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 دهیچک   
قابولیاسوتادااردهانیویتعخسوارت،حقووقحووزهدرتوجهقابلموضوعاتازیکی
اسوتنادبوهکوهیااهیودانیوزالقاعاه،یعل.استهاآنزانیموخساراتاثباتیبرااعمال
زانیومواصولیسوتیباکنوا،یمویدعوواقاموهخسوارتمطالبوهیبورایقراردادتیمسئول
اسونادموضوو،،تیواهمبهدظر.برسادااثباتبهشا،خواهاایشاهمتحملکهرایخسارت
اصوول،یالمللونیبویتجواریقراردادهوااصولجملهازقراردادهاحقوقبهمربوطیفرامل

،یضومنایوحیصورصورتبهمرجع،مشترکطرحسیدوشیپواروپایقراردادهاحقوق
اثبواتیبرارارهیغومتعارفمحتملوقو،متعارف،تیقطعمادنایمشخصیاستادااردها
نیچنو؛یموادقادونجملهازرانیاموضوعهمقرراتمقابل،در.اداکردهینیبشیپخسارت

قورارییقضواهیورووحقوقاادانیبررسموردزیدموضو،ودنمودهمیتنظراییاستادااردها
یآراویالمللونیبواسونادبورژهیوویدگواهباموضو،یقیتطبمطالعهن،یبنابرا.استدگرفته

وعوا یاسوتادااردهامقالوه،نیوا.باشوابحثطرحیبراییاتکاقابلمنبعتوادایمیاورد
کوهراهیوتخدریتوخخخسوارتمثولیموواردزیودوآنزانیوموخسارتاصلاثباتخاص
توش تیدهادرودهایمقرارلیتحلموردهستنا،استادااردهانیاشمولقلمروازخارج
 .ایبگشارانیاقوقحدررابحثبابتادارد


متعوارف،محتمولوقوو،متعوارف،قطعیوتخسارت،اثباتاستاداارد:کلیدی واژگان

داوریآرایفراملی،اسناد
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 مقدمه
المللویبوینوداخلویقراردادهایهایچالشازیکی2آنمیزانتعیینو8خسارتاصلاثبات

دریافوتاسوتحقاقوکوردهتناداسوقوراردادیمسوئولیتبوهبتوادوادیواهزیوانکهآنبرای.است

 جبرانقابلخسارات
بورای.برسوادااثباتبهراآنمیزانوخسارتاصلوقو،بایاکنا،پیاارا9

مبنوایبورسازدمیقادررادیاهزیانکهاستشاهارائهوتعریفاستادااردهاییهافاینبهدیل

قراردادهوایدرتنهوادوهسوتادااردهااایونکواربرد.کنوااثبواتراآنمیوزانوخسارتاصلآدها

.استبرخوردارکافیاهمیتازدیزداخلیقراردادهایدربلکهالمللی،بین

مووردتوادوامویخواصوعا استادااردهایکلیعنواندوذیلبحث،مورداستادااردهای

آندرهکواستاستادااردهاییخسارت؛اثباتعا استادااردهایازمنظور.گیردقرارارزیابی

متعارفیدرجهاستاداارد.استدشاهگرفتهدظردرخسارتاثباتبرایمعینیومشخصرو 

از5ادصوافوعوالاصولبورمبتنویاسوتادااردو6،استادااردوقو،محتملمتعارف4قطعیتاز

وجودخسارتاثباتخاصاستادااردهایبرخیمقابلدر.گرددجملهاینمواردمحسوبمی

ورو 7واقعویرو .گیردوامویکواربوهخسوارتاثبواتبورایرامشخصیرو کهداردا

80منفویمنوافعبرمبنایوخسارت3مثبتمنافعبرمبنایوقاعاهخسارت1فرضیتعیینخسارت

.شودمیگرفتهدظردرخسارتاثباتخاصاستادااردهایازجملهمعیارهاو

اسوتنادواشوارهمووردمحاکمقضایییآراازتعاادیدراگرچهبحثمورداستادااردهای

اسوناددروشووددمویمشحظوهخوارجیقووادیندرمواونصوورتبوهاموااسوت،گرفتوهقرار

حقووقاصوول،88المللویبوینتجواریقراردادهوایاصوولمادنواقراردادهوابوهراجع لمللیابین

دحوبه84کاالللیالمبینبیعکنوادسیونو89مرجعمشترکطرح،چارچوب82اروپاقراردادهای
                                                                                                                                                                                                     
1. Fact of Loss or Existence of Damage. 
2. Amount of Loss. 
3. Compensatory Damages.  
4. Reasonable Degree of Certainty Standard. 
5. Reasonably Likely to Occur Standard. 
6. Ex Aequo et Bono Standard. 
7. Concrete Method of Calculation. 
8. Abstract Method of Calculation.  
9.Positive Interest. 
10. Negative Interest. 
11. UPICC (Unidroit Principles of International Commercial Contracts). 
12. PECL (Principles of European Contract Law). 
13. DCFR (Draft Common Frame of Reference). 
14. CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
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آدهواتحلیولبوهدیوزمقالوهاصولیمحوورکوهاسوتگرفتوهقوراربررسیموردضمنییاصریح

هوایدادگواهواستساکتبحثموضو،بهدسبتایرانحقوقیادبیات.استیافتهاختصاص

میوزانوخسوارتاصلوقو،خصوصدررسمیکارشناساندظریاتازمحضتبعیتبادیزما

داآشوناآنمیزانتعیینوخسارتاصلاثباتقواعابهراجعتخصصیمفاهیمباالًاصوکه)آن

مادنوامبواحثیمواحقووقیآثواراکثردرالبته.ادادنمودهایجادخصوصایندرایرویه(هستنا

اسوتشواهمطرحمطالبهقابلخسارتشرایطازیکیعنوانبهضرربودنقطعی ومسلمشرط

 .باشامرتبطحاضربحثبادیحاوتاتوادامیکه

سوو سوجبوورانقابوولخسووارتاثبوواتعووا اسووتادااردهایادوووا،ابتوواادوشووتار،ایووندر

اعمووالامکووانعووا خوواصوضووعیتدهایووتدروخسووارتاثبوواتخوواصاسووتادااردهای

 .استگرفتهقراربررسیمورداثباتاستادااردهای

میوزانتشایایاتحایاراستایدرواملیعبحث،مورداستادااردهایکناردراستگفتنی

تحوتراجبورانقابلخسارتمیزانمربوطه،شرایطتحققصورتدرکهداردوجودخسارت

مشوارکتخسوارت،تقلیولقاعواهخسوارت،بوودنبینیپیشقابلقاعاه.دادخواهاقرارتخثیر

وعموایدقوضابول،مقدر.هستناخسارتمیزانتحایامواردازخسارتوروددردیاهزیان

چنوینحوالایونبوا.شوودمویمحسووبخسارتمیزانتشایاعواملجملهازسوءدیتباتوأ 

بنوابراینوشووددمیگرفتهدظردرآنمیزانیاخسارتاصلاثباتاستادااردعنوانبهمواردی

.دااردوجودمقالهایندرآدهاطرحبرایمناسبتی

کواربردخاصویمووارددرجبورانقابولخسارتاثباتاستادااردهایکهداشتتوجهبایا

صوورتبوهراپرداخوتقابولخسوارتمیزانیکایگرتوافقباطرفینکهموردیمادناداارد،

دردیواهزیوانقورارداد،دقوضصوورتدرکوه(التزا وجهشرط)باشنادمودهمشخصمقطو،

درهمچنوین.داشوتدخواهواآنمیوزانیواخسوارتاصولاثبواتبوهدیوازیالتزا وجهمطالبه

اعمووالبوورایموووجبیباشووا،دمووودهتعیووینراخسووارتمقطووو،میووزانقووادونکووهمووواردی

مشحظوهتخدیوهتوخخیرخسوارتمطالبوهدرکوهوضعیتیمادنادیست،بحثمورداستادااردهای

هدیوازیانسویازآنمیزانیاخسارتاصلاثباتبهدیازباونقادودیخسارتدرخوشودمی

.استمطالبهقابل
                                                                                                                                                                                                     
Goods). 
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 خسارت اثبات عام استانداردهای .1
اثبواتبورایمعینویرو خسوارت،اثبواتعوا اسوتادااردهایدرشوابیوانکههمادگوده

راادعوامووردخسوارتممکونطریقهربهتوادامیدیاهزیانواستدشاهبینیپیشخسارت

آنمیوزانوخسوارتاصلاثباتهبمنجرخسارتاثباتعا استادااردهایاعمال.دمایااثبات

ازمتعوارفیدرجوهاستاداارد:ازاستعبارتعا استادااردهایاین.گرددمیدوآنازیکییا

ذیولدرکوهادصافوعالاصلبرمبتنیاستادااردومتعارفمحتملوقو،استادااردقطعیت،

.گیردامیقراربررسیمورد



   تیقطع از یمتعارف درجه استاندارد .1-1
اسوتشواهمقورروگرفتوهقرارتصریحموردUPICCاصول7-4-9مادهدرایناستاداارد

بواکوهآینواه،ضوررجملوهازشوود،مویگرفتوهدظردرضرریبرایفقطخسارتجبران:»که

اسوتادااردایونبوهقضواییآرایازایپوارهدرهمچنوین.«شوداحرازقطعیتازمتعارفیدرجه

ایونمباحوثعنواوینشواهیواداسوتاداارداعمالآثاروقلمرومفهو ،سیبرر.استشاهاشاره

.دهامیتشکیلرابخش


 تیقطع از یمتعارف درجه استاندارد مفهوم .1-1-1

متفواوتیتعابیرامااست،دشاهارائه7UPICC-4-9مادهدراستاداارداینازدقیقیتعریف

بایسوتیخواهوانکوهاسوتشواهیوانبادگلویسحقووقدرمثشً.استشاهبیانآنتوضیحدر

تحمولبتواداکهایدیاهزیان.برسادااثباتبهاحتماالتمبنایبرراخودادعایموردخسارت

پنجاهاحتمالباراآنمیزانوخواداهسویازقرارداددقضدتیجهدرخسارتازمشخصیدو،

امواشوا،خواهاقطعیتازتعارفیمدرجهباخسارتاثباتبهموفقکنا،اثباتبیشتریادرصا

راادعواموردخسارتبتوادادرصاپنجاهازکمتراحتمالبادیاهزیانکهاستهنگامیمشکل

ذهنبهچنینرابطهایندر(.Vogenauer & Kleinheisterkamp (eds), 2009: 881)دمایااثبات

صوحبتتووانمویدقیقرتصوبهچگودهاست،ادتزاعیعالمیکهحقوقعالمدرکهرسامی

بوهشوایااسوت اختیاردردرصاهاییچنیناحرازبرایابزاریچهودمودمشخصیدرصااز
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اعموالچگوودگیودااشوتهمفهوو اینازبرداشتیچنیندویسناگاناکثرکهاستعلتهمین

.دهنامیشرحدیگردوعیبهرااستاداارد

بوهخسوارتاثبواتدرتوادوادمی8مطلققطعیتکهاستشاهپذیرفتهامراینکلیطوربه

دیواهزیوانشوودمویسببکهاستایگودهبهخساراتازبرخیماهیتزیراشود؛گرفتهکار

دلیلهمینبه.برسادااثباتبهمطلقیقطعیتباراادعاموردخسارتخودابرازیادلهبادتوادا

چنوانبواراخسوارتبایسوتمویدیواهزیوانکهاستشاهبناتفکریچنینمبنایبراستاداارد

سوایروخسوارتماهیوتبوهتوجوهبوامتعوارفطووربهکهبرسادااثباتبهقطعیتازایدرجه

درکوههمچنوان(.Saidov, 2008: 154)داشوتادتظوارویازتووانمویمرتبط،احوالواوضا،

کوهدیسوتالز »:کوردمقررچنینامریکادهمحوزهاستینافدادگاه(8393)هاریکدعوی

بوهرامنصفههیختیادادگاهشاهارائهادلهاگر.برسااثباتبهمطلقیقطعیتباخسارتمیزان

لوسیدواتدعوویدرهمینطوور2.«اسوتکوافیبرسوادا،ایمنصفادهومتعارفتخمینوارزیابی

چنوینخسوارتبوهمربووطدعواویدرالز قطعیوتخصوصدرامریکاعالیدیوان(؛2084)

داشوتندظوردربادادا،میالز اخترا،ثبتبهمربوطدعاویدرحقوقکهقطعیتی»:کردمقرر

قطعیوتشورطبواارتبواطدردویسوناگانازیکی9.«دیستمتعارفقطعیتازبیشترآن،ماهیت

بوهراقوراردادیخسوارتاثباتکه«قطعیت»محاودکنناهشرط»:داردمیبیانچنینخسارت

قوراراگراما.داشتمطلققطعیتبهدیازکهبودایقاعاهاصلدردادا،میالز عیقطصورت

هیچگودوهتوادوادمویدیواهزیوانبرسوا،اثبواتبوهکواملیقطعیوتبواخسارتکهباشااینبر

ایدتیجوهچنوینبوروزازاجتنواببورایقطعیتشرطازسازیقاعاهاین.کنادریافتخسارتی

میوزانتعیویندرمطلوققطعیوتاگورزیورااسوت؛شواهتعوایل«تعوارفمقطعیت»عنوانتحت

خواهاخسارتجبرانعا بهمنتجموارداکثردرگیرد،قرارمشکخواهانمتحملهخسارات

بواونوشوودااثبواتتوادنوادمویکههستناخساراتیهمبازقطعیت،شرطتعایلباحتی.شا

(.Bollas, 1987: 859)«مادنامیباقیجبران
                                                                                                                                                                                                     
1. Absolute Certainty. 
2. Case No. 1785/1939 Hedrick v. Perry [US Court of Appeals for the Tenth Circuit, 
March 3, 1939], available at: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-
courts/F2/102/802/1474683/.  
3. Case No. 13–369 Nautilus, INC.  v. Biosig Instruments, INC. [Supreme Court of the 
United States, June 2, 2014], available at: 
https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-369_1idf.pdf.  
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هوایزمینوهدرآنمعنویودوااردتغییوریقابولغیورومشوخصمفهو ،8بودنمتعارفواژه

