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Abstract 
According to Afghan law, the Islamic jurisprudence and international 

instruments on law of contracts the non-performing party has to compensate 
the losses of the aggrieved party in a way that if the contract had been 
performed properly, he would be in such a situation. Therefore, despite the 
well-known disagreement of the jurists, the aggrieved party can claim loss of 
profit, provided that it is not fictitious and be principally receivable. 
Similarly, the spiritual damage, in spite of some disagreements in Islamic 
jurisprudence and international instruments, is supposed to be payable and 
transferable to other persons. Damage of delay payment, despite the 
controversy in the Islamic jurisprudence as a result of the depreciation of the 
value of the money, is claimable and in Afghanistan's law is limited to three 
percent of the total annual debt. Albeit, when obliging of the non-performing 
party for compensating of the loss is possible that the damage resulting from 
the breach of contract is definitive, arising from the breach of the contract, 
and be foreseeable at the time of the conclusion of the contract, and in 
Afghanistan's law, the performance by the obligee has been made. 
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 المللی حقوق قراداداهاسناد بین وقه ، ف ستانان خسارات قراردادی اقبل مطالبه رد حقوق افغ

 1سیدحسن شبیری)زنجانی(

 2عبدالخالق قاسمی

 

 

 چکيده 
د ناقض قراردا دادهاالمللی حقوق قرارفقه و اسنادبین ، در حقوق افغانستان

 ای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرارملزم است خسارات وارده را بگونه
رو،  گرفت. ازاینشد در آن وضعیت قرارمییبگیرد که چنانچه قرارداد اجرا م

النفع تواند خسارت عدمرسد زیاندیده میرغم مخالفت مشهور فقها،  به نظر میعلی
که نفع از دست رفته اصوالً قابل وصول باشد. را مطالبه نماید مشروط بر آن

للی المچنین، خسارت معنوی با وجود بعضی اختالف نظرها در فقه و اسنادبینهم
باشد. حقوق قراردادها از مصادیق ضرر تلقی و قابل جبران و انتقال به غیر می

رغم برخی تردیدها در فقه چنانچه ناشی از کاهش خسارت تأخیر تأدیه نیز علی
 ارزش پول باشد، قابل مطالبه بوده و در حقوق افغانستان محدود به میزان سه

 زیان به جبران خسارت زمانیعامل باشد. البته، الزامدرصد کل دین در سال می
 میسّر است که خسارت ناشی از نقض قرارداد، قطعی و مستند به تخلف قراردادی

بینی و در حقوق افغانستان اجرای بوده و هنگام انعقاد قرارداد، قابل پیش
  .تعهد)توسط متعهدله( مطالبه شده باشد

یی، غانستان، فقه، اصول اروپانقض قرارداد، مطالبه خسارت، حقوق افواژگان کلیدی: 
 .المللیکنوانسیون بیع، اصول قراردادهای بازرگانی بین
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 مقدمهمقدمه

شخاص با و ااست  یروابط حقوق لیعناصر تشک نیترقرارداد از مهم د،یتردیب

 شیبه اهداف مورد نظر خو افتنیدست  یبرا یقرارداد یاتکا به اصل آزاد

در  ؛ ولیکنندیآن تالش ماجرای  یو در راستا گرفتهرا به عهده  ینیتعهدات مع

ا ب یبرخ و دهامیشده به اجرا در ن نییاز قبل تع یارهایعمل، تمام قراردادها طبق مع

واجه رارداد، ممنطبق با ق ریغ یاجرا ایو  در اجرا ریتأخ عدم اجرا، چون یمشکالت

له دٌبه متعهّ خسارت رادیا موجب معموالً یجا که تخلف قراردادو از آن شوندیم

الزم است  ،کندیبه منافع مشروع و مورد انتظارش محروم م دنیشده و او را از رس

ا در اشد، تبوجود داشته  از نقض قرارداد، یجبران خسارت ناش یکار مناسب براراه

 مانع از تحمیل خسارت ناروا بر متعهّدٌله شود.د، صورت نقض تعهّ

از  یناش یمدن تیّحقق هدف مزبور، مسئولت یکارها براراه نیرتراز مؤثّ یکی

د است، تعهّ یفایاز عدم ا یت ناشاد به جبران خسارنقض قرارداد و اجبار متعهّ

 رخسارات وارده ب ملزم است زیانعامل ،یمدن تیبراساس اصول مسلم مسئول را،یز

خسارت و با چه  ماست که کدا نیا ی. اما سؤال اساسدیرا جبران نما زیاندیده

 دهیاندیو منافع از دست رفته ز یتنها خسارت ماد ایقابل مطالبه است؟ آ یطیشرا

عالوه  ایمطالبه کرد؟ آ توانیم ز،یفع را نالنّخسارت عدم کهنیا ایقابل جبران است 

در  ؟قابل مطالبه است زیاز نقض قرارداد ن یناش یخسارت معنو ،یبر خسارت ماد

مطالبه  ایآ ؟یا خیر باشدیم نیز، ریغ به قابل انتقالبودن آیا جبران  بلصورت قا

 کهنیا ای نقش دارد یقرارداد تیّق مسئولله در تحقّدٌد توسط متعهّتعهّ یاجرا

تنها  ایآ است؟ یق آن کافتحقّ ید برامهلت و عدم انجام تعهّ یصرف انقضا

را  ینیبشیقابل پ ریخسارات غ کهنیا ایاست  لبهقابل مطا ینیبشیخسارات قابل پ

در صورت تأخیر در تأدیه آیا تنها خسارت ناشی از مطالبه کرد؟  توانیم زین
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توان کاهش ارزش قابل مطالبه است یا محرومیت از سود قابل وصول را نیز می

 ایآ مهیشرکت ب ایدر صورت جبران خسارت توسط شخص ثالث مطالبه کرد؟ 

  ؟یا خیر دیدرخواست خسارت نما انیزدوباره از عامل تواندیم دهیاندیز

های فوق پاسخ مشخص وجود های حقوقی برای پرسششاید در برخی سیستم

 انحقوق افغانستی حوزهدر داشته و نیاز به تحقیق مجدد احساس نشود؛ ولی 

 ستارا نیدر ا جامع و کامل پژوهش یک هنوز رغم برخی تحقیقات انجام شدهعلی

جا که در و از آن ست؛یوم نمعل یپاسخ سواالت مزبور به روشنو صورت نگرفته 

گذاری قرارگرفته؛ حقوق افغانستان اخیرا فقه امامیه در کنار فقه حنفی مبنای قانون

 و اسناد اسالمی، فقهحقوق افغانستانبرآن است تا بابررسی تطبیقی پژوهش حاضر 

ان با غانستی ضمن پاسخ به سواالت مزبور، میزان انطباق و تغایر حقوق افالمللنیب

اید و در این المللی از سویی دیگر تبیین نماسالمی را از یک سو و با اسناد بینفقه

 ر حقوقبه دراستا سعی دارد بعد از بیان مفهوم و اقسام خسارت، خسارات قابل مطال

 طالعه قرار دادهقراردادها را به دقت مورد م المللی حقوقافغانستان، فقه و اسناد بین

 تحقیق را ارائه دهد.  یهو در پایان برآیند و نتیج

 

 مفهوم و اقسام خسارتمفهوم و اقسام خسارت  ..11

 کنیم:به منظور درک بهتر، نخست مفهوم و اقسام خسارت را مرور می

 تحليل تطبيقی مفهوم خسارت  تحليل تطبيقی مفهوم خسارت  . . 11-11

ی خسارت در حقوق افغانستان دقیقا تعریف نشده و به همان معنای لغوی گرچه واژه

محکمه جبران خساره را به »:گویدمی .م.(ق 779)ماده ضرر و زیان به کار رفته و لذا 

ولی هدف آن جبران کلیه خسارات با شمول « …دینمایم نییتع دهیتناسب ضرر عا

افغانستان (ق.م 778الّنفع و خسارت تأخیر تأدیه است؛ زیرا، ماده )خسارت معنوی، عدم

 734) مادهو بر اساس « باشدمی جبران خساره شامل سنجش ضرر معنوی نیز»گوید:می

 دائن و با نظرداشت خساره وارده بر…»دادگاه مکلف است افغانستانق.م(

 735چنین به موجب ماده )و هم« نماید تعیین را، میزان خسارت وی النفع[]عدمکسرعواید

را که ساالنه  هیدأت ریتأخ از یناش خساره جبران تواندیدائن م»افغانستانق.م( 
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 (3معادل)البته، برخالف حقوق افغانستان در اسناد  «دی، مطالبه نماباشد ]سه درصد[صدیف

