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چکیده
نفعمتوقع با رویکرد حمایت از انگیزه وداعی طرفین از انعقاد قرارداد بهعنوان کارآمدترین
معیار ارزیابی خسارت در حقوق بیع مشترک اروپایی ،طرح جامع مشترک ارجاع و اصول
حقوق قراردادهای اروپایی مورد پذیرش قرار گرفته است .نفعمتوقع یعنی قرار دادن
زیاندیده در موقعیت پساقرارداد نهتنها دارای مبانی نظری خاص خود است بلکه از منظر
اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد ازجمله اصل آزادی انتخاب ضمانت اجراهای
کارآمد نیز قابل توجیه است .از حیث نظری میتوان به مبانی چون طبع معاملی قرارداد،
قرارداد بهمثابه مال ،همسویی با نظریه نقض کارآمد ،لزوم تﺄدیه بهنرخ یوماالداء واصل
جبران کامل خسارت استناد کرد .گرچه پذیرش این شیوه برآورد خسارت در حقوق ایران با
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دریافت1330 /70/22 :

پذیرش1330 /11/13 :

توجه به ماده  ۵1۵قانون آئین دادرسی مدنی با چالشهایی مواجه است ،لیکن ارزیابی
خسارت بر مبنای این معیار با توجه بهتﺄثیری که میتواند بر انگیزه متعاقدین در فرآیند
معامله ،تخصیص بهینه منابع ودستیابی بههدف قراردادی گذارد ،کارایی ویژهای دارد.
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ازاینرو در مقاله کنونی با تحلیل کارایی این معیار و ارتباط آن با اصل آزادی انتخاب
ضمانت اجرای کارآمد به امکانسنجی پذیرش آن در حقوق ایران پرداخته میشود.
واژگان کلیدی :ارزیابی خسارات ،ضمانت اجرای کارآمد ،نقض قرارداد ،نفعمتوقع.

 .1مقدمه
همه نظامهای حقوقی اتفاقنظر دارند که نقض قرارداد نباید بدون ضمانت اجرا
گذاشته شود .ازاینرو ،بهتناسب نقض صورت گرفته از سوی متعهد ،ضمانت
اجراهای 1گوناگونی را برای متعهدله درنظرگرفتهاند؛ به بیان کلیتر ،کارکرد حقوق
آن است که برای الگوی دوگانه حق و تکلیف ،شاخصه متمایزی را شناسایی کند،
ازاینرو حقها ،قابلیت مطالبهگری داشته و در مقابل ،درصورتیکه تکالیف نقض
راهکارهای جبرانی نقض قرارداد طیف گستردهای را شامل میشوند؛ الزام به ایفای
عین قرارداد ،2فسخ ،اخذ غرامات حاصلشده یا جبران خسارتهای3صورت گرفته،
شایعترین راهکارهای جبرانی بهشمار میآیند .)2002, p.4-5)Harris,
این امکان وجود دارد که هر یک از راهکارهای جبرانی در شکل ویژهای جلوهگر
شوند .برای نمونه میتوان بهعنوان وین راجع به بیع بینالمللی کاال اشاره داشت.

طبق مقررات این کنوانسیون ،تقلیل ثمن ،4تعمیر کاالی معیوب و تعویض آن ۵ازجمله
راهکارهای جبرانی هستند که همگی ذیل عنوان الزام به ایفای عین قرارداد
دستهبندیشدهاند (.)Schlechtrie, Butler, 2008, p.138

بدون تردید ،انعقاد قرارداد نقطه عطفی در دنیای اعتبار به شمار میرود ،انعقاد
قرارداد دال بر آن است که ارادههای پدیدآورنده آن هدف خاصی را دنبال میکرده-
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شوند ،برای دارنده حق راهکار جبرانی وجود دارد (.(Pearce, Halson, 2008, p.73

1. Remedies
2. Specific Performance
3. Damages
۵. Repair and Replacement of Defective Goods
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4. Price Reduction
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اند .بهطور طبیعی ،هر شخص بهاینعلت قراردادی را منعقد میکند که در به دست
آوردن منفعتی که شخص مقابل پیشنهاد کرده و ایجاب آن را انشاء نموده ،مشتاق
است و قرارداد ،او را در موقعیتی باارزشتر قرار میدهد ،نفع دستیابی بهمتعهدٌبه،
نفع قراردادی محض 1است ) .)Rowan, 2012, p.2حال درصورتیکه قرارداد اجراء
نشود ،متعهدله در جستوجوی راهکار جبرانی متناسب بر خواهد آمد .با توجه به
نکته پیشین یعنی پیشبینی نفع حاصل از اجرای قرارداد و متعاقب آن انعقاد قرارداد،
اگر متعهدله ،در پی مطالبه خسارات وارده برآید ،معیار ارزیابی خسارات چیست؟
حقوق قراردادها ،برای ارزیابی خسارات سه معیار را به کار میگیرد :الف)
نفعمتوقع ،2ب) منفعت اعتماد ،3و ج) معیار پسدادیCavendish Law Series, 2001, ( 4

.)p.147-149
حال پرسش این است کهه کهدام معیهار بهرای بهرآورد خسهارات قهراردادی ،منهافع
خسارات که اسناد حقوق قراردادها نظیر اصول حقوق قراردادهای اروپایی( ۵زین پس
 ،)PECLطرح چهارچوب مشترک ارجهاع( 6زیهن پهس  )DCFRوحقهوق بیهع مشهترک
اروپایی( 0زین پس ،(CESLتمهید کردهاند ،کدام معیار ارزیابی خسارات با آنهها ههم-

1. Pure Contractual Interest
2. Expectation Interest
3. Reliance Interest
4. Restitution
۵. Principles of European Contract Law
این سند توسط کمیسیون حقوق قراردادهای اروپا درزمینه قواعد عمومی معامالت در راستای متحد نمودن
ساختار حقوق قراردادها تدوین گردیده است .هدف این سند طراحی قواعد مبنایی برای حقوق قراردادها و
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متعهدله را بهتر تﺄمین میکند؟ وانگهی ،با توجه بهاصول حاکم بر شهیوههای ارزیهابی

