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 چكيده

اصول، شرايط و روشهتي جبران خستر  

المللي كتال قراردادي در كنوانس ون ن ع ن  

وي ( و حقوق ايران و كشورهتي مورد  8112)

اي نمارد و در اي  نررسي تفتو  قتنل مالحظه

تنع مهمي نر سر راه ايران نراي م تن، م

شود پ وست  نه اي  كنوانس ون ديمه نمي

 زيرا: 

قواعم مرنوط نه اوصتف عتم و خدت   اوالً،

خستر  قتنل جبران، خستر  تأخ ر تأديه وجه 

نقم و خستر  از خسدتر  در حقدوق ايدران و 

كشورهتي مورد نررسي نت كنوانس ون همتهنگي 

 دارد.

خسدتر  و ودوانط روشهتي تقدوي   ثانيًا،

تع    زمتن و مكدتن نن در كنوانسد ون، در 

حقوق ايران و كشدورهتي مدورد نررسدي ن د  

 قتنل اعمتل است.

، كنوانس ون و حقوق كشورهتي مورد ثالثاً 

نررسي و از جمله ايدران، ندر اصدل جبدران 

كتمل خسدتر ، اولويدت روپ پرداخدت معدتدل 

پولي خسدتر ، نزادي قتودي در انتبدتو روپ 
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جبران خستر  در فقمان تراوي طدرف    منتسب

نر روشي خت  و حصري نبودن روشهتي پدولي و 

ع ني مقرر در كنوانس ون و قدوان   داخلدي 

 اتفتق نظر دارنم.

كه روشهتي نتزفروپ كتال، و سرانجتم اي 

تقل ل ثم  و تعم ر كتال نه عنوان طرق پولي 

و يت ع ني جبران خستر  كه در كنوانس ون و 

هتي مورد نررسي، مقرر شمه، در نرخي كشور

حقوق ايران ن   تحت شرايط ختصي قتنل اجرا 

 است.
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 مقدمه

از ديمگته نرخي انميشمنمان نظ ر 

هگل، جهتن پس از شم  كثرتي كه نه خود 

 كنم.ديمه است، نه سوي وحم  س ر مي

وي، غتيددت حركددت مددمام، تكددتملي و 

ديتلكت كي تتريخ و ذهد  )رو(( مللدر را 

حدماكثر معرفدت و درح حدماكثر رس من نه 

نزادي از ق ود دروني و نروني و حتكم دت 

دانددم، عقددل نددر سراسددر ح ددت  انسددتن مي

هت اپ زوال از خودن گتنگيثمره كه ووع تي

و شهود وحم  و يكپترچگي است. عرصه حقوق 

 ن   از اي  قتعمه مستثني ن سدت و شدتيم

هتي ديگدر، عرصده از نسد تري پ ش و ند ش

سددوي وحدم  و يكپدترچگي را  حركت خود نه

 .است نغتز كرده

 8112المللي كدتال كنوانس ون ن ع ن  

هتي ندترز ايد  حركدت وي ، يكي از نمونه

توان نن را محصول تدالپ نظدري و است و مي

عملي عقال و دانتيدتن ملدل مبتلدر ندراي 

رس من نه حماكثر تفته ، همتهنگي و وحم  

 المللي دانست.در حقوق تجتر  ن  

تري  ر ، يكي از مهمتري  و شتيعتجت

صور ارتبتط دولتهت و ملتهت نت يكميگر 

است كه در وم  نن مبتدال  فرهنگي، 
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دهم، لذا اجتمتعي و س تسي ن   رخ مي

ن هوده ن ست كه جتمعه جهتني يكي از 

اول   تالشهتي خود در جهت يكپترچگي و 

وحم  حقوقي را از اي  ح له شروع كرده 

 است. 

كشورهتي نس تري نده ايد   تت نه حتل

انم و نظدد  نددوي  كنوانسدد ون پ وسددته

اقتصتدي جهتني نت تشك ل سدتزمتن تجدتر  

و عضويت كشورهتي نس تري در  ((W.T.Oجهتني 

 نن، ستمتن مستحكمي پ ما كرده است.

ايران ن   راهي ج  ت  دادن نه ايد  

 نظ  ندوي  اقتصدتدي ندمارد، زيددرا نده

قدالي عتلدد ، عندوان نرنينم تالپ فكدري ع

شددمتر  عتدالندده، منتسددب و پ شدددرفته ندده

نيم و گذشته از اي  واقع تي اسدت كده مي

توان در عرصه جهتني نمون شنتستيي نن نمي

نقشي شتيسته ايفت كدرد. نده همد   سدبب 

ايران تالشهتي قتنل توجهي ندراي پ وسدت  

المللي و عضدويت در نه كنوانس ونهتي ن  

داده اسدت. ستزمتن تجتر  جهدتني انجدتم 

 8112المللي كتال شك كنوانس ون ن ع ن  ني

وي  ن د ، نده عندوان يكدي از مهمتدري  

المللددي مرنددوط ندده كنوانسدد ونهتي ن  

مبتدال  تجتري نتيم ممنظر قدرار گ درد و 
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نراي الحدتق ندده نن مقدممت  الزم فدراه  

 نيم.

شت كده  از سوي ديگر نتيدم توجده دا

ريبي، هتي تدتگرچه هر كشوري ننتنر ويژگي

فرهنگددي، اجتمددتعي، اقتصددتدي، س تسددي و 

جغراف ددتيي خددود داراي س سددت  حقددوقي 

مستقلي است كه نت ديگر س ستمهتي حقدوقي 

موجود در ستير كشورهت ك  و ندد ش تفدتو  

دارد، امت نبدش مهمدي از ايد  تفتوتهدت 

امروزه نت تحول و رشدم شدنتخت و معرفدت 

نشري و تكنولوژي و ن ديكي ند ش از پد ش 

ت نه يكميگر و گسترپ زيتد وسدتيل انستنه

ارتبتطي، نتموجه، نتمللوو و مضر جلددوه 

تدوان نس ددتري از ننهدت را كندم و ميمي

زدن نه اصتلت فرهنگي و هويت  ندمون نس ب

 تتريبي يك ملت زدود.

حقددوق ايددران نددراي پ وسددت  ندده 

ويدد   8112المللددي كنوانسدد ون ن ددع ن  

شتراح ن تزمنم اي  است كه از پ ش نقتط ا

و افتراق خود را نت نن مدورد ملتلعده و 

نررسددي قددرار داده و نددراي رفددع موانددع 

 انميشي كنم.الحتق چتره

نه هم   منظور جبران خستر  نتشي از 

نقض قرارداد در كنوانس ون نررسي شدمه و 
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نت مقررا  حقدوق داخلدي ايدران و نرخدي 

كشورهتي ديگر نظ ر فرانسه، مصر، لبندتن 

 س و نمريكددت مددورد و در مددواردي انگلدد

 گ رد. مقتيسه قرار مي

در اي  تحق ر انتما در نبدش اول از 

اوصتف خسدتر  قتندل جبدران در مسدتول ت 

گدوي   و در نبدش دوم، قراردادي سدب  مي

روشهتي تقوي  خستر  و زمدتن و مكدتن نن 

)فصل اول( و روشهتي جبران خسددتر  )فصدل 

 ده  .دوم( را مورد نررسي قرار مي

 اوصاف خسارت قابل جبران در مسؤوليت قرارداديبخش اول: 

 

در طول زنمگي، هر شبصدي معمدوالب ندت 

شدود زيتنهتي متفتو  و متعمدي مواجده مي

كه نس تري از ننهت ننت نر مقتضدتي طبدع 

زنمگي اجتمتعي و فردي و س ر طب عي امور 

توانم موجب مستول ت كسي گدردد است و نمي

خواهدم وگرنه نظتم زنمگي انستن نه خلدر 

 افتتد.

نراي تشب ص خسترا  موجب مسدتول ت و 

قتنددل جبددران از خسددترا  فددوق، اوصددتف 

وخصوصدد تتي در س سددتمهتي حقددوقي مبتلددر 

ملر( گرديمه كه نر سر همه ننهدت توافدر 

وجود نمارد. نراي نررسي مفتد كنوانس ون 
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وي  در اي  خصو   8112المللي كتالن ع ن  

ملدي،  و مقتيسه نن نت چنم س ست  حقددوقي

در ايدد  نبددش اوصددتف عددتم خسددتر  قتنددل 

جبران؛ اوصتف خت  نن از نظر كنوانس ون؛ 

تأس س خستر  تأخ ر تأديه وجه نقدم و در 

نخر مسأله خستر  از خستر  )رند  مركدب( 

 شود.مورد نررسي واقع مي

 

 فصل اول: اوصاف عام خسارت قابل جبران 

مقصود از اوصدتف عدتم خسدتر  قتندل 

است كده در هدر س سدت   جبران، خصوص تتي

توان ننهت را ك  و ند ش ديدم و حقوقي مي

كنوانس ون ن   ننهدت را مدم نظدر قدرار 

 داده است.

 

 اول: مسلم و قطعي بودن خسارت

خستر  قتنل جبران، خسترتي است  ـ9

كه وقوع نن مسل  و قلعي نتشم. اي  وصر 

عقلي و نميهي است و تصمير نن ن تز نه 

وش  است كه ننچه استمالل نظري نمارد. ر

وجود و تحققش مسل  نشمه و همچنتن در 

توانم ديم نشري در كت  عمم است نمي

متعلر اراده فرد يت مقن  و موجب 

 مستول ت شود.
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در كنوانس ون ندت توجده نده ندماهت 

عقلي اي  وصر، تصويب كننمگتن ن تزي نده 

انم و ندمون شددك مقدررا  تصري  نن نميمه

عقلدي ندميهي  كنوانس ون حمل نر اي  امر

 شود.مي

قتنون ني    821در حقوق ايران متده 

دادرسي ممني ستنر، نر اي  وصددر و لد وم 

 كرد:نن داللت مي

در صورتي دادگته حكد  نده خسدتر   …»

دهم كه ممعي خستر  ثتنت كنم ورر نه مي

 «.…او وارد شمه 

 

در قتنون جميم ني   دادرسي ممني 

ود امت شچن   تصريحي ديمه نمي 8381مصوو 

گ ري نر مقن  ه  وجود نمارد جتي خرده

 زيرا امر نميهي ن تزي نه تصري  نمارد.

در حقوق فرانسه ن   نه واسله نماهت 

 8امر، اي  وصر تصري  نشمه است.

 

 ـ اجزاء خسارت مسلم و قطعي1

در كنوانس ون نه موجدب صدري  مدتده 

 ، خستر  قلعي نر دو نوع است:84

نچه موجدود د تلر )زوال و نتنودي ن8

                                                           

1. Encyclopédie Juridique (Dalloz), (Mise á Jour: 2000-2), T.V, N.31. 
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 نوده است(.

النفع )محروم ت از حصول متل د عمم2

 و ازديتد نن(.

 

حقوق فرانسه ن   مقدن  در مدتده  در

ق.م. نر اي  دو ندوع تصددري  كدرده  8841

 2است.

ق.م.(  228در حقوق مصر )ملتنر متده 

قددتنون موجبددت  و  262و لبنددتن )مددتده 

عقود( ن   خسدتر  )عنتصدر التعدويض( دو 

 3النفع.ر و عممنوع است: تل

امت در حقوق ايدران وودع ت متفدتو  

النفع ن د  خسدتر  كدده عدمماست و در اي 

مسل  و قتنل جبران است يت نه اختالف نظر 

 هست.

در قتنون ني   دادرسي مدمني سدتنر، 

النفع ن دد  جدد   ، عددمم821ملددتنر مددتده 

 6خسترا  مسل  نه شمتر نممه نود و متده 

نن صدحه  قتنون مسدتول ت مدمني ن د  نددر

گذارده ندود و ندمي  ترت دب نده اخدتالف 

نظرهتي موجود كده ريشده در نراي فقهدتي 

امتم ه دارد پتيدتن داده ندود. امدت در 

                                                           

2. Pertes, gains Manqués. 

، 2نب ل انراه   سعم، النظرية العتمة لاللتد ام، ..  .3

 م.  8111العرن ه، ن رو ،  دارالنهضة، 2، چ. 66 . 
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قتنون جميدم نيد   دادرسدي مدمني مصدوو 

و تبصره  268، مقن  صراحتتب طي مواد 8381

النفع را ، خستر  نتشي از عمم686متده  2

كده يحتل غ رقتنل ملتلبه دانسته است، در

دادرسدي  قدتنون نيد   1مدتده  2در ننم 

عمم8381ك فري جميم )مصدوو  النفع را (، 

قدتنون  6قتنل ملتلبده دانسدته و مدتده 

 مستول ت ممني ن   همچنتن نتقي است.

نت توجه نه مواد فوق دو مسأله نتيم 

 نررسي شود:

د چرا مقن  در قدتنون جميدم نيد   8

ع النفدادرسي ممني، خستر  نتشدي از عدمم

 را قتنل ملتلبه نمانسته است؟

د مسأله تعدتر  قدوان   داخلدي در 2

 اينجت چگونه قتنل حل است؟

 

در پتسخ نه پرسش اول انتما نتيم نه 

 ستنقه فقهي موووع پرداخت:

در فقه امتم ده، مشهدور فقددهت ندر 

 النفع، ودرر ندهانم كده عدمماي  عق دمه

نيم و لذا ملتلبه خسددتر  نتشدي شمتر نمي

النفع موووع ت ندمارد. نندتنراي  ماز عم

اگر شبصي، متلدك را از فدروپ كدتاليش در 

نتزار، ندتزدارد و ننگدته كدتالي م ندور 
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نقصتن ق مت سوق ه پ ما كنم، شبص مدتنع، 

مستول تي در قبتل اي  كتهش ق مت نبواهم 

 4داشت.

همچن   است منتفع انستن و لذا اگدر 

كسي انستني را حبس كنم يت نه نحو ديگري 

متنع از كتركردن وي شود، مستول نبواهدم 

داليدل و مسدتنما  نظدر مشدهور را  6نود.

 توان اي  چن   خالصه كرد:مي

د عمم تحقر ووع يدم غتصدبتنه و در 8

 حك  نن.

 د عمم جريتن قواعم تسب ب و اتالف.2

د عمم شمول قتعمه الورر نسبت نه 3

النفع، زيرا اي  قتعمه اثر سلبي و عمم

 ي دارد نه اثر ايجتني.رافع حك  ورور

 

اي از فقهت در مقتنل نظر مشهور، عمه

قتئل نه ومتن شمه و داليل زير را اقتمه 

 انم:كرده

ننچه موجوديتش نتلقوه اسدت ن د   د8

                                                           

، ملبعة 8، چ. 881،  . 6محقر حلي، شرايع االسالم، ..  .4

. ق؛ ش خ محممحسد  نجفدي،  ه 8311األدو في النجر االشرف، 

، دارالكتددددب 8، چ. 84،  . 38جددددواهر الكددددالم، .. 

. ق؛ سد ماحمم خوانسدتري، جدتمع  ه 8422تهران، م ه،االسال

.  ه 8366، مكتبة الصدموق، 2، چ. 818،  . 6الممارح، .. 

 پ. 

 .86ش خ محممحس  نجفي، همتن،  .  .1



  911 دوم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

همتننم متلي است كه نتلفعل موجدود اسدت 

زيرا عمم حصول منتفعي كه شأن و مقتضدتي 

شونم ورر ننهت اي  است كه عتدتتب حتصل مي

و سددبب نن شددمن، اوددرار ندده شددمتر اسددت 

النفع در صور  فراه  ندودن و عمم 6نيممي

نرخي ن    8شود.موجبت  نن، ورر محسوو مي

انددم ننچدده مقتضددي قريددب )ن ديددك( گفته

كه عرف پميمار شمن نن وجود دارد نه طوري

نن را موجود پنمارد )امدت حتصدل نشدود( 

 1ورر است.

 افرادي نظ ر حتنس تعمي و تجدتوز د2

انم و لذا ملتنر مملول نيت  دال نر كرده

 1توان نت ننهت رفتتركرد.ج اي تعمي مي

قتعمه الورر شتمل اي  موووع ن د   د3

 82هست زيرا اثر ايجتني و مثبت ه  دارد.

يم ودمتني ندر مندتفع  د4 صمق وقوع 

انستن حبس شمه نده تبدع ندمن او، نع دم 

                                                           

، چ. 428-421، صدص. 2م رفتت( مراغي، العندتوي ، ..  .1

 . ق. ه 8481، متسسة النشراالسالمي، ق ، 8

ئ ني و ش خ موسي خوانستري، م رزا محمم حس   غروي نت .1

، متسسة النشر االسالمي، 8، چ. 811،  . 2من ة اللتلب، ..

 . ق. ه 8428ق ، 

، 881،  . 8م رزا حس  نجنوردي، القواعم الفقه ه، .. .1

 . ق. ه 8311ملبعة األدو، نجر، 

 .62ش رازي، كتتو الغصب،  .  .1

 س م علي طبتطبتئي )صتحب ريدت (، نده نقدل از شد خ .91

 .82،  . 38محممحس  نجفي، همتن، .. 



   ... جبران خسارت نقض قرارداد  913 

 88ن ست.

د عنوان عرفي سدبب ندر فعدل مدتنع 6

 82است.صتدق 

« ال يبلل حر المسل »اي نظ ر د ادله 6

 83اي  موووع را شتمل است.

 

رسم كه نت توجه نه ادله نه نظر مي

 زير نظر دسته اخ ر اقوي نتشم:

د امكتن اثر ايجتني قتعدمه الودرر، 8

كه نرخي فقهت و حقوقدمانتن ندر نن نظدر 

  84انم.داده

 د صمق عرفي تسب ب و تقص ر در نن.2

الوقوع عرفددتب ودرر  مسلَّ النفع د عمم3

 است.

د مالح تشب ص متل ت يك چ   و 4

موجوديت نن عرف است زيرا نه در شرع و 

نه در حقوق موووعه ايران شترع و مقن  

ه چ تعريفي از متل و موجوديت نن نكرده 

                                                           

 .811،  . 6س ماحمم خوانستري، همتن، ..  .99

قل از شد خ  .91 شه م اول، شه م ثتني، محقر كركي نده ن

 .86محممحس  نجفي، همتن،  . 

 .86ش رازي، همتن،  .  .93

س م علي طبتطبتئي، )صتحب ريدت (، ريدت  المسدتئل،  .94

صلفي محقدر دامدتد، ، چتپ سنگي؛ دكتر س م م328،  . 2..

، 3، چ. 866-868، صددص. 8قواعددم فقدده )نبددش مددمني(، .. 

لوم اسدالمي، انميشه . پ؛ محمدمنتقر  ه 8382هتي ندو در ع

 .213-382صمر، الورر و الورار، صص. 



  914 دوم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

 است و لذا متل ت، يك حق قت عرفي است.

لك  نت توجه نه ننچه ذكر گرديم، 

تنون جميم خواسته شود مقن  در قمعلوم مي

است نظر مشهور فقهتي امتم ه را اعمتل 

نمتيم امت همتنلور كه مشتهمه شم، داليل 

 مبتلفتن نظر مشهور اقوي است. 

 در پتسخ نه پرسش دوم نتيم گفت كه

در حقوق موووعه ايران، تت قبل از تصويب 

، اكثر 8381قتنون جميم ن.د.م. در ستل 

ه گرچه حقوقمانتن نر اي  عق مه نودنم ك

النفع ق.م. شتمل عمم 333و  321مواد 

و نه طوركلي در اي  خصو ،  86شودنمي

قتنون ممني ستكت است و حتي مقرر كردن 

 382االدا  در متده  پرداخت ق مت يوم

النفع را دهم كه مقن  عممق.م. نشتن مي

قتنون  128امت طبر متده  86دانمورر نمي

، ق.ن.د.ح. ستنر 1ن.د.م. ستنر و متده 

النفع ورر محسوو و خستر  نمون شك عمم

 88نتشي از نن قتنل ملتلبه است.

                                                           

، چ. 421 .  ،8..  دكتر س محس  امتمي، حقوق مدمني، .91

 . پ. ه 8382تهران،  كتدتنفروشي اسالم ه، ،82

، 323ري لنگرودي، تتريخ حقدوق ايدران،  . دكتر جعف .91

 كتنون معرفت، تهران.

دكتر س محس  امتمي، همتن؛ دكتدر جعفدري لنگدرودي،  .91

همتن؛ دكتر نتصر كتتوزيتن، قواعم عمومي قراردادهت، .. 

.  ه 8386، شركت سهتمي انتشتر، تهران، 2، چ.  122، پ. 4



   ... جبران خسارت نقض قرارداد  911 

سالمي و  البته نعم از وقوع انقدالو ا

تصويب قدتنون استسدي ..ا.ا.، نرخدي ندت 

اي  قتنون كه حكومت  4توجه نه مفتد اصل 

موازي  اسالمي نر اطالق و عموم همه اصدول 

اي  قتنون و كل ه قوان   عتدي و مقررا  

هت اعددالم كددرده اسددت، همدده زم نددهرا در 

 821امكتن نسخ عملي يدت محتدوايي مدتده 

كشدد مه  قددتنون ن.د.م. سددتنر را پدد ش

 81نودنم.

امت ندت تصدويب قدتنون جميدم نيد   

، مقن  طي مواد 8381دادرسي ممني در ستل 

ايدد  قددتنون  686مددتده  2و تبصددره  268

النفع را صددراحتتب خسددتر  نتشددي از عددمم

شمتر نورد و در عد    غ رقتنل ملتلبه نه

 1مددتده  2حددتل نددت تصددويب قبلددي ننددم 

 كه منتفع ممك  8381ق.ن.د.ح. جميم مصوو 

الحصول امت حتصل نشدمه در اثددر ارتكدتو 

جرم را در عماد ورر و زيتن نتشي از جرم 

و قتنل ملتلبه دانسته است، مسأله تعتر  

 مواد فوق را دام  زد.

شود، مقن  در متده چنتنكه مشتهمه مي

                                                                                                                             

، 2، .. پ؛ دكترس محس   صفتئي، دوره مقممتتي حقوق ممني

 . پ. ه 8368، متسسه عتلي حستنماري، تهران، 234 . 

النفع، دفتدر خدممت  س مخل ل خل ل دتن، جد وه عدمم .91

 .66المللي،  . حقوقي ن  



  911 دوم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

.ن.د.م. جميدم ق 686متده  2و تبصره  268

النفع را صددراحتتب ب خسددتر  نتشددي از عددمم

 2غ رقتنل ملتلبه دانسته، امدت در نندم 

 .ن.د.ح. جميم، حتي منتفع ممكد ق 1متده 

الحصول را ه  تحدت عندوان ودرر و زيدتن 

نتشي از جرم قتنل ملتلبه نه شمتر نورده 

ه است و لذا تعتر  ن   اي  مواد نشكتر ن

رسم. حتل نتيم ديم كه نيدت راهدي نظر مي

 نراي حل اي  تعتر  وجود دارد يت خ ر؟

د ممك  است گفته شود تعتر ، ظتهري 8

 1مددتده  2اسددت ندده واقعددي زيددرا ننددم 

.ن.د.ح. جميم فقط در جراي  صتدق است و ق

النفع نتشددي از ديگددر اسددبتو را در عددمم

شمول مدواد نرنمي گ رد و چن   مدواردي م

.ن.د.م. جميدم ق 686متده  2تبصره  و 268

انم. امت نر ايد  نوده و غ رقتنل ملتلبه

نظر اي  اشدكتل وارد اسدت كده جدرم نده 

عنوان سببي از اسدبتو وقدوع خسدتر  چده 

خصوص تي دارد كه ودرر و زيدتن نتشدي از 

النفع مستنم نه نن قتنل ملتلبه اسدت عمم

حتي اگر ممك  الحصول نتشدم امدت ودرر و 

النفع مستنم نده ديگدر از عممزيتن نتشي 

اسبتو )نقض تعهدما  قدراردادي و وقدتيع 

حقوقي غ رمجرمتنده نظ در تسدب ب( قتندل 



   ... جبران خسارت نقض قرارداد  911 

رسددم هدد چ ملتلبدده ن سددت. ندده نظددر نمي

خصوص تي نراي جرم در ايد  زم نده وجدود 

 داشته نتشم.