 المللی و فقه، خسارت به صورت ذیل تعریف گردیده است.بین

میزان کلی خسارت مبلغی »( اصول اروپایی حقوق قراردادها502: 9به موجب ماده)

است که زیاندیده را تا حدی ممکن در وضعیتی قراردهد که اگر قرارداد درست اجرا 

هایی که متحمل شده و نفعی را گرفت، چنین خساراتی زیانشد در آن وضعیت قرار میمی

المللی کاال نیز، ( کنوانسیون بیع بین74و براساس ماده)« گیردکه از آن محروم شده در برمی

النفعی، که طرف دیگر بر اثر نقض عبارت است از مبلغی برابر زیان، از جمله عدم»خسارت

النفع را گرچه تعاریف مزبور تمام انواع خسارت مادی با شمول عدم «.متحمل شده است

( 5گنجد. البته، با توجه به ماده)کدام نمیشود؛ اما خسارت معنوی در قلمرو هیچشامل می

کنوانسیون بیع که ضرر جسمی و معنوی را از حوزه حاکمیت کنوانسیون خارج و مربوط به 

(، این عدم Lookofsky, 2000:45 ؛Schlechtriem,1998: 50حقوق داخلی دانسته )

چنان از ایراد عدم جامعیّت رنج شمول قابل توجیه است. ولی تعریف اصول اروپایی هم

رغم قابل مطالبه بودن خسارت معنوی در اصول اروپایی، تعریف شامل برد؛ زیرا، علیمی

که از  1المللیبین( اصول قراردادهای بازرگانی 7-4-2شود. برخالف تعریف ماده)آن نمی

 ایرادات مزبور مبرّاست. 

که  (378: 1421ترین تعریف فقهی، تعریف مرحوم میرزای نائینی است)نائینی، جامع

ل، مانند جان، ماهضرر عبارت است از فوت چیزی که انسان واجد آن است  فرمایند:می

ضوی از ، پس وقتی در اثر تلف یا اتالف، نقصی در مال، عرو و سالمت جسمیآب

شود که وی شود، گفته میروی کسی اختیاراً یا بدون اختیار وارد اعضای بدن، جان یا آب

 شود.یته ممتضرر شده است، بلکه عرفاً عدم نفع پس از تمامیّت مقتضی، نیز ضرر دانس

                                 
. زیاندیده مستحق جبران کامل ضرر ناشی از عدم 1»گوید:المللی می( اصول قراردادهای بازرگانی بین2-4-7. ماده)1

ه از دفع هزینه یا ضرر، عاید ایفای تعهد است. چنین ضرری شامل هرنوع زیان و عدم النفع با لحاظ هرنوع نفعی ک

 «.. چنین ضرری ممکن است غیر مالی و مثال شامل رنج یا فشار روحی باشد2شود خواهد. دیده میزیان
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ر دانسته؛ رر دتعریف مزبور نیز از این جهت قابل نقد است که نقصان اختیاری را نیز ض

 میل شود.شود که ناخواسته و بدون اختیار بر انسان تحصان زمانی ضرر تلقی میکه نقحالی

 اقسام خسارتاقسام خسارت. . 11-22

ادی شود. خسارت مخسارت به اعتبار موضوع به مادی، معنوی و مختلط تقسیم می

قسیم تالنفع( قابل خود، به خسارت مثبت)از بین رفتن مال موجود( و خسارت منفی)عدم

 (.58: 1381است)اصغری آقمشهدی، 

 ادیادیمم  خسارتخسارت  ..11-22-11

 تند از:ترین مصادیق خسارت مادی عبارمهم

 از بين رفتن مالاز بين رفتن مال. . 11-22-11-11

دن شاز بین رفتن مال بارزترین مصداق خسارت مادی است که ممکن است با تلف 

زیان به لعام عین مال، منفعت مالی و یا حق، محقق شود؛ در عالم حقوق تردیدی در الزام

 ب،یسبت ،فاتال ،چون الضررو فقه اسالمی نیز با وضع قواعد جود نداشته جبران خسارت و

مبتنی بر فقه  قانون مدنی افغانستان که چنینبر آن تأکید کرده است و هم غرور و دیضمان

زیان را ضامن دانسته ( عامل758)در مواد مختلف از جمله ماده حنفی است

ه ب .«اشدب یاز آن مکلف م یناش ضمان ضررب د،ینما تلف را ریکه مال غ یشخص»گوید:می

ت ن خسارت اسافغانستان نیز عامل زیان به طور مطلق ملزم به جبرا(  ق.م759موجب ماده)

هرگاه »گوید:افغانستان می( ق.م807)مادهچنین هم ولو تلف ناخواسته و غیر عمدی باشد.

« گرددیمفع آن مکلف منا هیبه تاد دیرا بدون اجازه استعمال نما گریشخص مال شخص د

مؤلف،  ( قانون کوپی رایت)قانون حمایت از حقوق30( ماده)4)قسمت2و به دستور بند

 عنویمصنف، هنرمند و محقق( افغانستان نیز، قاضی مکلف است متعرِّض به حقوق م

ان تلف انستاشخاص را به پرداخت خسارت عادالنه محکوم نماید. بنابراین، در حقوق افغ

 فعت و یا حق دیگری موجب ضمان و مسئولیت مدنی است.کردن عین، من

دیده مالک مال باشد، چنانچه مال مزبور البته برای تحقق ضرر مادی، الزم نیست زیان

حق متضرر تلقی متعلّق حق وی باشد نیز، با تلف شدن آن، ضرر تحقق یافته و ذی

ین رفتن، از ارزشش چنین، ممکن است مالی بدون از ب( هم62: 1385شود)باریکلو، می
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 کاسته شده یا ارزش خود را از دست بدهد که در این صورت مال در حکم مال تلف شده 

شود. تعدی به حق مالکیت فکری نیز، ( و مالک متضرر تلقی می575: 1340بوده)امامی، 

شود. بنابراین، هرگاه فعل یا در حکم تلف بوده و موجب ضرر مادی و معنوی به مالک می

مالی، کاهش ارزش مالی، حقوقل شخصی، سبب از بین رفتن عین مال، منفعتترک فع

مال و یا تعدی به حق مالکیت فکری دیگری شود، ضرر تحقق یافته و عامل زیان ملزم به 

 با شد.جبران آن می

 النفعالنفعخسارت عدمخسارت عدم. . 11-22-11-22

 ابلالنفع نیز از مصادیق خسارت مادی است که در حقوق افغانستان قخسارت عدم

ن و یا توافق گوید: هرگاه میزان خسارت در قانو( قانون مدنی می734جبران بوده و ماده)

( 1093)ماده 2چنین بند . همنمایدبا »قبلی طرفین تعیین نشده باشد، دادگاه مکلف است

علم داشته  للغیر بودن مبیعگوید: در صورتی که بایع هنگام عقد از مستحقافغانستان میق.م

، تواند رد ثمنیغم آن بدون مطّلع ساختن مشتری اقدام به معامله نماید، مشتری مرو علی

 های دادرسی، افزایش قیمت مبیع وهای ضروری و غیر ضروری که انجام داده، هزینههزینه

را از « هد شداو عایه که از جهت استحقاق مبیعه بالنفع[ ]عدمنقص حاصلی»چنینهم

شخصی که تعهد تجارتی خود »گوید:( ق. تجارت می591اده)چنین مهم. مطالبه کندبایع 

ره که خسا است مجبور …را در اثر حیله و تقصیر ایفا نکند و یا در ایفای آن تأخیر نماید

. ران کند[ جبرا که طرف قرارداد دچار شده با مفادی که از آن محروم گردیده]عدم النفع

 «. اسباب مجبره از این حکم مستثنی است

ل جبران النفع را قاباز عدم یو تجارت افغانستان خسارت ناش یقانون مدن ن،یبنابرا

نفی ر فقه حفع دخسارت عدم ن راینکرده است؛ ز یرویپ یمسأله از فقه حنف نیدانسته و در ا

 قابل مطالبه نیست بر خالف فقه امامیه که اختالف نظر است:

 النفع در فقه اماميه النفع در فقه اماميه عدمعدم  -11-22-11-22-11

با این استدالل که به  دانند.نمی جبران قابل النفع راعدم خسارتامامیه  مشهور فقهای

مدنی چون قاعده اتالف، تسبیب و  تیمسئول عام قواعددلیل عدم صدق تلف مال برآن، 

؛ و چون صدق عنوان ضرر بر آن مسجّل نیست از شمول قاعده شودضمان ید شامل آن نمی
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رو، مشهور معتقدند اگر کسی (. از این104: 1382الضرر نیز، خارج است)وحدتی شبیری، 

: 37: ج1367دیگری را بیگار کند ضامن است و باید اجرت کار وی را بپردازد؛)نجفی، 

تواند بناحق از ( زیرا، عمل انسان محترم است و هیچ کس نمی28: 1410؛ شهید ثانی، 38

نچه بدون بیگار کردن با (. ولی چنا253: 1386مند شود)کاتوزیان، منافع عمل دیگری بهره

که فرد مزبور کسوب بوده و حبس یا تهدید مانع از فعالیت وی شود، ضامن نیست مگر این

(؛ چون 411تا: ؛ خویی، بی156: 1420یا در استخدام شخص دیگر باشد)امام خمینی، 

 توان غصب کرد، منافع او نیز قابل غصب نیست؛ زیراطور که خود انسان آزاد را نمیهمان

هایش در تصرف خود اوست و تا زمانی که به وسیله قرارداد یا منافع وی همانند لباس

گیرد و استفاده مورد استیفا قرارنگرفته معدوم است و در استیالی دیگری قرار نمی

: 1409درصورت تلف در تصرف خود او تلف شده و کسی دیگر ضامن نیست)حلی، 

762 .) 

