در مس
هرگونه خسارت ناشى از تخلف از   قراردادها مبنى بر امکان مطالب  ى عرفى در همضمن

 . (37 :1381اد و همکاران، محقق دام« )النف  را نادیده گرفت اجراى تعهد از جمله عدم
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دانان دیگری نید این سه مرحله را به ترتیب با پذیر  خسارت منفی در مرحلر  اول،   حقوق
حل  دوم، و ردّ خسارت مثبرت و بازگشرت بره خسرارت منفری در      پذیر  خسارت مثبت در مر
و  یوطن؛ همچنین، نک: 99-98: 1398جم ،  و صاحب انیشعار)اند  مرحل  سوم بازنویسی کرده

  (.155-144: 1394، همکاران
 بیشتر سخن خواهی  گفت. « تحلیل و بررسی»در مورد این نظر در بحث 

( استنباط شود کره  1379نون آئین دادرسی مدنی )قا 515با این حال، ممکن است از مادۀ 
دیده به وضعیت پیش از انعقاد قرارداد است.  هدف از جبران خسارت قراردادی، بازگرداندن زیان

 توان به دو نکت  موجود در این ماده استدالل کرد: برای این مدعا می
لبره ندانسرته اسرت؛    مطا النفر  را قابرل   این ماده، خسارت ناشری از عردم   2نکت  اول، تبصرۀ 

المللری و   الیی و نید در اسناد بین ژرمنی و ه  کامن - های حقوقی رومی درحالی که ه  در نظام
دیرده در وضرعیت    اروپایی مالحظه شد که یکی از عناصر مه  خسارت انتظار و قرراردادن زیران  

 دیده است.  شدۀ طرف زیان فرضیِ پس از اجرای قرارداد، جبران مناف  فوت
. 1اسرت « اترالف یرا تسربیب   »دوم، در متن ماده تصریح شده که مبنای جبرران خسرارت،    نکت 

تواند سبب ضرمان طررف نراقض باشرد و      تنهایی نمی معنای این سخن این است که نقض قرارداد به
برای ضامن شمردن وی باید یکی از اسباب ضرمان قهرری یعنری اترالف یرا تسربیب فرراه  باشرد         

. این مقرره در واق ، بازتابی از نظری  مشهور در فقه اسرت کره تخلرف از    (115: 1395اللهی،  نعمت)
مال  شناسد. برای نمونه، از لحاظ فقهی درصورتی که عامل قرارداد را سبب مستقلی برای ضمان نمی

مورد مضاربه را تصرف کند، اما مثالً به مدت یک سال ترك تۀارت نماید، مرتکب کار حرامی شرده  
: 1419یرددی،  کسب سرود نیسرت )    ضامن معطل گذاردن سرمایه و عدم بل، مالکاست، اما در مقا

اند که سود موجود نبوده است تا در اثر اهمالِ عامل  (. در تعلیل این سخن بسیاری از فقها گفته267
شود. از این رو، در مرورد   این رویکرد در بین برخی از شارحان مدنی نید دیده می. 2اتالف شده باشد

 536امل در عقد مدارعه نسبت به تفاوت، در موردی که به تعهد مواظبت عمل نکند )مرادۀ  ضمان ع
 .(154-153: 2 ، ج1389مامى، قانون مدنی(، به مقررات تسبیب استناد شده است )ا

                                                           
طور مستقل جبرران خسرارات    ثنای دادرسی و یا بهخواهان حق دارد ضمن تقدی  دادخواست یا در ا :515 ۀماد .1

حرق یرا    یخیر انۀام تعهد یا عدم انۀام آن را که به علت تقصیر خوانرده نسربت بره ادا   أناشی از دادرسی یا ت
خیر أعدم تسرلی  خواسرته یرا تر     المثل را به لحاظ امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت

 ید. تسبیب از خوانده مطالبه نماو  تسلی  آن از باب اتالف
: باعتبار ان الربح ل  یکن موجوداً خارجاً کی یکون العامل بإهمالره للمرال متلفراً و    3، پاورقی220: 1409خوئى، . 2

: لعدم إتالفه ماالً للمالک، و انما صار تعطیله موجبا لعردم  607، پاورقی370: 1413من ثَ  ضامناً له؛ سبدوارى، 
: إذ ال موجب له، و األصل البراءۀ، 3، پاورقی455: 1416ه، و مقتضى األصل عدم ضمانه؛ حکی ، حصول النف  ل

  و إن کان آثماً فی حبسه بغیر إذن مالکه.