 2احتمتل ديگر اي  است كده نندم د 2

التصدويب  .ن.د.ح. جميم كه مقممق 1متده 

 2و تبصره  268له تصويب مواد است نه واس

 .ن.د.م. جميددم كدده مددتخرق 686مددتده 

 التصويب است نسخ ومني شمه نتشم. 

اي  احتمتل گرچده از احتمدتل قبلدي 

تر است امت وجود فتصله زمتني نسد تر قوي

كوتددته ندد   تصددويب دو قددتنون م نددور و 

دگرگون نشمن نن دتدي  طدرز فكدر حقدوقي 

وان   نن نويس ايد  قدارائه كننمگتن پ ش

سدتزد. گرچده را ن   مواجه نت اشدكتل مي

 1مددتده  2شددود ننددم چنتنكدده گفتدده مي

.ن.د.ح. جميم عمالب متروح شدمه و نده نن ق

شود و دادگتههت نه جبران خسدتر  عمل نمي

النفع مسدتنم نده جدرم ر ي نتشي از عدمم

توانم نراسدت  دهنم امت اي  رويه نمينمي

مدتده  عق مه نه نسخ ودمني ايد  نندم در

مذكور صور  گرفته نتشم زيرا چن   نظدري 

شددتن از سددوي دادگتههددت در توج دده رويه

انراز نگرديمه، و نت توجه نه مراتب فوق 

 ن   نس تر وع ر است.



  911 دوم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

د و امت سوم   احتمتل مبتني نر 3

النفع مسل  و قلعي از تفك ك عمم

الحصول و غ رقلعي است. النفع ممك عمم

تلبه نودن نمي  شر( كه غ رقتنل مل

.ن.د.م. ق 686متده  2النفع در تبصره عمم

جميم نتظر نر حتلتي است كه قلعي و مسل  

النفع مسل  و قلعي طبر نبتشم امت عمم

.ن.د.ح. جميم قتنل ق 1متده  2ننم 

ملتلبه است و مالح مقرره موجود در متده 

م نور درخصو  اسبتني غ ر از جرم ه  

 ت از اي  وجود دارد و لذا نت نفي خصوص

النفع نتشي توان نن را در عمممتده، مي

از اعمتل غ رمجرمتنه ن   اعمتل كرد. از 

م تن اي  احتمتال ، سوم   ننهت قوي تر 

 نيم زيرا:نه نظر مي

متل ت و وجود يت عمم متل موكول نه 

نظر عرف و در واقع يك حق قت عرف ه است 

الحصول را  و عرف، منتفع مسل  و قلعي

ود و عمم نن را ورر و خستر  متل موج

دانم. و ننتنراي  نه موجب قواعمي مي

نظ ر تسب ب و الورر )در صور  قول نه اثر 

توان حك  نه جبران نن داد ايجتني نن( مي

و چنتنكه پ شتر گفت  ، نرخي از فقهت 

 ن   نر اي  نظر هستنم.



   ... جبران خسارت نقض قرارداد  911 

 

 : عدم جبران قبلي خسارتدوم

جبدران تأس س مستول ت مدمني وسد له 

خستر  و نتزگردانمن ووع ستنر متضرر است 

نه ان ار اكتستو و ازديدتد مددتل و ايد  

امر در زمره نميه ت  حقوق دن تي معتصدر 

است و نر هم   است  نه در كنوانسد ون و 

نه درحقوق ايران و نه در حقوق فرانسده، 

تصري  نشمه كه خسترتي كه قبالب نده نحدوي 

ل ملتلبده قتندد از انحت  جبران شمه است،

 381تدوان نن را از مدواد ن ست گرچده مي

قتنون ن مده ايدران اسدتنبتط  32.م. و ق

 81كرد.

 

 سوم: نامشروع بودن خسارت

منظور از نتمشروع نودن خسدتر  ايد  

است كه ورود خستر  اثر و نت جه طب عي و 

معمول است فتي حر خستر  زنندمه نبتشدم، 

ننددتنراي  اعمددتلي نظ ددر دفددتع مشددروع، 

حر حبس، اعمتل خ تر فسخ و متنندم  اعمتل

توانم اثدر طب عدي و كه ورود خستر  مينن

معمول ننهت نتشم سدبب ودمتن و مسدتول ت 

                                                           

دكتر نتصر كتتوزيتن، ال امهتي خدتر. از قدرارداد:  .91

، متسسده انتشدترا  2، چ. 886-881، پ. 8ومتن قهدري، ..

 . پ. ه 8381دانشگته تهران، 



  911 دوم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

شونم چون زيتن حتصل از ننهت نتمشروع نمي

 ن ست.

در كنوانس ون نده ايد  وصدر تصدري  

 84و  68، 46نشمه است امت از مفتد مواد 

كه تحقر مستول ت را منوط نه نقض تعهما  

كه جدواز و حدر ندت قراردادي كرده و اي 

توان ل وم شود ميومتن و مستول ت جمع نمي

 نتمشروع نودن خستر  را استنبتط نمود.

درحقوق ايران از استقرا  در مدوادي 

قتنون مستول ت ممني و مواد  8نظ ر متده 

قددتنون مجددتزا  اسددالمي، وصددر  368و  68

شود و عمم امكدتن جمدع م نور استبرا. مي

  اعلتي حدر و جعدل ودمتن و مسدتول ت ن 

نتشي از اعمتل متعترف نن ن   متيم ايد  

 22وصر و ل وم نن است.

در حقوق فرانسدده ن د  وجدود مفهدوم 

تقص ر، نه عنوان يكي از اركتن مسدتول ت 

ممني، موجب گرديمه كه نويسنمگتن، نن را 

نراي ن تن لد وم نتمشدروع ندودن خسدتر  

نه تصدري  وارده كتفي نماننم و احت تجي 

تدوان نن نت اي  حدتل مي 28مقن  نب ننم.

                                                           

؛ دكتدر عبمالمج دم ام دري قدتئ  828-843همتن، پ.  .11

نشدر  ،8نه نعدم، چ.  888،  . 8مقتمي، حقوق تعهما ، ..

 . پ. ه 8381م  ان، تهران، 

 .828همتن، پ.  دكتر نتصر كتتوزيتن، .19



   ... جبران خسارت نقض قرارداد  919 

را از مجموعه مقدررا  مرندوط نده دفدتع 

 استنبتط كرد. …مشروع، حر حبس و 

  

 چهارم: مستقيم )بالواسطه( بودن خسارت

مقصود از خستر  مستق  ، خسترتي است 

زا نتشم و واسله عمل خستر كه نت جه ني

در مقتنل نن، خستر  غ رمستق   قرار 

رد، يعني خسترتي كه ن   نن و فعل دا

نتر يك يت چنم واسله واقع و اثر  زيتن

 فعل م نور نت چنم واسله ظتهر شود.

.م. ق 8868درحقددوق فرانسدده مددتده 

تصددري  نددر ايدد  دارد كدده در مسددتول ت 

قراردادي خستر  نتيم مستق   نتشم يعندي 

نت جدده مسددتق   و نالواسددله نقددض تعهددم 

حقوقددمانتن قددراردادي ندده شددمتر نيددم. 

انم كه علت اشتراط فرانسوي نر اي  عق مه

ايدد  امددر، لدد وم احددراز رانلدده عل ددت 

)سبب ت( ن   نقض تعهم قراردادي و خستر  

كده وجدود وارده نه متعهمله است نه طوري

واسله ن   نقض تعهم و خسدتر  وارد شدمه 

نه متعهمله، رانله سبب ت عرفددي ند   نن 

مان يكدي ستزد و موجب فقددو را منتفي مي

از اركتن عقلي و ندميهي مسدتول ت مدمني 

گردد و در واقع وقوع خسدتر  قراردادي مي



  911 دوم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

 22منتسب نه فعل متعهم نبواهم نود.

قدتنون  622درحقوق ايران ن   مدتده 

، نالواسدله ندودن 8381ن.د.م. جميم مصوو 

 خستر  را مقرر داشته است:

 

درخصو  ملتلبه خستر  وارده، خواهتن »

را ثتنت نمتيم كه زيتن نتيم اي  جهت 

وارده نالواسله نتشي از عمم انجتم 

تعهم يت تأخ ر نن و يت عمم تسل   

خواسته نوده است درغ ر اي  صور  

دادگته دعواي ملتلبه خستر  را رد 

 «.خواهم كرد

 

نرخي از حقوقمانتن فلسفه وجودي اي  

وصر خستر  را ل وم احراز رانلده سدبب ت 

تر  وارده نده ن   عمم انجتم تعهم و خسد

و حر ن   هم   است  23انممتعهمله دانسته

اي م ددتن نقددض تعهددم زيددرا وقتددي واسددله

قراردادي و خستر  وارد نه متعهمله واقع 

شود از ديم عرف رانله سبب ت ن   نقدض مي

                                                           

22. Carbonnier, Jean, Droit Civil, T. 4 (Obligations), N. 157, p. 283, 20e éd., Presses 

Universitaires de France, 1996; Bufflan- Lanore, Droit Civil, Deuxième Annéé, N. 863, 6e éd., 

Armand Colin, Paris, 1998; Pothier, Obligations, N. 167. 

؛ دكتدر نتصدر 238دكتر س محس   صدفتئي، همدتن،  .  .13

،  . 182كتتوزيتن، قواعم عمومي قراردادهدت، همدتن، پ. 

 .246س  امتمي، همتن،  . ؛ دكتر س مح241



   ... جبران خسارت نقض قرارداد  913 

 گردد.تعهم و خستر  م نور قلع مي

 228/8درحقوق مصدر ن د  طبدر مدتده 

 قتنون ممني، فقط خسدترا  مسدتق   قتندل

ملتلبه است و مقصود از خسدتر  مسدتق  ، 

خستراتي است كه نت جه و اثر طب عي عدمم 

انجتم تعهم يدت تدأخ ر در نن نده شدمتر 

رود. در ايدد  س سددت  حقددوقي ن دد  مددي

غ رمستق   نودن خستر  رانلده سدبب ت را 

 24كنم.قلع مي

اي نده ايد  امت در كنوانس ون اشتره

ت وصر نشمه است و مواد مرنوط نه مسدتول 

قراردادي و جبران خسدتر  نتشددي از نقدض 

و  88، 86، 86، 84تعهم از جملده مدواد )

( از اي  ح ث مللدر اسدت. همد   امدر 81

نتعث شمه تت نرخي مفسري  كنوانس ون ندر 

اي  نتور نتشنم كه خسترا  غ رمستق   ه  

 26قتنل ملتلبه است.

امت در تفس ر كنوانس ون نتيم يكي 

 گرفت:از سه فر  زير را در نظر 

توان گفت كه كنوانس ون در د مي8

مقتم ن تن ووانط و شرايط جبران خستر  

نتشي از نقض قرارداد نوده و نت اي  حتل 

                                                           

 .68-61نب ل انراه   سعم، همتن، صص.  .14

25. B. Audit, La Vente Internationale des Marchandises, N. 172, p. 163, L.G.D.J., 1990. 



  914 دوم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

شرط مستق   نودن خستر  را ذكر نكرده 

است. ننتنراي  از نظر كنوانس ون خستر  

 غ رمستق   ه  قتنل ملتلبه است.

د احتمتل ديگر اي  است كه نگدوي   2

در اي  خصو  سدتكت اسدت و در كنوانس ون 

مقتم ن تن تمتم اوصدتف و شدرايط خسدتر  

قتنل جبران نبوده است. در اي  صور  طبر 

كلي كده كنوانس ون نتيم نه اصددول 8متده 

دهنم رجدوع كدرد و مبتني نن را تشك ل مي

تدوان اصدل حمدل يكي از اي  اصددول را مي

امور و مفته   نر مملول عقدل متعدترف و 

ندت  عقدالي عدتل ( دانسدت سل   نشدري )ن

(. از … 81، 86، 1، 1)مستفتد از مدواد 

سوي ديگر همتنلور كه نرخي از حقوقمانتن 

اندم فلسدفه اشدتراط مسدتق   تصري  كرده

حراز رانلده  نودن خستر ، مندوط ندودن ا

سبب ت ند   نقدض تعهدم و خسدتر  ندر نن 

و اي  امر حتصل دقت و كنكتپ عقدل  26است

ت، لذا كنوانس ون متعترف )عقالي عتل ( اس

ه  نتيم حمدل ندر ايد  معندت شدود و در 

نت جه نتيم گفت كده از نظدر كنوانسد ون 

ن دد  خسددتر  غ رمسددتق   ندده دل ددل عددمم 

                                                           

26. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Les Obligations, N.592, 8e éd., Dalloz, 2002; G. Marty et 

P. Raynaud, Les Obligations, T. 1. N.422, 2e éd., Sirey, 1998. 



   ... جبران خسارت نقض قرارداد  911 

اسددتنتد نن ندده نقددض تعهددم قددراردادي 

 غ رقتنل جبران است.

د ممك  است گفته شود كه از يك سو 3

كنوانس ون در اي  خصو  ستكت است و از 

نتي نن ن   مملولي سوي ديگر اصول كلي مب

نن  8از اي  ح ث نمارد، لذا طبر متده 

نتيم نه حقوق ملي صتل  كه طبر قواعم حل 

الملل خصوصي تع    تعتر  حقوق ن  

گردد مراجعه كرد و حك  قض ه را در نن مي

 جستجو نمود.

 

رسدم از م دتن سده تفسد ر نه نظر مي

فوق، دومي اقوي و ارج  نتشم و نت مندتط 

عقالي عتل  و حمل كنوانس ون  دانست  ننت 

كه خدود در واقدع نرنينددم اجتمدتع نر نن

توان گفت كه از نظدر عقول انستني است مي

كنوانس ون ن   خسدتر  غ رمسدتق   قتندل 

كه اي  نوع خسدتر  ملتلبه ن ست، مگر اي 

ن ني در زمتن انعقدتد قدرارداد قتنل پ ش

نتشم كه در اي  صور  نرخي قتئل نه قتنل 

 28انم.نودن نن شمهملتلبه 

 

                                                           

وق ن دع دت  از دانشمنمان جهتن، تفس ري نر حق هجمه .11

، 14 . ،3المللي، ترجمه دكتر مهدراو داراو پدور، ..ن  

 . پ. ه 8384تهران، ، گنج دانش،8، چ. 2-6پ. 



  911 دوم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

 بيني بودن خسارتپنجم: قابل پيش

كنوانس ون، ومتن طرف نتقض  84متده 

تعهم قراردادي را محمود نه خسترا  قتنل 

ن ني، ن ني كرده است. خستر  قتنل پ شپ ش

خسترتي است كه توقع نه وجود نممن نن 

توان نر معقول است و نه عبتر  ديگر مي

، تحقر نن را حسب اووتع و احوال موجود

در نينمه از قبل دانست. مستئل زير را 

ن ني نودن خستر  نتشي درخصو  قتنل پ ش

 توان طر( كرد:از نقض قرارداد مي

ن ندي ندودن خسدتر  مالح قتنل پ ش د8

 نوعي است يت شبصي؟

ن ندي ندودن چده زمدتن قتندل پ ش د2

 هنگتم است؟

ن ندي ندودن چده موووع قتندل پ ش د3

 خستر  است؟ هتيي ازجنبه

فلسفه اشتراط چن   وصفي در قتنل  د4

ملتلبه نودن خستر  نتشي از نقض قرارداد 

 چ ست؟

نيت استثنتيي نراي  مقدرره وارد  د6

 نممه است؟

 

 

 بيني بودن خسارتـ مالك قابل پيش9



   ... جبران خسارت نقض قرارداد  911 

 84نددت توجدده ندده قسددمت دوم مددتده 

نوعي نده  21كنوانس ون، دو مالح شبصدي و 

 ه است:ملر( گرديم 21صور  جتنش  

گتهي شبص متعهم قراردادي، ننتنر 

داليل شبصي وقوع خستر  در اثر نقض 

كنم و گتهي چن   ن ني ميقرارداد را پ ش

ن ست نلكه هر انستن متعترف و معقولي كه 

در همتن شرايط و اووتع و احوال حتك  نر 

ن ني قرارداد نتشم وقوع خستر  را پ ش

به خواهم كرد. ننتنراي  نراي قتنل ملتل

نودن خستر  نتشي از نقض قرارداد كتفي 

ن ني است كه خستر  را شبص متعهم پ ش

كرده نتشم و يت نراي هر انستن متعترفي 

ن ني نتشم گرچه شبص وي چن   قتنل پ ش

 اي نكرده نتشم.ن نيپ ش

 

 بيني بودن خسارتـ زمان قابل پيش1

صدراحت  84در اي  خصدو  ن د  مدتده 

ارداد را زمدتن دارد و زمتن انعقدتد قدر

ن نددي نددودن خسددتر  دانسددته قتنددل پ ش

اسددت،لذا متعهددم نددتقض قددرارداد مسددتول 

خستراتي ن ست كه از نظر ندوعي، و عملدي 

                                                           

28. Critére Subjectif – Objectif. 

28. Alternative.  
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ن ندي در زمتن انعقتد قرارداد قتندل پ ش

نبوده است گرچه نعدماب وي نتواندم نن را 

 32ن ني كنم.پ ش

 

 بيني بودنـ موضوع قابل پيش3

وانسد ون كن 84در اي  مدورد، مدتده 

 صراحتي نمارد و مسأله اختالفي است:

ن ني نودن، صرفتب نيت موووع قتنل پ ش

نفس تحقر خسدتر  اسدت يدت عدالوه ندر نن 

م دد ان دق ددر خسددتر  ن دد  نتيددم قتنددل 

ن ندي حدمود كده پ شن ني نتشم يت اي پ ش

احتمددتلي م دد ان خسددتر  كددتفي اسددت؟ در 

ن ندي ندودن نفدس كه موووع قتندل پ شاي 

ستر  را شتمل است شكي ن سدت امدت تحقر خ

تواندم جد   عالوه ندر نن مددوارد زيدر مي

 ن ني نودن نتشم: موووع قتنل پ ش

د م  ان دق ر خسدتر  )معدتدل پدولي 

 نن(.

 د حمود احتمتلي م  ان خستر .

« مقدمار زيدتن»در متده م نور لفد  

نممه و از نن تفتس ر متفتوتي شمه اسدت: 

ر  )كم دت گسدتره خسدت نرخي صرفتب نه ذكر

نن( اكتفت كرده و نن را ن   ج   موودوع 

                                                           

 .2-83، پ. 18متن،  . ه .31



   ... جبران خسارت نقض قرارداد  911 

امدت نرخدي  38انم.ن ني دانسدتهقتنل پ ش

انم كه مبلد  ودرر و اي  احتمتل را داده

زيتن وارده ن   ج   موووع نتشم و ظدتهر 

 32كنم.اي  احتمتل را تقويت مي 84متده 

گ ري امت گفته شمه است كه اي  نت جه

ود از نن مبه  است زيرا ممكد  اسدت مقصد

مبل  پولي مع   نه عنوان معدتدل خسدتر  

ن ندي نن غتلبدتب غ درممك  كه پ ش 33نتشم

است. امت اگر گفته شود كده صددرفتب حدمود 

احتمتلي م  ان خستر  عالوه نر نفس تحقدر 

ن ندي را تشدك ل خستر  موودوع قتندل پ ش

تري خواهددم دهددم، تفسدد ر قتنددل قبددولمي

  34نود.

رجد  نتشدم نيم نظر اخ ر انه نظر مي

ن ني كه موووع قتنل پ شزيرا عالوه نر اي 

سدتزد از نودن را نه نحو كتملي معد   مي

تحم ل يت اشتراط اموري كه عتدتدتب ممكد  

رسم ن ست و لحتظ ننهت نتمعقول نه نظر مي

 كنم. پره   مي

 

 

                                                           

31. Audit, op.cit., N. 172, p. 163. 

 .2-1، پ. 16هجمه ت  از دانشمنمان جهتن، همتن،  .  .31

 همتن. .33

 همتن. .34



  911 دوم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

 ـ فلسفه اشتراط اين وصف4

نرخي مفسران، مسأله رانله عل ت ن   

ارد شددمه را پدد ش نقددض تعهددم و خسددتر  و

ن ني ندودن خسدترا  را كش مه و قتنل پ ش

امدت  36انم.مالح احراز اي  رانله دانسته

اموري نظ ر ل وم رعتيت مفتد قصم مشدترح 

طرف   و احترام نه نن، ل وم تعميل حمود 

خستر  قتنل جبران در نرخي دعددتوي توسدط 

دادگته ن   نه عنوان مبنتي اشتراط ايد  

در جدتي خدود نحدث  وصر ملر( گرديمه كده

 خواهم شم.

نت توجه نه نظر اول، خستر  غ رقتنل 

ن ني در مستول ت قدراردادي نده ايد  پ ش

دل ل قتنل ملتلبه ن ست كه مستنم نه فعل 

نيدم و در متعهم )نقض تعهم( نه شمتر نمي

نتر و اي  حتلت رانله عل ت ن   فعل زيتن

 خستر  وجود نمارد.

 

ره وارد آمـده ـ آيا استثنايي بر اين مقر1

 است؟

از نظددر مفسددران كنوانسدد ون، هدد چ 

استثنتيي ندر ايد  مقدرره وارد نشدمه و 

اموري نظ ر تدمل س و كالهبدرداري كده در 

                                                           

 .2-1پ.  همتن، .31



   ... جبران خسارت نقض قرارداد  919 

نرخي س ستمهتي حقوقي موجب قتنل ملتلبده 

شدونم، ن ندي ميشمن خسترا  غ رقتندل پ ش

فتقددم چندد   اثددري در ح لدده حتكم ددت 

 36كنوانس ون هستنم.

ه موجب صري  متده در حقوق فرانسه ن 

ق.م. در مستول ت قراردادي، فقط  8862

ن ني قتنل ملتلبه است. خسترا  قتنل پ ش

در اي  س ست  حقوقي ن   همتن مستئل 

پنجگتنه ملر( در كنوانس ون، قتنل طر( 

 است:

 

 

 بيني بودن ـ موضوع قابل پيش9

 در اي  مسأله اختالف است:

در م تن نبست   مفسران قتنون مدمني 

انسه، كستني نر اي  عق مه نودندم كده فر

صرفتب سبب خسدتر  اسدت كده موودوع قتندل 

دهدم. ندراي ن ني ندودن را تشدك ل ميپ ش

مثتل اگر در اتومب لي كه نده گدتراژدار 

سپرده شمه است ش ئي ق متي جتسدتزي شدمه 

كه ه چ فرد متعترفي احتمتل نتشم نه طوري

در گتراژ مورد نظدر وقدوع  ونن را نمهم 

                                                           

36. Audit, op.cit., N. 172, p. 163. 

 2-86، پ. 18د همتن،  . 
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ن ني نتشدم و )سبب خستر ( قتنل پ شسرقت 

نت ايد  همده گدتراژدار اهمدتل كدرده و 

اتومب ل نه سرقت نرود، وي مستول جبدران 

تمتم خسترا  وارد نه دارنمه اتومب دل و 

از جمله ارزپ ش ئ ق متدي م نددور خواهدم 

 38نود.