بهطورکلی حقوق تعهدات است که در اکثر کشورهای اتحادیه مشترک هستند.
6. Draft Common Frame of Reference
این سند حاوی مجموعهای از مقررات نرم است که طی یک تالش سامانمند برای نیل به یک قانون مشترک در
حوزه حقوق خصوصی اروپا طراحی شده است و شامل اصول ،تعاریف و قواعد نمونه حقوق خصوصی موجود
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اتحادیه اروپا است که کتاب سوم آن به بررسی ضمانت اجراهای نقض قرارداد اختصاص داده شده است.
0. Common European Sales Law
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سوست و دیگر اینکه آیا میتوان معیار مختهار را بههعنوان یکهی از اصهول حهاکم بهر
شیوههای جبران خسارات مطرح و در حقوق ایران موردپذیرش قرار داد؟ در صورت
پذیرش هر یک از معیارهای پیشگفته بهعنوان معیار اولیه باید به ایهن پرسهش پاسهخ
داد که کدام مبانی از آن پشتیبانی میکند؟
برخورداری از یک ضمانت اجرای کارآمد و تﺄثیری که میتواند برانگیزه متعاقهدین
در فرآینههد معاملههه ،تخصههیص بهینههه منههابع ،کاسههتن از هزینهههها و از دسههت رفههتن
فرصتهای معامالتی داشته باشهد ضهرورت بررسهی معیهار نفعمتوقهع را بهر مبنهای
رویکرد کارکرد گرایانه انکارناپذیر میکند؛ چراکه قرارداد مهمترین ابزار ارادی توزیع
عادالنه ثروت و توزیع مطلوب منابع در جامعه است و تبیین درست ضمانت اجراهای
نقض قرارداد خود سهم بسزایی دررسیدن به کارایی اقتصادی ایفها میکنهد ،ازایهنرو
بایسته است قواعد حقوقی قراردادها در مراحل مختلف انعقاد ،تفسیر و اجرا مبتنی بهر
ازنظههر سههابقه تحقیقههاتی مقالههه حاضههر ازاینجهههت کههه نگههاهی طریقههتگرا بههه
سازوکارهای جبران نقض قرارداد داشته و با تحلیل کارایی معیار نفعمتوقع به معرفی
یکی از اصول پذیرفتهشده در اسهناد نهوین حقهوق قراردادههای اروپهایی یعنهی اصهل
آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد (پس از نقض قرارداد) میپردازد و نقشی را کهه
این اصل میتواند در تﺄمین نفعمتوقع طرفین از انعقاد قهرارداد و کاسهتن از خسهارات
نقض تعهد ایفاء کند ،مورد ارزیابی قرار میدهد و در راستای تحقق آن حتی بر التهزام
زیاندیده به انتخاب کارآمدترین ضمانت اجرا متناسب بها شهرایط ههر قهرارداد تﺄکیهد
دارد نوین خواهد بود .همچنین شیوه تطبیقی پهژوهش کهه تهوبم بها بررسهی مقهررات
نمونه اسناد CESLو DCFRاست که تاکنون مورد پهژوهش واقهع نشهده و بهه لحها
مبنایی به نکات جدید و قابلتوجهی استناد میکند ،نوآوری آن را در مقایسه بها سهایر
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کارایی سنجش شود.

پژوهشهای بهعملآمده آشکار خواهد کرد.

دیجیتالی بهمنظور یکسانسازی حقوق قراردادی در سطح اتحادیه اروپا تدوین شده است و در بیعهای
کشورهای اتحادیه مشروط به توافق صریح طرفین اعمال خواهد شد.
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این سند حاوی قواعدی است که بهصورت نمونه در ارتباط با فروش کاال او ارائه خدمات و عرضه کاالی
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 .2مفهوم نفعمتوقع ،مقایسه با سایر معیارهای ارزیابی خسارت
غرامات نوعی راهکار جبرانی مالی 1هستند که هدف از آنهها جبهران خسهارات وارده
بهطرف غیرمقصر است که درنتیجه نقض قرارداد وارد آمده است .(Fafinski, Finch,

) 2009, p.138خسارات دارای طبیعت جبرانهی هسهتند و صبﻐه کیفهری ندارنهد؛ یعنهی
خساراتی که برای نقض قرارداد در نظر گرفتهشده است ،بهطورمعمول ،بهرای جبهران
غرامات ،تلف یا صدماتی است که خواهان بهعلّت نقض تعهد از سوی خوانده ،متحمل-
شده است و شخصی کهه ضهرری بهر دارایهی او وارد نشهده اسهت ،مسهتحق جبهران
خسارات نیست (.)Beatson, Burrows, Cartwright, 2016, p.564

نفعمتوقع بهمعنای آن است که طرفی که قرارداد را نقض نکرده است ،در همان
موقعیتی قرار گیرد که اگر قرارداد اجرا میشد ،در آن قرار میگرفت ( BiX, 2012,

.)P.99
ارزیابی خسارات بر مبنای نفعمتوقع در کامنلو ،قاعده کلی بهشمار میرود؛ هدف
از جبران خسارات قراردادی ،علیالقاعده ،آن است که تا آنجا که با پرداخت پول
امکان دارد ،طرف غیرمقصر رابطه قراردادی در موقعیتی قرار داده شود که گویی
قرارداد اجرا شده است .اصل یادشده در حقوق انگلستان بازگشت به دعوی
رابینسون علیه هارمن2دارد که در پرونده فارلی علیه اسکینر 3توسط قاضی اسکات،
بازخوانی شده است« :اصل بنیادین جبران غرامات حاصلشده از نقض قرارداد ،آن
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 .1-2نفعمتوقع

است که زیاندیده قراردادی ،تا حدی که پرداخت پول قابلیت آن را داشته باشد ،در
1. Financial Remedy
3. Farley v Skinner UKHL 49, 4 All ER 801
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2. Robinson v Harman (1848) 1 Ex Rep 850, 154 ER 363
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موقعیتی قرار داده شود که اگر تعهد بهطور کامل و صحیح ایفاء میشد ،در آن
موقعیت قرار میگرفت .بهدیگر سخن ،زیاندیده مستحق منفعت معامله است»
(.)Richard Stone, 2015, p.471
اسناد حقوق قراردادهای اروپایی از معیار نفعمتوقع برای ارزیابی خسارات ،بهره
میگیرد؛ بر اساس ماده « ،PECL 3:۵72میزان کلی خسارت ،مبلﻐی است که متضرر
قرارداد را تا حدی که ممکن است در موقعیتی قرار دهد که اگر قرارداد بهدرستی اجرا
میشد ،در آن موقعیت قرار میگرفت .چنین خساراتی ،شامل ضررهایی که زیاندیده
متحمل شده و منافعی که وی از آن محروم شده است ،میشود» (شعاریان،133۵،
ص.)080
 CESLنیز قاعده کلی در ارزیابی خسارات را معیار نفعمتوقع میداند؛ بهموجب
ماده  167این سند« :میزان کلی خسارتی که درنتیجه زیان مستند بهطرف عهدشکن
تعهد بهطور صحیح اجرا میگشت ،در آن موقعیت قرار میگرفت یا اگر این امکان
وجود ندارد ،تا حد ممکن در آن موقعیت قرار دهد .چنین خساراتی شامل ضرری که
زیاندیده متحمل شده و منافعی که وی از آن محروم شده است ،میشود».
 DCFRنیز بر مبنای نفعمتوقع ،بهارزیابی خسارت پرداخته است؛ مادﺓ  3:072بیان
میدارد« :میزان کلی خسارات که درنتیجه زیان مستند بهطرف عهدشکن حاصلشده
است ،مبلﻐی است که تا حد ممکن ،دائن را در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهد بهطور
صحیح ایفاء میشد ،در آن قرار میگرفت .چنین خسارتی شامل ضرری که زیاندیده
متحمل شده و منافعی که وی از آن محروم شده است ،میشود».

