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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, 
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 ربرسی خسارت ااظتنر انشی از نقض قرارداد رد کامن ال و حقوق اریان 
  اللهی اعیل نعمتماس

 

 چکیده
 یمتسول  یوو،، مع یکاال یمدر اجرا، تسل یرتأخ یاقرارداد به صورت عدم اجرا  نقض
مختلو    یحقووق  یهوا  اسو  و ناوام   یعیشا یدةپد ،از مقدار و امثال آن یشترب یاکمتر 
 ینتر و مهم یناول یی،الکامن یها در ناام. اند یشهمقابله آن اند یبرا نوعیمت های یوهش
 یزام به اجراو ال اس ، پولیغرام   یامقابله با نقض قرارداد، پرداخ  خسارت  یوةش
 الیوی، کوامن  هوای  ناام در خسارت نوع ترین شایع. اس  ییو استثنا یفرع یوةش ،تعهد

 اگور  کوه  اسو   وضوعیتی  در دیوده زیوان  قوراردادن  آن، هود   که اس  انتاار خسارت
 باکه  شودمی تالش یگر،د یربه تعب .گرف می قرار وضعی  آن در شدمی اجرا قرارداد
 بورآورده  االمکوان حتوی  داشوته  قرارداد از دیدهیانکه ز یاراتانتا پول، مبلغی پرداخ 
ال از در کوامن  انتاار خسارت گوناگون های جنبه بیان از پس کوشد می مقاله این. شود
نووع   یون ا وضعی  خسارت، نوع این جبران شیوة و معیار عناصر، مبانی، مفهوم، یلقب

 .نماید بررسی ایرانفقه و حقوق  در ،مختصر طورهب راخسارت 
 

 .النفععدم انتاار، خسارت ی،قرارداد ی قرارداد، مسئول نقض :واژگان کلیدی
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 انتظار خسارت گاهیجا؛ مقدمه
 در کره  شرده  شره یاند قررارداد  نقض با مقابله یبرا یمتعدد یها وهیش ی،خارج حقوق در
 هرا،  وهیشر  نیر ا از یکر ی. اسرت  معررو    «خسرارت  جبرران  یهرا  وهیش» به ییالکامن اتیادب

 ایر حقروق نوشرته    یهرا  در نظرا  . است دهید انیبه طر  ز 1غرامت ای یپول خسارت پرداخت
قررارداد اسرت، در    یجبران خسارت، الزا  به اجررا  وةیش نیاول( مانند فرانسه) یژرمن  ر یروم
و  یثرانو  یا وهی، الزا  به اجررا شر  (کایمانند انگلستان و آمر) ییالکامن یها که در نظا  یحال

 .است یپرداخت خسارت پول وه،یش نیتر و مهم نیو اول شود یم یتلق محدود
 یهرا  خسرارت ، 0یمراهو  یهرا  خسرارت  دسرت   سه به توان یم را یپول خسارت ای غرامت

 آن یبررسر  کره  چره  آن خسرارات،  نیر ا انیر م از. کرد میتقس 5یهیتنب یها خسارت و  نینماد
 سره  بره  معررو   یبنرد میتقسر  کیر  طبق که است یماهو یها خسارت دارد یشتریب تیاهم
 خسرارت .  اسرترداد  خسرارت  و،  اعتمراد  خسرارت ،  انتظرار  خسرارت : انرد  میتقسر  قابل دسته
 یتیوضرع  در دهیر د انیر ز دادن قررار  ،آن هرد   و است یپول خسارت نوع نیتر جیرا ،انتظار
 گرر ید نروع  دو از هرد  . گرفرت  یمر  قرار تیوضع آن در شد یم اجرا قرارداد اگر که است

 قررارداد  اگرر  کره  اسرت  یتیوضع در دهید انیز قراردادن - استرداد و اعتماد یعنی - خسارت
اعتمراد،   یعنر یاول   در نروع  کهتفاوت  نیبا ا ،داشت یم قرار تیوضع آن در بود نشده منعقد

                                 
1 Remedies  

بره   یرز و ن یوصرف  یاست اما در معنرا  یمال یا یجسم یانز فهو به م ی،اسم یدر معنا damageتذکر داد که واژة  باید 1

 شرود  یجسرم پرداخرت مر    یااست که به عنوان جبران خسارت وارد به مال  یمبلغ یعنابه م( damages)صورت جمع 

بره کرار    یران ز یواژة خسارت هم به معنا ی،در زبان فارس Garner, 2009 ).: در damagesو  damageواژة : نک)

 صرورت  قررانن  بره  هتوج با معنا دو این تمییز و شودمی پرداخت خسارت جبران برای که مبلغی معنای به هم و رودیم

 . گیردمی
3 Substantial  

4 Nominal  

5 Exemplary  

6 Expectation  
7 Reliance  
8 Restitution  
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 شرود  یپرداخت م یدر اثر اعتماد به قرارداد متحمل شده است به و دهید انیکه ز ییها نهیهز

به طر  مقابل پرداخت کررده اسرت بره     دهید انیکه ز یضوَاسترداد، عِ ینعیاما در نوع دو  
فرر   . داد حیمثال سراده توضر   کیبا  توان یخسارت را م نوع سه نیا. گردد یمسترد م یو
و  شرود  یتومران منعقرد مر    ونیر لیبه مبلر  ده م  نیمع یراجع به فروش خودرو یقرارداد میکن
 وبیر شرود کره خرودرو مع   یمعلرو  مر  مبیع،  لیوپس از تح. کند یثمن را پرداخت م داریخر
 وبیر مع متیق و داشتمیتومان ارزش  ونیلیخودرو سالم بود، دوازده م حال چنانچه. است
 اسرت  تومران  ونیلیم چهار یو انتظار خسارت صورت، نیا در است تومان ونیلیم هشت آن
 یمنهرا  وبیمع متیق) تومان ونیلیم دو اعتماد خسارت و( سالم متیق یمنها وبیمع متیق)

 .کند مسترد را یپرداخت ثمن تواند یم داریخر استرداد، خسارت اساس بر. است( ثمن
ماننرد مفهرو ،    یخسارت انتظار اسرت و در مرورد آن مبراحث    یبررس قیتحق نیا موضوع

 نیری در ادامره، پرس از تب  . محاسب  آن قابرل طررا اسرت    وةیو ش یابیارز اریمععناصر،  ،یمبان
-مری  بررسری  سو ، بحثدر . شود یم ینوع خسارت بررس نیا یظار، مبانمفهو  خسارت انت

و در بحرث   ،انتظرار ماالبره کنرد    خسارت عنوان به تواند یم را یاقالم چه دهید انیز که شود
 مسرلله  پنجم، بحث در شود؛ همچنان کهسنجیده می خسارت نوع نیا یابیارز اریمع ، چهار

 اصرالا  نر  یهز پرداخت مانند خسارت یابیارز یابر مختلف یها روش انیم از که است نیا
 دیر با کی کدا  شد، یم انجا  دیبا که یکار و شده انجا  کارِ ارزش التفاوتمابه پرداخت و

 در و شرود یپرداختره مر   رانیر خسارت انتظار در فقه و حقوق ا یسپس به بررس. شود انتخاب
 .گردد یم مارا مباحث جینتا پایان،
 

 ارانتظ خسارت مفهوم .1

 ایر   «معاملره  مروردِ  دادنِازدسرت » خسرارتِ  ماننرد  یگرر ید یهرا  نرا   بره  «انتظار خسارت»
اسرت   یانیر جبرران ز  ،خسارت انتظار ر،یاخ ریطبق دو تعب. شود یم دهینام زین 1«اجرا»خسارت 

. قررارداد متحمرل شرده اسرت     یاجررا  عرد   ایر مورد معامله  دادنِازدست لیکه خواهان به دل
خسرارت   ر،یر تعب کیر طبرق  . انرد  کررده  فیاساس هد  آن تعر عموالً برخسارت انتظار را م

دادن ازدسرت  لیر اسرت کره خواهران بره دل     یانیاست که هد  آن، جبران ز یانتظار خسارت

                                 
1 loss of bargain  
2 Performance  
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 ،نروع خسرارت   نیر ا هرد   ،یگرید قریرطبق ت. است دهشانتظارات خود از قرارداد متحمل 

از  کیر کره، هرر    نیر ا شرتر یب حیوضر ت. قرارداد است یله در مورد اجرااز حق متعهدٌ تیحما
. کنرد  یقررارداد توسرط طرر  مقابرل را کسر  مر       یدر قرارداد دوجانبه، حرق اجررا   نیطرف

قررارداد   یدستور به اجررا  ،قرارداد یاز حق خواهان در مورد اجرا تیحما وةیش نیتر واضح
پرداخرت   ایر  نیکه تعهد طر  مقابرل در مرورد انتقرال زمر     یدر صورت. توسط خوانده است

خواهان را بره   یانگلستان حق اجرا یها باشد، دادگاه یاز انجا  کار یخوددار ایپول  یبلغم
 کرار  انجرا   از منرع  ایر  ،شرده نیری تع مبلر   پرداخرت  ایر  تعهد، نیع یبا دستور به اجرا ، یترت
 مارابق  نره  ،است یاستثنان یامر انگلستان حقوق در قرارداد نیع یاجرا اما. کنند یم تیحما
 در یحقروق  یهرا  نظرا   گرر ید برا  شردن همگرا   فرصت انگلستان یها دادگاه که نیا با. قاعده
 در انرد،  داشته را خسارت جبران وةیش نیتر یاصل عنوان به قرارداد نیع یاجرا رشیپذ مورد
 کره  است نیا بر فر  هم هنوز انگلستان در؛ آنچنان که اند کرده یخوددار امر نیا از عمل
 :Pearce, 2008) .شود یم یمنته خسارت پرداخت دانر بر دهخوان فیتکل به ،قرارداد نقض