نر ايد  نظدر دو اشدكتل عمدمه وارد 

 31نود:

ددد چددون سددبب خسددتر  غتلبددتب قتنددل 

ق.م.  8862ت پدس عمدالب مدتدة ن ني اسدپ ش

كنم و وجود نن مجتلي نراي اجرا پ ما نمي

ن هوده خواهم نود و اي  نرخالف نظر مقن  

 است. 

د كم ت خسدتر  ن د  عتمدل مهمدي در 

 تعلر اراده طرف   نه مفتد عقم است.

 

امروزه در رويه قضتيي فرانسده ايد  

نظر استقرار يتفتده كده كم دت خسدتر  و 

ش مهمي از موودوع قتندل گستره نن ن   نب

دهدم و ايد  ن ني ندودن را تشدك ل ميپ ش

نتشدم و موووع محمود نه سدبب خسدتر  نمي

                                                           

37. G. Viney, Droit Civil (Les Obligations), Responsabilité: Effets, N. 321, L.G.D.J., 1988. 

38. H., L., J. Mazeaud et F. Chabas Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile, 

T.III, N. 2379, Edition Montchrestien, 1978; I. Souleau, La Prévisibilité du Dommage 

Contractuel, N. 66-68, cité par viney, op. cit.  



   ... جبران خسارت نقض قرارداد  913 

حتي در نرخي نرا ، سبب خستر  ج   موووع 

ن ني نودن نه شمتر ن تممه است. قتنل پ ش

اكثر نويسنمگتن فرانسدوي ن د  ندر ايد  

 31انم.عق مه

 

 بيني بودن خسارت ـ زمان قابل پيش1

ق.م.  8862متن طبر صري  مدتده اي  ز

فرانسه، زمتن انعقتد قرارداد است و همة 

 42انم.نويسنمگتن نن را پذيرفته

 

 بيني بودن ـ مالك قابل پيش3

ظتهراب همه حقوقدمانتن فرانسدوي ندر 

اي  امر اتفتق نظر دارنم كه مدالح قتندل 

ن ني ندودن خدستر  قدراردادي ندتيم پ دش

 In)ندده شبصددي  (In Abstracto)ندددوعي ندتشدددم 

Concreto) نه عبتر  ديگر نتيم ديم كه نيت ،

از نظر يك متعهم متعترف و معقول خسدتر  

ن ني نوده است يدت خ در؟ وارده قتنل پ ش

ق.م.  8862الفتظ نه كتر رفتده در مدتده 

 48متيم اي  نظر است.

                                                           

39. Weill et Terré, Droit Civil, Les Obligations, N. 393, 2e éd., Dalloz, 1980; Le Tourneau et 

Cadiet, Droit de la Responsabilité, N. 356, Dalloz, 1996; Viney, op.cit., N. 321; Starck, Droit 

Civil, Les Obligations, N. 2055, Librairies Techniques, 1972. 

40. Mazeaud et Chabas, op.cit., N. 2381. 

41. Ibid., N. 2381- 3; Tourneau et Cadiet, op.cit., N. 363. 
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البته نبتيم از نظر دور داشت كه  

م ن ني كنهرگته شبص متعهم خستر  را پ ش

ق.م. فرانسه، مستول  8862ملتنر متده 

ن ني است گرچه نن خستر  نوعتب قتنل پ ش

 نبتشم.

 

ـ مبنا و فلسفه اشتراط اين وصف در جبران 4

 خسارت قراردادي چيست؟

در اي  خصو  نظرا  متفدتوتي اندراز 

 شمه است:

 

 

 ـ اصل عليت4ـ9

از ننجت كه ندد   خسدترا  غ رقتندل  

عهدم قدراردادي ن ني و انجتم نمادن تپ ش

رانله عل ت عرفي وجود نمارد، مقن  قتنل 

ن ني نودن خسدتر  قدراردادي را شدرط پ ش

مستول ت متعهدم ندتقض قدرارداد دانسدته 

 42است.

طرفماران اي  نظر در واقع نت يكستن 

ن ندي ندودن ندت انگتشت  مفهوم قتنل پ ش

واسله نودن خستر  نده مفهوم مستق   و ني

                                                           

42. Planiol et Ripert par Esmein, T.VI, N. 541, L.G.D.J., Paris, 1930; Savatier , Traité de La 

Responsabilité Civile en Droit Français, T. II, N. 470, 2e éd., Paris, 1951. 
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اصدوالب ندر ايد   انم واي  نت جده رسدد مه

نتورنم كده علددت ندت لحدتظ نسدبت قتندل 

ن نددي نددودن مددتثر خسددتر  نددت فعددل پ ش

 43گردد.نتر، تعرير ميزيتن

 

 ـ اصل حاكميت اراده4ـ1

كدده خسددتر  قددراردادي غ رقتنددل اي 

ن ني، قتنل جبران ن ست نمي  علت است پ ش

كه داخل در قلمرو قراردادي و قصم مشترح 

يد  مبندت تحدت ا 44طرف   نگرديمه اسدت.

تأث ر مكتب اصددتلت فدرد و اصددتلت اراده 

ارائه شمه و در واقع ل وم جبران خسدتر  

انم. در را نتشي از تراوي طرف   دانسددته

تأي م اي  مبنت گفته شدمه متعهدم نتيدم 

نتوانددم خلددرا  نتشددي از قددرارداد را 

نسنجم، چه اگر خلرا  م نور قتندل توجده 

واستتر نتشم، شتيم نه تعهم ت  نمهم يت خ

اف ايش عو  گردد تت حمي كه ايد  خلدرا  

 46را پوشش دهم.

انم كه اصل عدمم نرخي ديگر ن   گفته

قتنددل جبددران نددودن خسددتر  قددراردادي 

                                                           

43. Viney, La Responsabilité: Conditions, N. 340 et s., L.G.D.J., Paris, 1982. 

44. Weill et Terré, Droit Civil, Les Obligations, N. 392, 2e éd., Dalloz, 1980; I. Souleau, 

op.cit., N. 423; Le Tourneau et Cadiet, op.cit., N. 356. 

45. Weill et Terré, op.cit. 
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ن ني حتكي از يك شدرط ودمني غ رقتنل پ ش

 46تحميمكننمه مستول ت قراردادي است.

امت نر اي  مبنت اشدكتال  زيدر وارد 

 شمه است:

هنگدتم انعقدتد د اصوالب متعتمل   در 

قرارداد توجهي نه جبران خستر  نمارنم و 

تعهم نه جبران خستر  نتشي از تعهم اصلي 

و نمل از نن ن ست و فر  انتسدتو نن نده 

و وظ فده  48اراده متعتمل   موهدوم اسدت

جبران خستر  اثر قتنوني نقض قراردادهدت 

 است.

د امدروزه ديگددر اراده فدردي تنهدت 

ادهت ن سدت و مفسر و مب   انحصتري قرارد

همراه نت مالحظت  مرنوط نه نظدد  س تسدي، 

اجتمتعي، اقتصتدي، عمالت، انصتف و حسد  

كده شدود ندده طورين ت در نظدر گرفتده مي

توان گفت عصر حتور، عصر اجتمتعي كردن مي

 41حقوق قراردادي است.

 

 ـ اصل لزوم رعايت حسن نيت4ـ3

                                                           

46. Le Tourneau et Cadiet, op.cit. 

دكتر نتصدر كتتوزيدتن، قواعدم عمدومي قراردادهدت،  .41

هتي ختر. از قرارداد: ودمتن و ال ام 264-266همتن، صص. 

 .36قهري، همتن، پ. 

48. Schmidt, Joanna, Négociation et Conclusion de Contrats, N.1, Dalloz, 1982.  
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در توو   اي  مبنت گفتده شدمه، كده 

در قراردادهدت كده در  اصل ل وم حس  ن ت

قتنون ممني نرخي كشورهت تصري  شمه است، 

قتنل كنم كه خستر  قراردادي غ رايجتو مي

ن ني قتنل جبران نبتشدم، در غ دراي  پ ش

صور  متعهمله غتلبتب فتقم حسد  ن دت نده 

شمتر خواهم نمم زيرا اكثراب، نده واسدله 

عمل و يت حتي تقصد ر اوسدت، كده متعهدم 

ن ني   عقم را نسنجم و پ شتوانم خلرانمي

 41نمتيم.

ه شدمه، ددر انتقتد از اي  مبنت گفت

كده  كه حس  ن ت صرفتب مسدتل م ايد  اسدت

 نتوانم خسترتي را ملتلبه نمتيممتعهمله 

وي غ رقتنددل  واسددله خلددتي خددود كدده ندده

ن ني شمه است، امت اي  امددر احت دت. پ ش

نتپذير نودن خسدترا   نه وجود اصل جبران

ن ني نمارد، نلكده  رقتنل پ شقراردادي غ

خلتي )تقص ر( متضرر خود مستقالب اثر معتف 

كننمه از مستول ت نراي متعهم نه دنبدتل 

 62دارد.

 

 ـ اصل لزوم رعايت عدالت معاوضي4ـ 4

                                                           

49. I. Souleau, op.cit., N. 434 - 447. 

50. G. Viney, La Responsabilité: Effets, N. 331, p. 439, L.G.D.J., Paris, 1988. 
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عمالت معتوودي مقتضدي تعدتدل نسدبي 

اي كه واقعدهتعهما  متعتمل   است حتل نن

دهم، ن ني شمه را اف ايش ميكه خلرا  پ ش

زندم. لدذا لد وم اي  تعتدل را ندره  مي

رعتيددت عددمالت معتووددي اقتضددت دارد كدده 

ن ندي لحدتظ نشدمه و خسترا  غ رقتنل پ ش

 68متعهم مل م نه جبران نن نبتشم.

در رد اي  مبنت گفته شدمه اسددت كده 

اگر از ديم متعهمله نگدته كندد   تصدمير 

ن ندي ندودن كن   كه وقتي غ رقتنل پ شمي

ن ست، عدمالت مقتضدي  مستنم نه تقص ر وي

 62جبران كتمل خسترا  وارده است.

 

ـ ضرورت تعديل خسارت قراردادي قابل 4ـ 1

 مطالبه به لحاظ مصالح اجتماعي و عملي

نرخي نر اي  نتورندم كده اصدل عدمم 

قتنددل جبددران نددودن خسددترا  قددراردادي 

ن ني صدرفتب نندت ندر يكسدري غ رقتنل پ ش

ي مالحظت  عملي مرتبط ندت مصدتل  اجتمدتع

 قتنل توج ه است:

در مواردي كه نه تشب ص قتودي، اصدل 

جبران كتمل خسترا ، متعهم را ن ش از حم 

                                                           

51. I. Souleau, op.cit., N. 448 - 456. 

52. G. Viney, op.cit., N. 322, pp. 439- 440. 



   ... جبران خسارت نقض قرارداد  911 

تحت فشتر قرار داده و ح دت  اجتمدتعي و 

اقتصددتدي وي را درمعددر  نددتنودي قددرار 

نيم و نه مثتنه دهم اي  اصل نه كتر ميمي

اهرم تعميل، خسترا  قتنل جبدران را تدت 

 63دهم.تهش مين ني نودن كحم قتنل پ ش

رغ  ملدر( شدمن نت ايد  همده و علدي

قرره مدتده  مبتني گونتگون نراي توج ه م

ق.م. فرانسدده نرخددي از حقوقددمانتن  8862

سرشنت  فرانسوي مبتلفت خود را ندت ايد  

مقددرره اعددالم داشددته و خواهددتن حددذف نن 

ن ني نودن انم و در واقع غ رقتنل پ ششمه

هدم خسترا  را متنع جبدران نن توسدط متع

 انم زيرا:نتقض تعهم قراردادي نمانسته

د ستدگي، منلر و انصتف اوصدتفي كده 

نراي هر قتعمه حقوقي الزم است در مقدرره 

وجود نمارد، چون وتنله تشب ص  8862متده 

ن ني مشدبص و مضدبوط خسترا  غ رقتنل پ ش

ن ست و تحم ل خسترا  م نور نه يدك طدرف 

 )متعهمله( توج ه نمارد. 

م تن مسدتول ت قهدري و  د چه تفتوتي

قراردادي است كه فقمان اي  مقرره را در 

مستول ت قهري توج ده و ودرور  نن را در 

ستزد؟ نه نظدر مستول ت قراردادي مملل مي

                                                           

53. Ibid., N. 333, p. 441. 
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 64رسم چن   تفتوتي وجود نمارد.مي

رويه قضتيي فرانسه ن   تت حمود ستل 

 8862م الدي چنمان اعتنتيي نه متده  8181

نماشدت و حكد  نده قتنون مدمني فرانسده 

داد و پددس از ايد  جبران كل ه خسترا  مي

نت دفدتع متد   سدولو از ايد  مدتده در 

پتيتن نتمه خود ندود كده تدت حدم قتندل 

 66توجهي متمتيل نه نن گرديم.

 

 ـ استثنائات وارد بر اين اصل 1

قدتنون مدمني  8862نه موجب متده  د8

فرانسدده هرگددته نقددض قددرارداد نتشددي از 

شدم وي ملد م نده جبدران تمل س متعهم نت

ن ندي نشدمه تمتم خسترا  حتي خسترا  پ ش

است. مقصود از تمل س در اي  متده انجتم 

 66نمادن عتممانه تعهم است.

سك نده  د2 رويه قضتيي فرانسه نت تم

خلتي سنگ   در حكد  خلدتي عمدمي »قتعمه 

خلتي سنگ   متعهم قدراردادي را  68،«است

توسط  در حك  عمم وي دانسته و ارتكتو نن

قدتنون  8862متعهم را متنع اعمتل مدتده 

                                                           

54. H., L., J. Mazeaud, et F. Chabas, op.cit., N. 2391. 

55. G. Viney, op.cit., N. 319. 

56. G. Cornu, Vocabulaire Juridique, Presses Universitaires de France, 1992. 

57. Culpa Lata Dolo Aquiparatur. 
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 61ممني نه شمتر نورده است.

د مستول ت سدتزنمگتن و فروشدنمگتن 3

كتالهتي مع وو و خلرنتح ن   يكي ديگر از 

استثنتئت  است زيدرا در ايد  مسدتول ت، 

فر  تضدم   ايمندي مب دع سدبب شدمه تدت 

ستزنمگتن و فروشنمگتن م نور نده واسدله 

ع دوو پنهدتني مب دع در امتره نگتهي از 

حك  شبص داراي سو ن ت تلقي گردنم و حتي 

انم توانستهدهم نميدر شرايلي كه نشتن مي

از ع وو پنهدتني نگدته نتشدنم مسدتول ت 

ايشتن نسبت نه جبران همه خسدترا  نتشدي 

 61از اي  ع وو نتقي است.

د از ننجت كه قتعمه مرنوط نه نظد  4

ك  است، عمومي ن ست و تراوي نرخالف نن مم

توانم مدتنع توافر طرف   قرارداد ن   مي

قددتنون مددمني  8862اجددراي مقددرره مددتده 

تواندم فرانسه شود و اصوالب قتوي ن د  نمي

ر ستب نه متده م نور استنتد نمتيدم و نن 

 62را اعمتل كنم.

 

و امت در حقوق نلمتن مستفتد از 

قتنون ممني اي  كشور، تمتم  163متده 

                                                           

58. Encyclopédie Juridique (Dalloz), (Mise á Jour: 2000-2), T.V, N. 111. 

59. Ghestin et Desché, La Vente, N. 855, L.G.D.J., Paris, 1990.  

60. G. Viney, op.cit., N. 324, p. 430. 
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ن ني،  رقتنل پ شخسترا  حتي خسترا  غ

قتنل ملتلبه و جبران است و از اي  ح ث 

فرقي م تن مستول ت قهري و قراردادي 

ن ست و اصل جبران كتمل خستر  حكومت 

 68مللر دارد.

در حقوق ايران در قوان   مرنوط نه 

اي وجود نمارد و قراردادهت چن   مقرره

لذا ممك  است گفته شود كه در حقوق 

ن ني قتنل ل پ شايران خسترا  غ رقتن

ملتلبه است و متعهم نتقض قرارداد مل م 

نه جبران نن است. امت در ستنقه تتريبي 

حقوق ايران و در نتو ومتن قهري نرخي 

ن ني نودن انم كه غ رقتنل پ شتصري  كرده

خستر ، موجب عمم تحقر رانله سبب ت عرفي 

ن   فعل شبص و خستر  وارد نه ديگري 

 است:

ي را در محلي قرار دهدم ااگر كسي نچه»

اي وجدود كه در نن معموالب ح وان درندمه

نمارد و اتفتقتب چن   ح واني پ ما شمه 

و نچه را تلر نمتيدم وي نراسدت  نظدر 

مشهور وتم  ن ست زيرا اي  عمل خسددتر  

                                                           

61. Mazeaud et Chabas, op.cit., N. 2391. 
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 62«.ستزدرا مستنم نه فعل وي نمي

 

 363و  362نظ ر اي  حك  را در مواد 

ن ديم. حتل نت تواقتنون مجتزا  اسالمي مي

توجه نه مبنتي قتنل جبران نبودن خسدتر  

ن ني كده همدتن قلدع رانلده غ رقتنل پ ش

كدده از ايدد  ح ددث هدد چ عل ددت اسددت و اي 

ستول ت قهدري و قدراردادي  تفتوتي ن   م

توان از مالح مواد م ندور وجود نمارد، مي

استفتده نمود و نعنوان يدك قتعدمه كلدي 

ن ندي  شاعالم كرد كده خسدتر  غ رقتندل پ

قتنل ملتلبه ن ست. نه عدالوه ممكد  اسدت 

مبنددتي ارادي )قددراردادي( ايدد  قتعددمه 

همتننم حقدوق فرانسده، مقبدول نرخدي در 

حقوق ايدران هدد  واقدع گدردد. نرخدي از 

حقوقمانتن معتصر ن   نراست  مبنتي عل ت 

وجود اي  قتعمه در نتو تعهما  قراردادي 

 63انم.حقوق ايران را پذيرفته

 2مصر ن   نه موجب ننم در حقوق 

قتنون ممني، خسترا  غ رقتنل  228متده 

                                                           

شه م ثتني )زي  المي  الجبعدي العدتملي( ، مسدتلك  .11

، متسسه المعترف االسالم ه، 8، چ .861،  . 42االفهتم، .. 

 . ق. ه 8488

ر نتصدر كتتوزيدتن، قواعدم عمدومي قراردادهدت، دكت .13

 . 182همتن، پ. 
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ن ني حتصل از نقض تعهم قراردادي پ ش

قتنل ملتلبه ن ست. مبنتي اي  قتعمه، 

اراده مفرو  متعتمل   و عمم تعلر قصم 

مشترح ايشتن نه جبران خستر  غ رقتنل 

ن ني دانسته شمه است. مالح تشب ص پ ش

نوعي است و عمم  ن ني نودنغ رقتنل پ ش

متعهم در انجتم نمادن تعهم و يت خلتي 

سنگ   وي متنع معتف ت وي از جبران 

شود. موووع ن ني ميخسترا  غ رقتنل پ ش

ن ني، عالوه نر سبب و نفس غ رقتنل پ ش

وقوع خستر ، مقمار نن ن   هست و زمتن 

ن ني نودن و عمم نن، زمتن قتنل پ ش

 64انعقتد قرارداد است.

ق انگلسددتتن ن دد  اصددل قتنددل درحقددو

جبران نبودن خسدتر  قدراردادي غ رقتندل 

ن نددي پذيرفتدده شددمه اسددت و قتوددي پ ش

( (Hadley v. Baxendaleنلمرسون در دعواي مشهور 

يكي از مبتني نن را فقمان رانلده عل دت 

نر حسب جريتن طب عي امور و مبنتي ديگدر 

را فقمان تعلدر قصدم مشدترح طدرف   نده 

 66راتي دانسته است.جبران چن   خست

 

                                                           

 . 61-61نب ل انراه   سعم، همتن، صص.  .14

65. Mckendrick, Ewan, Contract Law, pp. 373, 374, 3e éd., Macmillan, 1997. 
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 فصل دوم: اوصاف خاص خسارت قابل جبران 

الملدل و اقتضدتئت  خصتيص تجتر  ن  

نن از قب ل تمدرك  ندر امدوال و تبدتدل 

سريع و نستن نن و حل و فصل فوري و نمون 

جتري موجدب  پ چ مگي اختالفت  و دعدتوي ت

وانس ون ن دددع درديمه اسدددت در كنددددگددد

اوصتف ختصدي وي (،  8112) المللي كتالن  

نراي خسترا  قتندل ملتلبده مشدمول ايد  

در اي  فصل اي   66كنوانس ون مقرر گردد.

 كن  .اوصتف را نررسي مي

 

 اول: خسارت بايد مالي باشد نه بدني

كنوانس ون، خسترا   6طبر صري  متده 

ندددمني و جبدددران نن مشدددمول مقدددررا  

كنوانس ون ن ست و صرفتب خسترا  مدتلي را 

 شود.شتمل مي

قرره اي  متده در واقدع نده ندوعي م

 4مبدد   و شددر( دهنددمه منلددوق مددتده 

كنوانس ون است كده طبدر نن، كنوانسد ون 

فقط حتك  نر انعقتد قرارداد ن ع و حقوق 

و وظتير فروشنمه و خريماراست. نت توجده 

نه اي  امر صممت  نمني و مدر  اشدبت  و 

از جمله خود خريدمار كده نتشدي از كدتال 
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له شمول كنوانس ون اسدت نتشم ختر. از ح 

 نر نن تصري  كرده است.  6و متده 

اي  مقرره نده ويدژه خسدترا  ندمني 

نتشي از استعمتل كتالي مع وو يت خلرندتح 

كندم. را از شمول كنوانسد ون اسدتثنت مي

كل ه دعتوي مرنوط نه صممت  نددمني نتشدي 

گونه كتالهدت طبدر قدتنون از استعمتل اي 

 68شود.ملي صتل  حل و فصل مي

توان در تب    فلسفه اي  استثنت  مي

گفت كده از يدك سدو، قواعدم مرندوط نده 

مستول ت نتشي از فعل تول ما  عمومدتب در 

هر كشوري ج   قواعم نمدره و مرندوط نده 

و از سوي ديگر ختر. از  61نظ  عمومي است

كدده انحصددتر و  الملددلخصددتيص تجددتر  ن  

 8 نتشدم )نندمنر امدوال دارد، مي تمرك 

 .(8 متده

اي كه در اينجدت شدتيتن نررسدي نكته

است مسأله خسترا  وارد نر اموال يكي از 

طرف   قرارداد )مشتري( ندر اثدر ع دب و 

المللي نقص كتالي موووع معتمله تجتري ن  

اندم كده چدون است. مفسري  نر اي  عق مه
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   ... جبران خسارت نقض قرارداد  911 

خسترا  وارد نر اموال مشدتري، نتشدي از 

نقص و ع ب كتالي مدورد معتملده از شدمول 

نوانسدد ون اسددتثنت  نشددمه، ايدد  نددوع ك

خسترا  مشدمول نن ندوده و طبددر مقدررا  

البته در  61كنوانس ون قتنل ملتلبه است.

