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Abstract:
Breach of contract, by way of non-performance, delay in performance,
delivery of defective goods and so on, is a common phenomenon and various
legal systems have developed several remedies to deal with it. In common
law systems, the first and foremost remedy is damages or money awards
and, order for specific performance of contract is an ancillary and
exceptional remedy. The most common damages in these systems consists of
expectation damages which aims at placing the injured party in the position
he would have been in, had the contract been duly performed. In other
words, by giving a sum of money, the law tries to meet the expectations of
the injured party as much as possible. After explanation of such aspects of
the expectation damages as concept, bases, elements, criterion and methods
of compensation, this Article endeavors to give a brief account of this
damages in Islamic jurisprudence as well as Iranian law.
Keywords: Breach of Contract, Contractual Liability, Expectation Damages,
Loss of Profit.
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اسماعیل نعمتاللهی

چکیده
نقض قرارداد به صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا ،تسلیم کاالی معیوو ،،تسولیم
کمتر یا بیشتر از مقدار و امثال آن ،پدیدة شایعی اسو و ناوامهوای حقووقی مختلو
شیوههای متنوعی برای مقابله آن اندیشهاند .در ناامهای کامنالیی ،اولین و مهمترین
شیوة مقابله با نقض قرارداد ،پرداخ خسارت یا غرام پولی اس  ،و الزام به اجرای
تعهد ،شیوة فرعی و استثنایی اس  .شایعترین نوع خسارت در ناامهوای کوامنالیوی،
خسارت انتاار اس که هود
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ربرسی خسارت ااظتنر انشی از نقض قرارداد رد کامن ال و حقوق اریان

آن ،قوراردادن زیواندیوده در وضوعیتی اسو کوه اگور

قرارداد اجرا میشد در آن وضعی قرار میگرف  .به تعبیر دیگر ،تالش میشود که با
پرداخ مبلغی پول ،انتااراتی که زیاندیده از قرارداد داشوته حتویاالمکوان بورآورده
شود .این مقاله میکوشد پس از بیان جنبههای گوناگون خسارت انتاار در کوامنال از
قبیل مفهوم ،مبانی ،عناصر ،معیار و شیوة جبران این نوع خسارت ،وضعی ایون نووع
خسارت را بهطور مختصر ،در فقه و حقوق ایران بررسی نماید.
واژگان کلیدی :نقض قرارداد ،مسئولی قراردادی ،خسارت انتاار ،عدمالنفع.

 .استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم .رایانامه Esmail_nematollahi@yahoo.com

این مقاله با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( )INSFبه چاپ رسیده است.
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مقدمه؛ جایگاه خسارت انتظار

در حقوق خارجی ،شیوه های متعددی برای مقابله با نقض قررارداد اندیشره شرده کره در
ادبیات کامنالیی به «شیوههرای جبرران خسرارت» معررو اسرت .یکری از ایرن شریوههرا،
پرداخت خسارت پولی یا غرامت 1به طر

زیاندیده است .در نظرا هرای حقروق نوشرته یرا

رومیر ژرمنی (مانند فرانسه) اولین شیوة جبران خسارت ،الزا به اجررای قررارداد اسرت ،در
حالی که در نظا های کامنالیی (مانند انگلستان و آمریکا) ،الزا به اجررا شریوهای ثرانوی و
محدود تلقی میشود و اولین و مهمترین شیوه ،پرداخت خسارت پولی است.
غرامت یا خسارت پولی را میتوان به سه دسرت خسرارت هرای مراهوی ،0خسرارت هرای
نمادین و خسارتهای تنبیهی 5تقسیم کرد .از میران ایرن خسرارات ،آنچره کره بررسری آن

اهمیت بیشتری دارد خسارت های ماهوی است که طبق یرک تقسریمبنردی معررو بره سره
دسته قابل تقسریمانرد :خسرارت انتظرار  ،خسرارت اعتمراد  ،و خسرارت اسرترداد  .خسرارت
انتظار ،رایج ترین نوع خسارت پولی است و هرد آن ،قررار دادن زیران دیرده در وضرعیتی
است که اگر قرارداد اجرا میشد در آن وضعیت قرار مریگرفرت .هرد

از دو نروع دیگرر

خسارت  -یعنی اعتماد و استرداد  -قراردادن زیاندیده در وضعیتی اسرت کره اگرر قررارداد
منعقد نشده بود در آن وضعیت قرار میداشت ،با این تفاوت که در نروع اول یعنری اعتمراد،

1 Remedies

 1باید تذکر داد که واژة  damageدر معنای اسمی ،به مفهو زیان جسمی یا مالی است اما در معنرای وصرفی و نیرز بره
صورت جمع ( )damagesبه معنای مبلغی است که به عنوان جبران خسارت وارد به مال یا جسرم پرداخرت مریشرود
(نک :واژة  damageو  damagesدر .( Garner, 2009 :در زبان فارسی ،واژة خسارت هم به معنای زیران بره کرار
میرود و هم به معنای مبلغی که برای جبران خسارت پرداخت میشود و تمییز این دو معنا با توجه بره قررانن صرورت
میگیرد.
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3 Substantial
4 Nominal
5 Exemplary
6 Expectation
7 Reliance
8 Restitution

هزینههایی که زیاندیده در اثر اعتماد به قرارداد متحمل شده است به وی پرداخت می
شرود 
اما در نوع دو یعنی استرداد ،عِوَضی که زیاندیده به طر مقابل پرداخت کررده اسرت بره
وی مسترد میگردد .این سه نوع خسارت را میتوان با یک مثال سراده توضریح داد .فرر

است .حال چنانچه خودرو سالم بود ،دوازده میلیون تومان ارزش میداشت و قیمت معیروب
آن هشت میلیون تومان است در این صورت ،خسارت انتظار وی چهار میلیون تومران اسرت
(قیمت معیوب منهای قیمت سالم) و خسارت اعتماد دو میلیون تومان (قیمت معیوب منهرای
ثمن) است .بر اساس خسارت استرداد ،خریدار میتواند ثمن پرداختی را مسترد کند.
موضوع این تحقیق بررسی خسارت انتظار اسرت و در مرورد آن مبراحثی ماننرد مفهرو ،
مبانی ،عناصر ،معیار ارزیابی و شیوة محاسب آن قابرل طررا اسرت .در ادامره ،پرس از تبیرین

ربرسی خسارت ااظتنر انشی از نقض قرارداد رد کامن ال و حقوق اریان

کنیم قراردادی راجع به فروش خودروی معین به مبلر ده میلیرون تومران منعقرد مریشرود و
خریدار ثمن را پرداخت میکند .پس از تحویل مبیع ،معلرو مریشرود کره خرودرو معیروب

مفهو خسارت انتظار ،مبانی این نوع خسارت بررسی میشود .در بحث سو  ،بررسری مری-
شود که زیاندیده چه اقالمی را میتواند به عنوان خسارت انتظرار ماالبره کنرد ،و در بحرث
چهار  ،معیار ارزیابی این نوع خسارت سنجیده میشود؛ همچنان که در بحث پنجم ،مسرلله
این است که از میان روش های مختلف برای ارزیابی خسارت مانند پرداخت هزینر اصرالا
و پرداخت مابهالتفاوت ارزش کارِ انجا شده و کاری که باید انجا میشد ،کدا یک بایرد
انتخاب شود .سپس به بررسی خسارت انتظار در فقه و حقوق ایرران پرداختره مریشرود و در
پایان ،نتایج مباحث مارا میگردد.
 .1مفهوم خسارت انتظار

«خسارت انتظار» بره نرا هرای دیگرری ماننرد خسرارتِ «ازدسرتدادنِ مروردِ معاملره» یرا

خسارت «اجرا» 1نیز نامیده میشود .طبق دو تعبیر اخیر ،خسارت انتظار ،جبرران زیرانی اسرت
که خواهان به دلیل ازدستدادنِ مورد معامله یرا عرد اجررای قررارداد متحمرل شرده اسرت.
خسارت انتظار را معموالً بر اساس هد آن تعریف کرردهانرد .طبرق یرک تعبیرر ،خسرارت
انتظار خسارتی است که هد

آن ،جبران زیانی اسرت کره خواهران بره دلیرل ازدسرتدادن

1 loss of bargain
2 Performance
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انتظارات خود از قرارداد متحمل شده است .طبق تقریر دیگری ،هرد

ایرن نروع خسرارت،

حمایت از حق متعهدٌله در مورد اجرای قرارداد است .توضریح بیشرتر ایرن کره ،هرر یرک از
طرفین در قرارداد دوجانبه ،حرق اجررای قررارداد توسرط طرر مقابرل را کسر مریکنرد.

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

واضحترین شیوة حمایت از حق خواهان در مورد اجرای قرارداد ،دستور به اجررای قررارداد
توسط خوانده است .در صورتی که تعهد طر مقابرل در مرورد انتقرال زمرین یرا پرداخرت
مبلغی پول یا خودداری از انجا کاری باشد ،دادگاههای انگلستان حق اجرای خواهان را بره
ترتی  ،با دستور به اجرای عین تعهد ،یرا پرداخرت مبلر تعیرینشرده ،یرا منرع از انجرا کرار
حمایت میکنند .اما اجرای عین قرارداد در حقوق انگلستان امری استثنانی است ،نره مارابق
قاعده .با این که دادگاه های انگلستان فرصت همگرا شردن برا دیگرر نظرا هرای حقروقی در
مورد پذیرش اجرای عین قرارداد به عنوان اصلیترین شیوة جبران خسارت را داشته انرد ،در
عمل از این امر خودداری کرده اند؛ آنچنان که در انگلستان هنوز هم فر بر این است کره
نقض قرارداد ،به تکلیف خوانده دانر بر پرداخت خسارت منتهی میشودPearce, 2008: ( .