3-4) 

 یمحتروا  اجررا،  ای انتظار خسارت به خسارت نوع نیا یگذارنا  از قبل هامدت ،واقع در
یم قرار آن در قرارداد شدن اجرا صورت در که یتیوضع در دهید انیز دادن قرار یعنی ،آن

 از یکرری(. Burrows, 1983: 218) سررتا داشررته وجررود یسرریانگل یالکررامن در گرفررت،
 یقاضر  از یمعروفر  سرخن  در تروان  یمر  را خسرارت  گونهنیا از یحاک اظهارات نیتر یمیقد

Robinson v. Harman  یمیقد یدر دعوا  پارک
-قاعدة کامنیک »: دیگو یکه م افتی1

متحمرل   گرینقض قرارداد توسط طر  د لیطر  به دل کیکه  یاست که در صورت نیال ا
تا آنجا که با پول امکران دارد، از لحراخ خسرارات در همران      د،یشود، طر  نخست با نایز

 .«قرارداد اجرا شده بود ایقرار داده شود که گو یتیوضع

منفعرت اعتمراد در خسرارت   »عبارت خسارت انتظار پس از مقال  معرو  فولر با عنروان  
 مقالر   در فریردمن  را رااجر  خسرارت  اصاالا. افتی رواج( Fuller, 1936) «یقرارداد یها

ی و گفتر   بره  .اسرت  کررده  انتقراد  «انتظار خسارت» عبارت از، آن در و برده کار به یمعروف
 واژة اگرر ...  اسرت  اجررا  منفعرت  فیتوصر  یبرا نامناس  اصاالایک  صرفاً انتظار منفعت»

                                 
1 Parke  
2 1 Ex Rep 1848, 850 at 855  
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 منفعرت  تنهرا  صرورت،  نیر ا در م،یبردان  قررارداد  انعقراد  لیر دل ایر  هرد   از یحراک  را منفعت

 احتمالِ ای 1«دیام» فیتوص یبرا اغل   «انتظار» واژة «.است قرارداد یاجرا ،یواقع یِراردادق
 حق چیه تیحما مورد یاحتمال نیچن که یحال در رود، یم کار به ندهیآ در یمنفعت افتیدر
 (Friedmann, 1995, cited by McKendrick, 1997: 819) .ستین یقانون

خرود   ،طرر  قررارداد   د،یر د میناصر خسارت انتظار خواهطور که در بحث از ع همان اما
باواسراه   یگرر یو د واسراه  یبر  یکر ی ،مرا  ریر انتظار متفاوت دارد که بره تعب  ایدو نوع منفعت 

آوردن مرورد  دسرت بره  ایر قررارداد   یاز اجرا یناش یهمان انتظار اصل ،واساه یبانتظار . است
اشراره   یانتظرار اصرل   ایر   بر منفعرت  مترتّ به منافع ،انتظار باواساه ، در حالی کهمعامله است
 ریر سرخن اخ . دیر نام «عرد  النفرع  »آن را طبق اصاالا متداول در حقوق مرا   توان یدارد که م

 .صادق است ریتنها در مورد انتظارات اخ دمنیفر
 

 انتظار خسارت یاههیتوج و یمبان .2

 دیر با کررده  نقرض  ار قررارداد  که یطرف چرا اوالً که است نیا بحث نیا در یاصل مسلل 
 ظراهراً . شرود  یابیارز قرارداد طر  انتظار یمبنا بر دیبا خسارت چرا اًیثان و بپردازد خسارت

 کره  یمختلف هاتیتوج و یمبان و ندارد وجود یادیز دیترد خسارت پرداخت اصل مورد در
 مرورد  چنرد  بره  ،ادامه در. دارند توجه دو  مسلل  به شتریب ده،یگر مارا انتظار خسارت یبرا
 و اسرت  آورده خرود  مقالر   در فرولر  را هاتیتوج نیا اغل . شود یم بسنده هاتیتوج نیا از

 .است نموده آنها انکار و رد در یسع بوده، انتظار منفعت از تیحما صدد در چون

 نیر ا اسراس  برر . است« اراده  ینظر» همانا «انتظار از تیحما قاعدة» هاتیتوج از یکی - 
 یاجررا  کره  ایگونره بره  ؛کنند یم اعمال را یگذار قانون اریاخت ینوع ،قرارداد نیطرف ه،ینظر

بررای  . اند کرده وضع نیطرف که است یا یخصوص قانون یاجرا صرفاً دولت توسط قرارداد
 داده «ب» شرخص  بره  دالر هرزار  پرداخت مورد در یحیصح وعدة «الف» شخص اگرمثال، 
 نیطررف  توسرط  شده وضع قاعدة ؛ زیراشود یم مبل  نیا پرداخت به ملز  «الف» شخص باشد،
 (Fuller, 1936: 58) .کند یم جابیا را یپرداخت نیچن

                                 
1 Expectancy   
2 Prospect  
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 مسرلل   برا  را اراده  یر نظر ارتبرا   تروان  ینمر  هرچنرد  کره  شرده  گفتره  هیتوج نیا پاسخ در
 تمرا   در ،هیر نظر نیر ا کره  گفرت  تروان  ینماین را نیز  گرفت، دهیناد یقرارداد یها خسارت
 باشرد،  یخصوصر  قرانون  ینروع  ،قرارداد اگر. کند یم انتظار منفعت فتایدر به حکم ،موارد
. دکنر ینمر  موضرعی اتخرا    خود نقض یاجرا ضمانت مورد در معموالً که است یقانونطبعاً 
 ینر یب شیرا پ ییجبران قضا وةیش ینوع نیممکن است طرف ،موارد یاست که در برخ یهیبد

مورد خواست و ارادة آنران بروده    یا وهیش نیچنباشند که بتوان از آن استنبا  کرد که   کرده
حرل   یبرا  یا آماده حلاراده راه   یانتظار که از نظراین اما در مورد اغل  قراردادها، . است
 (Ibid: 58-59) .است یا هودهیب انتظار میآور دست به خسارات مشکل

 یقرانون  حرق  کیر  برا  مالز  ،تعهد یاجرا به نسبت قرارداد نیطرف از کی هر فیتکل -1
 طر  یاجرا حق از نشود، اجرا تعهد اگر. است تعهد آن یاجرا مورد در گرید طر  یبرا
 یابیر ارز تعهرد  آن ارزش بره  توجره  برا  دیر با خسارت که شود یم حاصل جهینت نیا ،ریتقص یب

 (Saidov, 2008: 27/Winterton, 2015:180) .شود
 تعهد نقض ج ینت ،انتظار ارتخس گرفتن حق که شود تفسیر چنیناین اگر مذکور هیتوج
امرا  . ایرم کررده  واگرذار  بعرد  هیر توج به را آن یابیارزطبیعتاً  صورت نیا در است، یقرارداد

 یبردل حرق اجررا    ،باشرد کره حرق گررفتن خسرارت      نیفوق ا هیممکن است مقصود از توج
 .قرارداد است

 سرخن  در ه،جملر  از ؛شرود  یمر  افرت ی زین گذشته دانشمندان کلمات در ،هیتوج نیا ش یر
 معنرا  نیبرد  الکرامن  در قررارداد  تیر رعا فیر تکل»: است آمده هومز وِندِل اولیور از یمعروف
(. Holmes, 1897: 462) «یبپررداز  خسرارت  دیر با ینکن تیرعا را قرارداد اگر...  که است
طبرق   کره  اسرت  البردل یعلر  تعهد کی متضمن ،قرارداد گر،ید یبرخ نظر به ،راستا نیهم در
 برا  دیشرا (. Gold, 2009: 54) بپرردازد  خسارت ای کند عمل تعهد مورد به دیبا ای متعهدآن، 
 خسرارت  پرداخرت  از، برجسرته  حقوقردانان  از یبرخر  آثرار  در که است نکته نیهم به توجه
 (Treitel, 1988: 75) .است شده ریتعب  «پول راه از نیگزیجا یِجبران وةیش» به ی،پول

 کننرده  قرانع  زیر ن الکرامن  حقوقدانان یبرا یحت ،تعهد یاجرا بدل عنوان به خسارت یتلق
 و دنر دار قرار نوشته حقوقِ تسنّ و فکر طرز ریتأث تحت که یحقوقدان یبرا رسد چه ،ستین

 تواننرد  یمر  نیطررف  شرک  بردون . شرمارد  یمر بر یمقدسر  مران یپ ایر  قرانون  همچون را قرارداد

                                 
1 substitutionary relief in money  
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 خسرارت  پرداخرت  ای قرارداد یاجرا به البدلیعل یتعهد آن مفاد که کنند منعقد یقرارداد
 گونره نیر ا را قررارداد  یمعنرا  ایر  کررد  ارانه نیطرف قصد  از یفیتوص نیچن توان ینم اما ،باشد
 نیگزیجرا  ،خسرارت  پرداخرت  که شود ینم حیتصر قرارداد در ،موارد غال  در. کرد ریتفس
 تعهرد  دیر با قررارداد  طر  که است نیچن یهمگان برداشت عکس،به بلکه ،است آن یاجرا

 زیر در کال  حقوقدان برجسرت  کشرورمان ن  (. Gold, 2009: 54) کند اجرا را خود یقرارداد
 عرد   جر  ینت در که یخسارت جبران به التزا  از استعبارت  یقرارداد تیمسلول»: آمده است

