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مجلة حقوقي ،نشرية دفتر خدممت
جمهوري اسالمي ايران
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المللدي

جبران خسارت نقض قرارداد در كنوانسيون
بيع بينالمللي كاال
حقوق ايران ،فرانسه ،مصر و لبنان
محسن قاسمي



فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول :اوصاف خسارت قابل جبران در مسؤوليت قراردادي
فصل اول :اوصاف عام خسارت قابل جبران
اول :مسلم و قطعي بودن خسارت
دوم :عدم جبران قبلي خسارت
سوم :نامشروع بودن خسارت
چهارم :مستقيم بودن خسارت
پنجم :قابل پيشبيني بودن خسارت

فصل دوم :اوصاف خاص خسارت قابل جبران
اول :خسارت بايد مالي باشد نه بدني
دوم :خسارت بايد مادي باشد نه معنوي
سوم :خسارت ،وارد بر اموال متعهدله قرارداد بيع بينالمللي باشد نه شخص ثالث

فصل سوم :خسارت تأخير تأديه وجه نقد
 .دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي دانشگته تهران.
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فصل چهارم :خسارت از خسارت

بخش دوم :تقويم خسارت و روشهاي جبران آن
فصل اول :روشهاي تقويم خسارت و زمان و مكان آن
گفتار اول :روشهاي تقويم خسارت
مبحث اول :روش عام (قضايي) تقويم خسارت
مبحث دوم :روشهاي خاص تقويم خسارت
يكم :روشهاي قراردادي
دوم :روشهاي قانوني تقويم خسارت
 :1تعيين نرخ خسارت تأخير تأديه وجه نقد
 :2روشهاي خاص مقرر در كنوانسيون بيع بينالمللي كاال
1ـ :2محاسبه خسارت در صورت وقوع معامله جانشين
2ـ :2محاسبه خسارت در صورت عدم وقوع معامله جانشين

سوم :روشهاي عرفي تقويم خسارت

گفتار دوم :زمان و مكان تقويم خسارت
مبحث اول :زمان تقويم خسارت
مبحث دوم :مكان تقويم خسارت

فصل دوم :روشهاي جبران خسارت
گفتار اول :روشهاي پولي جبران خسارت
مبحث اول :پرداخت معادل پولي خسارت
مبحث دوم :تقليل ثمن
مبحث سوم :بازفروش كاال

گفتار دوم :روشهاي غيرپولي جبران خسارت (طرق عيني)
مبحث اول :دادن مثل مال تلف شده
مبحث دوم :تعمير كاال
مبحث سوم :عذرخواهي و درج حكم در جرايد
مبحث چهارم :الزام به انجام عين تعهد
مبحث پنجم :ساير طرق جبران خسارت

نتيجه
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چكيده
شرايط

اصول،

و

روشهتي

قراردادي در كنوانس ون ن ع ن

خستر

جبران

المللي كتال

( 8112وي ) و حقوق ايران و كشورهتي مورد
نررسي تفتو

قتنل مالحظهاي نمارد و در اي

م تن ،متنع مهمي نر سر راه ايران نراي
پ وست

نه

اي

كنوانس ون

ديمه

نميشود

زيرا:
اوالً ،قواعم مرنوط نه اوصتف عتم و خدت
خستر

قتنل جبران ،خستر

نقم و خستر

از خسدتر

تأخ ر تأديه وجه
در حقدوق ايدران و

كشورهتي مورد نررسي نت كنوانس ون همتهنگي
دارد.
ً ،روشهتي تقدوي
ثانيا
تع

خسدتر

و ودوانط

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
ثالثا
نررسي و از جمله ايدران ،ندر اصدل جبدران
كتمل خسدتر  ،اولويدت روپ پرداخدت معدتدل
پولي خسدتر  ،نزادي قتودي در انتبدتو روپ
جبران خسارت نقض قرارداد ...
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منتسب جبران خستر
نر روشي خت

در فقمان تراوي طدرف

و حصري نبودن روشهتي پدولي و

ع ني مقرر در كنوانس ون و قدوان

داخلدي

اتفتق نظر دارنم.
و سرانجتم اي كه روشهتي نتزفروپ كتال،
تقل ل ثم

و تعم ر كتال نه عنوان طرق پولي

و يت ع ني جبران خستر

كه در كنوانس ون و

نرخي كشورهتي مورد نررسي ،مقرر شمه ،در
حقوق ايران ن

تحت شرايط ختصي قتنل اجرا

است.
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مقدمه
از

ديمگته

انميشمنمان

نرخي

هگل ،جهتن پس از شم

نظ ر

كثرتي كه نه خود
س ر ميكنم.

ديمه است ،نه سوي وحم

وي ،غتيددت حركددت مددمام ،تكددتملي و
ديتلكت كي تتريخ و ذهد

(رو)) مللدر را

رس من نه حدماكثر معرفدت و درح حدماكثر
نزادي از ق ود دروني و نروني و حتكم دت
دم،
دتن ميداند
انسد

دت
در ح د
در سراسد
دل ند
عقد

ووع تي كه ثمرهاپ زوال از خودن گتنگيهت
و شهود وحم
ن

از اي

و يكپترچگي است .عرصه حقوق
قتعمه مستثني ن سدت و شدتيم

پ ش و ند ش از نسد تري عرصدههتي ديگدر،
دوي وحدم
حركت خود نه سد

و يكپدترچگي را

نغتز كرده است.
كنوانس ون ن ع ن

المللي كدتال 8112
حركدت

وي  ،يكي از نمونههتي ندترز ايد

است و ميتوان نن را محصول تدالپ نظدري و
عملي عقال و دانتيدتن ملدل مبتلدر ندراي
رس من نه حماكثر تفته  ،همتهنگي و وحم
در حقوق تجتر

ن

المللي دانست.

تجتر  ،يكي از مهمتري

و شتيعتري

صور ارتبتط دولتهت و ملتهت نت يكميگر
است

كه

در

وم

نن

مبتدال

فرهنگي،
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اجتمتعي
ن هوده

س تسي

و

ن ست

كه

رخ

ن
جتمعه

ميدهم،

جهتني

لذا

يكي

از

اول

تالشهتي خود در جهت يكپترچگي و

وحم

ح له شروع كرده

حقوقي را از اي

است.
تت نه حتل كشورهتي نس تري نده ايد
كنوانسدد ون پ وسددتهانم و نظدد

نددوي

اقتصتدي جهتني نت تشك ل سدتزمتن تجدتر
جهتني ) )W.T.Oو عضويت كشورهتي نس تري در
نن ،ستمتن مستحكمي پ ما كرده است.
ايران ن
نظ

ندوي

راهي ج

ت

دادن نه ايد

اقتصدتدي ندمارد ،زيددرا نده

عندوان نرنينم تالپ فكدري عقدالي عتلدد ،
دمتر
ده شد
ددرفته ند
دب و پ شد
ده ،منتسد
عتدالند
مينيم و گذشته از اي

واقع تي اسدت كده

نمون شنتستيي نن نميتوان در عرصه جهتني
نقشي شتيسته ايفت كدرد .نده همد

سدبب

ايران تالشهتي قتنل توجهي ندراي پ وسدت
نه كنوانس ونهتي ن
ستزمتن تجتر

المللي و عضدويت در

جهدتني انجدتم داده اسدت.

نيشك كنوانس ون ن ع ن
وي

ن د  ،نده عندوان يكدي از مهمتدري

كنوانسدد ونهتي ن
مبتدال
944
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المللددي مرنددوط ندده

تجتري نتيم ممنظر قدرار گ درد و
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ده نن مقدممت
نراي الحدتق ند

الزم فدراه

نيم.
از سوي ديگر نتيدم توجده دا شت كده
گرچه هر كشوري ننتنر ويژگيهتي تدتريبي،
دي و
دتدي ،س تسد
دتعي ،اقتصد
دي ،اجتمد
فرهنگد
جغراف ددتيي خددود داراي س سددت

حقددوقي

مستقلي است كه نت ديگر س ستمهتي حقدوقي
موجود در ستير كشورهت ك

و ند 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
انستنهت نه يكميگر و گسترپ زيتد وسدتيل
ارتبتطي ،نتموجه ،نتمللوو و مضر جلددوه
ميكندم و ميتدوان نس ددتري از ننهدت را
ندمون نس ب زدن نه اصتلت فرهنگي و هويت
تتريبي يك ملت زدود.
حقددوق ايددران نددراي پ وسددت
كنوانسدد ون ن ددع ن
ن تزمنم اي

ندده

المللددي  8112ويدد

است كه از پ ش نقتط اشتراح

و افتراق خود را نت نن مدورد ملتلعده و
دع
دع مواند
دراي رفد
درار داده و ند
دي قد
نررسد
الحتق چترهانميشي كنم.
نه هم

منظور جبران خستر

نتشي از

نقض قرارداد در كنوانس ون نررسي شدمه و
جبران خسارت نقض قرارداد ...

941

نت مقررا

حقدوق داخلدي ايدران و نرخدي

كشورهتي ديگر نظ ر فرانسه ،مصر ،لبندتن
و در مددواردي انگلدد س و نمريكددت مددورد
مقتيسه قرار ميگ رد.
در اي

تحق ر انتما در نبدش اول از

اوصتف خسدتر
قراردادي سدب
روشهتي تقوي

قتندل جبدران در مسدتول ت
ميگدوي
خستر

و در نبدش دوم،

و زمدتن و مكدتن نن

دتر
(فصل اول) و روشهتي جبران خسد
دوم) را مورد نررسي قرار ميده

(فصدل

.

بخش اول :اوصاف خسارت قابل جبران در مسؤوليت قراردادي
در طول زنمگي ،هر شبصدي معمدوالب ندت
زيتنهتي متفتو

و متعمدي مواجده ميشدود

كه نس تري از ننهت ننت نر مقتضدتي طبدع
زنمگي اجتمتعي و فردي و س ر طب عي امور
است و نميتوانم موجب مستول ت كسي گدردد
وگرنه نظتم زنمگي انستن نه خلدر خواهدم
افتتد.
نراي تشب ص خسترا

موجب مسدتول ت و

قتنددل جبددران از خسددترا

فددوق ،اوصددتف

در
دوقي مبتلد
دتمهتي حقد
وخصوصد تتي در س سد
ملر) گرديمه كه نر سر همه ننهدت توافدر
وجود نمارد .نراي نررسي مفتد كنوانس ون
941
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ن ع ن

المللي كتال 8112وي

و مقتيسه نن نت چنم س ست
در ايد

خصو

در اي

دوقي ملدي،
حقد

دتر
دتم خسد
دتف عد
دش اوصد
نبد

جبران؛ اوصتف خت
تأس س خستر

دل
قتند

نن از نظر كنوانس ون؛

تأخ ر تأديه وجه نقدم و در
از خستر

نخر مسأله خستر

مركدب)

(رند

مورد نررسي واقع ميشود.
فصل اول :اوصاف عام خسارت قابل جبران
مقصود از اوصدتف عدتم خسدتر

قتندل

جبران ،خصوص تتي است كده در هدر س سدت
حقوقي ميتوان ننهت را ك
كنوانس ون ن

و ند ش ديدم و

ننهدت را مدم نظدر قدرار

داده است.
اول :مسلم و قطعي بودن خسارت

9ـ خستر

قتنل جبران ،خسترتي است

كه وقوع نن مسل

و قلعي نتشم .اي

وصر

عقلي و نميهي است و تصمير نن ن تز نه
استمالل نظري نمارد .روش
وجود و تحققش مسل
ديم

نشري

متعلر

در

اراده

است كه ننچه

نشمه و همچنتن در

كت

عمم

فرد

يت

است
مقن

نميتوانم
و

موجب

مستول ت شود.
جبران خسارت نقض قرارداد ...
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در كنوانس ون ندت توجده نده ندماهت
عقلي اي
تصري

وصر ،تصويب كننمگتن ن تزي نده

دك مقدررا
نن نميمهانم و ندمون شد
امر عقلدي ندميهي

كنوانس ون حمل نر اي
ميشود.

در حقوق ايران متده  821قتنون ني
در و لد وم
وصد

دادرسي ممني ستنر ،نر اي
نن داللت ميكرد:

«… در صورتي دادگته حكد
ميدهم كه ممعي خستر

نده خسدتر

ثتنت كنم ورر نه

او وارد شمه …».

در

قتنون

مصوو  8381چن

جميم

دادرسي

ني

تصريحي ديمه نميشود امت

جتي خردهگ ري نر مقن

ه

وجود نمارد

زيرا امر نميهي ن تزي نه تصري
در حقوق فرانسه ن
امر ،اي

ممني

وصر تصري

نمارد.

نه واسله نماهت

نشمه

است8.

1ـ اجزاء خسارت مسلم و قطعي

در كنوانس ون نه موجدب صدري
 ،84خستر

مدتده

قلعي نر دو نوع است:

8د تلر (زوال و نتنودي ننچه موجدود
1. Encyclopédie Juridique (Dalloz), (Mise á Jour: 2000-2), T.V, N.31.
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نوده است).
2د عممالنفع (محروم ت از حصول متل
و ازديتد نن).
در حقوق فرانسه ن
 8841ق.م .نر اي

مقدن

در مدتده
كدرده

دري
دو ندوع تصد

است2.

در حقوق مصر (ملتنر متده  228ق.م).
و لبنددتن (مددتده  262قددتنون موجبددت
خسدتر

عقود) ن

نوع است :تلر و

و

(عنتصدر التعدويض) دو

عممالنفع3.

امت در حقوق ايدران وودع ت متفدتو
ده عدممالنفع ن د
است و در اي كد
مسل

خسدتر

و قتنل جبران است يت نه اختالف نظر

هست.
در قتنون ني

دادرسي مدمني سدتنر،

دممالنفع ن د
دتده  ،821عد
دتنر مد
ملد
خسترا

مسل

جد

نه شمتر نممه نود و متده 6

قتنون مسدتول ت مدمني ن د
گذارده ندود و ندمي

در نن صدحه
ند

ترت دب نده اخدتالف

نظرهتي موجود كده ريشده در نراي فقهدتي
امتم ه دارد پتيدتن داده ندود .امدت در
2. Pertes, gains Manqués.
سعم ،النظرية العتمة لاللتد ام،2 .. ،
 .3نب ل انراه
 ،66 .چ ،2 .دارالنهضة العرن ه ،ن رو  8111 ،م.

جبران خسارت نقض قرارداد ...
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قتنون جميدم نيد
 ،8381مقن

دادرسدي مدمني مصدوو

ب طي مواد  268و تبصره
صراحتت
نتشي از عممالنفع را

 2متده  ،686خستر

غ رقتنل ملتلبه دانسته است ،در حتليكده
در ننم  2مدتده  1قدتنون نيد
ك فري جميم (مصدوو ،)8381

دادرسدي

عممالنفع را

قتنل ملتلبده دانسدته و مدتده  6قدتنون
مستول ت ممني ن

همچنتن نتقي است.

نت توجه نه مواد فوق دو مسأله نتيم
نررسي شود:
8د چرا مقن

در قدتنون جميدم نيد

دادرسي ممني ،خستر

نتشدي از عدممالنفع

را قتنل ملتلبه نمانسته است؟
2د مسأله تعدتر

قدوان

داخلدي در

اينجت چگونه قتنل حل است؟
در پتسخ نه پرسش اول انتما نتيم نه
ستنقه فقهي موووع پرداخت:
در فقه امتم ده ،مشهدور فقددهت ندر
اي

عق دمهانم كده عدممالنفع ،ودرر نده

دتر
شمتر نمينيم و لذا ملتلبه خسد

نتشدي

از عممالنفع موووع ت ندمارد .نندتنراي
اگر شبصي ،متلدك را از فدروپ كدتاليش در
نتزار ،ندتزدارد و ننگدته كدتالي م ندور
911
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نقصتن ق مت سوق ه پ ما كنم ،شبص مدتنع،
كتهش ق مت نبواهم

مستول تي در قبتل اي
داشت4.

است منتفع انستن و لذا اگدر

همچن

كسي انستني را حبس كنم يت نه نحو ديگري
متنع از كتركردن وي شود ،مستول نبواهدم
نود6.

داليدل و مسدتنما

ميتوان اي

چن

نظدر مشدهور را

خالصه كرد:

8د عمم تحقر ووع يدم غتصدبتنه و در
حك

نن.
2د عمم جريتن قواعم تسب ب و اتالف.
3د عمم شمول قتعمه الورر نسبت نه

عممالنفع ،زيرا اي
رافع حك

قتعمه اثر سلبي و

وروري دارد نه اثر ايجتني.

در مقتنل نظر مشهور ،عمهاي از فقهت
قتئل نه ومتن شمه و داليل زير را اقتمه
كردهانم:
8د ننچه موجوديتش نتلقوه اسدت ن د
 .4محقر حلي ،شرايع االسالم ،881 . ،6 .. ،چ ،8 .ملبعة
األدو في النجر االشرف 8311 ،ه  .ق؛ ش خ محممحسد نجفدي،
جددددواهر الكددددالم ،84 . ،38 .. ،چ ،8 .دارالكتددددب
االسالم ه،تهران 8422 ،ه  .ق؛ سد ماحمم خوانسدتري ،جدتمع
الممارح ،818 . ،6 .. ،چ ،2 .مكتبة الصدموق 8366 ،ه .
پ.
 .1ش خ محممحس نجفي ،همتن.86 . ،

جبران خسارت نقض قرارداد ...
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همتننم متلي است كه نتلفعل موجدود اسدت
زيرا عمم حصول منتفعي كه شأن و مقتضدتي
ب حتصل ميشونم ورر
ننهت اي است كه عتدتت
دمتر
ده شد
درار ند
دمن ،اود
دبب نن شد
دت و سد
اسد
مينيم6

موجبت

و عممالنفع در صور
نن ،ورر محسوو

فراه

ميشود8.

ندودن

نرخي ن

گفتهانددم ننچدده مقتضددي قريددب (ن ديددك)
پميمار شمن نن وجود دارد نه طوريكه عرف
نن را موجود پنمارد (امدت حتصدل نشدود)
است1.

ورر

2د افرادي نظ ر حتنس تعمي و تجدتوز
كردهانم و لذا ملتنر مملول نيت
ج اي تعمي ميتوان نت ننهت
3د قتعمه الورر شتمل اي

رفتتركرد1.

موووع ن د

هست زيرا اثر ايجتني و مثبت ه
4د صمق وقوع

دال نر

دارد82.

يم ودمتني ندر مندتفع

انستن حبس شمه نده تبدع ندمن او ،نع دم
 .1م رفتت) مراغي ،العندتوي  ،2 .. ،صدص ،428-421 .چ.
 ،8متسسة النشراالسالمي ،ق  8481 ،ه  .ق.
غروي نتئ ني و ش خ موسي خوانستري،
 .1م رزا محمم حس
من ة اللتلب ،811 . ،2.. ،چ ،8 .متسسة النشر االسالمي،
ق  8428 ،ه  .ق.
 .1م رزا حس نجنوردي ،القواعم الفقه ه،881 . ،8.. ،
ملبعة األدو ،نجر 8311 ،ه  .ق.
 .1ش رازي ،كتتو الغصب.62 . ،
 .91س م علي طبتطبتئي (صتحب ريدت ) ،نده نقدل از شد خ
محممحس نجفي ،همتن.82 . ،38 .. ،
911

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

ن

ست88.

6د عنوان عرفي سدبب ندر فعدل مدتنع
صتدق

است82.

 6د ادلهاي نظ ر «ال يبلل حر المسل »
اي

موووع را شتمل

است83.

نه نظر ميرسم كه نت توجه نه ادله
زير نظر دسته اخ ر اقوي نتشم:
8د امكتن اثر ايجتني قتعدمه الودرر،
كه نرخي فقهت و حقوقدمانتن ندر نن نظدر
دادهانم84.

2د صمق عرفي تسب ب و تقص ر در نن.
َّ
ب ودرر
دت
مسل الوقوع عرفد
3د عممالنفع
است.
4د

مالح

تشب ص

متل ت

يك

چ

و

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
 .99س ماحمم خوانستري ،همتن.811 . ،6 .. ،
 .91شه م اول ،شه م ثتني ،محقر كركي نده ن قل از شد خ
محممحس نجفي ،همتن.86 . ،
 .93ش رازي ،همتن.86 . ،
 .94س م علي طبتطبتئي( ،صتحب ريدت ) ،ريدت المسدتئل،
 ،328 . ،2..چتپ سنگي؛ دكتر س م مصلفي محقدر دامدتد،
قواعددم فقدده (نبددش مددمني) ،8 .. ،صددص ،866-868 .چ،3 .
انميشههتي ندو در ع لوم اسدالمي 8382 ،ه  .پ؛ محمدمنتقر
صمر ،الورر و الورار ،صص.213-382 .

جبران خسارت نقض قرارداد ...
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است و لذا متل ت ،يك حق قت عرفي است.
نت توجه نه ننچه ذكر گرديم،

لك

در قتنون جميم خواسته

معلوم ميشود مقن

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
قتنون جميم ن.د.م .در ستل  ،8381اكثر
حقوقمانتن نر اي
مواد

321

نميشود86

و
و

عق مه نودنم كه گرچه

333
نه

ق.م.

شتمل
در

طوركلي

عممالنفع

اي

خصو ،

قتنون ممني ستكت است و حتي مقرر كردن
پرداخت

ق مت

در

يوم االدا

ق.م .نشتن ميدهم كه مقن
ورر

نميدانم86

متده

382

عممالنفع را

امت طبر متده  128قتنون

ن.د.م .ستنر و متده  1ق.ن.د.ح .ستنر،
نمون شك عممالنفع ورر محسوو و خستر
نتشي از نن قتنل ملتلبه

است88.

 .91دكتر س محس امتمي ،حقوق مدمني،8 .. ،
 ،82كتدتنفروشي اسالم ه ،تهران 8382 ،ه  .پ.
 .91دكتر جعفري لنگرودي ،تتريخ حقدوق ايدران،323 . ،
كتنون معرفت ،تهران.
 .91دكتر س محس امتمي ،همتن؛ دكتدر جعفدري لنگدرودي،
همتن؛ دكتر نتصر كتتوزيتن ،قواعم عمومي قراردادهت.. ،
 ،4پ ، 122 .چ ،2 .شركت سهتمي انتشتر ،تهران 8386 ،ه .
 ،421 .چ.