نرخي س سدتمهتي حقدوقي ممكد  اسدت ايد  

خسترا  از نوع قهري نه شمتر نيدم و نده 

قراردادي؛ در اي  صور  از نظر دادگدتهي 

كه چن   نظري را پذيرفته دعتوي مرنوطده 

 (.4س ون نبواهم نود )متده مشمول كنوان

 

 دوم: خسارت بايد مادي باشد نه معنوي

در كنوانس ون نده ايد  وصدر تصدري  

توان نن را نت توجه نده نشمه است امت مي

س ون )فقدط 4مالح منلدوق مدتده ) ( كنوان

حقوق و تعهدما  نتشدي از قدرارداد ن دع 

و  6س ون است(، اطدالق مدتده نمشمول كنوا

 تنبتط نمود. يت مفهوم موافر نن اس

اصوالب رس مگي نه خسدترا  معندوي كده 

نتشي از ورود للمه نه تمتم دت معندوي و 

شبص ت و ح ث ت فرد است خدتر. از خص صده 

 8المللدي اسدت )نندم تجتري معدتمال  ن  

                                                           

69. Ibid., N. 40, p. 36. 
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  911 دوم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

(. نندتنراي  رسد مگي نده دعدتوي 8متده 

مرنوط نه خسترا  معنوي تتنع حقدوق ملدي 

قدوق صتل  است كه طبر قواعم حل تعددتر  ح

 گردد.الملل خصوصي تع    مين  

 

وارد بر اموال متعهدله  ،سوم: خسارت

 ثالث المللي باشد نه شخصقرارداد بيع بين

كنوانسد ون  84و  4مستنبط از مدواد 

 خسترا  وارد نر امدوال شبص

ثتلث در اثر نقض تعهما  قدراردادي ن دع 

المللي ختر. از شمول كنوانس ون اسدت ن  

تنون ملدي صدتل  رسد مگي و نتيم طبدر قدد

الملدل اقتضدت خص صده تجدتر  ن   82شود.

كنم كه اشبت  ثتلدث كده ارتبدتطي ندت مي

المللي مشمول كنوانس ون قرارداد ن ع ن  

نمارنم از شمول نن ختر. شدمه و رسد مگي 

نه دعتوي ننهت تتنع حقدوق داخلدي صدتل  

 (.8متده  8نتشم )ننم 

 

 فصل سوم: خسارت تأخير تأديه وجه نقد

، در صور  81در كنوانس ون طبر متده 

تأخ ر در پرداخت ثم  يت وجدوه ديگدر از 

سوي يكدي از طددرف  ، طدرف ديگدر مسدتحر 
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   ... جبران خسارت نقض قرارداد  911 

كه نده دريتفت نهره خواهم نود، نمون اي 

 84حر او در ادعتي خسدتر  موودوع مدتده 

خللي وارد نيم. اي  نكت  درخصو  مقدرره 

 م نور قتنل توجه است:

صر نه تدأخ ر د مقرره متده فوق منح8

در پرداخت ثم  ن ست نلكه خسدتر  تدأخ ر 

تأديه نه هرگونه مبل  نه تعوير افتدتده 

 گ رد.تعلر مي

د ورورتي نمارد نپرداخت  نه وجدوه 2

 88م نور منجر نه نقض قرارداد گردد.

د ندرخالف س سددتمهتي حقدوقي كده در 3

ننهت نهره )خستر  تأخ ر تأديه( ج ئي از 

ندت ملتلبده نن شدود و خسترا  محسدوو مي

گر امكدتني ندراي ملتلبده  ممك  اسدت دي

خسددترا  طبددر قواعددم عمددومي نبتشددم، در 

كنوانس ون مقرر شدمه كده شدبص متعهملده 

توانم عالوه نر ملتلبه نهره وجوه نقدم مي

( 84معوقدده، طبددر قواعددم عمددومي )مددتده 

 ملتلبه خستر  نمتيم.

در واقع خستر  تأخ ر تأديه از نظر 

پولي است كه اگر در  كنوانس ون نوعي سود

نرد و اخت تر متعهمله نود از نن نهره مي

اي  غ ر از خستراتي است كه ممك  است نه 
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وي در اثر نقض تعهم قراردادي وارد شمه 

 نتشم.

د در اي  متده نرخ نهره مع   نشمه 4

و ووانط كلي نراي تع د   نن ن د  مشدبص 

نگرديمه است. علت اي  امر اخددتالف زيدتد 

ندرخ خسدتر  م ندور اسدت كده كشورهت در 

ستخت، نه امكتن حصول توافر را نتممك  مي

عالوه اووتع و احوال اقتصتدي متغ راست و 

تع    يك نرخ ثتنت نهره صح   ن ست. لذا 

نراي تع    اي  نرخ نتيم نه قتنون ملدي 

( و اگدر 2ننم  8صتل  مراجعه كرد )متده 

نن قتنون چن   نرخي را مع   نكرده نتشم 

ر نرخي مفسران، دادگته نتيدم ندرخ نه نظ

نهره استقرا  در محل تجدتري طلبكدتر را 

ستر  تدأخ ر تأديده قدرار  مالح محتسبه خ

 82دهم.

د در متده م ندور مشدبص نشدمه كده  6

اي از زمتن محتسدبه و نهره نراي چه دوره

شود در اي  خصو  ن   نتيم طبر پرداخت مي

نه قتنون ملي صدتل  رجدوع  8متده  2ننم 

 .نمود

د اثبت  ورود خستر  در مدم  زمدتن  6

تأخ ر در پرداخت وجده نقدم الزم ن سدت و 
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   ... جبران خسارت نقض قرارداد  919 

 83كه خستر  وارد شمه مفرو  است. اي 

درخصو  تع    نرخ نهره نظر نرخي 

مفسران اي  است كه مراجعه نه حقوق 

 داخلي نت مشكال  متعمدي رونرواست:

انتددما مسددأله انتبددتو نددرخ نهددره 

اد و قدتنون نراست  قتنون حتك  نر قرارد

مقر دادگته ملر( و قتودي در ايد  م دتن 

ي  احتمدتل سرگردان مي شود. نده عدالوه ا

وجود دارد كه قتنون ملي صدتل ، پرداخدت 

نهره را نپذيرفته نتشم و در نهتيت نتيم 

توجه داشت كه رو( كنوانس ون نر اي  امر 

نظر دارد كه تددت جدتي ممكد  ندت مسدأله 

 تعتر  قوان   مواجه نشود.

رج  اي  است كه قتودي يدت داور پس ا

نرخ نهره را مستق متب نت رجوع نه مكدتني 

مع   تع    نمتيم و در اي  صددور  نتيدم 

ن   محدل تجدتر  متعهملده و متعهدم يدت 

نتزاري كه در نن معتمله صور  گرفته يكي 

 84را انتبتو نمتيم.

در حقوق ايدران تدت قبدل از تصدويب 

 قتنون جميم ني   دادرسي ممني، نندت ندر

نظر شوراي نگهبتن، خستر  تدأخ ر تأديده 

                                                           

73. Audit, op.cit., N.179, p. 171. 

74. Ibid., N. 179, p. 171 
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شدم و ملتلبده نن وجه نقم رنت محسدوو مي

ظتهراب نت اي  استمالل كه  86غ رشرعي نود.

نت انعقتد عقم ن ع، ثم  همچون ديني كده 

شدود و مشتري در قبتل نتيع دارد تلقي مي

انگتر كه مشتري مقتر  و نتيع مقر  است. 

ع ندي  در اي  صور  ملتلبه هر نوع زيتدي

يت حكمي و از جملده تحدت عندوان خسدتر  

تأخ ر تأديه داخل درشمول رندتي قرودي و 

نمدمه از ايد   حرام نوده و متل نه دسدت

طرير غ رقتنل تصرف و تصرف در نن مشدمول 

اكل متل نه نتطل و مستوجب ودمتن خواهدم 

هت مجتز نه دريتفت خسدتر  نود. امت نتنك

 تأخ ر تأديده نراسدت  مقدررا  موجدود و

 86مفتد اسنتد نتنكي شنتخته شمه نودنم.

دل ل اي  استثنت روشد  نبدود و نده 

توانسدت نده دل دل وجدود عق مه نرخدي مي

توافر ن   نتنك و گ رنمه تسه ال  ندتنكي 

 88مبني نر اخذ خستر  تأخ ر تأديه نتشم.

 881دد823ق.م. و  221نمي  ترت دب مددواد 

قتنون ن.د.م. ستنر غ رشدرعي و غ رقتندل 
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 4هتي قتنون ثبت و تبصره 34تده اجرا و م

نتمه اجرائي ني   38و  36نن و مواد  6و 

 ثبت نتطل اعالم گرديم.

امت ايرادهتي زيدر ندر نظدر شدوراي 

 81نگهبتن وارد نود:

د رنت دو رك  اصلي دارد كه مع   8

 كننمه مته ت و جوهر نن است:

د متل نه دسدت نمدمه يكدي از دو 8د8

نتشم و سببي عو  معتمله يت از توانع نن 

 مستقل نتوان نراي تملك فر  نمود.

د اي  متل زيتدتر از ننچده داده 8د2

 شمه است نتشم.

امت در خستر  تأخ ر تأديه وجه نقم 

 ه چ يك از اي  دو وجود نمارد:

اوالب، ورر ملتلبه شمه خسدتر  تدأخ ر 

تأديه نتشي از نقض عهدم ندمهكتر اسدت و 

سددببي مسددتقل از عقددم دارد و وي نتيددم 

لتنر قواعم مستول ت ممني نن را جبدران م

 كنم.

ثتن تب، اي  مبل  اوتفي ن ست كه ن ش 

از مبل  اصلي نه وام دهنمه پرداخت 

شود، نلكه كمتري  خسترتي است كه مي
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طلبكتر در نت جه محروم متنمن از سرمتيه 

خود متحمل شمه و متشكل از دو چ   است: 

سود از دست رفته سرمتيه، كتهش قمر  

 پول. خريم

د رنتي معتملي صدتدق ن سدت و صدمق 2

رنتي قروي ه  ننتنر مالحظدت  فدوق محقدر 

 نتشم.نمي

د ننچه در رنتي قروي موجب حرمدت و 3

صمق اكل متل نه نتطل است، شرط و توافدر 

 گرفت  و دادن زيتدي است امت مقرر نر سر

كردن قتنوني زيتدي تحت شمول رنتي قرودي 

 ن ست.

  دددد ننچددده تحدددت عندددوان خسدددتر4

شود در واقع معدتدل تأخ رتأديه گرفته مي

كتهش قمر  خريم پول و عملي درجهت تأديه 

 كتمل دي  است و زيتدي واقعي ن ست.

د متعهم )نمهكتر( نت تأخ ر در 6

پرداخت دي  نقمي خود در واقع سبب محروم 

متنمن متعهمله )طلبكتر( از سود 

اپ شمه و لذا از نتو تسب ب و نه سرمتيه

  ر مستول است.واسله تقص

نه هر حتل نظدر شدوراي نگهبدتن تدت 

تصويب قتنون جميم ن.د.م. نده قدو  خدود 

نتقي و مالح عمل دادگتههت نود. امدت ندت 



   ... جبران خسارت نقض قرارداد  911 

تصويب قتنون جميم ني   دادرسي مدمني در 

، معلوم شم كه اي  شورا توج ده 8381ستل 

كتهش قمر  خريم پدول را پذيرفتده و ندت 

قتنون  اي  622حصول شرايط مقرر در متده 

ملتلبه خستر  تأخ ر تأديه وجدده نقدم را 

داندم. در حدتل حتودر ننچده خالف شرع نمي

توانم مستنم دادگتههت در صمور حك  نه مي

قرار گ درد  پرداخت خستر  تأخ ر تأديده 

تنهت هم   متده است كه شدرايط ختصدي در 

 نن نه صور  حصري مشبص گرديمه است.

شرايط ملتلبه خستر  تأخ ر تأديه در 

قتنون  622حقوق ايران، ملتنر متده 

 ن.د.م. جميم از اي  قرار است:

موووع دعوا، دي  و از ندوع وجده  د8

 رايج نتشم.

 د داي ، دي  را ملتلبه كرده نتشم.2

د مميون متمك  و توانت نر پرداخدت 3

دي  نوده و نت ايد  حدتل امتندتع كدرده 

 نتشم.

د شتخص ق مت ستالنه از زمتن سررس م 4

پرداخت نه طدور فتحشدي تغ  در  تت هنگتم

كرده نتشم و در ايد  صدور  اعدالم نتندك 

 مرك ي مالح است.

د طلبكتر پرداخدت خسدتر  نتشدي از 6
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 ديركرد را ملتلبه كرده نتشم.

د دادگته م  ان خستر  تأخ ر تأديه 6

را نراست  مالح م نور محتسبه و حك  نه 

كه طرف   كنم مگر اي پرداخت نن صتدر مي

 گري مصتلحه نمتينم.نه نحو دي

 

دهم كه مالحظه شرايط فوق نشتن مي

خستر  تأخ ر تأديه نه نحوي خت  و نه 

صورتي محمودتر از ستنر قتنل ملتلبه است 

و تراوي طرف   فقط درخصو  م  ان خستر  

در قتلب مصتلحه معتبر است. امت شرايط 

استحقتق همتن است كه در قتنون نه نحو 

 686متده  2حصري نممه است )تبصره 

 ق.ن.د.م. جميم(.

 8مقددن  در ننددم  81در حقددوق فرانسدده

، ملتلبه خستر  تدأخ ر تأديده 8863متده 

وجه نقم را نه رسم ت شنتخته است و ايد  

تأس س چ  ي ج تالپ در جهت جبران محروم ت 

از طلددب ن سددت. خصوصدد ت  خسددتر  تددأخ ر 

تأديه وجه نقم در حقوق فرانسده از ايد  

 قرار است:

ستر  مفرو  است و طلبكدتر د وقوع خ8
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 از اثبت  ورود خستر  معتف است.

هتي د م  ان خستر  ن   طبر نرخ2

قتنوني مع   شمه و متعهمله )طلبكتر( از 

 اثبت  نن ن   معتف است )امتره مللر(.

هددتي قددتنوني ددد نددراي دادگددته نرخ3

تواندم طبدر الرعتيه است و قتودي نميالزم

نرخ تورم،  هت و ووانط ديگري )همتننممالح

( نه تع    م  ان …ه ينه ستخت و ستز و 

خستر  اقمام نمتيم يت نه م  اني ن شدتر 

 هتي قتنوني عمل نمتيم.يت كمتر از نرخ

هدت د تراوي طرف   ندرخالف ايد  نرخ4

تواننددم م دد ان معتبددر اسددت و طددرف   مي

خستر  را نه طور قراردادي و از پ ش يدت 

نقدم  نعم از تحقر تأخ ر در تأديده وجده

 12مع   نموده و ك  يت زيتد نمتينم.

د در صور  عمم تراوي طرف   نرخالف 6

هتي قتنوني، متعهمله )طلبكتر( فقط نرخ

توانم نه م  ان محتسبه شمه نراست  مي

هتي قتنوني، ملتلبه خستر  تأخ ر نرخ

تأديه نمتيم و حر ملتلبه مبل  ن شتر را 

هت در واقع يكسري نمارد زيرا اي  نرخ

ترا  قتنوني نر وقوع م  ان مع ني ام

كه انم مگر اي خستر  در يك فتصله زمتني

                                                           

80. Ibid., N. 144 et s. 
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ق.م. متعهمله  8863متده  4ملتنر ننم 

اوالب، ثتنت نمتيم كه متعهم در تأخ ر 

سو ن ت داشته، ثتن تب، خستر  وارده 

ارتبتطي نت تأخ ر نماشته )از نفس تأخ ر 

حتصل نشمه( نلكه عتمل ديگري نظ ر مجبور 

طلبكتر نه اقترا  نت نهره، دخ ل شمن 

نوده است، ثتلثتب، وقوع خستر  ادعت شمه 

 را ثتنت نمتيم.

 

 19ربح مركب((فصل چهارم: خسارت از خسارت 

مقصود از خستر  از خستر  ايد  اسدت 

كه خستر  تأخ ر تأديه از ديني كه منشدأ 

نن تأخ ر تأديه است گرفته شود خواه نده 

ور  خسدتر  صور  وجه الت ام و خواه نه ص

 12نت نرخ مع  .

تأس س رن  مركب از قمي  االيتم در 

حقوق روم ملر( نوده و فرمتن ژوست ن  ، 

اي كه قراردادهتي راجع نه سود سرمتيه

اي قرار گ رد را نتوانم منبع سود دونتره

كرد. فلسفه وجود اي  ممنوع ت نفي منع مي

رويه و جلوگ ري از اومحالل و تكتثر ني

                                                           

81. Anatocisme. 

، صدص. 82دكتر س محس   صفتئي، همتن، پتورقي شمتره  .11

؛ دكتددر نتصددر كتتوزيددتن، قواعددم عمددومي 241و  248

 .211،  . 124قراردادهت، همتن، پ. 
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اقتصتدي و اجتمتعي  نتنودي ح ت 

 نمهكتران نود.

امت كنوانس ون در اي  خصو  صراحتي 

نمارد و ظتهراب اختالف كشورهت سبب نن 

در اي  مورد اي  احتمتال   13نوده است.

 قتنل تصور است:

د كنوانس ون در اي  خصو  ستكت است 8

نن نتيدم نده حقدوق  8متده  2و طبر ننم 

 ملي صتل  رجوع نمود.

، داللدت دارد كده 81د اطدالق مدتده 2

خستر  از خستر  قتندل مدلتلبه است، امت 

حددمود و شددرايط نن ندده حقددوق داخلدددي 

 (.8متده 2واگدذار شدمه است )ننم 

د چون موودوع خدتر. از قدرارداد و 3

شود، پدس از شدمول تعهما  نتشي از نن مي

كنوانس ون ن درون و اصدوالب تدتنع حقددوق 

 (.4)متده  14داخلي است

  نه دل ل انهتمت  موجود د نرخي ن 4

نده  يتنيدر اي  خصو  و عمم امكدتن دسدت

انم كه طرف   مووع كنوانس ون توص ه كرده

المللي، راجدع نده اخدذ قرارداد ن ع ن  

رندد  مركددب در هنگددتم انعقددتد قددرارداد 

                                                           

 .822،  . 3هجمه ت  از دانشمنمان جهتن، همتن، .. .13

84. Audit, op.cit., N. 179.  
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 16توافر نمتينم.

 

رسم پ شنهتد اخ ر نه نظر مي

منتسبتري  راه حل است زيرا مفتد 

ير منتنع حقوق ن ع قرارداد نر ست

 (.6الملل مقمم است )متده ن  

در حقوق ايران در قتنون ن.د.م. 

، رن  مركب 883ستنر طبر صري  متده 

ممنوع اعالم شمه نود. امت در قتنون جميم 

ن.د.م. ذكري از نن نه م تن ن تممه است. 

 در اي  خصو  دو احتمتل قتنل تصور است:

 622ددد اطددالق لفدد  )ديدد ( درمددتده 8

نون ن.د.م. جميم، ديندي كده منشدأ نن قت

تأخ ر در تأديه دي  اصلي است را ن   در 

گ رد و لددذا خسدتر  از خسدتر  ندت نر مي

حصول شرايط منددمر. در ايد  مددتده قتندل 

 ملتلبه است.

د ظتهر متده م نور و نه ويژه 2

عبتر  )از زمتن سررس م تت هنگتم 

دهم كه )دي ( فقط نتظر پرداخت( نشتن مي

ما  نقمي نتشي از قراردادهت است نه تعه

و ديون نتشي از ومتن قهري و خستر  از 

 گردد.خستر  را شتمل نمي

                                                           

85. Ibid., N. 179, p. 171.  
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ايدد  احتمددتل نددت توجدده ندده فلسددفه 

ممنوع ت اخذ رن  مركب و امدر شدترع نده 

نمهكتران اقدوي اسدت، نده  نستنگ ري نر 

ويژه اگر خسدتر  تدأخ ر تأديدده را رندت 

 نمان   زيدرا در قدرنن كدري ، از رندتي

مضتعر نه صور  شدميمتري مندع شدمه اسدت 

 832قددتنون استسددي، نيدده  868و  4)اصددل 

 سوره نل عمران(.

در حقوق فرانسه مقن  فرانسوي در 

ق.م. تحت شرايط خت  و  8864متده 

محمودي، اخذ رن  مركب را مجتز دانسته 

 است:

د نه موجب قرارداد، طدرف   ندر نن 8

توافر كرده نتشنم يت طدي دادخواسدتي از 

مراجع قضتيي تقتوتي در نظر گددرفت  سدود 

 نراي خستر  شمه نتشم.

د رن  كمتدر از يدك سدتل تمددتم را 2

 توان نه سرمتيه اف ود.نمي

 

علت اي  محموديت، خلرنتح نودن ايد  

 16تأس س نراي نمهكتران است.

                                                           

86. G. Viney, op.cit., N. 353-354; Buffelan- Lanore, Yvaine, Droit Civil, T. 2, N. 888, p. 303 , 

6e éd., Armand Colin, Paris , 1998; Encyclopédie Juridique (Dalloz), T.V, N.177. d, p.23. 
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 861در حقوق لبنتن نه موجب متده 

قتنون موجبت  و عقود، تأس س رن  مركب 

 رسم ت شنتخته شمه است:نت اي  شرايط نه 

د اقتمه دعوا شمه و طي نن درخواست 8

در نظر گرفت  سود نراي خستر  شمه نتشدم 

يت قراردادي خددت  نن، نعدم از اسدتحقتق 

 ذينفع ن   طرف   منعقم شمه نتشم.

مدته رند   6د نراي مدم  كمتدر از 2

 18)سود( محتسبه نبواهم شم.
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 آنبخش دوم : تقـويـم خسارت و روشهاي جبران 

 

فصل اول: روشهاي تقويم خسارت و زمان و 

 مكان آن 

 گفتار اول: روشهاي تقويم خسارت

روش  است كه دادگدته تنهدت هنگدتمي 

توانددم حكدد  ندده جبددران خسددتر  عل دده مي

خوانمه دعوا دهم كه م د ان خسدتر  وارد 

شمه معلوم و مع   و نه اصلال( تقوي  شمه 

 نتشم.

ارد هتي گونتگوني دتقوي  خستر  ش وه

و از نن م ددتن، عددالوه نددر روشددهتي عددتم 

)قضتيي(، روشدهتي خدت  ن د  نده منظدور 

هتي تسه ل و تسريع در كتر دادگتههت )روپ

قتنوني( و يت نه منظور پره   از مشدكال  

مرنوط نه اثبت  وقوع خستر  و م د ان نن 

و حتي در جهت ايجتد اهرمي منتسدب ندراي 

هتي ال ام متعهم نه انجتم تعهم خود )روپ

 قراردادي( قتنل ذكر است.

از سوي ديگر، عرف رايج در هددر يدك  

از انددواع معتهددما  تجددتري داخلددي يددت 

المللي كه اصوالب نراست  درح و تفدته  ن  

گ رد و مبتني نر احسدت  عموم عقال شكل مي

هتي مبتلر عملي اسدت ن تز تجتر در زم نه
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توانم روشهتي ختصدي ندراي تقدوي  ن   مي

نمتيم. در اي  گفتتر انتدما خستر  مقرر 

نه نررسي روپ عتم تقوي  خستر  پرداختده 

و سپس در نبش اعظ  نن روشهتي خت  تقوي  

 ده  .خسترا  را مورد ملتلعه قرار مي

 

مبحث اول: روش عام )قضايي( تقويم 

 خسارت

مقصود از روپ عتم يت قضدتيي تقدوي  

خستر ، عبتر  است از توسل قتوي دادگدته 

نه ادلده اثبدت  دعدوا و نده ال ه مرجوع

ويژه نظر كترشنتستن خبدره در هدر فد  و 

حرفه در ارزيتني كم ت خسدتر  وارد شدمه 

 نه خواهتن.