یمر  جبرران  پرول  یمبلغ دادن ل یوس به خسارت نیا. شودیم وارد او طر  به قرارداد یاجرا
 الترزا   متعهرد  تیمسرلول  یولر . انرد شرمرده  یاصل تعهد انجا  معادل یبعض را پول نیا. گردد

 عقرد  یاجررا  عرد   آن میمستق منبع و دیآیم وجود به یعهدشکن ج ینت در که است یگرید
 (   : 2 0  ان،یتوزکا) .«است
 مرال  و موجرود  مرال  نیب زیتما حذ  یبرا تالش در  «اعتبار» بر یمبتن اقتصاد تیماه -0
 مرال  زیر ن نرده یآ مال افتیدر انتظار ،یتجار لحاخ از. است نهفته( شده داده وعده مالِ) ندهیآ

 ریر فراگ و مهرم  ینهراد  صرورت  بره  اعتبرار  ،آن در کره  یا جامعره  در. شرود  یمر  یتلق موجود
 یتلقر  مرال  از یا گونره داخل در قلمرو مرال و   دیبا االجراالز  وعدة از یناش انتظار درآمده،
 وعرده  نقض ،یا جامعه نیچن در. دشو دانسته مال آن به زدن یآس نزل م به آن، نقض و شود

 (Fuller, 1936:  46) .کند یم عمل ییدارا لیتقل همچون
 بتروان  کره  نیر ا زین و کرد یتلق یمال حق یحت ای مال را قرارداد یاجرا حق بتوان که نیا
 ریپرذ امکران  یسرادگ  بره  ،موارد برخی در کمدست آورد، شمار به موجود مال را ندهیآ مال
 یتلقر  یمال فعل تواندیم یصورت در ندهیآ مال افتیدر ای یقرارداد تعهد یاجرا حق. ستین

 ،شرتر یب حیتوض. باشد افتهیدر  م  متعهد استقرار  نیبه صورت د ،ما یحقوق ریشود که به تعب
 .ارانه خواهد شد در بحث مربو  در فقه و حقوق ما

 حررق اسیررق ،دهیررگرد مارررا انتظررار خسررارت داخررتپر یبرررا کرره یاادلرره از یکرری - 
 است قرارداد یاجرا لزو  به قانل که ینظام کهاست  مسلّم. است تیمالک حق به ی،قرارداد

حرق در   نیاست که موضوع ا ؛ همچنان که پرواضحدورَآیم دیپد لهمتعهدٌ یبرا «حق» کی
 دیر با نراگزیر بره ق را هرم  حر  نیر ا تیماه. قرارداد و سپس الزا  به اجرا است یوهل  اول اجرا

که غاصر  مرال    ستین یگفت شک دیمقدمه با نیپس از دانستن ا. کرد یتلق یحق مال کی

                                 
1 Credit  
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آن است و در صورت تلف، ضامن مثرل   رمستوفاتِیو منافع مستوفات و غ نیضامن ع ن،یمع
تومان ارزش دارد غصر  کنرد و    222 را که  یمال یمثال، اگر کس رایب. آن است متیق ای

طبرق اصراالا فرولر،    . اسرت  ریر تومان ارزش داشته باشد، ضامن مبلر  اخ  1222تلف هنگا  
تومران   1222مالرک هرگرز   . تومان منفعت انتظرار اسرت   1222تومان منفعت اعتماد و  222 

حقروق   در. شرد یمر  تومران  1222 بره  برال   کردیم نقد را آن اگر که داشته ینداشته بلکه مال
 میکنر حرال فرر    . نه از منفعت اعتماد شودیم تیحما مالک انتظارِ منفعتِ نیا از ،الکامن
 طرر   بره  مراه  شرش  ظرر   را یمرال  کره  شرود یمر  متعهرد  تومان 222  مقابل در شخص که

 از متعهرد  افتره، ی شیافرزا  تومران  1222 بره  مرال  متیق که ماه پنج از پس. کند منتقل قرارداد
 داده لره متعهدٌ بره  را متعهرد  الرزا   قحر  و بروده  معتبرر  قرارداد اگر. کندیم امتناع تعهد یاجرا
 تومران  1222 آن ارزش کره  کنرد  قررارداد  نیعر  یاجررا  به الزا  را متعهد تواندیم یو باشد،
 برسرد،  خسرارت  ماالبره  به نوبت و کند یخوددار تعهد یاجرا از متعهد اگر چرا پس. است
یمر  را تیمالک قح به یقرارداد حق اسیق نمود؟ تومان 1222 پرداخت به ملز  را یو نتوان
 یِقررارداد  حرق  توانرد یمر  مرذکور  مثرال  در لهمتعهدٌ. نمود تیتقو زین یگرید جهت از توان
 توانرد یمر  لره متعهدٌ کره  اسرت  چگونره . کنرد  منتقل یگرید به تومان 1222 مقابل در را خود
 تومران  1222 او از نتوانرد  کنرد  یچیسرپ متعهد اگر اما بفروشد تومان 1222 به را خود طل 
 (.Friedmann, 1995, cited by McKendrick, 1997: 820) رد؟یبگ

 

 انتظار خسارت عناصر .3

 :کرد خالصه مورد دو در توان یم را انتظار خسارت عناصر ای محتوا
 منجرر  متفراوت  انتظرار  دو بره  اسرت  ممکرن  قرارداد. باواساه و واساه یب انتظارات( الف
 در مثرال،  عنروان  بره . خرا   یمنظرور  یرابر  آن از اسرتفاده  و تعهرد  موضوع افتیدر: گردد
 یعنر ی عیر مب افرت یدر انتظرار  هرم  داریخر باشد، خا  مواد فروش قرارداد موضوع که یصورت
 ایر  برازفروش  ماننرد  یخاصر  جهرت  در مرواد  آن از کره  دارد انتظرار  هرم  و دارد را خرا   مواد

 از فروشرنده  که یتصور در ن،یبنابرا. کند استفاده گرید یمحصول دیتول یبرا آنها از استفاده
 ,Treitel) اسرت  شرده  محررو   انتظار مورد منفعت دو هر از داریخر کند، امتناع عیمب میتسل

 نیر ا شرد،  گفته انتظار خسارت مفهو  بحث در که چنان .(Treitel, 1988: 84 ؛940 :2003
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  منفعرت  و قررارداد  یاجررا  واسرا   یبر  ایر  میمسرتق  منفعرت  ایر  انتظرار  تروان  یمر  را منفعرت  دو
 .دیقرارداد نام یبا واسا  اجرا ای میرمستقیغ

 1«شرده  منافع فوت»و   «وارده انِیز» اصاالا دو با یژرمن ر یروم یکشورها در زیتما نیا
 در فرانسره  یمردن  قرانون  جمله از. شود یم انیبتلف مال و فوت منفعت  0تر مأنوس ریو به تعب
معرادل   یاصراالحات و حتر   نیر امرا ا . دو نروع خسرارت پرداختره اسرت     نیر به ا  9    مادة
 یدر کشرورها  یکراربرد چنردان   gains prevented و  losses causedآنهرا ماننرد    یسیانگل

 (.Treitel, 1988: 85)ندارند  ییکامن ال
 تیمسرلول  ینردارد و در دعراو   یقررارداد  یماالب  منافع فوت شده اختصرا  بره دعروا   

 در آالتنیه اگرر فروشرندة ماشر   رو، همراناور کر   نیر از ا. قابل طررا اسرت   زین یقهر یمدن
 را آنهرا  از اسرتفاده  عرد   جر  ینت در شرده  فروت  منرافع  تواندیم داریخر کند ریتأخ آنها لیتحو
 نرد یبب  یآسر  ایر  شرود  تلرف  یشخص خااکاران  عمل ج ینت در آالتنیماش اگر کند، ماالبه
 از را یاردادقرر  یدعروا  که آنچه. کند ماالبه را آنها شدة فوت منافع خسارت تواندیم مالک
 قرارداد نقض دةیاندیز به قراردها حقوق که است نیا کند،یم زیمتما یمدن تیمسلول یدعوا
 یعنر ی کنرد؛  ماالبره  را معامله مورد یاجرا به افتنین دست از یناش خسارات که دهدیم اجازه

 مثرال،  عنروان  به. کند ماالبه داشته قرارداد از را آن افتیدر انتظار که یخاص منفعت تواندیم
 یداریر خر یقررارداد  ثمرن  از شرتر یب اریبسر  آن یواقعر  ارزش کره  را یهنرر  اثر کی داریخر
 دسرت  بره  را یصروت  اثرر  کیر  عیتوز یانحصار حق زیناچ یوجه مقابل در یشرکت ای کندیم
 قررارداد  اگرر  موارد نیا در. است موفق اریبس یهنر اثر کی شودیم معلو  بعداً که آوردیم

 یمنرافع  شرامل  کره  اسرت  اجررا  دادندسرت  از خسرارت  مستحق ریقصتیب طر ِ شود، نقض
-Beaston, 2010: 539) .برود  افرت یدر قابرل  بود شده اجرا یدرست به قرارداد اگر که است

540) 
 

                                 
1 damnum emergens  
2Lucrum cessans  

 تعبیرر  دو این کشورمان مدنی دادرسی آیین قانون  1  مادة در دادرسی مدنی، آنین قانون در اخیر تحوالت از قبل تا 0

 .بود رفته کار به

 یو منفعتر  یرده متحمرل گرد  یکره و  یانیاست از ز عبارت معمول طور به گردد پرداخت طلبکار به باید که خساراتی  

 ...که از آن محرو  شده است
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 ها نهیهز( ب
. انتظرار ماالبره شرود    انیر به عنوان ز تواند یاز آنها م یدارد و برخ یاقسا  مختلف ها نهیهز