914
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البته نعم از وقوع انقدالو ا سالمي و
تصويب قدتنون استسدي ..ا.ا ،.نرخدي ندت
توجه نه مفتد اصل  4اي
موازي
اي

قتنون كه حكومت

اسالمي نر اطالق و عموم همه اصدول

قتنون و كل ه قوان

عتدي و مقررا

دت،
درده اسد
دالم كد
دههت اعد
ده زم ند
را در همد
امكتن نسخ عملي يدت محتدوايي مدتده 821
قددتنون ن.د.م .سددتنر را پدد ش كشدد مه
نودنم81.

امت ندت تصدويب قدتنون جميدم نيد
دادرسي ممني در ستل  ،8381مقن

طي مواد
قددتنون

 268و تبصددره  2مددتده  686ايدد
ب خسددتر نتشددي از عددممالنفع را
صددراحتت
غ رقتنل ملتلبه نه شمتر نورد و در عد
حددتل نددت تصددويب قبلددي ننددم  2مددتده 1
ق.ن.د.ح .جميم مصوو  8381كه منتفع ممك
در ارتكدتو
الحصول امت حتصل نشدمه در اثد
جرم را در عماد ورر و زيتن نتشي از جرم
و قتنل ملتلبه دانسته است ،مسأله تعتر
مواد فوق را دام

زد.

چنتنكه مشتهمه ميشود ،مقن

در متده

صفتئي ،دوره مقممتتي حقوق ممني،2 .. ،
پ؛ دكترس محس
 ،234 .متسسه عتلي حستنماري ،تهران 8368 ،ه  .پ.
 .91س مخل ل خل ل دتن ،جد وه عدممالنفع ،دفتدر خدممت
حقوقي ن المللي.66 . ،

جبران خسارت نقض قرارداد ...
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 268و تبصره  2متده  686ق.ن.د.م .جميدم
دممالنفع را
دي از عد
دتر نتشد
بب خسد
دراحتت
صد
غ رقتنل ملتلبه دانسته ،امدت در نندم 2
متده  1ق.ن.د.ح .جميم ،حتي منتفع ممكد
الحصول را ه

تحدت عندوان ودرر و زيدتن

نتشي از جرم قتنل ملتلبه نه شمتر نورده
است و لذا تعتر

ن

اي

مواد نشكتر نه

نظر ميرسم .حتل نتيم ديم كه نيدت راهدي
نراي حل اي
8د ممك

تعتر

وجود دارد يت خ ر؟

است گفته شود تعتر  ،ظتهري

اسددت ندده واقعددي زيددرا ننددم  2مددتده 1
ق.ن.د.ح .جميم فقط در جراي

صتدق است و

دبتو را در
در اسد
دي از ديگد
دممالنفع نتشد
عد
نرنميگ رد و چن

مدواردي م شمول مدواد

 268و تبصره  2متده  686ق.ن.د.م .جميدم
نوده و غ رقتنل ملتلبهانم .امت نر ايد
نظر اي

اشدكتل وارد اسدت كده جدرم نده

عنوان سببي از اسدبتو وقدوع خسدتر

چده

خصوص تي دارد كه ودرر و زيدتن نتشدي از
عممالنفع مستنم نه نن قتنل ملتلبه اسدت
حتي اگر ممك

الحصول نتشدم امدت ودرر و

زيتن نتشي از عممالنفع مستنم نده ديگدر
اسبتو (نقض تعهدما

قدراردادي و وقدتيع

حقوقي غ رمجرمتنده نظ در تسدب ب) قتندل
911

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

ملتلبدده ن سددت .ندده نظددر نميرسددم هدد چ
زم نده وجدود

خصوص تي نراي جرم در ايد
داشته نتشم.

است كده نندم 2

2د احتمتل ديگر اي

متده  1ق.ن.د.ح .جميم كه مقمم التصدويب
است نه واسله تصويب مواد  268و تبصره 2
مددتده  686ق.ن.د.م .جميددم كدده مددتخر
التصويب است نسخ ومني شمه نتشم.
اي

احتمتل گرچده از احتمدتل قبلدي

قويتر است امت وجود فتصله زمتني نسد تر
دته ند
كوتد

دور و
دتنون م ند
دويب دو قد
تصد

دگرگون نشمن نن دتدي

طدرز فكدر حقدوقي

ارائه كننمگتن پ شنويس ايد
را ن

قدوان

نن

مواجه نت اشدكتل ميسدتزد .گرچده

چنتنكدده گفتدده ميشددود ننددم  2مددتده 1
ق.ن.د.ح .جميم عمالب متروح شدمه و نده نن
عمل نميشود و دادگتههت نه جبران خسدتر
نتشي از عدممالنفع مسدتنم نده جدرم ر ي
نميدهنم امت اي

رويه نميتوانم نراسدت

عق مه نه نسخ ودمني ايد
مذكور صور

نندم در مدتده

گرفته نتشم زيرا چن

نظدري

از سددوي دادگتههددت در توج دده رويهشددتن
انراز نگرديمه ،و نت توجه نه مراتب فوق
ن

نس تر وع ر است.
جبران خسارت نقض قرارداد ...
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3د و امت سوم
عممالنفع

تفك ك

عممالنفع
نمي

احتمتل مبتني نر
مسل

ممك الحصول
كه

شر)

و

از

قلعي

و

غ رقلعي

است.

غ رقتنل

ملتلبه

نودن

عممالنفع در تبصره  2متده  686ق.ن.د.م.
جميم نتظر نر حتلتي است كه قلعي و مسل
نبتشم امت عممالنفع مسل
ننم

متده

2

1

و قلعي طبر

ق.ن.د.ح.

جميم

قتنل

ملتلبه است و مالح مقرره موجود در متده
م نور

درخصو

اسبتني

غ ر

از

جرم

ه

وجود دارد و لذا نت نفي خصوص ت از اي
متده ،ميتوان نن را در عممالنفع نتشي
از اعمتل غ رمجرمتنه ن
م تن اي

اعمتل كرد .از

احتمتال  ،سوم

ننهت قوي تر

نه نظر مينيم زيرا:
متل ت و وجود يت عمم متل موكول نه
نظر عرف و در واقع يك حق قت عرف ه است
و عرف ،منتفع مسل

و قلعي الحصول را

متل موجود و عمم نن را ورر و خستر
ميدانم.

و

ننتنراي

نه

نظ ر تسب ب و الورر (در صور

موجب

قواعمي

قول نه اثر

ايجتني نن) ميتوان حك

نه جبران نن داد

و چنتنكه پ شتر گفت

 ،نرخي از فقهت

ن
911

نر اي

نظر هستنم.

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

دوم :عدم جبران قبلي خسارت

تأس س مستول ت مدمني وسد له جبدران
خستر

و نتزگردانمن ووع ستنر متضرر است

دتل و ايد
نه ان ار اكتستو و ازديدتد مد
امر در زمره نميه ت
است و نر هم

است

حقوق دن تي معتصدر
نه در كنوانسد ون و

نه درحقوق ايران و نه در حقوق فرانسده،
تصري نشمه كه خسترتي كه قبالب نده نحدوي
از انحت

جبران شمه است ،قتندل ملتلبده

ن ست گرچده ميتدوان نن را از مدواد 381
ق.م .و  32قتنون ن مده ايدران اسدتنبتط
كرد81.

سوم :نامشروع بودن خسارت

منظور از نتمشروع نودن خسدتر
است كه ورود خستر

اثر و نت جه طب عي و

معمول است فتي حر خستر
دتنراي
نند

ايد

زنندمه نبتشدم،

دروع،
دتع مشد
در دفد
دتلي نظ د
اعمد

اعمتل حر حبس ،اعمتل خ تر فسخ و متنندم
ننكه ورود خستر

ميتوانم اثدر طب عدي و

معمول ننهت نتشم سدبب ودمتن و مسدتول ت
 .91دكتر نتصر كتتوزيتن ،ال امهتي خدتر .از قدرارداد:
ومتن قهدري ،8.. ،پ ،886-881 .چ ،2 .متسسده انتشدترا
دانشگته تهران 8381 ،ه  .پ.

جبران خسارت نقض قرارداد ...
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نميشونم چون زيتن حتصل از ننهت نتمشروع
ن ست.
وصدر تصدري

در كنوانس ون نده ايد

نشمه است امت از مفتد مواد  68 ،46و 84
كه تحقر مستول ت را منوط نه نقض تعهما
قراردادي كرده و اي كه جدواز و حدر ندت
ومتن و مستول ت جمع نميشود ميتوان ل وم
نتمشروع نودن خستر

را استنبتط نمود.

درحقوق ايران از استقرا

در مدوادي

نظ ر متده  8قتنون مستول ت ممني و مواد
 68و  368قددتنون مجددتزا

اسددالمي ،وصددر

م نور استبرا .ميشود و عمم امكدتن جمدع
اعلتي حدر و جعدل ودمتن و مسدتول ت

ن

نتشي از اعمتل متعترف نن ن
وصر و ل وم نن

متيم ايد

است22.

ده ن د
در حقوق فرانسد

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
وارده كتفي نماننم و احت تجي نه تصدري
مقن

نب

ننم28.

نت اي

حدتل ميتدوان نن

 .11همتن ،پ828-843 .؛ دكتدر عبمالمج دم ام دري قدتئ
مقتمي ،حقوق تعهما  888 . ،8.. ،نه نعدم ،چ ،8 .نشدر
م ان ،تهران 8381 ،ه  .پ.
 .19دكتر نتصر كتتوزيتن ،همتن ،پ828. .
911

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

را از مجموعه مقدررا

مرندوط نده دفدتع

مشروع ،حر حبس و … استنبتط كرد.
چهارم :مستقيم (بالواسطه) بودن خسارت

مقصود از خستر

مستق

 ،خسترتي است

كه نت جه نيواسله عمل خستر زا نتشم و
در

نن،

مقتنل

خستر

غ رمستق

دارد ،يعني خسترتي كه ن

قرار

نن و فعل

زيتن نتر يك يت چنم واسله واقع و اثر
فعل م نور نت چنم واسله ظتهر شود.
درحقددوق فرانسدده مددتده  8868ق.م.
تصددري

نددر ايدد

دارد كدده در مسددتول ت
نتشم يعندي

قراردادي خستر

نتيم مستق

نت جدده مسددتق

و نالواسددله نقددض تعهددم

قددراردادي ندده شددمتر نيددم .حقوقددمانتن
فرانسوي نر اي
ايدد

عق مهانم كه علت اشتراط

امددر ،لدد وم احددراز رانلدده عل ددت

(سبب ت) ن

نقض تعهم قراردادي و خستر

وارده نه متعهمله است نه طوريكده وجدود
واسله ن

نقض تعهم و خسدتر

وارد شدمه

دي ند
نه متعهمله ،رانله سبب ت عرفد

نن

دو را منتفي ميستزد و موجب فقدمان يكدي
از اركتن عقلي و ندميهي مسدتول ت مدمني
قراردادي ميگردد و در واقع وقوع خسدتر
جبران خسارت نقض قرارداد ...

919

منتسب نه فعل متعهم نبواهم
درحقوق ايران ن

نود22.

مدتده  622قدتنون

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

را مقرر داشته است:
ملتلبه خستر

«درخصو
نتيم اي
وارده

وارده ،خواهتن

جهت را ثتنت نمتيم كه زيتن

نالواسله

نتشي

از

عمم

انجتم

تعهم يت تأخ ر نن و يت عمم تسل
خواسته

نوده

دادگته

دعواي

است

درغ ر

ملتلبه

اي

خستر

صور
را

رد

خواهم كرد».

نرخي از حقوقمانتن فلسفه وجودي اي
وصر خستر
ن

را ل وم احراز رانلده سدبب ت

عمم انجتم تعهم و خسدتر

وارده نده

و حر ن

است

متعهمله

دانستهانم23

هم

دم
دض تعهد
دتن نقد
دلهاي م د
دي واسد
درا وقتد
زيد
قراردادي و خستر

وارد نه متعهمله واقع

ميشود از ديم عرف رانله سبب ت ن

نقدض

22. Carbonnier, Jean, Droit Civil, T. 4 (Obligations), N. 157, p. 283, 20 e éd., Presses
Universitaires de France, 1996; Bufflan- Lanore, Droit Civil, Deuxième Annéé, N. 863, 6 e éd.,
Armand Colin, Paris, 1998; Pothier, Obligations, N. 167.

صدفتئي ،همدتن238 . ،؛ دكتدر نتصدر
 .13دكتر س محس
كتتوزيتن ،قواعم عمومي قراردادهدت ،همدتن ،پ. ،182 .
241؛ دكتر س محس امتمي ،همتن.246 . ،
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م نور قلع ميگردد.

تعهم و خستر

درحقوق مصدر ن د

طبدر مدتده 8/228

قتنون ممني ،فقط خسدترا

مسدتق

ملتلبه است و مقصود از خسدتر

قتندل
مسدتق

،

خستراتي است كه نت جه و اثر طب عي عدمم
انجتم تعهم يدت تدأخ ر در نن نده شدمتر
مدديرود .در ايدد
غ رمستق
قلع

س سددت

نودن خستر

حقددوقي ن دد

رانلده سدبب ت را

ميكنم24.

امت در كنوانس ون اشترهاي نده ايد
وصر نشمه است و مواد مرنوط نه مسدتول ت
قراردادي و جبران خسدتر

دي از نقدض
نتشد

تعهم از جملده مدواد ( 88 ،86 ،86 ،84و
ح ث مللدر اسدت .همد

 )81از اي

نتعث شمه تت نرخي مفسري
اي

نتور نتشنم كه خسترا

قتنل ملتلبه

امدر

كنوانس ون ندر
غ رمستق

ه

است26.

امت در تفس ر كنوانس ون نتيم يكي
از سه فر
8د

زير را در نظر گرفت:

ميتوان

گفت

كه

كنوانس ون

در

مقتم ن تن ووانط و شرايط جبران خستر
نتشي از نقض قرارداد نوده و نت اي
.14

حتل

سعم ،همتن ،صص68.-61 .
نب ل انراه
25. B. Audit, La Vente Internationale des Marchandises, N. 172, p. 163, L.G.D.J., 1990.
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نودن خستر

شرط مستق

است .ننتنراي
غ رمستق

ه

را ذكر نكرده

از نظر كنوانس ون خستر
قتنل ملتلبه است.

2د احتمتل ديگر اي
كنوانس ون در اي

خصو

است كه نگدوي
سدتكت اسدت و در

مقتم ن تن تمتم اوصدتف و شدرايط خسدتر
قتنل جبران نبوده است .در اي

صور

طبر

دولكلي كده
متده  8كنوانس ون نتيم نه اصد
مبتني نن را تشك ل ميدهنم رجدوع كدرد و
دول را ميتدوان اصدل حمدل
اصد

يكي از اي
امور و مفته
سل

نر مملول عقدل متعدترف و

نشدري (نندت

عقدالي عدتل ) دانسدت

(مستفتد از مدواد  .)… 81 ،86 ،1 ،1از
سوي ديگر همتنلور كه نرخي از حقوقمانتن
تصري

كردهاندم فلسدفه اشدتراط مسدتق

نودن خستر  ،مندوط ندودن ا حراز رانلده
سبب ت ند
است26

و اي

نقدض تعهدم و خسدتر

ندر نن

امر حتصل دقت و كنكتپ عقدل

متعترف (عقالي عتل ) است ،لذا كنوانس ون
ه

نتيم حمدل ندر ايد

معندت شدود و در

نت جه نتيم گفت كده از نظدر كنوانسد ون
ن د

دتر
خسد

دتق
غ رمسد

دمم
دل عد
ده دل د
ند

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.
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اسددتنتد نن ندده نقددض تعهددم قددراردادي
غ رقتنل جبران است.
3د ممك

است گفته شود كه از يك سو

كنوانس ون در اي

ستكت است و از

خصو

سوي ديگر اصول كلي مبنتي نن ن
از اي

ح ث نمارد ،لذا طبر متده  8نن

نتيم نه حقوق ملي صتل
تعتر

مملولي

ن

حقوق

كه طبر قواعم حل
خصوصي

الملل

ميگردد مراجعه كرد و حك

تع

قض ه را در نن

جستجو نمود.
نه نظر ميرسدم از م دتن سده تفسد ر
فوق ،دومي اقوي و ارج

نتشم و نت مندتط

عقالي عتل

و حمل كنوانس ون

دانست

ننت

دم اجتمدتع
نر ننكه خدود در واقدع نرنيند
عقول انستني است ميتوان گفت كه از نظدر
كنوانس ون ن

خسدتر

غ رمسدتق

ملتلبه ن ست ،مگر اي كه اي

قتندل

نوع خسدتر

قتنل پ شن ني در زمتن انعقدتد قدرارداد
نرخي قتئل نه قتنل

نتشم كه در اي

صور

ملتلبه نودن نن

شمهانم28.

 .11هجمه ت از دانشمنمان جهتن ،تفس ري نر حقدوق ن دع
ن المللي ،ترجمه دكتر مهدراو داراو پدور،14. ،3.. ،
پ ،2-6 .چ ،8 .گنج دانش،تهران 8384 ،ه  .پ.
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پنجم :قابل پيشبيني بودن خسارت

متده  84كنوانس ون ،ومتن طرف نتقض
تعهم قراردادي را محمود نه خسترا
پ شن ني كرده است .خستر

قتنل

قتنل پ شن ني،

خسترتي است كه توقع نه وجود نممن نن
معقول است و نه عبتر

ديگر ميتوان نر

حسب اووتع و احوال موجود ،تحقر نن را
در نينمه از قبل دانست .مستئل زير را
درخصو

قتنل پ شن ني نودن خستر

نتشي

از نقض قرارداد ميتوان طر) كرد:
8د مالح قتنل پ شن ندي ندودن خسدتر
نوعي است يت شبصي؟
2د زمدتن قتندل پ شن ندي ندودن چده
هنگتم است؟
3د موووع قتندل پ شن ندي ندودن چده
جنبههتيي از خستر

است؟

4د فلسفه اشتراط چن
ملتلبه نودن خستر

وصفي در قتنل

نتشي از نقض قرارداد

چ ست؟
6د نيت استثنتيي نراي

مقدرره وارد

نممه است؟

9ـ مالك قابل پيشبيني بودن خسارت
911
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نددت توجدده ندده قسددمت دوم مددتده 84
كنوانس ون ،دو مالح شبصدي و
جتنش

صور

گتهي
داليل

21

شبص

شبصي

نوعي21

نده

ملر) گرديمه است:
متعهم

وقوع

قراردادي،
در

خستر

ننتنر

اثر

نقض

قرارداد را پ شن ني ميكنم و گتهي چن
ن ست نلكه هر انستن متعترف و معقولي كه
در همتن شرايط و اووتع و احوال حتك
قرارداد نتشم وقوع خستر
خواهم كرد .ننتنراي
نودن خستر
است

كه

نر

را پ شن ني

نراي قتنل ملتلبه

نتشي از نقض قرارداد كتفي

خستر

را

شبص

پ شن ني

متعهم

كرده نتشم و يت نراي هر انستن متعترفي
قتنل پ شن ني نتشم گرچه شبص وي چن
پ شن نياي نكرده نتشم.
1ـ زمان قابل پيشبيني بودن خسارت

در اي

خصدو

ن د

مدتده  84صدراحت

دارد و زمتن انعقدتد قدرارداد را زمدتن
قتنددل پ شن نددي نددودن خسددتر

دانسددته

دتول
درارداد مسد
دتقض قد
دم ند
دت،لذا متعهد
اسد
خستراتي ن ست كه از نظر ندوعي ،و عملدي
28. Critére Subjectif – Objectif.
28. Alternative.
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در زمتن انعقتد قرارداد قتندل پ شن ندي
ب وي نتواندم نن را
نبوده است گرچه نعدما
پ شن ني

كنم32.

3ـ موضوع قابل پيشبيني بودن

مدورد ،مدتده  84كنوانسد ون

در اي

صراحتي نمارد و مسأله اختالفي است:
ب
نيت موووع قتنل پ شن ني نودن ،صرفت
نفس تحقر خسدتر

اسدت يدت عدالوه ندر نن

م دد ان دق ددر خسددتر

نتيددم قتنددل

ن دد

پ شن ني نتشم يت اي كده پ شن ندي حدمود
دت؟ در
دتفي اسد
كد

دتر
دتلي م د ان خسد
احتمد

اي كه موووع قتندل پ شن ندي ندودن نفدس
تحقر خستر

را شتمل است شكي ن سدت امدت

دوارد زيدر ميتواندم جد
عالوه ندر نن مد
موووع قتنل پ شن ني نودن نتشم:
د م

ان دق ر خسدتر

(معدتدل پدولي

نن).
د حمود احتمتلي م
در متده م نور لفد

ان خستر .
«مقدمار زيدتن»

نممه و از نن تفتس ر متفتوتي شمه اسدت:
ب نه ذكر گسدتره خسدتر (كم دت
نرخي صرفت
نن) اكتفت كرده و نن را ن
.31

همتن،

911

ج

 ،18 .پ2.-83 .

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

موودوع

قتنل پ شن ني
اي

دانسدتهانم38.

امدت نرخدي

احتمتل را دادهانم كه مبلد

زيتن وارده ن
متده  84اي

ج

موووع نتشم و ظدتهر

احتمتل را تقويت

امت گفته شمه است كه اي
است زيرا ممكد

مبه

ودرر و

ميكنم32.

نت جهگ ري

اسدت مقصدود از نن

نه عنوان معدتدل خسدتر
مبل پولي مع
ب غ درممك
نتشم 33كه پ شن ندي نن غتلبدت
ب حدمود
درفت
است .امت اگر گفته شود كده صد
احتمتلي م
خستر

ان خستر

عالوه نر نفس تحقدر

موودوع قتندل پ شن ندي را تشدك ل

ميدهددم ،تفسدد ر قتنددل قبددولتري خواهددم
نود34.