مالحظه این اسناد نشان میدهد که معیار ارزیابی خسارات قراردادی در درجﮥ
نخست ،نفعمتوقع طرف غیرمقصر است ،تنها تفاوتی که میان سه سند پیشگفته وجود
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تعهد حاصل شده است ،عبارت از مبلﻐی است که دائن را در موقعیتی قرار دهد که اگر

دارد آن است که در  ،PECLقید «تاحدامکان» وجود ندارد.

 .2-2منفعت اعتماد
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متعهدله قراردادی ،ممکن است با اعتماد بهاجرای قرارداد ،هزینههای گوناگونی را
متحمل شده باشد و درصورتیکه قرارداد نقض گردد ،هزینههای انجام شده بههدر
میرود .برای نمونه درصورتیکه متعهد قراردادی ،تعهد کرده باشد که یک خودروی
عتیقه آسیبدیده به خواهان واگذار کند و با توجه بهاین تعهد ،خواهان ،قطعات یدکی
از شخص ثالث خریداری کرده باشد ،درصورتیکه خوانده نتواند خودروی مزبور را
تحویل دهد ،متعهدله هیچ بهرهای از قطعات یدکی خریداریشده نخواهد برد .حال ،این
پرسش مطرح میشود که زیانهای ناشی از اتکای خواهان بهاجرای تعهد ،چگونه باید
جبران شود؟ (.)Barnett, Harder, 2014, p.112-113

منظور از منفعت اعتماد آن است که زیانهای متعهدله که درنتیجه اعتماد به اجرای
قرارداد حاصلشده است جبران گردد و این کار از طریق قرار دادن او در موقعیتی
که قرارداد منعقد نشده بود ،صورت میگیرد ()Yorio, Thel, 2017, p.1؛ زیرا طرفین
به جبران خسارتی دهد که در نتیجه این اعتماد به بار آمده است ( Tepper, 2014,

.)p.272
ارزیابی خسارت بر مبنای این معیار در دو موقعیت صورت میگیرد :نخست،
موردی که متعهدله با اعتماد به وجود قرارداد هزینههایی را انجام داده و درنتیجه
متحمل زیان شده است ،برای نمونه پیمانکاری که با اعتماد به اجرای قرارداد
مصالحی را تﺄمین و کارگرانی را استخدام میکند ،در این موارد ،دادگاه او را در
موقعیتی که پیش از انعقاد قرارداد داشته ،قرار خواهد داد .دوم ،در جاییکه قراردادی
منعقد نشده است ،لیکن مورد از مواردی است که باید دکترین استاپل 1ناشی از رفتار
اعمال شود؛ یعنی مواردی که خواهان با اعتماد بهرفتار و وعده خوانده متحمل
خسارت شده است و غیرمنصفانه خواهد بود که حکم به الزماالتباع بودن وعده داده
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قرارداد با اعتماد به اجرای تعهدات ،وضعیت خویش را تنظیم کرده و دادگاه باید حکم

نشود ( ،)Blond, Petrillo, 2007, p.13برای نمونه در پروندهای ( Goodman v

 ،)Dickerخوانده خطاب به خواهان اظهار داشته که در صورت فروش کاالهای
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1. Promissory Estoppel
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خوانده ،خواهان مستحق فرانشیز است .خواهان با اعتماد به اظهار خوانده ،هزینههایی
را متحمل میشود .مهمترین دفاع خوانده در دادگاه آن بود که انقضای فرانشیز به
اراده اوست (لذا از پرداخت آن امتناع نموده است) .دادگاه این دفاع را نپذیرفت و
مورد را از موارد اعمال استاپل ناشی از رفتار دانست و خوانده را محکومبه خسارات
اتکایی نمود (.)Slawson, 1990, p.202
باید توجه داشت درحالیکه نفع اعتماد از سرمایهگذاری اتکایی شخص حمایت می-
کنههد ،نفعمتوقههع از منفعههت معههاملی شههخص پاسههداری مههیکنههد ()Leitzel,1989,p.90
بهبیانی دیگر میان این دو معیار رابطه طولی برقرار است ،یعنی دادگهاه درصهورتیکه
ربی به جبران خسارت بر مبنای نفعاعتمهاد میدههد کهه جبهران خسهارت بهر اسهاس
نفعمتوقع امکانپذیر نباشد (.)Harris, Cambell, Halson, 2010, p.11-20

راجع بهه خسهارات قهراردادی ،اسهترداد ،بههطور سهنتی بهه معنهای بازگردانهدن پهول
پرداختشده است .خسارات مزبور ،بهطور گسترده پیامد فسخی است که پیرو نقهض
مبتنی بر رد ،اعمال میشود .اگر ،اینگونه از نقض قرارداد موردپهذیرش قهرار گیهرد و
مدعی منافعی را که به دست آورده است ،بازگردانهد یها چنهین قصهدی داشهته باشهد،
متعاقباً مستحق مطالبه استرداد هر آنچه به خوانده داده است ،مهیگهردد .سهادهتهرین
مثالی که وجهود دارد ،مهوردی اسهت کهه کهاالی معیهوب فروختهه مهیشهود؛ خریهدار
درصورتیکه کاالها را باز پس دهد ،مستحق دریافت ثمهن پرداختهی اسهت ( Richard