 نره یهز وبیر مع یرا در جهت اصالا اجررا  یممکن است مبالغ دهید انی، طر  زرای نمونهب
 یابیدر دست دهید انیکه طر  ز یانتظار دادنِازدست جبرانِ تواند یم مبال  نیا و باشدکرده 
 (Treitel, 1988: 85) .ماابق با قرارداد داشته محسوب شود یبه اجرا
 

 انتظار خسارت یابیارز اریمع .4

 و  «اصرالا  نر  یهز»: دارد وجود معرو  یمبنا ای اریمع دو ،ارانتظ خسارت یابیارز یبرا
 بره  کره  هسرتند  یخسرارت  یابیر ارز یبررا  ییهرا روش صررفاً  ار،یر مع دو نیر ا. 1«ارزش تفاوت»

 یدر دعروا  0لیماسرت  لررد  گفتر   بره . کننرد  یمر  دنبرال  را یواحد هد  و شده وارده خواهان
Ruxley Electronics and Construction Ltd v Forsyth,

  یمتفراوت بررا   اریر مع دو:  
کره بره    یانیر ز[ جبرران ] یعنیوجود دارد  اریمع کیبلکه تنها  ،خسارت وجود ندارد یابیارز

 .له وارد شده استمتعهدٌ

 فروشرنده  کره  یصرورت  در ،برای نمونه. است کسانی اریمع دو هر ج ینت ،موارد یبرخ در
 و اسرت  نیگزیجرا  یکاال ن یهز بر یمبتن خسارت مستحق داریخر کند، امتناع عیمب میتسل از
 دسرت  بره  دیر با آنچره  و( چیهر ) آورده دسرت  بره  او آنچه نیب ارزش تفاوت تواند یم امر نیا
 ,Treitel) را آشرکار کنرد   فروشرنده  نقرض  اصرالا  نر  یهز ای شود فیتوص( کاال) آورد یم

2003: 947/ Treitel, 1988: 105 .)یدر دعوا Dean v. Ainley
 5

 هرد تع ملرک  فروشندة ،
 نیر ا نقرض  از پرس . نکنرد  نفو  نیرزمیز به آب تا کند یریدرزگ را خانه وانیا که بود کرده
 بره  گراه  مرذکور  نر  یهز. کند افتیدر را تعهد مورد کارِ انجا  ن یهز شد موفق داریخر تعهد،
 ,Treitel) .اسرت  شرده  فیتوصر  ملک ارزش تفاوت عنوان به گاه و کار انجا  ن یهز عنوان

2003: 947) 

                                 
1 cost of cure  
2 difference in value  
3 Mustill 

4 [1995] 3 WLR 118, 127. 
5 [1987] 1 W.L.R. 1729 
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مروارد   نیر از تفراوت ارزش اسرت و در ا   شتریب اریاصالا بس ن یموارد، هز یاریدر بس اما

 ییکرا یآمر یبره عنروان نمونره، در دعروا    . رفتیپذ یابیارز یبرا دیرا با اریکدا  مع دید دیبا
Peevyhouse v. Garland Coal & Mining Co
 نیزمر  کیر  سرن   زغرال  شررکت  ، 

 مردت  انیر پا از پرس  کره  کررد  تعهرد  و کرد ارهاج سن  زغال استخراج یبرا را یکشاورز
 نقرض  برا  شررکت  و بود دالر هزار 19 کار نیا ن یهز. برگرداند قبل حالت به را نیزم اجاره،
 و یقبلر  حالرت  در نیزمر  نیبر  ارزش تفراوت  امرا . کررد  یخروددار  کار نیا انجا  از قرارداد،
. کررد  یابیر ارز ریر خا اریر مع اسراس  برر  را خسرارت  دادگراه  و بود دالر T 022موجود حالت

(Treitel, 2003: 944) 
 یابیر ارز فروشرنده،  توسط وبیمع یکاال میتسل مورد در هیاول اصل انگلستان، حقوق در
 یکراال  ارزش نیبر  ارزش تفراوت  توانرد  یم داریخر و است ارزش تفاوت یمبنا بر خسارت

 یمتعرارف  نر  یهز برا  را کراال   یر ع بتروان  اگرر  اما. کند ماالبه را سالم یکاال ارزش و وبیمع
 .ردیگ یم قرار حکم مورد اصالا اریمع کرد، اصالا
 انجرا   تعهد ،کار مانیپ اگر که است نیا هیاول قاعدة ،یساختمان یقراردادها مورد در اما
 ای  یع رفع ن یهز دیبا یعنی ؛است اصالا نهیهز یمبنا بر خسارت مسلول کند، نقض را کار
 کره  ینفعر  برا  یتناسرب   یر ع اصرالا  نر  یهز چنانچره  نیرز  ین موردا در. بپردازد را کار لیتکم
. شرود  گذاشرته  کنار مذکور قاعدة است ممکن باشد، نداشته کند یم کس  آن از دهید انیز

 قررارداد  مارابق  ساختمان در کاررفتهبه مصالح: از اند عبارت موضوع نیا یها نمونه از یبرخ
 کرل  از  یر ع رفع ن یهز باشد، مانساخت از یا عمده بخش  یتخر مستلز   یع رفع و نبوده
 نداشرته  خواهان یبرا یاقتصاد منفعت چیه تعهد مورد کار انجا  کند، تجاوز ساختمان مبل 
 ارزش تفراوت  کره  یصرورت  در و شود یم گذاشته کنار  یع رفع قاعدة موارد، نیا در. باشد
در  ن،ینر همچ(. Treitel, 2003: 945) شرود  یمر  پرداخرت  ارزش تفاوت باشد، داشته وجود
با سود حاصل از آن نداشته باشرد، دادگراه برا احرراز      یتناسب  یاصالا ع ن یکه هز یصورت
 دهیر د انیر ز یکار برا یِنرفتن کارآمدنیو از ب از یک سو، نبودن نقض یمانند عمد یایشرا

دیگرر در ایرن    کراربردی نمونر    کیر . کنند یعمال متفاوت ارزش را اِ اریمع ،از سوی دیگر
Jacob & Youngs, Inc. v. Kent  ییکایآمر یا، دعوزمینه

 ،دعوا، خواهران  نیدر ا. است 1

                                 
1 382 P.2d 109 (Okla. 1962) 

2 230 N.Y. 239 (1921)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Case_citation
https://en.wikipedia.org/wiki/Case_citation
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اجررت را   ماندةیباق افتیدر یکار، دعوا لیخوانده ساخت و پس از تکم یرا برا یساختمان
باشد امرا   معینی ساختمان از نوع مخصو ِ یها بود که لوله مقرر شدهدر قرارداد . اقامه کرد

کره خوانرده متوجره     یهنگرام . نبرود  شده نییها از نوع تع از لوله یدر اثر غفلت خواهان، برخ
کرار مسرتلز     نیر شد، از خواهان درخواست کررد کره کرار را مجردداً انجرا  دهرد و ا        یع

کار امتنراع کررد    نیخواهان از ا. آن بود یو بازساز ،از ساختمان توجهیقابلبخش  تخری 
مرورد   نیر خسرارت در ا  اریمع صادره، یِرأر د. ثمن را اقامه کرد ماندةیباق افتیدر یو دعوا
 (Treitel, 1988: 106-107) .بودتفاوت ارزش همانا 
 

 انتظار خسارت محاسبة وةیش .5

 قررار  اگرر  ،یکلر  طرور  بره . آن اسرت  محاسب  وةیشانتظار،  خسارتدر مورد  گرید بحث
 زیر ن یو کره  کنرد یمر  اقتضرا  عردالت  ابد،ی دست قرارداد از خود انتظارات به دهید انیز باشد

 اسرت  ممکرن  محاسربه  انیر جر در کره  است یهیبد. سازد آورده بر را گرید طر  انتظارات
 مبلر   مستحق ،دهید انیز و شود واقع تهاتر آنها نیدِ دو نیب یریتعب به و نیطرف انتظارات نمیا
 محاسربه  یبررا  را ریز فرمول( FREY, 2000: 372-373) حقوقدانان از یبرخ.  شداب یاضاف
 :اندکرده مارا
 رنراقض یغ طرر   آنچره ) یمنهرا ( داشرته  را آن افرت یدر انتظرار  رنراقض یغ طر آنچه ])
 طرر  آنچره  ) یمنهرا ( کنرد  پرداخرت  دیر با رنراقض یغ طر آنچه ])ی منها ([کرده افتیدر
 ([.کرده پرداخت رناقضیغ

هرر  . اسرت  یپرداخت مبال  انگریبو بخش دو   یافتیمبال  در انگریب فرمول نیا اول بخش
ابتردا در بخرش اول، آنچره طرر      . مشرتمل برر دو قسرمت اسرت     زیر دو بخرش ن  نیاز ا کی
ترا   شرود یآن را داشته کسرر مر   افتیانتظار در یوکرده از آنچه که  افتیعمالً در رناقضیغ