النفع، با استناد به قواعد نفی ضمان خسارت عدم ای دیگر ضمن مناقشه در عدمعده

نیروی کار  اتالف کننده 2ی قطعی عقال، و برخی از آیات قرآنیضرر، تسبیب، سیره

که محرومیت از نیروی کار، عرفاً ضرر مسلّم اند، مشروط بر ایندیگری را ضامن دانسته

به بعد؛ طباطبایی،  614: 1417؛ وحید بهبهانی، 513: 1412تلقی شود نه موهوم)اردبیلی، 

چنین، برخی (. هم3 87: 1411؛ مکارم، 428: 2: ج1417؛ حسینی مراغی، 302: 2: ج1404

کار قبل از وقوع معاوضه بر آن، از منتقدین نظریه مشهور با رد ادعای عدم مالیت نیروی

: 1386زیان، تواند به امری که مالیت ندارد، مالیت ببخشد)کاتواند قرارداد اجاره نمیگفته

 (. 76: 1382؛ محقق داماد، 254

                                 
نعم اذا کان الحر کسوبا؛ و له عمل خاص یشتغل به کل یوم کالبنایة و النجارة و الخیاطة و »فرمایند: مرحوم خویی می .1

 «.للضمان، للسیرة القطعیة العقالئیة غیرها فان منعه عن ذلک موجب

، 40 ةیآ)«جزاء سیئة سیئة مثلها»و « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»سوره بقره: 190مثل آیه  .2

 (. 39: 37: ج1367 ،ی)نجفاز نقل به البرهان مجمع(، یشور

ن ناحیة بعض المکلفین ببعض، فهو منفی فی الشریعة حبس الحر و اتالف منافعه مثاًل اضرار م»فرمایند:ایشان می .3

 «. بجمیع آثاره التکلیفیة و الوضعیة، و ال ینتفی اال بثبوت الغرامة له علیه فتأمل
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 شود. غیر می کار عرفا مالیت داشته و مشمول ادله ی حرمت اتالف مالبنابراین، نیروی

، "االسالمالضرر و ال ضرار فی"قاعده الضرر که عالوه بر حدیث معروف »چنین، هم

النفع در خصوص عدم کند، در اثبات مسئولیت مدنیروایات پراکنده نیز آن را تأیید می

« زیان رسانیدن»شود؛ زیرا، از قاعده الضرر و  مجموع روایات موجود معلوم می«کافی است

 .(261: 1385به غیر به هر شکلی باشد، موجب ضمان است)وحدتی شبیری، 

 النفع در فقه حنفیالنفع در فقه حنفیعدمعدم. . 11-22-11-22-22

هان حنفی منفعت را مال النفع قابل مطالبه نیست؛ زیرا فقیاما در فقه حنفی خسارت عدم
دانند، چه رسد به محرومیت ندانسته و حتی اتالف منفعت مال موجود را موجب ضمان نمی

النفع ناشی از حبس کردن انسان آزاد را موجب ضمان از سود قابل وصول؛ لذا، نه تنها عدم
از عقود دانند که بیگار کردن)اتالف منافع( او را نیز، تا زمانی که به موجب عقدی نمی

(. از این رو، منافع مال 781: 1406پندارند)سرخسی، مالیت نیافته، موجب ضمان نمی
گویند: هرگاه شخصی، عبد یا حیوان دیگری را بعد از مغصوب را از آن غاصب دانسته می

غصب اجاره دهد، اجاره بها مال غاصب است؛ زیرا منافع مزبور در اثر عقد غاصب، مالیت 
« الخراج بالضمان»با استناد به حدیث نبوی ( فقهای حنفی902تا: دی، بییافته است)سمرقن

باشد)کاشف منافع عین مغصوبه مال غاصب میدانند چون او ضامن تلف و نقص آن می
 (. 196: 1422الغطاء، 

اما فقهای امامیه غاصب را به طور مطلق ضامن عین و منفعت مال مغصوبه دانسته و 
 گویند:می ای متفاوت از فقهای حنفی تفسیر کردها به گونهر« الخراج بالضمان»حدیث

مقصود از ضمان در این حدیث، ضمان اعتباری و اختیاری است، نه ضمان قهری یا تبعی. 
مند گیرد که بتواند از منافع آن بهرهزیرا، انسان عاقل زمانی مسئولیت مال غیر را به عهده می

پذیرد، نه ضمان ن اختیاری است که خود شخص میشود. لذا، انتفاع از مال به سبب ضما

                                 
فأما االتالف، فیقول عندنا المنافع ال تضمن باالتالف بغیر عقد و ال شبهة عقد و عند الشافعی رضی »گوید:می شانیا. 1

و منفعة الحر فی ذلک سواء حتی لو استسخر حرا و استعمله، عنده یضمن اجر مثله و عندنا یأثم و اهلل تعالی عنه تضمن 

 ،«یؤدب علی ما صنع و لکنه ال یضمن شیئاً

إن المنافع ال تضمن بالغصب و االتالف... و لهذا لو أجر المغصوب من انسان شهرًا و أخذ االجرة »گوید:. ایشان می 2

 «.دون المالک، الن المنافع تحدث فی ید الغاصب فان االجرة ملک الغاصب
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کند مثل ضمان غاصب و نه به سبب ضمان تبعی است قهری که قانون بر وی تحمیل می

: 1422)کاشف الغطاء،  1مثل ضمان درک مبیع برای بایع و ضمان درک ثمن برای مشتری
ه ضامن منافع آن (. بنابراین، از منظر فقهای امامیه، غاصب عالوه بر عین معضوب199-197

 باشد. نیز می

ده متحمل ضررهایی را که زیاندی»( اصول اروپایی جبران خسارت502: 9براساس ماده)

( اصول 2-4-7ماده)«. گیردالنفع[ در بر میشده و نفعی را که از آن  محروم گردیده]عدم

م ناشی از عدای المللی نیز زیاندیده را مستحق جبران کامل ضررهقراردادهای بازرگانی بین

 عهدله در وضعیتداند و کنوانسیون بیع نیز قرارگرفتن متالنفع میایفای تعهد با شمول عدم

 Honnold, 1999:445پس از اجرای قرارداد را، به عنوان هدف جبران خسارت برگزیده)

Fritz Enderlein; Dietrich Maskow,1992:299 و 27 :1381محقق داماد و دیگران، ؛ )

ی یکی از طرفین عبارت خسارات ناشی از نقض قرارداد بوسیله»گوید:( می74در ماده)

ل شده النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحماست از مبلغی برابر زیان، از جمله عدم

بران خسارت آن از جمله ایران منظور از ج»های حقوقی دنیاامروزه در تمام نظام«. است...