در كنوانسدد ون همددتنلور كدده نرخددي  

اي اندم، هد چ مقدررهمفسري  تصدري  كرده

راجع نده روپ عدتم تقدوي  خسدتر  يتفدت 

شود امت از ننجت كه موووع از مدوارد نمي

نس ون است قتودي يدت داور تحت شمول كنوا

تري  طرير را در ايد  راسدتت نتيم منتسب

تواندم جستجو نموده و اعمتل نمتيم و نمي

نمواب نه حقوق ملي )داخلدي( رجدوع كندم، 

نلكه در نهتيت كتر و پس از نتام دمي از 

يتني نه روپ منتسب از طرير اصول كلي دست
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مورد انتنت  كنوانس ون نه نتچدتر نتيدم 

نه قدتنون ملدي صدتل   8متده  2طبر ننم 

 11مراجعه كنم.

نتگفته نمتنم كده در نرخدي مندتنع، 

ي منتسدب در تقدوي  هتيي از روشدهتنمونه

خستر  نه طرير قضتيي ذكر شدمه اسدت كده 

نراي پره   از اطتله كالم نده نن مندتنع 

 11شود.ارجتع داده مي

 686در حقوق ايران نه موجب متده 

ن مستول ت قتنو 3ق.ن.د.م. جميم و متده 

ممني، وظ فه تع    م  ان خستر  وارده 

 كه:اصوالب نر عهمه دادگته است نه شرط اي 

د مقمار ه ينه و خسترا  در قدتنون 8

 يت تعرفه رسمي مع   نشدمه نتشدم )مدتده

681.) 

د قرارداد ختصي ن   طرف   درخصدو  2

تع    م  ان خسدتر  منعقدم نشدمه نتشدم 

 (.686)ذيل متده 

طرير صل  و ستزپ ختتمه د دعوا نه 3

ن تفته نتشم و اال حك  نه خستر  نسبت نه 

                                                           

88. Audit, op.cit., N. 172, p. 164. 

، پ. 12،  . 3ت  از دانشمنمان جهدتن، همدتن، .. د هجمه

 .3د1

، 3دد84، 3ددد83، 3دد82، 3دد88، پ. 12د13همتن، صص.  .11

 .3د86

Audit, op.cit. 
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كه وم  شود مگر اي نن دعوا صتدر نمي

ستزپ، نسبت نه خستر  وارده ن   تصم   

 (.688ختصي اتبتذ شمه نتشم )متده 

 

نه طوركلي دادگتههت نت صمور قرار 

ارجتع نه كترشنتسي، نسبت نه تع    

 268)متده  كننمم  ان خستر  اقمام مي

 ق.ن.د.م. جميم(.

توانم توسط دادگته )فقدط كترشنت  مي

از م تن كترشنتستن رسمي دادگستري( و يت 

نددت تراوددي طددرف   دعددوا )از م ددتن 

كترشنتستن رسمي و غ ررسمي( انتبتو گردد 

شنت  قلعدي 261 دد261)مواد  (. نظدر كتر

ن ست و عالوه نر دادگته كه حر ارزيتني و 

(، هريدددك از 266ده رد نن را دارد )مدددت

توانم نده نن اعتدرا  طرف   دعوا ن   مي

(. امت پس از رس مگي نه 262نمتيم )متده 

اعتراوت  و تأي م مفدتد نظدر كترشنتسدي 

توسددط دادگددته، نددت انعكددت  در حكدد ، 

 (.262نور خواهم گرديم )متده ال ام

در حقوق فرانسه در اغلب موارد، اي  

وارده قتوي است كه تقوي  م د ان خسددتر  

را نرعهمه دارد و در ايد  راسدتت نتيدم 

اصل جبران كتمل خسترا  را مدمنظر قدرار 
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ق.م فرانسدده(.  8841و  8812دهددم )مددواد 

نل اي  است كده وودع سدتنر متضدرر، ايمه

اعتده گردد و تعتدل مجمداب نرقرار شدود. 

در تشب ص م  ان خستر  نبتيم شم  تقصد ر 

ر  خوانمه لحتظ گردد و صرفتب گسدتره خسدت

 12وارده نتيم نررسي شود.

خواهتن نه تنهت نتيم وقوع خستر  نر 

خود را اثبت  نمتيم نلكه اثبددت  م د ان 

خستر  ن   نت اوست و تمتم طدرق اثبدتتي 

در اي  راستت قتنل استفتده است و قتودي 

توانددم ندد ش از م دد ان مددورد ادعددتي نمي

خواهتن، حك  نه جبدران خسدتر  دهدم. در 

ان خستر  مورد ادعدت صور  عمم اثبت  م  

توانم دادخواست را توسط خواهتن، قتوي مي

رد و يت در صدور  مقتضدي نده كترشنتسدي 

 18ارجتع دهم.

در حقوق مصر و لبندتن ن د  اخت دتر 

قتوي در تع    م د ان خسدتر  وارده نده 

نتيم  عنوان يك اصل شنتخته شمه است و وي

شروط اسدتحقتق جبدران خسدتر  را كده در 

 12تيت كنم.قتنون نممه رع

 

                                                           

90. Encyclopédie Juridique (Dalloz), T.V., N.182. 

91. Ibid., N. 236. 
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 مبحث دوم: روشهاي خاص تقويم خسارات 

 يكم: روشهاي قراردادي )شروط جزايي(

مقصدددود از روپ قدددراردادي تقدددوي  

خستر ، توافر فرعي طدرف   يدك قدرارداد 

اصددلي در وددم  همددتن قددرارداد يددت طددي 

قراردادي مستقل و نتظر نه قرارداد اصلي 

درخصو  تحقر، ك ف ت و كم ت خستر  نتشدي 

تعهما  قراردادي از سددوي متعهدم از نقض 

است. در اي  توافر كه شدرط ج ايدي ن د  

 نتم دارد:

اوالب وقوع خستر  در اثر نقض قرارداد 

 شود.مسل  فر  مي

ثتن تب م  ان خستر  وارده نده صدور  

 گردد.معتدل پولي از قبل مع   مي

تحقر مفتد اي  توافر فرعي معلر نر 

از  نقض تعهما  نتشي از قرارداد اصلي

 سوي متعهم است، و در اثر نن:

له از اثبدت  تحقدر و 8 د طرف متعهم

وقددوع خسددتر  ندده خددود در نت جدده نقددض 

گردد زيرا وقوع خسدتر  قرارداد، معتف مي

 مسل  فر  شمه است.

د وي از اثبت  م  ان خستر  وارده 2

ن   معتف است زيرا اي  امر ن   از قبل 

ه و ننت نر تراوي طرف   مع   و معلوم شم
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 است.

 

چن   شروطي در موارد قتنل توجهي 

ن تز طرف   را از مراجعه نه دادگته ني

كنم و در صور  مراجعه نه دادگته ن   مي

در تسريع و تسه ل دادرسي نس تر متثر 

است زيرا قتوي را از جستجو درخصو  ورود 

ن تز و م  ان خستر  مورد ادعت ني

 ستزد.مي

جهي از سوي ديگر اي  نكته قتنل تو

است كه مبلغي كه نه صور  معتدل پولي 

خستر  از وجه رايج هر كشور در اي  شروط 

اي كننمهگردد از ح ث اثر اجبترمع   مي

كه نسبت نه متعهم در انجتم تعهم خود 

توانم الت ام نتم گرفته و ميدارد وجه 

اهرم منتسبي نراي تضم   اجراي تعهما  

 قراردادي تلقي گردد.

از اي  شروط سبني نه  در كنوانس ون

م تن ن تممه است، امت همتنلور كه نرخي 

انم، طرف   قدراردادهتي مفسري  گفتده

المللي مشمدول اي  كنوانس ون ن ع ن  

تواننم چن   شرطي را در نن مي

و اي  امر نه واسله اصل  13نگنجتننم

                                                           

93. Audit, op.cit., N. 172, p. 163. 
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نزادي قراردادي و تفس ري نودن مقررا  

(. نه 6 شود )متدهكنوانس ون توج ه مي

المللي عالوه رو( كنوانس ون و خص صه ن  

كه نتظر نه تسريع و تسه ل مبتدال  نن

المللي است متيم اي  ندظر است ن  

 (.2و  8 ننم 8)متده

در حقوق ايران اي  روپ خت  تقوي  

قتنون ممني  232خسترا  مستفتد از مواد 

ق.ن.د.م. جميم پذيرفته شمه و حتي  686و 

 اعمتل نن اجبتري است:در يك مورد 

كه دعوا نت صل  ختتمه يتفتده هنگتمي

ق.ن.د.م.  688نتشددم، طبددر صددري  مددتده 

جميم، حك  نه خستر  نسدبت نده نن دعدوا 

كده وددم  سدتزپ، صتدر نبواهم شم مگر اي 

نسبت نه خسترا  وارده تصم   ختصي اتبتذ 

شمه نتشم. نمون شك اي  مقررا  نتظر نده 

اي  روپ در نرخي صحت و حتي اجبتري نودن 

حتال  نت توجه نه نثتر مثبت چن   شدروطي 

ووع شمه است. شرايط صحت شروط م نور طبر 

گدردد قواعم عمومي قراردادهدت معلدوم مي

  14ق.م.(. 814 – 226)مواد 

                                                                                                                             

 .3د8، پ. 11د هجمه ت  از دانشمنمان جهتن، همتن،  . 

 نراي ملتلعه تفص لي در اي  خصو  ر.ح. .14

، پ. 4دكتر نتصر كتتوزيتن، قواعم عمومي قراردادهدت، ..

  ، همتن.232د233، همتن؛ دكتر س محس   صفتئي، صص. 121
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درحقوق فرانسه ن   مقن  طي مواد 

ق.م. اي  روپ را  8226 – 8233و  8882

پذيرفته و حمود و شرايط و نثتر نن را 

ه كمك رويه قضتيي نه تفص ل مقرر داشته ن

است كه در اي  مجتل انمح فرصت پرداخت  

 16نه نن ن ست.

در حقوق مصر اي  روپ تحت عنوان 

الج ائي( نه  )التعويض االتفتقي او الشرط

 د222رسم ت شنتخته شمه و مقن  طي مواد 

ق.م. حمود، شرايط و  223، 228/8، 286

 16نثتر نن را ن تن داشته است.

 

 دوم: روشهاي قانوني تقويم خسارت

گته مقن  خود نه منظور تسريع و 

تسه ل در امر تشب ص و تقوي  خسترا  

نتشي از نقض تعهما  قراردادي، مقرراتي 

كنم كه حتوي امترا  مللر يت نسبي ووع مي

دال نر وقوع و م  ان خستر  است. روشهتي 

توان نه دو قتنوني تقوي  خسترا  را مي

 تقس   كرد:دسته كلي 

د تع    نرخ خسدتر  تدأخ ر تأديده 8

 وجه نقم.

                                                           

95. Encyclopédie Juridique (Dalloz), T.V., N. 144-181. 

 .88د18نب ل انراه   سعم، همتن، صص.  .11



  191 دوم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

د نرخي روشهتي خت  كه در 2

كنوانس ون و نرخي كشورهتي تتنع حقوق 

 ال وجود دارد.كتم 

 

 ـ تعيين نرخ خسارت تأخير تأديه وجه نقد9

درخصو  اصل خستر  تأخ ر تأديه وجه 

نقم و مشروع ت و نثتر نن در جتي خود نه 

امت ننچه در اي  مجتل تفص ل نحث شم و 

نتيم مورد نررسي قرار گ رد، تع    نرخ 

)شتخص( تقوي  م  ان خستر  تأخ ر تأديه 

وجه نقم توسط مقن  است. مقن  در 

هتي حقوقي مبتلر از يك سو نت توجه س ست 

نه وجود تورم و كتهش پ وسته قمر  خريم 

پول و تضرر متعهمله از اي  نتنت و ن   

و جلوگ ري از اجحتف ل وم رعتيت عمالت 

نسبت نه متعهم نتقض تعهم قراردادي كه 

موووع نن وجه نقم است از سوي ديگر و 

همچن   نت قصم تسريع و تسه ل در امر 

تشب ص و تقوي  خسترا ، نر است  ووانلي 

اقمام نه تع    نرخ خستر  تأخ ر تأديه 

هتي وجه نقم نه صور  درصمي نراي دوره

 نمتيم.زمتني مع ني مي

كنوانس ون، اصل استحقتق  81متده 

متعهمله نسبت نه خستر  تأخ ر تأديه وجه 
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گ ري اصلال( )نهره( نقم را نت نه كتر

پذيرفته است امت نسبت نه تع    نرخ 

محتسبه نن و دوره زمتني كه ظرف محتسبه 

است ستكت است. علت اي  سكو  و راه حل 

منتسب جهت تكم ل مقررا  كنوانس ون از 

در جتي خود مورد نحث واقع  اي  ح ث

 گرديم.

 881در حقدددوق ايدددران در مدددتده 

ق.ن.د.م. ستنر نرخ خستر  تدأخ ر تأديده 

محكوم نه در ستل تع    شمه  %82وجه نقم 

نود كه جنبه حماكثري داشدت وتوافدر ندر 

كمتر از نن جتي  نود. وقدوع خسدتر  نده 

م  ان محتسبه شدمه نراسدت  ندرخ م ندور 

نه اثبت  نماشت امت مفرو  نود و احت ت. 

همتنلور كه در جتي خود نه تفص ل نحث شم 

در حقوق كندوني ايدران ايد  ندرخ وجدود 

نمارد و مالح محتسبه خستر ، تغ  ر فدتحش 

شتخص ق مدت كتالهدت اسدت و اصددوالب تأسد س 

خستر  تأخ ر تأديه وجه نقم تغ  را  كلي 

 كرده است.

هتي ثتنت قتنوني در حقوق فرانسه نرخ

رصمي نراي دوره زمدتني مع ندي نه صور  د

مقرر شمه كه در جتي خود مورد نحث واقدع 

گرديمه است و در اي  مجتل انددمح امكدتن 
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 پرداخت  نه نن ن ست.

در حقوق مصر ن د  ايد  تأسد س تحدت 

عنوان )التعويض القتنوني( شنتخته شمه و 

ق.م.( نده نن  226دد221مقن  طدي مدواد )

 پرداخته است. نرخ خسدتر  تدأخ ر تأديده

در امدور  %6در امور ممني و  %4وجه نقم 

تجتري است و اي  مبل  از تدتريخ اقتمده 

دعوا و ملتلبده توسدط دائد  )متعهملده( 

كه قرارداد يت عرف شود مگر اي محتسبه مي

مبتلر نن وجود داشته نتشدم. توافدر ندر 

امكتن دارد  %8هت حماكثر تت خالف اي  نرخ

ستر  و صرف تأخ ر، امتره مللر نر وقوع خ

 18نه نرخ تع    شمه است.

در حقوق لبنتن هد  مقدن  طدي مدتده 

قددتنون موجبددت  و عقددود ايدد  روپ  266/8

 866تقوي  خسترا  را پذيرفته و در متده 

و  %1همتن قتنون نرخ محتسدبه خسدتر  را 

 11تراوي نرخالف نن را جتي  دانسته است.

 

ـ روشهاي خـاص مقـرر در كنوانسـيون بيـع 1

 وين(  9111)المللي كاال بين

در كنوانسدد ون دو روپ خددت  تقددوي  

                                                           

 .12د14، صص. 2نب ل انراه   سعم، همتن، .. .11
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مقرر شمه كه هدر  86و  86خستر  در مواد 

دو ويژه فر  فسخ قدرارداد ن دع از سدوي 

( خدت  86يكي از طرف   است. يكي )مدتده 

موردي است كه معتمله جتنش   صور  گرفته 

گردد كده چند   و ديگري هنگتمي اعمتل مي

نه طدمعتمله كلي وراي صور  نگرفته است. 

در ايدد  دو روپ، خسددتر  وارد شددمه نددت 

مالحظه تفتو  ن   ارزپ تجترتي واقعي كتال 

در تدددتريخ اجدددراي قدددرارداد و ق مدددت 

گردد. از سوي ديگر قراردادي نن تع    مي

شود متنع از اي  نمي 86و  86اعمتل مواد 

كه اگر طرف متضدرر ند ش از ايد  مقدمار 

ار خستر  ديمه نتشم نتوانم نسبت نه مقدم

ملتلبه جبران خستر   84متزاد، طبر متده 

 نمتيم.

 

ـ محاسبه خسارت در صورت وقوع معامله 1ـ9

 (11جانشين )ماده 

 كنوانسيون: 11ـ براساس ماده 1ـ9ـ9

د اگر ن ع توسط متعهمله فسخ شمه 8

نتشم )نه واسله نقض استسي قرارداد توسط 

 (64و  41طرف ديگر: مواد 

تملده د فسدخ كنندمه اقدمام نده مع2

 جتنش   كرده نتشم:
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اگر مشتري است، كدتالي مشدتنه را از 

ديگري خريمه نتشم و اگر نتيع است، كدتال 

را نه ديگري فروخته نتشدم )ن دع جبدران 

 كننمه واقع شمه نتشم(.

د ن   فسخ قرارداد اصلي و معتمله 3

جتنش  ، مم  زمتن متعترفي فتصله افتتده 

ي  نتشم، زيرا اگر ن   اي  دو ن ش از ا

مقمار فتصله افتم، معتمله دوم، جتنش   

نيم )نت دقت معتمله فسخ شمه نه شمتر نمي

عرفي(، نه عالوه ممك  است متعهم نه 

واسله نوستن شميم ق متهت مورد اجحتف 

 قرار گ رد.

د شد وه معتملده جتنشد   ندده طدور 4

 متعترف نتشم:

نتيع نبتيم كتاليش را نه حرا. دهم و 

ق مت گ اف نبدرد.  مشتري نبتيم نن را نه

شكل متعترف از ح ث مكتن معتمله جتنشد   

ن   نتيم رعتيت شود، زيرا حمل ونقل كتال 

 84ه  ه ينه دارد و اي  ه ينه طبر متده 

)اطالق نن( نه عنوان خسدتر  وارده قتندل 

ملتلبه اسدت و در واقدع داخدل در ق مدت 

تمتم شمه كدتال اسدت. الد ام ذينفدع نده 

عدترف نده تعب در رعتيت زمتن و شد وه مت

نددترزي از تعهددم  نرخددي مفسددري ، نموندده
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 11(.88متضرر نه تقل ل خستر  است )متده 

د مشتري كتال را نه ق مت ن شتري از 6

ق مت نن در قرارداد فسدخ شدمه خريدمه و 

نتيع نه ق مت كمتري فروختده نتشدم. ندت 

شرايط، طدرف مدمعي خسدتر   اجتمتع ايد  

)ثمد  توانم تفتو  ق مت قراردادي كتال مي

المسمي در قرارداد فسخ شدمه( ندت ق مدت 

كتال در معتمله جتنش   )ثمد  المسدمي در 

قرارداد جميم( را نه عنوان خستر  حتصدل 

از نقددض تعهددم قددراردادي توسددط متعهددم، 

 ملتلبه نمتيم.

 

 مالحظات:

د مقصود از ثم  در معتمله جتنش  ، 8

ق مت تمتم شمه كتال است كه نت لحتظ ق مت 

هتي حمل و نقل، ن مه و  ينهقراردادي و ه

غ ره نه شرط رعتيت متعترف از ح ث مكتن، 

 822گردد.زمتن و ش وه معتمله، محتسبه مي

د اگر ذينفع در اعمتل خريم يت 2

فروپ جتنش   رعتيت متعترف از ح ث زمتن، 

مكتن و شرايط معتمله را ننمتيم، دو راه 

                                                           

99. Audit, op.cit., N. 177, p. 168. 

، پ. 18،  . 3د هجمه ت  از دانشمنمان جهدتن، همدتن، ..
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 حل قتنل تصور است:

ي د فر  نر اي  گذاشته شود كده گدوي

ه چ معتمله جتنش ني صور  نگرفتده و نده 

متوسدل و يدت نده  86روپ منمر. در متده 

 828رجوع شود. 84ش وه عتم متده 

( 88د ملتنر اصل تقل ل خستر  )متده 

گرفتدده و ننچدده را كدده نتيددم انجددتم مي

نگرفته است را ندت ننچده انجددتم گرفتده 

مقتيسه و از م  ان خستر  قتنددل ملتلبده 

فعل خدود زيتنميدمه  مقماري كه مستنم نه

 822است را ك  نمود.

 ـ اعمال اين روش در حقوق ايران:1ـ9ـ1

يدك از مندتنع حقدوق موودوعه  در ه چ

 ايران تصريحي در اي  خصو 

نيم نتوان نت شود امت نه نظر ميديمه نمي

استنتد نه قتعمه تسب ب و از ندتو ودمتن 

قهري، اي  روپ تقوي  خستر  را پدذيرفت. 

 وجود دارد: در تسب ب دو رك 

ندتر و  د وجود واسله ن   فعل زيدتن8

 خستر .

د تقص ر كه شرط احراز رانله سبب ت 2

الواسله است )مدواد عرفي غ رمستق   و مع

                                                           

101. Audit, op.cit., N. 177, 169. 

 .2د6، پ. 16نشمنمان جهتن، همتن،  . د هجمه ت  از دا

102. Audit, op.cit. 
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 ق.م.(. 338د336

در فر  مورد نحث، اوالب متعهم نت نقض 

نه طوري كده قرارداد مرتكب تقصد ر شدمه 

منجر نه نقض استسي قرارداد و جواز فسدخ 

له گرديمه است. ثتن تب سط متعهممعتمله تو

نتر )نقدض تعهدم( و خسدتر  ن   فعل زيتن

التفدتو  ق متهدت( واسدله وجدود  )مت نه

دارد. ننتنراي  اركتن تسب ب فراه  اسدت 

و متعهددم نددتقض قددرارداد اصددلي مسددتول 

خسترا  م نور است و نرخي حقوقمانتن ن   

 823انم.نراست  هم   قتعمه نن را پذيرفته

است اشكتل شود كده وجدود دو  البته ممك 

واسله ارادي )مندوط نده اراده متعهملده 

سبب ت ند    قرارداد اصلي( عرفتب رانلده 

نقض تعهم اصدلي و خسدتر  وارده را قلدع 

كنم و ننتنراي  يك رك  تسدب ب )وجدود مي

رانله عل ت( مفقود است. جواو قلعي ايد  

مسأله نه تشب ص درست مفدتد قضدتو  عقدال 

 نستگي دارد.

 ـ در حقوق فرانسه1ـ9ـ3

انم كده نرخي نويسنمگتن اذعتن داشته

ايدد  روپ در حقددوق داخلددي فرانسدده ن دد  

                                                           

دكتر س م حس   صفتئي، حقوق ممني و حقوق تلب قدي،  .913

 . پ. ه 8386، نشر م  ان، تهران، 8، چ. 461 . 
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 824پذيرفته شمه است.