 .)Stone, 2015,p.483بر اسهاس مهادﺓ  CESL 102درصهورتیکه قهرارداد ،از سهوی
طرف دیگر ابطال یا فسخ شود ،هر یک از طهرفین ملهزم هسهتند آنچهه را کهه دریافهت
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 .3-2پسداد (استرداد)

داشتهاند ،مسترد کنند.
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 .3مبانی نفعمتوقع در حقوق نوین قراردادهای اروپایی
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هنگامیکه قرارداد نقض میشود ،متعهدلهه ضهمانت اجراههای گونهاگونی را فهرا روی
خویش میبیند ،فارغ از اختالفنظر میهان حقهوق نوشهته و کهامنلهو ،امکهان دریافهت
خسارت از طرف عهدشکن وجود دارد؛ زیرا بر اساس اصول پذیرفتهشهده در اسهناد
CESLو  DCFRازجمله اصل آزادی انتخاب ضمانت اجرای کارآمد و قابلجمع بهودن
ضمانت اجراههای همگهن ) (Hsieh, 2017, p.135انتخهاب راهکهار جبرانهی در اختیهار
طرفین قرارداد است ( .)Shavell, 2005, p.28در صهورت گهزینش ایهن ضهمانت اجهرا
(مطالبه غرامت) ،قاعهده اصهلی آن اسهت کهه بهرآورد خسهارات بهر مبنهای نفعمتوقهع
متعهدله انجام پذیرد؛ زیرا دو معیار دیگر ارزیابی خسهارات ،راهکهار ابتهدایی نیسهتند،
نفعاعتماد هنگهامی در دسهتور کهار قهرار مهیگیهرد کهه بهرآورد خسهارات بهر مبنهای
نفعمتوقع امکانپذیر نباشد ،از طرفی اگر داور یا دادگاه بر اساس نفعمتوقهع خسهارات
را ارزیابی نماید ،خسارات اعتمادی را نیز لحها کهرده اسهت (.)Leitzel, 1989, p.90
فسخ گردد .حال با این اوصاف نفعمتوقع متکی به چه مبانی است؟

 .1-3طبع معاملی قرارداد
تعهدات قراردادی ممکن است معوض باشند یا غیرمعوض ( .)Hogg, 2011, p.26بر
اساس آموزه های سنتی حقوق قراردادها ،قرارداد یک معامله است؛ یعنی تراضی میان
اشخاص ،تبادل دو عهد است« :الف» در برابر «ب» عهد میبندد که «ج» را انجام دهد و
«ب» در مقابل متعهد میشود که «د» را ایفاء کند(.)O'Sullivan, Hilliard, 2014, p.2

به دیگر سخن ،قرارداد عبارت است از تعهدی که قانون آن را الزماالجرا میداند
ودرصورتیکه تراضی میان طرفین ،دارای عوض مناسب باشد ،تبدیل به معامله می-
شود (.)MCKendrick, 2017, p.66
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همچنین ،استرداد هنگامی مطرح میگردد که قرارداد از سوی یکی از طرفین ابطهال یها

در اقتصاد مبتنی بر بازار ،پابرجا ماندن قراردادها دارای اهمیت فراوان است .در
یک بازار رقابتی ،الزم است که فروشنده رضایت خریدار را جلب و منافع او را تﺄمین
کند .درصورتیکه در این راه فروشنده با شکست مواجه شود ،از بازار حذف خواهد
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شد .ازاینرو ،فروشندگان تالش میکنند که کیفیت کاالهای خود را افزایش و از

پژوهشهاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره ،23شماره  ،1بهار1331

طرفی ،هزینههای تولید را کاهش دهند و این موضوع سبب رونق رفاه عمومی می-
شود .در این فرآیند قراردادها دارای نقش اساسی هستند .از منظری ،بازار بدون
وجود قراردادها ،نمیتواند کارکرد داشته باشد؛ زیرا هرگونه خرید و فروشی یک
قرارداد است و از منظر دیگر قراردادها حلقه اتصال زنجیرهای از اشخاصی هستند که
خود را ملزم به تشریکمساعی در راستای افزایش کیفیت کاالها و کاهش هزینههای
تولید میدانند ،بهبیانی دیگر آنچه شرکتهای تولیدی را به شبکه فروش و شبکه
فروش را به عوامل توزیع متصل میکند قراردادها هستند .حتی بدون آنکه قانون
قراردادها را الزماالجرا بداند ،مفروض آن است که قرارداد برای این منعقد میشود
که اجرا شود .اگر افراد تشویق میشوند که روابط قراردادی را افزایش دهند،
قانونگذار باید ضمانت اجرای مناسب را تمهید کرده باشد .حمایت قانون از
قراردادها ،سبب میشود که هزینههای اجرای قرارداد کاهش یابد ،زیرا اگر قانون
قراردادی خویش چارهاندیشی نمایند .این دالیل نشان میدهد که قانون باید قراردادها
را الزماالجرا بداند؛ در غیر این صورت اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد فرومیپاشد.
ارزیابی خسارات بر مبنای نفعمتوقع ،این اطمینان را بهطرفین میدهد که حتی اگر
نقضی در اجرای قرارداد صورت گیرد ،ارزش حاصل از قرارداد با حکم به پرداخت
خسارات ،حاصل خواهد شد (.)Slawson , 2003, p.843-845

 .2-3قرارداد بهمثابه مال
بر اساس دیدگاه برخی از حقوقدانان ،حقوق قراردادی مال محسوب میشود؛ زیرا
متعهد بااراده خود ،عملی را که در آینده انجام میدهد بهمتعهدله تملیک کرده است.
ازاینرو نباید رابطه میان طرفین قرارداد را یک رابطه شخصی صرف دانست .با
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پشتوانه قراردادها نباشد ،این نتیجه را به دنبال دارد که طرفین برای جزء جزء روابط

توجه به این دیدگاه ،تنها بهاینعلت که تعهدات سبب انتقال اموال به غیر میشوند،
مالیت ندارند ،بلکه حقوق قراردادی ذاتاً مال هستند؛ زیرا نفس عمل متعهد و تعهد او
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نسبت به انجام آن بهنفعمتعهدله ،دارای مالیت است (.)2009, p.3 Gold,
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نظریهپردازان قرارداد به مثابه مال ،یکی از توجیهات خود را ارزیابی خسارت بر
مبنای نفعمورد انتظار یا همان نفع متوقع میدانند .بر این اساس ،گلد از طرفداران
نظریه قرارداد بهمثابه مال عنوان میکند :الزماالجرا بودن بالقوه توافقات درحالیکه
صرف تعهد الزامی نبوده و همچنین ارزیابی خسارات بر مبنای نفع متوقع داللت بر
آن دارد که با انشاء قرارداد متعهدله مالکیت عمل متعهد را کسب کرده است (.)Ibid