 ناسبدر وضعیتی قراردهد که در صورت اجرای م است که زیاندیده را تا حد امکان

 (.345: 1389شعاریان و ترابی، «)گرفتقرارداد در آن وضعیت قرار می

 خسارت تأخير تأدیهخسارت تأخير تأدیه. . 11-22-11-33

أخیر گوید: شخصی که در ایفای تعهد تجاری خود ت( ق تجارت نیز می591)ماده :

م محرو مفادی که از آنمجبور است که خساره را که طرف قرارداد دچار شده با »کند

 «. گردیده]عدم النفع[ جبران کند

 یول ،ده استش میتحر و یتلق «ربا»نید اصل بر اضافه یمبلغ هر افتیدر یاسالم فقه در

 جبران شد،با پول ارزش کاهش از یناش هیتأد ریتأخ خسارت که یصورت در رسدیم نظر به

 ادله لمشمو تا آن، بر اضافه یمبلغ نه است نید اصل پرداخت قتیحق در ،ارزش کاهش

 :رایز شود؛ ربا حرمت

                                 
چنین، مشتری ضامن درک ثمن که ضامن درک مبیع است ولی منافع مبیع مال مشتری است. هم. زیرا، بایع با این1

 که منافع ثمن مال بایع است.است در حالی
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هستند)نه  ای حقیقی، مثلىاز حیث قدرت خرید و ارزش مبادله اعتبارى هاىپول اوالً:

ان قدرت ها درست به میز( و ارزش و مالیت آن136: 1381از حیث ارزش اسمی()یوسفی، 
واهد بود خول دریافت شده رو، دین پرداخت شده زمانی برابر با پهاست؛ ازاینخرید آن

 باید دین اىاد هنگام (. بنابراین،66: 1374که معادل آن در قدرت خرید باشد)شاهرودی، 
 مقدار مدیون مورد توجه قرارگیرد و پول دریافت زمان حقیقى خرید قدرت در برابری
ی رائت یقینبپرداخت نماید تا اداء دین محقق شود و  داین به را پول حقیقى خرید قدرت

 (. 129: 1383؛ موسایی، 144:  1380؛ مکارم، 120: 1388حاصل)قوه قضائیه، 
 عرف سلمام باشد، شدید پول ارزش است؛ هرگاه کاهش عرفى امر یک دین اداى ثانیاً:

 داین به را پول حقیقى ارزش که کندتلقی می الذمّهبرى را هنگامی دین را ادا شده و مدیون
 ازپرداختب و لذا، در نزد عرف را اسمى آن ( نه ارزش18: 1375نماید)معرفت،  پرداخت

؛ 120: 1388شود. )قوه قضائیه، محسوب نمی ربا و زیادى پول، حقیقى خرید قدرت
 (. 107: 1383؛ موسایی، 136: 1381یوسفی، 

، عقل، عرف ثالثاً: پایبندی به قاعده عدل، قسط و عدم ظلم به دیگران که مبتنی بر
کند که هنگام کاهش ات بوده و از ضروریات دین است، اقتضاء میاجماع، آیات و روای

 عده مزبورو اال قا قرارگیرد بازپرداخت قدرت خرید حقیقی پول معیار پول، ارزش شدید
؛ 136: 1381؛ یوسفی، 78: 1388رعایت نشده و ظلم آشکار محقق خواهد شد)عابدینی، 

 (. 132 -130: 1383موسایی، 
و  داشتند یذات ارزش شدندیم ساخته نقره و طال ازون چ یمیقد نقودرابعاً: 

: 1388تورم نیز در آن زمان در صورت وقوع بسیار اندک و ناچیز بود)عابدینی، 
شد؛ ولی رو، دریافت اضافه به هر میزانی مصداق رباء و حرام تلقی می(؛ ازاین89

 خالصه آن دیخر قدرت زانیم دری است و جعل و یاعتبار یامروز یهاپول ارزش
، امیری قائم مقامی، 261: 1380، کاتوزیان، 70، 1385)وحدتی شبیری، شودیم

مقدار نانچه چ لذا، در صورت جبران خسارت ناشی از تأخیر تأدیه، (162: 1378
 کندمی را جبران نیاصل د دیفقط کاهش قدرت خر بیش از نرخ تورم نباشد اضافه

)شهید حرام باشد مصداق رباء بوده و ات شودینم افتیاضافه در یزیدر واقع چ و
زیرا، ربا افزایش مالی بر مال قبلی است و چنین امری در فرض (؛ 28: 1378صدر،

در گستره اطالق آیه یا روایات حرام بودن ربا »موجود، وجود ندارد، لذا
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 –( 353-354: 1389. شعاریان و ترابی، 1(66: 1374شاهرودی، «)آیدنمی

Honnold, 1000: 465-470) 380: 1384صفایی و دیگران، ؛.) 
 . خسارت معنوی. خسارت معنوی11-22-22

 ترشیو ب ستین یدیترد یدر صدق عنوان ضرر بر خسارت معنو یامروزه از نظر حقوق
 ،یریشب ی)وحدتدانندیرا الزم م گرید لهیهر وس ایجبران آن به پول  ،یحقوق یهانظام

صدق عنوان ضرر بر خسارت  ایعده دها،یترد یبا وجود برخ زی(. در فقه ن74: 1385
در مورد آن را نادرست « قاعده الضرر»به شمول بتنس دیرا مسلّم دانسته و ترد یمعنو

منابع ی که در نبو ثیاز جمله حد اتی( در روا309: 1: ج1417 ،یمراغ ینیاند)حسپنداشته

وجه حقوق معنوی انسان همانند حقوق مالی و بدنی وی مورد ت ز،ین 2آمده و اهل سنت عهیش
و حمایت قرارگرفته و لطمه به آبرو و حیثیت انسان همانند لطمه به جان و مال وی ناپسند و 

از  (.487: 1362؛ صدوق، 49: 1406 ،ی؛ سرخس327: 1408 ،یثمی)هحرام قلمداد شده است
فرموده است از  میض به جان، مال و عِرض را در عَرض هم تحرحضرت تعرّجا که آن

 گرانید یکه تعرض به عِرض و آبرو شودیکالم معلوم م اقیسوحدت حکم و موضوع و 

الزمه حرمت تعرض،  رایاست؛ ز رضمان آو ،یهمانند حرمت تعرض به جان و مال و
 .متعرِض است یتحقق ضمان برا

ضرر  یصدق عرف گرانیب زیاعظم)ص( در داستان ثمرة بن جندب ن امبریپ یعمل یرهیس 
دعوا که  نیبه ا یدگیرس یحضرت ط راین آن است؛ زآور بود انو ضم یبر خسارت معنو

فرموده و با استناد به آن،  انیرا ب« ال ضرر»مهم  یبود، قاعده یآن رفع ضرر معنو یخواسته

بردند.  نیاز ب زی)نخل( را نیضرر معنو رادی)ثمرة(، منشأ اهیعلیضمن سلب حق ارتفاق مدع

                                 
در  ریبل جمع است و هرگاه تأخقا هیتأد ریاز تأخ یخسارات ناش ری(ک بهره با سا78ماده) ریبراساس قسمت اخ .1

 یاعم از آن که ناش ه،یتأد ریاز تأخ یعالوه بر بهره، خسارات ناش توانندیم نیپرداخت موجب خسارت شده باشد، طرف

 :Liu, 2003) ندیمطالبه نما ز،یباشد را نبه سبب حرمان از سود قابل وصول به وجود آمده ایاز کاهش ارزش پول بوده 

293-300.)  

لَا إِنَّ دِمَاءَکُمْ َو أَمْوَاَلکُمْ وَ أَعْرَاضَکُْم عَلَیْکُْم حَرَاٌم کَحُرْمَِة ا»...امبر گرامی اسالم)ص( در حجة الوداع فرمودند:. پی2

ن ابی الحدید، ؛ اب121: 74و ج 166: 23عالمه مجلسی، : ج«) إلَی یَوْمِ َتلْقَوَْنهُ یَوْمِکُمْ هَذَا فِی َشهْرِکُمْ هَذَا َو بََلدِکُمْ هَذَا

 (.411: 5تا: ج؛ مسند احمد، بی62: 9: ج1404
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 که  ستیروا ن دیترد ،یخسارت معنوضرر بر  انعنو ینه تنها در صدق عرف ن،یبنابرا
و ضرورت  ریبه غ یخسارت معنو رادیغالب در قاعده الضرر، در حرمت ا یهیبراساس نظر
یک قاعده عقالنی است که به منظور »زیرا، قاعده مزبور 1روا نیست. دیترد ز،یجبران آن ن

گردیده ها صادر اجرای عدالت اجتماعی و رفع هرگونه ظلم و تجاوز از تمام انسان
 (. 167: 1427شوشتری، «)است

جبران ضرر معنوی را ضروری  2های حقوقی دیگرحقوق افغانستان همانند اکثر سیستم
(ق.م. افغانستان را 778قانون مدنی خسارت معنوی مذکور در ماده ) 3(778پنداشته و ماده )

 توان به دو دسته تقسیم کرد:می

ر وارده ب ی معنوی. ضررها2 هدیدانیوارده بر شخص ز ی معنوی. ضررها1

 یمعنو ی. ضررها1 :شوندیم میکدام باز به دو دسته تقسهرو  دهیدانیز یاقربا

رگ از م یناش یمعنو ضرر. مرگ ریاز غ یناش یمعنو ی. ضررها2  از مرگ یناش

 ابقمط را،یز یست؛ل مطالبه نقاب نشده و شود به ورثه منتقلوارد  میتکه بر شخص 

نتقل م ریدر صورتی به غ یحق جبران ضرر معنوافغانستان ق.م (778)( ماده3بند)

دادگاه  یحکم قطع ایو  انیزو عامل دهیدانیتوافق ز یکه مقدار آن ط شودیم

ه کست ی ااز مرگ ی ناشی، ضرر معنومزبور فرض در که یلشده باشد؛ در حا نییتع

 ینون خسارت معبعد از مرگش جبرا تیو امکان ندارد م شودبرخود میت وارد می

 نیین را تعمقدار آو مطالبه کرده  انیزعاملدادگاه یا  از را خویش از مرگ یناش

 .ندینما

                                 
مدنی دادرسی( آیین9( ق. مسئولیت مدنی و ماده)10( و)8(، )2(، )1( ق. اساسی و مواد )171. به موجب ماده)1

 جمهوری اسالمی ایران نیز خسارت معنوی قابل مطالبه است.