)3-4
در واقع ،مدتها قبل از نا گذاری این نوع خسارت به خسارت انتظار یا اجررا ،محتروای
آن ،یعنی قرار دادن زیان دیده در وضعیتی که در صورت اجرا شدن قرارداد در آن قرار می
گرفررت ،در کررامنالی انگلیس ری وجررود داشررته اسررت ( .)Burrows, 1983: 218یک ری از
قدیمیترین اظهارات حاکی از اینگونه خسرارت را مریتروان در سرخن معروفری از قاضری
پارک در دعوای قدیمی  Robinson v. Harman1یافت که میگوید« :یک قاعدة کامن-
ال این است که در صورتی که یک طر به دلیل نقض قرارداد توسط طر دیگر متحمرل
زیان شود ،طر نخست باید ،تا آنجا که با پول امکران دارد ،از لحراخ خسرارات در همران
وضعیتی قرار داده شود که گویا قرارداد اجرا شده بود».
عبارت خسارت انتظار پس از مقال معرو فولر با عنروان «منفعرت اعتمراد در خسرارت
های قراردادی» ( )Fuller, 1936رواج یافت .اصاالا خسرارت اجررا را فریردمن در مقالر
معروفی به کار برده و در آن ،از عبارت «خسارت انتظار» انتقراد کررده اسرت .بره گفتر وی
«منفعت انتظار صرفاً یک اصاالا نامناس برای توصریف منفعرت اجررا اسرت  ...اگرر واژة
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1 Parke
2 1 Ex Rep 1848, 850 at 855

منفعت را حراکی از هرد

یرا دلیرل انعقراد قررارداد بردانیم ،در ایرن صرورت ،تنهرا منفعرت

قراردادیِ واقعی ،اجرای قرارداد است ».واژة «انتظار» اغل برای توصیف «امید» 1یا احتمالِ
دریافت منفعتی در آینده به کار میرود ،در حالی که چنین احتمالی مورد حمایت هیچ حق

دو نوع منفعت یا انتظار متفاوت دارد که بره تعبیرر مرا ،یکری بریواسراه و دیگرری باواسراه
است .انتظار بیواساه ،همان انتظار اصلی ناشی از اجرای قررارداد یرا برهدسرتآوردن مرورد
معامله است ،در حالی که انتظار باواساه ،به منافع مترتّ

بر منفعرت یرا انتظرار اصرلی اشراره

دارد که میتوان آن را طبق اصاالا متداول در حقوق مرا «عرد النفرع» نامیرد .سرخن اخیرر
فریدمن تنها در مورد انتظارات اخیر صادق است.

ربرسی خسارت ااظتنر انشی از نقض قرارداد رد کامن ال و حقوق اریان

قانونی نیست)Friedmann, 1995, cited by McKendrick, 1997: 819( .
اما همانطور که در بحث از عناصر خسارت انتظار خواهیم دیرد ،طرر قررارداد ،خرود



 .2مبانی و توجیههای خسارت انتظار

مسلل اصلی در این بحث این است که اوالً چرا طرفی که قررارداد را نقرض کررده بایرد
خسارت بپردازد و ثانیاً چرا خسارت باید بر مبنای انتظار طر

قرارداد ارزیابی شرود .ظراهراً

در مورد اصل پرداخت خسارت تردید زیادی وجود ندارد و مبانی و توجیهات مختلفی کره
برای خسارت انتظار مارا گریده ،بیشتر به مسلل دو توجه دارند .در ادامه ،بره چنرد مرورد
از این توجیهات بسنده میشود .اغل این توجیهات را فرولر در مقالر خرود آورده اسرت و
چون در صدد حمایت از منفعت انتظار بوده ،سعی در رد و انکار آنها نموده است.
 یکی از توجیهات «قاعدة حمایت از انتظار» همانا «نظری اراده» است .برر اسراس ایرننظریه ،طرفین قرارداد ،نوعی اختیار قانون گذاری را اعمال میکنند؛ برهگونرهای کره اجررای
قرارداد توسط دولت صرفاً اجرای قانون خصوصیای است که طرفین وضع کرده اند .بررای
مثال ،اگر شخص «الف» وعدة صحیحی در مورد پرداخت هرزار دالر بره شرخص «ب» داده
باشد ،شخص «الف» ملز به پرداخت این مبل میشود؛ زیرا قاعدة وضعشده توسرط طررفین
چنین پرداختی را ایجاب میکند)Fuller, 1936: 58( .

1 Expectancy
2 Prospect
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در پاسخ این توجیه گفتره شرده کره هرچنرد نمریتروان ارتبرا نظریر اراده را برا مسرلل
خسارت های قراردادی نادیده گرفت ،این را نیز نمیتروان گفرت کره ایرن نظریره ،در تمرا
موارد ،حکم به دریافت منفعت انتظار میکند .اگر قرارداد ،نروعی قرانون خصوصری باشرد،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

طبعاً قانونی است که معموالً در مورد ضمانت اجرای نقض خود موضرعی اتخرا نمریکنرد.
بدیهی است که در برخی موارد ،ممکن است طرفین نوعی شیوة جبران قضایی را پیشبینری
کرده باشند که بتوان از آن استنبا کرد که چنین شیوهای مورد خواست و ارادة آنران بروده
است .اما در مورد اغل

قراردادها ،این انتظار که از نظری اراده راه حل آمادهای برای حرل

مشکل خسارات به دست آوریم انتظار بیهودهای است)Ibid: 58-59( .
 -1تکلیف هر یک از طرفین قرارداد نسبت به اجرای تعهد ،مالز برا یرک حرق قرانونی
برای طر دیگر در مورد اجرای آن تعهد است .اگر تعهد اجرا نشود ،از حق اجرای طر
بیتقصیر ،این نتیجه حاصل میشود که خسارت بایرد برا توجره بره ارزش آن تعهرد ارزیرابی
شود)Winterton, 2015:180/Saidov, 2008: 27( .
توجیه مذکور اگر اینچنین تفسیر شود که حق گرفتن خسارت انتظار ،نتیج نقض تعهد
قراردادی است ،در این صورت طبیعتاً ارزیابی آن را به توجیره بعرد واگرذار کرردهایرم .امرا
ممکن است مقصود از توجیه فوق این باشرد کره حرق گررفتن خسرارت ،بردل حرق اجررای
قرارداد است.
ریش این توجیه ،در کلمات دانشمندان گذشته نیز یافرت مریشرود؛ از جملره ،در سرخن
معروفی از اولیور وِندِل هومز آمده است« :تکلیرف رعایرت قررارداد در کرامنال بردین معنرا
است که  ...اگر قرارداد را رعایت نکنی بایرد خسرارت بپرردازی» (.)Holmes, 1897: 462
در همین راستا ،به نظر برخی دیگر ،قرارداد ،متضمن یک تعهد علریالبردل اسرت کره طبرق
آن ،متعهد یا باید به مورد تعهد عمل کند یا خسارت بپرردازد ( .)Gold, 2009: 54شراید برا
توجه به همین نکته است که در آثرار برخری از حقوقردانان برجسرته ،از پرداخرت خسرارت
پولی ،به «شیوة جبرانیِ جایگزین از راه پول» تعبیر شده است)Treitel, 1988: 75( .
تلقی خسارت به عنوان بدل اجرای تعهد ،حتی برای حقوقدانان کرامنال نیرز قرانع کننرده
نیست ،چه رسد برای حقوقدانی که تحت تأثیر طرز فکر و سنّت حقوقِ نوشته قرار دارنرد و
قرارداد را همچون قرانون یرا پیمران مقدسری برمریشرمارد .بردون شرک طررفین مریتواننرد
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قراردادی منعقد کنند که مفاد آن تعهدی علیالبدل به اجرای قرارداد یا پرداخرت خسرارت
گونره 
باشد ،اما نمیتوان چنین توصیفی از قصد طرفین ارانه کررد یرا معنرای قررارداد را ایرن
تفسیر کرد .در غال

موارد ،در قرارداد تصریح نمیشود که پرداخرت خسرارت ،جرایگزین

آمده است« :مسلولیت قراردادی عبارت است از التزا به جبران خسارتی که در نتیجر عرد
اجرای قرارداد به طر

او وارد میشود .این خسارت به وسیل دادن مبلغی پرول جبرران مری

گردد .این پول را بعضی معادل انجا تعهد اصلی شرمردهانرد .ولری مسرلولیت متعهرد الترزا
دیگری است که در نتیج عهدشکنی به وجود میآید و منبع مستقیم آن عرد اجررای عقرد
است»( .کاتوزیان) : 0 2 ،
 -0ماهیت اقتصاد مبتنی بر «اعتبار» در تالش برای حذ