 .3-3همسویی با نظریه نقض کارآمد
در حقوق قراردادها نظریه نقض کارآمد قرارداد ،یک گفتمان اقتصادی مشهور و
جنجالی است.از منظر اقتصادی ،درصورتیکه منافع مورد انتظار متعهد ،در برابر
هزینههای اجرای قرارداد کافی نباشد ،میتواند قرارداد را نقض کند )انصاری،1333،
قولها الزامی است ( .)Shavell, 2006, p.1نقض کارآمد قرارداد ،بهخوبی به این
پرسش پاسخ میدهد که چرا اخذ خسارت باید ضمانت اجرای نخستین در حقوق
قراردادها باشد ( .)Richard Stone, 2015, p.474نظریه نقض کارآمد این ایده را
مطرح میکند که ضمانت اجرای خسارات متوقع در مقابل نقض قرارداد ،متعهد را
ملزم میکند که منافع کامل معامله را برای متعهدله فراهم کند (.)Adler, 2007, p.9
بهاینترتیب ،این همسویی میان نقهض کارآمهد و خسهارات متوقهع وجهود دارد کهه
هرگاه اجرای قرارداد نفع موردنظر هر یهک از طهرفین را تهﺄمین نکنهد ،نقهض قهرارداد
متناسب باهدف اقتصادی هر یک از طهرفین اسهت :نهاقض قهرارداد از ورود خسهارت
بیشتر به خویش جلوگیری میکند و زیاندیده با دریافت خسارات ،نفعمتوقهع خهویش
را کسب میکند ( .)Ulen,1984, p.363چنانچه بند «ب» ماده  CESL 117در فرضی که
هزینه انجام تعهد در مقایسه با منفعتی که خریدار به دست مهیآورد متناسهب نباشهد
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ص ،)143گرچه مطابق نظر مشهور ،قرارداد باید اجرا شود ،چون عمل به وعدهها و

الزام متعهد به اجرای تعهد را قابلپذیرش نمیداند PECL .نیز در رویکردی مشهابه در
بند  2ماده  3:172مقرر میدارد :چنانچه اجرا منجهر بههزحمت و یها هزینهه نامتعهارف
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برای متعهد باشد اجرای عین تعهد قابل مطالبه نیست.
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 .۴مبانی نفعمتوقع از منظر حقوق قراردادهای ایران
بدیهی است در حقوق ایران ،همچون سایر نظامهای حقوقی ،خودداری از اجرای تعهد
این اثر را به دنبال دارد که عهدشکن باید خسارات وارده بهزیاندیده را جبران کند
(کاتوزیان ،138۵،ص .)333اگرچه یکی از ضمانتاجراهایی که زیاندیده قراردادی
میتواند از آن بهره گیرد ،دریافت خسارت است ،بااینحال ،نهتنها قوانین ایران
ضاب طه ارزیابی خسارات را مشخص نکرده است ،بلکه حقوقدانان نیز ،در عین حالی
که بهطور مبسوط بهبیان شرایط مطالبه خسارات پرداختهاند ،شیوه ارزیابی خسارات
را مسکوت گذاشتهاند ( شهیدی ،1382،ص03-۵3؛ صفایی ،133۵،ص.)223-276
باوجود این ،برخی از حقوقدانان بر این باورند که آنچه قانون آیین دادرسی مدنی
درحالیکه خساراتی که درنتیجﮥ نقض قرارداد حاصل میشود ،صرف ًا در این دو قالب
قرار نمیگیرد ،ازاینرو ضروری است منافع حاصل از قرارداد که همانا «نفع انتظار»
یا «نفعمتوقع» است ،در صورت عهدشکنی ،معیار برآورد خسارات قرار گیرد
)کاتوزیان ،1334،ص .)223بهاینترتیب این سؤال قابلطرح است که ارزیابی خسارات
در حقوق ایران متکی به چه معیاری است؟ آیا میتوان نفعمتوقع را شیوﺓ پیشفرض
ارزیابی خسارات دانست؟ با توسل به چه اصولی میتوان ،نفعمتوقع زیاندیده را
مورد حکم قرارداد؟
در حقوق ایران میتوان دو مفهوم را از نفع متوقع استنباط کهرد :الهف -نفعمتوقهع،
مانند حقوق غرب یک معیار ارزیابی خسارات قراردادی (کاتوزیان ،1334،ص.)233در
این صورت نفعمتوقع ،هنگامی مورد حکم واقع خواهد شد که مسؤولیت مهدنی از نهوع
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در حوزه خسارات قراردادی قابل جبران اعالم کرده ،تلف مال و فوت منفعت است

قههراردادی باشههد و در مسههؤولیت خههارج از قههرارداد ،نفعمتوقههع جایگههاهی نههدارد .ب-
نفعمتوقع به معنای داعی و انگیزه انعقاد قرارداد؛ در این صورت ،بایهد ههدف ضهمانت
اجراهای عهدشکنی ،غایت و انگیزه زیاندیده باشد و مرجع قضایی ،چنین تفسهیری را
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از ضمانت اجراهای موجود ارائه دهد (.)Medina, 2005, p.64
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همچنین برخی از حقوقدانان در خصوص ضمانت اجرای نقض قرارداد اشاره
به«لزوم برآوردن انتظارات معقول و متعارف حین عقد» داشتهاند (صفایی،
الفت ،1383،ص ،)62که حاکی از مفهوم اخیر نفع متوقع است.
میتوان گفت پاره ای از مبانی فقهی و حقوقی ایران همسو با این معیار به نظر
میرسند که در این گفتار به بررسی آنها میپردازیم.