نه نظر مينيم نظر اخ ر ارجد

نتشدم

زيرا عالوه نر اي كه موووع قتنل پ شن ني
ميسدتزد از
نودن را نه نحو كتملي معد
ب ممكد
تحم ل يت اشتراط اموري كه عتدتدت
ن ست و لحتظ ننهت نتمعقول نه نظر ميرسم
پره

.31
.33
.34

ميكنم.

هجمه ت
همتن.
همتن.

31. Audit, op.cit., N. 172, p. 163.
از دانشمنمان جهتن ،همتن ،16 . ،پ.2-1 .
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4ـ فلسفه اشتراط اين وصف

نرخي مفسران ،مسأله رانله عل ت ن
دتر
دم و خسد
دض تعهد
نقد

دمه را پد ش
وارد شد

كش مه و قتنل پ شن ني ندودن خسدترا
مالح احراز اي

رانله

دانستهانم36.

را
امدت

اموري نظ ر ل وم رعتيت مفتد قصم مشدترح
طرف

و احترام نه نن ،ل وم تعميل حمود

خستر

دتوي توسدط
قتنل جبران در نرخي دعد

دادگته ن

نه عنوان مبنتي اشتراط ايد

وصر ملر) گرديمه كده در جدتي خدود نحدث
خواهم شم.
نت توجه نه نظر اول ،خستر

غ رقتنل

پ شن ني در مستول ت قدراردادي نده ايد
دل ل قتنل ملتلبه ن ست كه مستنم نه فعل
متعهم (نقض تعهم) نه شمتر نمينيدم و در
حتلت رانله عل ت ن

اي
خستر

فعل زيتننتر و

وجود نمارد.

1ـ آيا استثنايي بر اين مقرره وارد آمـده
است؟

از نظددر مفسددران كنوانسدد ون ،هدد چ
استثنتيي ندر ايد

مقدرره وارد نشدمه و

اموري نظ ر تدمل س و كالهبدرداري كده در
.31

همتن ،پ2.-1 .

911
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نرخي س ستمهتي حقوقي موجب قتنل ملتلبده
غ رقتندل پ شن ندي ميشدونم،

شمن خسترا
فتقددم چندد
كنوانس ون

اثددري در ح لدده حتكم ددت

هستنم36.

در حقوق فرانسه نه موجب صري

متده

 8862ق.م .در مستول ت قراردادي ،فقط
خسترا
در

اي

قتنل پ شن ني قتنل ملتلبه است.
س ست

حقوقي

همتن

ن

مستئل

پنجگتنه ملر) در كنوانس ون ،قتنل طر)
است:

9ـ موضوع قابل پيشبيني بودن

در اي

مسأله اختالف است:

در م تن نبست

مفسران قتنون مدمني
عق مه نودندم كده

فرانسه ،كستني نر اي
ب سبب خسدتر اسدت كده موودوع قتندل
صرفت
پ شن ني ندودن را تشدك ل ميدهدم .ندراي
مثتل اگر در اتومب لي كه نده گدتراژدار
سپرده شمه است ش ئي ق متي جتسدتزي شدمه
نتشم نه طوريكه ه چ فرد متعترفي احتمتل
نن را نمهم و در گتراژ مورد نظدر وقدوع
36. Audit, op.cit., N. 172, p. 163.
د همتن،

 ،18 .پ2-86 .
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سرقت (سبب خستر ) قتنل پ شن ني نتشدم و
نت ايد

همده گدتراژدار اهمدتل كدرده و

اتومب ل نه سرقت نرود ،وي مستول جبدران
تمتم خسترا

وارد نه دارنمه اتومب دل و

دور خواهدم
از جمله ارزپ ش ئ ق متدي م ند
نود38.

نر ايد

نظدر دو اشدكتل عمدمه وارد

نود31:

ب قتنددل
غتلبددت

ددد چددون سددبب خسددتر
پ شن ني اسدت پدس عمدالب مدتدة  8862ق.م.
مجتلي نراي اجرا پ ما نميكنم و وجود نن
ن هوده خواهم نود و اي

نرخالف نظر مقن

است.
د كم ت خسدتر
تعلر اراده طرف

ن د

عتمدل مهمدي در

نه مفتد عقم است.

امروزه در رويه قضتيي فرانسده ايد
نظر استقرار يتفتده كده كم دت خسدتر
گستره نن ن

و

نبش مهمي از موودوع قتندل

پ شن ني ندودن را تشدك ل ميدهدم و ايد
موووع محمود نه سدبب خسدتر

نمينتشدم و

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.
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حتي در نرخي نرا  ،سبب خستر

ج

موووع

قتنل پ شن ني نودن نه شمتر ن تممه است.
اكثر نويسنمگتن فرانسدوي ن د
عق

ندر ايد

مهانم31.

1ـ زمان قابل پيشبيني بودن خسارت

اي

زمتن طبر صري

مدتده  8862ق.م.

فرانسه ،زمتن انعقتد قرارداد است و همة
نويسنمگتن نن را

پذيرفتهانم42.

3ـ مالك قابل پيشبيني بودن

ب همه حقوقدمانتن فرانسدوي ندر
ظتهرا
اي

امر اتفتق نظر دارنم كه مدالح قتندل

پ دشن ني ندودن خدستر

قدراردادي ندتيم

دي
ده شبصد
ددم ) (In Abstractoند
ددوعي ندتشد
ند
) ،Concretoنه عبتر

(In

ديگر نتيم ديم كه نيت

از نظر يك متعهم متعترف و معقول خسدتر
وارده قتنل پ شن ني نوده است يدت خ در؟
الفتظ نه كتر رفتده در مدتده  8862ق.م.
متيم اي

نظر

است48.

39. Weill et Terré, Droit Civil, Les Obligations, N. 393, 2 e 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
هرگته شبص متعهم خستر

را پ شن ني كنم

ملتنر متده  8862ق.م .فرانسه ،مستول
ب قتنل پ شن ني
است گرچه نن خستر نوعت
نبتشم.
4ـ مبنا و فلسفه اشتراط اين وصف در جبران
خسارت قراردادي چيست؟

خصو

در اي

نظرا

متفدتوتي اندراز

شمه است:

9ـ4ـ اصل عليت

از ننجت كه ند

خسدترا

غ رقتندل

پ شن ني و انجتم نمادن تعهدم قدراردادي
رانله عل ت عرفي وجود نمارد ،مقن
پ شن ني نودن خسدتر

قتنل

قدراردادي را شدرط

مستول ت متعهدم ندتقض قدرارداد دانسدته
است42.

طرفماران اي
انگتشت

نظر در واقع نت يكستن

مفهوم قتنل پ شن ندي ندودن ندت

مفهوم مستق

و نيواسله نودن خستر

نده

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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اي

نت جده رسد مهانم و اصدوالب ندر ايد

دت ندت لحدتظ نسدبت قتندل
نتورنم كده علد
پ شن نددي نددودن مددتثر خسددتر
زيتننتر ،تعرير

نددت فعددل

ميگردد43.

1ـ4ـ اصل حاكميت اراده

قددراردادي غ رقتنددل

اي كدده خسددتر

پ شن ني ،قتنل جبران ن ست نمي

علت است

كه داخل در قلمرو قراردادي و قصم مشترح
طرف

نگرديمه

اسدت44.

ايد

مبندت تحدت

دتلت اراده
دتلت فدرد و اصد
تأث ر مكتب اصد
ارائه شمه و در واقع ل وم جبران خسدتر
را نتشي از تراوي طرف
تأي م اي

دتهانم .در
دانسد

مبنت گفته شدمه متعهدم نتيدم

نتوانددم خلددرا

نتشددي از قددرارداد را

نسنجم ،چه اگر خلرا

م نور قتندل توجده

نتشم ،شتيم نه تعهم ت
اف ايش عو
را پوشش

نمهم يت خواستتر

گردد تت حمي كه ايد

خلدرا

دهم46.

نرخي ديگر ن

گفتهانم كه اصل عدمم

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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غ رقتنل پ شن ني حتكي از يك شدرط ودمني
تحميمكننمه مستول ت قراردادي
مبنت اشدكتال

امت نر اي

است46.

زيدر وارد

شمه است:
د اصوالب متعتمل

در هنگدتم انعقدتد

قرارداد توجهي نه جبران خستر
تعهم نه جبران خستر

نمارنم و

نتشي از تعهم اصلي

و نمل از نن ن ست و فر

انتسدتو نن نده

موهدوم

و وظ فده

اراده متعتمل
جبران خستر

اسدت48

اثر قتنوني نقض قراردادهدت

است.
در اراده فدردي تنهدت
د امدروزه ديگد
مفسر و مب

انحصتري قراردادهت ن سدت و

همراه نت مالحظت

مرنوط نه نظد

س تسدي،

اجتمتعي ،اقتصتدي ،عمالت ،انصتف و حسد
ده طوريكده
ن ت در نظدر گرفتده ميشدود ند
ميتوان گفت عصر حتور ،عصر اجتمتعي كردن
حقوق قراردادي

است41.

3ـ4ـ اصل لزوم رعايت حسن نيت

46. Le Tourneau et Cadiet, op.cit.
 .41دكتر نتصدر كتتوزيدتن ،قواعدم عمدومي قراردادهدت،
همتن ،صص 264-266 .و ال امهتي ختر .از قرارداد :ودمتن
قهري ،همتن ،پ36. .
48. Schmidt, Joanna, Négociation et Conclusion de Contrats, N.1, Dalloz, 1982.
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در توو

اي

اصل ل وم حس

مبنت گفتده شدمه ،كده

ن ت در قراردادهدت كده در

قتنون ممني نرخي كشورهت تصري
ايجتو ميكنم كه خستر

شمه است،

قراردادي غ رقتنل

پ شن ني قتنل جبران نبتشدم ،در غ دراي
ب فتقم حسد ن دت نده
صور متعهمله غتلبت
ب ،نده واسدله
شمتر خواهم نمم زيرا اكثرا
عمل و يت حتي تقصد ر اوسدت ،كده متعهدم
نميتوانم خلرا

عقم را نسنجم و پ شن ني

نمتيم41.

مبنت گفتده شدمه،

در انتقتد از اي
ب مسدتل م ايد
كه حس ن ت صرفت

اسدت كده

متعهمله نتوانم خسترتي را ملتلبه نمتيم
دل
دود وي غ رقتند
دتي خد
دله خلد
ده واسد
ده ند
كد
پ شن ني شمه است ،امت اي

در احت دت.
امد

نه وجود اصل جبران نتپذير نودن خسدترا
قراردادي غ رقتنل پ شن ني نمارد ،نلكده
خلتي (تقص ر) متضرر خود مستقالب اثر معتف
كننمه از مستول ت نراي متعهم نه دنبدتل
دارد62.

4ـ 4ـ اصل لزوم رعايت عدالت معاوضي

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
تعهما

متعتمل

كه خلرا
اي

است حتل ننكه واقعدهاي

پ شن ني شمه را اف ايش ميدهم،

تعتدل را ندره

ميزندم .لدذا لد وم

ده
دت دارد كد
دي اقتضد
دمالت معتوود
دت عد
رعتيد
خسترا

غ رقتنل پ شن ندي لحدتظ نشدمه و

متعهم مل م نه جبران نن
در رد اي

نبتشم68.

دت كده
مبنت گفته شدمه اسد

اگر از ديم متعهمله نگدته كند
ميكن

تصدمير

كه وقتي غ رقتنل پ شن ندي ندودن

مستنم نه تقص ر وي ن ست ،عدمالت مقتضدي
جبران كتمل خسترا

وارده

است62.

 1ـ4ـ ضرورت تعديل خسارت قراردادي قابل
مطالبه به لحاظ مصالح اجتماعي و عملي

نرخي نر اي

نتورندم كده اصدل عدمم
قددراردادي

قتنددل جبددران نددودن خسددترا
ب نندت ندر يكسدري
غ رقتنل پ شن ني صدرفت
مالحظت

عملي مرتبط ندت مصدتل

اجتمدتعي

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.
911

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

تحت فشتر قرار داده و ح دت
اقتصددتدي وي را درمعددر
ميدهم اي

اجتمدتعي و

نددتنودي قددرار

اصل نه كتر مينيم و نه مثتنه

اهرم تعميل ،خسترا

قتنل جبدران را تدت

حم قتنل پ شن ني نودن كتهش
نت ايد

همده و علديرغ

ميدهم63.

ملدر) شدمن

مبتني گونتگون نراي توج ه م قرره مدتده
دمانتن
دي از حقوقد
ده نرخد
 8862ق.م .فرانسد
سرشنت

فرانسوي مبتلفت خود را ندت ايد

دذف نن
دتن حد
دته و خواهد
دالم داشد
درره اعد
مقد
شمهانم و در واقع غ رقتنل پ شن ني نودن
خسترا

را متنع جبدران نن توسدط متعهدم

نتقض تعهم قراردادي نمانستهانم زيرا:
د ستدگي ،منلر و انصتف اوصدتفي كده
نراي هر قتعمه حقوقي الزم است در مقدرره
متده  8862وجود نمارد ،چون وتنله تشب ص
خسترا

غ رقتنل پ شن ني مشدبص و مضدبوط

ن ست و تحم ل خسترا

م نور نه يدك طدرف

(متعهمله) توج ه نمارد.
د چه تفتوتي م تن مسدتول ت قهدري و
قراردادي است كه فقمان اي

مقرره را در

مستول ت قهري توج ده و ودرور

نن را در

مستول ت قراردادي مملل ميستزد؟ نه نظدر
53. Ibid., N. 333, p. 441.
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ميرسم چن

تفتوتي وجود

نمارد64.

تت حمود ستل

رويه قضتيي فرانسه ن

 8181م الدي چنمان اعتنتيي نه متده 8862
قتنون مدمني فرانسده نماشدت و حكد
جبران كل ه خسترا
نت دفدتع متد

نده

دس از ايد
ميداد و پد
مدتده در

سدولو از ايد

پتيتن نتمه خود ندود كده تدت حدم قتندل
توجهي متمتيل نه نن

گرديم66.

 1ـ استثنائات وارد بر اين اصل

8د نه موجب متده  8862قدتنون مدمني
دي از
درارداد نتشد
دض قد
دته نقد
ده هرگد
فرانسد
تمل س متعهم نتشدم وي ملد م نده جبدران
تمتم خسترا

حتي خسترا

پ شن ندي نشدمه

است .مقصود از تمل س در اي
نمادن عتممانه تعهم

متده انجتم

است66.

2د رويه قضتيي فرانسه نت تم سك نده
قتعمه «خلتي سنگ
است»68،

در حك

خلتي سنگ

در حكد

خلدتي عمدمي

متعهم قدراردادي را

عمم وي دانسته و ارتكتو نن توسط

متعهم را متنع اعمتل مدتده  8862قدتنون
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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ممني نه شمتر نورده

است61.

3د مستول ت سدتزنمگتن و فروشدنمگتن
كتالهتي مع وو و خلرنتح ن
استثنتئت
فر

يكي ديگر از

است زيدرا در ايد

تضدم

مسدتول ت،

ايمندي مب دع سدبب شدمه تدت

ستزنمگتن و فروشنمگتن م نور نده واسدله
امتره نگتهي از ع دوو پنهدتني مب دع در
حك

شبص داراي سو ن ت تلقي گردنم و حتي

در شرايلي كه نشتن ميدهم نميتوانستهانم
از ع وو پنهدتني نگدته نتشدنم مسدتول ت
ايشتن نسبت نه جبران همه خسدترا
از اي

ع وو نتقي

نتشدي

است61.

4د از ننجت كه قتعمه مرنوط نه نظد
عمومي ن ست و تراوي نرخالف نن ممك
توافر طرف

قرارداد ن

است،

ميتوانم مدتنع

دمني
دتنون مد
دتده  8862قد
درره مد
دراي مقد
اجد
فرانسه شود و اصوالب قتوي ن د نميتواندم
ب نه متده م نور استنتد نمتيدم و نن
ر ست
را اعمتل

كنم62.

و

در

امت

حقوق

نلمتن

متده  163قتنون ممني اي

مستفتد

از

كشور ،تمتم

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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خسترا

خسترا

حتي

غ رقتنل

پ شن ني،

قتنل ملتلبه و جبران است و از اي
فرقي

م تن

ن ست
مللر

و

مستول ت

اصل

جبران

قهري
كتمل

و

قراردادي

خستر

حكومت

دارد68.

در حقوق ايران در قوان
قراردادهت چن
لذا

ح ث

ممك

ايران

است

خسترا

مرنوط نه

مقررهاي وجود نمارد و
گفته

شود

غ رقتنل

در

حقوق

كه

پ شن ني

قتنل

ملتلبه است و متعهم نتقض قرارداد مل م
نه جبران نن است .امت در ستنقه تتريبي
حقوق ايران و در نتو ومتن قهري نرخي
تصري

كردهانم كه غ رقتنل پ شن ني نودن

خستر  ،موجب عمم تحقر رانله سبب ت عرفي
ن

وارد نه ديگري

فعل شبص و خستر

است:
«اگر كسي نچهاي را در محلي قرار دهدم
كه در نن معموالب ح وان درندمهاي وجدود
ب چن
نمارد و اتفتقت

ح واني پ ما شمه

و نچه را تلر نمتيدم وي نراسدت
مشهور وتم

ن ست زيرا اي

نظدر

دتر
عمل خسد

61. Mazeaud et Chabas, op.cit., N. 2391.
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را مستنم نه فعل وي

نظ ر اي

حك

قتنون مجتزا

نميستزد»62.

را در مواد  362و 363

اسالمي ميتوان ديم .حتل نت

توجه نه مبنتي قتنل جبران نبودن خسدتر
غ رقتنل پ شن ني كده همدتن قلدع رانلده
ده از ايد
دت و اي كد
دت اسد
عل د
تفتوتي ن

دث هد چ
ح د

م ستول ت قهدري و قدراردادي

وجود نمارد ،ميتوان از مالح مواد م ندور
استفتده نمود و نعنوان يدك قتعدمه كلدي
اعالم كرد كده خسدتر

غ رقتندل پ شن ندي

قتنل ملتلبه ن ست .نه عدالوه ممكد
مبنددتي ارادي (قددراردادي) ايدد

اسدت

قتعددمه

همتننم حقدوق فرانسده ،مقبدول نرخدي در
حقوق ايدران هد

واقدع گدردد .نرخدي از

حقوقمانتن معتصر ن
وجود اي

نراست

مبنتي عل ت

قتعمه در نتو تعهما

حقوق ايران را
در حقوق

قراردادي

پذيرفتهانم63.

مصر

ن

نه موجب

متده  228قتنون ممني ،خسترا

ننم

2

غ رقتنل

 .11شه م ثتني (زي المي الجبعدي العدتملي)  ،مسدتلك
االفهتم ،861 . ،42 .. ،چ  ،8.متسسه المعترف االسالم ه،
 8488ه  .ق.
 .13دكتر نتصدر كتتوزيدتن ،قواعدم عمدومي قراردادهدت،
همتن ،پ. 182 .

جبران خسارت نقض قرارداد ...

913

حتصل

پ شن ني

از

نقض

قراردادي

تعهم

قتنل ملتلبه ن ست .مبنتي اي
اراده مفرو

متعتمل

و عمم تعلر قصم

مشترح ايشتن نه جبران خستر
دانسته

پ شن ني

قتعمه،

شمه

است.

غ رقتنل

مالح

تشب ص

غ رقتنل پ شن ني نودن نوعي است و عمم
متعهم در انجتم نمادن تعهم و يت خلتي
وي

سنگ
خسترا

متنع

معتف ت

از

وي

جبران

غ رقتنل پ شن ني ميشود .موووع

غ رقتنل پ شن ني ،عالوه نر سبب و نفس
وقوع خستر  ،مقمار نن ن
قتنل

پ شن ني

انعقتد قرارداد

و

نودن

هست و زمتن
نن،

عمم

زمتن

است64.

دتتن ن د
دوق انگلسد
درحقد
جبران نبودن خسدتر

دل
دل قتند
اصد

قدراردادي غ رقتندل

پ شن نددي پذيرفتدده شددمه اسددت و قتوددي
نلمرسون در دعواي مشهور ))Hadley v. Baxendale
يكي از مبتني نن را فقمان رانلده عل دت
نر حسب جريتن طب عي امور و مبنتي ديگدر
را فقمان تعلدر قصدم مشدترح طدرف
جبران چن

.14

خستراتي دانسته

نده

است66.

سعم ،همتن ،صص. 61-61 .
نب ل انراه
65. Mckendrick, Ewan, Contract Law, pp. 373, 374, 3 e éd., Macmillan, 1997.
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فصل دوم :اوصاف خاص خسارت قابل جبران
ن

خصتيص تجتر

نن از قب ل تمدرك

الملدل و اقتضدتئت
ندر امدوال و تبدتدل

سريع و نستن نن و حل و فصل فوري و نمون
پ چ مگي اختالفت

و دعدتوي ت جتري موجدب

ددع
دددوانس ون ن د
ددت در كند
دددرديمه اسد
گد
ن

المللي كتال ( 8112وي ) ،اوصتف ختصدي

نراي خسترا

قتندل ملتلبده مشدمول ايد

كنوانس ون مقرر

گردد66.

اوصتف را نررسي ميكن

در اي

فصل اي

.

اول :خسارت بايد مالي باشد نه بدني

طبر صري

متده  6كنوانس ون ،خسترا

ندددمني و جبدددران نن مشدددمول مقدددررا
ب خسترا مدتلي را
كنوانس ون ن ست و صرفت
شتمل ميشود.
مقرره اي
مبدد

متده در واقدع نده ندوعي

و شددر) دهنددمه منلددوق مددتده 4

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
66. J. Huet, Les Principaux Contrats Spéciaux, N. 11721. A, p.520, L.G.D.J., 1996.
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نتشم ختر .از ح له شمول كنوانس ون اسدت
و متده  6نر نن تصري
اي

كرده است.