 387  از نقض قرارداد ناشیمطالعۀ تطبیقی هدف از پرداخت خسارت 

و نیرد اسرناد      الیری  ژرمنری و کرامن   - این درحالی است کره براسراس مبرانی حقروق رومری     
تنهایی سبب ضمان طرف ناقض و تکلیرف وی   اجرای تعهد به عدم المللی و اروپایی، نقض یا  بین

به جبران خسارت است و در این جهت نیازی به توسل به یرک واسرطه، یعنری اسرباب ضرمان      
 قهری، نیست.

 

 تحليل و بررسي .2. 3
النفر  و ازدسرت دادن مرورد معاملره توجره       گفته شد که خسارت انتظار یا مثبت به جبران عدم

ناسایی هدف از پرداخت خسارت در حقروق کشرورمان بررسری موضر  آن دربرارۀ      دارد. برای ش
 النف  و زیان مربوط به ازدست دادن مورد معامله ضرورت دارد. جبران عدم

 

 النفع عدم . جبران1. 2. 3
دانان کشورمان هردف یرا معیرار     که در بحث از حقوق ایران مالحظه شد، بسیاری از حقوق چنان

از نقض قرارداد در حقوق کشورمان را با معیار پذیر  یرا عردم پرذیر      پرداخت خسارت ناشی
 2اند و در وضعیت کنونی با توجه بره تبصررۀ    گذاری سنۀیده النف  در مراحل مختلف قانون عدم
دیرده بره    (، هدف از پرداخت خسارت را بازگرداندن زیران 1379قانون آئین دادرسی ) 515مادۀ 

 اند.  وضعیت پیش از قرارداد دانسته
النف  در مقررۀ یادشرده چیسرت، تحقیقرات مسرتقلی صرورت       در مورد اینکه مقصود از عدم

(، ولی بررسی این مطلرب، هردف مرا در ایرن تحقیرق      1379پیک،  ازجمله، نک: رهگرفته است )
مانرده ایرن اسرت کره اوالً      نیست. اما دو نکت  مهمی که از دید بسیاری از نویسرندگان مغفرول  

های حقوقی بیگانه ممکرن اسرت از عناصرر خسرارت      النف  در نظام اده شد، عدمکه تذکر د چنان
دیده به وضعیت پیش از اجرای قرارداد است.  منفی یا اعتماد باشد که هدف آن بازگرداندن زیان

النفر    ثانیاً مبتنی کردن مسئل  هدف از پرداخت خسارت بر امکان یا عدم امکران مطالبر  عردم   
النف  صرفاً یکی از عناصر خسارت مثبت یا انتظار اسرت   نیست، چراکه عدم اطمینانی معیار قابل 

و عنصر دیگر آن که جبران زیان ناشی از دست نیافتن به مورد اصلی معاملره اسرت، در حقروق    
متعرددی بررای آن    که در بند بعد خواهی  گفت، ضمانت اجراهرای  ایران شناسایی شده و چنان

 وض  گردیده است.
 

 معامله مورد دادن دستران زیان مربوط به ازجب .2. 2. 3
هرای   در مورد پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد، تفاوت مهمی برین حقروق ایرران و نظرام    

هرای   الیی وجود دارد که بدون توجه به آن ممکن است با مشکالتی مواجه شوی . در نظرام  کامن
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و اصالح آن، پرداخت خسارت اسرت، و   ترین شیوۀ مقابله با نقض قرارداد الیی اولین و مه  کامن
 . 1گیرد پرداخت خسارت همواره با پرداخت مبلغی پول صورت می

در حقوق ما، بهترین شیوۀ حمایت از انتظارات طرفین قرارداد در مورد دست یافتن به مورد 
بره  معامله، اجرای قرارداد، و درصورتی که این امر به طوع و رضبت متعهد انۀام نشود، الردام وی  