 .1-۴مال بودن حقوق قراردادی و منافع
به نظر برخی از نویسندگان ،حق ناشی از تعهد به پرداخت مال یا انجام عمل ،هرچند
ممکن است بهدقت عقلی دارایی بالفعل نباشد ولی جای انکار نیست که دارایی بالقوه
محسوب میشود و بیتردید قضاوت عرف آن را در شمار حقوق دارای ارزش مالی
قرار میدهد ،هرچند که در بعضی از موارد آن را با اموال بالفعل متفاوت ارزیابی کند.
مرتبط میشود ،در مقایسه با مال مادی و یا حتی مال بالفعلی که در ذمه دیگری است
و صاحب آن میتواند آن را مستقیماً از طریق معامالت ناقل به دیگری منتقل سازد
ارزش یکسانی قائل نیست؛ ولی در برخی موارد چندان هم فاصلهای نمیبیند .مثالً اگر
شخصی بابت ثمن بیع از دیگری یکمیلیون طلبکار باشد و شخصی متعهد به پرداخت
مبلغ مزبور شده باشد ،ارزش هر دو را برابر میداند (محقق داماد ،133۵ ،ص-310
 )318در حقوق قراردادهای امروزی ،ازآنجاکه بهموجب قرارداد «حق مطالبه» برای
دائن ایجاد میگردد ،عنصری بر دارایی او افزود میشود و این حق قراردادی ،مال
محسوب میشود (کاتوزیان ،138۵ ،ص.)22
برخی از فقها چنین توجیهی را برای ضمان مال آینده کافی نمیدانند و بر این
نظرند که دین ازلحا فقهی مال کلی متعلق به دائن است که در ذمه مدیون ثابت است
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بهیقین عرف برای حقی که پس از مطالبه از متعهد توسط دادگاه به اموال خارجی

(محقق حلی ،1478 ،ص83؛ شهید ثانی ،1417،ص )3و تلف که سبب ایجاد ضمان است
در خصوص اموالی صدق میکند که جزء موجود دارایی باشند (خوئی،1418 ،
ص ) 107و ضامن شدن از چیزی که مالیت نیافته و یا در ذمه ثابت نیست ،صحیح
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نیست (نجفی ،بیتا ،ص)13۵؛ بنابراین نمیتوان منفعتی را که ممکن است در آینده
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ایجاد گردد در حکم مال موجود و سبب ایجاد ضمان دانست .بهطور مثال؛ در عقد
مزارعه که عامل پس از انعقاد عقد و تسلیم زمین ،نسبت به انجام موضوع تعهد اقدام
نمیکند با توجه بهعدم حصول زرع ،مال فعلی وجود ندارد تا نسبت به آن اتالف
صدق کند و چنانچه مالک بااطالع از ترک زراعت توسط عامل اقدامی نسبت بهزراعت
و فسخ معامله نکرده باشد اقدام به زیان خودکرده و عدم استفاده از زمین و اتالف
منفعت آن مستند به خود اوست (سبزواری ،1416 ،ص .)37در مقابل برخی از فقها
جایی که زارع در انجام زراعت کوتاهی کرده و درنتیجه زرع از حصه تعیینشده
کمتر آمده است ،زارع را ضامن معادل حصه تعیینشدهای میدانند که مالک درنتیجه
کوتاهی زارع از آن محروم شده است؛ زیرا حصه مذکور درنتیجه انعقاد عقد متعلق
حق مالک قرارگرفته و زارع با نقض تعهد آن را تفویت نموده است (طباطبائی
یزدی ،1413،ص.)343
آنکه شرع مانعی مقرر نکرده باشد .از منظر شرعی ،معامله برخی اشیاء مورد نهی
واقع شده است.در غیر این موارد اگر عرف برای چیزی ارزش اقتصادی قائل باشد،
آن چیز دارای مالیت خواهد بود؛ خواه مواردی مانند زمین و آپارتمان که ذاتاً مطلوب
است ،خواه مواردی مانند پول و اوراق بهادار و تعهداتی که مالیت آنها اعتباری است
و معامله و پرداخت عوض برای آنها متعارف است (حسنی ،بیتا ،ص.)378
حقوق قراردادی دارای موجودیتی اعتباری هستند و ازآنجاکه ملکیت عرض
خارجی نیست؛ بلکه از اموری است که عقال اعتبار نمودهاند ،مانعی وجود ندارد که
ملکیت به یک موضوع اعتباری تعلق گیرد (موسوی خمینی ،1421،ص ،)31قانونگذار
نیز در مقررات ناظر به اجرا ،طلب را در شمار اموال قابل توقیف ذکر کرده است .مادﺓ
 83قانون اجرای احکام مدنی و مادﺓ  00آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا
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باید توجه داشت آنچه برای اشیاء مالیت در نظر میگیرد ،عرف است مشروط بر

به این موضوع اشاره دارند.
همچنین در فقه امامیه و حقوق ایران ،منافع نیز مال به شمار میرود (مﻐنیه،1421 ،
منفعت که تلف آن ،جبران خسارات را به دنبال دارد .گرچه تردیدی در مالیت منفعت
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ص )110مادﺓ  328قانون مدنی حکایت از این دارد که مال ممکن است عین باشد یا
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وجود ندارد ،در ادبیات حقوقی منفعت میتواند داللت بر دو مفهوم داشته باشد-1 :
منفعت به معنای مالی که تدریجاً از عین حاصل میشود؛  -2منفعت به معنای عدم-
النفع؛ سود و مطلوبی که با توجه به مقتضیات امر و روال معمول میتوانست حاصل
شود ولی در اثر رفتار زیان زننده ،آن نفع به خواهان نرسیده است (بابایی،133۵ ،
ص.)۵3-46
همانگونه که در حقوق اروپا مالیت داشتن حقوق قراردادی بهعنوان یکی از مبهانی
نفعمتوقع ابرازشده است ،به این معنا که در صورت از بین بهردن مهال دیگهری ،زیهان
زننده باید بهصورت کامل خسارت را جبران کند ،در حقوق ایران و فقه امامیهه مالیهت
حقوق قراردادی از جایگاه دیرینهتری برخوردار است و مادﺓ  328قانون مدنی همسو
باقاعده اتالف در فقه امامیه ،بیانگر آن است که تلف هر مال ،زیان زننهده را ملهزم بهه
جبران میکند .تکلیف زیان زننده به جبران مال تالف باید به نحهوی باشهد کهه عنهوان
به استحقاق مضارب نسبت بهاخذ ربسالمهال در صهورت خهودداری عامهل از انجهام
تجارت و تلف شدن مالالتجاره حکم دادهاند ،انتقاد کرده است که اساس اندیشه فقهها
(عالمهه حلهی ،1413،ص )223مبتنهی بهر آن اسهت کهه عهدمالنفهع ضهرر نیسهت ولهی
درصورتیکه به استحقاق مالک بهاخذ عدمالنفهع حکهم داده نشهود«آیهه اعتهداء» عمهل
نشده است (جعفری لنگرودی ،1383 ،ص .)133به این ترتیب ،جبران ضرر زیهاندیهده
باید متناسب با حق تلف شده او باشد که معیار نفعمتوقع ،تناسهب را بههدنبال خواههد
داشت .این دیدگاه مبنای قابل قبولی برای نظریه نفعمتوقع است .درهرحهال ضهرورت
دارد که تمام موارد عدمالنفع را غیرقابلجبران ندانیم و میان عدمالنفع محتملالحصول
و محققالحصول قائل بر تفکیک شویم .چنانچهه برخهی از فقهها در مبحهث الضهرر بها
تفکیک میان این دو ،عدم النفع را چنانچهه موجبهات آن کامهل شهده یها مقتضهی قریهب
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«اعتدای بهمثل» بر آن صادق باشد .برخی از حقوقدانان در نقد دیدگاه فقهایی که تنهها