از  هعمرالً پرداخرت کررد    رناقضیسپس آنچه طر  غ. مشخص گردد یافتیمجموع مبال  در
مجمروع  بدین ترتیر  از حاصرل ایرن تهراتر،     تا  گرددیپرداخت کند کسر م دیبا  یوآنچه 
 یافتیر از مجمروع مبرال  در   یمجموع مبرال  پرداختر   ،تیدر نها. گردد نیمع التأدیهالز مبال  
 و فروختره ( ب) بره  دالر 122 متیق به را خود ساعت (الف) اگر مثال،رای ب. گرددیکسر م
 :باال فرمول طبق ،ردازدنپ را ماندهیباق (ب) اما کند افتیدر دالر 52 و دهد لیتحو
 [122-52=52 ] یمنها[ ساعت -ساعت ]
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 را سراعت  و کررده  عمرل  کامرل  طور به خود یقرارداد تعهد به فروشنده که نیا حیتوض
. اسرت  کررده را پرداخرت   یدالر 122دالر از ثمرن   52تنهرا   داریر خر اما. است داده لیتحو
 نیر ا در. گرردد  جبرران  یو انتظرار  تخسار تا کند افتیدر دالر 52  دیبا فروشنده ن،یبنابرا
. است شده فر  کسانی ی،قرارداد ثمنارزش  با ،کاال یِبازار ای یواقع ارزش تفاوت ،مثال
  داشرت  خواهد یمتفاوت رقم طبیعتاً انتظار خسارت باشند، متفاوت رقم دو نیا که یصورت در
(McKendrick, 1997: 356-357 .)را مالرر  ،عیررمب بررودنِوبیررمع مرورد  در گرررید مثررال 

 .دهدیم حیتوض
 یو ارزش واقع کندیم یداریپوند خر 1222به مبل   ایرایانه (الف)شخص  میفر  کن

دهرد کره ارزش    لیر تحو یوبیر رایانره مع  ،اگرر فروشرنده  . مقدار است نیهم زیآن ن یِبازار ای
 وبیر مع یارزش کراال : عبارت اسرت از  داریپوند باشد، خسارت انتظار خر 222 آن  یِواقع

 :نیبنابرا. سالم متیق – وبیمع متیق: گرید ریو به تعب یارزش بازار –
 222= 222-1222 
گرران   داریر خر گرر، ید ریر کمتر از ثمن باشد و به تعب عیمب یارزش بازار میفر  کن حال

 دهیر پونرد خر  1222پونرد اسرت را    522 آن  یکره ارزش واقعر   ایرایانه یعنی ،باشد دهیخر
 :یعنی. کمتر از فر  نخست خواهد بود یت انتظار وصورت، خسار نیدر ا. باشد

522= 222- 522 
 داریر خر گرر، ید ریر تعب بره  و باشرد  ثمرن بهرای   از شتریب عیمب یِبازار ارزش اگر عکس،ر ب
 پونرد  1222 بره  را اسرت  پونرد  1522 آن یواقع ارزش که ایرایانه یعنی باشد، دهیخر ارزان
 :یعنی. بود خواهد نخست فر  از شتریب یو انتظار خسارت صورت، نیا در باشد دهیخر

 522= 222-1522 
 وبیر مع مرت یسرالم و ق  یواقعر  مرت یبره ق  مرذکور،  مالحظه شد، در هر سه مثال کهچنان

 یواقعر  یهرا نمونره  کره  اسرت  یهیبد. محاسبه نداشت نیدر ا ینقش یتوجه شد و ثمن معامل
 تعرداد  و وجرود  حسر   برر  ،محاسربه  شریوه  و باشد موارد نیا از تردهیچیپ اریبس است ممکن
 .شودیم دشوارتر رهایمتغ
 

 هیامام فقه و رانیا حقوق در انتظار خسارت یبررس .6

 :دو نکته را تذکر داد دیبا ابتدا
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 خسرارت  پرداخرت  یِجبرانر  وةیشر  رانیر ا حقروق  و فقه در :خسارت پرداخت گاهیجا - 
حقروقی   نظرا   در ، زیررا شرد با برخوردار دارد الکامن در آنچه معادل یگاهیجا از تواندینم

 قررارداد،  نیعر  یاجررا  و اسرت  خسارت پرداخت قرارداد، نقض جبران وةیش نیاول ال،کامن
 پرداخرت  کره اسرت   یمناقر خیلری   نیبنرابرا  شرود؛ یمر  یتلقر  ییاستثنا و یثانو یِجبران وةیش

 ةویشر  نیاولر  مرا  یحقوق و یفقه نظا  در اما باشد برخوردار یمهم و برتر گاهیجا از خسارت
 و یفرعر  وةیشر  خسرارت  پرداخرت  و اسرت،  تعهرد  نیع یاجرا به الزا  قرارداد، نقض جبران
عرد   ماننرد  ؛دارد یگونراگون  یهرا صرورت حال، نقرض قررارداد    نیبا ا. شودیم یتلق یثانو
 وب،یر مع یکاال میتسل مقدار، از شتریب ای کمتر میتسل آن، یاجرا در ریتأخ ای قرارداد یاجرا
 قررارداد  یاجررا  بره  الرزا   کره  یصرورت  در ما یحقوق نظا  در. کار ناقص ای وبیمع یاجرا و

 اجررا  بره  الرزا   مروارد  یبرخر  در امرا . رسرد ینمر  خسارت پرداخت به نوبت باشد ریپذامکان
 مالروب  وحدت صورت به که یقرارداد یاجرا زمان که آن مانند است دهیفایب ای ناممکن
 نظرر  بره  یمناق  خسارت پرداخت از بحث وارد،م گونه نیا در. باشد گذشته بوده نظر مورد
 یدارد و هم  اقسرا  آن معرادل اجررا    یاگسترده انواع خسارت نیا گذشته، نیا از. رسدیم
 زیر مرا ن  یپرداخت خسارت در نظا  حقوق یجبران وةیش رشیپذ ن،یبنابرا. ستیقرارداد ن نیع

 .است ریناپذ اجتناب
 قرانون  5 5 مرادة  وجرود  برا  امرروزه  ،یقانون لحاخ از :یقرارداد خسارت جبران لزو  -1
 نقرض  از یناشر  خسرارت  جبرران  لرزو   اصرل  مرورد  در یری خأل، 9 0  یمردن  یدادرس نییآ

 ،یمردن  قرانون   11 مرادة  اسراس  بر و مذکور مادة  یتصو از قبل. شودینم احساس قرارداد
 ایر  نیفطرر  قررارداد  برحس  خسارت جبران که بود نیا خسارت جبران لزو  طیشرا از یکی

یمر  دیر جد یدادرسر  نیری آ قانون 5 5 مادة  یتصو با اما ،باشد الز  قانون حکم به ای عر 
 بره  یازیر ن و دانرد  یمر  خسرارت  جبرران  مسرلول  همواره را متخلف کنونی، قانون گفت توان

 (11 - 1 :   0  ،یدیشه) .ستین عر  اثبات ای نیطرف قرارداد
 یعیوسر  فیر ط به توانمی یقرارداد تیولمسل بحث در نظرات یبررس با ،یفقه لحاخ از
 :دهستن متقابل کامالً نظرات دسته دو که قابل تقسیم به ؛برد یپ اتینظر از

 بره  راجرع  مباحرث  در فقهرا  از یبرخر . یوضرع  ضمان ینف و یفیتکل حرمت رشیپذ: اول
 :جمله از. دانندیم یمنتف را یوضع ضمان  ،یقرارداد تعهدات و عقود از یبرخ نقض
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صاح  جواهر در بحث نقض عقد مزارعه توسط عامل و مزارع، نراقض  . مزارعهعقد   -

 مزارعه عقد نقض بحث در(. 12: تا یب ،ینجف)دانسته است  گناهکار یفیرا تنها از لحاخ تکل
 در و( 9 -  : 0    ،یسبزوار)معاصر  یاز فقها تن دو یکی، (زراعتترک ) عامل توسط
 را تیمسرلول  عد  نظر معاصر یفقها اکثر( نیزم ردنِنکمیتسل) مزارع توسط عقد نقض بحث
دسرته از   نیادل  ا یبررس(. 59: 9    ،یعامل نیهمچن.  02- 02: 9    یزدی) اند دهیبرگز

 یقهرر  ضرمان  اسباب نبودِ ،یوضع ضمان رشیپذ عد  مهمِ لیدال از یکی دهدیفقها نشان م
 .است اتال  و دی مانند
 که یصورت در»: است فرموده وکالت  مسانل از یکی در جواهر صاح . وکالت عقد -

 از لیر وک و کررده  منعقد موکل یبرا لیوک که باشد یا معامله فسخدانر بر  ،موکل مصلحت
در ] و... نردارد  یگرید تیمسلول اما است شده حرا  عمل مرتک  تنها کند، یخوددار فسخ
 برر  فسرخ  ترک سب  به که یرضر هر جبران باشد داده احتمال که افتمین را یکس[ فقها انیم

یمر  هیر نظر نیر ا لیر دال از یکر ی(.   0-  0: تا یب ،ینجف) باشد واج  شودیم وارد موکل
کره   یدر مورد ی،زدی دیس. یکیاست نه تمل یعقود ا نجمله از  ،باشد که وکالت نیا تواند

را ضرامن ضررر    لیر اقدا  بره فسرخ نکنرد، وک    لیوک امامصلحت موکل در فسخ معامله باشد 
 زیر نامرا احتمرال عرد  ضرمان را      ؛ضرر مستند به اوست رایز نسته است،دااز عد  فسخ  یناش

 (. 1  :  ج: تا یب ،یزدی)مارا کرده است 
کره عامرل در    یمعاصرر، در صرورت   یو اغلر  فقهرا   یزدیر نظر محقق  به. عقد مضاربه -
کنرد،   یارسرال از تجرارت خرودد    کیر مرثالً   یاز گرفتن مال مورد مضاربه در مدت ،مضاربه

در برابرر مالرک نردارد و فقرط       یضامن تلف مال است اما نسربت بره تررک مضراربه، ضرمان     
 (.مسلله نیفقها در ا یو حواش زدهمی، مسلل  س  1: 9    ،یزدی)مرتک  گناه شده است 

 کرار  بره  اشرتغال بدون ) خا  ریاج توسط عمل ترک صِر  هیامام یفقها. عقد اجاره -
-اجررت  بره  نسربت  مسرتأجر  اسرتحقاق  و ریاج ضمان موج  را (گرید یشخص ای خود یبرا