لردوم بررآوردن   »دانران، اصرل لردوم بایرد بره       اجرای آن است. از این رو، به نظر برخی از حقروق 
( و به تعبیر دیگر، الزم  43: 1389تفسیر شود )صفایی، « انتظارات معقول و متعارف حین عقد

(. همچنرین،  60اصل لدوم وفای به عقد، برآورده شدن انتظارات طرفین حین عقد است )همان: 
( ناشری از  damagesدانان یادآور شده، هردف از پرداخرت خسرارت )    طور که یکی از حقوق همان

دیرده در   نقض قرارداد در اضلب کشرورهای خاورمیانره عبرارت اسرت از: قررار دادن طررف زیران       
گرفت. اما در مورد شیوۀ دستیابی به  شد در آن وضعیت قرار می وضعیتی که اگر قرارداد اجرا می

زیادی برین کشرورهای ایرن منطقره وجرود دارد. در بسریاری از کشرورهای         این هدف، اختالف
(، اجرای عینی اسرت. امرا هنگرامی کره اجررای عینری       remedyخاورمیانه، اولین شیوۀ جبران )

شود  دیده، خسارت پولی اعطا می فرسا باشد، برای جبران زیان طرف زیان ناممکن یا بسیار طاقت
(Gotanda, 2006: 37 .) 

تررین صرورت آن، الردام بره      های گوناگونی دارد که اصرلی  عهد به انۀام تعهد صورتالدام مت
هرای دیگرری نیرد در     ( است. اما صورتspecific performanceاجرای عین تعهد یا الدام عینی )
دیرده   شود که وضعیت زیران  ها تال  می شود. در هم  این صورت ضمن مقررات قانونی دیده می

مطلوب بعد از اجرای تعهد بازگردانده شود. صورت اصرلی اجررای عرین     االمکان به وضعیت حتی
ق.م(، همگری نشرانگر    478های آن، مانند الدام بره تعمیرر در عقرد اجراره )مرادۀ       تعهد و شاخه

رویکرد اولی و اصلی نظام حقوقی کشورمان به ضمانت اجرای نقض قرارداد هستند، و بنرابراین،  
 القاعده باید چنین هدفی را دنبال کند. ه  علیپرداخت خسارت ناشی از قرارداد 

ژرمنی سازگار است. تفاوت مه  میران    -های رومی موض  حقوق ایران در این زمینه، با نظام
شود که الدام به اجررای قررارداد بره دلیلری      های یادشده در جایی آشکار می حقوق ایران و نظام

عنوان ضمانت اجررای نقرض یرا عردم      ت بهپذیر نیست و نوبت به توسل به پرداخت خسار امکان
شده  های حقوقی و اسناد موردبحث در این مقاله، جبران مناف  فوت رسد. نظام اجرای قرارداد می

 پذیرد. اند؛ درحالی که حقوق کنونی ایران جبران مناف  را نمی از متعهدله را پذیرفته
اجراهرای موجرود در     اری ، ضرمانت النف  را کنار بگذ جبران نبودن عدم با این حال، اگر قابل 

شرود، از   حقوق کشورمان و مبالغی که در صورت نقض قررارداد بره طررف ضیرنراقض اعطرا مری      
دیده در وضعیت پرس از اجررای قررارداد سرازگار      بسیاری جهات با معیار انتظار و قراردادن زیان

                                                           
1. Damages always consist of a sum of money, so that the loss has to be quantified in terms of money 

(Treitel, 2015: 20–037). 
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رت را اطالق کررد، امرا   است. البته ممکن است در برخی از موارد نتوان بر این مبالغ عنوان خسا
شرود کره    عنوان شاهد این سخن، چند مورد ذکر می اند. به مبالغی اعطایی همگی مؤید این نکته

شرود، برا آنچره متعهدلره از      در آنها ضمانت اجرای مقرر یا مبلغی که به طرف ضیرناقض داده می
در این موارد، ممکن اجرای قرارداد انتظار داشته سازگار است؛ صرف نظر از اینکه مبنای ضمان 

 است یکی از اسباب ضمان قهری مانند اتالف یا تسبیب باشد.
 عقد بی   -

الف( پرداخت بدل از سوی بای  در صورت اتالف مبی . درصورتی که مبی  قبل از تسلی ، توسط 
بای  یا ثالث تلف شود، بی  باقی است و بای  یا ثالث باید بدل مبی  را به خریدار بدهد )مواد 