 ـ در حقوق يوگوسالوي1ـ9ـ4

گفته شمه است كه اي  روپ در حقددوق 

 اي  كشور ن   شنتخته شمه

 كنوانس ون است. 86است و منلبر نت متده 

826 

 

 ـ در حقوق آمريكا1ـ9ـ1

ون تجتر  نمريكت اي  روپ تحت در قتن

( پذيرفتده شدمه اسدت )مدتده (Coverعنوان 

 826(.2د882

 

ـ محاسبه خسارت در صورت عدم وقوع معاملـه 1ـ1

 جانشين

فر  در  ستر  در ايد   روپ محتسبه خ

كنوانسد ون نمدمه اسدت. شدرايط  86متده 

 اعمتل اي  روپ عبتر  است از:

كلي انجدتم د معتمله جتنش   نه طور8

كه واقع شمه، امت نه ش وه يت اي  نگرفته

متعترف و در زمتن و مكتن متعترف نبدوده 

كه نسبت نه كتال چنددم معتملده است يت اي 

                                                           

104. Ripert et Roblot, T. II, N. 2536, cité par Audit, op. cit., N. 176, p. 168; J. Huet, Les 

Principaux Contrats Spéciaux, N. 11768, p. 568, L.G.D.J., 1996.  

105. Audit, op.cit., N. 176, p. 168. 

106. J. Huet, op.cit., N. 17753, p. 557. 
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مت تع د   اي  كده كدمام ك صور  گرفته ا

 828معتمله جتنش   است امكتن نمارد.

د نراي كتالي مورد نظر ق مت رايجدي 2

 در نتزار وجود دارد.

مت كتال د در اثر نوستنت  نتزار، ق 3

المسدمي در قدرارداد اصدلي نسبت نده ثم 

 اف ايش يت كتهش داشته است.

د اگدر قدرارداد اصدلي نده واسدله 4

تقص ر مشتري، توسط نتيع فسخ شمه و سدپس 

ق مت كتال تن ل نموده نتشم، مشتري نتيدم 

مت نه التفتو  ثم  قراردادي و ثم  رايج 

 را نه نتيع نمهم.

 د اگدر قدرارداد اصدلي نده واسدله6

تقص ر نتيع، توسط مشتري فسخ شمه و سدپس 

نتيع نتيدم  ق مت كدتال افد ايش يتفتده، 

تفتو  ق مت قراردادي نت ق مدت رايدج را 

 نه مشتري نمهم.

د زمتن محتسبه ق مت رايدج كدتال در  6

 نتزار، زمتن فسخ عقم اصلي است.

در هنگتم تصويب اي  متده، نرخي نده 

اي  زمتن اعترا  كرده و نر ايد  عق دمه 

نودنم كه چند   زمدتني نده طددرف متضدرر 

                                                           

107. Audit, op.cit., N. 178, p. 169. 

، صددص. 3ددد هجددمه تدد  از دانشددمنمان جهددتن، همددتن، ..

 .2د4و  2د3، پ. 822د828
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دهم كه هر وقت نبواهم نت مالحظه امكتن مي

نتالتري  افد ايش ق مدت كدتال در ندتزار، 

قرارداد را فسخ كندم و ايد  امدر ندوعي 

سودجويي خواهم نود. امت نه ايد  ايدراد 

چن   پتسدخ داده شدمه كده ايدد  نگراندي 

نم د  ن هوده است و خلدر نده طدور اغراق

 821داده شمه است. ن ر  جلوه

د اگر طرف داراي حر فسخ، قدرارداد 8

را پس از قبض كتال فسخ كنم، زمتن محتسبه 

 ق مت رايج كتال، زمتن قبض نن است.

فلسفه ووع اي  اسدتثنت  ايد  ندوده 

نت نده تدأخ ر  است كه طرف ذينفع نتوانم

انماخت  فسخ قرارداد تت هنگدتم افد ايش 

جويي يت كتهش قتنل توجه ق مت كدتال، سدود

 821نمتيم.

كتال نده  1 د از ننجت كه ق مت رايدج 

مكتن ه  نستگي دارد، مكتني مالح است كده 

تسل   كتال طبر قرارداد اصلي نتيم در نن 

گرفت. ايد  مكدتن از سدوي نرخدي صور  مي

مورد اشكتل واقع شمه اسدت زيددرا ملدتنر 

كنوانس ون مكتن تسل   كتال اصوالب  38متده 

                                                           

 .2د1د3، پ. 823همتن،  .  .911

109. Audit, op.cit., N. 178, p. 170. 

، پ. 823،  . 3د هجمه ت  از دانشمنمان جهتن، همدتن، ..

 .2د1د4
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صمي حمدل و نقدل مكتن تحويل نه اول   مت

نراي حمل نه مقصم مشتري است و ممك  است 

اي  مكتن ه چ خصوص ت و تنتسبي نت تأم   

منتفع طرف   و اقتصتد و تعتدل قدرارداد 

 882نماشته نتشم.

نه هر حتل اگر در مكتن م نور )مكتن 

جود نماشدته  تسل   كتال( ق مدت رايجدي و

نتشم ق مت رايج كتال در محلي مالح است كه 

ان جدتيگ ي  متعدترف مكدتن اصدلي نه عنو

نيدم و در تع د   تسل   كتال نه شدمتر مي

هتي حمدل و نقدل ن د  اي  ق مدت، ه ينده

 محتسبه خواهم گرديم.

معقول و متعترف نودن چن   مكتني نه 

سل   كدتال،  عنوان جتيگ ي  مكتن اصدلي ت

مع تر مشبص، قتطع و ثتنتي نمارد و نتيم 

تنه رفتددتر تجددتر متعددترف در شددرايط مشدد

 888قرارداد موردنظر را مالح قرار داد.

د اگر نتوان هد چ يدك از مكتنهدتي 1

كه كتال اصوالب مذكور را تع    نمود يت اي 

ق مت رايج نماشدته نتشدم، چددون در ايد  

قتندل  86و  86صور  روشدهتي خدت  مدواد 

 84اعمتل ن ست نتيم نده روپ عدتم مدتده 

                                                           

110. Audit, op.cit., N. 178, p. 170. 

، پ. 824هجمه ت  از دانشدمنمان جهدتن، همدتن،  .  .999

 .3د4



  114 دوم و مجلة حقوقي / شمارة سي 

 882)تقوي  قضتيي( متوسل شم.

م كده اگدر محتسدبه اند نرخي گفته82

ندراي جبدران خسدتر   86خستر  طبر متده 

توان روپ مندمر. در وارده كتفي نبتشم مي

ولي نده نظدر  883را اعمتل نمود. 86متده 

 84دد86رسم اي  ممعي نرخالف ظتهر مواد مي

كنوانس ون است و در فر  م نور نتيم نده 

 متوسل شم.  84طرير عتم متده 

نتيدم د در تع    ق مت رايج كدتال 88

ل وم وحم  جنس، نوع، وصر و مقمار كدتالي 

موووع قرارداد اصلي نت كدتالي مشدتنه در 

 884نتزار را رعتيت كرد.

 

 مالحظات:

در مددورد مبنددتي روپ تقددوي  خسددتر  

تددوان كنوانسدد ون مي 86منددمر. در مددتده 

 گفت:

المللدي در واقدع ندوعي د مقن  ن  8

تعهم ومني نرعهمه خستر  ديمه قرار داده 

عدد   حددتل فددر  را نددر انجددتم نن و در 

گذارده اسدت )تعهدم نده انجدتم معتملده 

                                                           

112. Audit, op.cit. 

 .3د8، پ. 826د همتن،  . 

113. Audit, op.cit., N.178, p. 169. 

 .3د3، پ. 824،  . 3همتن، .. .994



   ... جبران خسارت نقض قرارداد  111 

 886جتيگ ي (.

ددد فددر  معتملدده مجددمد )جددتيگ ي ( 2

مبتني نر روال طب عي عمل تجدتر )غلبده( 

 886است.

 ـ در حقوق ايران 1ـ1ـ9

اي  روپ نت همتن اسدتمالل مدذكور در 

 قتنل پذيرپ است. 86مورد روپ متده 

 ـ در حقوق فرانسه1ـ1ـ1

از نويسنمگتن فرانسوي نر ايد   نرخي

انم كه اي  روپ تقوي  خسدتر  ن د  عق مه

در حقوق فرانسدده قتندل قبدول اسدت امدت 

 888توو حي در اي  خصو  داده نشمه است.

 

 سوم: روشهاي عرفي تقويم خسارت

المللدي چون در كنوانسد ون ن دع ن  

عنوان مبنت المللي نهكتال، عرف تجتري ن  

نددر مقددررا   و همچندد   منبددع، مقددمم

 8كنوانسدد ون شددنتخته شددمه اسددت )ننددم 

هرگونه روپ تقوي  خستر  موجود  881(1متده

الملل اع  از عرف عدتم در عرف تجتر  ن  

                                                           

115. J. Huet, op. cit., N. 11768, p. 568. 

، 822هجددمه تدد  از دانشددمنمان جهددتن، همددتن،  .  .991

 .2د2پ.

117. J. Huet, ibid. 

118. Audit, op.cit., N. 48, p. 44. 
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يت خت  معتمال ، در فقمان روپ قدراردادي 

 1مددتده  2( ننددتنر صددري  ننددم 6)مددتده 

كنوانس ون در حك  مذكور در عقدم اسدت و 

ضدتيي و االتبتع و مقمم ندر روشدهتي قالزم

 قتنوني خواهم نود.

در حقوق ايران ن   مستفتد از مدواد 

ق.م. روشددهتي عرفددي تقددوي   226و  222

خستر  نتشي از نقض قرارداد كه در تجتر  

تواندم در فقدمان داخلي موجدود اسدت، مي

توافددر نددرخالف نن، ندده عنددوان يددك روپ 

قراردادي ومني تقوي  خستر  تلقي شدمه و 

.م. جميدم، ندر ق.ن.د 686طبر ذيل مدتده 

 روپ عتم قضتيي مقمم دانسته شود.

و امت در حقدوق فرانسده عدرف منبدع 

درجه دوم از منتنع فرعي غ ررسمي اسدت و 

توانم نده عندوان مفسدر اراده مشدترح مي

لذا همتننم  881طرف   قرارداد تلقي گردد.

توان ندر اعتبدتر روشدهتي حقوق ايران مي

عرفددي تقددوي  خسددتر  و نتزگشددت نن ندده 

 ي قراردادي در اي  كشور نظر داد.روشهت

 

 گفتار دوم : زمان و مكان تقويم خسارت

 مبحث اول: زمان تقويم خسارت

                                                           

119. Buffelan – Lanore (Yvaine), op. cit., T.2, N. 27-28, pp. 24- 25. 
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چون اوالب، همف مستول ت ممني، تت حم 

امكتن نتزگردانمن ووع ت زيتنميمه نه 

حتلت اول خود است و اصل جبران كتمل 

 خستر  حتكم ت دارد، 

ثتن تب، ممك  است خستر  وارده نه 

منشأ نن، رو نه  خصوص ت و ويژگي لحتظ

 اف ايش نتشم،

ثتلثتب، تورم و كتهش قمر  خريم پول، 

هتي قبلي را ندراي محتسبه خستر  نت شتخص

ستزد، مسأله زمتن جبران خستر  نتكتفي مي

پولي خسدتر  اهم دت قتندل  تقوي  معتدل 

 يتنم.توجهي مي

مدورد روپ خدت   در كنوانس ون جد  در

، ذكدري 86در مدتده  تقوي  خسترا  منمر.

از زمددتن تقددوي  خسددتر  نتشددي از نقددض 

تعهما  قراردادي نه م تن ن تمدمه اسدت. 

انم كه نرعهمه قتوي نرخي از مفسران گفته

تري  روپ يت داور است كه نهتري  و منتسب

تقوي  را تع    نمتيم و در ايد  راسدتت 

رجوع نه حقوق داخلي محملي ندمارد زيدرا 

كده ون است مگر اي موووع، مشمول كنوانس 

درنهتيت ه چ راهدي جد  رجدوع نده حقدوق 

 822(.2ننم  8داخلي نمتنمه نتشم )متده 

                                                           

120. Audit, op.cit., N. 172, p. 164. 
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فت كده در تأي م اي  نظر مي تدوان گ

اصل جبران كتمل خستر  مسدتفتد از مدواد 

( 81، 86، 86، 84، 2نندم  68، 2ننم  46)

نن،  8مددتده  2كنوانسدد ون، ملددتنر ننددم 

در هدر كنم تدت قتوي يت داور را مل م مي

دعددوا زمددتني را نددراي تقددوي  خسددترا  

انتبتو كنم كه نه كدتملتري  وجده ممكد  

خسترا  را جبران نمتيدم، نندتنراي  ندت 

وجود اي  راه حدل در كنوانسدد ون، ديگدر 

مجتلي نراي رجوع نه حقدوق داخلدي ندتقي 

 متنم.نمي

در حقددوق ايددران نرخددي نددر ايدد  

انم كه زمدتن تقدوي  خسدتر  همدتن عق مه

جتم تعهم قراردادي است. مثالب اگر زمتن ان

تبلر از تعهم پرداخدت ارز صدور  گرفتده 

نتشم، خستر  نر مبندتي ندرخ ارز در روز 

شود، يدت انجتم تعهم )سررس م( محتسبه مي

اگر طبر قراردادي، فروشنمه موظدر ندوده 

در موعم مع ني كدتاليي را تحويدل مشدتري 

دهم و نماده است، نرخ نن كدتال در همدتن 

ست. مسدتنم  موعم، مبنتي محتسبه خستر  ا

 828ق.م. است. 226اي  نظر، متده 

                                                           

، 884دد886دكتر عبمالمج م ام ري قتئ  مقتمي، صص.  .919

 همتن.
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امت نظر مشدهور در فقده امتم ده در 

نتو ومتن قهري كه در مستول ت قدراردادي 

ه  قتنل اعمتل است ايد  اسدت كده زمدتن 

 822ورود ورر، زمتن تقوي  خستر  است.

از سددوي ديگددر دسددته سددومي، تددتريخ 

 ملتلبدده خسددتر  )اقتمدده دعددوا( رامددالح

 823انم.دانسته

انددم كدده در اي گفتهو سددرانجتم عددمه

مستول ت قراردادي، تتريخ تقوي  خسدتر ، 

 زمتن صمور حك  قلعي است زيرا:

اوالب، پ ش از صمور حك ، مميون ملد م 

نه جبران خستر  است. حك  دادگته نه اي  

نبشدم و نن ال ام قتنوني صور  خدترجي مي

پدس كندم، را تبميل نه دي  مبلغي پول مي

منلقي است كه در زمتن صمور حكد  ه ينده 

 انجتم تكل ر متعهم مع   شود. 

ست كده  ثتن تب، تنهت در اي  صدور  ا

 ورر نتشي از عمم انجدتم تعهدم نده طدور

هت گدته شود زيدرا دادرسديكتمل جبران مي

كشم، قمر  خريم پول چنمي  ستل نه طول مي

                                                           

هتي خدتر. از قدرارداد: دكتر نتصركتتوزيتن، ال ام .911

 ، همتن.366د384، پ. 8ومتن قهري، ..

 همتن. .913
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 824رود.هت نتال مييتنم و ه ينهكتهش مي

تر نتشم، رسم نظر اخ ر قويينه نظر م

زيرا همف مستول ت ممني كه جبددران كتمدل 

خستر  و اعتده ووع ستنر زيتنميمه اسدت، 

شدود و رو( حل نهتر تأم   مي نت اي  راه

ق.ن.د.م. جميدم ن د  متيدم نن  622متده 

 است.

در حقوق فرانسدده ن د  زمدتن تقدوي  

خستر  نتشي از عمم انجدتم تعهدم، زمدتن 

. مبندتي ايد  مدالح، اصدل صمور حك  اسدت

جبران كتمل خستر  است و رويه قضتيي ندر 

 826نن استقرار يتفته است.

لك  رويه قضتيي سه استثنت  نر ايد  

 قتعمه وارد كرده است:

د اگر مشتري كتالي جدتيگ ي  خريدمه 8

نتشم، روز خريم نن كدتال مبندتي محتسدبه 

 خستر  است.

يمه را 2 د اگر ثتلثي خستر  زيدتن د

رده، روز جبران خستر  مدالح اسدت جبران ك

)نراي پرداخت ننچه ثتلث نه جددتي متعهدم 

 نتقض قرارداد ادا كرده است(.

                                                           

دكتر نتصركتتوزيتن، قواعم عمدومي قراردادهدت، ..  .914

 ، همتن.128، پ. 4

125. A. Weill et F. Terré, Droit Civil, Les Obligations, N. 435, pp. 501-502, 2e éd., Dalloz, 

1980; Le Tourneuu et Cadiet, Droit de la Responsabilité, N. 1426, p. 383, Dalloz, 1996.  
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اگددر كددتالي مع ددوو توسددط خددود  ددد3

زيتنميمه يت شبص ثتلثي تعم ر شمه اسدت، 

روز تعم ر، مبنتي محتسبه خسدتر  خواهدم 

 نود.

همگددي ايدد  اسددتثنتئت  را دو اصددل  

فت  م د ان جبران كتمل خستر  و فدرا ندر

خسدددتر  از مقدددمار واقعدددي نن توج ددده 

 826كنم.مي

در حقددوق مصددر ن دد  ننددت ندده داليددل 

مشتنه، روز صمور حك ، روز تقوي  خسدتر  

 828دانسته شمه است.

 

 مبحث دوم: مكان تقويم خسارت

چون ح له اعمتل مقدررا  كنوانسد ون 

توانم تمتم نقتط دن ت را درنرگ درد و مي

مدتثر در روش  است كده عوامدل اقتصدتدي 

م  ان خستر  از قب ل ق مدت رايدج كدتال، 

نرخ تورم، ه ينه حمل و نقدل و غ دره در 

نقتط مبتلر متفتو  است، مكتن تقوي  ن   

اهم ت زيتدي در كنوانس ون دارد و همدتن 

راه حل زمتن تقوي  خستر  در اينجت ن د  

 قتنل اعمتل است.

                                                           

126. Ibid., N. 1435-1436, pp. 386-387. 

 .66،  . 2نب ل انراه   سعم، همتن، .. .911
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كلي در حقدوق داخلدي، نرعكس، نه طور

نمارد مگدر مكتن تقدوي  اهم د ت زيدتدي 

درخصو  تع    ق مت يت اجر  المثل منتفع 

نرخي اموال كه نرحسب تفتو  مكدتن وقدوع 

يتنم. نه هر حدتل در اينجدت نن تغ  ر مي

ن   قتوي نتيم نت توجه نده اصدل جبدران 

كتمل خستر  و لحتظ اووتع و احوال حدتك  

اي كه متعهمله نر قرارداد و نوع استفتده

ر نظددر داشددته و در از مددورد معتملدده د

قرارداد نممه يت صور  نوعي داشته اسدت، 

 مكتن تقوي  خستر  را تع    نمتيم.

توانم در نظر هتيي كه دادگته ميمكتن

 نگ رد از اي  قرارنم؛

 مكتن انعقتد قرارداد د8

 مكتن انجتم تعهم د2

د مكتن اقتمه دعوا )اقتمتگته 3

خوانمه د محل انعقتد عقم د محل اجراي 

 د محل وقوع متل غ رمنقول(. نن 

ق.ن.د.م. جميم متيدم  686اطالق متده 

 اخت تر وس ع قتوي در اي  خصو  است.

  

 فصل دوم: روشهاي جبران خسارت

هتي مفسري  در كنوانس ون و نرخي شر(

نر نن، تحت عنددوان خسدتر ، امدوري ذكدر 
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گرديددمه كدده در واقددع ندده طريددر جبددران 

يكي از  خستر ، نلكه نه معنتي عتم كلمه،

ومتنت اجراهتي تعهما  قراردادي و نثدتر 

الت ام است. نه عبتر  ديگر، اي  طرق در 

عددر  طددرق واقعددي جبددران خسددتر  ملددر( 

شونم. نه عنددوان مثدتل، در نندم الدر مي

، اموري نظ ر الد ام نده تسدل   46متده 

( و 46مددتده  8نمل كتالي غ رمنلبر )نندم 

ن (، از طددرق جبدرا41فسخ قرارداد )متده 

كه در اي  انم حتل نننممه شمتر خستر  نه

موارد صحبت از جبران خستر  نوجود نمدمه 

ن ست نلكه نحث نر سر جلدوگ ري از تضدرر 

ن شتر و يت الت ام نه انجتم مفتد تعهدم 

قراردادي است. در نت جه در اي  فصل، نه 

ننچه نه معنتي واقعي كلمده، روپ جبدران 

 شود.ميخستر  است پرداخته 

 

 فتار اول: روشهاي پولي جبران خسارتگ

مقصود از روشهتي پولي جبران خستر ، 

طرقي است كه در ننهت معتدل پولي خسدتر  

وارد شمه محتسبه و زيتن زننمه محكوم نه 

پرداخددت نن ندده زيتنميددمه شددمه يددت از 

دريتفددت نبشددي از مبلدد  مددورد اسددتحقتق 

تري  روشهتي گردد. اي  طرق شتيعمحروم مي
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تر  در مسدتول ت مدمني قهدري و جبران خس

 قراردادي است زيرا:

د اجدراي نن از طدرق ديگدر جبدران 8

خستر  نراي دادگته و طرف   دعوا نستنتر 

 است.

تر از طددرق ديگددر صددور  ددد سددريع2

 گ رد.مي

د ال ام محكوم عل ه نه نن نسدتنتر 3

 است.

د تع    معتدل پولي خستر  نسدتنتر 4

 821است.

اننم كه نه د طرف   دعوا متيلنم نم6

صور  قلعي و روش ، حقوق و تكتل ر ننهدت 

در مقتنل يكميگر چ سدت و ايد  امدر ندت 

تع    معدتدل پدولي خسدتر  وارده نهتدر 

 821گ رد.صور  مي

 

 مبحث اول: پرداخت معادل پولي خسارت

در كنوانسدد ون اولويددت ايدد  روپ را 

نن اسدتنبتط نمدود،  84توان از مدتده مي

ي از نقددض زيددرا در تعريددر خسددتر  نتشدد

مبلغي نراندر زيدتن  …»قرارداد، عبتر  

                                                           

دكتر نتصركتتوزيتن، قواعم عمدومي قراردادهدت، ..  .911

 ، همتن.126، پ. 4

 همتن. .911
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نمدمه و « …تحمل شمه توسدط طدرف ديگددر

پولي اسدت. « مبل »كلمده  نص در معدتدل 

رو( كنوانس ون و اصول كلي مورد انتندتي 

 تسدده ل تجدددتر  نن مبنددي نددر تسدددريع و

ن دد  ندده ايدد  روپ اولدددويت  المللددين  

 (.8 دهم )متدهمي

يدد  حتددي نرخددي از مفسددران نددر ا

ترديددمي نددتقي  84انددم كدده مددتده عق مه

گذارد كه تنهت طرير جبدران خسدترا ، نمي

امدت ايد   832پرداخت معتدل پولي نن است.

نظر نت توجه ندده تفسد ري ندودن مقدررا  

( و اصول مورد انتنتي 6كنوانس ون )متده 

( و اصل جبران كتمدل خسدتر ، 8نن )متده 

دق ر ن ست و نبتيم روپ جبران خسدتر  را 

صر نه اي  يكي كرد؛ نلكه طرف   و يت منح

قتوددي نتيددم نتواننددم در صددور  اقتضددت، 

تري  روپ را نر حسب اووتع و احوال منتسب

قض ه نرگ يننم، گرچه غتلبتب طريدر انسدب 

همتن روپ پرداخت معتدل پدولي اسدت امدت 

نع ددم ن سددت كدده در مددواردي طددرق ديگددر 

 كترستزتر نتشم.