( قانون عقود و تعهدات 134( ق.م اتریش، ماده)1327یس، ماده)( قانون تعهدات سوئ47( ق.م مصر، ماده)222. ماده)2

 (.105: ص1384لبنان به نقل از )سنهوری، 

به سبب وفات  ـ اگر2 باشد.می ـ جبران خساره شامل سنجش ضرر معنوی نیز1»گوید:( قانون مدنی افغانستان می778. ماده)3

 تواند برای زوج وارب وی عاید گردد، محکمه میاق معنوی به زوج ور شخصی که مورد تعدی واقع گردیده، ضر

 کند، مگرانتقال نمی غیره معنوی، ب ضرر ـ جبران خساره ناشی از3 جبران خساره حکم نماید.ه ب ،اقارب تا درجه دوم

 .«حکم قطعی محکمه تعیین شده باشد یا آن باساس موافقه طرفین و مقدارکه این
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ت؛ اس ریغ قابل انتقال به ،(دهیدانیبر ز هوارد)مرگ ریاز غ یناش یضرر معنو

و  نیطرفوسط تمقدار آن افغانستان (  ق.م778)( ماده3ق بند)ابطم کهنیمشروط بر ا

چه ان، چنبنابراین ؛شده باشد و به حق مالی تبدیل نییمحکمه تع یحکم قطع ای

یا  رثه( فوت کند، حق جبران خسارت به و3بند) طیقبل از تحقق شرا دهیدانیز

ن هدف از جبرا را،یز رود؛یم نیاز ب یمنتقل نشده و با فوت و شخص دیگر

 ،یو خاطر اوست که با فوت یو تشفِّ دهیدانیشخص ز یخشنود یخسارت معنو

 .شودیم یموضوعاً منتف

از مرگ  یکه ناشاعم از این دهیدانیوارد شده بر اقربا ز یمعنو یضررها اما،

( 2وجب بند)است و به ممطالبه قابل  وی باشد،صدمات وارده بر  ریسا ای دهیدانیز

ه مطالب توانندیتا درجه دوم، م دهیدانیهمسر و اقارب ز افغانستانق.م (778)ماده

ند، باش شده یهرچند واقعاً دچار آالم روح وی کانینزد ریسا یول ند؛ینما خسارت

 ندارند.را  یخسارت معنو حق مطالبه

معنوی و غیرمالی را در عداد  ( خسارت501: 9ماده) (2بند)اصول اروپایی نیز در 

البه ل مطخسارات قابل جبران قرارداده و ضررهای ناشی از رنج روحی و روانی را قاب

دادهای بازرگانی  ( اصول قرار2-4-7ماده) (2بند). (342: 1389شعاریان و ترابی، د)میدان

ی چنین ضرری ممکن است غیر مالی و به عنوان مثال شامل صدمه»گوید:المللی  نیز میبین

ت ه صوربنابراین، خسارت معنوی قابل مطالبه است چه ب«. جسمی یا فشار روحی باشد

: 1378نوری،  ؛293: 1385مات روحی)اخالقی و همکار، صدمات جسمی بروز کند یا لط

ضررهای  (کنوانسیون بیع، مقررات کنوانسیون شامل5.( اما به موجب ماده)228ـ  232

بدنی  شود و بایع در قبال ضررهای مادی و معنوی ناشی از مرگ و یا صدماتمعنوی نمی

افتد، مسئولیتی یق مخص ثالث اتفاکه در اثر استفاده از کاال برای افراد اعم از خریدار یا  ش

نخواهد داشت و موارد مذکور باید براساس قوانین داخلی رسیدگی 

 ، chlechtriem,1998:50; Honnold, 1999: 71-76))شوند
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 11-22-33 . .خسارت  مختلطخسارت  مختلط 

دهد که فعل یا ترین نوع خسارت، خسارت مختلط است و آن، زمانی رخ میشاید رایج

مان که سبب خسارت مادی است علت زیان معنوی نیز ترک فعل واحد در عین ز

ن خسارت معنوی را تواند عالوه بر جبران خسارت مادی، جبرادیده میگردد و زیانتلقی

شک از تعهد خود ( مثالً بیماری که در اثر تخلف پز78: 1375نیز، مطالبه نماید)لور راسا،

وه بر تواند عالدست داده، می مبنی بر رعایت دقیق مقررات درمانی، سالمت خویش را از

النفع(، خسارت معنوی های درمانی و خسارت ناشی از کار افتادگی)خسارت عدمهزینه

 764؛ 778؛ 734ناشی از نقص عضو خویش را نیز، از متخلف قراردادی، مطالبه نماید)مواد 

 .افغانستان(ق.م 760و

 

 خسارات قابل طالبهخسارات قابل طالبه  ..  22  

ت وارده رکن تحقق مسئولیت مدنی است ولی خسارترین مهمخسارت هرچند ورود 

 ی انواعش زمانی قابل مطالبه است که شرایط ذیل را دارا باشد:در همه

 مسلّم بودن خسارتمسلّم بودن خسارت. . 22-11

(؛ 79: 1386از شرایط مهم خسارت قابل جبران، قطعی و مسلّم بودن آن است)شهیدی، 

الوقوع حققر گذشته و یا ملذا مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به دلیل وقوع آن د

ی آن کاف برانبودن آن در آینده، قطعی است؛ زیرا، احتمال ورود خسارت برای الزام به ج

ه استدالل ب ازیاست که بدون ن یهیشرط مزبور آن قدر بد (.278: 1386نیست)کاتوزیان، 

 کر آناز ذ ی افغانستانقانون مدن ( لذا144: 1384 ،یقاسماست) قیقابل تصد ،ینظر

 است.  کرده یخوددار

 نیهم بل باشد، محقق مطالبه زمان در که ستین نیا خسارت بودن مسلّم از مراد البته

 نداشته یدیترد یجیتدر صورت به ای و ندهیآ در ولو ضرر تحقق در عقال عرف که مقدار

بوده و از هم اکنون قابل مطالبه  یکاف تیمسئول تحقق یبرا نپندارند، موهوم را آن و

 بالفعل برآثار عالوه انیزعامل رایز ؛(Ole Lando & Hugh Beale, 2000: 435)است

: 1: ج1384)دادمرزی و دانشکیا، .باشدیم ز،ین خود اعمال عواقب مسئول ش،یخو عمل
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جبران »گوید:( اصول قراردادهای بازرگانی نیز در این راستا می3-4-7( ماده)1(. بند)500

معقول  یامصداق دارد که با درجه ندهیله ضرر آخسارت صرفا در مورد ضرر از جم

 .«شودیمحرز م ت،یقطع

اشد، نب قیدق یابیمحقق الوقوع بودن قابل ارز رغمیعل آتیکه ضرر  یدر صورت 

عقیده دارند  برخی دیگر (.500: 1: ج1384زیاندیده حق مطالبه ندارد)دادمرزی و دانشکیا،

 یابیارز از پس و قراردهد دهیدانیز اریختا الحساب دریعل را یمبلغ تواندیم محکمه

ع زیاندیده و نظر اخیر به نف (.110: 1375کند)لور راسا،  نییتع را خسارت یزانم ی،قطع

 هرگاه: دیگویم افغانستانق.م (780حقوق افغانستان نیز با پذیرش همین دیدگاه در ماده)

سارت را خ زانیتواند میم محکمهمقدار خسارت وجود نداشته باشد،  قیدق نییامکان تع

الل خ، در تجبران خسار مقدار نییرا در مورد تع نظر دیحق مطالبه تجد»کرده و  نییتع

 .«دیمتضرر حفظ نما یمدت معقول برا

 یتلق ضرر مسلّم کی عرفاً  معقول چون یبه نفع احتمال دنیاز دست دادن شانس رس

 (؛111: 1375سا، دانسته شده)لور را جبران قابلاز کشورها مانند فرانسه  یدر برخ شود،یم