DCFRاولکتواب8:804موادهدر(.Scott Miller, 2017: 39)اسوتمتفواوتحقووقمختلوف

دظوردربواگیورد،مویادجا کهآدچههافوماهیتبهتوجهباعینیصورتبهبودن،متعارف

ایون.اسوتشواهتعریوفمورتبطعواداتوعورفهرگودوهوموردهرحوالاواوضا،داشتن

تبیویندرپوس.اسوتگرفتوهقورارتصوریحموورددیوز902:8PECLموادهدرهمچنوینمفهو 

.داشوتدظوردرهمراقضیههرخاصاحوالواوضا،وشرایطبایستمیامریبودنمتعارف

باشوا،متعوارفوادتظوارمووردتوادامیموجودتخساراثباتدرکهآدچهمثالبرایبنابراین

 .داردراآیناهخسارتاثباتقصادیاهزیانآن،درکهاستموردیازمتفاوت

چنوینآیواکوهاسوتایوندارد،وجووداسوتادااردایناعمالدرکهاختشفیمواردازیکی

میوزانتعیوینخصووصدریارودمیکاربهخسارتاصلاثباتخصوصدرفقطاستادااردی

اثبواتمیوانتفواوتیچوهکوهدادپاسوخسؤالاینبهبایادخستپاسخ،ازقبلدو هریاوآن

درآنمیوزانوخسوارتاصولبرخوی،عقیواهبوه.داردوجودآنمیزانتعیینوخسارتاصل

قطعیوت،ازمتعوارفیدرجوهبواخسوارتمیزانتعیینزیرا.هستناچیزیکمختلفمقادیرواقع

اصولاثبواتراهتنهوارسامیدظربهبالعکس،وکنامیاثباتهمراخسارتاصلوجودعاًقط

ایمشحظوهقابلتفاوتبنابراین.استمتعارفقطعیتباخسارتمیزانحااقلتعیینخسارت،

خسوارتاصلاثباتهاپروداهاکثردرکهداشتدظردربایا2.دااردوجودمفهو دواینمیان

-بوردرهومراخسارتاصلقطعاًخسارتمیزانتعیینوهستهمآنمیزانتعییناهدربردارد

داوریدیووان،(8337)آنتولیاکننواهعلیوهلبواسفروشوناهدعوویدردمودوهبرای.گیردمی

بوابوودتوادسوتهویزیورادادسوت؛متعوارفرادیواهزیوانسویازغیرمستقیمالنفععا مطالبه

اثبواتحوال،ایونبوا9.کنااثباتاست،ماداهمحرو آنازکهرامنفعتیمیزانمتعارفیقطعیت

                                                                                                                                                                                                     

درفارسیبهدومعنیمتعارفومعقولترجمهشاهاست.برخیایوندومعنویرایکویپنااشوتهوReasonableواژه.8
معقوولکننا.امابایادردظرداشتکهعرف)متعارف(خوودبوهدودوو،معقوولوغیورهارابهجاییکایگراستفادهمیآد

(.8913:73معقوولباشونا)بوادینی،ادواغیورقابلتقسیماستوامکانداردبسیاریازاعمالیکهبهشکلمتعارفدرآمواه
باشواکوهدرایوندوشوتارازوضا،واحوالمرتبطوهرگودهعرفوعادتمویالمللیشاملاشاهدراسنادبیناصطشحیاد

عبارتمتعارفبرایبیانمقصوداستفادهشاهاست.
2. Note, ‘Damages—Loss of Profits Caused by Breach of Contract—Proof of 
Certainty’ (1932–1933) 17 Minnesota L Rev 194, p.196. Cited in: Saidov, 2008: 154. 
3

.
 Case No. 8786, ICC Court of Arbitration- Zurich, 1997, available at: 

http://www.unilex.info/case.cfm?id=463.  

http://www.unilex.info/case.cfm?id=463
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دردمودوهبورایدیست؛آنمیزانتعیینبهمنوطهمیشهدیاهزیانطرفجادبازخسارتاصل

داشویهایهزینهمیزانتعییندرخواهانموفقیتعا علیرغمCISGحاکمیتتحتایپروداه

بواین8.اسوتشواهخسواراتبرخویمتحمولخواهانکهداشتبیاندادگاهقرارداد،دقضاز

 :Saidov, 2008)شوودگرفتوهدظردربایستمیآنمیزانوخسارتاصلمیانتفاوتترتیب،

اصوولاثبوواتدرقطعیووتازمتعووارفیدرجووهاسووتاداارد،جریووانسووؤالبووهپاسووخدر(.154-155

بوودنمتعارفقاعاهبرخی،دظربه.استشاهبیانمتفاوتیدظریاتآنمیزانتعیینوخسارت

دوااردکواربردیآنمیوزانتعیویندرورودمویکاربهخسارتاصلاثباتخصوصدرصرفاً

(Gotanda, 2006: 11.)خصووصدرهومیادشواهاسوتادااردکوهمعتقادوادویسناگاناکثراما

 ;Dupont, 2014: 40) شواخواهااعمالخسارتمیزانخصوصدرهموخسارتاصلاثبات

Schwenzer and Hachem, 2008: 99; Saidov, 2008: 154 .)

خسوارتاثبواتاسوتادااردبهیااشارهحیصردحوبه(CISG)کاالیالمللنیبعیبونیکنوادس

اصولنیواواسوتبوودنمتعوارفیکلواصولدربرداردواهCISG،یبرخودظربه.استدنموده

شواهاسوتاالل.دهواتوسوعهیمناسوبیاثبواتاسوتادااردبهارخودقلمروتاداردراالز ییتوادا

وجووددیواهزیوانطورفیبرامطلقتیقطعباخسارتاثباتامکان،موارداغلبدرکهاست

توجهباومتعارفطوربهکهبودخواهاتیقطعازیادرجهچنانباخسارتاثباتفلذاداارد،

دیواهزیوانطورفگور،یدعبوارتبوه.باشوادیواهزیوانادتظارموردمرتبط،احوالواوضا،به

نیواتوسعهامکانعلتبه.کنااثبات«تیقطعازیمتعارفدرجه»باراواردهخسارتستیبایم

لیووتکمیبووراUPICCاصووولدرمووذکوراسووتادااردبووهیازیوودیگوورید،CISGدراسووتاداارد

اسوتادااردحاًیصورکوه7UPICC-4-9موادهاموا.بووددخواهواونیکنوادسودراثباتاستاداارد

CISGاسوتادااردبهتوردرکبوهتوادوایمواست،دمودهییشناسارا«تیقطعازیمتعارفدرجه»

.(Saidov, 2008: 168-169)شودمنجر


 تیقطع از یمتعارف درجه استاندارد اعمال قلمرو. 2-1-1

موورداولوین.دادقرارسیبررموردتوانقلمرواعمالاستادااردیادشاهراازچنامنظرمی

یادشواهاسوتادااردآیواکهاینواستآیناهوموجودخساراتبهمربوطاعمالقلمروبررسی
                                                                                                                                                                                                     
1. Case No.T 171/95, Switzerland  District Court Saane, 1997, Available at: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html.  
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خسوارتادووا،بوهاختصواصمورددومین.خیریایافتخواهاجریانخساراتایندوهردر

.استشاهبررسیتفکیکبهشاهیادموارد.داردغیرمالیومالیخساراتیعنیجبرانقابل


2ندهیآ و 1موجود خسارات -الف
 

.شوودحواد خسوارتارزیابیروزازبعارودمیادتظارکهاستخسارتیآیناهخسارت

کنوا،مویدیاهزیانشخصبهدسبتواردهخسارتتعیینبهاقاا دادگاهکهروزیتابنابراین،

مقابولدرخسوارتازدوو،این(.Chengwei, 2003: 179)استدشاهواقعخسارتیچنینهنوز

سوویازارزیوابیروزتواکوهاسوتخسوارتیمنظوورکوهداردقورارموجودوواردهخسارت

مفهو اینالبتهکهدادقرارارزیابیموردراآنتوانمیواستشاهمتحملدیاهزیاندادگاه،

افوزایشیوادیواهزیواندارایویکواهشاسوتممکنیعنیشود،تفسیروسیعطوربهبایستمی

(.Gotanda, 2008: 119)گیردقراردستهایندراومسئولیت

هوی موجوودخسواراتبوهراجوعقطعیوتازمتعوارفیدرجوهاستاداارداعمالخصوصدر

راواردهخسواراتبتوادواکوهایونبورایدیواهزیوانکوهاسوتمشوخصودااردوجودشکی

قابلخسارتیچنینوگردهبرسادااثباتبهتقطعیازمتعارفیدرجهباراآنبایاکنا،دریافت

خسواراتبوهدسوبتاسوتادااردایونجریوانخصوصدرشکودزا،محل.بوددخواهاجبران

رخهنووزباشوا،مویآناثبواتدرصادخواهانکهزمادیدرخساراتیچنینزیرااست،آیناه

کوردهاشوارهآیناهخساراتبهصریحا7-4-9(8)مادهمتنکهاینگرفتندظردربا.استدااده

اثبواتبوهقطعیوتازمتعوارفیدرجوهبابایستمیدیزخساراتیچنینکهگفتبایافلذااست،

خاصویاحووالواوضوا،قضویه،هوردرداشتدظردربایاشا،بیانقبشًکهچنانهماما.برسنا

خواهواقطعیتویازتمتفاوآیناهخساراتاثباتدردیازموردقطعیتمثالبرایواستحاکم

 9.شودمیاحرازموجودخساراتدرکهبود

                                                                                                                                                                                                     
1. Suffered Loss or Existing Loss. 
2. Future Loss. 

النفعازجملهخساراتآیناهاستیادرزمرهخساراتواردهوموجودقوراردارد سؤالمطروحهایناستکهآیاعا .9
النفعگذشتهکهقبلاززموانادا:عا النفعرابهدودستهتقسیمکردهبرخیازدویسناگانکهبهاینموضو،پرداختهوعا 

 ,Schweihs)رودبعواازارزیوابیخسوارتاتفواقبیافتواالنفعآیناهکهادتظارمیارزیابیخسارترخدادهاستوعا 

-درتعیینمیزانعوا النفعآیناه،موضو،اثباتقطعیتآناست.یکراهمؤثرمحلدزا،درخصوصعا .(11 :2010

دیاهدرآنتحصویلمنفعوتدیاهاست.اگرشرایطیکهدرگذشتهزیانالنفعبهطورکلی،رجو،بهمعامشتگذشتهزیان
تووانکردهاست،مشابهشرایطکنودیویباشاوبهطورمعقولیادتظارداشتهباشاتاهمانمنافعرابهدسوتآورد،مویمی
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 1یمال ریغ خسارات و یمال خسارات -ب

منظوور.شودمیتقسیممالیغیرخساراتومالیخساراتدستهدوبهجبرانقابلهایزیان

دادهدسوتازمنفعتوییواورودمویبوینازموالییواآندرکهاستخسارتیمالیخسارتاز

دیاهزیانهایهزینهافزایشوالنفععا یامالیداراییکاهش(.8932:91کاتوزیان،)ودشمی

خسوارتیغیرموالیخسوارتازموراد.استمالیخساراتاقسا جملهازقرارداددقضعلتبه

دادندسوتازبوهتووانمویآدهواجملوهازکهبودهدیاهزیانمالیغیرمنافعبهمربوطکهاست

 .دموداشارهمعنویخسارتیا2تجاریعتباراوشهرت

مووردقورارداددقوضازداشویغیرمالیخسارتجبرانقابلیت7UPICC-4-2(2)مادهدر

داشوتدردظوربایاالبته.استآنمواردجملهازمعنویوبادیخسارتکهشاهواقعتصریح

دادنازدسوتبوردواررربیشوتالمللویبینتجاریقراردادهایدقضازداشیمعنویخسارتکه

قطعیوتازمتعوارفیدرجوهاسوتاداارداعمالتواداییخصوصدر.استتجاریاعتباروشهرت

ایونکواربردبوه7-4-9موادهدرUPICCکوهگفوتتووانمویخسارتدستهدوایناثباتدر

دشواهمشوخصآنازخاصیدو،چونودارداشارهخسارتکلیعنوانبهرابطهدراستاداارد

اثبواتقطعیوتازمتعوارفیدرجوهبوابایستمیجبرانقابلخساراتادوا،تما رواینازاست،

ایوناعموالکوهداشوتدظوردربایوا(.Saidov, 2008: 155; Mccormick, 1934: 1115)شوودا

ازدسوتهایوناثبواتزیورابود،خواهاتوجیهقابلاولیطریقبهغیرمالیخساراتدراستاداارد

داشت؛خواهاتریگیرادهسهلاستادااردبهدیازوبودهدشوارترمراتببهآنمیزانوخسارات

خواهوادشوواربسویاراست،ادعاموردمعنویخسارتکهزمادیدرخسارتوقو،اثباتمثشً
                                                                                                                                                                                                     

توادوابورایتعیوینتیقابلپرداختاست.توجوهبوهتجوارتمشوابهعامولدیگوریاسوتکوهمویپذیرفتکهچنینخسار
توادابیادگرمیزانمنافعآیناهطورفالنفعباقطعیتمتعارفکمککنا.ادلهمربوطبهتحصیلمنافعچنینتجارتیمیعا 