ترین مال به خواسته و انتظار  (. بدل مبی  نددیک449: 1، ج1389ق.م؛ امامی،  331و  328
 تواند او را در وضعیت پس از اجرای قرارداد انتقال دهد.  خریدار است و می

ب( ار . درصورتی که مبی  معیوب باشد، فروشنده باید در صورت مطالرب، خریردار، ار    
شرود بره    کاالی معیوب و قیمت سال  آن ارزیرابی مری  آن را که به تناسب قیمت بازاری 

 ق.م(.  442خریدار بدهد )مادۀ 
شود یا بخشی از  عنوان خسارت پرداخت می در مورد ماهیت ار  و اینکه مبلغی است که به

تر اینسرت   گردد، اختالف نظر وجود دارد. نظر موجه دیده بازمی عو  قراردادی است که به زیان
است. یکی از دالیل این نظر این است که اگر برای مثال، مبی  معیروب   که ار  جبران خسارت

عنوان ار  بره خریردار    باشد، فروشنده از لحاظ قانونی ملدم نیست که بخشی از عین ثمن را به
؛ 396: 1415 ،یانصرار بدهد و مطابق اصل برائرت، فروشرنده چنرین تکلیفری برعهرده نردارد )      

 (.263-262: 1387؛ کاتوزیان، 486-485: 1 ، ج1389؛ امامى، 61: 1382شهیدی، 
ج( تقلیل ثمن. درصورتی که مبی  کمتر از مقدار مورد توافق تسرلی  شرده باشرد، خریردار     

 ق.م(.  384تواند به نسبت مقداری که تسلی  نشده، از ثمن کسر کند )مادۀ  می
 عقد اجاره -

رد اجراره قبرل از تسرلی     المثل. درصورتی کره مرو   الف( ضمان ضاصب یا مؤجر نسبت به اجرت
ق.م( و همرین   488المثل منراف  اسرت )مرادۀ     مورد ضصب قرار گیرد، ضاصب ضامن اجرت

 حک  در موردی جاری است که مؤجر بدون دلیل موجه از تسلی  مورد اجاره امتناع کند.
بها. اگر در اثنای عقد اجراره، بخشری از مرورد اجراره تلرف شرود، مسرتأجر         ب( تقلیل اجاره

 ق.م(.  483بها را مطالبه کند )مادۀ  اند تقلیل نسبی اجارهتو می
توانرد   ج( اگر اجیر خا  در مردت اجراره بررای خرود یرا دیگرری کرار کنرد، مسرتأجر مری          

المثل عمل را مطالبه نماید و اگر نقض عقد به صورت کار کردن برای دیگرری در   اجرت
آن عقرد را مطالبره کنرد    توانرد اجررت المسرمای     قالب یکی از عقود باشد، مستأجر می

 (.84-82ق: 1419)یددی، 
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د( درصورتی که اجیر پارچ  مستأجر را پس از دوختن آن و تبردیل بره لبراس تلرف کنرد،      
شده را مطالبه نماید. به همین ترتیرب، اگرر اجیرر     تواند قیمت لباس دوخته مستأجر می

اال در مقصرد را  تواند قیمرت کر   در مقصد تلف کند، مستأجر می کاال را پس از حمل آن
 (. 66-65: 1419مطالبه نماید )یددی، 

 عقد مدارعه -
الف( درصورتی که زمینِ مورد مدارعه ضصب شود، در مورد میدان خسارتی که بایرد ضاصرب   
بپردازد، چند نظر یا احتمال وجود دارد. طبق نظر برخی از فقهای معاصر، ضاصرب بایرد   

یرددی،  رسرد بره آن دو بدهرد )    زارع مری معادل آنچه به تخمین از محصول به مالرک و  
 ، حواشی مراج  عظام فیروزآبادی، شیرازی و کاشف الغطاء(. 311: 1419

ای  نسبت به حصره را از فقها ضمان وی  ای عده ،کند در موردی که زارع اقدام به کاشتن نمیب( 
 ، حواشری  308: 1419یرددی،  ) انرد  پذیرفتره  ،رسد از محصول که طبق تخمین به مالک می