 (   : 0 ، ج     م،یحک) .اند ندانسته یالمسم

 یناشر  یوضع ضمان فقها از یاریبس نخست، دست  مقابل در. یوضع ضمان رشیپذ: دو 
 از دسرته  نیر ا نیبر  تیمسلول زانیم و مبنا نییتع مورد در اما اند رفتهیپذ را یقرارداد تخلف از
 برر  را یو و کررده  یتلقر  یقهرر  را متخلرف  ضرمان  فقها مشهور .شودیم دهید اختال  فقها
-یمر  اسرتفاده  فقها از یاندک سخن از اما دانندیم مسلول یقهر ضمان اسباب و قواعد یمبنا
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 و اسرت  یقررارداد  تیمسرلول  و ضرمان  حقروق،  علرم  در مرسو  ریتعب به یو ضمان که شود
 یابیر ارز داشرته  قررارداد  از ریتقصر یبر  طرر   کره  یارانتظر  اسراس  برر  زیر ن را خسارت زانیم
 .دید میخواه انتظار خسارت قیمصاد از بحث در را فقها از دسته نیا سخن. کنند یم

مرورد   انتظرار  خسرارت  مرورد  در کره  ینکرات  همر   یحقوق و یفقه یبررس، مقاله نیا در
 و یمبران  یعنر ی ترر مهرم  مالر   سه به ،ادامه در ،رو نیا از. ستین ریپذامکان شد،واقع  اشاره
 .شودیم پرداخته آن جبران وةیش و انتظار خسارت قیمصاد

 انتظار خسارت یمبان .6-1

 و فقره  در مبنرا  سره  یبررسر  شرد،  گفته انتظار خسارت یبرا که یهاتیتوج و یمبان میان از
 :است توجه قابل ما حقوق
 دگاهیر از د تروان یمر  را قررارداد  آوربرودنِ الرزا   یمبران  از یکر ی. اراده  ینظر به توسل - 
از  یبرخر  دانستنِجبرانقابل یبرا توان یمرا  هینظر نیا. جستجو کرد «قصد  ینظر»در  ،یفقه

بهره جست، اما کراربرد   - یقرارداد عو ِ دادنِاز دستاز جمله  –خسارت انتظار  قیمصاد
 .استبه مورد معامله دشوار  افتنیاز دست ن یخسارت عد  النفعِ ناش هیآن در توج

 در حقوقردانان،  از یبرخر  نظرر  بره  که شد گفته. موجود مال عنوان به ندهیآ مال یتلق -1
 یناش انتظار است،استوار   هینس و نید مفهو  بر یمبتن یادیز حد تا که یکنون یاقتصاد نظا 
 آن بره  زدن یآسر  منزلر   بره  آن، نقرض  و شود یتلق مال از یا گونه دیبا االجراالز  وعدة از
 .است وعده مخاط  ییدارا لیتقل موج  ،وعده نقض جه،ینت در. گردد یلقت مال

. رسرد یبره نظرر نمر    یکراف  ندهیضمان مال آ رشیپذ یبرا یهیتوج نیچن ،یاز لحاخ فقه
 نیطررف  یکه ممکن اسرت بررا   یاست اما سود یفعل ، یک ضمانِنیبر وجود د یضمان مبتن

موجرود   ضرمان تنهرا در مرورد امروالِ    . ستا ندهیمال آ لیحاصل شود از قب ندهیقرارداد در آ
معاصرر،   یاز فقهرا  یکر ی. به وجود خواهد آمد ندهیکه در آ ینه در مورد اموال ،صادق است

 حیاز محصرول تصرر   یا ضرمان عامرل نسربت بره حصره       یدر بحث عقد مزارعه و در ردّ نظر
 ایر اترال    ،نیبنابرا. شود یمحقق م ندهیاست که در آ یاز محصول، مال یا که حصه کند یم
 بره  ن،یهمچنر (. 2 1-159:  0، ج     ،یخرون ) سرت یممکن ن یمال نیچندر اتال    یتسب
 و تیر تفو براب  از ناقض طر  که گفت توان ینم مسلله، نیهم در گرید یفقها از یکی نظر
فرر ،   نیر ا در رایر ز ؛اسرت  ضرامن  شرود،  یمر  مالرک  به دنانرسانیز سب  که لحاخ نیا به

 کره  طرور  همران  رسرد؛  ینمر  نظرر  مرورد  سود بهتنها  بلکه شود ینم یانیز مالک متحمل هیچ
 (  : 12، ج    سبزواری، ) .ستین آورضمان ،آزاد انسان بازداشت
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 تحقرق  ایرن کره،   اول ؛ چه،هستنداستوار  ضمان موضوع و اسباب بر عمدتاً ،اتینظر نیا
دو  . سرت ین ضرمان  یبررا  یمستقل سب  ،قرارداد نقض و است یخاص اسباب ازمندین ضمان

 مرال  لیقب از قرارداد، از انتظار مورد سودِ و است صادق موجود مالِ به نسبت ضمان این که،
 ،آن موضروع  بحث هم و ضمان اسباب بحث هم رسدیم نظر به اما. یفعل مال نه است ندهیآ
 دانسرت،  یجهران  را آن تروان یمر  که یعرف طبق بر. است یموضوع و یعرف باحثمجمله  از
 شرمار  بره  ضرمان  سب  قرارداد نقض هم و شودیم یتلق موجود مال حکم در ندهیآ مالِ هم
 .دیآیم

 حرق  کره  یمروارد  در مرا  حقروق  در اسیر ق نیر ا. تیمالک حق به یقرارداد حق اسیق -0
 قابرل  شرود  یمنتهر ( سرلف  عیر ب در داریخر حقمانند )  یکل ای نیمع مال تیملک به یقرارداد

 قرارداد از تخلف نوع به دیبا است کار انجا  حق، عموضو که یموارد در اما. است رشیپذ
 یخاصر  ریر نمونره، اج  رایو ب دانندینم ضمان موج  را حق تیتفو فقها مشهور: شود توجه

 یکره اگرر بررا    یدر حرال  ،شرمارند  یعمرل نمر   مرت یضامن ق را که عمل مورد را انجا  نداده
ت که در صرورت اول،  اس آندر  ،دو نیتفاوت ا. شود یکار کند ضامن محسوب م یگرید

 ریر اج ،امرا در صرورت دو    ،سرت یو فوت منفعت موجر  ضرمان ن   افتهیفوت منفعت تحقق 
 .اتال  منفعت کرده و ضامن است

 انتظار خسارت قیمصاد .6-2

دهیعد موارد ،تاخسارگونه از  نیا شد، تحلیل انتظار خسارت عناصر بحث در کهچنان
 معرامالت  از اعرم  ،معاملره  موضروع  خرودِ  بره  افتنیر ن دست(  : جمله از شود،یرا شامل م یا

 موضروع  بره  افتنیر ندسرت  از یناشر  منرافع  دادندست از( 1 کار، انجا  ای مال انتقال به مربو 
 گنجرد،  یمر  انتظرار  خسارت زمرة در که ها نهیهز یبرخ( 0 آن، به یابیدست در ریتأخ ای معامله

 .شدهیداریخر یکاال بودنوبیمع(  
 معامله موضوعبه  تنافیدست ن( الف

 طرر   الرزا   موجر   مروارد  یاریبسر  در ،قررارداد  مرورد  عمرل  ایر  کراال  به بیایدستعد  
 نره  باشرد  یقهرر  ضرمان  اسرت  ممکرن  الرزا   نیر ا منشرأ . گرردد  یمر  بردل  پرداخت به متخلف
 نکرات . دارد شرباهت  انتظرار  خسرارت  پرداخت به ،جهینت لحاخ از حال، هر به اما ،یقرارداد
 :هستند مورد چند در یالً قابل تلخیص  ،ندب نیا به مربو 
 آن یقهرر  تلرف  لیر دل بره  است ممکن یقرارداد عیمب به داریخر افتنین دست. عیب عقد -
 بره  یانیز دار،یخر به ثمن بازگشت و قرارداد یقهر انحالل به توجه با صورت، نیا در. باشد
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بره   عیکه با یاما در صورت(. یقانون مدن   0 ماده؛   : 9    بجنوردی،) شود ینم وارد یو

 .پرداخت کند داریخود اقدا  کند، ملز  است بدل آن را به خر اتال  موضوع تعهدِ
صرورت باشرد    نیر عمل در اجارة اشخا  ممکن است بره ا  افتیدر عد . اجاره عقد  -
جر أصورت، مسرت  نیدر ا. مشغول شود یگرید ایخود  یبه کار برا ،در مدت اجاره ریکه اج
آن را ابقرا و بردل    ایر  ،کنرد  ماالبره را  یالمسماجرتاسترداد که اجاره را فسخ و است  ریّمخ
 .المثل عمل را ماالبه کنداجرت یعنی

 یگرر ید ایر  خرود  یبرا که نیا بدون ،ندهد انجا  را اجاره مورد عمل ،ریاج است ممکن
 عمرل  مرت یق ضرامن  را ریر اج فقهرا  مشرهور  شرد،  اشراره  کره  چنران  صورت، نیا در. کند کار
 ریاتال  منفعت را به اج توان ینم ریصورت اج نیاست که در ا نینظر ا نیا لیدل. دانند  ینم

 نیر از ا یانیر و ز گرردد  یجر باز مر أبه مست یالمسماجاره منفسخ و اجرت ن،یبنابرا. نسبت داد
 .شود یجر وارد نمألحاخ به مست