درحقووقایوران.(Saidov, 2008: 160; Mccormick, 1934: 1117)قورارداددرصوورتاجورایآنباشوا
النفوع،النفعگذشتهوآیناهدشاهاست؛ولیازآنجاییکهحقوقاادانایران،دربررسویعوا ایبهتفاوتمیانعا اشاره

النفعمعطوفبهخسواراتتوانگفتکهازمنظرآدانعا ادا،میالحصولرامادظرقراردادهالحصولیامحققمنافعممکن
الحصولاشارهبهامریداردکهدرحالحاضورحاصولدشواهودرآینواهامکوانحصوولآنیراواژهممکنآیناهاست؛ز

النفعگذشوته،خسوارتبوهکهدرعا الحصولیعنیامریکهوقو،آندرآیناهحتمیاست.درحالیوجودداردومحقق
هدیسوت.بورایمطالعوهدرخصووصامکوانمطالبوهدیاهواردشاهاستوبحثازامکانواحتمالوقو،آندرآینوازیان
النفعدرحقوقایرانبهبخشرویکردحقوقایراندراستادااردهایخاصاثباتخسارتدرهمینمقالهرجو،شود.عا 

1. Pecuniary Loss & Non-Pecuniary Loss. 
گیوردوکسورشوهرتومالیقرارمویغیرکسروازدستدادنشهرتیااعتبارتجارتیدرهردودستهخسارتمالیو .2

توادابهخسارتمالیدیزمنجرشود.اعتباردرعینحالکهدوعیازخسارتمعنویاست،می
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زیوانطورفازادتظوارمووردادلوهدوو،ومیزانبنابراین(.Cohen & O’Byrne, 2005: 141)بود

خواهواپرودواهدرمورتبطاحووالواوضوا،سایروادعاموردخسارتماهیتبههتوجبادیاه

.بود


 تیقطع از یمتعارف درجه استاندارد اعمال آثار. 3-1-1

خصووصدرهوموخسوارتاصولدرهوماسوتاداارد،اعموالکهاستاینمطروحهسؤال

بواخسوارتکهموردینمیابایاخصوصایندر.داشتخواهاددبالبهآثاریچهآن،میزان

:شاتفکیکبهقائلشود،دمیمحققاثباتکهموردیوشودمیاثباتبحثمورداستاداارد

اثبواتبوهقطعیوتازمتعارفیدرجهباآنمیزانوادعاموردخسارتاصلکهزمادی-الف

دهوامویشواهاثبواتمیوزانتواخسوارتپرداخوتبهحکمدادگاهشرایطیچنیندررسا،می

(Chengwei, 2003: 192.)

ازمتعوارفیدرجوهبوادوآنازیکوییاآنمیزانوادعاموردخسارتاصلکهزمادی-ب

:استمتصورفرضدوصورتایندرشود؛دمیاثباتقطعیت

اثبواتشاهیاداستادااردباآنمیزانولیشودمیاثباتمتعارفیقطعیتباخسارتاصل*

گیوردقوراراسوتنادمووردبایوا7UPICC-4-9موادهسوو شوقیوضوعچنویندرکهشوددمی

(Chengwei, 2003: 192)ازمناسوبیدرجوهبوادتواداخسارتمیزانکهجایی»آناساسبرکه

بنواایناعمالشرط.«بودخواهارسیاگیمرجعصشحیتدرآنارزیابیشود،اثباتقطعیت

بوااموراینوباشادااشتهوجودشکیتخساراصلوقو،خصوصدرکهاینازاستعبارت

امااست،محرزآنوقو،احتمالیاخسارتاصلکههنگامی.برسااثباتبهمربوطهاستاداارد

میوزانتعییندراختیاردارایرسیاگیمرجعشود،اثباتمناسبیقطعیتباتوادادمیآنمیزان

-توزیوعسوویازمطروحوهعواویدازیکویدر(.Chengwei, 2003: 192)بودخواهاخسارت

مطالبوه،قابولموالیخسواراتخصووصدر(2005)مکزیکیتولیاکنناهعلیهامریکاییکنناه

بووددتوادسوتهولویکنکنوا،اثبواتراخسوارتاصولوقو،مناسبیطوربهبودتوادستهخواهان

اعموالباداوریندیواشرایط،ایندر.برسادااثباتبهقطعیتازمتعارفیدرجهباراآنمیزان

دعوویدرهمینطور8.دمودتعیینراخسارتمیزانخوداختیاربا7UPICC-4-9مادهسو بنا
                                                                                                                                                                                                     
1. Arbitration Center of Mexico, 30.11.2006, Available at: 
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داوریدیوان،(2008)اروپاییتولیاکنناهعلیهالتینامریکایکنناهتوزیعطرفازشاهاقامه

میووزانتعیوویندرخواهووان،بووهخسووارتورودوخوادوواهفسووخبووودنغیرموجووهاحوورازازپووس

.دادقورارارزیوابیموشکرابینویپویشقابولفورو حجمخالصسودجبران،قابلالنفععا 

بنوااسوتنادبوهدیووانامواکنا،ارائهخالصسودارزیابیبرایرامناسبیادلهدتوادستخواهان

راجبورانقابولالنفوععوا ازایمنصوفادهمیوزانخوود،صشحایابا7UPICC-4-9مادهسو 

حجومخوالصسوودعنووانتحوتیاریومعابتواادریداوروانیودیدعونیادر8.دمودیینتع

واقوعدرکهبودگرفتهدظردردیاهزیانبهواردهخساراتاثباتیبراراینیبشیپقابلفرو 

حسواببوهتیوقطعازیمتعوارفدرجوهاسوتادااردیمبنوابورخسوارتاثباتیبراینیعیاریمع

اثبواتجهوتدریکوافادلوهدتوادسوتخسارت،وروداصلاثباترغمیعلانخواهاماآما،یم

اریواختبا7-4-9مادهسو بنااستنادبهوانیدتاًیدهاوکناارائهرفتهدستازخالصسودزانیم

.دمودنییتعرامطالبهقابلخسارتزانیمشاه،ارائهادلهداشتندظردروخود

 ,Saidov)برخویعقیواهبوه.دوااردبیوادیمحاسبه،دحوهخصوصدر7-4-9بناسو ماده

مووردخسارتمتحملواقعاًدیاهزیانطرفکهشودمتقاعابایارسیاگیمرجع(161 :2008

محواودهدرآدانصشحیتاعمالواستشاهارائهدسترسیقابلمرتبطادلهتما وشاهادعا

جملوهازدیگورفاکتورهوایازوسویعیطیوفادواتومیمرجعاینالبته.داردقرارایادلهچنین

چنویناعموالکوهداشوتدظوردربایوا.بگیورددظردرراطرفینرفتاروواردهخسارتماهیت

مبتنویاقواا ازوبماداباقیUPICCچارچوبدربایستمیرسیاگیمرجعسویازاختیاری

.شوداجتناب2کاخاامنشادهفصلوحلیاادصافوعالاصلبر

اثبواتقطعیوتازمتعوارفیدرجوهباتوادادمیهمخسارتاصلحتیبلکهمیزان،تنهاده*

بوهحکومشورایطیچنویندردادگواه7UPICC-4-9موادهبوهتوجهبارسامیدظربهکهشود

 ,Chengwei)کنوادریافوتخسوارتیتوادوادمویارتباطایندرویودهامیخواهانحقیبی

،(2005)مکزیکویتولیاکننواهعلیوهامریکاییکنناهتوزیعدعویدرودهدمبرای(.192 :2003

تجوارتیشوهرتکسرازداشیمالیغیرخساراتجبرانبرایخواهاناستحقاقداوری،دیوان

                                                                                                                                                                                                     
http://www.unilex.info/case.cfm?id=1149. 
1

.
 Case No. 10422, ICC International Court of Arbitration, 2001, Available at: http:// www. 

unilex. info/ case. cfm? id=957.  
2. Amiable compositeur . 
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متعارفیدرجهباراآنمیزانطورهمینوخسارتاصلوقو،بوددتوادستهویزیراکرد؛ردرا

بوهخسوارتوروداصولیحتوکوهبووددتوادسوتهخواهانیدعونیادر8.کنااثباتقطعیتاز

اسوتیهیبوا.برسوادااثباتبهرا-داردیرمالیغجنبههمویمالجنبههمکه-یتجارتشهرت

توادستیمیداوروانیدبود،خساتاصلاثباتبرقادرخواهانچنادچه موادهازسو بناطبق

اصولاثبواتعوا بوهتوجهباکهایدمااقاا برانجقابلخسارتزانیمنییتعبهدسبت9-4-7

.ایگرداعش مردودخواهانیدعوخسارت،


   متعارف محتمل وقوع استاندارد. 2-1

وقو،استادااردازعبارتشود،میپرداختهآنبهقسمتایندرکهدو مشترکاستاداارد

DCFRسووو کتوواب9:708مووادهو3:608PECL(2)(b)مووادهدرکووهاسووتمتعووارفمحتموول

اگورکوهاسوتشواهمقرر2آیناهخسارتخصوصدرموصوفمواددر.استشاهشناسایی

.استمطالبهقابلباشا،محتملمتعارفیطوربهآنوقو،


 متعارف محتمل وقوع استاندارد مفهوم. 1-2-1
اشوارهمووردشاهیادمواددرآنمیزانتعیینوخسارتاثباتاستادااردعنوانبهکهآدچه

اثبواتبوهمتعوارفیطریوقبوهبایاخسارتمحتملوقو،کهاستاینازعبارتگیرد،میقرار

اصوول،ایونبراسواس»:اسوتشواهبیوان902:8PECLموادهدرمتعارفواژهازمنظور.برسا

کوهمشوابهیشورایطدروکننامیرفتاردیتحسنبااشخاصکهآدچهمبنایبربودنمتعارف

ایونارزیوابیدرخصوصواً.گیردمیقرارقضاوتموردشودا،میگرفتهدظردرمتعارفینطرف

عورفوقضویهبرحاکماحوالواوضا،قرارداد،هافوماهیتاست،متعارفچیزیچهکه

همچنوینوتعریوفاینبهتوجهبا.«شودلحاظبایستمیمربوطمشاغلیاتجاریهایرویهو

گرفتوهصوورتبوودنمتعوارفواژهازDCFRاولکتواب8:804موادهردکوهمشابهیتعریف

حسواببوهمتعوارفخسوارتیمحتمولوقوو،بحث،موردقضیهخصوصدرگفتبایااست،
                                                                                                                                                                                                     
1

. 
Arbitration Center of Mexico, 30.11.2006, available at: 

http://www.unilex.info/case.cfm?id=1149.  
ایناستاداارددرصورتیقابلبررسیاسوتکوهدظوا حقووقیذیوربطمطالبوهخسوارتآینواهراتجوویزدمایواوتموا  .2

 Von Bar)ادواهرسومیتشوناختههایحقوقیمطالبهخسارتآیناهرامشروطبراینکهخیلیدوروبعیادباشا،بسیستم

& Clive, et al. (eds), 2009: 940).

http://www.unilex.info/case.cfm?id=1149
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شواهواقوعمشوابهقراردادهوایدرهمسوانشورایطدرواحووالواوضا،بهتوجهباکهآیامی

8.باشا

روزازبعواواسوتآینواهخسوارتبوردواررث،بحمورداستاداارداینکهگرفتندظردربا

بوهرسویاگیحوالدرقاضویکوهزموادییعنویدها؛میرخدادگاه،سویازخسارتارزیابی

دوتوااسوتملز دادگاهاست،دشاهواردقرارداد،دقضدتیجهدرخسارتیچنینواستقضیه

مووردراآنمیوزانینطوورهموآینواهدرخسوارتوقو،احتمالیعنی(احتمالی)غیرقطعیامر

کوهاسوتمنوافعیبرایفقطگیرد،میقرارحکمموردکهخسارتیبنابراین.دهاقرارارزیابی

(.Chengwei, 2003: 179)باشواداشوتهراآنوقوو،ادتظوارتوادوامیمتعارفیطوربهدیاهزیان

دقوضدتیجوهدرکوهگیوردمویبوردرراهواییهزینههموارده،خساراتهمادناآیناهخسارت

دسوتآدهوابهذینفعشا،دمیدقضقرارداداگرکهمنافعیهمواستشاهواردویبهقرارداد

(.Lando, & Beale (eds), 2000: 436)کردمیپیاا


 متعارف محتمل وقوع استاندارد قلمرو. 2-2-1

فقوطضوابطهاینشود،میاستنباطمتعارف،محتملوقو،یعنیاستاداارد،عنوانازچنادکه

«محتمولوقوو،»واژه.دارداعموالقابلیوتشوودا،میواقعآیناهدرکهخساراتیخصوصدر

موتندرهمینطوور.پیوسوتخواهواوقو،بهآیناهدراحتماالًودشاهواقعخسارتیهنوزیعنی

وPECLیعنویاسوت،گرفتوهقوراراشوارهمووردهاآندریادشاهاستادااردکهالمللیبیناسناد

DCFR،ًکوهآیناهخسارت:»...استشاهذکر«آیناهخسارت»عنوانمربوطه،بنادرصریحا

متعوارفمحتمولوقوو،اسوتادااردقلموروبنوابراین،.«باشوامحتمولآنوقوو،متعارفیطوربه

اسوتادااردایونشومولاز(موجوودخسارت)واردهخساراتواستآیناهخساراتبهمنحصر

کوههمادگودوه2.شواخواهوااعموالدیگوریاسوتادااردهایهاآنخصوصدروهستناخارج

میوزانخصوصدرهموخسارتاصلوقو،اثباتخصوصدرهماستاداارداینافتادمذکور

.(Lando, & Beale (eds), 2000: 436)شودمیاعمالآناحتمالی

                                                                                                                                                                                                     