مقرره نده ويدژه خسدترا

ندمني

نتشي از استعمتل كتالي مع وو يت خلرندتح
را از شمول كنوانسد ون اسدتثنت ميكندم.
دمني نتشدي
ند

كل ه دعتوي مرنوط نه صممت

از استعمتل اي گونه كتالهدت طبدر قدتنون
ملي صتل

حل و فصل

در تب

ميشود68.

فلسفه اي

استثنت

ميتوان

گفت كده از يدك سدو ،قواعدم مرندوط نده
ب در
مستول ت نتشي از فعل تول ما عمومدت
هر كشوري ج
عمومي

نظ

قواعم نمدره و مرندوط نده
است61

دتر
دتيص تجد
خصد
تمرك

و از سوي ديگر ختر .از
دتر و
ده انحصد
دل كد
الملد

ن

نر امدوال دارد ،مينتشدم (نندم 8

متده .)8
نكتهاي كه در اينجدت شدتيتن نررسدي
است مسأله خسترا
طرف

وارد نر اموال يكي از

قرارداد (مشتري) ندر اثدر ع دب و

نقص كتالي موووع معتمله تجتري ن
است .مفسري
.11

هجمه ت

نر اي

المللي

عق مهاندم كده چدون

از دانشمنمان جهتن ،همتن ،8 .. ،صدص-12 .

.18
Audit, op.cit., N. 39, pp. 35-36.

68. Ibid.
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خسترا

وارد نر اموال مشدتري ،نتشدي از

نقص و ع ب كتالي مدورد معتملده از شدمول
كنوانسدد ون اسددتثنت
خسترا

نشددمه ،ايدد

در مقدررا
مشدمول نن ندوده و طبد

كنوانس ون قتنل ملتلبه

است61.

نرخي س سدتمهتي حقدوقي ممكد
خسترا

البته در
اسدت ايد

از نوع قهري نه شمتر نيدم و نده

قراردادي؛ در اي
كه چن

نددوع

صور

از نظر دادگدتهي

نظري را پذيرفته دعتوي مرنوطده

مشمول كنوانس ون نبواهم نود (متده .)4
دوم :خسارت بايد مادي باشد نه معنوي

در كنوانس ون نده ايد

وصدر تصدري

نشمه است امت ميتوان نن را نت توجه نده
مالح منلدوق مدتده ( )4كنوان س ون (فقدط
نتشدي از قدرارداد ن دع

حقوق و تعهدما

مشمول كنوانس ون است) ،اطدالق مدتده  6و
يت مفهوم موافر نن استنبتط نمود.
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
تجتري معدتمال

د هجمه ت

ن

المللدي اسدت (نندم 8

از دانشمنمان جهتن ،همتن،

69. Ibid., N. 40, p. 36.
.12 .
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متده  .)8نندتنراي
مرنوط نه خسترا
صتل
ن

رسد مگي نده دعدتوي

معنوي تتنع حقدوق ملدي

دتر
است كه طبر قواعم حل تعد

الملل خصوصي تع
سوم:

خسارت،

حقدوق

ميگردد.

وارد

بر

اموال

متعهدله

قرارداد بيع بينالمللي باشد نه شخص ثالث

مستنبط از مدواد  4و  84كنوانسد ون
وارد نر امدوال شبص

خسترا

ثتلث در اثر نقض تعهما
ن

قدراردادي ن دع

المللي ختر .از شمول كنوانس ون اسدت

و نتيم طبدر قدتنون ملدي صدتل
شود82.

خص صده تجدتر

ن

رسد مگي

الملدل اقتضدت

ميكنم كه اشبت

ثتلدث كده ارتبدتطي ندت

قرارداد ن ع ن

المللي مشمول كنوانس ون

نمارنم از شمول نن ختر .شدمه و رسد مگي
نه دعتوي ننهت تتنع حقدوق داخلدي صدتل
نتشم (ننم  8متده .)8
فصل سوم :خسارت تأخير تأديه وجه نقد
در كنوانس ون طبر متده  ،81در صور
تأخ ر در پرداخت ثم
درف
سوي يكدي از طد
.11

همتن،3 .. ،

911

يت وجدوه ديگدر از
 ،طدرف ديگدر مسدتحر

 ،13 .پ8 .د.2

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

دريتفت نهره خواهم نود ،نمون اي كه نده
حر او در ادعتي خسدتر
خللي وارد نيم .اي

موودوع مدتده 84

نكت

درخصو

مقدرره

م نور قتنل توجه است:
8د مقرره متده فوق منحصر نه تدأخ ر
در پرداخت ثم

ن ست نلكه خسدتر

تأديه نه هرگونه مبل

تدأخ ر

نه تعوير افتدتده

تعلر ميگ رد.
2د ورورتي نمارد نپرداخت
م نور منجر نه نقض قرارداد

نه وجدوه

گردد88.

دتمهتي حقدوقي كده در
3د ندرخالف س سد
ننهت نهره (خستر
خسترا
ممك

تأخ ر تأديه) ج ئي از

محسدوو ميشدود و ندت ملتلبده نن
اسدت دي گر امكدتني ندراي ملتلبده

دترا
خسد

دم ،در
دومي نبتشد
دم عمد
در قواعد
طبد

كنوانس ون مقرر شدمه كده شدبص متعهملده
ميتوانم عالوه نر ملتلبه نهره وجوه نقدم
دتده )84
دومي (مد
دم عمد
در قواعد
ده ،طبد
معوقد
ملتلبه خستر

نمتيم.

در واقع خستر

تأخ ر تأديه از نظر

كنوانس ون نوعي سود پولي است كه اگر در
اخت تر متعهمله نود از نن نهره مينرد و
اي
.19

غ ر از خستراتي است كه ممك
همتن،

است نه
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وي در اثر نقض تعهم قراردادي وارد شمه
نتشم.
4د در اي

متده نرخ نهره مع

نشمه

نن ن د

مشدبص

و ووانط كلي نراي تع د

دتالف زيدتد
امر اخد

نگرديمه است .علت اي
كشورهت در ندرخ خسدتر

م ندور اسدت كده

امكتن حصول توافر را نتممك

ميستخت ،نه

عالوه اووتع و احوال اقتصتدي متغ راست و
تع

يك نرخ ثتنت نهره صح

نراي تع
صتل

اي

ن ست .لذا

نرخ نتيم نه قتنون ملدي

مراجعه كرد (متده  8ننم  )2و اگدر

نن قتنون چن

نكرده نتشم

نرخي را مع

نه نظر نرخي مفسران ،دادگته نتيدم ندرخ
نهره استقرا

در محل تجدتري طلبكدتر را

مالح محتسبه خ ستر

تدأخ ر تأديده قدرار

دهم82.

 6د در متده م ندور مشدبص نشدمه كده
نهره نراي چه دورهاي از زمتن محتسدبه و
پرداخت ميشود در اي

خصو

ن

نتيم طبر

ننم  2متده  8نه قتنون ملي صدتل

رجدوع

نمود.
 6د اثبت

ورود خستر

در مدم

زمدتن

تأخ ر در پرداخت وجده نقدم الزم ن سدت و
.11

همتن ،پ8.د2.
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اي كه خستر
درخصو
مفسران

وارد شمه مفرو
تع

اي

نرخ

است

داخلي نت مشكال

كه

است83.

نهره

نظر

نرخي

مراجعه

نه

حقوق

متعمدي رونرواست:

انتددما مسددأله انتبددتو نددرخ نهددره
نراست

نر قرارداد و قدتنون

قتنون حتك

مقر دادگته ملر) و قتودي در ايد
سرگردان ميشود .نده عدالوه ا ي

م دتن
احتمدتل

وجود دارد كه قتنون ملي صدتل  ،پرداخدت
نهره را نپذيرفته نتشم و در نهتيت نتيم
توجه داشت كه رو) كنوانس ون نر اي
دت جدتي ممكد
نظر دارد كه تد
تعتر

قوان

امر

ندت مسدأله

مواجه نشود.

پس ارج اي است كه قتودي يدت داور
ب نت رجوع نه مكدتني
نرخ نهره را مستق مت
مع
ن

نمتيم و در اي

تع

محدل تجدتر

دور
صد

متعهملده و متعهدم يدت

نتزاري كه در نن معتمله صور
را انتبتو

نتيدم

گرفته يكي

نمتيم84.

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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وجه نقم رنت محسدوو ميشدم و ملتلبده نن
ب نت اي استمالل كه
غ رشرعي نود 86.ظتهرا
نت انعقتد عقم ن ع ،ثم

همچون ديني كده

مشتري در قبتل نتيع دارد تلقي ميشدود و
انگتر كه مشتري مقتر
صور

در اي

و نتيع مقر

است.

ملتلبه هر نوع زيتدي ع ندي

يت حكمي و از جملده تحدت عندوان خسدتر
تأخ ر تأديه داخل درشمول رندتي قرودي و
حرام نوده و متل نه دسدت نمدمه از ايد
طرير غ رقتنل تصرف و تصرف در نن مشدمول
اكل متل نه نتطل و مستوجب ودمتن خواهدم
نود .امت نتنكهت مجتز نه دريتفت خسدتر
تأخ ر تأديده نراسدت

مقدررا

مفتد اسنتد نتنكي شنتخته شمه
دل ل اي

استثنت روشد

موجدود و
نودنم86.

نبدود و نده

عق مه نرخدي ميتوانسدت نده دل دل وجدود
توافر ن

نتنك و گ رنمه تسه ال

مبني نر اخذ خستر
نمي

تأخ ر تأديه

ندتنكي
نتشم88.

دواد  221ق.م .و 823دد881
ترت دب مد

قتنون ن.د.م .ستنر غ رشدرعي و غ رقتندل
 .11نظريه شمتره  3146شوراي نگهبتن مدورخ  8364/4/82و
پتسددخ مجددمد نن شددورا پ ددرو نظريدده م نددور در تددتريخ
.8368/82/84
 .11روزنتمه رسمي ،مورخ  ،8362/2/23پ.88328 .
 .11دكتر عبما… ك تئي ،التد امت ندتيع و مشتددري. ،
 ،443چ ،8 .انتشترا ققندو  ،تهدران 8386 ،ه  .پ.
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اجرا و متده  34قتنون ثبت و تبصرههتي 4
نتمه اجرائي

و  6نن و مواد  36و  38ني
ثبت نتطل اعالم گرديم.

امت ايرادهتي زيدر ندر نظدر شدوراي
نگهبتن وارد

نود81:

اصلي دارد كه مع

8د رنت دو رك

كننمه مته ت و جوهر نن است:
8د8د متل نه دسدت نمدمه يكدي از دو
معتمله يت از توانع نن نتشم و سببي

عو

مستقل نتوان نراي تملك فر
2د8د اي

نمود.

متل زيتدتر از ننچده داده

شمه است نتشم.
امت در خستر

تأخ ر تأديه وجه نقم

دو وجود نمارد:

ه چ يك از اي
اوالب ،ورر ملتلبه شمه خسدتر

تدأخ ر

تأديه نتشي از نقض عهدم ندمهكتر اسدت و
سددببي مسددتقل از عقددم دارد و وي نتيددم
ملتنر قواعم مستول ت ممني نن را جبدران
كنم.
ب ،اي
ثتن ت
از

مبل

ميشود،

اصلي
نلكه

مبل

اوتفي ن ست كه ن ش

نه

پرداخت

كمتري

وام

دهنمه

خسترتي

است

كه

 .11دكتر نتصر كتتوزيتن ،قواعم عمومي قراردادهت،4.. ،
پ 122 .و  ،128همتن؛ دكتر ك تئي ،همتن ،صص444.-448 .
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طلبكتر در نت جه محروم متنمن از سرمتيه
خود متحمل شمه و متشكل از دو چ
از

سود

رفته

دست

سرمتيه،

كتهش

است:
قمر

خريم پول.
2د رنتي معتملي صدتدق ن سدت و صدمق
ننتنر مالحظدت

رنتي قروي ه

فدوق محقدر

نمينتشم.
3د ننچه در رنتي قروي موجب حرمدت و
صمق اكل متل نه نتطل است ،شرط و توافدر
نر سر گرفت

و دادن زيتدي است امت مقرر

كردن قتنوني زيتدي تحت شمول رنتي قرودي
ن ست.
ددتر
ددوان خسد
ددت عند
دده تحد
دد ننچد
4دد
تأخ رتأديه گرفته ميشود در واقع معدتدل
كتهش قمر
كتمل دي
6د

خريم پول و عملي درجهت تأديه
است و زيتدي واقعي ن ست.

متعهم

پرداخت دي
متنمن

(نمهكتر)

نت

تأخ ر

در

نقمي خود در واقع سبب محروم

متعهمله

(طلبكتر)

از

سود

سرمتيهاپ شمه و لذا از نتو تسب ب و نه
واسله تقص ر مستول است.
نه هر حتل نظدر شدوراي نگهبدتن تدت
تصويب قتنون جميم ن.د.م .نده قدو

خدود

نتقي و مالح عمل دادگتههت نود .امدت ندت
914
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دادرسي مدمني در

تصويب قتنون جميم ني

ستل  ،8381معلوم شم كه اي
كتهش قمر

شورا توج ده

خريم پدول را پذيرفتده و ندت

حصول شرايط مقرر در متده  622اي
ملتلبه خستر

قتنون

ده نقدم را
تأخ ر تأديه وجد

خالف شرع نميداندم .در حدتل حتودر ننچده
ميتوانم مستنم دادگتههت در صمور حك
پرداخت خستر
تنهت هم

تأخ ر تأديده

قرار گ درد

متده است كه شدرايط ختصدي در

نن نه صور

حصري مشبص گرديمه است.

شرايط ملتلبه خستر
حقوق

نه

ايران،

ملتنر

ن.د.م .جميم از اي

تأخ ر تأديه در
622

متده

قتنون

قرار است:

8د موووع دعوا ،دي

و از ندوع وجده

رايج نتشم.
2د داي  ،دي
دي

را ملتلبه كرده نتشم.

3د مميون متمك

و توانت نر پرداخدت

نوده و نت ايد

حدتل امتندتع كدرده

نتشم.
4د شتخص ق مت ستالنه از زمتن سررس م
تت هنگتم پرداخت نه طدور فتحشدي تغ
كرده نتشم و در ايد

صدور

در

اعدالم نتندك

مرك ي مالح است.
6د طلبكتر پرداخدت خسدتر

نتشدي از
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ديركرد را ملتلبه كرده نتشم.
6د دادگته م
را نراست

ان خستر

تأخ ر تأديه

مالح م نور محتسبه و حك

نه

پرداخت نن صتدر ميكنم مگر اي كه طرف
نه نحو ديگري مصتلحه نمتينم.
مالحظه
خستر

شرايط

نشتن

فوق

ميدهم

تأخ ر تأديه نه نحوي خت

كه

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
حصري

نممه

است

(تبصره

2

متده

686

ق.ن.د.م .جميم).
دوق
در حقد

ده81
فرانسد

دن
مقد

متده  ،8863ملتلبه خستر

دم 8
در نند

تدأخ ر تأديده

وجه نقم را نه رسم ت شنتخته است و ايد
تأس س چ

ي ج تالپ در جهت جبران محروم ت

دت .خصوصد ت
دب ن سد
از طلد

دتر
خسد

دأخ ر
تد

تأديه وجه نقم در حقوق فرانسده از ايد
قرار است:
8د وقوع خستر

مفرو

است و طلبكدتر

79. Encyclopédie Juridique (Dalloz), (Mise á Jour 2000-2), T.V. (Dommages - intéréts), N. 7680.
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از اثبت
2د

ورود خستر

معتف است.

خستر

طبر

ان

م

قتنوني مع
اثبت

ن

نرخهتي

شمه و متعهمله (طلبكتر) از

نن ن

معتف است (امتره مللر).

دتنوني
دتي قد
دته نرخهد
دراي دادگد
3د د ند
الزمالرعتيه است و قتودي نميتواندم طبدر
مالحهت و ووانط ديگري (همتننم نرخ تورم،
ه ينه ستخت و ستز و …) نه تع
اقمام نمتيم يت نه م

خستر

ان

م

اني ن شدتر

يت كمتر از نرخهتي قتنوني عمل نمتيم.
4د تراوي طرف

ندرخالف ايد

درف
دت و طد
در اسد
معتبد
خستر

نرخهدت

دم م د ان
ميتوانند

را نه طور قراردادي و از پ ش يدت

نعم از تحقر تأخ ر در تأديده وجده نقدم
نموده و ك

مع

6د در صور

يت زيتد

نمتينم12.

نرخالف

عمم تراوي طرف

نرخهتي قتنوني ،متعهمله (طلبكتر) فقط
ميتوانم نه م
نرخهتي

قتنوني،

ان محتسبه شمه نراست
ملتلبه

خستر

تأديه نمتيم و حر ملتلبه مبل

تأخ ر
ن شتر را

نمارد زيرا اي

نرخهت در واقع يكسري

قتنوني

مع ني

امترا
خستر

نر

وقوع

م

ان

در يك فتصله زمتنيانم مگر اي كه
80. Ibid., N. 144 et s.
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ملتنر ننم  4متده  8863ق.م .متعهمله
اوالب ،ثتنت نمتيم كه متعهم در تأخ ر
وارده
ب ،خستر
سو ن ت داشته ،ثتن ت
ارتبتطي نت تأخ ر نماشته (از نفس تأخ ر
حتصل نشمه) نلكه عتمل ديگري نظ ر مجبور
نت نهره ،دخ ل

شمن طلبكتر نه اقترا
ب ،وقوع خستر
نوده است ،ثتلثت

ادعت شمه

را ثتنت نمتيم.
فصل چهارم :خسارت از خسارت )ربح مركب)
مقصود از خستر
كه خستر

ايد

از خستر

19

اسدت

تأخ ر تأديه از ديني كه منشدأ

نن تأخ ر تأديه است گرفته شود خواه نده
وجه الت ام و خواه نه صور

صور

نت نرخ مع

خسدتر

12.

تأس س رن

مركب از قمي

االيتم در

حقوق روم ملر) نوده و فرمتن ژوست ن

،

قراردادهتي راجع نه سود سرمتيهاي كه
نتوانم منبع سود دونترهاي قرار گ رد را
منع ميكرد .فلسفه وجود اي

ممنوع ت نفي

تكتثر نيرويه و جلوگ ري از اومحالل و
81. Anatocisme.
صفتئي ،همتن ،پتورقي شمتره  ،82صدص.
 .11دكتر س محس
 248و 241؛ دكتددر نتصددر كتتوزيددتن ،قواعددم عمددومي
قراردادهت ،همتن ،پ.211 . ،124 .
911
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نتنودي

اقتصتدي

ح ت

اجتمتعي

و

نمهكتران نود.
خصو

امت كنوانس ون در اي
ب اختالف كشورهت
نمارد و ظتهرا
نوده

است13.

در اي

صراحتي
سبب

مورد اي

نن

احتمتال

قتنل تصور است:
8د كنوانس ون در اي

خصو

ستكت است

و طبر ننم  2متده  8نن نتيدم نده حقدوق
رجوع نمود.

ملي صتل

2د اطدالق مدتده  ،81داللدت دارد كده
خستر

از خستر

قتندل مدلتلبه است ،امت

حددمود و شددرايط نن ندده حقددوق داخلدددي
واگدذار شدمه است (ننم  2متده.)8
3د چون موودوع خدتر .از قدرارداد و
تعهما نتشي از نن ميشود ،پدس از شدمول
كنوانس ون ن درون و اصدوالب تدتنع حقددوق
داخلي

است14

(متده .)4

4د نرخي ن
در اي

خصو

نه دل ل انهتمت

موجود

و عمم امكدتن دسدتيتني نده

مووع كنوانس ون توص ه كردهانم كه طرف
قرارداد ن ع ن
رند
.13

المللي ،راجدع نده اخدذ

درارداد
دتد قد
دتم انعقد
دب در هنگد
مركد
هجمه ت

از دانشمنمان جهتن ،همتن822. . ،3.. ،
84. Audit, op.cit., N. 179.
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911

نمتينم16.

توافر
نه

نظر

منتسبتري
قرارداد
ن

ميرسم

راه
نر

پ شنهتد

حل

ستير

است

اخ ر

زيرا

منتنع

مفتد
ن ع

حقوق

الملل مقمم است (متده .)6
در

ستنر

حقوق
طبر

ايران

صري

در

متده

قتنون
،883

ن.د.م.
مركب

رن

ممنوع اعالم شمه نود .امت در قتنون جميم
ن.د.م .ذكري از نن نه م تن ن تممه است.
در اي

دو احتمتل قتنل تصور است:

خصو

دالق لف د
8د د اطد

دتده 622
(دي د ) درمد

قتنون ن.د.م .جميم ،ديندي كده منشدأ نن
تأخ ر در تأديه دي

اصلي است را ن

در

از خسدتر

ندت

دذا خسدتر
نر ميگ رد و لد
دمر .در ايد
حصول شرايط مند

دتده قتندل
مد

ملتلبه است.
2د
عبتر

ظتهر

متده

م نور

(از

زمتن

سررس م

و

نه
تت

ويژه
هنگتم

پرداخت) نشتن ميدهم كه (دي ) فقط نتظر
نه تعهما

نقمي نتشي از قراردادهت است

و ديون نتشي از ومتن قهري و خستر
خستر

از

را شتمل نميگردد.
85. Ibid., N. 179, p. 171.
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دفه
ده فلسد
ده ند
دت توجد
دتل ند
احتمد

اي د

ممنوع ت اخذ رن
نستنگ ري نر

مركب و امدر شدترع نده

نمهكتران اقدوي اسدت ،نده

ويژه اگر خسدتر
نمان

ده را رندت
تدأخ ر تأديد

زيدرا در قدرنن كدري  ،از رندتي

مضتعر نه صور

شدميمتري مندع شدمه اسدت

ده 832
دي ،نيد
دتنون استسد
دل  4و  868قد
(اصد
سوره نل عمران).
در
متده

حقوق
8864

فرانسه
ق.م.