 امور، یعیطب ریبوده و بر اساس س یو جدّ یکه، بخت از دست رفته واقعنیمشروط بر ا

؛ 200: 1386 ان،یزدانی؛ 283: 1386)کاتوزیان، باشد ینیبشیو قابل پ ادیآن زتحقق احتمال 

( 2المللی و بند)نی بین( اصول بازرگا3-4-7)ماده (2)بند چنین(. هم79: 1377 نژاد، ینیحس

 یتمال نسبفرصت را با توجه به اح تیاز تفو یخسارت ناش( اصول اروپایی 501: 9ماده)

 (.(Friedrich Blase & Philipp Höttler, 2004: 4دندانیوقوع آن، قابل جبران م

از  زین یمدر حقوق اسال (274: 1385 ،یشعبان؛ 282: 1386، انیکاتوزمعتقدند) یبرخ

 را یداماتاق اگر عامل مضاربه عقدزیرا، در  است؛و شانس قابل جبران  فرصتن دست داد

 اقدامات ماتما از قبل مالک و باشد داشته وجود سود کسب احتمال عرفاً که دهد انجام

 کسب که یحال در دانند،یم المثلاجرت مستحق را عامل فقها کند، فسخ را عقد مزبور

 .ستین شیب فرصتی و شانس ،سود

چنانچه فوت فرصت ضرر تلقی شده و قابل  رایز ؛استبرداشت مزبور قابل تأمل ی ول

که در یست ؛ بلکه مستحق جبران خسارتباشدنمیالمثل مستحق اجرت ،عامل جبران باشد،
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  دارد شانس از دست رفته را  فهیوظ زین یشده است و قاض متحملاثر از دست رفتن فرصت

 مراتب به رفته دست از بخت ارزش بسا چه ،رایز د؛ینماب حکم به جبران آنو ی ابیارز

 قابل به نیمعتقد عالوه به. باشد آن از ترکم ،عکس بر ای و بوده المثلاجرت از ترشیب

 اندکرده استناد جواهر صاحب کالم به (،282: 1386، انیکاتوز)فقه در شانس بودن جبران

 نه داندیم احترام قاعده به ندمست را مزبور استحقاق خود، جواهر، صاحب که یحال در

  1(.389 :26ج :1367ی، نجف)شانس و بخت داشتن یمال ارزش

با و تقری الی زیادشرایط موجود، امکان دست یافتن به نفع احتم به توجه با البته، چنانچه

 دانوجو  عرف است که انصاف و عدالت خالف مسلّم باشد، قابل جبران ندانستن آن

داند؛ می لَّممس ضرر یی راهافرصت نیعرف حرمان از چنابد؛ زیرا، تنمیبر را آنی عموم

 .وا داشتردید ررو، در لزوم جبران آن با استناد به قواعد عام چون الضرر، نباید تازاین

 مستقيم بودن خسارتمستقيم بودن خسارت  -22-22

از شرایط خسارت قابل مطالبه، مستقیم بودن آن است. یعنی خسارت زمانی قابل مطالبه 

یماً از تخلف قراردادی نشأت گرفته و عامل دیگری رابطه سببیت را قطع است که مستق

 افغانستانق.م (779لذا، ماده) (.111: 1375 راسا، لور؛ 286 :1386 ان،یکاتوزنکرده باشد)

خسارت متناسب با ضرر وارده، جبران خسارت را  زانیم نییمحکمه به تع الزامضمن 

، البته، «از فعل مضر نشأت کرده باشد ماًیستقضرر مذکور م»که بر این کندیمشروط م

منظور از مستقیم بودن خسارت مباشرت در ایراد ضرر نیست بلکه وجود رابطه استناد عرفی 

است هرچند عوامل دیگری نیز در ورود ضرر نقش داشته باشند و از این حیث بین 

افغانستان ( ق.م764مسئولیت قهری و قراردادی تفاوتی وجود ندارد. لذا، ماده)

شود که فعل او منجر به یضمان پنداشته م هیمکلف به تاد یمتسبب ضرر وقت»گوید:می

( 760)مادهچنین به موجب و نقش مباشر عرفا نادیده گرفته شود و هم« …وقوع ضرر شده

ضمان ضرر را الزم  زین اط،یاحت تیممکنه رعا لیوسا هیقصور در ته»افغانستان ق.م

                                 
باألجرة فیما لو عمل العامل و فسخ المالک قبل إتمام عمله المحتمل حصول الربح نعم قد یقال: ». ایشان می فرمایند:1

 «.…به، باعتبار احترام عمله
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زیان رابطه استناد عرفی موجود بوده و ضرر بین خسارت وارده و عاملزیرا، «. دگردانیم

 زیان رابطه مستقیم دارد.مزبور با عامل

( 109: 1392در فقه اسالمی نیز مبنای مسئولیت وجود رابطه استناد عرفی است)قاسمی، 

 زیان استو معیار کلی مسئولیت حقوقی)اعم از مدنی و جزایی( مستند بودن ضرر به عامل

زیرا، مدار  1(207: 1411که عامل مزبور سبب باشد یا مباشر)مکارم شیرازی، اعم از این

تحقق مسئولیت، استناد عرفی است، مباشرت و تسبیب خصوصیتی ندارند)حسینی مراغی، 

که قوه قاهره یا شود مگر این( لذا، با احراز رابطه مزبور مسئولیت محقق می436: 2: ج1417

سببیّت بین خسارت وارده و تخلف از انجام تعهد را قطع کند که در این عامل دیگر رابطه 

صورت به دلیل عدم قابلیّت انتساب ضرر به عهد شکن، وی از جبران خسارت معاف 

افغانستان( بجز مواردی که استثناءا مسئولیت مطلق است و ق.م 783و  960شود)موادمی

مواد باشد، مانند غاصب)وارده می اتخسار مامی نیز ملزم به جبران تعرفاستناد  رابطهبدون 

 (.افغانستانق.م 769 و 766

ی گونهالمللی بهچنین اصول قراردادهای بازرگانی بینگرچه در اصول اروپایی و هم

( اصول اروپایی و 501: 9صریح چنین شرطی ذکر نشده است ولی از داللت التزامی ماده)

توان انی با توجه به اصول کلی مسئولیت مدنی می( اصول قراردادهای بازرگ2-4-7ماده)

لزوم وجود رابطه مستقیم بین خسارت و طرف قرارداد برای تحقق مسئولیت را استنباط 

وارده را به وی نسبت داده و ملزم به توان زیانکرد. زیرا، در صورت فقدان رابطه مزبور نمی

و مواد مربوط به  به این شرط نشدهای جبران خسارت دانست. در کنوانسیون بیع نیز اشاره

( از 78( و )77(، )76(، )75(، )74جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد از جمله مواد )

رو، برخی از منظر کنوانسیون، بین مستقیم (. ازاین154: 1384این نظر اطالق دارند)قاسمی، 

(، و با 287: 1384و غیر مستقیم بودن خسارت تفاوتی قایل نبوده)صفایی و دیگران، 

(کنوانسیون خسارات غیر مستقیم را نیز قابل جبران 74تمسک به اطالق ماده)

بینی ولی شرط قابلیت پیش Lookofsky, 2000: 152; Ziegel, 1984: 9-36)دانند)می

                                 
 «.والمعیار فی کل حال على االسناد عرفًا سواء کان من قبیل السبب أو المباشرة أو غیرهما»فرمایند:. ایشان می1
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 کند؛ زیرا خسارات دور ناشی از نقض قرارداد ضرر به میزان قابل توجهی آن را تعدیل می

؛ 288: 1384باشند)صفایی و دیگران، بینی، قابل جبران نمیلیت پیشبه دلیل عدم قاب

(کنوانسیون و 7.(. اما برخی دیگر با استناد به ماده)84: 1374گروهی از نویسندگان، 

دهند، معتقدند از منظر ای که مبانی کنوانسیون را تشکیل میتمسک به اصول کلّی

 (155ـ  156: 1384ست)قاسمی، کنوانسیون، خسارت غیر مستقیم قابل مطالبه نی

 بينی بودن خسارتبينی بودن خسارتقابل پيشقابل پيش. . 22-33

 ق. (594لذا، ماده) بینی بودن آن است.از شرایط قابل جبران بودن خسارت، قابل پیش

 اشد متعهدنب ینیبشیقابل پ گوید اگر خسارت ناشی از نقض قراردادمی ،افغانستان تجارت

 ه و یا خسارتپذیرفتعهد را مت تیط عدم مسئولشرچنین اگر متعهّدٌله مسئولیتی ندارد. هم

طالبه ت، حق مبودن خسار ینیبشیقابل پ رغمیشده باشد، عل جادیا خود وی ریدر اثر تقص

  خواهد داشت.آن را ن

رسد در فقه نیز با توجه به پذیرش اصل آزادی قراردادی که مبتنی بر به نظر می

شکل  3«المسلمون عند شروطهم»و  2«داوفوا بالعقو»، 1«تجارت عن تراض»عمومات چون

گرفته، فقط آن دسته از خسارات که هنگام انعقاد عقد، مورد توافق و متعلق اراده طرفین 

بینی چون متعلق اند و خسارات غیر قابل پیشولو بطور ضمنی قرارگرفته باشند، قابل مطالبه