اسوتاداارددرجوهمتعوارفیاز7UPICC-4-9.درخصوصاثباتخسارتآیناه،همادگودوهکوهقوبشًبیوانشوا،مواده8
بینیدمودهاست.قطعیتراپیش

2. PECL art. 9: 501 (2) (b) & DCFR third book art. 3: 701. 
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 1انصاف و عدل اصل بر مبتنی استاندارد. 3-1

وعوالاصولبورمبتنویاسوتادااردخسوارت،میوزانتعیینعا دااردهایاستاازدیگریکی

اثبواتبردارردظرمورداستادااردکهموضو،اینبهحقوقیآثارازیکهی در.استادصاف

آرایمفوادموروراموااسوت،دشواهابرازدظریدو،هریاآنمیزانتعیینیااستخسارتاصل

ایونکوهدهوامیدشاناست،گرفتهقرارتحلیلموردبعاییهابخشدرکهالمللیبینداوری

وقوو،اثبواتبورایزیوراگیورد،مویقراراستنادموردخسارتمیزانتعیینمرحلهدرفقطاصل

بایسوتیخسوارتاصولبلکوهگرفت،کمکادصافدظیرمعیارهاییازتواندمیخسارتاصل

ازخاصویمووارددرباشواداشتهاختیاررسیاگیمرجعولیکنباشاشاهاثباتاولمرحلهدر

میوزانآنبرمبنوایوگرفتوهیواریمزبووراصولازخسارت،میزانمحاسبهبودنداممکنجمله

.کناتعیینراخسارت


   انصاف و عدل اصل مفهوم. 1-3-1

هوردهوامویامکوانآدانبهکهاست«طرفیناختیار»داوری،حقوقاساسیقواعاجملهاز

ادتخوابحوققاعواه،ایوناعموالموواردازیکی.برگزینناخوداختشفحلبرایراحلیراه

.اسوتداوریدیووانجادوبازادصوافوعوالاصولمبنایبراختشفبهرسیاگیدرطرفین

بورتکیوهبواتاشودمیشناختهمجازداورآنموجببهکهاستفرآینایادصافوعالاصل

2(. Strong, 2012: 97; Born, 2012: 317)کنواگیوریتصومیمادصوافوعواالتکلیمفاهیم
 

اصولاسواسبورگیوریتصومیمحوقاختیاریچنیناعطایبرطرفینتوافقهنگا بهفقطداور

بورایمختوارفوردکوهاسوتشواهگفتوه(Begic, 2005: 219).داشوتخواهواادصوافوعال

قواعواتوادوامویودیستیحقوققواعابهمحاودادصاف،وعالاصلمبنایبرگیریتصمیم

دظومحوالایونبوادمایوا،تبعیتادصافاصولازودهاکنارراامریوتکمیلیازاعمحقوقی
                                                                                                                                                                                                     

برایبیوانمقصووداسوتفادهدموودهاسوت.«عالوادصاف»ازاصطشح27المللیایراندرمادهادونداوریتجاریبین.ق 8
«ex aequo et bono»اقتبواسشواهاسوتکوهدرآنازعبوارتUNCITRALقوادوندمودوه99مادهمزبورازمواده

هاکهمنظوررعایتادصوافووجوااندراتخواذتصومیمداستفادهشاهاست.بررسیدقیقاصطشحالتینیمزبوردشانمی
-پردازیقادونداوریتجاریبوینهاییکهمیانعاالتوادصافوجوددارد،درتبعیتازواژهرغمتفاوتمادظراست.به

ابورایدراینمقالهاستفادهشاهاست.برخیازدویسناگاندیوزهموانواژگوانر«اصلعالوادصاف»المللی،ازاصطشح
(.8935:9ادا،)ر.ک:حمیایان،شهبازیدیاوجعفری،بیانمقصودبهکاربرده

رایداورمراحولوجریواناسوتوتموا یمفهوو کلوکیبراصلعالوادصافیمبتنیدردظرداشتکهداورایبا .2
.ستیآندزانیمنییمختصبهقلمرواثباتخسارتوتعوشودیشاملم
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 (.Jacquet, 2005: 15)شماردمحتر بایاراعمومی

عنووانبهادصافوعالاصلاساسبرگیریتصمیمقارتعموماًدظریات؛ازیکیمطابق

دشواهشناساییادعاهایپذیر قادون،ازعاولباوشودمیفرضقادونخشفبرعملاختیار

تصومیمرسامیدظربه.گرددمیممکنقادون،مبنایبرردبهمحکو دعاوییاقادونجادباز

بوهراطورفدوهوربهخسارتکهاستمنصفادهحلیراهادصافوعالاصلاساسبرگیری

کننواحفو راتجواریارزشومنارابطوهتواسوازدمویرقوادرابالقوهرقبایورسادامیحااقل

(Saidov, 2008: 167.)

-4مواده.اداکردهشناساییرامفهو اینداخلیوالمللیبینداوریبرحاکممقرراتاکثر

دمودهقادون99-2مادهوICC2(2087)داوریقواعا28-9ماده،LCIA8 (2084)قواعا22

UNCITRALدموده
دیوزملیقوادیناکثر.اداکردهشناساییرامفهو این(2005اصشحاتبا)9

اثورترتیوبادصافوعالاصلبرمبنایگیریتصمیمبرایداوراختیاربرمبنیطرفینتوافقبه

داورانهیوختکوه(8359)ایوراندفوتملویشرکتعلیهسفیردعویدرکهچنانهم.دهنامی

النفععا میزانبوددا،ادصافوعالاصلبرمبتنیارداستادامبنایبرگیریتصمیمدرمختار

دیووانامور،ایونرغومعلیشود،اثباتدقیقصورتبهبوددتوادستهخواهانسویازادعامورد

مقورردیوان.کردتعیینالنفععا خسارتعنوانبهرامبلغییادشاهاستاداارداعمالباداوری

میوزانوخسوارتاصلکهچرادیست،احرازقابلیقیدقصورتبهخسارتمیزان»:کهداشت

اصولبورمبتنیاستاداارداستنادبهخسارتمیزانتعیینداورانوریفهبنابراین.دیستناقطعیآن

4.«استبودهقضیهاحوالواوضا،لحاظباادصافوعال


   انصاف و عدل اصل بر مبتنی استاندارد اعمال قلمرو. 2-3-1

آنموجوببهکهداردوجودادصافوعالاصلدا بهایقاعاهالمللیبینیهاداوریدر

دحووهاین.دمایافصلوحلادصافوعاالتمبنایبررادعویطرفیناختشفتوادامیداور

وضوعیتیچنیندرداورصشحیتوباشامیقراردادطرفینارادهبرمبتنیداوری،دررسیاگی
                                                                                                                                                                                                     
1. London Court of International Arbitration. 
2. International Chamber of Commerce. 
3. United

 Nations Commission on International Trade Law
.
 

4. Case No. 35 I.L.R. 136, Sapphire International Petroleum Ltd. v. National Iranian 
Oil Company [Ad hoc Tribunal, 15 March 1963], available at: 
https://www.biicl.org/files/3940_1963_sapphire_v_nioc.pdf.   

https://www.biicl.org/files/3940_1963_sapphire_v_nioc.pdf
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تنهواملیهایدادگاهدراصلیچنیناعمالاستبایهی.استدعویباصحاارادهازبرگرفته

راادصوافوعواالتاصلمبنایبرتصمیماتخاذمتبو،،قادونکهاستپذیرامکانصورتیدر

خصوووصدربلژیووکهووایدادگوواهسووویازصووادرهآرایازبرخوویدر.باشووادادهاجووازه

داشوت،قورارکواالالمللویبوینبیوعوادسویونکنشمولتحتکهالمللیبینتجاریقراردادهای

8.استشاهتعیینادصافوعالاصلبهتوسلباخسارتمیزان


 انصاف و عدل اصل بر مبتنی استاندارد اعمال آثار. 3-3-1

خسوارت،اثبواتخصووصدرتوادهنوااجازهداوربهتوادنامیهمتوافقباقراردادطرفین

وعوالاصولاسواسبور،(آدهابهاستنادامکانصورتدر)ثباتیااستادااردهایسایربرعشوه

احووالواوضوا،لحواظبواتوادوامویداوروضوعیتایندرحتیودمایاتصمیماتخاذادصاف

ادصوافوعوالاستادااردمبنایبرودمودهخارجاستادااردهاسایرشمولازراموضو،قضیه،

ولویگردد،تعییندتوادااستادااردهاسایربهتوجهباخسارتمیزانبساچه.دمایاگیریتصمیم

سوایربواخسوارتمیزانگاهیهمینطور،.دموداحیارادیاهزیانحقوقبتواناصلاینلحاظبا

یوادیاهزیانوضعیتلحاظباادصافوعالاصلاعمالباولیکنگردد،میتعییناستادااردها

.شودمیکاستهادعاموردخسارتمیزانازاحوالواوضا،سایریاودیگرطرف

اسوتاداارداسواسبورخسوارتکوهصوورتیدرگفتوهپیشاستادااردهایبرخشفبنابراین،

پارامتریهراساسبرآنمیزانگیرد،میقرارتصمیماتخاذموردادصافوعالاصلبرمبتنی

بوهداورتوجوهمادنوا؛شوودمویتعیوینکنوا،رهنموونادصوافوعواالترعایتبهراداورکه

در.خسوارتجبورانازبعوادتایجحتیوقضیهبرحاکماحوالواوضا،طرفین،مالیوضعیت

دیووان،(2008)پرتوریکووازشورکتیعلیوهپادامواییشرکتسویازمطروحهدعاویازیکی

وعمنوافازمحرومیوتدورهطوولبایسوتیخسارت،میزانارزیابیبرایکهعلتاینبهداوری

راهاآندورهاینطیدرتوادستمیدیاهزیانکهمعامشتیسوددهیقابلیتوتعاادهمینطور

                                                                                                                                                                                                     
1. See: District Court Hasselt (Belgium) 18 October 1995 <http:// cisgw3. 
law.pace.edu/cases/951018b1.html>); Vital Berry Marketing NV v Dira-Frost NV District 
Court Hasselt (Belgium) 2 May 1995 <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950502b1.html>; 
Steinbock- Bjonustan EHF v NV Duma District Court Kortrijk (Belgium) 4 June 2004 
<http://www.cisg.law. pace.edu/cisg/wais/db/cases2/040604b1.html>; JM Smithuis Pre 
Pain v Bakkkershuis Commercial Court Hasselt (Belgium) 20 September 2005 
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050920b1.html>. 
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دقیوقعناصورتوادوادمویخصووصایوندرکارشوناسارزیوابیوگورددمشوخصکنا،منعقا