ربرسی خسارت ااظتنر انشی از نقض قرارداد رد کامن ال و حقوق اریان

اجرای آن است ،بلکه بهعکس ،برداشت همگانی چنین است که طر قررارداد بایرد تعهرد
قراردادی خود را اجرا کند ( .)Gold, 2009: 54در کال حقوقدان برجسرت کشرورمان نیرز

تمایز بین مرال موجرود و مرال

آینده (مالِ وعده داده شده) نهفته است .از لحاخ تجاری ،انتظار دریافت مال آینرده نیرز مرال
موجود تلقی مریشرود .در جامعره ای کره در آن ،اعتبرار بره صرورت نهرادی مهرم و فراگیرر
درآمده ،انتظار ناشی از وعدة الز االجرا باید داخل در قلمرو مرال و گونرهای از مرال تلقری
شود و نقض آن ،به منزل آسی زدن به آن مال دانسته شود .در چنین جامعه ای ،نقض وعرده
همچون تقلیل دارایی عمل میکند)Fuller, 1936: 46( .
این که بتوان حق اجرای قرارداد را مال یا حتی حق مالی تلقی کرد و نیز ایرن کره بتروان
مال آینده را مال موجود به شمار آورد ،دستکم در برخی موارد ،بره سرادگی امکرانپرذیر
نیست .حق اجرای تعهد قراردادی یا دریافت مال آینده در صورتی میتواند مال فعلی تلقری
شود که به تعبیر حقوقی ما ،به صورت دین در م متعهد استقرار یافته باشد .توضیح بیشرتر،
در بحث مربو در فقه و حقوق ما ارانه خواهد شد.
 یکری از ادلررهای کرره برررای پرداخررت خسررارت انتظررار مارررا گردیرده ،قیراس حررققراردادی ،به حق مالکیت است .مسلّم است که نظامی که قانل به لزو اجرای قرارداد است
یک «حق» برای متعهدٌله پدید میآورَد؛ همچنان که پرواضح است که موضوع این حرق در
وهل اول اجرای قرارداد و سپس الزا به اجرا است .ماهیت ایرن حرق را هرم برهنراگزیر بایرد
یک حق مالی تلقی کرد .پس از دانستن این مقدمه باید گفت شکی نیست که غاصر مرال
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معین ،ضامن عین و منافع مستوفات و غیرمستوفاتِ آن است و در صورت تلف ،ضامن مثرل
یا قیمت آن است .برای مثال ،اگر کسی مالی را که  222تومان ارزش دارد غصر کنرد و
هنگا تلف  1222تومان ارزش داشته باشد ،ضامن مبلر اخیرر اسرت .طبرق اصراالا فرولر،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

 222تومان منفعت اعتماد و  1222تومان منفعت انتظرار اسرت .مالرک هرگرز  1222تومران
نداشته بلکه مالی داشته که اگر آن را نقد میکرد برال بره  1222تومران مریشرد .در حقروق
کامنال ،از این منفعتِ انتظارِ مالک حمایت میشود نه از منفعت اعتماد .حرال فرر
که شخص در مقابل  222تومان متعهرد مریشرود کره مرالی را ظرر

کنریم

شرش مراه بره طرر

قرارداد منتقل کند .پس از پنج ماه که قیمت مرال بره  1222تومران افرزایش یافتره ،متعهرد از
اجرای تعهد امتناع میکند .اگر قرارداد معتبرر بروده و حرق الرزا متعهرد را بره متعهدٌلره داده
باشد ،وی میتواند متعهد را الزا به اجررای عرین قررارداد کنرد کره ارزش آن  1222تومران
است .پس چرا اگر متعهد از اجرای تعهد خودداری کند و نوبت به ماالبره خسرارت برسرد،
نتوان وی را ملز به پرداخت  1222تومان نمود؟ قیاس حق قراردادی به حق مالکیت را مری
توان از جهت دیگری نیز تقویت نمود .متعهدٌله در مثرال مرذکور مریتوانرد حرق قرراردادیِ
خود را در مقابل  1222تومان به دیگری منتقل کنرد .چگونره اسرت کره متعهدٌلره مریتوانرد
طل خود را به  1222تومان بفروشد اما اگر متعهد سرپیچی کنرد نتوانرد از او  1222تومران
بگیرد؟ (.)Friedmann, 1995, cited by McKendrick, 1997: 820
 .3عناصر خسارت انتظار

محتوا یا عناصر خسارت انتظار را میتوان در دو مورد خالصه کرد:
الف) انتظارات بیواساه و باواساه .قرارداد ممکرن اسرت بره دو انتظرار متفراوت منجرر
گردد :دریافت موضوع تعهرد و اسرتفاده از آن بررای منظروری خرا  .بره عنروان مثرال ،در
صورتی که موضوع قرارداد فروش مواد خا باشد ،خریدار هرم انتظرار دریافرت مبیرع یعنری
مواد خرا را دارد و هرم انتظرار دارد کره از آن مرواد در جهرت خاصری ماننرد برازفروش یرا
استفاده از آنها برای تولید محصولی دیگر استفاده کند .بنابراین ،در صورتی که فروشرنده از
تسلیم مبیع امتناع کند ،خریدار از هر دو منفعت مورد انتظار محررو شرده اسرت ( Treitel,

2003: 940؛  .)Treitel, 1988: 84چنانکه در بحث مفهو خسارت انتظار گفته شرد ،ایرن
931

دو منفعرت را مریتروان انتظرار یرا
منفعرتد.مسرتقیم یرا بریواسرا اجررای قررارداد و منفعرت 
غیرمستقیم یا با واسا اجرای قرارداد نامی
این تمایز در کشورهای رومیر ژرمنی با دو اصاالا «زیانِ وارده» و «منافع فوتشرده»

1

انگلیسی آنهرا ماننرد  losses causedو  gains preventedکراربرد چنردانی در کشرورهای
کامن الیی ندارند (.)Treitel, 1988: 85
ماالب منافع فوت شده اختصرا

بره دعروای قرراردادی نردارد و در دعراوی مسرلولیت

مدنی قهری نیز قابل طررا اسرت .از ایرن رو ،همراناور کره اگرر فروشرندة ماشرینآالت در
تحویل آنها تأخیر کند خریدار میتواند منرافع فروت شرده در نتیجر عرد اسرتفاده از آنهرا را
ماالبه کند ،اگر ماشینآالت در نتیج عمل خااکاران شخصی تلرف شرود یرا آسری ببینرد
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و به تعبیر مأنوستر 0تلف مال و فوت منفعت بیان میشود .از جمله قرانون مردنی فرانسره در
به ایرن دو نروع خسرارت پرداختره اسرت .امرا ایرن اصراالحات و حتری معرادل
مادة 9

مالک میتواند خسارت منافع فوت شدة آنها را ماالبه کند .آنچه که دعروای قرراردادی را از
دعوای مسلولیت مدنی متمایز میکند ،این است که حقوق قراردها به زیاندیدة نقض قرارداد
اجازه میدهد که خسارات ناشی از دست نیافتن به اجرای مورد معامله را ماالبره کنرد؛ یعنری
میتواند منفعت خاصی که انتظار دریافت آن را از قرارداد داشته ماالبه کند .به عنروان مثرال،
خریدار یک اثر هنرری را کره ارزش واقعری آن بسریار بیشرتر از ثمرن قرراردادی خریرداری
میکند یا شرکتی در مقابل وجهی ناچیز حق انحصاری توزیع یرک اثرر صروتی را بره دسرت
میآورد که بعداً معلو میشود یک اثر هنری بسیار موفق است .در این موارد اگرر قررارداد
نقض شود ،طر ِ بیتقصیر مستحق خسرارت از دسرتدادن اجررا اسرت کره شرامل منرافعی
است که اگر قرارداد به درستی اجرا شده بود قابرل دریافرت برودBeaston, 2010: 539-( .
)540

1 damnum emergens
2Lucrum cessans

 0تا قبل از تحوالت اخیر در قانون آنین دادرسی مدنی ،در مادة  1قانون آیین دادرسی مدنی کشورمان این دو تعبیرر
به کار رفته بود.
خساراتی که باید به طلبکار پرداخت گردد به طور معمول عبارت است از زیانی کره وی متحمرل گردیرده و منفعتری
که از آن محرو شده است...
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ب) هزینهها
هزینهها اقسا مختلفی دارد و برخی از آنها میتواند به عنوان زیران انتظرار ماالبره شرود.
برای نمونه ،طر زیاندیده ممکن است مبالغی را در جهت اصالا اجررای معیروب هزینره

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

کرده باشد و این مبال میتواند جبرانِ ازدستدادنِ انتظاری که طر
به اجرای ماابق با قرارداد داشته محسوب شود)Treitel, 1988: 85( .