محمودي ،اخذ رن

مقن

تحت

فرانسوي

در

خت

و

شرايط

مركب را مجتز دانسته

است:
8د نه موجب قرارداد ،طدرف

ندر نن

توافر كرده نتشنم يت طدي دادخواسدتي از
درفت
مراجع قضتيي تقتوتي در نظر گد
نراي خستر
2د رن

سدود

شمه نتشم.
دتم را
كمتدر از يدك سدتل تمد

نميتوان نه سرمتيه اف ود.
علت اي

محموديت ،خلرنتح نودن ايد

تأس س نراي نمهكتران

است16.

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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در حقوق لبنتن نه موجب متده 861
قتنون موجبت
نت اي

و عقود ،تأس س رن

مركب

شرايط نه رسم ت شنتخته شمه است:

8د اقتمه دعوا شمه و طي نن درخواست
سود نراي خستر

در نظر گرفت

دت
يت قراردادي خد
ذينفع ن

طرف

2د نراي مدم

نن ،نعدم از اسدتحقتق
منعقم شمه نتشم.
كمتدر از  6مدته رند

(سود) محتسبه نبواهم

.11

نب ل انراه

111

شمه نتشدم

شم18.

سعم ،همتن،2.. ،

823. .

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

بخش دوم  :تقـويـم خسارت و روشهاي جبران آن
فصل اول :روشهاي تقويم خسارت و زمان و
مكان آن
گفتار اول :روشهاي تقويم خسارت
روش

است كه دادگدته تنهدت هنگدتمي

دم حكد
ميتواند

دتر
دران خسد
ده جبد
ند

ده
عل د

خوانمه دعوا دهم كه م د ان خسدتر
شمه معلوم و مع

و نه اصلال) تقوي

وارد
شمه

نتشم.
تقوي

خستر

ش وههتي گونتگوني دارد

دتم
دهتي عد
در روشد
دالوه ند
دتن ،عد
و از نن م د
(قضتيي) ،روشدهتي خدت

ن د

نده منظدور

تسه ل و تسريع در كتر دادگتههت (روپهتي
قتنوني) و يت نه منظور پره
مرنوط نه اثبت

وقوع خستر

از مشدكال
و م د ان نن

و حتي در جهت ايجتد اهرمي منتسدب ندراي
ال ام متعهم نه انجتم تعهم خود (روپهتي
قراردادي) قتنل ذكر است.
در يدك
از سوي ديگر ،عرف رايج در هد
تجددتري داخلددي يددت

از انددواع معتهددما
ن المللي كه اصوالب نراست

درح و تفدته

عموم عقال شكل ميگ رد و مبتني نر احسدت
ن تز تجتر در زم نههتي مبتلر عملي اسدت
جبران خسارت نقض قرارداد ...
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ميتوانم روشهتي ختصدي ندراي تقدوي

ن
خستر

مقرر نمتيم .در اي

نه نررسي روپ عتم تقوي
و سپس در نبش اعظ
خسترا

گفتتر انتدما
پرداختده

خستر

نن روشهتي خت

را مورد ملتلعه قرار ميده

مبحث

اول:

روش

عام

(قضايي)

تقوي
.
تقويم

خسارت

مقصود از روپ عتم يت قضدتيي تقدوي
خستر  ،عبتر

است از توسل قتوي دادگدته
دعدوا و نده

مرجوعال ه نه ادلده اثبدت

ويژه نظر كترشنتستن خبدره در هدر فد
حرفه در ارزيتني كم ت خسدتر

و

وارد شدمه

نه خواهتن.
در كنوانسدد ون همددتنلور كدده نرخددي
مفسري

تصدري

كردهاندم ،هد چ مقدررهاي

راجع نده روپ عدتم تقدوي

خسدتر

يتفدت

نميشود امت از ننجت كه موووع از مدوارد
تحت شمول كنوانس ون است قتودي يدت داور
نتيم منتسبتري

طرير را در ايد

راسدتت

جستجو نموده و اعمتل نمتيم و نميتواندم
ب نه حقوق ملي (داخلدي) رجدوع كندم،
نموا
نلكه در نهتيت كتر و پس از نتام دمي از
دستيتني نه روپ منتسب از طرير اصول كلي
114
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مورد انتنت

كنوانس ون نه نتچدتر نتيدم

طبر ننم  2متده  8نه قدتنون ملدي صدتل
مراجعه

كنم11.

نتگفته نمتنم كده در نرخدي مندتنع،
نمونههتيي از روشدهتي منتسدب در تقدوي
خستر

نه طرير قضتيي ذكر شدمه اسدت كده

نراي پره

از اطتله كالم نده نن مندتنع

ارجتع داده

ميشود11.

در حقوق ايران نه موجب متده 686
ق.ن.د.م .جميم و متده  3قتنون مستول ت
م

ان خستر

ممني ،وظ فه تع
اصوالب نر عهمه دادگته است نه شرط اي كه:
8د مقمار ه ينه و خسترا
يت تعرفه رسمي مع

وارده

در قدتنون

نشدمه نتشدم (مدتده

.)681
2د قرارداد ختصي ن
تع

م

ان خسدتر

طرف

درخصدو

منعقدم نشدمه نتشدم

(ذيل متده .)686
3د دعوا نه طرير صل
ن تفته نتشم و اال حك

و ستزپ ختتمه

نه خستر

نسبت نه

88. Audit, op.cit., N. 172, p. 164.
از دانشمنمان جهدتن ،همدتن ،12 . ،3.. ،پ.

د هجمه ت
1د .3
 .11همتن ،صص13 .د ،12پ88 .دد82 ،3دد83 ،3دد84 ،3دد،3
86د.3

Audit, op.cit.
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دعوا

نن

صتدر

نميشود

ستزپ ،نسبت نه خستر

مگر

اي كه

وارده ن

وم

تصم

ختصي اتبتذ شمه نتشم (متده .)688
نه طوركلي دادگتههت نت صمور قرار
ارجتع
م

كترشنتسي،

نه

ان خستر

نسبت

نه

تع

اقمام ميكننم (متده 268

ق.ن.د.م .جميم).
كترشنت

ميتوانم توسط دادگته (فقدط

از م تن كترشنتستن رسمي دادگستري) و يت
دعددوا (از م ددتن

نددت تراوددي طددرف

كترشنتستن رسمي و غ ررسمي) انتبتو گردد
(مواد 261دد  .)261نظدر كتر شنت

قلعدي

ن ست و عالوه نر دادگته كه حر ارزيتني و
ددك از
ددتده  ،)266هريد
رد نن را دارد (مد
دعوا ن

طرف

ميتوانم نده نن اعتدرا

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

و تأي م مفدتد نظدر كترشنتسدي

توسددط دادگددته ،نددت انعكددت

در حكدد ،

ال امنور خواهم گرديم (متده .)262
در حقوق فرانسه در اغلب موارد ،اي
قتوي است كه تقوي

دتر
م د ان خسد

را نرعهمه دارد و در ايد
اصل جبران كتمل خسترا
111

وارده

راسدتت نتيدم

را مدمنظر قدرار
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ده).
دواد  8812و  8841ق.م فرانسد
دم (مد
دهد
ايمهنل اي است كده وودع سدتنر متضدرر،
ب نرقرار شدود.
اعتده گردد و تعتدل مجمدا
تقصد ر

در تشب ص م ان خستر نبتيم شم
ب گسدتره خسدتر
خوانمه لحتظ گردد و صرفت
وارده نتيم نررسي

شود12.

خواهتن نه تنهت نتيم وقوع خستر
خود را اثبت
ن

خستر
در اي

دت
نمتيم نلكه اثبد

نر

م د ان

نت اوست و تمتم طدرق اثبدتتي
راستت قتنل استفتده است و قتودي

دتي
دورد ادعد
دم ند ش از م د ان مد
نميتواند
خواهتن ،حك
صور

نه جبدران خسدتر

عمم اثبت

م

ان خستر

دهدم .در
مورد ادعدت

توسط خواهتن ،قتوي ميتوانم دادخواست را
رد و يت در صدور
ارجتع

مقتضدي نده كترشنتسدي

دهم18.

در حقوق مصر و لبندتن ن د
قتوي در تع

م د ان خسدتر

اخت دتر
وارده نده

عنوان يك اصل شنتخته شمه است و وي نتيم
شروط اسدتحقتق جبدران خسدتر
قتنون نممه رعتيت

.11

نب ل انراه

را كده در

كنم12.

90. Encyclopédie Juridique (Dalloz), T.V., N.182.
91. Ibid., N. 236.
سعم ،همتن ،2.. ،صص62 .د. 62
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مبحث دوم :روشهاي خاص تقويم خسارات
يكم :روشهاي قراردادي (شروط جزايي)

مقصدددود از روپ قدددراردادي تقدددوي
خستر  ،توافر فرعي طدرف
اصددلي در وددم

يدك قدرارداد

همددتن قددرارداد يددت طددي

قراردادي مستقل و نتظر نه قرارداد اصلي
تحقر ،ك ف ت و كم ت خستر

درخصو

از نقض تعهما
است .در اي

دوي متعهدم
قراردادي از سد
توافر كه شدرط ج ايدي ن د

نتم دارد:
اوالب وقوع خستر
فر

مسل

نتشدي

در اثر نقض قرارداد

ميشود.

ب م
ثتن ت

ان خستر

معتدل پولي از قبل مع
تحقر مفتد اي
نقض تعهما

وارده نده صدور
ميگردد.

توافر فرعي معلر نر

نتشي از قرارداد اصلي از

سوي متعهم است ،و در اثر نن:
8د طرف متعهم له از اثبدت
وقددوع خسددتر

تحقدر و

ندده خددود در نت جدده نقددض

قرارداد ،معتف ميگردد زيرا وقوع خسدتر
فر

مسل

شمه است.

2د وي از اثبت
ن

معتف است زيرا اي

و ننت نر تراوي طرف
111

م

ان خستر
امر ن
مع

وارده
از قبل

و معلوم شمه

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

است.
شروطي

چن
طرف

موارد

در

توجهي

قتنل

را از مراجعه نه دادگته نين تز
مراجعه نه دادگته ن

ميكنم و در صور

در تسريع و تسه ل دادرسي نس تر متثر
است زيرا قتوي را از جستجو درخصو
و

م

خستر

ان

ادعت

مورد

ورود

نين تز

ميستزد.
از سوي ديگر اي

نكته قتنل توجهي

است كه مبلغي كه نه صور
خستر

معتدل پولي

از وجه رايج هر كشور در اي

مع

شروط

ميگردد از ح ث اثر اجبتركننمهاي

كه نسبت نه متعهم در انجتم تعهم خود
دارد وجه الت ام نتم گرفته و ميتوانم
اهرم منتسبي نراي تضم

اجراي تعهما

قراردادي تلقي گردد.
در كنوانس ون از اي

شروط سبني نه

م تن ن تممه است ،امت همتنلور كه نرخي
مفسري
ن ع

ن

گفتدهانم،
المللي

ميتواننم

چن

نگنجتننم13

و

طرف

مشمدول
شرطي
اي

امر

قدراردادهتي
اي
را
نه

كنوانس ون
در

نن

واسله

اصل

93. Audit, op.cit., N. 172, p. 163.
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نزادي قراردادي و تفس ري نودن مقررا
كنوانس ون توج ه ميشود (متده  .)6نه
عالوه رو) كنوانس ون و خص صه ن
ننكه
ن

نتظر

المللي

نه
است

تسريع
متيم

تسه ل

و

اي

المللي
مبتدال

ندظر

است

(متده 8ننم  8و .)2
در حقوق ايران اي
خسترا

روپ خت

تقوي

مستفتد از مواد  232قتنون ممني

و  686ق.ن.د.م .جميم پذيرفته شمه و حتي
در يك مورد اعمتل نن اجبتري است:
هنگتميكه دعوا نت صل

ختتمه يتفتده

نتشددم ،طبددر صددري

مددتده  688ق.ن.د.م.

نه خستر

نسدبت نده نن دعدوا

جميم ،حك

دم
صتدر نبواهم شم مگر اي كده ود
نسبت نه خسترا

وارده تصم

شمه نتشم .نمون شك اي
حتال

ختصي اتبتذ

مقررا

صحت و حتي اجبتري نودن اي

سدتزپ،

نتظر نده

روپ در نرخي

نت توجه نه نثتر مثبت چن

شدروطي

ووع شمه است .شرايط صحت شروط م نور طبر
قواعم عمومي قراردادهدت معلدوم ميگدردد
(مواد 814 – 226

ق.م14.).

د هجمه ت از دانشمنمان جهتن ،همتن ،11 . ،پ8 .د.3
 .14نراي ملتلعه تفص لي در اي خصو ر.ح.
دكتر نتصر كتتوزيتن ،قواعم عمومي قراردادهدت ،4.. ،پ.
صفتئي ،صص233 .د ،232همتن.
 ،121همتن؛ دكتر س محس
191

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

درحقوق

ن

فرانسه

طي

مقن

 8882و  8226 – 8233ق.م .اي

مواد

روپ را

پذيرفته و حمود و شرايط و نثتر نن را
نه كمك رويه قضتيي نه تفص ل مقرر داشته
است كه در اي
نه نن ن
در

مجتل انمح فرصت پرداخت

ست16.

حقوق

مصر

روپ

اي

عنوان

تحت

(التعويض االتفتقي او الشرط الج ائي) نه
طي مواد 222د

رسم ت شنتخته شمه و مقن

 223 ،8/228 ،286ق.م .حمود ،شرايط و
است16.

نثتر نن را ن تن داشته

دوم :روشهاي قانوني تقويم خسارت

گته
تسه ل

مقن
در

خود

امر

نه

تشب ص

نتشي از نقض تعهما

منظور
تقوي

و

قتنوني تقوي

مللر يت نسبي

ان خستر

خسترا

خسترا

قراردادي ،مقرراتي

ووع ميكنم كه حتوي امترا
دال نر وقوع و م

تسريع

و

است .روشهتي

را ميتوان نه دو

دسته كلي تقس

كرد:

8د تع

نرخ خسدتر

تدأخ ر تأديده

وجه نقم.

.11

نب ل انراه

95. Encyclopédie Juridique (Dalloz), T.V., N. 144-181.
سعم ،همتن ،صص18 .د.88
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نرخي

2د

خت

روشهتي

در

كه

كنوانس ون و نرخي كشورهتي تتنع حقوق
كتم ال وجود دارد.
9ـ تعيين نرخ خسارت تأخير تأديه وجه نقد

درخصو

اصل خستر

تأخ ر تأديه وجه

نقم و مشروع ت و نثتر نن در جتي خود نه
تفص ل نحث شم و امت ننچه در اي

مجتل

نتيم مورد نررسي قرار گ رد ،تع

نرخ

(شتخص) تقوي
نقم

وجه

ان خستر

م

مقن

توسط

تأخ ر تأديه

است.

در

مقن

س ست هتي حقوقي مبتلر از يك سو نت توجه
نه وجود تورم و كتهش پ وسته قمر
پول و تضرر متعهمله از اي

خريم

نتنت و ن

ل وم رعتيت عمالت و جلوگ ري از اجحتف
نسبت نه متعهم نتقض تعهم قراردادي كه
موووع نن وجه نقم است از سوي ديگر و
نت قصم تسريع و تسه ل در امر

همچن

تشب ص و تقوي
اقمام نه تع

خسترا  ،نر است
نرخ خستر

وجه نقم نه صور

ووانلي

تأخ ر تأديه

درصمي نراي دورههتي

زمتني مع ني مينمتيم.
متده

81

كنوانس ون،

متعهمله نسبت نه خستر
191

اصل

استحقتق

تأخ ر تأديه وجه

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

را

نقم

پذيرفته

نت
است

نه

كترگ ري

امت

نسبت

اصلال)

(نهره)

تع

نرخ

نه

محتسبه نن و دوره زمتني كه ظرف محتسبه
است ستكت است .علت اي

سكو

منتسب جهت تكم ل مقررا
اي

در

ح ث

جتي

خود

و راه حل

كنوانس ون از
نحث

مورد

واقع

گرديم.
در حقدددوق ايدددران در مدددتده 881
ق.ن.د.م .ستنر نرخ خستر

تدأخ ر تأديده
شمه

وجه نقم  %82محكوم نه در ستل تع

نود كه جنبه حماكثري داشدت وتوافدر ندر
كمتر از نن جتي
م

نود .وقدوع خسدتر

ان محتسبه شدمه نراسدت

مفرو

نده

ندرخ م ندور
نماشت امت

نود و احت ت .نه اثبت

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
دوالب تأسد س
شتخص ق مدت كتالهدت اسدت و اصد
خستر

تأخ ر تأديه وجه نقم تغ

را

كلي

كرده است.
در حقوق فرانسه نرخهتي ثتنت قتنوني
نه صور

درصمي نراي دوره زمدتني مع ندي

مقرر شمه كه در جتي خود مورد نحث واقدع
گرديمه است و در اي

دمح امكدتن
مجتل اند

جبران خسارت نقض قرارداد ...
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پرداخت

نه نن ن ست.

در حقوق مصر ن د

تأسد س تحدت

ايد

عنوان (التعويض القتنوني) شنتخته شمه و
طدي مدواد (221دد 226ق.م ).نده نن

مقن

پرداخته است .نرخ خسدتر

تدأخ ر تأديده

وجه نقم  %4در امور ممني و  %6در امدور
تجتري است و اي

مبل

از تدتريخ اقتمده

دعوا و ملتلبده توسدط دائد

(متعهملده)

محتسبه ميشود مگر اي كه قرارداد يت عرف
مبتلر نن وجود داشته نتشدم .توافدر ندر
خالف اي

نرخهت حماكثر تت  %8امكتن دارد

و صرف تأخ ر ،امتره مللر نر وقوع خستر
نه نرخ تع

شمه

است18.

در حقوق لبنتن هد
دت
دتنون موجبد
 8/266قد
تقوي

خسترا

مقدن

طدي مدتده

دود ايد
و عقد

روپ

را پذيرفته و در متده 866

همتن قتنون نرخ محتسدبه خسدتر
تراوي نرخالف نن را جتي

دانسته

را  %1و
است11.

1ـ روشهاي خـاص مقـرر در كنوانسـيون بيـع
بينالمللي كاال ( 9111وين)

در كنوانسدد ون دو روپ خددت
.11
.11

نب ل انراه
همتن.
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تقددوي

سعم ،همتن ،2.. ،صص14 .د.12

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

خستر

در مواد  86و  86مقرر شمه كه هدر

دو ويژه فر

فسخ قدرارداد ن دع از سدوي

يكي از طرف

است .يكي (مدتده  )86خدت

موردي است كه معتمله جتنش

گرفته

صور

و ديگري هنگتمي اعمتل ميگردد كده چند
معتملهاي صور
در ايدد

نگرفته است.

دو روپ ،خسددتر

مالحظه تفتو

ن

نه طدوركلي

وارد شددمه نددت

ارزپ تجترتي واقعي كتال

ددت
ددرارداد و ق مد
ددراي قد
ددتريخ اجد
در تد
ميگردد .از سوي ديگر

قراردادي نن تع

اعمتل مواد  86و  86متنع از اي

نميشود

كه اگر طرف متضدرر ند ش از ايد

مقدمار

خستر

ديمه نتشم نتوانم نسبت نه مقدمار

متزاد ،طبر متده  84ملتلبه جبران خستر
نمتيم.
9ـ1ـ

محاسبه

خسارت

در

صورت

وقوع

معامله

جانشين (ماده )11
9ـ9ـ1ـ براساس ماده  11كنوانسيون:

8د اگر ن ع توسط متعهمله فسخ شمه
نتشم (نه واسله نقض استسي قرارداد توسط
طرف ديگر :مواد  41و )64
2د فسدخ كنندمه اقدمام نده معتملده
جتنش

كرده نتشم:
جبران خسارت نقض قرارداد ...
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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).
3د ن
جتنش

فسخ قرارداد اصلي و معتمله
زمتن متعترفي فتصله افتتده

 ،مم

اي

نتشم ،زيرا اگر ن

دو ن ش از اي

مقمار فتصله افتم ،معتمله دوم ،جتنش
معتمله فسخ شمه نه شمتر نمينيم (نت دقت
عرفي)،

نه

عالوه

ممك

است

متعهم

نه

واسله نوستن شميم ق متهت مورد اجحتف
قرار گ رد.
ده طدور
ند

4د شد وه معتملده جتنشد
متعترف نتشم:

نتيع نبتيم كتاليش را نه حرا .دهم و
مشتري نبتيم نن را نه ق مت گ اف نبدرد.
شكل متعترف از ح ث مكتن معتمله جتنشد
ن

نتيم رعتيت شود ،زيرا حمل ونقل كتال

ه

ه ينه طبر متده 84

ه ينه دارد و اي

(اطالق نن) نه عنوان خسدتر

وارده قتندل

ملتلبه اسدت و در واقدع داخدل در ق مدت
تمتم شمه كدتال اسدت .الد ام ذينفدع نده
رعتيت زمتن و شد وه متعدترف نده تعب در
دم
دترزي از تعهد
ده ند
دري  ،نموند
دي مفسد
نرخد
191

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

است (متده

متضرر نه تقل ل خستر

11.)88

6د مشتري كتال را نه ق مت ن شتري از
ق مت نن در قرارداد فسدخ شدمه خريدمه و
نتيع نه ق مت كمتري فروختده نتشدم .ندت
شرايط ،طدرف مدمعي خسدتر

اجتمتع ايد
ميتوانم تفتو

ق مت قراردادي كتال (ثمد

المسمي در قرارداد فسخ شدمه) ندت ق مدت
(ثمد

كتال در معتمله جتنش

المسدمي در

قرارداد جميم) را نه عنوان خستر

حتصدل

دم،
دط متعهد
دراردادي توسد
دم قد
دض تعهد
از نقد
ملتلبه نمتيم.
مالحظات:

8د مقصود از ثم

،

در معتمله جتنش

ق مت تمتم شمه كتال است كه نت لحتظ ق مت
قراردادي و ه ينههتي حمل و نقل ،ن مه و
غ ره نه شرط رعتيت متعترف از ح ث مكتن،
زمتن و ش وه معتمله ،محتسبه
2د

اگر

فروپ جتنش

ذينفع

در

ميگردد822.