پ تري  رودر حقوق ايدران ن د  شدتيع

                                                           

، صدص. 3هجمه ت  از دانشدمنمان جهدتن، همدتن، ..  .931
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جبددران خسددتر  در مسددتول ت قددراردادي، 

پرداخت معتدل پولي نن است، امت اي  روپ 

اجبتري ن ست و عدالوه ندر امكددتن تراودي 

طرف   نرخالف نن، قتوي را ن د  نتيدم در 

تتر دانسدت  انتبتو روپ جبران خسدتر  مب

 زيرا:

در قددوان   موجددود ال امددي نددر روپ 

شدود پرداخت معتدل پولي خستر  ديدمه نمي

ه نت توجه نه مواد مبتلر مرندوط نده نلك

ومتن قهري در قتنون ممني از جمله مدواد 

نيم ( و استفتده از مالح نن نرمي388د338)

كه همف جبران كتمل خستر  است و در ايد  

راستت حتي پرداخت مثل متل تلر شدمه ندر 

 پرداخت ق مت نن ترج   دارد. 

قددتنون  3از سددوي ديگرطبددر مددتده 

 ترا  وس عي نه قتودي مستول ت ممني، اخت

در انتبتو ش وه جبران خسدتر  داده شدمه 

است و نت الغت  خصوص ت از نن ندت توجده 

ندده وحددم  نن ددتدي  مسددتول ت قهددري و 

 تددوان نن را در مسددتول تقددراردادي مي

قراردادي ن   جتري دانست. البته ودرور  

رجوع نه ديگر طرق جبران خستر  در قلمرو 

شود متر محقر ميمستول ت قراردادي خ لي ك

و لذا در اغلب قريب نده اتفدتق مدوارد، 
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روپ جبران خستر  همتن روپ پرداخت معتدل 

پولي خستر  است و روپ هتي ديگر در نرا  

 838خورد.دادگتههت نه چش  نمي

كده و امت در حقدوق فرانسده، در اي 

نيت قتوي در انتبدتو م دتن روپ پرداخدت 

 هدتي غ رپدوليو روپ 832معتدل پولي خستر 

اخت تر تتم دارد اخدتالف نظدر اسدت و در 

 حل ارائه شمه است: دكتري  سه راه

د در صور  عمم توافر طرف   درخصو  8

نحوه جبران خستر ، نرعهمه قتودي مدتهوي 

)دادگته تدتلي( اسدت كده در ايد  ندتره 

توانم ند   تصم   نگ رد، ننتنراي  وي مي

دو دسته روپ جبران خستر  نت نزادي، دست 

و ن نم و اي  انتبدتو خدتر. از نه انتبت

ح له كنترل و نظدتر  ديدوان كشدور اسدت 

 833متهوي است(. )چرا كه مسأله

طرفماران اي  نظر نر اي  نتورنم كه 

توانم خسدتر  را اوالب، طرق غ رپولي ه  مي

نه صور  كتمل جبران كنم. ثتن دتب، نزادي 

تواندم قتوي امري مللوو است زيدرا وي مي

هدت را تل هريك از روپمصتل  و مفتسم اعم

                                                           

 . 126، پ 231د242همتن، صص.  دكتر نتصر كتتوزيتن، .939

132. Réparation par équivalent pécuniaire. 

133. Marty et Reynaud, Droit Civil, Les Obligations, N. 511, Sirey, 1988; B. Starck, Droit 

Civil, Obligations, N. 941 et s., Librairis Techniques, 1972; Weill et Terré, op. cit., N. 782. 
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نسددنجم و نراسددت  مالحظددت  اقتصددتدي و 

اجتمتعي )مهنمسي اجتمدتعي(، روپ منتسدب 

وقتي ستختمتني نه صور   را نرگ ينم. مثالب 

توانم غ رقتنوني ستخته شمه است، قتوي مي

ندد   دسددتور تبريددب نن نددت لحددتظ تمددتم 

اپ و انقت  نن و صدمور پ تممهتي اقتصتدي

ت مبلغي پول نه عنوان حك  مبني نر پرداخ

معتدل خستر  وارد شمه نه خواهتن يكي را 

 نرگ ينم.

د نبش قتندل تدوجهي از حقوقدمانتن 2

نراي  نتورنم كده فقدط روپ اجدراي عد   

تعهم و محكوم ت نه اعتده ووع سدتنر نده 

تواندم خسدتر  را است كه مي 834صور  ع ني

نت خشكتنمن منبع نن نه طور كتمل از ن   

روپ متدام كه امكتن دارد  نبرد، لذا اي 

هتي ديگر ترج   داده شدود و نتيم نر روپ

توانم نن را از دادگته نبواهدم متضرر مي

عل دده ال امدي  و حتي نت درخواست محكدوم

شود و قتوي در اي  خصو  جد  در صدور  مي

تراوي طرف   از نزادي انتبتو نرخدوردار 

 836ن ست.

                                                           

134. Condamnation en nature. 

135. H., L., J. Mazeaud, et F. Chabas, Traité Théorique et Partique de la Responsabilité Civile, 

T.III, V. 1, N. 2303 et s., Edition Montchrestien, 1978; Colin et Capitan, Traité de Droit Civil, T. 
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انم كه اي  عق مه د دسته سومي نر3

نتيم  رق جبران خستر  غ رپولي،م تن ط

طرقي كه نه تضم   صرف جبران خستر  منجر 

شونم و طرقي كه نت از ن   نردن منبع مي

خستر  سبب اعتده ووع ستنر نه صور  

 گردنم تفك ك قتئل شم:واقعي مي

ه چ م يت و نرتري نر  طرق دسته اول

طرير پولي نمارنم و اي  قتوي است كه 

ع و احوال قض ه، نتيم نت توجه نه اووت

تر است انتبتو نمتيم و روشي را كه منتسب

اي  انتبتو از ح له نظتر  ديوان كشور 

 ختر. است. 

امت طرق دسته دوم نظ ر اجدراي نفدس 

تعهم قراردادي يت دسدتور قلدع و قمدع و 

تبريب ووع تي كه منشدأ خسدتر  اسدت، از 

كننم نر طدرق ننجت كه اعتده ووع ستنر مي

انم و قتوي طرق پولي مقممديگر و حتي نر 

ديگر نزادي در انتبدتو ندمارد زيدرا وي 

نتيم در درجه اول و تت ننجت كده امكدتن 

كده نمتيم نه اي  836دارد اعتده ووع ستنر

كندم و البتده ايد   838اكتفت نده جبدران

                                                                                                                             

II, N.156, Paris, 1959; Aubry et Rau, T. 6, N. 404, (7o Édition), par N. Dejean de la Batie – 

Planiol et Ripert par Esmein, T. VI, N. 680, L.G.D.J., 1930. 

136. Rétablir.  

137. Réparer.  
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وظ فه متدام كده يكدي از طدرف   نده نن 

تمتيل داشته نتشم نتقي است. زيرا اعتده 

توانم از نبع ورر ميووع ستنر و نتنودي م

سوي هر يك از متضدرر و مسدتول درخواسدت 

 831شود. 

امت در حقوق موووعه فرانسه، ديدوان 

كشور نزادي قتوي متهوي در انتبتو م دتن 

روشهتي پولي و غ رپولي جبران خسدتر  را 

نه عنوان يك اصل پذيرفته است متدام كده 

نن( در تنتفي نت مقوله جبران خستر  )همف

 831نبتشم.

ندر ايد   842شوراي دولتي فرانسه امت

نتور است كه قتوي اصوالب موظر نده اعمدتل 

روپ پددولي جبددران خسددتر  اسددت و اعمددتل 

هتي ديگر نه صدور  اسدتثنتيي امكدتن روپ

 848دارد.

نرخي از نويسدنمگتن در تأي دم ايد  

انم كه متضرر نت دريتفت معدتدل نظر گفته

توانم نزادانه هرطدور كده پولي خستر  مي

ز نن در جهت جبران ننچه از دست نبواهم ا

                                                           

138. R. Savatier, Traité de la Responsabilité Civile en Droit Français, T. II, N. 597, 2e éd., 

Paris, 1951; Le Tourneau, op. cit., N. 1255 – 1260, et N. 1269 - 1274. 

139. G. Viney, Responsabilité: Effets, N. 44, pp. 61-62. 

140. Conseil d'État. 

141. Ibid., N. 45, p. 62. 
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ندت ايد  همده  842داده است استفتده كنم.

توان از تمتيل رويه قضتيي نه تحم دل نمي

يكسددري تددمان ر نددر قتوددي كدده امكددتن 

فراه  كندم  نتنودكردن منبدع خسدتر  را 

 843پوشي كرد.چش 

در حقوق مصر ن د  مسدتفتد از مدتده 

ق.م. مقن ، قتودي را در تع د   روپ  286

تر  مبتدتر دانسدته اسدت و وي جبران خسد

مل م نه اعمتل روپ پولي نشمه اسدت و از 

ق.م. ن   اخت دتر قتودي  888/2مالح متده 

 شود.در مستول ت قراردادي استفتده مي

نت اي  همه، اعمتل روپ پولي جبران 

خستر  يك اصل است زيرا معتدل پولي 

خستر  نه راحتي قتنل تع    است و 

توانم نن را نه متعهمله، ن   نستنتر مي

دست نورد امت در صور  درخواست او طرق 

 ديگر اعمتل خواهم شم، ننتنراي :

توانم ر ستب روپ غ رپولي د قتوي نمي8

 خستر  را اعمتل كنم.

د درخواست متعهمله مبني نر اعمدتل 2

روپ غ رپددولي، قتوددي را ملدد م ندده نن 

 كنم.نمي

                                                           

142. Weill et Terré, Droit Civil, Les Obligations, N. 429, 2e éd., Dalloz, 198. 

143. G. Viney, op.cit., N. 46, p. 65; Le Tourneau, op.cit., N. 1271. 
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د درخواست وي مبني ندر اعمدتل روپ 3

كندم گرچده را مل م نه نن ميپولي، قتوي 

متعهم حتودر نتشدم روپ غ رپدولي جبدران 

 844خستر  را انجتم دهم.

 836امت در حقوق لبنتن مقن  درمته 

قتنون موجبت  و عقود تصري  كرده كه اصل 

نر جبران خستر  نه روپ پولي است امت 

توانم نر حسب مصلحت متضرر طرق قتوي مي

 846غ رپولي را نرگ ينم.

 

 تقليل ثمن مبحث دوم: 

يكي از طرقدي كده نده عندوان شد وه 

س ون ملدر(  ستر  در كنوان جبران پولي خ

 46شمه، تأس س تقل ل ثم  منمر. در مواد 

 846است. 62و 

كنوانس ون، در صدور   62ملتنر متده 

تسل   كتالي غ رمنلبر توسط نتيع، مشدتري 

توانم نه نسبت تفتو  ارزپ كتالي تسل   مي

زشددي كدده كددتالي شددمه در روز تسددل   و ار

منلبر نت قرارداد در روز تسدل   داشدته 

المسمي را تقل ل دهم. ايد  روپ است، ثم 

شته ندرخالف  دركشورهتي نت س ست  حقوق نو

                                                           

 . 62د63، صص. 2نب ل انراه   سعم، همتن، ..  .944

 . 62همتن،  .  .941

146. Réduction du prix. 
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ال مورد دفتع نوده است و ريشده حقوق كتم 

 848گردد.نن نه حقوق رم نرمي

ايدددد  روپ در اغلددددب كشددددورهتي 

سوس تل ستي ستنر و جهتن سوم در مجموعده 

ندده عنددوان روپ جبددران خسددتر   قددوان  

تكم لي گنجتندمه شدمه اسدت و اعمدتل نن 

محمود نه مواردي است كه نتيع مقصر نوده 

و حر ترم   و رفع نقص )عمم انلبتق كتال( 

را ن   دارد. اي  روپ، روپ جبران خستر  

مشهور و عمدومي مهمدي اسدت كدده در عدرف 

المللدي وجدود روزانه تجتر  داخلي و ن  

 841دارد.

ل اي  روپ محموديت زمتني نمارد اعمت

كه اخلتر عمم ملتنقدت كدتال مشروط نر اي 

 31دركمتددر از دو سددتل مووددوع مددتده 

كنوانس ون رعتيت شمه نتشم. اي  طرير را 

توان همراه نت طرق جبران پولي خسدتر  مي

اعمتل كرد و در اي  صدور ، تقل دل ثمد  

تالشي جهت جلوگ ري از دارا شمن نتعتدالنه 

 841جبران خستر  وارده. است نه

انم كه اي  طرير، در نرخي ديگر گفته

                                                           

147. Actio Quanti Minoris. 

، صدص. 2هجمه ت  از دانشدمنمان جهدتن، همدتن، ..  .941

 .282د283

 .281همتن،  .  .941
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ن ني شدمه كده وهله اول نراي هنگتمي پ ش

نتيع تقص ري نمارد و خستر  وارده مستنم 

(، ندت 81مدتده  6نه فعل او ن ست )نندم 

تواندم در مي 46متده  8اي  همه طبر ننم 

حتلت تقص ر نتيع و عمم امكتن استنتد نه 

 862متل گردد.ن   اع 81متده 

ي  روپ  همچن   گفته شمه اسدت كده ا

حتي در صور  اعمتل حر نتيع در اسدتفتده 

( هد  قتندل (Porte de remèdeاز مهلدت اودتفي 

 868استفتده است.

نه عالوه م د ان عدمم انلبدتق كدتالي 

تسل   شمه نت مفتد قرارداد ن   تدأث ري 

 862در اعمتل اي  روپ نمارد.

ت كده توان گفنه عنوان نت جه نحث مي

اي  طرير يك روپ جبران خستر  نه مفهدوم 

اخص كلمه ن ست نلكه روشي نراي جلدوگ ري 

از خستر  و منددع از داراشدمن نتعتدالنده 

نتيع است و در واقع قتعمه منع دارا شمن 

كندم اي  تأس س را توج ده مي 863نمون سبب

 نه قواعمي نظ ر اتالف و تسب ب.

در حقددوق ايددران از تقل ددل ثمدد  در 

                                                           

150. Audit, op.cit., N. 140, p. 135. 

151. J. Huet, Les Principaux Contrats Spéciaux, N. 11752-3, p. 555, L.G.D.J., 1996.  

152. Ibid. 

153. Enrichissement sans cause. 
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در مدتده « اخذ ارپ»ب تحت عنوان خ تر ع 

( ق.م. سددب  ندده م ددتن نمددمه و ندده 422)

عنوان يك قتعمه عمومي در معتمال  اعمدتل 

گردد و فقط در عقم اجتره جريتن نمارد مي

 ق.م.(.  488)متده 

كه نيدت واقعدتب ايد  صرف نظر از اي 

امددر روپ جبددران خسددتر  اسددت يددت روپ 

مون جلوگ ري از وقوع خستر  و دارا شمن ن

نيم كه تقل دل ثمد  سبب، اي  نحث پ ش مي

نه مثتنه يك روپ عتم در همه موارد عدمم 

انلبتق همتننم كنوانس ون در حقوق ايران 

 ه  قتنل اعمتل است؟

نراي پتسخ نه اي  ستال نتيم نه اي  

 تفتص ل توجه نمود:

د اگر عمم انلبتق كتال مرنوط نه 8

اوصتف استسي مورد معتمله كه عرفتب خود 

دهم، نتشم، در موووع معتمله را تغ  ر مي

كه موووع معتمله ع   مع   نتشم، صورتي

ق.م.( و اي   363معتمله نتطل است )متده 

نلالن نه دل ل فقمان قصم است و اگر كلي 

ال ام نتيع نه  الذمه نتشم، مشتري حرفي

تسل   فرد منلبر نت قرارداد )مالح مواد 

ت انجتم ق.م.( و يت درخواس 412و  238

ع   تعهم توسط خود يت ثتلث نه ه ينه 
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ق.م.( و در  231نتيع را دارد )مالح متده 

صور  عمم امكتن تحقر ه چ يك از 

حلهتي فوق، حر فسخ ن ع را خواهم راه

ق.م.(،  412و  231داشت )مالح مواد 

ننتنراي  نرخالف كنوانس ون، مشتري در 

 اي  فر  حر تقل ل ثم  را نمارد.

م انلبدتق نده ع دب نلكده د اگر عم2

نددوعي تبلددر از وصددر يددت شددرط نتشددم، 

الذمدده نتشددم، كه مب ددع كلددي فيدرصددورتي

همتننم فوق انتما نتيدم در جهدت اجدراي 

ع   تعهم و تسل   فرد منلبر تالپ كدرد و 

شود )مالح مواد در نهتيت حر فسخ ايجتد مي

ق.م.( و اگر عد   معد    412و  484، 238

اي مشدتري ايجدتد نوده، صرفتب حر فسخ ندر

ق.م.( نه  444نه نعم و  482شود )مواد مي

 حر تقل ل ثم .

د اگر عمم انلبتق، ع دب نده شدمتر 3

 422نيم، در اي  صور  مشتري ملتنر متده 

كده مب دع عد   معد   ق.م. و نه شرط اي 

نتشم حر فسخ يت تقل دل ثمد  )اخدذ ارپ( 

 دارد.

د اگر عمم انلبتق از مصتدير تدبعض 4

و  314شم ن   مشتري طبر مواد در صفقه نت

ق.م. حر فسخ يت تقل ل ثم  را خواهم  448
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 داشت.

نددت توجدده ندده ننچدده در فددوق نمددم، 

توان تقل ل ثم  را در موردي غ در از نمي

خ تر ع ب و تبعض صفقه اعمتل كرد و ل وم 

احترام نه نزادي اراده افدراد و رعتيدت 

اصل نزادي قراردادي در مورد متعتمل   و 

ه نتيع ن   دل ل ديگدري ندر صدحت از جمل

اي  نظر است، زيرا تقل ل ثمد  در واقدع 

ايجتني جميم از جتنب مشتري است كه نتيع 

ه چ الت امي نه قبول نن نمارد. در حقوق 

فرانسه ن   نظ ر حقوق ايران، از تقل دل 

ق.م.( سدب   8644ثم  در خ تر ع ب )متده 

نه م تن نممه و مشتري ن   فسخ و تقل دل 

 مبتتر دانسته شمه است.ثم  

( ندتم (Action estimatoireدعواي تقل ل ثم  

دارد. امت نت جستجو در منتنع موجود اي  

امر نه عنوان يك روپ عدتم ندراي جبدران 

 خستر  مشتهمه نشم.

نمتنم كه در نعضي از كشورهت  نتگفته

نظ ر اردن و امترا  حتي در خ تر ع ب ه  

شمه اسدت تقل ل ثم  )اخذ ارپ( پذيرفته ن

ق.م.  683ق.م. امترا  و متده  644)متده 
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 864اردن(.

 

 مبحث سوم: بازفروش كاال 

، 11متده  8در كنوانس ون ملتنر ننم 

چنتنچه طرف ديگر در تصرف كتال يت پس 

هتي گرفت  نن يت در پرداخت ثم  يت ه ينه

حف  كتال نه نحو غ رمتعترفي تأخ ر ورزد، 

نه حف   موظر 16يت  16طرفي كه طبر مواد 

توانم نن را نه طرير مقتضي كتال است مي

نه شرط اخلتر متعترف مبني نر قصم فروپ، 

اي   3نه شبص ثتلثي نفروشم و طبر ننم 

توانم از محل فروپ، مبلغي متده، وي مي

هتي متعترف معتدل مبتر. فروپ و ه ينه

نگهماري كتال را نرداشت نمتيم. اي  روپ 

خستر  تلقي توانم روشي نراي جبران مي

 گردد.

طرف نگهمارنمه نراي اي  امر نه نفع 

ديگري ه ينه كرده امت وي از پرداخت نن 

خودداري كرده است و اي  محروم متنمن 

طرف نگهمارنمه از متل خود نوعي ورر است 

توانم حتي نتشي از نقض تعهم ومني كه مي

قراردادي از سوي متلك كتال تلقي گردد ) 

                                                           

في القتنون الممني  ةالمسمت ال ح لي، العقود ةوهب .914

، چ. 81االردني و قتنون المعتمال  الممن ه االمتراتي،  . 

 . ق. ه 8428، دارالفكر، دمشر، 8
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 (.16و  16مواد 

از مفسران ايد  ندتز فدروپ را  نرخي

مبتني نر نظريه نمتينمگي دانسدته و ندر 

حر در واقدع نده انم كه طرف ذياي  عق مه

نمتينمگي از طرف متلك كتال كه تبلر كرده 

فروشددم، ايدد  اسددت، كددتال را مجددمداب مي

 11نمتينددمگي ندده طددور وددمني از مددتده 

ايدد   866كنوانسدد ون اسددتنبتط شددمه اسددت.

تقتل و عدمم انتقدتل متده، هر دوحتلت ان

گ درد، متلك ت كتال نه مشتري را در نر مي

شنمه ندمون  زيرا حر ندتزفروپ ندراي فرو

ن نددي شددمه شددرط ت انحددالل قددرارداد، پ ش

 866است.

 3در حقوق انگل س ن   نراست  ننم 

، در 8181قتنون فروپ كتال مصوو  41متده 

دو مورد نه فروشنمه طلبكتر ثم ، حر 

 ه است:نتزفروپ كتال داده شم

دددد وقتدددي كدددتال ودددتيع شدددمني و 8

 الفستد است نمون ن تز نه اخلتر. سريع

الفستد ن ست امت وقتي كتالهت سريع د2

خريمار ظرف مم  زمتن متعترف ثم  را 

                                                           

155. J. Huet, op.cit., N. 11773, p. 572. 

ي، حقوق ممني و حقدوق تلب قدي دكتر س م حس   صفتئ .911

، نشدر م د ان، تهدران، 8، چ. 468مقدتال (،  .  عه)مجمو

 . پ.  ه 8386
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نپردازد يت پ شنهتدي نراي پرداخت نن 

 ارائه نكنم پس از اخلتر نه وي. 

 

امت اي  حر نتز فروپ مبتني نر فسخ 

تزگشت كتال نه ملك نتيع قبلي قرارداد و ن

است نمي  صور  كه فروپ مجمد كتال نه 

ثتلث توسط نتيع قرارداد اصلي كتشر از 

انحالل نن قرارداد است و طب عي است كه 

فروشنمه حر دارد عتيما  حتصل از فروپ 

مجمد را تملك كنم و اگر خسترتي ديمه، 

از  41متده  8توانم نن را ملتنر ننم مي

صلي ملتلبه نمتيم. مشتري قرارداد ا

البته اگر در نت جه ن ع اصلي متلك ت 

كتال نه مشتري منتقل نشمه نتشم، نتيع 

كتال را ر ستب نه عنوان متل خود خواهم 

 868فروخت.

در حقوق نمريكت ه  نظ ر مقرره 

قتنون يكنواخت  2د823كنوانس ون، درمتده 

( نممه و UCCنتزرگتني ايتال  متحمه )

دو حتلت عمم  همتننم كنوانس ون ن  

                                                           

؛ كاليوام، اشم توف، حقوق تجتر  466-468همتن، صص.  .911

الملل )ترجمه گروه مترجمتن زيرنظر دكتر اخالقي(، .. ن  

. پ؛ نتتريددك  ه 8381، سددمت، تهددران، 8، چ. 242،  . 8

، لسدنة شر( قتنون ن ع البضدتئع االنجل د ي ادوارد عل ه،

عرندي از هندري ريدت  و كدرم  نده ، ترجمه424،  . 8181

 . 8113ل، ن رو ،  ، دارالج8چ.  شف ر،
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انتقتل متلك ت كتال نه مشتري و انتقتل 

نن نه وي تفك ك قتئل نشمه و حر نتزفروپ 

 را مللقتب نه نتيع داده است. 