رج بوده و از آثار قرارداد گیرند از قلمرو تراضی خاقرار نمی طرفین حتی بطور ضمنی اراده

 شوند تا قابل مطالبه باشند. محسوب نمی

طرفی که تعهد را اجرا نکرده فقط نسبت به »( اصول اروپایی نیز9:503به موجب ماده)

جرای تعهد احتمالی عدم ا هزمان انعقاد قرارداد به عنوان نتیج که درمسئول است  یخسارات

-7چنین براساس ماده)هم«. ...بینی کندپیش هتوانستمتعارف میکرده یا به طور می بینیپیش

ی است که در متخلّف از ایفای تعهد، صرفًا ضامن ضرر»( اصول قراردادهای بازرگانی 4-4

                                 
  .29نسا، آیه سوره. 1

 .1سوره مائدة، آیه  2

 . 52: 3: ج1401 ؛ بخاری،300: 13: ج1408 . نوری،3
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بینی یا عرفاً باید ی عدم ایفای تعهد خود پیشزمان انعقاد قرارداد، آن را به عنوان نتیجه

(ک بیع نیز، مسئولیت 74). ماده(298: 1385و همکار، ی قاخال«)کرده استبینی میپیش

 Schlechtriem(.1  ,1986 :97(بینی نموده استمتعهد را محدود به خسارات قابل پیش

انسان آگاه و متعارف در  یبوده و داور ینوع اریضرر مع ینیبشیپ تیقابل یبرا اریمعاصوال 

 2المللیامّا اسناد بین (.301: 1386 ،انیکاتوز)سنجش است اریآن اوضاع و احوال خاص، مع

و خسارت ناشی از نقض تعهد دو معیار شخصی و نوعی را به صورت جانشین مطرح نموده 

بینی دانند که شخص متعهد در زمان انعقاد قرارداد آن را پیشرا در صورتی قابل مطالبه می

 ,Liu, 2003 Lookofsky 244 :بینی باشد)کرده و یا برای هر انسان متعارفی قابل پیش

;2000:153)3. 

 عدم جبران خسارت به طُرُق دیگرعدم جبران خسارت به طُرُق دیگر. . 22-44

از شرایط خسارت قابل جبران عدم جبران آن به طرق دیگر است؛ زیرا در صورت 

 رو،ماند تا قابل مطالبه باشد. ازاینجبران، موضوع مسئولیت منتفی شده و خسارتی باقی نمی

 ای ناًیع را نید کل متضامن نیونیمد از یکی هرگاه»:دیگویم (879)ماده در افغانستانق.م

در  «شوندیم شناخته الذمّهیبر نیونیمد ریسا و او خود د،ینما اداء حواله قیطر از ای و عوضاً

 ،رایمراجعه کند؛ ز نیونیمد ریبه سا نیمطالبه همان د یدوباره برا تواندنمیکار طلب جه،ینت

                                 
 زین ینیبشیقابل پ ری، نسبت به خسارات غشود نیسنگ یخطا ایو  یعمد ریتقلب، تقص مرتکب متعهد . البته، هرگاه1

 2( و بند  822)ماده ( اصول اروپایی؛ 9:503؛ ماده) فرانسه .مق( 1150؛ ماده)مصر یدن.م مق (221)ماده )مسئول است

قابل  ریو خسارت غ دهیگرد لیتبد یقهر تیاو به مسئول تیمسئولزیرا، در این حالت  ( ق.م افغانستان(830ماده)

 (. 504 :1ج :1384)دادمرزی و دانشکیا، .ردیگیدر بر م زیرا ن ینیبشیپ

 ( اصول قراردادهای بازرگانی.4-4-7( اصول اروپایی و ماده)9:503( ک بیع، ماده)74. ماده)2

مقدار خسارت شرط  ینیبشیو پضروری بوده سبب و نوع خسارت  ینیبشیپ تیقابل یقرارداد تیمسئول حوزه در. 3

 :1374 سندگان،ینو از یگروه ؛294: 1384؛ صفایی و دیگران، 260: 1ج :1386 ان،یکاتوز یست)ن تیتحقق مسئول

وارده را، قطع  انینقض قرارداد و ز انیم تیّسبب یبودن نوع ضرر، رابطه ینیبشیقابل پ ریو غ ییاستثنا ،رایز (85: 3ج

ارتباط و  نی، معموالً قادر به قطع اخسارت زانیم ی بودننیبشیقابل پ ریغ یول رهاندیم تیکرده و متعهد را از مسئول

علت  ینیبشیپ تیقابل رت افغانستان نیزتجا قانون (594(. به موجب ماده)261: 4: ج1380)کاتوزیان، باشدیانتساب نم

 الزم نیست.خسارت  زانیم بینییست پیشکاف تیتحقق مسئول یانجام تعهد، برا عدم
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 کرده و بابت یک ضرر چندبار  جبران ضرر را با هم جمع یلهیچند وس ایدو  نباید دهیدانیز

جبران  یلهیاصل منع جمع چند وس»( چون290: 1386 ان،یکاتوز)کندخسارت دریافت 

 (.85: 1385 ،یریشب یوحدت)است معاصر یایدن در حقوق اتیهیاز بد« ضرر

ب ( اصول اروپایی نیز پرداخت دین توسط یکی از مدیونین را موج107: 10ماده) 

 یهرگاه شخص»افغانستانق.م (806چنین براساس ماده)هم 1داند.برائت سایر مدیونین می

و « ...گرددیساقط م ونیه مدذمّ از نید د،ینما هیدأت ضیتفو بدون را یگرید شخص نید

 گرید رایرا نخواهد داشت؛ ز یحق مراجعه به و نیدا ون،یاز ذمّه مد نیمنطقاً با سقوط د

 2به پرداخت آن باشد. ملزم ونیتا مد ندمانمی یباق ینید

  مطالبه اجرای تعهدمطالبه اجرای تعهد. . 22-55

در حقوق افغانستان برای تحقق مسئولیت ناشی از نقض قرارداد، عالوه بر انقضای 

( 827رو، ماده)کار نیز الزم است. ازاینمهلت، مطالبه اجرای تعهد به وسیله طلب

ز ابالغ به متعهد محقق شده استحقاق جبران خساره قبل ا»گویدافغانستان میق.م

( همان قانون نیز، بایع را در صورتی مستحق مطالبه سود 1112( ماده)1، بند)«تواند...نمی

داند که قباًل طی اخطاری از  مشتری پرداخت ثمن را مطالبه کرده باشد. قانونی ثمن مبیع می

                                 
 است، پرداخته را یتضامن نید که یونیمد ( اصول اروپایی،10:106و ماده) افغانستانق.م (891)ماده موجب به ،البته. 1

 .دینما مراجعه شان،سهم اندازه به هرکدام نیونیمد ریسا به تواندیم

زیان کند زمانی موجب سلب حق مطالبه مجدد زیاندیده از عاملپرداخت می گزاریا بیمه ثالث شخص چهآن. البته، 2

 کهنی. مگر ا(86: 1385 ،یریشب یحدتپرداخت نماید) انیزاز عامل یندگیبه نماو به عنوان جبران خسارت شود که می

 انیزبه عامل تواندیخسارت جبران نشده م زانیم بهصورت،  نیرا پوشش ندهد، در ا شخسارات هیکلّ ،یافتیمبالغ در

نبوده  انیزاز عامل یندگیبه نما پرداخت مزبور چنانچه. (113: 1375؛ لور راسا،87: 1385 ،یریشب یوحدت)مراجعه کند

 وررغم دریافت مبالغ مزبعلی دهیدانی، زباشد دهیدانیتعهد در برابر ز لیبه دل ایبلکه به عنوان کمک بشر دوستانه 

شود)دادمرزی الذمه نمیبری انیزعامل با جبران خسارت توسط دیگران رایز د؛یمراجعه نما ز،ین انیزبه عامل تواندیم

 در «جبران ضرر یلهیاصل منع جمع چند وس»امر با  نیو ا (.85: 1385 ،یریشب یوحدت؛ 199: 2: ج1384و دانشکیا،

 با یمدن تیمسئول قواعد از یناش یکی ،است متفاوت تیماه و منشأ ود با حق دو یدارا دهیدانیز رای؛ زنیست یتناف

 یپرداخت وجوه نیب تواندیمرو، ازاین ،یقرارداد تعهد تیماه و قرارداد از یناش یگرید و خسارت جبران تیماه

؛ 197: 2: ج1384)دادمرزی و دانشکیا،کند جمع انیزعامل از خسارت افتیدر ثالث بایا شخص مهیب شرکت توسط

 (. 87: 1385 ،یریشب یوحدت؛  81: 1385؛ باریکلو، 113: 1375لور راسا، 
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ارت دارد که بعد از بنابراین، در حقوق افغانستان زمانی متعهدله حق درخواست جبران خس

انقضای مهلت، طی اخطاری اجرای قرارداد را مطالبه نماید؛ مگر در موارد ذیل که به 

 افغانستان ابالغ به متعهد ضرورتی ندارد:( ق.م829دستور ماده)

 باشد. نذیر . هرگاه پس از پایان مهلت مقرر، اجرای تعهد توسط شخص متعهد امکان پ1

 شد. ط به جبران خسارت ناشی از عمل غیرقانونی با. هرگاه موضوع تعهد مربو2

 ا بناحقیشته . در جایی که موضوع تعهد رد مال مسروقه بوده که متعهد به آن علم دا3

 تسلیم شده باشد. 