اعمتل

خريم

يت

رعتيت متعترف از ح ث زمتن،

مكتن و شرايط معتمله را ننمتيم ،دو راه

د هجمه ت
8د .3
 .911همتن،

99. Audit, op.cit., N. 177, p. 168.
از دانشمنمان جهدتن ،همدتن ،18 . ،3.. ،پ.
 ،16 .پ3 .د.2
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حل قتنل تصور است:
د فر

نر اي

گذاشته شود كده گدويي

ه چ معتمله جتنش ني صور

نگرفتده و نده

روپ منمر .در متده  86متوسدل و يدت نده
ش وه عتم متده  84رجوع

شود828.

(متده )88

د ملتنر اصل تقل ل خستر

ننچدده را كدده نتيددم انجددتم ميگرفتدده و
دتم گرفتده
نگرفته است را ندت ننچده انجد
مقتيسه و از م

ان خستر

دل ملتلبده
قتند

مقماري كه مستنم نه فعل خدود زيتنميدمه
است را ك

نمود822.

1ـ9ـ1ـ اعمال اين روش در حقوق ايران:

در ه چ يدك از مندتنع حقدوق موودوعه
ايران تصريحي در اي

خصو

ديمه نميشود امت نه نظر مينيم نتوان نت
استنتد نه قتعمه تسب ب و از ندتو ودمتن
قهري ،اي

روپ تقوي

در تسب ب دو رك

خستر

را پدذيرفت.

وجود دارد:

8د وجود واسله ن

فعل زيدتن ندتر و

خستر .
2د تقص ر كه شرط احراز رانله سبب ت
عرفي غ رمستق
د هجمه ت

191

و معالواسله است (مدواد

101. Audit, op.cit., N. 177, 169.
از دانشمنمان جهتن ،همتن ،16 . ،پ6 .د2.
102. Audit, op.cit.

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

336د 338ق.م.).
مورد نحث ،اوالب متعهم نت نقض

در فر

قرارداد مرتكب تقصد ر شدمه

نه طوريكده

منجر نه نقض استسي قرارداد و جواز فسدخ
ب
معتمله توسط متعهمله گرديمه است .ثتن ت
ن

فعل زيتننتر (نقدض تعهدم) و خسدتر

(مت نه التفدتو
دارد .ننتنراي

ق متهدت) واسدله وجدود
اركتن تسب ب فراه

اسدت

و متعهددم نددتقض قددرارداد اصددلي مسددتول
خسترا
نراست

م نور است و نرخي حقوقمانتن ن
هم

البته ممك

قتعمه نن را

پذيرفتهانم823.

است اشكتل شود كده وجدود دو

واسله ارادي (مندوط نده اراده متعهملده
ب رانلده سبب ت ند
قرارداد اصلي) عرفت
نقض تعهم اصدلي و خسدتر

وارده را قلدع

يك رك

تسدب ب (وجدود

ميكنم و ننتنراي

رانله عل ت) مفقود است .جواو قلعي ايد
مسأله نه تشب ص درست مفدتد قضدتو

عقدال

نستگي دارد.
3ـ9ـ1ـ در حقوق فرانسه

نرخي نويسنمگتن اذعتن داشتهانم كده
ايد

ده ن د
دي فرانسد
دوق داخلد
روپ در حقد

صفتئي ،حقوق ممني و حقوق تلب قدي،
 .913دكتر س م حس
 ،461 .چ ،8 .نشر م ان ،تهران 8386 ،ه  .پ.

جبران خسارت نقض قرارداد ...

191

پذيرفته شمه

است824.

4ـ9ـ1ـ در حقوق يوگوسالوي

گفته شمه است كه اي
كشور ن

اي

روپ در حقددوق

شنتخته شمه

است و منلبر نت متده  86كنوانس ون است.
826

1ـ9ـ1ـ در حقوق آمريكا

در قتنون تجتر

نمريكت اي

روپ تحت

عنوان ) )Coverپذيرفتده شدمه اسدت (مدتده
882د826.)2

1ـ1ـ محاسبه خسارت در صورت عدم وقوع معاملـه
جانشين

روپ محتسبه خ ستر

در ايد

فر

در

متده  86كنوانسد ون نمدمه اسدت .شدرايط
اعمتل اي

روپ عبتر

8د معتمله جتنش

است از:
نه طوركلي انجدتم

نگرفته يت اي كه واقع شمه ،امت نه ش وه
متعترف و در زمتن و مكتن متعترف نبدوده
دم معتملده
است يت اي كه نسبت نه كتال چند
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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صور

گرفته ا مت تع د

معتمله جتنش

اي كده كدمام ك

است امكتن

نمارد828.

2د نراي كتالي مورد نظر ق مت رايجدي
در نتزار وجود دارد.
3د در اثر نوستنت

نتزار ،ق مت كتال

نسبت نده ثم المسدمي در قدرارداد اصدلي
اف ايش يت كتهش داشته است.
4د اگدر قدرارداد اصدلي نده واسدله
تقص ر مشتري ،توسط نتيع فسخ شمه و سدپس
ق مت كتال تن ل نموده نتشم ،مشتري نتيدم
مت نه التفتو

ثم

رايج

قراردادي و ثم

را نه نتيع نمهم.
6د اگدر قدرارداد اصدلي نده واسدله
تقص ر نتيع ،توسط مشتري فسخ شمه و سدپس
ق مت كدتال افد ايش يتفتده،
تفتو

نتيع نتيدم

ق مت قراردادي نت ق مدت رايدج را

نه مشتري نمهم.
 6د زمتن محتسبه ق مت رايدج كدتال در
نتزار ،زمتن فسخ عقم اصلي است.
در هنگتم تصويب اي
اي

زمتن اعترا

نودنم كه چند

متده ،نرخي نده

كرده و نر ايد

عق دمه

درف متضدرر
زمدتني نده طد

107. Audit, op.cit., N. 178, p. 169.
ددد هجددمه تدد از دانشددمنمان جهددتن ،همددتن ،3.. ،صددص.
828د ،822پ3 .د 2و 4د.2
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امكتن ميدهم كه هر وقت نبواهم نت مالحظه
افد ايش ق مدت كدتال در ندتزار،

نتالتري

قرارداد را فسخ كندم و ايد

امدر ندوعي

سودجويي خواهم نود .امت نه ايد
پتسدخ داده شدمه كده ايد

چن

ايدراد
نگراندي

ن هوده است و خلدر نده طدور اغراقنم د
جلوه داده شمه

ن ر

است821.

8د اگر طرف داراي حر فسخ ،قدرارداد
را پس از قبض كتال فسخ كنم ،زمتن محتسبه
ق مت رايج كتال ،زمتن قبض نن است.
فلسفه ووع اي

اسدتثنت

ايد

ندوده

است كه طرف ذينفع نتوانم نت نده تدأخ ر
فسخ قرارداد تت هنگدتم افد ايش

انماخت

يت كتهش قتنل توجه ق مت كدتال ،سدودجويي
نمتيم821.

 1د از ننجت كه ق مت رايدج
مكتن ه

كتال نده

نستگي دارد ،مكتني مالح است كده

تسل

كتال طبر قرارداد اصلي نتيم در نن

صور

مكدتن از سدوي نرخدي

ميگرفت .ايد

درا ملدتنر
مورد اشكتل واقع شمه اسدت زيد
كتال اصوالب
متده  38كنوانس ون مكتن تسل
 .911همتن ،823 . ،پ3 .د1د2.
109. Audit, op.cit., N. 178, p. 170.
د هجمه ت از دانشمنمان جهتن ،همدتن ،823 . ،3.. ،پ.
4د1د2.
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متصمي حمدل و نقدل

مكتن تحويل نه اول

نراي حمل نه مقصم مشتري است و ممك
اي

است

مكتن ه چ خصوص ت و تنتسبي نت تأم

منتفع طرف
نماشته

و اقتصتد و تعتدل قدرارداد

نتشم882.

نه هر حتل اگر در مكتن م نور (مكتن
كتال) ق مدت رايجدي و جود نماشدته

تسل

نتشم ق مت رايج كتال در محلي مالح است كه
نه عنوان جدتيگ ي
تسل

متعدترف مكدتن اصدلي

كتال نه شدمتر مينيدم و در تع د
ق مدت ،ه يندههتي حمدل و نقدل ن د

اي

محتسبه خواهم گرديم.
معقول و متعترف نودن چن
عنوان جتيگ ي

مكتني نه

مكتن اصدلي ت سل

كدتال،

مع تر مشبص ،قتطع و ثتنتي نمارد و نتيم
درايط مشدتنه
دترف در شد
دتر متعد
دتر تجد
رفتد
قرارداد موردنظر را مالح قرار

داد888.

1د اگر نتوان هد چ يدك از مكتنهدتي
نمود يت اي كه كتال اصوالب
مذكور را تع
دون در ايد
ق مت رايج نماشدته نتشدم ،چد
صور

روشدهتي خدت

مدواد  86و  86قتندل

اعمتل ن ست نتيم نده روپ عدتم مدتده 84
.999

هجمه ت

110. Audit, op.cit., N. 178, p. 170.
از دانشدمنمان جهدتن ،همدتن ،824 . ،پ.

4د3.
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قضتيي) متوسل

(تقوي

شم882.

82د نرخي گفتهانم كده اگدر محتسدبه
طبر متده  86ندراي جبدران خسدتر

خستر

وارده كتفي نبتشم ميتوان روپ مندمر .در
متده  86را اعمتل
ميرسم اي

نمود883.

ولي نده نظدر

ممعي نرخالف ظتهر مواد 86دد84

كنوانس ون است و در فر

م نور نتيم نده

طرير عتم متده  84متوسل شم.
88د در تع
ل وم وحم

ق مت رايج كدتال نتيدم

جنس ،نوع ،وصر و مقمار كدتالي

موووع قرارداد اصلي نت كدتالي مشدتنه در
نتزار را رعتيت

كرد884.

مالحظات:

در مددورد مبنددتي روپ تقددوي

خسددتر

دوان
دتده  86كنوانسد ون ميتد
دمر .در مد
مند
گفت:
ن

8د مقن

المللدي در واقدع ندوعي

تعهم ومني نرعهمه خستر
و در عدد

حددتل فددر

ديمه قرار داده

را نددر انجددتم نن

گذارده اسدت (تعهدم نده انجدتم معتملده
112. Audit, op.cit.
د همتن،

 ،826 .پ8 .د3.
113. Audit, op.cit., N.178, p. 169.

.994
114

همتن،3.. ،

 ،824 .پ3 .د3.
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جتيگ ي

)886.

دتيگ ي )
دمد (جد
ده مجد
معتملد

در
2د د فد

مبتني نر روال طب عي عمل تجدتر (غلبده)
است886.

9ـ1ـ1ـ در حقوق ايران

اي

روپ نت همتن اسدتمالل مدذكور در

مورد روپ متده  86قتنل پذيرپ است.
1ـ1ـ1ـ در حقوق فرانسه

نرخي از نويسنمگتن فرانسوي نر ايد
عق مهانم كه اي

روپ تقوي

خسدتر

ن د

ده قتندل قبدول اسدت امدت
در حقوق فرانسد
توو حي در اي

خصو

داده نشمه

است888.

سوم :روشهاي عرفي تقويم خسارت

چون در كنوانسد ون ن دع ن
كتال ،عرف تجتري ن
و همچندد

المللدي

المللي نهعنوان مبنت

منبددع ،مقددمم نددر مقددررا

كنوانسدد ون شددنتخته شددمه اسددت (ننددم 8
متده881)1

هرگونه روپ تقوي

در عرف تجتر

 .991هجددمه تدد
پ2.د2.

ن

الملل اع

خستر

موجود

از عرف عدتم

115. J. Huet, op. cit., N. 11768, p. 568.
از دانشددمنمان جهددتن ،همددتن،822 . ،
117. J. Huet, ibid.
118. Audit, op.cit., N. 48, p. 44.
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يت خت

معتمال  ،در فقمان روپ قدراردادي

دري
دتنر صد
دتده  )6نند
(مد
كنوانس ون در حك

دتده 1
دم  2مد
نند

مذكور در عقدم اسدت و

الزماالتبتع و مقمم ندر روشدهتي قضدتيي و
قتنوني خواهم نود.
مستفتد از مدواد

در حقوق ايران ن

 222و  226ق.م .روشددهتي عرفددي تقددوي
خستر

نتشي از نقض قرارداد كه در تجتر

داخلي موجدود اسدت ،ميتواندم در فقدمان
توافددر نددرخالف نن ،ندده عنددوان يددك روپ
قراردادي ومني تقوي

خستر

تلقي شدمه و

طبر ذيل مدتده  686ق.ن.د.م .جميدم ،ندر
روپ عتم قضتيي مقمم دانسته شود.
و امت در حقدوق فرانسده عدرف منبدع
درجه دوم از منتنع فرعي غ ررسمي اسدت و
ميتوانم نده عندوان مفسدر اراده مشدترح
قرارداد تلقي

طرف

گردد881.

لذا همتننم

حقوق ايران ميتوان ندر اعتبدتر روشدهتي
عرفددي تقددوي

خسددتر

و نتزگشددت نن ندده

روشهتي قراردادي در اي

كشور نظر داد.

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.
111

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

چون اوالب ،همف مستول ت ممني ،تت حم
امكتن

نتزگردانمن

ووع ت

نه

زيتنميمه

حتلت اول خود است و اصل جبران كتمل
خستر حتكم ت دارد،
است
ب ،ممك
ثتن ت

خستر

نه

وارده

لحتظ خصوص ت و ويژگي منشأ نن ،رو نه
اف ايش نتشم،
ب ،تورم و كتهش قمر
ثتلثت

خريم پول،

محتسبه خستر

نت شتخصهتي قبلي را ندراي

جبران خستر

نتكتفي ميستزد ،مسأله زمتن

تقوي

معتدل

پولي خسدتر

اهم دت قتندل

توجهي مييتنم.
در كنوانس ون جد
تقوي

خسترا

منمر .در مدتده  ،86ذكدري

از زمددتن تقددوي
تعهما

در مدورد روپ خدت

خسددتر

نتشددي از نقددض

قراردادي نه م تن ن تمدمه اسدت.

نرخي از مفسران گفتهانم كه نرعهمه قتوي
يت داور است كه نهتري
تقوي

را تع

و منتسبتري

نمتيم و در ايد

روپ

راسدتت

رجوع نه حقوق داخلي محملي ندمارد زيدرا
موووع ،مشمول كنوانس ون است مگر اي كده
درنهتيت ه چ راهدي جد

رجدوع نده حقدوق

داخلي نمتنمه نتشم (متده  8ننم

822.)2

120. Audit, op.cit., N. 172, p. 164.
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در تأي م اي

نظر ميتدوان گ فت كده

اصل جبران كتمل خستر

مسدتفتد از مدواد

( 46ننم  68 ،2نندم )81 ،86 ،86 ،84 ،2
دتده  8نن،
دم  2مد
دتنر نند
كنوانسد ون ،ملد
قتوي يت داور را مل م ميكنم تدت در هدر
دعددوا زمددتني را نددراي تقددوي
انتبتو كنم كه نه كدتملتري
خسترا

خسددترا

وجده ممكد

را جبران نمتيدم ،نندتنراي

وجود اي

ندت

راه حدل در كنوانسد ون ،ديگدر

مجتلي نراي رجوع نه حقدوق داخلدي ندتقي
نميمتنم.
در حقددوق ايددران نرخددي نددر ايدد
عق مهانم كه زمدتن تقدوي خسدتر همدتن
زمتن انجتم تعهم قراردادي است .مثالب اگر
تبلر از تعهم پرداخدت ارز صدور
نتشم ،خستر

گرفتده

نر مبندتي ندرخ ارز در روز

انجتم تعهم (سررس م) محتسبه ميشود ،يدت
اگر طبر قراردادي ،فروشنمه موظدر ندوده
در موعم مع ني كدتاليي را تحويدل مشدتري
دهم و نماده است ،نرخ نن كدتال در همدتن
موعم ،مبنتي محتسبه خستر
اي
.919

ا ست .مسدتنم

نظر ،متده  226ق.م.

است828.

دكتر عبمالمج م ام ري قتئ

مقتمي ،صص886 .دد،884

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

ورود ورر ،زمتن تقوي

اسدت كده زمدتن

خستر

است822.

دتريخ
دومي ،تد
دته سد
در دسد
دوي ديگد
از سد
(اقتمدده دعددوا) رامددالح

ملتلبدده خسددتر
دانستهانم823.

و سددرانجتم عددمهاي گفتهانددم كدده در
خسدتر ،

مستول ت قراردادي ،تتريخ تقوي
قلعي است زيرا:

زمتن صمور حك
اوالب ،پ ش از صمور حك  ،مميون ملد م
نه جبران خستر

است .حك

ال ام قتنوني صور
را تبميل نه دي

دادگته نه اي

خدترجي مينبشدم و نن
مبلغي پول ميكندم ،پدس

منلقي است كه در زمتن صمور حكد
انجتم تكل ر متعهم مع
ب ،تنهت در اي
ثتن ت

ه ينده

شود.
صدور

ا ست كده

ورر نتشي از عمم انجدتم تعهدم نده طدور
كتمل جبران ميشود زيدرا دادرسديهت گدته
چنمي

ستل نه طول ميكشم ،قمر

خريم پول

 .911دكتر نتصركتتوزيتن ،ال امهتي خدتر .از قدرارداد:
ومتن قهري ،8.. ،پ384 .د ،366همتن.
 .913همتن.
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كتهش مييتنم و ه ينههت نتال

ميرود824.

نه نظر ميرسم نظر اخ ر قويتر نتشم،
دران كتمدل
زيرا همف مستول ت ممني كه جبد
و اعتده ووع ستنر زيتنميمه اسدت،

خستر
نت اي

ميشدود و رو)

راه حل نهتر تأم

متيدم نن

متده  622ق.ن.د.م .جميدم ن د
است.
ده ن د
در حقوق فرانسد
خستر

زمدتن تقدوي

نتشي از عمم انجدتم تعهدم ،زمدتن

صمور حك

اسدت .مبندتي ايد

مدالح ،اصدل

جبران كتمل خستر

است و رويه قضتيي ندر

نن استقرار يتفته

است826.

لك

نر ايد

رويه قضتيي سه استثنت

قتعمه وارد كرده است:
8د اگر مشتري كتالي جدتيگ ي

خريدمه

نتشم ،روز خريم نن كدتال مبندتي محتسدبه
خستر

است.

2د اگر ثتلثي خستر

زيدتن د يمه را

جبران كرده ،روز جبران خستر

مدالح اسدت

دتي متعهدم
(نراي پرداخت ننچه ثتلث نه جد
نتقض قرارداد ادا كرده است).
 .914دكتر نتصركتتوزيتن ،قواعم عمدومي قراردادهدت.. ،
 ،4پ ،128 .همتن.
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.

131

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

3ددد اگددر كددتالي مع ددوو توسددط خددود
زيتنميمه يت شبص ثتلثي تعم ر شمه اسدت،
روز تعم ر ،مبنتي محتسبه خسدتر

خواهدم

نود.
همگددي ايدد

اسددتثنتئت

جبران كتمل خستر
ددتر
خسد

را دو اصددل

و فدرا ندرفت

م د ان

دده
ددي نن توج د
ددمار واقعد
از مقد

ميكنم826.

در ن د
دوق مصد
در حقد

دل
ده داليد
دت ند
نند

مشتنه ،روز صمور حك  ،روز تقوي
دانسته شمه

خسدتر

است828.

مبحث دوم :مكان تقويم خسارت

چون ح له اعمتل مقدررا

كنوانسد ون

ميتوانم تمتم نقتط دن ت را درنرگ درد و
روش
م

است كده عوامدل اقتصدتدي مدتثر در
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.

.911

نب ل انراه

126. Ibid., N. 1435-1436, pp. 386-387.
سعم ،همتن.66 . ،2.. ،
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نرعكس ،نه طوركلي در حقدوق داخلدي،
اهم دت زيدتدي

نمارد مگدر

مكتن تقدوي

ق مت يت اجر

المثل منتفع

نرخي اموال كه نرحسب تفتو

مكدتن وقدوع

تع

درخصو
نن تغ
ن

ر مييتنم .نه هر حدتل در اينجدت

قتوي نتيم نت توجه نده اصدل جبدران

كتمل خستر

و لحتظ اووتع و احوال حدتك

نر قرارداد و نوع استفتدهاي كه متعهمله
از مددورد معتملدده در نظددر داشددته و در
قرارداد نممه يت صور
مكتن تقوي

خستر

نوعي داشته اسدت،
نمتيم.

را تع

مكتنهتيي كه دادگته ميتوانم در نظر
نگ رد از اي

قرارنم؛

8د مكتن انعقتد قرارداد
2د مكتن انجتم تعهم
3د

مكتن

اقتمه

دعوا

(اقتمتگته

خوانمه د محل انعقتد عقم د محل اجراي
نن د محل وقوع متل غ رمنقول).
اطالق متده  686ق.ن.د.م .جميم متيدم
اخت تر وس ع قتوي در اي

خصو

است.

فصل دوم :روشهاي جبران خسارت
در كنوانس ون و نرخي شر)هتي مفسري
دوان خسدتر  ،امدوري ذكدر
نر نن ،تحت عند
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دران
در جبد
ده طريد
دع ند
ده در واقد
دمه كد
گرديد
خستر  ،نلكه نه معنتي عتم كلمه ،يكي از
ومتنت اجراهتي تعهما

قراردادي و نثدتر

الت ام است .نه عبتر

طرق در

عددر

ديگر ،اي

طددرق واقعددي جبددران خسددتر

ملددر)

دوان مثدتل ،در نندم الدر
ميشونم .نه عند
متده  ،46اموري نظ ر الد ام نده تسدل
دتده  )46و
نمل كتالي غ رمنلبر (نندم  8مد
درق جبدران
فسخ قرارداد (متده  ،)41از طد
خستر

نه شمتر نممهانم حتل ننكه در اي

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
خستر

است پرداخته ميشود.