در حتلت اول نتيع كتال را نه عندوان 

فروشددم و در حتلددت دوم ندده مددتل خددود مي

نمتينمگي از مشتري اقدمام نده ندتزفروپ 

 861(.Fننم  2د826و  2د823نمتيم )مي

س س در در  سه از ايد  تأ حقوق فران

قوان   سبني نه م تن ن تممه، امت نرخدي 

 8814انم كه اگر دادگته طبدر مدتده گفته

ق.م. حك  نه فسخ قرارداد دهم، نه موجدب 

اي  حك  قرارداد منحل و مب دع نده ملدك 

تواندم نن را گدردد و ندتيع مينتيع نرمي

نددتزفروپ نمتيددم و تفددتو  ندد   ثمدد  دو 

ه عنددوان خسددتر  ملتلبدده قددرارداد را ندد

در واقع تأس س ندتزفروپ چنتنكده  861كنم.

در كنوانس ون و حقوق نمريكدت و انگلد س 

وجود دارد در حقوق فرانسه پذيرفته نشمه 

 است. 

در حقوق ايران ن   حدر ندتزفروپ در 

ن ني نشمه و طبدر اصدول كلدي قوان   پ ش

حتك  نر معتمال  صرف تبلر مشتري از مفتد 

                                                           

 .462د468دكتر س م حس   صفتئي، همتن، صص.  .911

 .461همتن،  .  .911
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وانم مدتدام كده ن دع فسدخ تقرارداد نمي

نشمه و مب ع در ملك وي است ندراي ندتيع 

حر نتزفروپ ايجتد كنم، زيدرا ايد  عمدل 

تصرف فضولي در متل غ ر و غ رنتفدذ اسدت 

 862ق.م.(. 362)متده 

امت شتيم نتوان نت الغت  خصوص ت از 

قتنون تجتر  و اسدتبرا.  382و  388مواد 

يك قتعمه عتم از نن دو، حكد  نده جدواز 

پ متل متعهم قراردادي توسط متعهملده فرو

نه عنوان وث قه ملتلبت  و ان ار جبدران 

خستر  در صور  عمم امكتن الد ام وي نده 

جبران خستر  و پرداخت سدتير ديدون خدود 

توان نت صمور قدرار داد. از سوي ديگر مي

تأم   خواسته نسبت نه متل متعهم )مب دع 

در ن ع( و توق ر و سپس فدروپ نن )مدواد 

ق.ن.د.م. جميدددم(، هدددمف از  821 دددد821

 نتزفروپ كتال را تأم   كرد.

قدتنون مسددتول ت  3استنتد نه مدتده 

ممني ه  در صور  قول نه وحدم  نن دتدي  

مسددتول ت مددمني قددراردادي و قهددري در 

راستتي پذيرپ ندتزفروپ كدتال نده عندوان 

طرير جبران خستر  مقرر توسط قتوي خدتلي 

 از قو  ن ست.

                                                           

 .461همتن،  .  .911
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اي غيرپولي جبران خسارت گفتار دوم: روشه

 )طرق عيني(

گرچه جبران پولي خستر  نه صور  يدك 

نور يت ارشتدي در نسد تري از  اصل ال ام

هتي حقددوقي و از جملدده ايددران س سددت 

پذيرفته شدمه اسدت، امدت طدرق غ رپدولي 

تواندم در )ع ني( جبدران خسدتر  ن د  مي

مواردي كترگشت نوده و حتي نر طرق پدولي 

ايد  رو حتدي در عرصده ترج   يتندم، از 

ن ندي الملل ن   ايد  طدرق پ شتجتر  ن  

 .شمه است

 

 مبحث اول: دادن مثل مال تلف شده

صحبت از دادن مثل متل تلر شمه اصوالب 

در مستول ت قهري و درخصو  امددوال مثلدي 

گ درد و در مسدتول ت قدراردادي، صور  مي

سب  از پرداخت مثل موووع تعهم نده جدتي 

كلي مأنو  است. ندده طدورانجتم ع   نن نت

موووع تعهم قراردادي يكي از امدور زيدر 

 است:

 د دادن متل مع  . 

 الذمه. د پرداخت متل كلي في

د انجتم كدتر معد   قدتئ  نده شدبص 
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 متعهم. 

د انجتم كتر مع   غ رقتئ  نده شدبص 

 متعهم.

 د عمم انجتم كتري مع  .

 

در شر اول، و در صور  عمم انجتم 

م، عمم امكتن ال ام وي تعهم از سوي متعه

نه نن، مستنم نودن اي  عمم امكتن نه او 

توان وي را و مثلي نودن موووع تعهم، مي

مل م نه پرداخت مثل كرد و اي  امر شتيم 

در اعتده ووع ستنر متضرر نهتر نه 

 كترنيم.

در شددر دوم، پرداخددت مثددل مفهددومي 

نمارد چون موووع تعهم ع   مع   ن ست تت 

كه پرداخدت مثلش موووع ت  پ ما كندم، نل

فردي از افدراد كلدي هم شده نده عندوان 

گردد نه جبدران انجتم ع   تعهم محسوو مي

كه خود متعهمله يت خستر  و فقط در صورتي

شبص ثتلث نه ه ينه متعهدم ندتقض تعهدم، 

اقمام نه انجتم تعهدم نمتيندم، متعهدم، 

مل م نه پرداخت ه ينه نن اعد  از ق مدت 

هت خواهم نود كه ندوعي كتال و ستير ه ينه

جبران خستر  است. در شقوق ديگر ه  روش  

است كه پرداخت مثل موووع تعهم موودوع ت 
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 نمارد.

، 46متده  2در كنوانس ون طبر ننم 

پرداخت مثل كتال نه عنوان جبران خستر  

نتشي از عمم انجتم تعهم نه تسل   كتالي 

گردد، ( تلقي مي38ع   مع   )ننم و متده 

توانم عالوه نر م انلبتق كتال ميزيرا عم

وصر، نسبت نه نوع و جنس ن   واقع شود و 

عمم تسل   كتالي مع   ه  شتمل عمم تسل   

ه چ كتاليي و ه  تسل   كتاليي غ ر از نن 

 است.

نر فر  كه اي  مستنم قتنل قبول نده 

نظر ن تيم، طبر ننچه در انتماي فصل دوم 

ال ده از اي  نبش )دوم( نمم، قتوي مرجوع

مبتددتر در انتبددتو ايدد  روپ اسددت. امددت 

كترنردن اصلال( جبدران خسدتر  درمدورد نه

الذمه دق ر ن ست پرداخت مثل كتالي كلي في

زيرا اي  امر انجدتم عد   تعهدم اسدت و 

ظددتهر كنوانسدد ون در ايدد  خصددو  قتنددل 

 استنتد ن ست.

در حقوق ايران همتنلور كه گفته شم، 

جبران  قتوي مل م نه اعمتل روپ پولي

قتنون  3خستر  ن ست و نلكه طبر متده 

مستول ت ممني كتمالب مبتتر است تت روپ 

انسب را انتبتو كنم. ننتنر مستفتد از 
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 333و  321، 321، 388، 388،382مواد 

ق.م. پرداخت مثل متل تلر شمه نر ديگر 

طرق ترج   دارد و در مستول ت قراردادي 

كرد،  توان از مالح نن مواد استفتدهه  مي

 كنم.گرچه كمتر مصماق پ ما مي

البته نتيم توجه داشت كه اگر مب دع 

ع   مع   نوده و عمم انلبدتق، استسدي و 

منجر نه تفتو  صور  نوع ه كدتالي تسدل   

شمه نت مفتد قرارداد شود، معتمله نتطدل 

ق.م.( و پرداخدت مثدل نن  363است )متده 

نه متعهمله )مشتري( منجر نده دارا شدمن 

كه معتدل نن گردد مگر اي نه وي مينتعتدال

 خستر  ديمه نتشم. 

و امت در حقوق فرانسه ملتنر ننچه 

در مبحث دوم از فصل اول اي  نبش نمم 

نظرا  متفتو  است و مووع رويه قضتيي نن 

كشور در اي  خصو  در جتي خود ذكر 

 گرديم.

 

 مبحث دوم: تعمير كاال

كنوانس ون مشتري  46متده  3طبر ننم 

توانم از نتيع نبواهم كه عمم انلبتق مي

كتالي تسل   شمه را نت تعم ر نن جبران 

نمتيم )چرا كه كتالي مع وو تسل   شمه 
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كه چن   تقتوتيي نت توجه است(، مگر اي 

نه اووتع و احوال، غ رمعقول نوده يت 

 مصماق داشته نتشم.  36متده  3ننم 

درخواست تعم ر كتال حتي وقتدي مدورد 

توان نوعي الذمه است را ميي فيمعتمله كل

جبران خستر  تلقدي كدرد زيدرا ندت ايد  

درخواست، مشتري نده طدور ودمني كدتال را 

قبول و تملك كرده و حتل تعم ر متل خدود 

 خواهم.مي را

در حقوق ايران اگر كتالي تسل   شمه  

نيم طبر متده ع   مع   نتشم و مع وو در

ارپ ق.م. مشتري مب ر ن   فسخ و اخذ  422

است. از ننجت كه حقوق مشتري در اي  فر  

توان نت نه صور  حصري مع   شمه نمي

قتنون مستول ت ممني و  3استنتد نه متده 

ق.م. نه مشتري  418و  481مالح متده 

اجتزه درخواست تعم ر كتال از نتيع را 

انم. داد زيرا دو متده اخ ر خت  اجتره

اقع كه گفته شود، تعم ر كتال در ومگر نن

تالشي در راستتي انجتم ع   تعهم است كه 

در اي  صور  مشتري، حر درخواست نن را 

ق.م. خواهم داشت. امت  238طبر مالح متده 

نه هر حتل در صور  تراوي طرف  ، حك  نه 

 82رسم )متده اشكتل نه نظر مي تعم ر ني
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ق.م. و اصل تفس ري نودن مواد مرنوط نه 

 معتمال (. 

الذمه معتمله كلي في اگر كتالي موووع

نيم نت همدتن نتشم در نمو امر نه نظر مي

استماللي كه در حك  قضد ه در كنوانسد ون 

گفت   نتوان قتئدل نده امكدتن درخواسدت 

تعم ر كتال شم امت نت دقت ن شددتر معلدوم 

شود كه چون مشتري در اي  حتلت نت عل  مي

نه ع ب، اقمام نده قبدول كدرده، حدر وي 

 ق.م.(. 424و  423ستقط است )متده 

و امت درحقوق فرانسه گرچه در مدتده 

ق.م. همتننددم حقددوق ايددران مشددتري  8644

مبتتر ن   فسخ و اخذ ارپ گرديدمه اسدت، 

امت رويه قضتيي و نرخي از حقوقمانتن نر 

تواندم الد ام انم كه قتودي مياي  عق مه

نتيع نه اجراي ع   تعهم از طرير تعم در 

 868 را نبواهم.

نتيع مبني نر تعم ر امت پ شنهتد 

كتال متنع فسخ قرارداد توسط مشتري 

  862ن ست.

 

مبحث سوم: عذر خواهي و درج حكم در 

                                                           

161. Malaurie et Aynés, Cours de Droit Civil, Les Contrats Spéciaux, N. 402, p. 214, Editions 

Cujas, 2 e éd., Paris, 1988.  

162. Code Civil (Dalloz), Article 1644, p. 1303. 
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 جرايد 

چون اي  ش وه جبران خسترا  خت  

گونه خسترا  معنوي است و كنوانس ون اي 

خسترا  را نپذيرفته است نحث از نن 

موووع ت نمارد. امت در حقوق ايران اگر 

نممه نتشم نت استفتده خستر  معنوي وارد 

قتنون مستول ت ممني  82و  3از مالح مواد 

توانم نراي جبران نن حك  نه قتوي مي

عذرخواهي و در. حك  در جرايم دهم گرچه 

در مستول ت قراردادي، خستر  معنوي نتشي 

 نيم. از نقص تعهم كمتر پ ش مي

درحقوق فرانسه اوالب، طبر تفس ر رويه 

قتنون ممني كه  8846د8866قضتيي مواد 

خت  مستول ت قراردادي و جبران خستر  

نتشي از نقض قرارداد است، خسترا  معنوي 

 ن   قتنل ملتلبه است.

ثتن تب، نراست  ننچه در مبحث اول از 

فصل دوم اي  نبش نمم رويه قضددتيي قتودي 

را در انتبتو شد وه جبدران خسدتر  نزاد 

دانم متدام كه شد وه م ندور ندت هدمف مي

 ت ممني منتفت  نماشته نتشم، لدذا مستول

توانم حكد  نده در خسترا  معنوي قتوي مي

عذرخواهي و در. حكد  در جرايددم را ن د  
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 863صتدر كنم.

 

 مبحث چهارم: الزام به انجام عين تعهد 

كه انجتم ع   تعهم در نگته اول، اي 

ش وه جبران خستر  نتشدي از عددمم انجدتم 

را در نيم زيتعهم نتشم متنتقض نه نظر مي

هتي حقوقي نظ در ايدران و فرانسده س ست 

استستب پرداخت خستر  نتشي از عمم انجدتم 

شود كه امكددتن انجدتم تعهم وقتي ملر( مي

وجه امكتن نماشته نتشم  ع   تعهم نه ه چ

توانم ش وه حتل چگونه يك امر غ رممك  مي

جبران خستر  تلقي شود و اگر انجتم عد   

خستر  نتشدي  تعهم ممك  نتشم ديگر جبران

 از عمم انجتم نن موووع ت نمارد.

نت اي  همه تحت شرايلي ايد  تندتقض 

شود و ال ام نه انجتم ع   تعهم مرتفع مي

نوان شد وه جبدران خسدتر  مي توانم نه ع

نتشددي از نقددض تعهددما  قددراردادي ملددر( 

 گردد:

اگر در اثر يكي از موجبت  قتنوني، 

سخ متعهمله قرارداد را فسخ كرده و سبب ف

كه نه مستنم نه تقص ر متعهم نتشم يت اي 

سبب تقص ر وي قرارداد نتطل نوده يت 

                                                           

163. Le Tourneau et Cadiet, op. cit., N. 1277, pp. 342-343. 
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منفسخ شمه نتشم و در ع   حتل وي 

توانتيي متدي و حقوقي نراي انجتم تعهم 

توانم وي م نور را داشته نتشم، قتوي مي

را محكوم نه انجتم ع   تعهم ستنر نمتيم 

و چه نست اي  روپ نهتر از طرق ديگر و 

حتي نهتر از روپ پولي نتوانم ووع ستنر 

 را اعتده كنم و جبران خستر  نمتيم.

در كنوانس ون همتنلور كه گفتدده شدم 

و نظر نرخي مفسري ،  84نرخالف ظتهر متده 

روپ جبران خستر  از نظر اي  كنوانسد ون 

توانم منحصر در روپ پولي ن ست و قتوي مي

از نتو انتبتو انسب نراست  اصول كلدي و 

( و يت ندت رجدوع 8و( كنوانس ون )متده ر

نه يك حقوق داخلي صتل ، ايد  روپ را در 

 864فر  فوق نرگ ينم.

در حقوق ايران ن   نت توجه نه ننچه 

در جتي خود گفته شم منعي در اي  خصو  

 وجود نمارد.

در حقوق فرانسه ه  نت توجه نه ننچه 

در محل خود نمم منعي در اي  مورد وجود 

 نمارد.

 

 پنجم: ساير طرق جبران خسارتمبحث 

                                                           

 .81ر.ح.    .914
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ممك  است در حتل حتور يت در نيندمه 

ستر  وجدود ش وه هتي ديگري نراي جبران خ

داشته نتشم كه نتوانم نده نحددو مللدوني 

خسترا  وارد شمه را نه طور كتمل جبدران 

 كنم.

نراست  ننچه گفته شم اعمتل اي  طرق 

از نظر كنوانس ون، حقوق ايدران و حقدوق 

كده ندت منعي نمارد مگر اي  فرانسه اصوالب 

لي مغدتير   مره حقدوق داخ نرخي قواعم ن

داشته نتشم. رونم تكتملي جتمعه انسدتني 

مسددتل م ايدد  اسددت كدده در صددور  مقتضددي 

هتي جميم جبران خسدتر  متنتسدب ندت ش وه

نممه اتبتذ گدردد و حقدوق كده تحوال  پ ش

نسترستزي نراي تكتمدل و پ شدرفت جتمعده 

كدي از اهدماف خدود نشري را نه عنددوان ي

پ وسته ممنظر دارد اصوالب نه تنهت نت اي  

هت مبتلفتي نبواهم كرد نلكه متيدم ش دوه

 ننهت ن   خواهم نود. 
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 نتيجه

نيم ميز ننچه نه تفص ل نمم نرالر( ا

كه مقررا  كنوانس ون درخصو  اوصتف عتم 

خستر  قتنل جبران، خستر  تأخ ر تأديه 

  در اكثر وجه نقم و خستر  از خستر

موارد نت مقررا  موجود در حقوق ملي 

كشورهتي مورد نررسي يكستن است و 

همتهنگي قتنل توجهي در اي  زم نه وجود 

دارد و در مواردي نراي تكم ل مقررا  

نن،  8متده  2كنوانس ون نتيم طبر ننم 

نه حقوق ملي صتل  رجوع نمود و در اي  

الملل م تن قواعم حل تعتر  حقوق ن  

وصي است كه كترستز است و قتوي رس مگي خص

كننمه نتيم اصل انتبتو انسب را نت توجه 

الملل و رو( حتك  نر نه خصتئص تجتر  ن  

مقررا  كنوانس ون در اعمتل قواعم حل 

 تعتر  ممنظر قرار دهم.

و( مشتهمه شم كه در مقوله روشهتي 

تقوي  خستر  و زمتن و مكتن نن، همتهنگي 

س ستمهتي حقوقي موووع ن   كنوانس ون و 

كه از يك نررسي نس تر زيتد است نه طوري

هتي موجود در كنوانس ون، اصوالب حلسو راه

انم و از در اي  كشورهت ن   قتنل اعمتل

سوي ديگر، در مواردي كه كنوانس ون نسبت 
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هتي حلاي نمارد راهنه اي  موووع مقرره

توانم حقوق داخلي كشورهت نه راحتي مي

ر اصل انتبتو انسب يت از نتو رجوع ننت ن

ال امي نه حقوق داخلي صتل ، مورد 

 اقتبت  و اعمتل قرار گ رد.

دو روپ خت  تقوي  خستر  كه در مواد 

كنوانسدد ون مقددرر شددمه اسددت در  86و  86

تسريع و تسه ل امدر تقدوي  خسدتر  و در 

نهتيت دادرسي تأث ر چشدمگ ري دارد. نده 

در انتبدتو  گ ري كنوانسد ونكلي جهدتطور

روشهتي تقوي  مبتني نر اصل جبران كتمدل 

خستر ، تسريع در تشدب ص وقدوع و م د ان 

خستر  و تسده ل نن و حدل وفصدل نسدتن و 

المللي است كده در سريع دعتوي تجتري ن  

 توانم راهگشت نتشم.حقوق داخلي ه  مي

هدتي جبدران خسدتر  .( از نررسي روپ

نيددم كدده كنوانسدد ون ن ددع چندد   نرمي

ويددد  و  8112المللدددي كدددتال مصدددوو   ن

هتي حقوقي موودوع نررسدي ندر ايد  س ست 

 موارد اتفتق نظر دارنم:

د اصدل ندر جبدران كتمدل خسدتر  و 8

 اعتده ووع ستنر تت حم ممك  است.

د روپ پرداخت معتدل پولي خستر  در 2

 جبران خستر  اصل است.
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د قتوي ر ستب و يت نت تراوي طدرف   3

ن خسدترا  نزاد اسدت در انتبتو روپ جبرا

لك  اصل انتبتو منتسب تري  روپ، هم شده 

 حتك  است.

تواننم نت د طرف   قرارداد مي4

تراوي هر نوع روپ جبران خستر  را كه 

مغتير نت مفتد قواعم نمره نبتشم انتبتو 

نمتينم و اي  انتبتو نراي قتوي 

 االتبتع است.الزم

د روپ پولي جبران خستر  از طرير 6

كتال كه در كنوانس ون و ايتال   نتزفروپ

متحمه امريكت نراست  نظريه نمتينمگي 

پذيرفته شمه است، در حقوق ايران ه  

توانم نت مبنتي مرنوط نه تأم   مي

خواسته و توق ر و فروپ اموال خوانمه 

)محكوم عل ه( يعني وث قة عتم نودن 

اموال مميون )متعهم( و اخت ترا  گسترده 

قتنون مستول ت ممني  3قتوي نراست  متده 

 پذيرفته شود. 

دددد روپ تقل دددل ثمددد  مقدددرر در  6

كنوانسدد ون كدده در حقددوق فرانسدده هدد  

پذيرفته شدمه، در حقدوق ايدران ن د  در 

صور  تحقر خ تر ع ب يت خ تر تبعض صدفقه 

 قتنل اعمتل است.
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د روپ تعم ر كتال كه دركنوانس ون 8

نممه و در فرانسه ن   توسط رويه قضتيي 

يرپ قرار گرفته، در حقوق ايران مورد پذ

ه  در صور  تراوي طرف   و يت حتي نه 

عنوان ادامه انجتم ع   تعهم قتنل قبول 

 نيم.نه نظر مي

ددد روپ هددتي پددولي و ع نددي جبددران  1

خستر  حصري ن سدتنم و پ دمايش و پدذيرپ 

 هتي جميم در نينمه استبعتدي نمارد.روپ

توان گفت كده در زم نده در نهتيت مي

ان خسددترا  نتشددي از نقددض قددرارداد جبددر

همتهنگي نس تري ن   مقدررا  كنوانسد ون 

ويد  و  8112المللدي كدتال مصدوو ن ع ن  

هتي حقوقي مورد نررسي وجود دارد و س ست 

اي  امر نرنينم تالشهتي نظري و عملدي در 

جهت ايجتد يكنددواختي و وحدم  حقدوقي در 

م ددتن كشددورهتي جهددتن در عرصدده تجددتر  

و گتم متثري در راستتي مرتفدع الملل ن  

ستخت  مرزهتي تصنعي حتصل از خودن گتنگي 

نشر و غلبده وحدم  ندر كثدر  نده شدمتر 

 رود.مي

حقوقي ايران  كه س ست  ذكر است شتيتن

كنوانس ون از ح ث  پ وست  نه اي  در

اي موووع مورد ملتلعه نت متنع عممه
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رونرو ن ست مگر در خصو  خستر  تأخ ر 

م كه، شرايط استحقتق تأديه وجه نق

ملتلبه نن در حقوق ايران متفتو  از 

ووانط كنوانس ون در اي  خصو  نه نظر 

كه گفته شود در كنوانس ون نيم مگر اي مي

فقط اصل استحقتق نممه است امت شرايط نن 

همتننم موارد ديگري نظ ر نرخ محتسبه 

خستر  و دوره زمتني محتسبه نه انتبتو 

داخلي صتل  طبر انسب قتوي يت حقوق 

الملل خصوصي قواعم حل تعتر  حقوق ن  

واگذار گرديمه است كه در اي  صور  اي  

 متنع ه  مرتفع خواهم شم.

 

 