مراج  عظام شیرازی و فیروزآبادی(. همین احتمال در موردی که تعیین نوع زراعت در عقد 
 (.314و  313همان، مدارعه به صورت قید ذکر شده باشد نید مطرح شده است )

 عقد مضاربه -
درصورتی که عامل برخالف دستور مالک، مال مورد مضاربه را از شهر خارج کند و قیمرت کراال   

(. در کالم برخی این مسرئله   379: 1394ضامن قیمت است )نۀفی،  یابد، عاملدر شهر کاهش 
تری مطرح شده و ضمان عامل به مرواردی کره وی بررخالف مصرلحت اقردام بره        به صورت عام

(. در  207: 1419فرو  مال نکند و سپس قیمت مال کاهش یابد، توسعه یافته اسرت )یرددی،   
بر استناد به روایات، به تخلف عامل از شررط و نیرد تخلرف     تعلیل این حک ، برخی از فقها عالوه

شود نید استناد  وی از مبنای عقد مضاربه که مال برای کسب سود در اختیار عامل قرار داده می
 (.2، پاورقی  117: 1409شده است و مبنای اخیر، مسئولیت قراردادی است )خوئی، 

، در 1(1356قانون اجرای احکام مدنی ) 47 ۀمادطبق قانون اجرای احکام مدنی.  47 ۀماد  -
توانرد هدینر  انۀرام عمرل را      صورت امتناع متعهد از انۀام عمل، متعهدله در برخری مروارد مری   

 دریافت کند.
دیده را به وضرعیت پرس از اجررای     موارد یادشده در باال همگی در صددند که وضعیت زیان

دسته تقسی  کرد: در موارد انردکی، مبلغری کره بره     توان آنها را به دو  قرارداد بازگردانند. اما می
عنوان تسلی  تمام یا بخشی از بدل قراردادی نیست و برای مثرال، در   شود، به دیده اعطا می زیان

                                                           
علیه از انۀام آن امتناع ورزد و انۀرام عمرل بره توسرط شرخص       به انۀام عمل معینی باشد و محکوم گاه محکوم هر» .1

دیگرری انۀرام دهرد و      وسیل بهمأمور اجرا( آن عمل را  تواند تحت نظر دادورز ) له می محکوم ، دیگری ممکن باشد
   .«یدمطالبه نما یهعل قسمت اجرا از محکوم یل وس ا بهالزم ر هدین  عمل، انۀام بدون یاآن را مطالبه کند و   هدین
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مورد ار  )طبق نظری  خسارت بودن(، مبلغ اعطایی برای جبران وصرف مفقرود اسرت. اطرالق     
نیست؛ هرچند که شیوۀ ارزیابی آن تاب   بر این گونه موارد با مشکلی مواجه« پرداخت خسارت»

ق.م(. برعکس، در برخی موارد مانند تقلیرل ثمرن، مبلرغ اعطرایی      427قواعد ثابتی است )مادۀ 
دیرده از آن محرروم شرده اسرت یرا )در       درواق  تمام یا بخشی از عو  قراردادی است که زیران 

. در این موارد، مقصرود ایرن   فرضی که هنوز آن را پرداخت نکرده(، معافیت از پرداخت آن است
به وضعیت پرس   -و نه از طریق پرداخت خسارت -دیده از طریق اجرای عین تعهد است که زیان

اطرالق  « پرداخرت خسرارت  »از اجرای قرارداد بازگردانده شود. به تعبیر دیگرر، برر ایرن مروارد،     
 شود، چراکه مبلغ اعطایی در واق  همان بدل قراردادی است.  نمی

پرداخرت  »گفته شود کره منشرأ ایرن اشرکال تاحردی بره معنرای اصرطالحی          ممکن است
شناسی مربوط است.  گردد و در واق ، اشکال به واژه و برداشت ما از این اصطالح بازمی« خسارت

، منصررف از  «حقیقرت قرانونی یرا حقروقی    »عنوان یک  با این توضیح که اگر اصطالح یادشده به
اطرالق شرود. امرا اگرر     « پرداخرت خسرارت  »این گونه موارد،  موارد پرداخت بدل باشد، نباید بر