گفتار اول :روشهاي پولي جبران خسارت
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
دي از مبلد
دت نبشد
دريتفد
محروم ميگردد .اي

دتحقتق
دورد اسد
مد

طرق شتيعتري

روشهتي
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جبران خستر

در مسدتول ت مدمني قهدري و

قراردادي است زيرا:
8د اجدراي نن از طدرق ديگدر جبدران
خستر

دعوا نستنتر

نراي دادگته و طرف

است.
2ددد سددريعتر از طددرق ديگددر صددور
ميگ رد.
3د ال ام محكوم عل ه نه نن نسدتنتر
است.
4د تع

نسدتنتر

معتدل پولي خستر

است821.

6د طرف
صور

دعوا متيلنم نماننم كه نه

قلعي و روش  ،حقوق و تكتل ر ننهدت

در مقتنل يكميگر چ سدت و ايد
معدتدل پدولي خسدتر

تع

ميگ

صور

امدر ندت

وارده نهتدر

رد821.

مبحث اول :پرداخت معادل پولي خسارت

در كنوانسدد ون اولويددت ايدد

روپ را

ميتوان از مدتده  84نن اسدتنبتط نمدود،
زيددرا در تعريددر خسددتر
قرارداد ،عبتر

نتشددي از نقددض

«… مبلغي نراندر زيدتن

 .911دكتر نتصركتتوزيتن ،قواعم عمدومي قراردادهدت.. ،
 ،4پ ،126 .همتن.
 .911همتن.
134

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

تحمل شمه توسدط طدرف ديگددر…» نمدمه و
كلمده «مبل » نص در معدتدل

پولي اسدت.

رو) كنوانس ون و اصول كلي مورد انتندتي
ددتر
ده ل تجد
ددريع و تسد
در تسد
دي ند
نن مبند
ن

دي ن د
المللد

ده اي د
ند

ددويت
روپ اولد

ميدهم (متده .)8
حتددي نرخددي از مفسددران نددر ايدد
عق مهانددم كدده مددتده  84ترديددمي نددتقي
نميگذارد كه تنهت طرير جبدران خسدترا ،
پرداخت معتدل پولي نن

است832.

امدت ايد

ده تفسد ري ندودن مقدررا
نظر نت توجه ند
كنوانس ون (متده  )6و اصول مورد انتنتي
نن (متده  )8و اصل جبران كتمدل خسدتر ،
دق ر ن ست و نبتيم روپ جبران خسدتر
منحصر نه اي

يكي كرد؛ نلكه طرف

دور
دم در صد
دم نتوانند
دي نتيد
قتود

را

و يت

دت،
اقتضد

منتسبتري روپ را نر حسب اووتع و احوال
ب طريدر انسدب
قض ه نرگ يننم ،گرچه غتلبت
همتن روپ پرداخت معتدل پدولي اسدت امدت
در
درق ديگد
دواردي طد
ده در مد
دت كد
دم ن سد
نع د
كترستزتر نتشم.
در حقوق ايدران ن د
 .931هجمه ت
14د. 13

شدتيعتري

روپ

از دانشدمنمان جهدتن ،همدتن ،3 .. ،صدص.
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جبددران خسددتر

در مسددتول ت قددراردادي،

پرداخت معتدل پولي نن است ،امت اي

روپ

دتن تراودي
اجبتري ن ست و عدالوه ندر امكد
نرخالف نن ،قتوي را ن د

طرف

انتبتو روپ جبران خسدتر

نتيدم در

مب تتر دانسدت

زيرا:
در قددوان

موجددود ال امددي نددر روپ

پرداخت معتدل پولي خستر

ديدمه نميشدود

نلكه نت توجه نه مواد مبتلر مرندوط نده
ومتن قهري در قتنون ممني از جمله مدواد
(338د )388و استفتده از مالح نن نرمينيم
كه همف جبران كتمل خستر

است و در ايد

راستت حتي پرداخت مثل متل تلر شدمه ندر
پرداخت ق مت نن ترج

دارد.

از سددوي ديگرطبددر مددتده  3قددتنون
مستول ت ممني ،اخت ترا

وس عي نه قتودي

در انتبتو ش وه جبران خسدتر
است و نت الغت
ندده وحددم

داده شدمه

خصوص ت از نن ندت توجده

نن ددتدي

مسددتول ت قهددري و

قددراردادي ميتددوان نن را در مسددتول ت
قراردادي ن

جتري دانست .البته ودرور

رجوع نه ديگر طرق جبران خستر

در قلمرو

مستول ت قراردادي خ لي كمتر محقر ميشود
و لذا در اغلب قريب نده اتفدتق مدوارد،
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روپ جبران خستر
پولي خستر

همتن روپ پرداخت معتدل

است و روپ هتي ديگر در نرا
نميخورد838.

دادگتههت نه چش

و امت در حقدوق فرانسده ،در اي كده
نيت قتوي در انتبدتو م دتن روپ پرداخدت
معتدل پولي خستر

832

و روپهدتي غ رپدولي

اخت تر تتم دارد اخدتالف نظدر اسدت و در
دكتري

سه راه حل ارائه شمه است:

8د در صور

عمم توافر طرف

درخصو

نحوه جبران خستر  ،نرعهمه قتودي مدتهوي
(دادگته تدتلي) اسدت كده در ايد
نگ رد ،ننتنراي

تصم

ندتره

وي ميتوانم ند

دو دسته روپ جبران خستر

نت نزادي ،دست

نه انتبتو ن نم و اي

انتبدتو خدتر .از

ح له كنترل و نظدتر

ديدوان كشدور اسدت

(چرا كه مسأله متهوي

است)833.

طرفماران اي

نظر نر اي

نتورنم كه

اوالب ،طرق غ رپولي ه ميتوانم خسدتر
ب ،نزادي
نه صور كتمل جبران كنم .ثتن دت
را

قتوي امري مللوو است زيدرا وي ميتواندم
مصتل

و مفتسم اعمتل هريك از روپهدت را

 .939دكتر نتصر كتتوزيتن ،همتن ،صص242 .د ،231پ . 126
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
را نرگ ينم .مثالب وقتي ستختمتني نه صور
غ رقتنوني ستخته شمه است ،قتوي ميتوانم
دتم
دتظ تمد
دت لحد
دب نن ند
دتور تبريد
دسد

ند

پ تممهتي اقتصتدياپ و انقت
حك

نن و صدمور

مبني نر پرداخت مبلغي پول نه عنوان
وارد شمه نه خواهتن يكي را

معتدل خستر
نرگ ينم.

2د نبش قتندل تدوجهي از حقوقدمانتن
نراي

نتورنم كده فقدط روپ اجدراي عد

تعهم و محكوم ت نه اعتده ووع سدتنر نده
صور

ع

ني834

است كه ميتواندم خسدتر

را

نت خشكتنمن منبع نن نه طور كتمل از ن
نبرد ،لذا اي

روپ متدام كه امكتن دارد

نتيم نر روپهتي ديگر ترج

داده شدود و

متضرر ميتوانم نن را از دادگته نبواهدم
ده ال امدي
و حتي نت درخواست محكدوم عل د
ميشود و قتوي در اي
تراوي طرف
ن

خصو

جد

در صدور

از نزادي انتبتو نرخدوردار

ست836.

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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3د دسته سومي نر اي
م تن طرق جبران خستر
طرقي كه نه تضم

عق مهانم كه
غ رپولي ،نتيم

صرف جبران خستر

ميشونم و طرقي كه نت از ن
خستر

سبب

اعتده

ووع

منجر

نردن منبع

ستنر

صور

نه

واقعي ميگردنم تفك ك قتئل شم:
طرق دسته اول ه چ م يت و نرتري نر
طرير پولي نمارنم و اي

قتوي است كه

نتيم نت توجه نه اووتع و احوال قض ه،
روشي را كه منتسبتر است انتبتو نمتيم و
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

ننجت كه اعتده ووع ستنر ميكننم نر طدرق
ديگر و حتي نر طرق پولي مقممانم و قتوي
ديگر نزادي در انتبدتو ندمارد زيدرا وي
نتيم در درجه اول و تت ننجت كده امكدتن
دارد اعتده ووع
اكتفت نده

ستنر836

جبدران838

نمتيم نه اي كده

كندم و البتده ايد

– 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
ووع ستنر و نتنودي منبع ورر ميتوانم از
سوي هر يك از متضدرر و مسدتول درخواسدت
شود.

831

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
نت مقوله جبران خستر

(همفنن) در تنتفي

نبتشم831.

امت شوراي دولتي

فرانسه842

ندر ايد

نتور است كه قتوي اصوالب موظر نده اعمدتل
دتر
دران خسد
دولي جبد
روپ پد
روپهتي ديگر نه صدور

دتل
دت و اعمد
اسد

اسدتثنتيي امكدتن

دارد848.

نرخي از نويسدنمگتن در تأي دم ايد
نظر گفتهانم كه متضرر نت دريتفت معدتدل
پولي خستر

ميتوانم نزادانه هرطدور كده

نبواهم از نن در جهت جبران ننچه از دست
138. R. Savatier, Traité de la Responsabilité Civile en Droit Français, T. II, N. 597, 2 e 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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داده است استفتده

كنم842.

همده

ندت ايد

نميتوان از تمتيل رويه قضتيي نه تحم دل
يكسددري تددمان ر نددر قتوددي كدده امكددتن
نتنودكردن منبدع خسدتر
چش پوشي

را

كندم

فراه

كرد843.

در حقوق مصر ن د

مسدتفتد از مدتده

 286ق.م .مقن  ،قتودي را در تع د
جبران خسدتر

روپ

مبتدتر دانسدته اسدت و وي

مل م نه اعمتل روپ پولي نشمه اسدت و از
مالح متده  2/888ق.م .ن

اخت دتر قتودي

در مستول ت قراردادي استفتده ميشود.
نت اي

همه ،اعمتل روپ پولي جبران

خستر

يك

اصل

پولي

خستر

نه

راحتي

متعهمله ،ن

است

زيرا

قتنل

تع

معتدل

است

و

نستنتر ميتوانم نن را نه

دست نورد امت در صور

درخواست او طرق

ديگر اعمتل خواهم شم ،ننتنراي :
ب روپ غ رپولي
8د قتوي نميتوانم ر ست
خستر

را اعمتل كنم.

2د درخواست متعهمله مبني نر اعمدتل
روپ غ رپددولي ،قتوددي را ملدد م ندده نن
نميكنم.
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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3د درخواست وي مبني ندر اعمدتل روپ
پولي ،قتوي را مل م نه نن ميكندم گرچده
متعهم حتودر نتشدم روپ غ رپدولي جبدران
خستر

را انجتم

دهم844.

امت در حقوق لبنتن مقن
قتنون موجبت

و عقود تصري

نر جبران خستر

درمته 836
كرده كه اصل

نه روپ پولي است امت

قتوي ميتوانم نر حسب مصلحت متضرر طرق
غ رپولي را نرگ

ينم846.

مبحث دوم :تقليل ثمن

يكي از طرقدي كده نده عندوان شد وه
جبران پولي خ ستر

در كنوان س ون ملدر)

شمه ،تأس س تقل ل ثم
و 62

منمر .در مواد 46

است846.

ملتنر متده  62كنوانس ون ،در صدور
تسل

كتالي غ رمنلبر توسط نتيع ،مشدتري

ميتوانم نه نسبت تفتو
دل
دمه در روز تسد
شد

ارزپ كتالي تسل

دتالي
ده كد
دي كد
و ارزشد

منلبر نت قرارداد در روز تسدل

داشدته

است ،ثم المسمي را تقل ل دهم .ايد
دركشورهتي نت س ست
.944
.941

نب ل انراه
همتن. 62 . ،

روپ

حقوق نو شته ندرخالف

سعم ،همتن ،2 .. ،صص63 .د. 62
146. Réduction du prix.
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حقوق كتم ال مورد دفتع نوده است و ريشده
نن نه حقوق رم
ايدددد

نرميگردد848.

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
را ن

و رفع نقص (عمم انلبتق كتال)

دارد .اي

روپ ،روپ جبران خستر

ده در عدرف
مشهور و عمدومي مهمدي اسدت كد
روزانه تجتر

داخلي و ن

المللدي وجدود

دارد841.

اعمتل اي

روپ محموديت زمتني نمارد

مشروط نر اي كه اخلتر عمم ملتنقدت كدتال
دركمتددر از دو سددتل مووددوع مددتده 31
كنوانس ون رعتيت شمه نتشم .اي

طرير را

ميتوان همراه نت طرق جبران پولي خسدتر
اعمتل كرد و در اي

صدور  ،تقل دل ثمد

تالشي جهت جلوگ ري از دارا شمن نتعتدالنه
است نه جبران خستر

وارده841.

نرخي ديگر گفتهانم كه اي

طرير ،در

147. Actio Quanti Minoris.
از دانشدمنمان جهدتن ،همدتن ،2 .. ،صدص.

 .941هجمه ت
283د.282
 .941همتن281. . ،
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وهله اول نراي هنگتمي پ شن ني شدمه كده
نتيع تقص ري نمارد و خستر

وارده مستنم

نه فعل او ن ست (نندم  6مدتده  ،)81ندت
همه طبر ننم  8متده  46ميتواندم در

اي

حتلت تقص ر نتيع و عمم امكتن استنتد نه
اعمتل

متده  81ن
همچن

گردد862.

گفته شمه اسدت كده ا ي

حتي در صور

اعمتل حر نتيع در اسدتفتده

از مهلدت اودتفي ) )Porte de remèdeهد
استفتده

روپ
قتندل

است868.

نه عالوه م د ان عدمم انلبدتق كدتالي
شمه نت مفتد قرارداد ن

تسل

در اعمتل اي

روپ

تدأث ري

نمارد862.

نه عنوان نت جه نحث ميتوان گفت كده
طرير يك روپ جبران خستر

اي

نه مفهدوم

اخص كلمه ن ست نلكه روشي نراي جلدوگ ري
از خستر

دع از داراشدمن نتعتدالنده
و مند

نتيع است و در واقع قتعمه منع دارا شمن
نمون

سبب863

اي

تأس س را توج ده ميكندم

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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خ تر ع ب تحت عنوان «اخذ ارپ» در مدتده
دب
( )422ق.م .سد

ده
دمه و ند
دتن نمد
ده م د
ند

عنوان يك قتعمه عمومي در معتمال

اعمدتل

ميگردد و فقط در عقم اجتره جريتن نمارد
(متده  488ق.م.).
ب ايد
صرف نظر از اي كه نيدت واقعدت
امددر روپ جبددران خسددتر
جلوگ ري از وقوع خستر
سبب ،اي

اسددت يددت روپ

و دارا شمن نمون

نحث پ ش مينيم كه تقل دل ثمد

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:
8د اگر عمم انلبتق كتال مرنوط نه
ب خود
اوصتف استسي مورد معتمله كه عرفت
موووع معتمله را تغ

ر ميدهم ،نتشم ،در

صورتيكه موووع معتمله ع

مع

نتشم،

معتمله نتطل است (متده  363ق.م ).و اي
نلالن نه دل ل فقمان قصم است و اگر كلي
فيالذمه نتشم ،مشتري حر ال ام نتيع نه
تسل

فرد منلبر نت قرارداد (مالح مواد

 238و  412ق.م ).و يت درخواست انجتم
ع

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

صور

راهحلهتي
داشت

(مالح

ننتنراي
اي

امكتن
فوق،

فر

حر

مواد

نرخالف

تحقر
فسخ
231

ه چ
ن ع

و

را

412

كنوانس ون،

حر تقل ل ثم

يك

از

خواهم
ق.م،).

مشتري

در

را نمارد.

2د اگر عمم انلبدتق نده ع دب نلكده
نددوعي تبلددر از وصددر يددت شددرط نتشددم،
دم،
ده نتشد
دي فيالذمد
دع كلد
دورتيكه مب د
درصد
همتننم فوق انتما نتيدم در جهدت اجدراي
تعهم و تسل

ع

فرد منلبر تالپ كدرد و

در نهتيت حر فسخ ايجتد ميشود (مالح مواد
معد

 484 ،238و  412ق.م ).و اگر عد
ب حر فسخ ندراي مشدتري ايجدتد
نوده ،صرفت
ميشود (مواد  482نه نعم و  444ق.م ).نه
حر تقل ل ثم .
3د اگر عمم انلبتق ،ع دب نده شدمتر
نيم ،در اي

صور

مشتري ملتنر متده 422

ق.م .و نه شرط اي كده مب دع عد
نتشم حر فسخ يت تقل دل ثمد

معد

(اخدذ ارپ)

دارد.
4د اگر عمم انلبتق از مصتدير تدبعض
در صفقه نتشم ن

مشتري طبر مواد  314و

 448ق.م .حر فسخ يت تقل ل ثم
141
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را خواهم

داشت.
دم،
دوق نمد
ده در فد
ده ننچد
ده ند
دت توجد
ند
را در موردي غ در از

نميتوان تقل ل ثم

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
از جمله نتيع ن
اي

و

دل ل ديگدري ندر صدحت

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
ثم

نظ ر حقوق ايران ،از تقل دل

در خ تر ع ب (متده  8644ق.م ).سدب

نه م تن نممه و مشتري ن
ثم

فسخ و تقل دل

مبتتر دانسته شمه است.
دعواي تقل ل ثم

) )Action estimatoireندتم

دارد .امت نت جستجو در منتنع موجود اي
امر نه عنوان يك روپ عدتم ندراي جبدران
خستر

مشتهمه نشم.

نتگفته نمتنم كه در نعضي از كشورهت
نظ ر اردن و امترا
تقل ل ثم

حتي در خ تر ع ب ه

(اخذ ارپ) پذيرفته نشمه اسدت

(متده  644ق.م .امترا

و متده  683ق.م.
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اردن)864.

مبحث سوم :بازفروش كاال

در كنوانس ون ملتنر ننم  8متده ،11
چنتنچه طرف ديگر در تصرف كتال يت پس
گرفت
حف

نن يت در پرداخت ثم

يت ه ينههتي

كتال نه نحو غ رمتعترفي تأخ ر ورزد،

طرفي كه طبر مواد  16يت  16موظر نه حف
كتال است ميتوانم نن را نه طرير مقتضي
نه شرط اخلتر متعترف مبني نر قصم فروپ،
نه شبص ثتلثي نفروشم و طبر ننم  3اي
متده ،وي ميتوانم از محل فروپ ،مبلغي
معتدل مبتر .فروپ و ه ينههتي متعترف
نگهماري كتال را نرداشت نمتيم .اي
ميتوانم روشي نراي جبران خستر

روپ
تلقي

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
كه ميتوانم حتي نتشي از نقض تعهم ومني
قراردادي از سوي متلك كتال تلقي گردد (
 .914وهبة ال ح لي ،العقود المسمتة في القتنون الممني
االردني و قتنون المعتمال الممن ه االمتراتي ،81 . ،چ.
 ،8دارالفكر ،دمشر 8428 ،ه  .ق.
141
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مواد  16و .)16
نرخي از مفسران ايد

ندتز فدروپ را

مبتني نر نظريه نمتينمگي دانسدته و ندر
اي

عق مهانم كه طرف ذيحر در واقدع نده

نمتينمگي از طرف متلك كتال كه تبلر كرده
ب ميفروشددم ،ايدد
اسددت ،كددتال را مجددمدا
نمتينددمگي ندده طددور وددمني از مددتده 11
دت866.
اسد

دمه
دتنبتط شد
كنوانسد ون اسد

ايد

متده ،هر دوحتلت انتقتل و عدمم انتقدتل
متلك ت كتال نه مشتري را در نر ميگ درد،
زيرا حر ندتزفروپ ندراي فرو شنمه ندمون
دمه
دي شد
درارداد ،پ شن ند
دالل قد
درط ت انحد
شد
است866.

در حقوق انگل س ن

نراست

ننم 3

متده  41قتنون فروپ كتال مصوو  ،8181در
دو

مورد

نه

فروشنمه

طلبكتر

حر

ثم ،

نتزفروپ كتال داده شمه است:
ددمني و
ددتيع شد
ددتال ود
ددي كد
دد وقتد
8دد
سريعالفستد است نمون ن تز نه اخلتر.
2د وقتي كتالهت سريعالفستد ن ست امت
خريمار

ظرف

مم

زمتن

متعترف

ثم

را

155. J. Huet, op.cit., N. 11773, p. 572.
صفتئي ،حقوق ممني و حقدوق تلب قدي
 .911دكتر س م حس
(مجموعه مقدتال ) ،468 . ،چ ،8 .نشدر م د ان ،تهدران،
 8386ه  .پ.
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نپردازد يت پ شنهتدي نراي پرداخت نن
ارائه نكنم پس از اخلتر نه وي.
حر نتز فروپ مبتني نر فسخ

امت اي

قبلي قرارداد و نتزگشت كتال نه ملك نتيع
است نمي

كه فروپ مجمد كتال نه

صور

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،
ميتوانم نن را ملتنر ننم  8متده  41از
قرارداد

مشتري

ملتلبه

اصلي

نمتيم.

البته اگر در نت جه ن ع اصلي متلك ت
كتال نه مشتري منتقل نشمه نتشم ،نتيع
ب نه عنوان متل خود خواهم
كتال را ر ست
فروخت868.

در

حقوق

نمريكت

ه

مقرره

نظ ر

كنوانس ون ،درمتده 823د 2قتنون يكنواخت
نتزرگتني
همتننم

ايتال

متحمه

كنوانس ون

ن

()UCC
دو

نممه

حتلت

و

عمم

 .911همتن ،صص466-468 .؛ كاليوام ،اشم توف ،حقوق تجتر
ن الملل (ترجمه گروه مترجمتن زيرنظر دكتر اخالقي).. ،
 ،242 . ،8چ ،8 .سددمت ،تهددران 8381 ،ه  .پ؛ نتتريددك
ادوارد عل ه ،شر) قتنون ن ع البضدتئع االنجل د ي لسدنة،
 ،424 . ،8181ترجمه نده عرندي از هندري ريدت و كدرم
شف ر ،چ ،8 .دارالج ل ،ن رو .8113 ،
111
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انتقتل متلك ت كتال نه مشتري و انتقتل
نن نه وي تفك ك قتئل نشمه و حر نتزفروپ
ب نه نتيع داده است.
را مللقت
در حتلت اول نتيع كتال را نه عندوان
ده
دت دوم ند
دم و در حتلد
دود ميفروشد
دتل خد
مد
نمتينمگي از مشتري اقدمام نده ندتزفروپ
مينمتيم (823د 2و 826د 2ننم

861.)F

در حقوق فران سه از ايد
قوان

تأ س س در

سبني نه م تن ن تممه ،امت نرخدي

گفتهانم كه اگر دادگته طبدر مدتده 8814
ق.م .حك
حك

اي

نه فسخ قرارداد دهم ،نه موجدب
قرارداد منحل و مب دع نده ملدك

نتيع نرميگدردد و ندتيع ميتواندم نن را
دتو
دم و تفد
دتزفروپ نمتيد
ند

ند

دتر
دوان خسد
درارداد را نده عند
قد
كنم861.