میوزانکارشوناس،ادتخوابجوایبوهکوهدموودمقرردمایا،ارائه داوریدیوانبرایرامحاسبه

وانیودنکهیارغمبهیدعونیادر8.دمودخواهاتعیینادصافوعالاصلبنایبرمراخسارت

دورهطوولیعنوی)اسوتبوودهکارشوناستوسوطخسوارتیابیوارزیبورااریومعنییتعبرقادر

کوهاسوتبوودهاهیوعقنیوابراما(آدهایسوددهزانیمومعامشتتعاادومنافعازتیمحروم

نیویتعومحاسوبهراخسوارتزانیومادشواهییارهایمعازستفادهاباتوادستدخواهاکارشناس

خسوارتزانیومادصافوعالاصلاعمالقیطرازرأساًکارشناسدظراخذباونفلذاا،یدما

خسوارتوقوو،هرگواهکهگرفتجهیدتتوانیمادشاهییرألیتحلدرنیبنابرا.دمودنییتعرا

یاگیرسومرجوعباشوا،مشوکلاریبسوایودواممکنآنزانیوممحاسوبهامواباشامسلمومحرز

.کنانییتعراخسارتزانیمادصافوعالاصلبراساستوادایم

 
   ایران حقوق رویکرد. 4-1

بووهراجووعموواودیومشووخصقواعوواموواحقوووقدرشووااشووارهمقامووهدرکووههمادگودووه

دتوایجبوهبتووانشوایاکوا احازبرخویدراستقراءبااماشود؛دمیمشحظهاثباتاستادااردهای

درجوهاسوتادااردبوهدسوبتایورانحقووقرویکوردخصووصدر.یافوتدسوتمشابهیتقریباً

شورایطجملوهازایورانحقوقدرخسارتبودنمسلمکهآنبااستگفتنیقطعیت؛ازمتعارفی

توجهردموچناانشرط،ایناثباتاستادااردوطریقامااست،شاهتلقیجبرانقابلخسارت

بوهکوهدحووبوایناست؛گرفتهقرارآنبودناحتمالیمقابلدرخسارتبودنمسلم.استدبوده

خصووصایندر.کردمحکو خسارتجبرانبهراکسیتواندمیزیان،وروداحتمالصرف

عرفویمسولممسولم،ازمقصوودوباشواآیناهضرراستممکنمسلمضررکهاستشاهبیان

میوانشورطاینبررسیدربرخی(.8937:13رحیمی،وصفایی)یقینیوواقعیمسلمدهاست

گذشوتههوایزیواندربواره»:ادواداشوتهبیوانوشواهتفکیکبهقائلآیناه،وموجودخسارات

وجوودوجاادیقناعتاینآیناههایزیاندربارهولیرسیاعرفییقینبهاستممکنتاحای

یادشواه،اسوتااللعبواراتبهباتوجه(.8932:47کاتوزیان،)«تاساحتمالیچیزهمهوداارد
                                                                                                                                                                                                     
1. Arbitral Tribunal of the City of Panama, 24.02.2001, available at: http:// www. 
unilex. info/case.cfm?id=677.  
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دظریوهدرراخسارتبودنمسلمشرطاحرازدرعرفیقطعیتبهارجا،ضمنیطوربهتوانمی

معنوایبوهخسوارتبوودنمسولمکوهاسوتشاهاستااللراستا،همیندر.دمودکشفمذکور

هطورضمنیاینعقیاهدیزقطعیتمطلوقراکهب8(8934:77بابایی،)دیستریاضیصادرصا

می متعوارفقطعیتتوانمیایرانحقوقدرخسارت،بودنمسلماثباتبرایبنابراینوکنارد

.دادقرارعملمشکرا

بوردوارراستادااردایناینکهبهدظرمتعارف،محتملوقو،یعنیدو استادااردخصوصدر
مطالبوهامکوانبوهدسوبتایورانحقووقموضوعتواداردورتضرباواًلذااست،آیناهخسارت

موادیدادرسویآیوینقوادون686موادهارتبواطایندر.گیردقراربررسیموردآیناهخسارت
یوادادرسویازداشویخسوارتجبران....توادامیخواهان:»داردمیمقررچنین8973مصوب

ازامتنوا،یواحوقادایبهدسبتخواداهتقصیرعلتبهکهراآنادجا عا یاتعهاادجا تخخیر
مطالبوهامکوانقادودگوذارمواده،ایوندر...«.دمایامطالبه...شا،خواهایاشاهواردویبهآن

موجوببههمینطور،.استکردهشناساییشا،خواهاواردآیناهدرکهراقراردادیخسارت

دیواهزیوانکوارقووهتاشودموجبادیجسمصامهکهفرضیدرمادیمسئولیتقادون6ماده
بورایتوادوامویدادگاهیابا،افزایشویزداگیمخارجوبرودبینازکلیطوربهیاشودکم

خسوارتتخموینامکوانکوهآدجواییازوکنواصوادرمقتضیحکمآیناهزمانهایخسارت
یعنویخوودحکومدربتوادواسالدوتاکهاستشاهدادهاجازهدادگاهبهاست،دشوارآیناه
مزبوورموادهدرمقررحکماگرچه.دمایادظرتجایادیاهزیانبهپرداختقابلخسارتمیزان

دیوزقوراردادیمسوئولیتبوهتسوریقابولامااست،شاهبینیپیشغیرقراردادیمسئولیتبرای
در.دموودتخییواراایورانحقووقدرآینواهخسوارتجبورانتووانمیترتیبباینکهباشامی

جبورانبوهحکومصوورتیدر»:کوهادواداشوتهبیوانبرخیآیناهخساراتاثباتدحوهباارتباط
بیشوترمراتوببهآنوروداحتمالامور،متعارفوطبیعیسیرطبقبرکهشودمیدادهخسارت

بورایمتعوارفوقوو،احتموالضمنیدحوبهابرازیدظریاتدر(.8932:41کاتوزیان،)«باشا
.استشاهتخییاآیناهخسارتمطالبهامکان

                                                                                                                                                                                                     

قابلذکراستکهبراساسدیاگاهحقوقاانیادشاه،شرطمسلمبودنخسارتتنهادارربرخساراتگذشوتهاسوتو .8
اصووول7-4-9،مطووابقمواده«یازقطعیوتدرجوهمتعووارف»درخصووصخسوارتآینوواهموضووعیتدوواارد.اموااسووتاداارد

UPICCدرخصوصخساراتآیناههمجریاندارد.برایمطالعهدراینموردر.ک:بهقلمرواستاداارددرجهمتعوارفی
ازقطعیتدراینمقاله.
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تجواریداوریقوادونبوهتووانمویایرانحقوقدرسو استاداارداعمالامکانبررسیدر

ایون27مواده9بنواموجببه.دموداشارهاست،آدسیترالدمودهقادونازاقتباسیکهالمللیبین

وعوالاسواسبورتوادوامویشونابادادهاجوازهصوریحاًطرفینکهصورتیدرداور:»...قادون

حقووقدرمثبتویتحولمقررهایناگرچه...«.بگیردتصمیمکاخاامنشادهصورتبهیاادصاف

ایوندرصوریحیمقوررهفقواانعلوتبوهدادگستریمحاکمدرآناعمالاماشود،میتلقیما

بوهگورایشازهواییدمودوهقووادین،دراسوتقرابواکوههرچنوا.رسامیدظربهمشکلخصوص

دمودوهعنووانبوه.گرددمیآشکارمحاکمهایگیریتصمیمدرآندخالتضرورتوادصاف

درراخسوارتمیوزانکهاستشاهدادهاجازهدادگاهبهمادیمسئولیتقادون4ماده2بنادر

ایون.دهواتخفیوفباشوا،زیوانواردکنناهتنگاستیوعسرتموجبآنجبرانکهشرایطی

-8915:1کاتوزیوان،؛8934:261رحیمی،وصفایی)دااردادصافبهرجو،جزمبناییحکم

.شودمیمشحظه8فرادسهمادیدادرسیآیینقادون700مادهدروضعیتیچنینمشابهو(537



 اثبات خسارت استانداردهای خاص .2
هشویوازبایواداورآناسواسبورکوهداردوجوودخسوارتاثباتالگوهایازدیگربرخی

جوایگزینمعاملوهقیمتبهاستنادیابازاررایجقیمتبهرجو،مادنامشخصصورتبهخاصی

عوا صوورتبوهخسارتاحرازرو پیشین،استادااردهایخشفبرحقیقتدر.کنااستفاده

دوشوتار،ازبخوشایوندر.اسوتشواهگرفتهدظردراثباتبرایمشخصیمعیارودبودهمادظر

خسارتمعیاردیزوخسارتمحاسبهفرضیوواقعیرو جملهازاثباتیاصخاستادااردهای

.استگرفتهقرارمطالعهموردمنفیمنافعومثبتمنافعمبنایبر


 خسارت اثبات فرضی روش و واقعی روش .1-2

کوهاستخسارتمحاسبهفرضیرو وواقعیرو خسارت،اثباتخاصاستاداارددو

رجو،خسارتمحاسبهواقعیرو ازمنظور.اداگرفتهقرارشناساییدمورالمللیبیناسناددر

بورایکوهاسوتاینفرضیرو ازمرادواستخسارتمیزانتعیینبرایجایگزینمعاملهبه
                                                                                                                                                                                                     

ادی.بهموجبمادهمزبور،قاضیدرارتباطباصاورحکمبورخسواراتدادرسویبراسواسادصوافبوهوضوعیتاقتصو 8
محکو علیهبایستیتوجهدمایا.
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.شودمیمراجعهبازاررایجقیمتبهخسارتمیزانتعیین


  خسارت محاسبه واقعی روش .1-1-2

ادعقوادهنگوا بوهکوهاستواقعیرو ازاستفادهخسارت،میزانتعیینهایمعیارازیکی

76مواده،7UPICC-4-6موادهدر.شوودمویگرفتوهکواربهشرایطیلحاظباجایگزینمعامله

CISG،3:605مادهPECLسو کتاب9:705مادهوDCFRاستشاهشناساییضابطهاین.

قورارداد،دقضعلتبهطرفینمیانقراردادچنادچهمذکور،اسناددرمقررقواعاموجببه

معاملوهدیواهزیوانفسوخ،ازپوسمعقولیزمانماتررفومعقولطریقبهاگروشودفسخ

عنووانبوهراجوایگزینمعاملوهوقوراردادیقیموتبوینتفاوتتوادامیکنا،منعقاجایگزینی

بوهزیوراشوود،میشناختهواقعیرو عنوانبهخسارتتعیینشیوهاین.دمایامطالبهخسارت

(.Saidov, 2008: 173)داردتوجهدیاهزیانواقعیرفتارووضعیت

فسوخشورطدخستین.استشرایطیتحققبهمنوطخسارتمحاسبهواقعیرو ازاستفاده

اسوتمقابولطرفسویازتعهادقضعلتبهقرارداددیاهزیانطرفسویازاصلیقرارداد

(Saidov, 2008: 174.)

.اسوتجوایگزینمعاملوهادعقوادخسوارت،محاسبهواقعیرو بهاستنادبرایشرطدومین

بواقراردادفسخازپسبایستمیشود،تلقیجایگزینمعاملهبتوادااینکهبرایایمعاملهچنین

 & Vogenauer)گوورددمنعقووااصوولیقوورارداددوواقضطوورفازغیووردیگووریشووخص

Kleinheisterkamp (eds), 2009: 890)یعنویباشواشواهمنعقوا«واقعاً»بایستمیمعاملهاینو

(.Saidov, 2008: 178)دباشاصوری

بوهباشوا،شواهمنعقوامتعوارفیومعقولطریقبهجایگزینمعاملهکهاستاینشرطسومین

وجوودعرفویمشوابهتوارتبواطچنوانبایواجوایگزینمعاملهواصلیقراردادمیانکهمعنیاین

وشوعاریان)شودگرفتهدظردراصلیقراردادبرایجایگزینقراردادعنوانبهبتواداتاا،باشداشته

شواهمنعقوااصلیقراردادباجایگزینیمنظوربهواقعاًبایاایمعاملهچنین(.8936،176رحیمی،

نوافعمبتوادواوبوودهمورتبطاصلیقراردادباکلیطوربهکهاستاینمستلز امریچنینوباشا

(.Gotanda, 2005: 11-12)دمایاتضمیناصلیقرارداداجرایدررادیاهزیان
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معاملوهکوهاسوتایونجایگزینمعاملهازداشیخسارتمطالبهبرایشرطچهارمیندهایتاً،

ادعقوادزموانبوودنمعقوول.شوودمنعقواقراردادفسخازپسمعقولزمانماتررفمذکور

 :Saidov, 2008)باشوامتفواوتتوادوامویقضیههراحوالووضا،احسببرجایگزینمعامله

184 ; Huber & Mullis, 2007: 287 .)میوانمبلو اخوتشفوجوودوموذکورشورایطاحورازبا

خواهواشاهیادقرارداددوقیمتتفاوتمستحقدیاهزیانجایگزین،قراردادواصلیقرارداد

.بود


 خسارت محاسبه فرضی روش. 2-1-2

رو اسوت،شواهمطورحواقعویرو مقابولدرخسارتمحاسبهبرایکهدیگریمعیار

شورایطبرخویلحواظوجایگزینمعاملهادعقادعا هنگا بهکهاستخسارتمحاسبهفرضی

.داشتخواهاوجودرو اینبهاستنادامکاندیگر

ایوناولنوابموجببه.استفرضیرو بهخسارتمحاسبهخصوصدر75CISGماده

مسوتحقدیاهزیانباشا،داشتهوجودکاالبرایرایجیقیمتوشودفسخقراردادچنادچهماده

رو ایون.بوودخواهوافسوخزمواندررایوجقیمتوقرارداددرشاهتعیینقیمتبینتفاوت

مورددیزDCFRسو کتاب9:707مادهو3:607PECLماده،7UPICC-4-5مادهدرمحاسبه

.استگرفتهقراراساییشن

امکوادی،چنوینرغومبهاینکهیادااردوجودجایگزینقراردادادعقادامکاندیاهزیانبرایگاهی

تعیوینقیموتبوینتفواوتتوادامیویحالتیچنیندر.دااردجایگزینقراردادادعقادبهتمایلیوی

خسواراتمحاسوبهبورایکوهرو نایو.کناوصولرافسخزماندررایجقیمتوقرارداددرشاه

بورخشفزیورااسوت؛معوروفخسوارتمحاسوبهفرضویرو بهاست،شاهبینیپیشمطالبهقابل

فرضویرو دراسوت،جوایگزینمعاملوهواقعویادعقوادبورمبتنیکهخسارتمحاسبهواقعیرو 

ویکوهاسوتایونبورمزبوررو فرضبلکهاست،دکردهمنعقاجایگزینیمعاملهعمشًدیاهزیان

(.Knapp, 1987: 558)کنامنعقارایجقیمتبهراجایگزینمعاملهتوادستهمی

اوالً.اسوتشورایطبرخویتحقوقبوهمنووطفرضویرو اساسبرخسارتمحاسبهامکان

ثادیاً.استدیاهزیانجادبازقراردادفسخبهمنوطفرضیرو بهاستنادواقعی،رو همادنا
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قورارداددرکوهاینیاوباشادکردهاقاا جایگزینمعاملهادعقادبهدسبتبایستمیدیاهزیان