زیاندیده در دستیابی

 .4معیار ارزیابی خسارت انتظار

برای ارزیابی خسارت انتظار ،دو معیار یا مبنای معرو

وجود دارد« :هزینر اصرالا» و

«تفاوت ارزش» .1ایرن دو معیرار ،صررفاً روشهرایی بررای ارزیرابی خسرارتی هسرتند کره بره
خواهان وارده شده و هد واحدی را دنبرال مریکننرد .بره گفتر لررد ماسرتیل 0در دعروای
 :Ruxley Electronics and Construction Ltd v Forsyth,دو معیرار متفراوت بررای
ارزیابی خسارت وجود ندارد ،بلکه تنها یک معیار وجود دارد یعنی [جبرران] زیرانی کره بره
متعهدٌله وارد شده است.
در برخی موارد ،نتیج هر دو معیار یکسان است .برای نمونه ،در صرورتی کره فروشرنده
از تسلیم مبیع امتناع کند ،خریدار مستحق خسارت مبتنی بر هزین کاالی جرایگزین اسرت و
این امر میتواند تفاوت ارزش بین آنچه او بره دسرت آورده (هریچ) و آنچره بایرد بره دسرت
میآورد (کاال) توصیف شود یا هزینر اصرالا نقرض فروشرنده را آشرکار کنرد ( Treitel,
5

 .)2003: 947/ Treitel, 1988: 105در دعوای  ،Dean v. Ainleyفروشندة ملرک تعهرد
کرده بود که ایوان خانه را درزگیری کند تا آب به زیرزمین نفو نکنرد .پرس از نقرض ایرن
تعهد ،خریدار موفق شد هزین انجا کارِ مورد تعهد را دریافت کند .هزینر مرذکور گراه بره
عنوان هزین انجا کار و گاه به عنوان تفاوت ارزش ملک توصریف شرده اسرتTreitel, ( .
)2003: 947
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1 cost of cure
2 difference in value
3 Mustill
4 [1995] 3 WLR 118, 127.
5 [1987] 1 W.L.R. 1729

اما در بسیاری موارد ،هزین اصالا بسیار بیشتر از تفراوت ارزش اسرت و در ایرن
مرواردیی 
باید دید کدا معیار را باید برای ارزیابی پذیرفت .بره عنروان نمونره ،در دعروای آمریکرا
 ، Peevyhouse v. Garland Coal & Mining Coشررکت زغرال سرن

یرک زمرین

قرارداد ،از انجا این کار خرودداری کررد .امرا تفراوت ارزش برین زمرین در حالرت قبلری و
حالت موجود 022 Tدالر بود و دادگراه خسرارت را برر اسراس معیرار اخیرر ارزیرابی کررد.
()Treitel, 2003: 944
در حقوق انگلستان ،اصل اولیه در مورد تسلیم کاالی معیوب توسط فروشرنده ،ارزیرابی
خسارت بر مبنای تفاوت ارزش است و خریدار میتوانرد تفراوت ارزش برین ارزش کراالی
معیوب و ارزش کاالی سالم را ماالبه کند .اما اگرر بتروان عیر کراال را برا هزینر متعرارفی
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کشاورزی را برای استخراج زغال سن اجاره کرد و تعهرد کررد کره پرس از پایران مردت
اجاره ،زمین را به حالت قبل برگرداند .هزین این کار  19هزار دالر بود و شررکت برا نقرض

اصالا کرد ،معیار اصالا مورد حکم قرار میگیرد.
اما در مورد قراردادهای ساختمانی ،قاعدة اولیه این است که اگر پیمان کار ،تعهد انجرا
کار را نقض کند ،مسلول خسارت بر مبنای هزینه اصالا است؛ یعنی باید هزین رفع عی یا
تکمیل کار را بپردازد .در این مورد نیرز چنانچره هزینر اصرالا عیر تناسربی برا نفعری کره
زیان دیده از آن کس میکند نداشته باشد ،ممکن است قاعدة مذکور کنار گذاشرته شرود.
برخی از نمونههای این موضوع عبارت اند از :مصالح بهکاررفته در ساختمان مارابق قررارداد
نبوده و رفع عی مستلز تخری بخش عمده ای از ساختمان باشد ،هزین رفع عیر از کرل
مبل ساختمان تجاوز کند ،انجا کار مورد تعهد هیچ منفعت اقتصادی برای خواهان نداشرته
باشد .در این موارد ،قاعدة رفع عی کنار گذاشته میشود و در صرورتی کره تفراوت ارزش
وجود داشته باشد ،تفاوت ارزش پرداخرت مریشرود ( .)Treitel, 2003: 945همچنرین ،در
صورتی که هزین اصالا عی تناسبی با سود حاصل از آن نداشته باشرد ،دادگراه برا احرراز
شرایای مانند عمدی نبودن نقض از یک سو ،و از بیننرفتن کارآمدیِ کار برای زیراندیرده
از سوی دیگر ،معیار تفاوت ارزش را اِعمال میکنند .یرک نمونر کراربردی دیگرر در ایرن
زمینه ،دعوای آمریکایی  Jacob & Youngs, Inc. v. Kent1است .در این دعوا ،خواهران،

)1 382 P.2d 109 (Okla. 1962
)2 230 N.Y. 239 (1921
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ساختمانی را برای خوانده ساخت و پس از تکمیل کار ،دعوای دریافت باقیماندة اجررت را
اقامه کرد .در قرارداد مقرر شده بود که لولههای ساختمان از نوع مخصو ِ معینی باشد امرا
در اثر غفلت خواهان ،برخی از لولهها از نوع تعیینشده نبرود .هنگرامی کره خوانرده متوجره

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

عی شد ،از خواهان درخواست کررد کره کرار را مجردداً انجرا دهرد و ایرن کرار مسرتلز
تخری بخش قابلتوجهی از ساختمان ،و بازسازی آن بود .خواهان از این کار امتنراع کررد
و دعوای دریافت باقیماندة ثمن را اقامه کرد .در رأیِ صادره ،معیار خسرارت در ایرن مرورد
همانا تفاوت ارزش بود)Treitel, 1988: 106-107( .
 .5شیوة محاسبة خسارت انتظار

بحث دیگر در مورد خسارت انتظار ،شیوة محاسب آن اسرت .بره طرور کلری ،اگرر قررار
باشد زیان دیده به انتظارات خود از قرارداد دست یابد ،عردالت اقتضرا مریکنرد کره وی نیرز
انتظارات طر

دیگر را بر آورده سازد .بدیهی است کره در جریران محاسربه ممکرن اسرت

میان انتظارات طرفین و به تعبیری بین دو دِین آنها تهاتر واقع شود و زیاندیده ،مستحق مبلر
اضافی باشد .برخی از حقوقدانان ( )FREY, 2000: 372-373فرمول زیر را بررای محاسربه
مارا کردهاند:
[(آنچه طر غیرنراقض انتظرار دریافرت آن را داشرته) منهرای (آنچره طرر
دریافت کرده)] منهای [(آنچه طر
غیرناقض پرداخت کرده)].

غیرنراقض

غیرنراقض بایرد پرداخرت کنرد) منهرای (آنچره طرر

بخش اول این فرمول بیانگر مبال دریافتی و بخش دو بیانگر مبال پرداختی اسرت .هرر
یک از این دو بخرش نیرز مشرتمل برر دو قسرمت اسرت .ابتردا در بخرش اول ،آنچره طرر
غیرناقض عمالً دریافت کرده از آنچه که وی انتظار دریافت آن را داشته کسرر مریشرود ترا
مجموع مبال دریافتی مشخص گردد .سپس آنچه طر غیرناقض عمرالً پرداخرت کررده از
آنچه وی باید پرداخت کند کسر میگردد تا بدین ترتیر از حاصرل ایرن تهراتر ،مجمروع
مبال الز التأدیه معین گردد .در نهایت ،مجموع مبرال پرداختری از مجمروع مبرال دریرافتی
کسر میگردد .برای مثال ،اگر (الف) ساعت خود را به قیمت  122دالر بره (ب) فروختره و
تحویل دهد و  52دالر دریافت کند اما (ب) باقیمانده را نپردازد ،طبق فرمول باال:
912

[ساعت  -ساعت] منهای []122-52= 52

توضیح این که فروشنده به تعهد قراردادی خود به طور کامرل عمرل کررده و سراعت
اسرترا .
تحویل داده است .اما خریردار تنهرا  52دالر از ثمرن  122دالری را پرداخرت کررده
بنابراین ،فروشنده باید  52دالر دریافت کند تا خسارت انتظرار وی جبرران گرردد .در ایرن

( .)McKendrick, 1997: 356-357مثررال دیگررر در مرورد معیروببررودنِ مبیرع ،مالر را
توضیح میدهد.
فر

کنیم شخص (الف) رایانهای به مبل  1222پوند خریداری میکند و ارزش واقعی

یا بازاریِ آن نیز همین مقدار است .اگرر فروشرنده ،رایانره معیروبی تحویرل دهرد کره ارزش
واقعیِ آن  222پوند باشد ،خسارت انتظار خریدار عبارت اسرت از :ارزش کراالی معیروب
– ارزش بازاری و به تعبیر دیگر :قیمت معیوب – قیمت سالم .بنابراین:
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مثال ،تفاوت ارزش واقعی یا بازاریِ کاال ،با ارزش ثمن قراردادی ،یکسان فر شده است.
در صورتی که این دو رقم متفاوت باشند ،خسارت انتظار طبیعتاً رقم متفاوتی خواهد داشرت

1222- 222= 222
حال فر کنیم ارزش بازاری مبیع کمتر از ثمن باشد و به تعبیرر دیگرر ،خریردار گرران
خریده باشد ،یعنی رایانهای کره ارزش واقعری آن  522پونرد اسرت را  1222پونرد خریرده
باشد .در این صورت ،خسارت انتظار وی کمتر از فر نخست خواهد بود .یعنی:
522- 222=522
بر عکس ،اگر ارزش بازاریِ مبیع بیشتر از بهرای ثمرن باشرد و بره تعبیرر دیگرر ،خریردار
ارزان خریده باشد ،یعنی رایانهای که ارزش واقعی آن  1522پونرد اسرت را بره  1222پونرد
نخست خواهد بود .یعنی:

خریده باشد در این صورت ،خسارت انتظار وی بیشتر از فر
1522- 222= 522
چنانکه مالحظه شد ،در هر سه مثال مرذکور ،بره قیمرت واقعری سرالم و قیمرت معیروب
توجه شد و ثمن معاملی نقشی در این محاسبه نداشت .بدیهی اسرت کره نمونرههرای واقعری
ممکن است بسیار پیچیدهتر از این موارد باشد و شریوه محاسربه ،برر حسر وجرود و تعرداد
متغیرها دشوارتر میشود.
 .6بررسی خسارت انتظار در حقوق ایران و فقه امامیه

ابتدا باید دو نکته را تذکر داد:
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 جایگاه پرداخت خسارت :در فقه و حقروق ایرران شریوة جبرانریِ پرداخرت خسرارتنمیتواند از جایگاهی معادل آنچه در کامنال دارد برخوردار باشرد ،زیررا در نظرا حقروقی
کامنال ،اولین شیوة جبران نقض قرارداد ،پرداخت خسارت اسرت و اجررای عرین قررارداد،
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شیوة جبرانیِ ثانوی و استثنایی تلقری مریشرود؛ بنرابراین خیلری مناقری اسرت کره پرداخرت
خسارت از جایگاه برتر و مهمی برخوردار باشد اما در نظا فقهی و حقوقی مرا اولرین شریوة
جبران نقض قرارداد ،الزا به اجرای عین تعهرد اسرت ،و پرداخرت خسرارت شریوة فرعری و
ثانوی تلقی میشود .با این حال ،نقرض قررارداد صرورتهرای گونراگونی دارد؛ ماننرد عرد
اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن ،تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار ،تسلیم کاالی معیروب،
و اجرای معیوب یا ناقص کار .در نظا حقوقی ما در صرورتی کره الرزا بره اجررای قررارداد
امکانپذیر باشد نوبت به پرداخت خسارت نمریرسرد .امرا در برخری مروارد الرزا بره اجررا
ناممکن یا بیفایده است مانند آن که زمان اجرای قراردادی که به صورت وحدت مالروب
مورد نظر بوده گذشته باشد .در این گونه موارد ،بحث از پرداخت خسارت مناقی بره نظرر
میرسد .از این گذشته ،این خسارت انواع گستردهای دارد و هم اقسرا آن معرادل اجررای
عین قرارداد نیست .بنابراین ،پذیرش شیوة جبرانی پرداخت خسارت در نظا حقوقی مرا نیرز
اجتنابناپذیر است.
 -1لزو جبران خسارت قراردادی :از لحاخ قانونی ،امرروزه برا وجرود مرادة  5 5قرانون
آیین دادرسی مردنی  ، 0 9خألیری در مرورد اصرل لرزو جبرران خسرارت ناشری از نقرض
قرارداد احساس نمیشود .قبل از تصوی مادة مذکور و بر اسراس مرادة  11قرانون مردنی،
یکی از شرایط لزو جبران خسارت این بود که جبران خسارت برحس قررارداد طررفین یرا
عر یا به حکم قانون الز باشد ،اما با تصوی مادة  5 5قانون آیرین دادرسری جدیرد مری
توان گفت قانون کنونی ،متخلف را همواره مسرلول جبرران خسرارت مریدانرد و نیرازی بره
قرارداد طرفین یا اثبات عر نیست( .شهیدی) 11- 1 : 0 ،
از لحاخ فقهی ،با بررسی نظرات در بحث مسلولیت قراردادی میتوان به طیرف وسریعی
از نظریات پیبرد؛ که قابل تقسیم به دو دسته نظرات کامالً متقابل هستند:
اول :پذیرش حرمت تکلیفی و نفی ضمان وضرعی .برخری از فقهرا در مباحرث راجرع بره
نقض برخی از عقود و تعهدات قراردادی ،ضمان وضعی را منتفی میدانند .از جمله:
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 عقد مزارعه .صاح جواهر در بحث نقض عقد مزارعه توسط عامل و مزارع ،نراقضمزارعه 
را تنها از لحاخ تکلیفی گناهکار دانسته است (نجفی ،بیتا .)12 :در بحث نقض عقد
توسط عامل (ترک زراعت) ،یکی دو تن از فقهای معاصر (سبزواری0 ،

:

 ) 9-و در

فقها نشان میدهد یکی از دالیل مهمِ عد پذیرش ضمان وضعی ،نبودِ اسباب ضرمان قهرری
مانند ید و اتال

است.

 عقد وکالت .صاح جواهر در یکی از مسانل وکالت فرموده است« :در صورتی کهمصلحت موکل ،دانر بر فسخ معامله ای باشد که وکیل برای موکل منعقد کررده و وکیرل از
فسخ خودداری کند ،تنها مرتک عمل حرا شده است اما مسلولیت دیگری نردارد ...و [در
میان فقها] کسی را نیافتم که احتمال داده باشد جبران هر ضرری که به سب ترک فسرخ برر
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بحث نقض عقد توسط مزارع (تسلیمنکردنِ زمین) اکثر فقهای معاصر نظر عد مسرلولیت را
برگزیده اند (یزدی  .02 -02 : 9همچنین عاملی .)59 : 9 ،بررسی ادل این دسرته از

موکل وارد میشود واج باشد (نجفی ،بی تا .)0 -0 :یکری از دالیرل ایرن نظریره مری
تواند این باشد که وکالت ،از جمله عقود ا نی است نه تملیکی .سید یزدی ،در موردی کره
مصلحت موکل در فسخ معامله باشد اما وکیل اقدا بره فسرخ نکنرد ،وکیرل را ضرامن ضررر
ناشی از عد فسخ دانسته است ،زیرا ضرر مستند به اوست؛ امرا احتمرال عرد ضرمان را نیرز
مارا کرده است (یزدی ،بیتا :ج .) 1 :
 عقد مضاربه .به نظر محقق یرزدی و اغلر فقهرای معاصرر ،در صرورتی کره عامرل درمضاربه ،از گرفتن مال مورد مضاربه در مدتی مرثالً یرک سرال از تجرارت خرودداری کنرد،
ضامن تلف مال است اما نسربت بره تررک مضراربه ،ضرمانی در برابرر مالرک نردارد و فقرط
مرتک گناه شده است (یزدی ،1 : 9 ،مسلل سیزدهم و حواشی فقها در این مسلله).
 -عقد اجاره .فقهای امامیه صِر ترک عمل توسط اجیر خا (بدون اشرتغال بره کرار

برای خود یا شخصی دیگر) را موج ضمان اجیر و اسرتحقاق مسرتأجر نسربت بره اجررت-
 ،ج) : 0
المسمی ندانستهاند( .حکیم،

دو  :پذیرش ضمان وضعی .در مقابل دست نخست ،بسیاری از فقها ضمان وضعی ناشری
از تخلف قراردادی را پذیرفته اند اما در مورد تعیین مبنا و میزان مسلولیت برین ایرن دسرته از
فقها اختال دیده میشود .مشهور فقها ضرمان متخلرف را قهرری تلقری کررده و وی را برر
مبنای قواعد و اسباب ضمان قهری مسلول میدانند اما از سخن اندکی از فقها اسرتفاده مری-
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شود که ضمان وی به تعبیر مرسو در علرم حقروق ،ضرمان و مسرلولیت قرراردادی اسرت و
میزان خسارت را نیرز برر اسراس انتظراری کره طرر بریتقصریر از قررارداد داشرته ارزیرابی
میکنند .سخن این دسته از فقها را در بحث از مصادیق خسارت انتظار خواهیم دید.
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در این مقاله ،بررسی فقهی و حقوقی همر نکراتی کره در مرورد خسرارت انتظرار مرورد
اشاره واقع شد ،امکانپذیر نیست .از این رو ،در ادامه ،به سه مالر مهرمترر یعنری مبرانی و
مصادیق خسارت انتظار و شیوة جبران آن پرداخته میشود.
 .1-6مبانی خسارت انتظار