ثمد

دو

ده
ملتلبد

در واقع تأس س ندتزفروپ چنتنكده

در كنوانس ون و حقوق نمريكدت و انگلد س
وجود دارد در حقوق فرانسه پذيرفته نشمه
است.
در حقوق ايران ن
قوان

حدر ندتزفروپ در

پ شن ني نشمه و طبدر اصدول كلدي

حتك

نر معتمال

.911
.911

دكتر س م حس
همتن.461 . ،

صرف تبلر مشتري از مفتد
صفتئي ،همتن ،صص468 .د.462
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قرارداد نميتوانم مدتدام كده ن دع فسدخ
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
(متده 362

ق.م862.).

امت شتيم نتوان نت الغت
مواد  388و  382قتنون تجتر

خصوص ت از
و اسدتبرا.

يك قتعمه عتم از نن دو ،حكد

نده جدواز

فروپ متل متعهم قراردادي توسط متعهملده
نه عنوان وث قه ملتلبت
در صور

خستر

جبران خستر

و ان ار جبدران

عمم امكتن الد ام وي نده
و پرداخت سدتير ديدون خدود

داد .از سوي ديگر ميتوان نت صمور قدرار
خواسته نسبت نه متل متعهم (مب دع

تأم

در ن ع) و توق ر و سپس فدروپ نن (مدواد
821دددد  821ق.ن.د.م .جميدددم) ،هدددمف از
نتزفروپ كتال را تأم

كرد.

دتول ت
استنتد نه مدتده  3قدتنون مسد
در صور

ممني ه

قول نه وحدم

نن دتدي

مسددتول ت مددمني قددراردادي و قهددري در
راستتي پذيرپ ندتزفروپ كدتال نده عندوان
طرير جبران خستر
از قو
.911
111

مقرر توسط قتوي خدتلي

ن ست.

همتن،

461. .

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

گفتار دوم :روشهاي غيرپولي جبران خسارت
(طرق عيني)
گرچه جبران پولي خستر

نه صور

يدك

اصل ال ام نور يت ارشتدي در نسد تري از
س سددت هتي حقددوقي و از جملدده ايددران
پذيرفته شدمه اسدت ،امدت طدرق غ رپدولي
ن د

(ع ني) جبدران خسدتر

ميتواندم در

مواردي كترگشت نوده و حتي نر طرق پدولي
ترج

يتندم ،از ايد

تجتر

الملل ن

ن

رو حتدي در عرصده
طدرق پ شن ندي

ايد

شمه است.

مبحث اول :دادن مثل مال تلف شده

صحبت از دادن مثل متل تلر شمه اصوالب
در مستول ت قهري و درخصو
صور

دوال مثلدي
امد

ميگ درد و در مسدتول ت قدراردادي،
از پرداخت مثل موووع تعهم نده جدتي

سب

انجتم ع

نن نتمأنو

ده طدوركلي
است .ند

موووع تعهم قراردادي يكي از امدور زيدر
است:
د دادن متل مع

.

د پرداخت متل كلي فيالذمه.
د انجتم كدتر معد

قدتئ

نده شدبص

جبران خسارت نقض قرارداد ...
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متعهم.
د انجتم كتر مع

نده شدبص

غ رقتئ

متعهم.
د عمم انجتم كتري مع

.
عمم انجتم

در شر اول ،و در صور

تعهم از سوي متعهم ،عمم امكتن ال ام وي
نه نن ،مستنم نودن اي

عمم امكتن نه او

و مثلي نودن موووع تعهم ،ميتوان وي را
مل م نه پرداخت مثل كرد و اي

امر شتيم

متضرر

نه

اعتده

در

ووع

ستنر

نهتر

كترنيم.
در شددر دوم ،پرداخددت مثددل مفهددومي
نمارد چون موووع تعهم ع

مع

ن ست تت

مثلش موووع ت پ ما كندم ،نل كه پرداخدت
فردي از افدراد كلدي هم شده نده عندوان
انجتم ع
خستر

تعهم محسوو ميگردد نه جبدران

و فقط در صورتيكه خود متعهمله يت

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

كتال و ستير ه ينههت خواهم نود كه ندوعي
جبران خستر

است .در شقوق ديگر ه

روش

است كه پرداخت مثل موووع تعهم موودوع ت
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نمارد.
در كنوانس ون طبر ننم  2متده ،46
پرداخت مثل كتال نه عنوان جبران خستر
نتشي از عمم انجتم تعهم نه تسل
مع

ع

كتالي

(ننم و متده  )38تلقي ميگردد،

زيرا عمم انلبتق كتال ميتوانم عالوه نر
وصر ،نسبت نه نوع و جنس ن
عمم تسل

كتالي مع

ه چ كتاليي و ه

ه

تسل

واقع شود و

شتمل عمم تسل
كتاليي غ ر از نن

است.
كه اي

نر فر

مستنم قتنل قبول نده

نظر ن تيم ،طبر ننچه در انتماي فصل دوم
نبش (دوم) نمم ،قتوي مرجوعال ده

از اي

دت
دت .امد
روپ اسد

دتو ايد
دتر در انتبد
مبتد

نهكترنردن اصلال) جبدران خسدتر

درمدورد

پرداخت مثل كتالي كلي فيالذمه دق ر ن ست
زيرا اي

امر انجدتم عد

ظددتهر كنوانسدد ون در ايدد

تعهدم اسدت و
خصددو

قتنددل

استنتد ن ست.
در حقوق ايران همتنلور كه گفته شم،
قتوي

مل م

نه

اعمتل

روپ

پولي

جبران

خستر ن ست و نلكه طبر متده  3قتنون
مستول ت ممني كتمالب مبتتر است تت روپ
انسب را انتبتو كنم .ننتنر مستفتد از
جبران خسارت نقض قرارداد ...
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مواد

،388،382

،321

،388

321

و

333

ق.م .پرداخت مثل متل تلر شمه نر ديگر
طرق ترج
ه

دارد و در مستول ت قراردادي

ميتوان از مالح نن مواد استفتده كرد،

گرچه كمتر مصماق پ ما ميكنم.
البته نتيم توجه داشت كه اگر مب دع
ع

نوده و عمم انلبدتق ،استسدي و

مع

منجر نه تفتو

صور

نوع ه كدتالي تسدل

شمه نت مفتد قرارداد شود ،معتمله نتطدل
است (متده  363ق.م ).و پرداخدت مثدل نن
نه متعهمله (مشتري) منجر نده دارا شدمن
نتعتدالنه وي ميگردد مگر اي كه معتدل نن
خستر

ديمه نتشم.

و امت در حقوق فرانسه ملتنر ننچه
در مبحث دوم از فصل اول اي
نظرا
كشور

متفتو
در

نبش نمم

است و مووع رويه قضتيي نن

اي

خصو

در

جتي

خود

ذكر

گرديم.
مبحث دوم :تعمير كاال

طبر ننم  3متده  46كنوانس ون مشتري
ميتوانم از نتيع نبواهم كه عمم انلبتق
كتالي تسل

شمه را نت تعم ر نن جبران

نمتيم (چرا كه كتالي مع وو تسل
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شمه

است) ،مگر اي كه چن

تقتوتيي نت توجه

نه اووتع و احوال ،غ رمعقول نوده يت
ننم  3متده  36مصماق داشته نتشم.
درخواست تعم ر كتال حتي وقتدي مدورد
معتمله كلي فيالذمه است را ميتوان نوعي
تلقدي كدرد زيدرا ندت ايد

جبران خستر

درخواست ،مشتري نده طدور ودمني كدتال را
قبول و تملك كرده و حتل تعم ر متل خدود
را ميخواهم.
در حقوق ايران اگر كتالي تسل
ع

مع

شمه

نتشم و مع وو درنيم طبر متده
فسخ و اخذ ارپ

 422ق.م .مشتري مب ر ن

است .از ننجت كه حقوق مشتري در اي
نه

حصري

صور

شمه

مع

فر

نميتوان

نت

استنتد نه متده  3قتنون مستول ت ممني و
مالح

متده

481

و

418

ق.م.

نه

مشتري

اجتزه درخواست تعم ر كتال از نتيع را
اجترهانم.

داد زيرا دو متده اخ ر خت

مگر ننكه گفته شود ،تعم ر كتال در واقع
تالشي در راستتي انجتم ع
در اي

صور

تعهم است كه

مشتري ،حر درخواست نن را

طبر مالح متده  238ق.م .خواهم داشت .امت
نه هر حتل در صور

تراوي طرف

 ،حك

نه

تعم ر ني اشكتل نه نظر ميرسم (متده 82
جبران خسارت نقض قرارداد ...
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ق.م .و اصل تفس ري نودن مواد مرنوط نه
معتمال ).
اگر كتالي موووع معتمله كلي فيالذمه
نتشم در نمو امر نه نظر مينيم نت همدتن
استماللي كه در حك
گفت

قضد ه در كنوانسد ون

نتوان قتئدل نده امكدتن درخواسدت

دتر معلدوم
تعم ر كتال شم امت نت دقت ن شد
ميشود كه چون مشتري در اي

حتلت نت عل

نه ع ب ،اقمام نده قبدول كدرده ،حدر وي
ستقط است (متده  423و  424ق.م.).
و امت درحقوق فرانسه گرچه در مدتده
دتري
دران مشد
دوق ايد
دم حقد
 8644ق.م .همتنند
فسخ و اخذ ارپ گرديدمه اسدت،

مبتتر ن

امت رويه قضتيي و نرخي از حقوقمانتن نر
عق مهانم كه قتودي ميتواندم الد ام

اي

نتيع نه اجراي ع
را نبواهم.
امت
كتال
ن

868

پ شنهتد

متنع

تعهم از طرير تعم در

فسخ

نتيع

مبني

قرارداد

نر

تعم ر

توسط

مشتري

ست862.

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

ش وه

اي

جبران

خت

خسترا

خسترا

معنوي است و كنوانس ون اي گونه

خسترا

نن

نپذيرفته

را

است

از

نحث

موووع ت نمارد .امت در حقوق ايران اگر
خستر

معنوي وارد نممه نتشم نت استفتده

از مالح مواد  3و  82قتنون مستول ت ممني
قتوي

ميتوانم

نراي

عذرخواهي و در .حك

جبران

نن

حك

نه

در جرايم دهم گرچه

در مستول ت قراردادي ،خستر

معنوي نتشي

از نقص تعهم كمتر پ ش مينيم.
درحقوق فرانسه اوالب ،طبر تفس ر رويه
قضتيي مواد 8866د 8846قتنون ممني كه
خت

مستول ت قراردادي و جبران خستر

نتشي از نقض قرارداد است ،خسترا
ن

معنوي

قتنل ملتلبه است.
ب ،نراست ننچه در مبحث اول از
ثتن ت

فصل دوم اي

دتيي قتودي
نبش نمم رويه قضد

را در انتبتو شد وه جبدران خسدتر

نزاد

ميدانم متدام كه شد وه م ندور ندت هدمف
مستول ت ممني منتفت
در خسترا

نماشته نتشم ،لدذا

معنوي قتوي ميتوانم حكد

عذرخواهي و در .حكد

نده

دم را ن د
در جرايد

جبران خسارت نقض قرارداد ...
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صتدر

كنم863.

مبحث چهارم :الزام به انجام عين تعهد

در نگته اول ،اي كه انجتم ع
ش وه جبران خستر

تعهم

دمم انجدتم
نتشدي از عد

تعهم نتشم متنتقض نه نظر مينيم زيرا در
س ست هتي حقوقي نظ در ايدران و فرانسده
ب پرداخت خستر نتشي از عمم انجدتم
استست
دتن انجدتم
تعهم وقتي ملر) ميشود كه امكد
تعهم نه ه چ وجه امكتن نماشته نتشم

ع

حتل چگونه يك امر غ رممك
جبران خستر
تعهم ممك

ميتوانم ش وه

تلقي شود و اگر انجتم عد
نتشم ديگر جبران خستر

نتشدي

از عمم انجتم نن موووع ت نمارد.
نت اي

تندتقض

همه تحت شرايلي ايد

مرتفع ميشود و ال ام نه انجتم ع

تعهم

ميتوانم نه ع نوان شد وه جبدران خسدتر
دما
دض تعهد
دي از نقد
نتشد

در)
دراردادي ملد
قد

گردد:
اگر در اثر يكي از موجبت

قتنوني،

متعهمله قرارداد را فسخ كرده و سبب فسخ
مستنم نه تقص ر متعهم نتشم يت اي كه نه
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

و

نتشم

در

ع

حتل

وي

توانتيي متدي و حقوقي نراي انجتم تعهم
م نور را داشته نتشم ،قتوي ميتوانم وي
را محكوم نه انجتم ع
و چه نست اي

تعهم ستنر نمتيم

روپ نهتر از طرق ديگر و

حتي نهتر از روپ پولي نتوانم ووع ستنر
را اعتده كنم و جبران خستر

نمتيم.

ده شدم
در كنوانس ون همتنلور كه گفتد
نرخالف ظتهر متده  84و نظر نرخي مفسري ،
روپ جبران خستر

از نظر اي

كنوانسد ون

منحصر در روپ پولي ن ست و قتوي ميتوانم
از نتو انتبتو انسب نراست

اصول كلدي و

رو) كنوانس ون (متده  )8و يت ندت رجدوع
نه يك حقوق داخلي صتل  ،ايد
فوق نرگ

فر

روپ را در

ينم864.

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.
مبحث پنجم :ساير طرق جبران خسارت
.914

ر.ح.

.81
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است در حتل حتور يت در نيندمه

ممك

وجدود

ش وههتي ديگري نراي جبران خ ستر

دو مللدوني
داشته نتشم كه نتوانم نده نحد
وارد شمه را نه طور كتمل جبدران

خسترا
كنم.

نراست

ننچه گفته شم اعمتل اي

طرق

از نظر كنوانس ون ،حقوق ايدران و حقدوق
فرانسه اصوالب منعي نمارد مگر اي كده ندت
نرخي قواعم ن مره حقدوق داخ لي مغدتير
داشته نتشم .رونم تكتملي جتمعه انسدتني
دتل م ايد
مسد

دور
ده در صد
دت كد
اسد

ش وههتي جميم جبران خسدتر
تحوال

دي
مقتضد

متنتسدب ندت

پ شنممه اتبتذ گدردد و حقدوق كده

نسترستزي نراي تكتمدل و پ شدرفت جتمعده
دوان يكدي از اهدماف خدود
نشري را نه عند
پ وسته ممنظر دارد اصوالب نه تنهت نت اي
ش دوههت مبتلفتي نبواهم كرد نلكه متيدم
ننهت ن
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نتيجه
الر) از ننچه نه تفص ل نمم نرمينيم
كه مقررا
خستر
وجه

كنوانس ون درخصو

قتنل جبران ،خستر
نقم

موارد

و

نت

كشورهتي

خستر

مقررا
مورد

از

تأخ ر تأديه

خستر

موجود
نررسي

اوصتف عتم

در

در

اكثر

حقوق

ملي

يكستن

همتهنگي قتنل توجهي در اي

است

و

زم نه وجود

دارد و در مواردي نراي تكم ل مقررا
كنوانس ون نتيم طبر ننم  2متده  8نن،
نه حقوق ملي صتل
قواعم

م تن

حل

رجوع نمود و در اي
تعتر

حقوق

ن

الملل

خصوصي است كه كترستز است و قتوي رس مگي
كننمه نتيم اصل انتبتو انسب را نت توجه
نه خصتئص تجتر
مقررا
تعتر

ن

الملل و رو) حتك

نر

كنوانس ون در اعمتل قواعم حل
ممنظر قرار دهم.

و) مشتهمه شم كه در مقوله روشهتي
تقوي
ن

خستر

و زمتن و مكتن نن ،همتهنگي

كنوانس ون و س ستمهتي حقوقي موووع

نررسي نس تر زيتد است نه طوريكه از يك
سو راهحلهتي موجود در كنوانس ون ،اصوالب
در اي

كشورهت ن

قتنل اعمتلانم و از

سوي ديگر ،در مواردي كه كنوانس ون نسبت
جبران خسارت نقض قرارداد ...
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نه اي

موووع مقررهاي نمارد راهحلهتي

حقوق داخلي كشورهت نه راحتي ميتوانم
ننت نر اصل انتبتو انسب يت از نتو رجوع
ال امي
اقتبت

حقوق

نه

داخلي

صتل ،

مورد

و اعمتل قرار گ رد.

دو روپ خت

تقوي

خستر

كه در مواد

دت در
دمه اسد
درر شد
 86و  86كنوانسد ون مقد
تسريع و تسه ل امدر تقدوي

خسدتر

و در

نهتيت دادرسي تأث ر چشدمگ ري دارد .نده
طوركلي جهدتگ ري كنوانسد ون در انتبدتو
مبتني نر اصل جبران كتمدل

روشهتي تقوي

خستر  ،تسريع در تشدب ص وقدوع و م د ان
خستر

و تسده ل نن و حدل وفصدل نسدتن و

سريع دعتوي تجتري ن
حقوق داخلي ه

المللي است كده در

ميتوانم راهگشت نتشم.

 ).از نررسي روپهدتي جبدران خسدتر
چندد
ن

نرمينيددم كدده كنوانسدد ون ن ددع

دد
ددوو  8112ويد
ددتال مصد
ددي كد
المللد

و

س ست هتي حقوقي موودوع نررسدي ندر ايد
موارد اتفتق نظر دارنم:
8د اصدل ندر جبدران كتمدل خسدتر
اعتده ووع ستنر تت حم ممك

است.

2د روپ پرداخت معتدل پولي خستر
جبران خستر
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در

ب و يت نت تراوي طدرف
3د قتوي ر ست
در انتبتو روپ جبران خسدترا
لك
حتك

اصل انتبتو منتسب تري

نزاد اسدت
روپ ،هم شده

است.
4د

قرارداد

طرف

ميتواننم

تراوي هر نوع روپ جبران خستر

نت

را كه

مغتير نت مفتد قواعم نمره نبتشم انتبتو
و

نمتينم

انتبتو

اي

قتوي

نراي

الزماالتبتع است.
از طرير

6د روپ پولي جبران خستر

نتزفروپ كتال كه در كنوانس ون و ايتال
امريكت

متحمه

پذيرفته

شمه

ميتوانم

نت

نراست
است،

نظريه

در

مبنتي

حقوق

مرنوط

نمتينمگي
ايران
نه

ه

تأم

خواسته و توق ر و فروپ اموال خوانمه
(محكوم

عل ه)

يعني

وث قة

عتم

اموال مميون (متعهم) و اخت ترا
قتوي نراست

نودن
گسترده

متده  3قتنون مستول ت ممني

پذيرفته شود.
 6دددد روپ تقل دددل ثمددد

مقدددرر در

كنوانسدد ون كدده در حقددوق فرانسدده هدد
پذيرفته شدمه ،در حقدوق ايدران ن د
صور

در

تحقر خ تر ع ب يت خ تر تبعض صدفقه

قتنل اعمتل است.
جبران خسارت نقض قرارداد ...
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8د روپ تعم ر كتال كه دركنوانس ون
توسط رويه قضتيي

نممه و در فرانسه ن

مورد پذيرپ قرار گرفته ،در حقوق ايران
ه

در صور

تراوي طرف

عنوان ادامه انجتم ع

و يت حتي نه
تعهم قتنل قبول

نه نظر مينيم.
دران
دي جبد
دولي و ع ند
دتي پد
 1د د روپ هد
حصري ن سدتنم و پ دمايش و پدذيرپ

خستر

روپهتي جميم در نينمه استبعتدي نمارد.
در نهتيت ميتوان گفت كده در زم نده
دترا
دران خسد
جبد

درارداد
دض قد
دي از نقد
نتشد

همتهنگي نس تري ن
ن ع ن

كنوانسد ون

مقدررا

المللدي كدتال مصدوو  8112ويد

و

س ست هتي حقوقي مورد نررسي وجود دارد و
امر نرنينم تالشهتي نظري و عملدي در

اي

دواختي و وحدم
جهت ايجتد يكند

حقدوقي در

م ددتن كشددورهتي جهددتن در عرصدده تجددتر
ن

الملل و گتم متثري در راستتي مرتفدع
مرزهتي تصنعي حتصل از خودن گتنگي

ستخت

نشر و غلبده وحدم

ندر كثدر

نده شدمتر

ميرود.
شتيتن ذكر است كه س ست
در پ وست
موووع
111

مورد

نه

اي

ملتلعه

حقوقي ايران

كنوانس ون
نت

متنع

مجلة حقوقي  /شمارة سي و دوم

از

ح ث

عممهاي

رونرو ن ست مگر در خصو
تأديه

وجه

ملتلبه

نن

نقم
در

كه،

حقوق

خستر

شرايط
ايران

ووانط كنوانس ون در اي

تأخ ر
استحقتق

متفتو

خصو

از

نه نظر

مينيم مگر اي كه گفته شود در كنوانس ون
فقط اصل استحقتق نممه است امت شرايط نن
همتننم موارد ديگري نظ ر نرخ محتسبه
خستر

و دوره زمتني محتسبه نه انتبتو

انسب

طبر

قتوي

يت

قواعم حل تعتر

حقوق

داخلي

حقوق ن

الملل خصوصي

واگذار گرديمه است كه در اي
متنع ه

صتل
صور

اي

مرتفع خواهم شم.
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