با اشکال مواجه « پرداخت خسارت»وجود نداشته باشد، توصیف این موارد به « حقیقتی»چنین 
نیست؛ چراکه تردیدی نیست که کاهش دارایی شخص در نتیۀ  دست نیافتن به مورد معاملره،  

پرداخرت  »شود،  دیده اعطا می ان آن به زیانتوان بر مبلغی که برای جبر مصداق زیان است و می
الیی نید خسارت انتظار مشتمل برر دو عنصرر ازدسرت     های کامن اطالق کرد. در نظام« خسارت

دادن مورد معامله و مناف  ناشی از آن است، و به مبالغی که در راسرتای جبرران ازدسرت دادن    
 گویند. می «پرداخت خسارت»شود  مورد معامله اعطا می

در مواردی که  شناختی ندارد. درست است که رسد اشکال یادشده صرفاً جنب  واژه ظر مین به
گیررد، تفراوت برین     الدام متعهد به انۀام تعهد با الدام وی به پرداخت مبلغری پرول صرورت مری    

در معنرای  « خسرارت »شرود. امرا    رنر  مری   پرداخت خسارت و الدام به انۀام تعهد تا حدی کر  
بینری زیران، تقصریر یرا فعرل       ای مانند وجود و قابلیت پریش  و قواعد ویژه اصطالحی تاب  احکام

بار و رابط  سببیت بوده و جبران خسارت منوط به احراز این شرایط است؛ درحرالی کره در    زیان
 گفته، احراز شرایط جبران خسارت الزم نیست. موارد پیش

ه در بسریاری از مرواردِ نقرض    توان گرفت اینست ک ای که از این موارد می به هر حال، نتیۀه
بینری راهکارهرایی ماننرد     گذار بر این است که الدام به انۀام تعهد، برا پریش   قرارداد، سعی قانون

المسمی یا ار  یا تقلیل ثمرن یرا انۀرام کرار بره هدینر         المثل یا اجرت حک  به پرداخت اجرت
االمکران   الح شود که حتیدیده بعد از نقض به صورتی اص متعهد و امثال آن، وضعیت طرف زیان

کرد نددیک شرود. راهکارهرای یادشرده بره دو      به وضعیتی که پس از اجرای قرارداد تحصیل می
الیری، یعنری هدینر  معاملر  جرایگدین و       های کرامن  شیوۀ اصلی ارزیابی خسارت انتظار در نظام

کننردۀ خردمت    تفاوت قیمت، نددیک است. بر پای  شیوۀ اول، اگر برای مثال، فروشنده یا عرضه
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کننردۀ خردمت معاملر  جرایگدینی منعقرد کنرد،        تعهد خود را نقض کند، و خریدار یرا دریافرت  
خسارت وی معادل هدین  معامل  جایگدین است. بر پای  شیوۀ دوم، خسارت خریردار در صرورت   
نقض تعهد از سوی فروشنده عبارت است از: تفاوت بین قیمت مبیعی که به وی تسلی  شرده و  

 (. Eisenberg, 2018: 179بیعی که فروشنده به خریدار وعده داده است )قیمت م
دیده بره وضرعیت پرس از اجررای      اما گذشته از موارد یادشده که هدف آنها بازگرداندن زیان

نوعی مصداق خسارت انتظرار تلقری شرود، در حقروق مرا در بسریاری        تواند به قرارداد است و می
طرور کلری،    از قرارداد نید مورد توجره قررار گرفتره اسرت. بره     موارد، اعادۀ طرفین به وض  پیش 

شود که قرارداد را فس  کند و عوضری را   توان گفت در مواردی که به یک طرف حق داده می می
که در راستای اجرای قرارداد به طرف دیگر پرداخت یا تسلی  کرده، مسترد نماید، یا از پرداخت 

به وض  سابق مورد نظر است. همچنین است مواردی که یا تسلی  آن معاف شود، اعادۀ طرفین 
شود. این موارد مصرداق خسرارت    قرارداد به دالیلی مانند تلف مبی  پیش از تسلی ، منفس  می

های انۀام معامله را  دیده حق دارد هدینه استرداد است. عالوه بر این، در برخی موارد طرف زیان
یابرد. از جملر  ایرن مروارد،      خسارت اعتماد تحقرق مری  مطالبه کند و به این ترتیب، مصداقی از 