 1. زمانی که متعهد به طور کتبی امتناع خویش از انجام تعهد را اظهار نموده باشد.4

عد ن مومنی توافق کرده باشند که رسید. در صورتی که طرفین به طور صریح یا ض5

 افغانستان(.ق.م 828ایفای تعهد بدون نیاز به تشریفات ایضافی، ابالغ تلقی شود)ماده 

تواند الزام به ایفای ( اصول بازرگانی نیز متعهدله زمانی می2-2-7ماده) (4بند)براساس 

س از آن که از عدم عین تعهد را از متعهد بخواهد که اجرای تعهد را طی مدت معقول پ

شد، مطالبه کرده باشد. زیرا، در غیر این بایست آگاه میاجرای تعهد آگاه شد یا می

تواند فرض کند که وی اصرار بر اجرای بموقع تعهد ندارد. اما به موجب صورت متعهد می

(کنوانسیون بیع، مطالبه متعهدله برای تحقق مسئولیت الزم نیست؛ بلکه 61( و )45مواد)

ف عدم انجام تعهد در موعد مقرر، برای تحقق مسئولیت کافی بوده و میان تعهدات صر

                                 
 تیتحقق مسئول یتعهد)بدون ابالغ( برا یشدن مهلت اجرا ی، صرف سپرقانون مدنی 829در ماده  در موارد مذکور. 1

 ی، مطالبه اجرانباشد ریتعهد توسط شخص متعهد امکان پذ نیع یاجرا یلیاگر به هر دل رایاست؛ ز یکاف یقرارداد

زمان انجام ندهد، پس از آن،  نتعهد مطلوب واحد بوده و متعهد در آ یاست. مثاًل اگر زمان با اصل اجرا دهیفایتعهد ب

اگر موضوع تعهد،  ن،یچنهم. شودیمحقق م تیتعهد قابل اجرا نخواهد بود؛ لذا، ابالغ بالاثر است و بدون آن مسئول

 ازین ز،یشده است ن میباشد که عمدا بناحق تسل یزیرد چ ایرد مال مسروقه،  ای یقانون ریاز عمل غ یجبران خسارت ناش

است که به  یقهر تیمسئول قیاز حکم قانون بوده و از مصاد یناش ت،یموارد، مسئول نیدر ا رایز ست؛یبه مطالبه ن

تعهد را اعالم کرده  یز اجراا یخوددار یهرگاه متعهد قبال به طور کتب طورنیشود. همیمحض تحقق سبب، محقق م

 دنیرس یبا توافق قبل نیاگر طرف ن،یچنندارد. هم یچون نقض تعهد محرز بوده و ابالغ ثمر ست،یبه ابالغ ن ازیباشد، ن

چون قرارداد تابع اراده  شود،یم قمحق تینموده باشند، بدون ابالغ مسئول یتعهد را به منزله ابالغ تلق یموعد اجرا

 است. نیطرف
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 (کنوانسیون 59رو، ماده)پولی و سایر تعهدات نیز، تفاوتی وجود ندارد؛ ازاین

که مستلزم تقاضا یا رعایت بدون این …مشتری مکلف است در موعد مقرر»گوید:می

 «.دیه نمایدی بایع باشد، ثمن را تأتشریفاتی از ناحیه

 

 گيریگيرینتيجهنتيجه

و منافع از  شود در حقوق افغانستان عالوه بر خسارت مادیچه بیان شد معلوم میاز آن

باشد، براساس ( ق.م قابل جبران می807( و )776(، )758)مادهموجب دست رفته که به
ب موجچنین بهمهنیز قابل مطالبه است و  النفععدمافغانستان خسارت ( ق.م734ماده)

که میزان ر اینبباشد؛ مشروط ی قابل جبران و انتقال به غیر میخسارت معنو .مق (778ماده)
د و خسارت توسط طرفین یا حکم قطعی محکمه تعیین و تبدیل به حق مالی شده باش

که ناشی از کاهش نیز در صورتی هیتأد ریخسارت تأخ افغانستان(ق.م735براساس ماده)

ال سدر  ن،یدرصد کل د سهاز آن  زانیم کهبه شرط آن البه است؛ارزش پول باشد قابل مط
ورتی صدر  تجاوز نکرده و طرفین نیز به بیش از هفت درصد توافق نکرده باشند و این

 یااجرتعهّدٌله م د،انجام تعهّ اتمام مهلتپس از  افغانستان( ق.م827ماده)است که براساس 
 ان بیانغانستحکم خسارت از خسارت در حقوق اف کرده باشد ولی مطالبه متعهداز  تعهد را

جبران  قیصهنشده و خوب است با وضع ماده واحده یا اصالح موادی از قانون مدنی این ن

با احکام  ( قانون اساسی مبنی بر عدم مخالف قانون3شود، مشروط به آن که حکم ماده)
 اسالمی نیز رعایت گردد.

ه است؛ از مصادیق ضرر محسوب شود قابل مطالبچه عرفاً از در فقه اسالمی نیز هرآن
لی در فقه وشود، قابل جبران نیست؛ الّنفع در فقه حنفی چون ضرر تلقی نمیرو، عدماین

نسته و قابل النفع را عرفا از مصادیق ضرر داای عدمرغم مخالفت مشهور، عدهامامیه علی
 به یقین قابل و به احتمال قریب که نفع مزبور موهوم نبودهدانند؛ مشروط برآنمطالبه می

ن، از آدر صدق عنوان ضرر بر  دهایترد یبرخخسارت معنوی نیز باوجود  حصول باشد.

 دریز ن هیتأد ریخسارت تأخچنین منظر عرف مصداق ضرر بوده و قابل مطالبه است. هم
 ،ارزش کاهش جبرانقابل جبران است؛ زیرا،  باشد پول ارزش کاهش از یناش که یصورت

 باشد. ربا حرمت ادله مشمول تا آن، بر اضافه یمبلغ نه است نید اصل پرداخت قتیحق در
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نافع از ی خسارات مادی و مالمللی حقوق قراردادها کلیهچنین در اسناد بینهم

 ما در موردااست.  قابل مطالبه بوده و فعالنّعدم ی خسارتدست رفته به عالوه
 ی کهسایر اسناد احکام متفاوت دارند بگونهی کنوانسیون بیع و خسارت معنو

رج و (کنوانسیون بیع، خسارت معنوی را از حوزه حاکمیت کنوانسیون خا5ماده)
 (2بند)( اصول اروپایی و 9:501ماده) (2بند)مربوط به قوانین داخلی دانسته ولی 

المللی، خسارت معنوی را قابل دادهای بازرگانی بین( اصول قرار2-4-7ماده)
 اند. ران تلقی کردهجب

المللی حقوق قراردادها البته، هم در حقوق افغانستان و هم در فقه  و اسنادبین

از  ،ودنو مسلّم ب یقطعهر خسارتی فقط در صورتی قابل مطالبه است که عالوه بر 
را  آن ،هنگام انعقاد عقد طرفین و منظر عرف مستند به تخلف قراردادی بوده

مزبور  شرایط و با احراز کنند ینیبشیپتوانسته می طور متعارف کرده یا بهبینی پیش
را  زیان ملزم است آنچه خسارت قبال به طریقی جبران نشده باشد، عاملچنان

له بگونه به درستی  دقراردا اگر کهبگیرد قرار  یتیوضع درای جبران کند که متعهّدٌ
 .گرفتیقرار م تیدر آن وضع شدیاجرا م
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