: 9    ،یزدیر : نک)در مورد نقض عقد مزارعه توسط عامل، اکثر فقها . عقد مزارعه  -
 معرادل  ضامن را عامل ایشان، از تن دو یکی اما اند رفتهیرا پذ یضمان قهر  ینظر(  025-02
 جر  ینت در مرذکور  حصر   کره  است نیا آنان استدالل. انددانسته مزارع یبرا شدهتعیین  حص
 چرون  امرا  ؛اسرت  ضرامن  لرذا  ،کرده تیتفو را آن ،عامل و شده واقع مزارع حقِ قِمتعلَ ،عقد
 زدى،یر )شرود   سال تعیین می آن در تخمین اساس بر آن معادل ست،ین ممکن آن قیدق نییتع

پرداخرت  قرول بره    ، برا عرده  نیر نظرر ا (. یروزآبراد یو ف یرازیمرحو  شر  یحواش  02: 9    
 .است سازگار ،خسارت انتظار

 داننرد یمر  عمرل  ارزش ضرامن  را متخلف لهِمشرو ٌ فقها از یبرخ فعل، شر  بحث در -
 یبرخر  در اءیآقاضر  و اسرت  موافرق  یو نظرر  برا  زین یروزآبادیف مرحو .   0: 9    ،یزدی)

 (.1 0-  0: همان: نک. است رفتهیپذ را لهمشرو  ضمان شرو ،
 النفع عدم( ب

موضعی  پردازند یم تعهد فاءیا عد  از یناش خسارت به که یمدن قانون  11 و  11 مواد

 یمدن یدادرس نییقانون آ  یقبل از تصو تا .  ننموده استاتخا جبرانقابل خسارتِ در قبال
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فروت   ایر بره تلرف مرال     ، سرابق  یدادرسر  نیآنر  قرانون    1  مادة به توجهخسارت با  د،یجد

 یدادرسر  نیقانون آن 5 5ماده  1 تبصرة  یماده و تصو نیاما با نسخ  ا. شدیم ریمنفعت تفس

 .ستیقابل ماالبه ن ،از نقض قرارداد یناش النفعِعد  ،یاز لحاخ قانون  9،1 0 مصوّب  یمدن

بره   0.انرد انستهند ضمان یبرا یمستقل سب  را  منفعت تیتفو فقها اکثر زین یفقه لحاخ از

است و صردق اترال  منرو      ریاتال  مال غ ای ریبر مال غ دیضمان، وضع  اریمع شان،ینظر ا

از  یعده از فقها، ضمان ناشر  نیبه نظر ا شود، یکه مالحظه م چنان  .است یبه وجود مال فعل

له قرار داشرته   مضمونٌ داشته و در ملکِ تیکه مورد آن مال ابدی یتحقق م یاتال  در صورت

از فقهرا   یاسرت و برخر    منافع را موج  ضرمان دانسرته   تیتفو یزدیدر مقابل، محقق . باشد

 یبرخ(. 2 -09 :9    ،یزدی) اند کرده دییتأ شانیبا سکوت خود، کال  ا ینیمانند اما  خم

 منافع و اموال تیتفو که اند کرده استدالل و  دانسته ضمان موج  را تیتفو ،صراحت به زین

همران،  . )اسرت  نکررده  رد را یری عقال رةیسر  نیا شارع و است ضمان موج  یعرف لحاخ از

 موضروع  سرت ین الز  ضرمان  تحقرق  یبررا  کره  شرده  گفته ن،یهمچن(. یرازیش مکار   یحاش

 رفتره  میران  از یو بره  متعلرق  یِمرال  حق که است یکاف بلکه ،باشد لهمضمونٌ مملوکِ ضمان،

 5.باشد

                                 
شرده   واساه از بین رفتن مالی باشد یا بواساه فوت شدن منفعتی که از انجا  تعهد حاصل مری  هضرر ممکن است ب ...»  

 .«تاس

 .«نیست ماالبه قابل النفع عد  از ناشی یانضررو ز» 1

  ؛   12  :     ترا  ی   بر    ، ی     نجفر            الضرمان؛          أسرباب       مرن      لیس      نفسه    فی         التفویت  :     2   :     9      ، ی  زد ی              مرحو  خونی در      ی   حاش  :     جمله    از 0

  .      :     0      ، ی      سبزوار

           واجدیتره        علر             المتوقرف           الثرانی     هو      انما        للضمان        الموج    و      آخر،   ء    شی       اإلتال    و   ء    شی         التفویت »  :      2    :            ، ی   خون  

        دلیرل       هری         التری   -       اإلترال           قاعردة        علر            الجمرود          مقتضر    :     9   :   1      ، ج            م، ی            دون األول؛ حک      عرفت     کما      فعلی      لمال

  « .     للغیر     ً ماالً     کان     بما         االختصا   -      الضمان

        لغیرر           مملوکرا      ُ  َ   المُتلَرف    و     ُ  ت   المُفروتت        کران      إ ا       بمرا          االترال     و          بالتفویت        الضمان        لتخصیص      موج    ال  :        0  :      1         فیا ، 5

        یکرون        لکری          عرفرا،          مالیر         لهرا         التری           الحقیر        مرن       بنحو    لو   و      غیره     إل        مضافا      کونه      لک    فی      یکفی    بل     ُ  ِ  المُتلِف،   و      ِ  المفِوت

  .      العقالء   و       العر      نظر    فی        الضمان       لدلیل       مشموال
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 عد  تواندیم آنچه انتظار، خسارت یبرا مذکور قیمصاد نیب از که داشت توجه دیبا اما

در  کره  فرضری  مانند ؛است اول مورد ، از نوعقیمصاد از یبرخ و ،دو  مورد شود یتلق نفعال

 جبرران  قابرل  النفرع عد  خسارت که فر  بر ن،یبنابرا. باشد کار ا انج قرارداد، موضوعآن، 

 نیر از ا. ندسرت یجبرران ن قابل شودیم یتلق النفع عد  که ییهاخسارت از دسته آن تنها نباشد،

در : انرد   عرا  و خرا  در نظرر گرفتره     یعد  النفع دو معنا یاز حقوقدانان برا یگذشته، برخ

قررارداد   یانردن از منفعرت اجررا   ماز محررو   یناشر  خسارتِ یعد  النفع به معنا عا ، یمعنا

انجرا   ناشری از   او یر  ،نیشخص معر ناشی از  ای ،باشد نیاز مال مع ینفع مزبور ناش ،چه ؛است

از  یخسرارت ناشر   یعنر ی ریر تنهرا شرامل مرورد اخ    ،خرا   یامرا در معنرا  . عمل مرورد تعهرد  

قرانون   5 5مادة  1تبصرة  ،شانیا به نظر. گردد یمتعهد از انجا  عمل مورد تعهد م یخوددار

 زیر ن هیر توج نیا(.  15- 15: 0 0  ،یدیشه)کرد  ریاخ یمعنا برحمل  دیرا با یدادرس نییآ

 .دهد شیافرا یخسارت انتظار را تا حدود بودنِماالبهبلقا احتمال تواند یم

 کاال بودن وبیمع( ج

 برر  وبیر مع عیر مب مرورد  در انتظرار  خسارت ،الکامن در که شد مالحظه سابق مباحث در

 کره  داشرته  انتظرار  واقرع  در داریر خر. شودیم محاسبه  یمع و سالم متیق نیب تفاوت حس 

 به سالم عیمب متیق یعنی آن ارزش نرسد، خود انتظار نیا به اگر و کند افتیدر را سالم عیمب

 خفسر  نیبر  ریر مخ وبیمع یکاال کنندة افتیدر ایران، حقوق و فقه در. شودیم پرداخت یو

 لیر دل د، کره البتره  شویم یسنجنسبت ،ارش  محاسب  یبرا. است ارش گرفتن و ابقاء ای ،عقد

 رایر ز ؛(0  : 2    ،یعرامل )عو  و معوّ  اسرت   نی، اجتناب از جمع شدن بسنجینسبت

 اریر مع اسراس  برر  باشرد،  52  یر مع مرت یق و 22  سرالم  متیق و 52 ثمن مثال، عنوان به اگر

 52 کره  مرذکور  تفراوت  هم و کندیم افتیدر را عیمب هم داریخر  ،یمع و سالم نیب تفاوت

 صرورت  نیا در ارش شود، عمل عهیش فقه در مذکور اریمع اساس بر اگر که یحال در. است

 یاساسر  اصرل  نیر ا بره  تروان یمر  مشرکل  نیا از اجتناب ه منظورب ،الکامن در. بود خواهد 15

 عوامرل  از یکر همانرا ی  اصرل  نیر ا خودِ. دارد یجبران جنب  ،خسارت پرداخت که کرد استناد

به خواهان وارد شده باشد تا  یانیز دیبا .(Treitel, 1988: 76) است خسارات محدودکنندة
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اسرت نره    انیر پرداخت غرامت، جبرران ز  در قال  هد  از جبران. یابدجبران خسارت معنا 

 .بادآورده به خواهان یدادن پول

 برجسرت   حقوقردانان  توجه مورد ،انتظار خسارت که شد متذکر دیبا بحث نیا یانتها در

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

 یاقتصراد  گونراگون  یهرا انیز بازنماییِ را یبندمیتقس نیا دةیفا و برده نا  استرداد و اعتماد

 قالر   دو در و شرود  وارد ادقررارد  طرر   برر  ،عهرد  نقرض  ج ینت در استکه ممکن  داندیم

 زین گرید یجا در شانیا(.  110: 2 0  ان،یکاتوز) گنجدینم منفعت فوت و مال تلف یسنت

 بره  اسرت  یقاع حکم صدور زمان خسارت، میتقو خیتار که مال  نیا بر استدالل مقا  در

 انجا  عد  از یناش ضرر که است صورت نیا در تنها»: دیگویم و کرده اشاره انتظار مفهو 

 قرارداد یاجرا از او انتظار مورد حال به دهید انیز وضع و شودیم جبران کامل طور به تعهد