ق.م( متحمل شده  325هایی که مشتری جاهل به ضاصب بودن فضول )مادۀ  توان به خسارت می
 ق.م( اشاره کرد. 386است )مادۀ « مخارج معامله و مصارفی که مشتری نموده»و نید 

 

 نتيجه
الیری، قررار    ژرمنی و کرامن  - ای رومیه هدف از پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد در نظام

هرای   دیده در وضعیت فرضیِ پس از اجرای قرارداد است. البته اصرطالحات و تکنیرک   دادن زیان
ژرمنری ایرن هردف در قالرب      -هرای رومری   ها متفاوت است. در نظرام  مورد استفاده در این نظام
یرری حمایرت از منفعرت    و بره تعب « شده مناف  فوت»و « زیان واقعی»پرداخت خسارت ناشی از 

الیی هدف یادشده بره شرکل حمایرت از     های کامن گیرد. اما در نظام دیده صورت می مثبتِ زیان
هرای یادشرده، در مروارد اسرتثنایی،      یابد. در هر دو دسته از نظام منفعت انتظار یا اجرا تبلور می

های  این هدف در نظام شود. دیده در وضعیتی که پیش از معامله داشته است، قرار داده می زیان
الیی با حمایت از منفعت اعتماد و  های کامن ژرمنی با حمایت از منفعت منفی و در نظام  -رومی

 یابد.  استرداد تحقق می
های حقروقی اسرالمی، منرافعی کره      حقوقی کشورمان و نید در اندکی از دیگر نظام  در نظام
اشته و با نقض قرارداد از آن محروم شده اسرت،  دیده انتظار دریافت آن از قرارداد را د طرف زیان

حمایت نیست. بنابراین، تا این مقدار، نظام حقوقی کشورمان در مسئل  هردف از پرداخرت    قابل 
المللری   الیی و نیرد اسرناد برین    ژرمنی و کامن  -های رومی خسارت ناشی از نقض قرارداد با نظام
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ادعا کرد کره در نظرام حقروقی مرا قررار دادن      توان  هماهن  نیست. اما به صرف این مقدار نمی
دیده در وضعیت پس از اجرای عقد مورد توجه قرار نگرفته است. بلکه بررعکس، برا درنظرر     زیان

توان تصدیق کرد که در نظام حقوقی مرا نیرد در بسریاری مروارد، اولرین       گرفتن برخی نکات می
ترین ابدار بررای   اجرای عقد است. مه دیده در وضعیت پس از  گذار قرار دادن زیان مطلوبِ قانون

تحقق این هدف، الدام به اجرای عین تعهد است که ه  در عقود تملیکی و ه  در عقود عهدی، 
گذار بررای   قاعدۀ اولی است. از این گذشته، ک  نیستند مواردی از نقض قرارداد که در آنها قانون

اجرای عقد توجه کرده کره از جملر     دیده در وضعیت پس از جبران خسارت، به قرار دادن زیان
بهرا اسرت. البتره مرواردی کره در آنهرا پرداخرت         آنها موارد پرداخت ار  یا تقلیل ثمن یا اجاره

تواند مصداق خسارت اعتماد یرا اسرترداد تلقری شرود نیرد در       خسارت بر مبنایی متفاوت که می
 نظام حقوقی ما فراوان است. 

ام و قواعرد مربروط بره جبرران خسرارت ناشری از نقرض        با این حال باید اذعان کرد که احک
ای از تکامل نرسریده   قرارداد در حقوق کشورمان )اع  از قوانین و ادبیات حقوقی( هنوز به درجه

توانرد برا تصرریح بره هردف از       گذار می است که بتواند یک نظری  منسۀ  را تشکیل دهد. قانون
 ای کمک کند.  ش چنین نظریهپرداخت این نوع خسارت تا حدود زیادی به پیدای

شود که در اصالحات آتی قوانین کشرورمان، هماننرد برخری از قروانین      از این رو، توصیه می
المللی، هدف یا معیرار پرداخرت خسرارت ناشری از نقرض قررارداد        داخلی و اسناد اروپایی و بین

 تعیین گردد.
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