از میان مبانی و توجیهاتی که برای خسارت انتظار گفته شرد ،بررسری سره مبنرا در فقره و
حقوق ما قابل توجه است:
 توسل به نظری اراده .یکری از مبرانی الرزا آوربرودنِ قررارداد را مریتروان از دیردگاهفقهی ،در «نظری قصد» جستجو کرد .این نظریه را میتوان برای قابلجبراندانستنِ برخری از
مصادیق خسارت انتظار – از جمله از دستدادنِ عو ِ قراردادی  -بهره جست ،اما کراربرد
آن در توجیه خسارت عد النفعِ ناشی از دست نیافتن به مورد معامله دشوار است.
 -1تلقی مال آینده به عنوان مال موجود .گفته شد که بره نظرر برخری از حقوقردانان ،در
نظا اقتصادی کنونی که تا حد زیادی مبتنی بر مفهو دین و نسیه استوار است ،انتظار ناشی
از وعدة الز االجرا باید گونه ای از مال تلقی شود و نقرض آن ،بره منزلر آسری زدن بره آن
مال تلقی گردد .در نتیجه ،نقض وعده ،موج تقلیل دارایی مخاط وعده است.
از لحاخ فقهی ،چنین توجیهی برای پذیرش ضمان مال آینده کرافی بره نظرر نمریرسرد.
ضمان مبتنی بر وجود دین ،یک ضمانِ فعلی است اما سودی که ممکن اسرت بررای طررفین
قرارداد در آینده حاصل شود از قبیل مال آینده است .ضرمان تنهرا در مرورد امروالِ موجرود
صادق است ،نه در مورد اموالی که در آینده به وجود خواهد آمد .یکری از فقهرای معاصرر،
در بحث عقد مزارعه و در ردّ نظری ضرمان عامرل نسربت بره حصرهای از محصرول تصرریح
میکند که حصهای از محصول ،مالی است که در آینده محقق میشود .بنابراین ،اترال یرا
 ،ج  .)1 2-159 :0همچنرین ،بره
تسبی در اتال چنین مالی ممکن نیسرت (خرونی،
نظر یکی از فقهای دیگر در همین مسلله ،نمیتوان گفت که طر ناقض از براب تفویرت و
به این لحاخ که سب زیانرساندن به مالرک مریشرود ،ضرامن اسرت؛ زیررا در ایرن فرر ،
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مالک متحمل هیچ زیانی نمیشود بلکه تنها به سود مرورد نظرر نمریرسرد؛ همران طرور کره
 ،ج) :12
بازداشت انسان آزاد ،ضمانآور نیست( .سبزواری،

این نظریات ،عمدتاً بر اسباب و موضوع ضمان استوار هستند؛ چه ،اول ایرن کره،
تحقرق 
ضمان نیازمند اسباب خاصی است و نقض قرارداد ،سب مستقلی بررای ضرمان نیسرت .دو
این که ،ضمان نسبت به مالِ موجود صادق است و سودِ مورد انتظار از قرارداد ،از قبیل مرال

هم مالِ آینده در حکم مال موجود تلقی میشود و هم نقض قرارداد سب

ضرمان بره شرمار

میآید.
 -0قیاس حق قراردادی به حق مالکیت .ایرن قیراس در حقروق مرا در مرواردی کره حرق
قراردادی به ملکیت مال معین یا کلی (مانند حق خریدار در بیرع سرلف) منتهری شرود قابرل
پذیرش است .اما در مواردی که موضوع حق ،انجا کار است باید به نوع تخلف از قرارداد
توجه شود :مشهور فقها تفویت حق را موج ضمان نمیدانند و برای نمونره ،اجیرر خاصری
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آینده است نه مال فعلی .اما به نظر میرسد هم بحث اسباب ضمان و هم بحث موضروع آن،
از جمله مباحث عرفی و موضوعی است .بر طبق عرفی که مریتروان آن را جهرانی دانسرت،

که عمل مورد را انجا نداده را ضامن قیمرت عمرل نمریشرمارند ،در حرالی کره اگرر بررای
دیگری کار کند ضامن محسوب میشود .تفاوت این دو ،در آن است که در صرورت اول،
فوت منفعت تحقق یافته و فوت منفعت موجر
اتال منفعت کرده و ضامن است.

ضرمان نیسرت ،امرا در صرورت دو  ،اجیرر

 .2-6مصادیق خسارت انتظار

چنانکه در بحث عناصر خسارت انتظار تحلیل شد ،این گونه از خسارات ،موارد عدیده
ای را شامل میشود ،از جمله ) :دست نیرافتن بره خرودِ موضروع معاملره ،اعرم از معرامالت
مربو به انتقال مال یا انجا کار )1 ،از دستدادن منرافع ناشری از دسرتنیرافتن بره موضروع
معامله یا تأخیر در دستیابی به آن )0 ،برخی هزینهها که در زمرة خسارت انتظرار مریگنجرد،
) معیوببودن کاالی خریداریشده.
الف) دست نیافتن به موضوع معامله

عد دستیابی به کراال یرا عمرل مرورد قررارداد ،در بسریاری مروارد موجر الرزا طرر
متخلف به پرداخت بردل مریگرردد .منشرأ ایرن الرزا ممکرن اسرت ضرمان قهرری باشرد نره
قراردادی ،اما به هر حال ،از لحاخ نتیجه ،به پرداخت خسرارت انتظرار شرباهت دارد .نکرات
مربو به این بند ،یالً قابل تلخیص در چند مورد هستند:
 عقد بیع .دست نیافتن خریدار به مبیع قراردادی ممکن است بره دلیرل تلرف قهرری آنباشد .در این صورت ،با توجه به انحالل قهری قرارداد و بازگشت ثمن به خریدار ،زیانی بره
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وی وارد نمیشود (بجنوردی9 ،

:

؛ ماده

 0قانون مدنی) .اما در صورتی که بایع بره

اتال موضوع تعهدِ خود اقدا کند ،ملز است بدل آن را به خریدار پرداخت کند.
 -عقد اجاره .عد دریافت عمل در اجارة اشخا ممکن است بره ایرن صرورت باشرد

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

که اجیر در مدت اجاره ،به کار برای خود یا دیگری مشغول شود .در این صورت ،مسرتأجر
مخیّر است که اجاره را فسخ و استرداد اجرتالمسمی را ماالبره کنرد ،یرا آن را ابقرا و بردل
یعنی اجرتالمثل عمل را ماالبه کند.
ممکن است اجیر ،عمل مورد اجاره را انجا ندهد ،بدون این که برای خرود یرا دیگرری
کار کند .در این صورت ،چنرانکره اشراره شرد ،مشرهور فقهرا اجیرر را ضرامن قیمرت عمرل
نمیدانند .دلیل این نظر این است که در این صورت اجیر نمیتوان اتال

منفعت را به اجیر

نسبت داد .بنابراین ،اجاره منفسخ و اجرتالمسمی به مستأجر باز مریگرردد و زیرانی از ایرن
لحاخ به مستأجر وارد نمیشود.
 عقد مزارعه .در مورد نقض عقد مزارعه توسط عامل ،اکثر فقها (نک :یرزدی: 9 ، )02 -025نظری ضمان قهری را پذیرفتهاند اما یکی دو تن از ایشان ،عامل را ضامن معرادل
حص تعیینشده برای مزارع دانستهاند .استدالل آنان این است کره حصر مرذکور در نتیجر
عقد ،متعلَقِ حقِ مزارع واقع شده و عامل ،آن را تفویت کرده ،لرذا ضرامن اسرت؛ امرا چرون
تعیین دقیق آن ممکن نیست ،معادل آن بر اساس تخمین در آن سال تعیین میشرود (یرزدى،
 02 : 9حواشی مرحو شریرازی و فیروزآبرادی) .نظرر ایرن عرده ،برا قرول بره پرداخرت
خسارت انتظار ،سازگار است.
 در بحث شر فعل ،برخی از فقها مشرو ٌلهِ متخلف را ضرامن ارزش عمرل مریداننرد(یزدی .0 : 9 ،مرحو فیروزآبادی نیز برا نظرر وی موافرق اسرت و آقاضریاء در برخری
شرو  ،ضمان مشرو له را پذیرفته است .نک :همان.)0 1-0 :
ب) عدم النفع

مواد  11و  11قانون مدنی که به خسارت ناشی از عد ایفاء تعهد می پردازند موضعی
در قبال خسارتِ قابلجبران اتخا ننموده است .تا قبل از تصوی
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قانون آیین دادرسی مدنی

جدید ،خسارت با توجه به مادة  1قرانون آنرین دادرسری سرابق  ،بره تلرف مرال یرا
فروتی 
منفعت تفسیر میشد .اما با نسخ این ماده و تصوی تبصرة  1ماده  5 5قانون آنین دادرسر
مدنی مصوّب  1، 0 9از لحاخ قانونی ،عد النفعِ ناشی از نقض قرارداد ،قابل ماالبه نیست.
نظر ایشان ،معیار ضمان ،وضع ید بر مال غیر یا اتال

مال غیر است و صردق اترال

منرو

به وجود مال فعلی است .چنانکه مالحظه میشود ،به نظر این عده از فقها ،ضمان ناشری از
در صورتی تحقق مییابد که مورد آن مالیت داشته و در ملکِ مضمونٌله قرار داشرته

اتال

باشد .در مقابل ،محقق یزدی تفویت منافع را موج

ضرمان دانسرته اسرت و برخری از فقهرا

مانند اما خمینی با سکوت خود ،کال ایشان تأیید کردهاند (یزدی9 ،
نیز به صراحت ،تفویت را موج
از لحاخ عرفی موج

 .) 2-09 :برخی

ربرسی خسارت ااظتنر انشی از نقض قرارداد رد کامن ال و حقوق اریان

از لحاخ فقهی نیز اکثر فقها تفویت منفعت را سب

مستقلی برای ضمان ندانستهانرد 0.بره

ضمان دانسته و استدالل کرده اند که تفویت اموال و منافع

ضمان است و شارع این سریرة عقالیری را رد نکررده اسرت( .همران،

حاشی مکار شیرازی) .همچنین ،گفته شرده کره بررای تحقرق ضرمان الز نیسرت موضروع
ضمان ،مملوکِ مضمونٌله باشد ،بلکه کافی است که حق مرالیِ متعلرق بره وی از میران رفتره
باشد.