وجوودثالثواً.باشوادیافتوهتحققخسارتمطالبهواقعیرو بهاستنادشرایطمنعقاه،جایگزین

 (.Saidov, 2008: 197-199)استضروریشاه،فسخقراردادموضو،برایبازاررایجقیمت

مبنوایبورخسوارتمطالبوهامکانمذکور،شرایطازهریکفقاانصورتدراستبایهی

تعیوینکلویقواعوااسواسبورجبرانقابلخسارتمیزانوداشتدخواهاوجودفرضیرو 

(.Saidov, 2008: 215)شاخواها


 خسارت اثبات در فرضی و واقعی هایروش کارکرد. 3-1-2

میوزانتعیوینبورایایطریقوهمزبوورهوایرو اآیوکوهاستاینرسامیذهنبهکهسؤالی

شوابیوانقوبشًکوهدحوویبوهدارد کوارکرددیوزخسارتوقو،اصلاثباتدریااستخسارت

(Saidov, 2008: 154-155)وداردخسوارتاصولاثبواتبوامشزموههمیشوهخسارتمیزاناثبات

بوهارجوا،یوادادگواهطریوقاز)فرضویرو یواواقعویرو بهرجو،بادیاهزیانکههنگامی

قوراردادوسوویوکازاصولیقوراردادمیوانقیمتتفاوتمبنایبرراخسارتمیزان(کارشناسی

وقوو،اصولشویوه،ایونباحقیقتدرکنا،میاثباتدیگرسویازبازاررایجقیمتیاجایگزین

بوهودیسوتصوادقمیشههقاعاهاینعکسکهداشتتوجهبایاالبته.شودمیاثباتدیزخسارت

درحوالعویندرودمایااثباتراخسارتوقو،اصلبتوادادیاهزیاناستممکندیگرعبارت

بوربوودخواهواقوادرداوروضوعیتایوندرکهشودمواجهمشکلباواردهخسارتمیزاناثبات

.دمایاتعیینراخسارتمیزاندقیقغیروتخمینیدحوبهحتیاثباتیاستادااردهایسایرمبنای


   منفی منافع و مثبت منافع مبنای بر خسارت. 2-2

ازعبوارتشوودمویگرفتوهکواربوهخسارتاثباتبرایکهخاصیاستادااردهایجملهاز

هوایسیسوتمدرکوهاسوتمنفویمنوافعمبنوایبرخسارتومثبتمنافعبرمبنایخسارتمعیار

درمفواهیمایوناگرچوه.اسوتشواهاتخاذدهاآبهدسبتمتفاوتیرویکردهایمختلفحقوقی

موراد8.هستناواحایمفهو بیادگرامااست؛رفتهکاربهمختلفیعناوینبامختلفهایسیستم

                                                                                                                                                                                                     

منوافع»برایخسارتبرمبنایمنوافعمثبوتو(Expectation Interest«)منافعموردادتظار»العنواندرسیستمکامن .8
رود.(برایخسارتبرمبنایمنافعمنفیبکارمیReliance Interest«)مورداتکا
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واسوتقرارداداجرایموقعیتدردیاهزیاندادنقرارمثبت،منافعمبنایبرخسارتجبراناز

درموجوودموالیوضعیتدردیاهزیاندادنقرارمنفیمنافعبرمبنایخسارتجبرانازمنظور

.استقراردادادعقادزمان

 
   مثبت منافع مبنای بر خسارت. 1-2-2

دسوتهدرراقورارداددقوضازداشویخسواراتجبورانمادیقوادینوحقوقیهایسیستماکثر

خسوارتزاهافشا،اشارههمچنادکه.ادادادهقرارشناساییموردمثبتمنافعمبنایبرخسارت

درسوتیبوهقرارداداگرکهاستمالیوضعیتچناندردیاهزیاندادنقرارمثبت،منافعمبنایبر

منفعتویدوو،هرشاملاستممکنوضعیتاین.گرفتمیقراروضعیتآندرویشا،میاجرا

یافوتمویدسوتمنوافعایونبهقرارداداجرایدتیجهدردیاهزیانداد،دمیرخدقضاگرکهباشا

(Gotanda, 2006: 14.)خسواراتدسوتههوردومثبوت،منوافعمبنوایبورخسوارتاستنادبهبنابراین

(.Fauvarque-Cosson & Mazeaud, 2008: 293)بودخواهنامطالبهقابلالنفع،عا ووارده

اسووتاداارد DCFRسووو کتوواب9:702و3:602PECLموووادالمللووی،بوویناسوونادمیوواندر

حکوموشناساییجبرانقابلخساراتاصلیمیزانتعیینبرایرامثبتمنافعبنایمبرخسارت

مبلغویخسوارت،اصولیمیوزان»:داردمیمقررچنین3:602PECLماده.اداکردهارائهمشابهی

ادجوا درستیبهقرارداداگرکهدهاقرارموقعیتیچناندرامکانحاتارادیاهزیانکهاست

طوورهموینوواردهضوررهایخسوارتی،چنوین.گرفوتمویقوراروضعیتآندرویشا،می

2UPICC-4-7مواده.«گیوردمیبردررا،استماداهمحرو آدهاازدیاهزیانکههاییمنفعت

مبنوایبور74CISGموادهدهایتاًواستدادهقرارشناساییموردراخساراتکاملجبراناصل

شوودمویتفسویرمثبوتمنوافعمبنوایبورخسوارتاسوتادااردوخسواراتکاملجبراناصلدو

(Saidov, 2008: 27.)

عنووانتحوتایقاعواهمثبوت،منوافعبرمبنایخسارتمعیاردرکنارکهداشتدظردربایا

شواهگوذاریپایوهژرمنوی-رومویحقوقیدظا درکهداردوجودخساراتکاملجبراناصل

هوایفرموولعلیرغم.هستناجبرانقابلالنفععا واردهوخساراتتما اصلاینمطابق.است

اصولدوهور(Saidov, 2008: 26)برخویاعتقوادبوهخسوارت،میوزانتعییندردواینمتفاوت
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زیراادا،شاهبنیادگذاریمشترکیایاهبامثبتمنافعمبنایبرخسارتوخساراتکاملجبران

درستیبهتعهااگرکهدادقراروضعیتیدررادیاهزیانتوانمیخساراتکاملجبرانبافقط

.گرفتمیقراروضعیتآندرویشا،میادجا 


   منفی منافع مبنای بر خسارت. 2-2-2

خسوارتمیوزانحقووقیهوایسیسوتمازبرخویمثبوت،منوافعمبنوایبورخسارتمقابلدر

جبورانازدوو،ایونهواف.اینوادممویتعیینمنفیمنافعبرمبنایخسارتاستنادبهرادیاهزیان

ویشوا،دمویمنعقواقورارداداگرکهاستمالیوضعیتآندردیاهزیاندادنقرارخسارت،

اتکوایازداشویهوایهزینوهجبرانباامراین(.Gotanda, 2006: 14)داشتقرارجایگاهآندر

بورایکوههستنامواردیشاملعماتاًهاییهزینهچنین.پذیردمیصورتقراردادبهدیاهزیان

ایونلحواظبواکوهخسارتازدیگریدو،.باشنامیضروریقرارداداجرایوتاارکادعقاد،

هوایفرصوتدادندسوتازدتیجوهدردیواهزیانکهاستخسارتیباشا،میمطالبهقابلمعیار

موجوباقضدوطورفباقراردادادعقادزیرااست،شاهمتحملقراردادادعقادبرایدیگرمشابه

مووردمنوافعازحمایوتمعیوارلحاظباوشودمیدیگرمعامشتادعقادازدیاهزیانمحرومیت

داشوتدظردربایا.گرددجبرانبایستمیخسارتیچنین(منفیمنافعمبنایبرخسارت)اتکا

دسوتازخسوارتحقیقوتدروبوودهالنفوععوا ازخاصیدو،حمایت،موردمنفعتاینکه

ایونتفواوت(.النفوععا )منفعتخوددادندستازدهآیا،میحساببه8منفعتشادسدادن

بوهمنفعوتشوادسدادندسوتازخسوارتمیوزانکوهاسوتجبرانقابلخسارتمیزاندردو

کوهاسوتذکوربوهالز  (.Saidov, 2008: 30-31)باشوامویالنفوععوا خوودازترپایینمراتب

اسوتنادمووردزمادیغالباًوبودهحقوقیهایدظا توجهموردکمتریمنفمنافعبرمبنایخسارت

2(.Gotanda, 2006: 91)باشاشاهاعش باطلقراردادکهگیردمیقرار

میوانکوهداشوتارهاربایامنفی،ومثبتمنافعمبنایبرخسارتمیانارتباطخصوصدر
                                                                                                                                                                                                     
1. Loss of a Chance to Profit. 

النفعقابلمطالبهتلقیشاهاسوت،بوهایونقوقسوئیسدرمفهو خسارتبرمبنایمنافعمنفی،دو،خاصیازعا .درح 2
توادامنوافعازدسوتدادهدیاهمیشاهقابلمطالبهدیست،امازیانشرحکههرچناعا حصولمنافعداشیازقرارداددقض

دردتیجوهاعتموادبوهقوراردادمنعقواهمتحمولشواهاسوت،مطالبوهدمایواداشیازعا ادعقادمعوامشتمشوابهدیگورراکوه
(Fauvarque-Cosson & Mazeaud, 2008: 298). 
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خسوارتوواردهخسواراتجبرانقابلیت.داردوجودپوشادیهمجهاتبرخیازمعیاردواین

ایونازواسوتشواهشناسواییمعیاردوهردردیگرمشابههایفرصتدادندستازدتیجهدر

داشوتارهواربایااستاداارد،دوایناشتراکدقاطازفارغاما.داارداتفاوتییکایگرباحیث

پوشوشراخسوارتمیوزانازیمتفواوتهوایجنبوهوبوودهمتفواوتیکوایگرازمفاهیماینکه

منفویمنوافعمبنوایبرخسارتومحورآیناهرویکردیمثبتمنافعمبنایبرخسارتدهنا؛می

(.Saidov, 2008: 31-32)استمحورگذشتهرویکردی
 

 ایران حقوق رویکرد .3-2

صوریحیمقوررهدربرداردواهایورانمادیقادونخسارت،محاسبهواقعیرو باارتباطدر

ومقورراتبرخویازتوانمیامادیست،جایگزینقراردادازداشیخسارتمطالبهخصوصرد

راجوعموادیقوادون291و222موادازمثشً.دمودتخییاراخسارتیچنینمطالبهحقوقیقواعا

قوادون47مووادهمینطوورومتعهواهزینوهباثالثشخصیامتعهالهسویازقرارداداجرایبه

دقوضهنگوا بوهکوهاالجوراالز رسومیاسنادمفاداجرایدامهآیین94ومادیکا احاجرای

دموودهشناسواییراثالوثاشوخاصجادوبازیوامتعهالوهسویازتعهااجرایامکانقرارداد،

بوهتوادوامویحواکممتعها،داحیهازقرارداداجرایعا صورتدرکهشودمیاستنباطاست،

ادجا اگروکنافراهمثالثشخصیامتعهالهخودتوسطراتعهاا ادجموجباتمتعهاخرج

اگرچوه.بوودخواهوامتعهاعهاهبرآدهاپرداختگردد،اضافیهایهزینهورودبهمنجرآدان

کوهاسوتبوودهایونقادودگوذارهوافولویاسوت،پابرجااصلیقراردادیادشاه،مصادیقدر

قورارداددربایاراقاعاههمینودهاقرارمتعهادو ربراتعهااجرایاضافیهزینههرگوده

داشوتدظوردربایواالبتوه.ساختجاریشود،میمنعقااصلیعقافسخمتعاقبکهجایگزین

دو قراردادادعقادمثالبرایگردد؛میلحاظدیزایرانحقوقدررو اینبهاستنادشرایطکه

 (.116-8936:119رحیمی،وشعاریان)ذیردپادجا متعارفیومعقولطریقبهبایا

محاسبهدررایجقیمتبهارجا،وفرضیرو خصوصدرایمقررهایرانمادیقادوندر

رسومیاسونادمفواداجورایداموهآیوین23موادهازمشوابهدتیجوهاموا.شوددمیمشحظهخسارت

معوینعویناجرائیوهموضوو،هرگواه»:موذکورموادهموجببه.آیامیدستبه8917مصوب

ورزدامتنوا،تعهاادجا ازمتعهاوبودهذمهدرکلیمالیادباشادسترسیآنبهوبودهمنقول
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ایون...«.بخواهواراتعهوااجورایروزبهوایتوادامیمتعهالهدشود،یافتخارجدرآنمثلیا

بوودهسیبررموردفرضیرو بهخسارتمحاسبهخصوصدرکهاستوضعیتیمشابهحکم

:8936رحیموی،وشوعاریان)پوذیرفتتعهوااتدرکلیقاعاهعنوانبهراآنتوانمیواست

137.)