 (  1-2 1: همان)« .گرددیم باز

 خسرارت  ،یفرضر  مسرانل  بره  پاسرخ  در و متعردد  موارد در زین یگرید برجست  حقوقدان

 احردا   به متعهد که یارمانکیپ اگر ،جمله از است؛ رفتهیپذ را قرارداد نقض از یناش انتظار

 زانیر م بره  خسرارت  جبرران  مسرلول  کند، تخلف خود تعهد از است یکشاورز منظور به سد

 یبررا  سرد  آب از اسرتفاده  صورت در که یمنافعبه میزان  نه ،است هدررفته یهاآب ارزش

 سراختن  بره  متعهرد  که یمانکاریپ ن،یهمچن(.  05: 0 0 ،یدیشه) شدیم حاصل یکشاورز

 در شرده،  رودخانره  اطررا   یکشراورز  یهرا نیزمر  یاریر آب و بررق  یابی بهدست رمنظو به سد

 در کره  یبرقر  ارزش نره  اسرت  هدررفتره  آبِ مرالیِ  معرادل پرداخرت   مسلول ،تخلف صورت

: همران ) شرد یمر  دیر تول یاریر آب اثر در که یمحصول ای آمدیم دست به سد احدا  صورت

 شررکت  کیر  یهرا دا  یبررا  الز   علوفر  کرردن فراهم به تعهد که یشخص ن،یهمچن(. 0 0

 یلبنر  یهرا فررآورده  کراهش  از یناشر  خسرارت  مسرلول  تخلف، صورت در است، یدامدار

 مرواد  بره  آلروده چنانچره   کشراورز  بره  شرده فروختره  گنرد ِ  برذر (.   0: همان)شرکت است 

 مسرلول  فروشنده بذر، دنِیینرو و کاشتن از پس باشد نداشته دنییرو تیقابل و بوده ییایمیش

 نره  شرد، مری  خریردار  عاید بذر، بودنِسالم صورت در عادتاً که است یمحصول بدلی دیهتأ
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 بروده  انتظرار  مرورد آنچره عادتراً    یررا ز هرا؛ هزینره  سرایر  و زمرین  المثلاجرتپرداخت  مسلول

 (.9 0-  0: همان)مربو  را در خود دارد  هایینهاست و محصول، هم  هز ینمحصول زم

ماننرد   ی، هرد  قررارداد بره امرور    مرذکور  یهرا  از مثرال  یرخدر ب ،مالحظه شد کهچنان

 یدر مروارد  دییر تق نیا. استشده  دیمقآن و امثال  نیزم یاریاستحصال برق، آب ،یکشاورز

 نیر ا دییر قابل تصور بوده است و مقصرود از تق  یصورت گرفته که از قرارداد اهدا  متعدد

به صراحت از انتظار متعهدله سخن رفتره   در مورد آخر. بوده که به انتظار متعهدله اشاره کند

: از دو نروع خسرارت انتظرار سرخن گفرت      تروان  یتذکر داد که در مسانل فوق مر  دیبا. است

. معاملره  یاصرل  مرورد  از انتظار مورد سود دادن دست از و معامله یاصلبه مورد  افتنیدست ن

 حقروق  در اول مرورد  مرا ا. است ماالبه قابل انتظار خسارت با ال کامن در موارد نیا یدو هر

 صررفاً  مرذکور  حقوقردان  بحرث  چون و شود لیتحص تعهد نیع یاجرا به الزا  با تواندیم ما

 .است نشده الزا  بحث متعر  بوده، خسارت به مربو 

 انتظار خسارت جبران وةیش .6-3

پرداخت بدل است که در  انتظار، خسارت جبران وةیش نیتر عمده شد، مالحظه که چنان

برا  . ممکرن اسرت   زیمانند الزا  به اصالا ن گرید یها وهیاما ش .دارد معادل زیحقوق ما نفقه و 

 نر  یتعهد توسرط شرخص ثالرث بره هز     یاجرا توان یم ،موسعّ از مفهو  الزا  به اصالا ریتفس

 جبرران  هرای  شریوه  از یکری  و بردل  پرداخرت  نروعی  نیرز  را(  یقرانون مردن    10ماده )متعهد 

: دارد مری  مقررر  راسرتا  همرین  در نیرز  احکرا   اجررای  قرانون     ادةمر . دانست انتظار خسارت

 انجرا   و ورزد امتنراع  آن انجرا   از هیعلمحکو ٌ و باشد ینیمع عمل انجا  به محکو  هرگاه»

 مرأمور ) دادورز نظرر  تحرت  توانرد یم لهمحکو ٌ باشد ممکن گریید شخص توسط به عمل

 انجرا   بردون  ایر  و کنرد  ماالبه را آن نهیهز و دهد انجا  گریید لهیوسبه را عمل آن (اجرا

درسرت اسرت کره    . «دیر نما ماالبره  هیعل محکو  از اجرا قسمت لهیوس به را الز  نهیهز عمل

 یسرادگ  به نتوان دیشا و ده،یگرد صادر عمل انجا  به حکم ابتدا که ییجا ماده نیاموضوع 

                                 
 دیگرری  شرخص  وسریله  بره  آن انجرا   ولری  یرمقدورآن غ در ضمن عقد شر  شود و اجبار ملتز  به انجا  یهر گاه فعل  

 .کند فراهم را فعل آن انجا  موجبات ملتز  خرج به تواند می حاکم باشد، مقدور
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 کره  شرود یمر  اسرتفاده  قررره م نیر ا از هرحرال،  به اما کرد، یتعد گرید موارد به مورد نیا از

 یجبران خسرارت انتظرار تلقر    از یمصداق تینها در تواندیم که آنچه رشیپذ از گذارقانون

 .ندارد ییشود ابا

 

 جهینت

 :کرد استنتاج خالصه طور به را ریز نکات توانیم حاضر قیتحق از

 یاال برر در نظرا  کرامن   کره  اسرت  ییهرا خسرارت های گونه از یکی ،انتظار خسارت - 

 ترالش  خسرارت  نروع  نیر ا در. شرود یپرداخت م ،از نقض قرارداد دهید انیجبران خسارت ز

قرارداد انتظرار   یقرار داده شود که از اجرا یتیپول در وضع افتیبا در دهید انیکه ز شودیم

 ،دهیر د انیز انتظار ساختنِبرآورده است، مرسو  ما حقوق در کهبر خال  آنچه . داشته است

 امرر  نیر ا لیر دل .ی اسرت و بره  پولی خسارت پرداخت با بلکه قرارداد نیع یاجرا قیطر از نه

 حرق  کره  خسرارت  پرداخرت  خرال   برر  قررارداد،  یاجررا  ال، کرامن  نظرا   در کره  است نیا

. دادگاه وابسرته اسرت   دیدصالا به که است ییاستثنا و یثانو وةیش شود،یم یتلق دهید انیز

 نیعر  یاجررا  بره  الرزا   قررارداد،  نقرض  جبرران  وةیشر  نیلر او ران،یا حقوق و هیامام فقه در اما

 .است قرارداد

اسرت   یاز آنها فوت منرافع  یکیدارد که  یخسارت انتظار در کامن ال عناصر متعدد -1

نوع خسرارت در فقره    نیجبران بودن ا قابل. قرارداد انتظار داشته است یاز اجرا دهیاندیکه ز

نروع   نیااست که  نیآن ا مهم لیدالاز  یکی. است روبرو ییها یو حقوق ما با دشوار هیامام

 یقررارداد  تعهرد  کره  یمتعهرد  به توانینم که معنا نیا به شود؛ ینم یتلق مال تلف ت،خسار

 یصرورت  در مال «تلف». است کرده «تلف» را لهمتعهدٌ مال که داد نسبت نکرده اجرا را خود

 گفتره  مرورد  نیر ا در اسرت  ممکرن  کره  یزیچ حداکثر باشد؛ موجود مال، که کندیم صدق

 بره  امرر  نیر ا و اسرت،  کرده یریجلوگ ندهیآ مال تحقق از متخلف، متعهدِ که است نیا شود

 .شودینم یتلق ضمان سب  ییتنها

از  یناشر  انیر هرم دارد ماننرد ز   یگرر ید قیتوجه داشت که خسارت انتظار مصاد دیبا اما

 درپرداخت بردل   یعنی ،بران آنج وةینوع خسارت و ش نیا. به موضوع قرارداد افتنیدست ن
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مقصرر   تیموارد، مسرلول  یهرچند که در برخ شود؛ یشناخته م تیبه رسم زیفقه و حقوق ما ن

 .یمدن تیاست نه ضمان و مسلول یبه جبران خسارت از باب ضمان قهر

 یاز عرد  اجررا   یجبرران خسرارت ناشر    یبررا  رانیکه در فقه و حقوق ا ییراهکارها -0

به پرداخت خسرارت انتظرار در نظرا      هیشب یجیبه نتا موارد یاریبس در ودش یم افتیقرارداد 

 زیر کراال و ن  مرت یق ایر مثل )الزا  به پرداخت بدل  موارد، نیااز جمل  . شود یم یال منتهکامن

 از یبرخر  آراء. متعهد است ن یثالث و به هز یانجا  تعهد توسط شخص ای( المثل عملاجرت

موارد مانند خسرارت   یدر برخ. است قیتاب قابل انتظار خسارت با زین مختلف ابواب در فقها

 .جبران در کامن ال با فقه و حقوق ما تفاوت دارد وةیش وب،یمع یکاال افتیاز در یناش
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