5

« ...ضرر ممکن است به واساه از بین رفتن مالی باشد یا بواساه فوت شدن منفعتی که از انجا تعهد حاصل مریشرده
است».
« 1ضررو زیان ناشی از عد النفع قابل ماالبه نیست».
 0از جمله :حاشی مرحو خونی در یزدی9 ،
سبزواری0 ،
خونی،

:

 : 2 :التفویت فی نفسه لیس مرن أسرباب الضرمان؛ نجفری ،بریترا12 :؛

.

« : 2 :التفویت شی ء و اإلتال

شی ء آخر ،و الموج للضمان انما هو الثرانی المتوقرف علر واجدیتره

لمال فعلی کما عرفت دون األول؛ حکیم،
الضمان -االختصا
 5فیا

: 1 ،

 ،ج : 9 : 1مقتضر الجمرود علر قاعردة اإلترال  -التری هری دلیرل

بما کان ماالً للغیر».

 :0ال موج لتخصیص الضمان بالتفویت و االترال

بمرا إ ا کران المُُفر توتت و المُُتلََرف مملوکرا لغیرر

المفِِوت و المُُتلِِف ،بل یکفی فی لک کونه مضافا إل غیره و لو بنحو مرن الحقیر التری لهرا مالیر عرفرا ،لکری یکرون
مشموال لدلیل الضمان فی نظر العر

و العقالء.
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اما باید توجه داشت که از بین مصادیق مذکور برای خسارت انتظار ،آنچه میتواند عد
النفع تلقی شود مورد دو  ،و برخی از مصادیق ،از نوع مورد اول است؛ مانند فرضری کره در
آن ،موضوع قرارداد ،انجا کار باشد .بنابراین ،بر فر

که خسارت عد النفرع قابرل جبرران

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

نباشد ،تنها آن دسته از خسارتهایی که عد النفع تلقی میشود قابلجبرران نیسرتند .از ایرن
گذشته ،برخی از حقوقدانان برای عد النفع دو معنای عرا و خرا

در نظرر گرفترهانرد :در

معنای عا  ،عد النفع به معنای خسارتِ ناشری از محررو مانردن از منفعرت اجررای قررارداد
است؛ چه ،نفع مزبور ناشی از مال معین باشد ،یا ناشی از شخص معرین ،و یرا ناشری از انجرا
عمل مرورد تعهرد .امرا در معنرای خرا  ،تنهرا شرامل مرورد اخیرر یعنری خسرارت ناشری از
خودداری متعهد از انجا عمل مورد تعهد میگردد .به نظر ایشان ،تبصرة  1مادة  5 5قرانون
آیین دادرسی را باید حمل بر معنای اخیر کرد (شهیدی .)15 -15 : 0 0 ،این توجیره نیرز
میتواند احتمال قابلماالبهبودنِ خسارت انتظار را تا حدودی افرایش دهد.
ج) معیوب بودن کاال

در مباحث سابق مالحظه شد که در کامنال ،خسارت انتظرار در مرورد مبیرع معیروب برر
حس تفاوت بین قیمت سالم و معی

محاسبه میشود .خریردار در واقرع انتظرار داشرته کره

مبیع سالم را دریافت کند و اگر به این انتظار خود نرسد ،ارزش آن یعنی قیمت مبیع سالم به
وی پرداخت میشود .در فقه و حقوق ایران ،دریافت کنندة کاالی معیوب مخیرر برین فسرخ
عقد ،یا ابقاء و گرفتن ارش است .برای محاسب ارش ،نسبتسنجی میشود ،کره البتره دلیرل
نسبتسنجی ،اجتناب از جمع شدن بین عو

و معوّ

اسرت (عراملی2 ،

اگر به عنوان مثال ،ثمن  52و قیمت سرالم  22و قیمرت معیر

) 0 :؛ زیررا

 52باشرد ،برر اسراس معیرار

تفاوت بین سالم و معی  ،خریدار هم مبیع را دریافت میکند و هم تفراوت مرذکور کره 52
است .در حالی که اگر بر اساس معیار مذکور در فقه شیعه عمل شود ،ارش در این صرورت
 15خواهد بود .در کامنال ،به منظور اجتناب از این مشرکل مریتروان بره ایرن اصرل اساسری
استناد کرد که پرداخت خسارت ،جنب جبرانی دارد .خودِ ایرن اصرل همانرا یکری از عوامرل
محدودکنندة خسارات است ( .)Treitel, 1988: 76باید زیانی به خواهان وارد شده باشد تا
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جبران خسارت معنا یابد .هد

از جبران در قال

دادن پولی بادآورده به خواهان.

پرداخت غرامت ،جبرران زیران اسرت نره 

در انتهای این بحث باید متذکر شد که خسارت انتظار ،مورد توجه حقوقردانان برجسرت
اعتماد و استرداد نا برده و فایدة این تقسیمبندی را بازنماییِ زیانهرای گونراگون اقتصرادی
میداند که ممکن است در نتیج نقرض عهرد ،برر طرر

قررارداد وارد شرود و در دو قالر

سنتی تلف مال و فوت منفعت نمیگنجد (کاتوزیان .)110 : 0 2 ،ایشان در جای دیگر نیز
در مقا استدالل بر این مال که تاریخ تقویم خسارت ،زمان صدور حکم قاعی اسرت بره
مفهو انتظار اشاره کرده و میگوید« :تنها در این صورت است که ضرر ناشی از عد انجا

ربرسی خسارت ااظتنر انشی از نقض قرارداد رد کامن ال و حقوق اریان

کشورمان قرار گرفته است .یکی از حقوقدان به طور اجمالی از سره نروع خسرارت انتظرار و

تعهد به طور کامل جبران میشود و وضع زیان دیده به حال مورد انتظار او از اجرای قرارداد
باز میگردد( ».همان)1 -1 2 :
حقوقدان برجست دیگری نیز در موارد متعردد و در پاسرخ بره مسرانل فرضری ،خسرارت
انتظار ناشی از نقض قرارداد را پذیرفته است؛ از جمله ،اگر پیمانکاری که متعهد به احردا
سد به منظور کشاورزی است از تعهد خود تخلف کند ،مسرلول جبرران خسرارت بره میرزان
ارزش آبهای هدررفته است ،نه به میزان منافعی که در صورت اسرتفاده از آب سرد بررای
کشاورزی حاصل میشد (شهیدی .)05 : 0 0،همچنین ،پیمانکاری که متعهرد بره سراختن
سد به منظور دستیابی به بررق و آبیراری زمرینهرای کشراورزی اطررا

رودخانره شرده ،در

صورت تخلف ،مسلول پرداخرت معرادل مرالیِ آبِ هدررفتره اسرت نره ارزش برقری کره در
صورت احدا سد به دست میآمد یا محصولی که در اثر آبیراری تولیرد مریشرد (همران:
 .)0 0همچنین ،شخصی که تعهد به فراهمکرردن علوفر الز بررای دا هرای یرک شررکت
دامداری است ،در صورت تخلف ،مسرلول خسرارت ناشری از کراهش فررآوردههرای لبنری
شرکت است (همان:

 .)0برذر گنرد ِ فروخترهشرده بره کشراورز چنانچره آلروده بره مرواد

شیمیایی بوده و قابلیت روییدن نداشته باشد پس از کاشتن و نروییدنِ بذر ،فروشنده مسرلول
تأدیهی بدل محصولی است که عادتاً در صورت سالمبودنِ بذر ،عاید خریردار مریشرد ،نره
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مسلول پرداخت اجرتالمثل زمرین و سرایر هزینرههرا؛ زیررا آنچره عادتراً مرورد انتظرار بروده
محصول زمین است و محصول ،هم هزینههای مربو را در خود دارد (همان:
چنانکه مالحظه شد ،در برخی از مثرالهرای مرذکور ،هرد

.)0 9-0

قررارداد بره امروری ماننرد

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

کشاورزی ،استحصال برق ،آبیاری زمین و امثال آن مقید شده است .این تقییرد در مرواردی
صورت گرفته که از قرارداد اهدا

متعددی قابل تصور بوده است و مقصرود از تقییرد ایرن

بوده که به انتظار متعهدله اشاره کند .در مورد آخر به صراحت از انتظار متعهدله سخن رفتره
است .باید تذکر داد که در مسانل فوق مریتروان از دو نروع خسرارت انتظرار سرخن گفرت:
دست نیافتن به مورد اصلی معامله و از دست دادن سود مورد انتظار از مرورد اصرلی معاملره.
هر دوی این موارد در کامن ال با خسارت انتظار قابل ماالبه است .امرا مرورد اول در حقروق
ما میتواند با الزا به اجرای عین تعهد تحصیل شود و چون بحرث حقوقردان مرذکور صررفاً
مربو به خسارت بوده ،متعر

بحث الزا نشده است.