بورخسوارتومثبوتمنوافعمبنوایبورخسارتبهدسبتایرانحقوقرویکردخصوصدر

مطالبوهقابولخسوارتمیوزانبوارابطوهدرمادیقادونکهداشتدظردربایامنفیمنافعمبنای

موذکورضوابطهدوازیوکهورردیواتخییوادرصوریحایمقوررهحاویقرارداددقضزاداشی

دوژاد،سلطادیوسربخشخاد ؛8913:865قاسمی،)برخیدظربرخشفحالاینباباشا،دمی

خسارتالضرر،قاعاهمادنافقهیوحقوقیمبادیازبرخیبهتوسلبامعتقاداکه(8932:45

درسوتدحوبهقرارداداگرکهدهاقرارموقعیتیدرراویکهشودادادحویبهبایادیاهزیان

مطالبوهامکوانعوا لحواظبواکوهگفتبایاگرفت،میقرارموقعیتآندرویشا،میاجرا

مبنوایبورخسوارتمیوزانتشوخیصضوابطهبهرجو،ایران،حقوقفعلیوضعیتدرالنفععا 

ومثبوتمنوافعمبنوایبورخسارتضابطهدومیانادتخابدراگرچه.دیستمتصورمثبتمنافع

بایسوتیاموااسوت،برخوردارکافیپشتوادهومنطقازاولضابطهمنفی،منافعمبنایبرخسارت

-عوا موضوو،بهدسبتراایرانحقوقرویکردباواًدقیق،پاسخارائهوقضیهدهاییتحلیلدر

گوا ایورانحقووقبوهموذکورضوابطهدوازیکیابادتسمقا درس سودمودشناساییالنفع

.برداشت

گذاشوتهسرپشتخصوصایندررامتفاوتمرحلهسهایرانحقوقکهاستاینواقعیت

قوادونتصویبزمان)8981تا(مادیقادونتصویبزمان)8907هایسالبهاولمرحله.است

درصوریحایمقوررهموادیادونقوکوهمواتایونخشلدر.گرددبازمی(مادیدادرسیآیین

النفوععوا بهحکمصاورازفقهیمبادیبهاستنادبامحاکمقضاتدااشت،النفععا خصوص

8981سوالدرمادیدادرسیآیینقادونتصویبازبعایعنیدو مرحلهدر.دموددامیامتنا،

مطالبوهامکوانخو،،ایونکوردنپورمنظوربهاستدمودهبیاندفتریمتیناحماکههمادگوده

دسوتتواشواگنجادواهمادیدادرسیآیینقادون721مادهدربودماهویامریکهالنفععا 

گشودهالنفععا بهحکمصاوردرمحاکم بواکوهسو مرحله(.8938:27دفتری،متین)شود
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دشواهاییشناسومطالبوهقابولخسوارتعنووانبهالنفععا وبودههمراهقادودگذارموضعتغییر

بوهکوهباشواموی8973مصوبمادیدادرسیآیینقادونتصویبازبعادورهبهمربوطاست

.استشاهاعش مطالبهغیرقابلالنفععا خسارتمذکورقادون686ماده2تبصرهموجب

آمواهعملبهدویسناگانسویازقادودگذاراخیرموضعبهدسبتکهتوجیهاتیهمهرغمبه

بویشدیاگاهاینواستالنفععا مطالبهامکانبهدسبتآدانمثبتدیاگاهازداشیعماتاًکه

خسوارتیچنوینمطالبهامکانبهآدانتمایلوخواستدشادگرباشا،معتبرادلهبرمبتنیآدکهاز

صوورتمکاتبواتثادیواًو686مواده2تبصورهحکومصوراحتاوالًکوهدموداشارهبایااست؛

جایواموادیدادرسویآیوینقوادونتصویبباارتباطدردگهبانشورایومجلسمیانگرفته

درمحتمولیوامسولمالنفععا یعنیآناقسا ازیکهی درالنفععا کهاستامراینمؤیا

شهیای،؛8973:88کاتوزیان،)دظریهاینطرفاارانعقیاهوباشادمیمطالبهقابلایرانحقوق

از8(8918:87شوبیری،وحواتیوتفرشویدادماد،محقق؛66-8934:64بابایی،؛8919:263

سوهدرایورانحقووقکوهگرفوتدتیجهتوانمیبنابراین.استبرخوردارحقوقیکافیپشتواده

مرحلهدر.استدنمودهاتخاذموضو،بهدسبتیکسادیرویکردهایگفتهپیشمتفاوتمرحله

-دمویرأیالنفوععوا بوهفقهویمبادیمبنایبرقضاتودهبهمراهقادودیخ،وصفباکهاول

قوراراحکوا صواورمشکمنفیمنافعبرمبنایخسارت،(8981-8907)دورهایندروداددا

بوود،قادودگوذارتجوویزمووردالنفوععوا مطالبوهکه(8973-8981)دو مرحلهدر.گرفتمی

جوایبوه(بعوابوه8973)سوو مرحلهدر.گرفتقرارتخییاموردمثبتمنافعبرمبنایخسارت

حقووقجایگواهبخشویانتنوزلبواقادودگوذارخسارت،جبرانبهبخشیتنو،حوزهدرپیشرفت

2.بازگشتمنفیمنافعبرمبنایخسارتضابطهبهمجاداًالنفع،عا مطالبهامکانردوایران

اسوتنادباراایرانقحقودرخسارتکاملجبراناصل(8936:9سایرین،وبادینی)برخی

مووردسوابقحالوتبوهدیواهزیوانوضوعیتاعوادهیعنیمنفیمنافعمبنایبرخسارتدظریهبه

خسوارتکامولجبوراناصولشناسواییکهداشتتوجهبایاکهحالیدرادا،قراردادهپذیر 

دیزفعالنعا آنموجببهکهاستمثبتمنافعبرمبنایخسارتمطالبهامکانپذیر بهمنوط
                                                                                                                                                                                                     

درروزدامهاطشعاتموورخ8973قادونآییندادرسیمادیمصوب686ماده2.دیاگاهداصرکاتوزیانراجعبهتبصره 8
قادونآییندادرسویموادیسوابقموورد721یرآثارایشانفقطماده(بیانشاهاستودرسا88)ص8973شهریورسال9

تحلیلقرارگرفتهاست.
.861-8934:867درتخییاایندظرر.کبه:وطنیوسایرین،. 2
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حقووقیوضعیتپرتودربایامذکوراصلبنابراین.شودمیتلقیمطالبهقابلخسارتاقسا از

خسوارتی،چنوینمطالبوهامکوانعوا گورفتندظوردربواکوهگیوردقرارتحلیلموردالنفععا 

8.دیستممکنایرانحقوقدرخسارتکاملجبراناصلپذیر 



  خسارت اثبات برای استاندارد اعمال امکان عدم .3
ودموودهبینویپیشراعهادقضازداشیخسارتپیشاپیشقرارداد،طرفینکهمواردیدر

خاصویموارددرقادونآدکهیاکننامیتعیینراخسارتمقطو،میزانالتزا وجهشرطدرجبا

بحوثموورداسوتادااردهایبوهرجو،امکاندیگردمایا،میتعیینرامطالبهقابلخسارتمیزان

.استمنتفی


 التزاموجه شرط .1-3
.اسوتقورارداددرالتوزا وجوهتعیینخسارت،اثباتاستادااردهایجریانعا مواردازیکی

مبلو متعهوا؛قرارداد،دقضوقو،صورتدرتاکننامیتوافقطرفینالتزا ،وجهشرطموجببه

درجفایواهواعتبوارحقووقیهوایسیسوتمتما .ب ردازددیگرطرفبهخسارتعنوانبهرامعینی

هنگوامیخصووصبوهباشا،میخسارتاحتمالیمیزانبینیپیشحقیقتدرکهراشروطیچنین

 (.Chengwei, 2003: 213)ادادادهقرارشناساییمورداست،دشوارواقعیخسارتاثباتکه

-وجوهشورطDCFRو UPICC،PECLجملهازقراردادهابهراجعالمللیبیناسناداکثردر

کوههنگوامی-8»:داردمویمقرر7UPICC-4-89ماده.استگرفتهقرارشناساییموردالتزا 

ایوندلیولبوهبایسوتمیاست،دکردهاجراراتعها کهطرفیکهباشاشاهمقررقرارداددر

بوهتوجوهبواوندیواهزیوانطورفب وردازد،دیواهزیوانطورفبوهرامشخصیمبل اجرا،عا 

از9:782وPECL 3:603موواد...«.بوودخواهامبل آندریافتمستحقواردهواقعیخسارت

-وجوهشورطموضو،بهصریحاCISGًاما.هستنامشابهیحکممتضمندیزDCFRسو کتاب

کنوادسویونمشومولقراردادهوایدرشورطیچنویندرجامکواندلیلهمینبهود رداختهالتزا 

5مواده)ارادهحاکمیوتاصولبوهتوجوهبوادویسوناگاناکثوردظوربوهاما.استاختشفمحل

قراردادهوایدرراالتوزا وجوهشورطتووانموی74موادهدرخسارتجبراناصلو(کنوادسیون
                                                                                                                                                                                                     

.48-8934:40درتخییاایندظرر.ک.به:بابایی،. 8
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 (.Zeller, 2011: 1,13)دمودشناساییکنوادسیونشمولتحت

دشوادگرمعمووالًقرارداد،دقضوقو،احرازبرمشروطقراردادهادرشرطیچنینگنجادان

بوهآنمیوزانوخسارتاثباتجهتطوالدیدادرسییکباشاندرگیربهطرفینتمایلعا 

 & Mulcahy)باشواموی،(اسوتمشوکلخسوارتاثبواتکوه)پیچیواهحقوقیروابطدرویژه

College, 2008: 217)دهوامویکواهشراآنازداشویهوایهزینهورسیاگیزمان همچنینو

(Ferak & Mair, 2017: 3.)

راخسوارتاثبواتبهدیاهزیانالزا کهاستاینقراردادهادرالتزا وجهتعییناثرعماهبنابراین

بورایدیواهزیواناسوتحقاق،امورایوناثبواتومتعهاجادبازدقضوقو،صرفبه.سازدمیمنتفی

بووهتوسوولبوواآنمیووزانیوواخسووارتاصوولاثبوواتبووهدیووازیوگوورددموویاحوورازمقووررمبلوو مطالبووه

-مویدادگواهدارد،وجوودقرارداددرالتزا وجهشرطکهزمادیبنابرایندیست؛اثباتیاستادااردهای

(.Lando & Beale, 2000: 454)باشاتوجهبیآنمیزانیاخسارتاصلوقو،بهدسبتبایست

شوناختهرسومیتبوهالتوزا وجوهشرطمادی،قادون290مادهموجببهدیزایرانحقوقدر

اسوت،فرادسوهسوابقموادیقوادون8862موادهازاقتباسویموادهاینکهآدجاییازواستشاه

بوهوادوادموودهتخییواراخودفرادسویهمتایانطرفازآماهعملبهتحلیلایرادیحقوقاادان

اصولبواتاثبوهدیوازی،(8938:231اموامی،؛8939:202کاتوزیوان،)اتفاقمورددظرموجب

.دیستآنمیزانیاخسارت

شورایطدرالتوزا وجوهتعوایل(ایورانحقوقاستثنایبه)حقوقیهایدظا دراستگفتنی

وضوعیتیچنویندر.اسوتشواهتجوویزتوافوقموردمبل بودنداچیزیاگزافجملهازخاصی

میوزاناثبواتی،یاسوتادااردهابوهرجوو،بواوتوافوقمووردمبل بهتوجهباونرسیاگیمرجع

بووهرجووو،التووزا وجووهتعووایلدربنووابراین.دمایوواتعیووینراپرداخووتقابوولمعقووولخسووارت

بواونمعقوولیاواقعیخسارتمبل محاسبهکهچرابود،خواهاضروریاثباتاستادااردهای

.داشتدخواهامنطقیتوجیههی اثباتیاستادااردهایازاستفاده


 هتأدی تأخیر خسارت. 2-3

.اسوتتخدیوهتوخخیرخسوارتخسوارت،اثبواتاسوتادااردهایجریوانعا موارددیگراز
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اجورایضومادت.اسوتدقواوجوهتعهاموضو،کهشودمیمطرحزمادیتخدیهتخخیرخسارت

مووجبیواسوتتخدیوهتوخخیرخسوارتباهمراهاصلیتعهااجرایمطالبهپولیتعهااتدقض

تعهوااصولبوالتعها،اجرایعا خسارتزیرادیست،تعهاادجا عا خسارتمطالبهبرای

:8939کاتوزیوان،)دباشوااجوراقابولتعهوااصولکوهگیردمیقرارحکمموردزمادیواست

298.)