پدیدار شدن آن وجود داشته باشد ضرر میدانند (بجنوردی ،1472،ص.)08

 .2-۴لزوم جبران زیان بهنرخ یوماالدا
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یکی دیگر از مبانی موجود در حقوق ایران لزوم جبران زیان بهنرخ یهوماالداسهت کهه
نشان میدهد اندیشه قانونگهذار بههنفعموردانتظار زیهاندیهده نظهر دارد؛ زیهرا آنچهه
ناقض تعهد باید پرداخت نماید ،بهایی است که شامل تﻐییهرات قیمهتهها در بهازار نیهز
میشود و به نظر میرسد که دادگاه در تفسیر نرخ یوماالدا باید ههم زیانههایی را کهه
دائن درنتیجه نقض قرارداد متحمل شده وههم منهافعی را کهه محهروم گشهته ،در نظهر
گیرد ،زیرا در غیر این صورت مالک یوماالدا نمیتواند وجود مسهتقلی در کنهار سهایر
معیارها ازجمله زمان تلف ،اعلیالقیم و ...داشته باشد .بهباور برخی از حقوقهدانان ،در
مسؤولیت قراردادی تاریخ تقویم خسارت باید زمان صدور حکهم قطعهی باشهد؛ زیهرا
الزام مدیون به جبران خسارت با حکم دادگاه صورت خارجی میگیرد و تبدیل بههدین
پولی می شود و تنها در این صورت است که ضرر ناشی از عدم انجهام تعههد بههطور
کامل جبران میشود و وضع زیاندیهده بهه حهال مهورد انتظهار او از اجهرای قهرارداد
پرداخت به قیمت یوماالدا در قوانین ایران انعکاس یافته است .گرچه موارد
تصریحشده اغلب در مسﺌولیت غیر قراردادی آمده است ،ازجمله تبصرﺓ مادﺓ 13
قانون آیین دادرسی کیفری و مادﺓ  312قانون مدنی ،بااینحال ،مادﺓ  13قانون بیمه
اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مصوب  ،133۵بیمهگر را مکلف میکند که خسارات را بر مﺄخذ قیمت یوماالدا جبران
کند .بدیهی است ،بیمهگر تکلیف قراردادی خود را انجام میدهد ،لیکن در صورت
قصور در انجام این تکلیف ،دادگاه باید بیمهگر را با توجه به همین نرخ ملزم به جبران
کند.

 .3-۴اصل جبران کامل خسارات
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بازمیگردد (کاتوزیان ،1334،ص.)247

هر کس به دیگری زیانی وارد آورد صرفنظر از نوع آن ،در صورت جمع بودن دیگر
شرایط مسؤولیت ،مکلف است خسارات را بهطور کامل جبران کند (بابایی،1384 ،
ص .)46اگرچه در مسؤولیت مدنی خارج از قرارداد ،جبران کامل خسارات به معنای
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بازگرداندن زیاندیده به موقعیت پیش از حادثه زیانبار است (،)Hylton, 2016,p.377
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لیکن در مسؤولیت قراردادی بازگرداندن زیاندیده به وضعیت قبل از انعقاد قرارداد
جبران کامل خسارات او نخواهد بود؛ زیرا وقتی یک قرارداد منعقد میشود ،موقعیتی
جدید به وجود میآید که در تمام نظامهای حقوقی موردحمایت است و قرار دادن
زیاندیده در موقعیت پیش از قرارداد ،به معنای نادیده گرفتن مزایایی است که ممکن
بود بهصورت مشروع از قرارداد برای او حاصلشده باشد (رنجبر ،133۵،ص-26
 .) 24در فقه نیز قاعده الضرر که در بیان نفی حکم ضرری است میتواند توجیهگر
این اصل باشد (انصاری ،1416 ،ص .)37۵
ازاینرو ،در راستای اصل جبران کامل خسارات ،زیاندیده قراردادی باید در
موقعیت پس از انجام تعهد ،قرار گیرد .با تفسیری که از نرخ یوماالدا ارائه شد و هم-
چنین تنقیح مناط از قوانین پراکنده موجود به نظر میرسد این قابلیت در حقوق ایران
وجود دارد که بر اساس اصل جبران کامل خسارات معیار نفعمتوقع را موردپذیرش
همچنین از مالک ماده  221قانون مدنی ارزیابی خسارت بر مبنای نفعمتوقع قابل
استنباط است .بنا به ماده یادشده« :اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید
که از انجام امری خودداری کند ،در صورت تخلف مسﺌول خسارت طرف مقابل است،
مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریحشده و یا تعهد عرفاً بهمنزلﮥ تصریح باشد یا
برحسب قانون موجب ضمان باشد» این ماده راجع به اصل جبران خسارت موضوع
را روشن کرده است ،لیکن از جهت اینکه به چه میزان باید خسارت جبران شود و
مالک چیست ظاهراً ساکت است ،به نظر میرسد بر اساس این ماده باید در درجه
نخست به اراده طرفین و بعدازآن بهعرف و درنهایت به قانون مراجعه کرد.
از منظر اراده و عرف شکی وجود ندارد که معیار برآورد خسارت ،تا حدی است
که زیاندیده در موقعیت پس از انجام تعهد قرار گیرد ،ازنظر قوانین نیز ،رویکرد
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قرار داد.