 .3-6شیوة جبران خسارت انتظار

چنان که مالحظه شد ،عمده ترین شیوة جبران خسارت انتظار ،پرداخت بدل است که در
فقه و حقوق ما نیز معادل دارد .اما شیوههای دیگر مانند الزا به اصالا نیز ممکرن اسرت .برا
تفسیر موسعّ از مفهو الزا به اصالا ،میتوان اجرای تعهد توسرط شرخص ثالرث بره هزینر
متعهد (ماده  10قرانون مردنی ) را نیرز نروعی پرداخرت بردل و یکری از شریوههرای جبرران
خسارت انتظار دانست .مرادة

قرانون اجررای احکرا نیرز در همرین راسرتا مقررر مریدارد:

«هرگاه محکو به انجا عمل معینی باشد و محکو ٌعلیه از انجرا آن امتنراع ورزد و انجرا
عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکو ٌله میتوانرد تحرت نظرر دادورز (مرأمور
اجرا) آن عمل را بهوسیله دیگری انجا دهد و هزینه آن را ماالبه کنرد و یرا بردون انجرا
عمل هزینه الز را به وسیله قسمت اجرا از محکو علیه ماالبره نمایرد» .درسرت اسرت کره
موضوع این ماده جایی که ابتدا حکم به انجا عمل صادر گردیده ،و شاید نتوان به سرادگی
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هر گاه فعلی در ضمن عقد شر شود و اجبار ملتز به انجا آن غیرمقدور ولری انجرا آن بره وسریله شرخص دیگرری
مقدور باشد ،حاکم میتواند به خرج ملتز موجبات انجا آن فعل را فراهم کند.

از این مورد به موارد دیگر تعدی کرد ،اما به هرحرال ،از ایرن مقررره اسرتفاده مری
شرودتلقرکرهی 
قانونگذار از پذیرش آنچه که میتواند در نهایت مصداقی از جبران خسرارت انتظرار
شود ابایی ندارد.

از تحقیق حاضر میتوان نکات زیر را به طور خالصه استنتاج کرد:
 خسارت انتظار ،یکی از گونههای خسرارتهرایی اسرت کره در نظرا کرامنال بررایجبران خسارت زیاندیده از نقض قرارداد ،پرداخت میشرود .در ایرن نروع خسرارت ترالش
میشود که زیاندیده با دریافت پول در وضعیتی قرار داده شود که از اجرای قرارداد انتظرار
داشته است .بر خال
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نتیجه

آنچه که در حقوق ما مرسو است ،برآوردهساختنِ انتظار زیاندیرده،

نه از طریق اجرای عین قرارداد بلکه با پرداخت خسارت پولی بره وی اسرت .دلیرل ایرن امرر
این است کره در نظرا کرامن ال ،اجررای قررارداد ،برر خرال

پرداخرت خسرارت کره حرق

زیان دیده تلقی میشود ،شیوة ثانوی و استثنایی است که به صالادید دادگاه وابسرته اسرت.
اما در فقه امامیه و حقوق ایران ،اولرین شریوة جبرران نقرض قررارداد ،الرزا بره اجررای عرین
قرارداد است.
 -1خسارت انتظار در کامن ال عناصر متعددی دارد که یکی از آنها فوت منرافعی اسرت
که زیاندیده از اجرای قرارداد انتظار داشته است .قابلجبران بودن این نوع خسرارت در فقره
امامیه و حقوق ما با دشواریهایی روبرو است .یکی از دالیل مهم آن این است که این نروع
خسارت ،تلف مال تلقی نمیشود؛ به این معنا که نمیتوان به متعهردی کره تعهرد قرراردادی
خود را اجرا نکرده نسبت داد که مال متعهدٌله را «تلف» کرده است« .تلف» مال در صرورتی
صدق میکند که مال ،موجود باشد؛ حداکثر چیزی کره ممکرن اسرت در ایرن مرورد گفتره
شود این است که متعهدِ متخلف ،از تحقق مال آینده جلوگیری کرده اسرت ،و ایرن امرر بره
تنهایی سب

ضمان تلقی نمیشود.

اما باید توجه داشت که خسارت انتظار مصادیق دیگرری هرم دارد ماننرد زیران ناشری از
دست نیافتن به موضوع قرارداد .این نوع خسارت و شیوة جبران آن ،یعنی پرداخت بردل در
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فقه و حقوق ما نیز به رسمیت شناخته میشود؛ هرچند که در برخی موارد ،مسرلولیت مقصرر
به جبران خسارت از باب ضمان قهری است نه ضمان و مسلولیت مدنی.
 -0راهکارهایی که در فقه و حقوق ایران بررای جبرران خسرارت ناشری از عرد اجررای
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قرارداد یافت میشود در بسیاری موارد به نتایجی شبیه به پرداخت خسرارت انتظرار در نظرا
کامنال منتهی میشود .از جمل این موارد ،الزا به پرداخت بدل (مثل یرا قیمرت کراال و نیرز
اجرتالمثل عمل) یا انجا تعهد توسط شخصی ثالث و به هزین متعهد است .آراء برخری از
فقها در ابواب مختلف نیز با خسارت انتظار قابل تابیق است .در برخی موارد مانند خسرارت
ناشی از دریافت کاالی معیوب ،شیوة جبران در کامن ال با فقه و حقوق ما تفاوت دارد.
منابع

.
.1

بجنوردى ،سیدحسن موسوى9 ،

ق ،القواعد الفقهی  ،ج ،1چ  ،قم ،نشر الهادی.

حکیم ،سیدمحسن طباطبای ،

ق ،مستمسرکالعرروةالروثق  ،ج 1و  ، 0چ ،

قم ،مؤسس دار التفسیر.
.0

ق ،موسوع اإلمرا الخرونی ،ج 02و  ،0قرم،

خوی  ،سیدابوالقاسم موسوى،
مؤسس إحیاء آثار اإلما الخونی.

.

سرربزوارى ،سرریدعبداألعل 0 ،

ق ،مه رذّب األحکررا  ،ج ،12چ  ،قررم ،مؤسسرره

المنار.
.5

شهیدی ،مهدی 0 0 ،ش ،آثار قراردادها و تعهدات ،چ ،1تهران ،مجد.
 0ش ،حقوق مدنی  ،0چ ، 0تهران ،مجد.

.

رررررررررررررررررر،

.

عامل [شهید ثان ] ،زینالدینبنعل 2 ،

ق ،الروض البهیر  ،شررا کالنترر ،ج،0

چ  ،قم ،کتابفروش داورى.
.

عامل  ،سیدجوادبنمحمد حسین 9 ،
انتشارات اسالم .

911

ق ،مفترااالکرامر  ،ج ،12چ  ،قرم ،دفترر

  مؤسسره محمرد، کویرت،  چ،  المسانل المستحدث،ق

1 ، محمد اسحاق، فیتا

.9

.رفیع حسین

ربرسی خسارت ااظتنر انشی از نقض قرارداد رد کامن ال و حقوق اریان

 شررکت، تهرران،0 چ،  ج، قواعرد عمرومی قراردادهرا، ش0 2 ، ناصر، کاتوزیان. 2

911

.سهامی انتشار
 دار إحیراء التررا، بیرروت،  چ،1  ج،  جرواهر الکرال، بیترا، محمدحسن،  نجف.
.العربی
 کتابفروش، قم،  چ،  تکمل العروة الوثق، بیتا،  سیدمحمدکاظم طباطبای، یزدى. 1
.داورى
13. Beatson, Jack, (2010(, Andrew Burrows, John Cartwright, Anson’s
Law of Contract, Oxford, Oxford University Press, 29th Ed.
14. Frey, Martin A., (2000), TERRY H. BITTING AND PHYLLIS
HURLEY FREY, An Introduction to the Law of Contracts, West
Legal Studies Staff, 3rd Ed.
15. Friedmann, D, (1995), “The Performance Interest in Contract
Damages” 111 LQR
16. Fuller, L. L. and William R. Perdue, (1936), “The Reliance Interest
in Contract Damages”, 46 Yale Law Journal, 52-96
17. Gold, Andrew S., (2009), “A Property Theory of Contract” 103
Northwestern U. L. Rev. 1 at 54
18. Holmes, Oliver Wendell, (1897), “The Path of the Law” 10 Harvard
L. Rev. 457
19. Mary Charman, (2007), Contract Law, Willan Publishing, 4th Ed.
20. McKendrick, Ewan, (1997), Contract Law, London, Macmillan,3th
Ed.
21. Pearce, David and Roger Halson, (2008), “DAMAGES FOR
BREACH OF CONTRACT: COMPENSATION, RESTITUTION,
AND VINDICATION”, Oxford Journal of Legal Studies, 28 (1): 7398,
22. Stone, Richard, (2009), Modern Contract Kaw, Richard, RoutledgeCavendish, 8th Ed.
23. Treitel, Guenter, (1988), Remedies for Breach of Contract, Oxford,
Oxford University Press
24. Treitel, Guenter, Law of Contract, (2003), Sweet & Maxwell, 7th Ed.
25. Winterton, David, (2015), Money Awards in Contract Law, Hart
Publishing Ltd


فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

26. Saidov, Djakhongir, (2008), The Law of Damages in International
Sales The CISG and other International Instruments, Hart Publishing
27. Garner, Bryan A., (2009), Black's Law Dictionary, Thomson
Reuters, 9th Ed.
28. Burrows, A., (1983), “Contract, Tort and Restitution—A Satisfactory
division or Not?”, 99 LQR 218
29. Honnold John, (1999), Uniform Law for International Sales under
the 1980 United Nations Convention, Deventer, Kluwer Law
International, 3rd Ed.

911