کتواب3:601PECL،7-4-3UPICC،9:701مووادمطالعه،موردالمللیبیناسنادمیاندر

موواددر.ادوادموودهبینویپویشخدیوهتتوخخیرخسوارتخصوصدرمشابهیحکمDCFRسو 

پوولیتعهواپرداختدرمتعهاتخخیرصورتدرتادارداستحقاقلهمتعهاکلیطوربهمذکور

بوادکیمواتکوتواهوا دورخمیادگینبرمبنایمذکورمبل بهرهمطالبهبهدسبتمقرر،موعادر

یوامعاملوهثمونتخدیهتخخیرخسارتمطالبهبهلهمتعهااستحقاق71CISGمادهدر.دمایااقاا 

علوتبهامااست،گرفتهقرارشناساییموردباشا،افتادهتخخیربهآنایفایکهدیگریوجههر

تعیوینوینکنفرادسدرکنناهشرکتکشورهایمذهبیواقتصادیسیاسی،دظرهایاختشف

(.Schlechtriem & Butler, 2009: 222)دگرفتقرارتوافقموردبهرهدرخ

بررسویکهاستبودههمراهفرودهاییوفرازباتخدیهتخخیرخسارتبحثایرانحقوقدر

پیشوین،موادیدادرسویآیوینقادون783مادهدر.استخارجدوشتاراینمجالازآنتفصیلی

شوورایکوهبوودشواهاعوش سالدربهمحکو دوازدهصایمعادلتخدیهتخخیرخسارتدرخ

دیوزهادادگاهودمودتصورشرعیغیرراآن26/1/8952مورخ3993شمارهظریهددردگهبان

ازپوس.کرددوامویخوودداریتخدیوهتوخخیرخسوارتبهحکمصاورازدظریهاینتخثیرتحت

موادیامووردرادقوشبوعموومیهوایدادگواهدادرسیآیینقادونتصویبباهاسالگذشت

کوهدعواوییدر»:کهداشتبیانووضعمشابهیحکمورمذکقادون622ماده،8973مصوب

ازامتنوا،موایونموایون،تمکونودائونمطالبوهباوبودهرایجوجهدو،ازودینآنموضو،

هنگوا تواسررسویازموانازسواالدهقیموتشواخصفواحشتغییرصورتدردموده،پرداخت

توسوطکوهسواالدهشواخصتغییورتناسوبرعایوتبادادگاهطلبکار،مطالبهازپسوپرداخت

دادخواهواقورارحکوممووردومحاسبهگرددمیتعیینایراناسشمیجمهوریمرکزیبادک

.«دماینامصالحهدیگریدحوبهطرفیناینکهمگر
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622موادهدرمقوررحکومحقووقیماهیتخصوصدرموجودهایدیاگاهتفاوترغمبه

شوودتلقویتخدیهتخخیرخسارتخواه)موقعدینخسارتداشیازعا پرداختبه8موصوف،

مشخصمخخذبهخسارتپرداختمستلز ،(گیردلقبپولارز کاهشازداشیخسارتیا

موورداسوناددر.بوودخواهوامرکوزیبادکاعشمیساالدهقیمتشاخصیعنیقادوندرمقرر

خسوارتیعنویضرر،ازدیگریدو،تخدیه،تخخیرخسارتجبرانلزو شناساییضمنبررسی،

شواهداخلدردستهخسواراتقابولجبورانفورض2تور دتیجهدرپولارز کاهشازداشی

کوهحوالیدرشوود،تعیوینآنمیزانواحرازاثباتی،استادااردهایبهرجو،بابایستیکهاست

بحوثموورداستادااردهایبهمراجعهبهدیازیواستشاهمشخصتخدیهتخخیرخسارتمیزان

در(.Von Bar & Clive, et al. (eds), 2009: 936; Lando & Beale (eds), 2000: 451)دیسوت

دراسوت،موایونتمکونبهمنوطمذکورقادون622مادهموضو،خسارتمطالبهایرانحقوق

مشحظووهتوووجیهیغیرقابوولشوورطچنوینتنهووادووهاشووارهموووردالمللویبوویناسووناددرکووهحوالی

توخخیرخسوارتباشوا،ماژورفورسبهمنتسبپرداختعا کههمفرضیدرکهبلگردد،دمی

 (.Vogenauer & Kleinheisterkamp, 2009: 908)استشاهدادستهمطالبهقابلتخدیه

قیمتشاخصتغییرخسارت،محاسبهبرایمذکورقادون622مادهدرشاهبینیپیشمبنای

خسوارت،ازدو،اینمطالبهشرط.گرددمیاعش یمرکزبادکتوسطکهاستکاالهاساالده

ابهوا بورشورطایون(8939:293ان،یکاتوز)برخیدظربهکهاستشاخصتغییربودنفاحش

قضواییرویوهوعورفتوابعراموضوو،وافزایوامیآنبهرسیاگیدشواریوخسارتمیزان

قوادون487مادهمشکازتوانیمشاخص،تغییربودنفاحشتعییندررسامیدظربه.کنامی

فواحشزموادیشواخصتغییوریعنویدموود،استفادهغبنخیارتحققمبنایدرخصوص9مادی

توخخیرخسوارتمطالبوهمقوا درخواهوانبنوابراین.دباشوامسوامحهقابولعرفواًکهگرددتلقی

بوهدیوازیراسوتاایوندرالبتوه.دیسوتمسامحهقابلعرفاًشاخصتغییرکهکنااثباتبایستمی

اثبوواتاسووتادااردهایمبنووایبوورشوواخصتغییووردتیجووهدرآنمیووزانوخسووارتوروداثبووات

خسوارتدریافوتاسوتحقاقتغییور،بوودنفواحشاثبواتصورفبهخواهانودیستگفتهپیش
                                                                                                                                                                                                     

؛8939:291دادنووا)کاتوزیووان،بهمووی.برخوویحکووممزبووورراخسووارتتووخخیرتخدیووهبووامبنووایجایوواازحیووثمحاسوو8
(.8919:14ادا)شهیای،(وبرخیدیگرآنراخسارتداشیازکاهشارز پولدادسته8934:242صفایی،

2. Fall in the Internal Value of the Money Through Inflation. 
.«دباشامسامحهابلقعرفاًکهاستفاحشیصورتدرغبن»دارد:ق. .مقررمی487ماده. 9
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اثبواترغمبهخواداههمچنین،.داشتخواهامرکزیبادکاعشمیشاخصمبنایبرراتخخیر

دخواهوامعافخسارتپرداختازساالده،شاخصفاحشتغییرفرضدرسارتخورودعا 

.شا



  گیری نتیجه
بوهتوسولبواتوااسوتالز کنوا،پیوااخسوارتجبوراناسوتحقاقدیواهزیواناینکوهبرای

ایوون.برسووادااثبوواتبووهراآنمیووزانهمینطوووروخسووارتاصوولوقووو،اثبوواتی،اسووتادااردهای

دخسوتین.دموودبررسیومطالعهخاصوعا استادااردهایدستهدودرنتوامیرااستادااردها

کوهاستUPICCدرمذکورقطعیتازمتعارفیدرجهاستادااردخسارت،اثباتعا استاداارد

همینطووروآینواهوموجوودخسواراتازاعومدیاهزیانبهواردهخساراتکلیهآنموجببه

ازهمچنادکوه.برسونااثبواتبوهقطعیتازمتعارفیدرجهبابایستمیغیرمالیومالیخسارات

متعوارفقطعیتودیستدیازیمطلققطعیتباخسارتاثباتبهآیابرمیاستاداارداینعنوان

احووالواوضوا،لحواظبوامووردهردریادشاهاستاداارداعمالالبته.بودخواهااثباتمشک

متفاوتدیگرموردبهموردیازآناعمالدحوهارددامکانوگیردمیصورتقضیهبرحاکم

 .باشا

آینواهخسواراتخصووصدرمنحصراًکهبحثموردخسارتاثباتعا استاداارددومین

محتمولوقوو،اسوتاداارداسوت،شواهواقوعتصوریحمووردPECLدروشوودمیگرفتهکاربه

بوهآناثبواتواستاحتمالیریامآیناهخساراتوقو،اینکهداشتندظردربا.استمتعارف

طووربوهآناحتموالیوقوو،کهصورتیدربنابرایناست؛موجودخساراتازدشوارترمراتب

پیشوین،اسوتادااردهمادنواالبتوه.بوودخواهوامطالبوهقابولخسارتیچنینشود،اثباتمتعارفی

.شوداعمالوتفسیرمتفاوتیدحوبهمختلفموارددرتوادامیبودنمتعارف

دارد،اعموالقابلیوتداوریبورمبتنویهوایرسویاگیدرکوهاثبواتعوا استادااردسومین

والمللویبوینداوریبورحواکممقورراتاکثور.اسوتادصوافوعوالاصلبرمبتنیاستاداارد

برایداوربهاختیارتفویضبرطرفینتوافقبا.اداکردهشناساییرامبنااینبررسیاگیداخلی

بوهمقوررات،وقووادیندهوادنکنواربواتوابوودخواهامختارداوراصل،اینمبنایبراگیرسی
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میوزانبواارتبواطدرراقضویهحکوممنصوفادهاصوولبورتکیوهبواوادصافوعالاصلاستناد

.کناصادرخسارت

اصولاثبواتامکوانمشخصویرو بواخسوارت،اثبواتخواصاستادااردهایمقابل،در

واقعویرو بوهاستناداثباتی،خاصاستاداارددخستین.سازدمیفراهمراآنیزانموخسارت

بوهدیواهزیوانوشوودفسخآن،دقضعلتبهقرارداداگر.استخسارتمحاسبهدرفرضیو

توادوامویکنا،منعقاجایگزینیمعاملهفسخ،ازپسمعقولیزمانماتررفومعقولطریق

مطالبهواقعیرو برمبنایخسارتعنوانبهراجایگزینمعاملهوقراردادیقیمتبینتفاوت

وجوودجوایگزینقوراردادادعقادامکاندیاهزیانبرایقرارداد،فسخرغمعلیگاهیاما.دمایا

دررایوجقیمتکهدرصورتیشرایطیدرچنین.دااردقرارداداینادعقادبهتمایلیوییاداارد

قیموتوقورارداددرشواهتعیوینقیموتبینتفاوتتوادامیدیاهزیانباشا،داشتهوجودبازار

.کناوصولفرضیرو استنادبهرافسخزماندررایج

ازهواف.اسوتمنفویمنوافعومثبتمنافعمبنایبرخسارتدیگر،اثباتیخاصاستاداارد

قرارداداگرکهستامالیوضعیتچناندردیاهزیاندادنقرارمثبت،منافعمبنایبرخسارت

وواردهخساراتتما راستاایندر.گرفتمیقراروضعیتآندرویشا،میاجرادرستیبه

.بوودخواهواجبورانقابولگرفوت،مویتعلوقدیواهزیوانبهقرارداداجرایدتیجهدرکهمنافعی

الیمووضوعیتآندردیواهزیواندادنقورارمنفوی،منوافعبرمبنایخسارتازهافبرعکس،

فرضوی،چنیندربنابراین،.داشتقرارجایگاهآندرویشا،دمیمنعقاقرارداداگرکهاست

.داشتدخواهاجبرانقابلیتقرارداددقضازداشیالنفععا 

ازخسوارتاثبواتباشوا،داشوتهبوردررااستثنائاتیاستممکنکهکلیقاعاههرهمادنا

طورفینگواهی.دیسوتالز خاصویمووارددراثباتیدهایاستادااربهرجو،ودیاهزیانسوی

درجبواودموودهبینویپویشخوودقرارداددرراعهادقضازداشیخسارتپیشاپیشقرارداد،

اثبواتبواصورفاًشورطی،چنیندرجبا.کننامیتعیینراخسارتمقطو،میزانالتزا وجهشرط

درهمچنوین.داشوتخواهارامقطو،خسارتمطالبهاستحقاقدیاهزیانقرارداد،دقضوقو،

دراثبواتیاسوتادااردهایاعموالکنا،میتعیینرامطالبهقابلخسارتمیزانقادونکهمواردی

دیاهزیانوشودمیمشحظهتخدیهتخخیرخسارتدرکهوضعیتیمادنا.بودخواهامنتفیقضیه
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خواهواراخسوارتقوادودیدورخبوهمطالاسوتحقاق(پرداخوتعوا )پولیتعهادقضاثباتبا

.داشت

بوا.دوااردوجوودخسارتاثباتاستادااردهایخصوصدرصریحیمقررهایرانقوادیندر

وقوو،وقطعیوتازمتعوارفیدرجوهاسوتاداارداعمالتوانمیضرر،بودنمسلمشرطبهارجا،

مادهدرادصاف،وعالاصلبرمبتنیاستاداارد.دمودتخییاایرانحقوقدررامتعارفمحتمل

تعیوینومحاسوبهخصووصدر.اسوتشواهشناسواییایرانالمللیبینتجاریداوریقادون27

-مویواحواموشکاتخواذوقوادیندراستقرابافرضی،وواقعیرو مبنایبرخسارتمیزان

نوافعممبنوایبورخسارتیعنیدیگراستاداارددرخصوص.دموداستفادهضوابطهمینازتوان

تحووالتبوهتوجوهبا.قراردادپذیر موردراضوابطازیکیبایاداچاربهمنفیمنافعومثبت

خسوارتحاضورحوالدرآن،مطالبوهامکوانرددهایتواًوالنفوععوا خصوصدرقادودگذاری

ضوابطهبوهرجوو،حاصولهدتیجوهکوهدبوودهشناسواییقابلایرانحقوقدرمثبتمنافعبرمبنای

موادعکوهتخدیوهتوخخیرخسوارتوالتوزا وجوهشرط.بودخواهامنفیمنافعمبنایربخسارت

 .استدارارااثرهماندیزایرانحقوقدرباشا،میقضیهدراثباتیاستادااردهایجریان
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