موردپذیرش مقنن برآورده شدن نفعمتوقع طرفین است؛ زیرا بدون تردید در قصد
تصریح نشده طرفین ،لزوم جبران خسارت به حدی که طرفین در موقعیت پساقرارداد

11۵
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هستند و در صورت عدم اجرای آن به دنبال قرار گرفتن در موقعیتی هستند که اگر
قرارداد منعقد میشد در آن موقعیت قرار میگرفتند.
مادﺓ  ۵3۵قانون مدنی مقرر میدارد« :اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود
مزارع مستحق اجرتالمثل است» این در حالی است که عامل قرارداد را نقض کرده
است و مطابق قواعد ،اجرتالمثل جبرانی است برای مسؤولیت خارج از قرارداد،
درحالیکه اجرتالمثل زمین خسارت عدم انجام تعهد نیست .برای محاسبه این
خسارت بایستی مفاد تعهد عامل را در نظر گرفت و آنگاه بررسی کرد که از
عهدشکنی او چه زیانهایی به بار آمده و چه منافعی از مزارع فوتشده است
(کاتوزیان ،1386 ،ص.)133-138
برای محاسبه این خسارت دو راه وجود دارد ،یکی اینکه ارزش سهم اختصاصی
او از محصول احتمالی تخمین زده شود .این ارزیابی ،هرگاه درجه احتمال به دست
آورد با اصول حقوقی تطبیق میکند و بایستی مورداستفاده قرار گیرد (کاتوزیان،
 ،1386ص .)133به نظر میرسد منظور از اصل حقوقی ،اصل جبران کامل خسارات
است .راه دیگر این است که اجرتالمثل زمین و کار عامل ،بهنسبت حصهای که از
محصول به مالک میرسیده است ،معیار تعیین خسارت قرار گیرد ،این راهحل
درصورتی اجرا میشود که ظن قوی بر ایجاد محصول بر مبنای سیر متعارف امور
به دست نیاید (کاتوزیان ،1386 ،ص.)277-133
بدیهی است درصورتی که ظن قوی بر ایجاد محصول وجود داشته باشد ،راه
نخست ترجیح دارد که همانا ارزیابی خسارات بر مبنای نفعمتوقع است هرچند
حقوقدان مزبور اصطالح نفعمتوقع را به کار نبردهاند و مفهوم آن را مورد نظر قرار
داده است.
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آمدن محصول چندان زیاد باشد که ظن قوی و قابلاعتماد بر وقوع خسارت به وجود
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انتخاب ضمانت اجرای کارآمد
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یکی از کارکردهای مهم حقوق قراردادها ،ارزیابی ضمانت اجراهای نقض قرارداد بر
مبنای کارآمدترین آنهاست .چنانچه بیان شد سه معیار نفعمتوقع ،اعتماد و
استردادی برای ارزیابی خسارت مورد شناسایی قرارگرفتهاند .برمبنای معیار نخست
ضمانت اجراهای نقض قرارداد باید بهگونهای پیشبینی شوند که نفعمتوقع متعهدله را
در فرض نقض تعهد پوشش دهند و مطابق معیار دوم ضمانت اجرا باید زیاندیده را
در وضعیت قبل از انعقاد قرارداد ،قرار دهد و در معیار سوم تبیین ضمانت اجرا بر
مبنایی است که سبب دارا شدن بالجهت متعهد نگردد .حال تبیین ضمانت اجراهای
قراردادی بر مبنای کدامین معیار کارآمداست؟
بر اساس معیار کارآمدی ،مقررات حقوق قراردادها باید بهگونهای تنظیم شوند کهه
عالوه بر تﺄ مین منافع دو طرف آن ،ارتقای سطح رفاه عمهومی را از طریهق کاسهتن از
هزینهها تضمین کند (عبدی پور فرد ،1334،ص ،)81ازایهنرو کهارایی تعیهین ضهمانت
قابلسنجش است ).(Cooter & Ulen, 2000, p.238از منظر اقتصادی ،درصورتیکه
منافع مورد انتظار متعهد ،در برابر هزینههای اجهرای قهرارداد کهافی نباشهد ،میتهوان
قرارداد را فسخ و نقض قرارداد را جایگزین اجرای آن کهرد (انصهاری ،1337،ص،)44
گرچه مطابق نظر مشهور ،زیربنای تمامی قراردادها پایبندی بهه مفهاد قهرارداد اسهت،
نظریه نقض کارآمد بهخوبی به این پرسش پاسخ میدهد که چهرا اخهذ خسهارت بایهد
ضمانت اجرای نخستین در حقهوق قراردادهها باشهد (.)Richard Stone, 2015,p. 474
جایی که نقض قرارداد کارآمد نیست ،ارزیابی خسارت بر مبنای نفعمتوقع ایهن اثهر را
خواهد داشهت کهه در متعههد ،انگیهزه الزم بهرای انجهام تعههد را بهه وجهود مهیآورد
(انصاری ،1333،ص  ،)۵1۵چراکه نقض قرارداد بدون آنکه منهافع بیشهتری را در پهی
داشته باشد او را در معرض پرداخت خسارات مورد انتظار زیهاندیهده قهرار میدههد،

] [ Downloaded from clr.modares.ac.ir on 2022-05-19

اجراهای نقض قرارداد بر مبنای نفعمتوقع ،از آثاری که بر انگیزه متعاقهدین میگهذارد

درنتیجه متعهد احتیاط بیشتری کرده ودرجهت ایفای تعهدات قراردادی گام برمهیدارد
و از سوی دیگر چنانچه هزینههای ناشی از اجرای قرارداد را از منهافع حاصهل از آن
قرارداد ،کاال یا خدمت موضوع تعهد در اختیار کسی قرار میگیرد که بهاالترین ارزش
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بیشتر یابد ،ضمن جبران خسارت بر مبنای منافع مهورد انتظهار زیهاندیهده ،بها نقهض
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اقتصادی را برای آن قائل اسهت ) (Posner, 1998, p.133وبهدیننحو از اتهالف منهابع
اقتصادی جلوگیری شده و تخصیص بهینه منابع را به دنبال خواهد داشت.
در حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای تعهد ،اصل اولیه الزام بهه ایفهای عهین
تعهد است و به عنوان آخرین حربه متعهدله حق فسخ معامله را خواهد داشهت .اگرچهه
اجرای قرارداد باانگیزه اولیه طرفین منطبق و منهافع آنهها را بهصهورت بهینهه تﺄمهین
میکنهد ( (Shiffrin, 2007, p.708ولهی در بسهیاری از مهوارد بههویژه جاییکهه امکهان
انعقاد قرارداد جایگزین وجود دارد ،الزام به ایفای تعهد با مصهالح مهادی متعهدلهه در
تﻐایر است و خود سبب از دست دادن فرصهتهای معهامالتی و تحمیهل خسهارات در
فرایند طوالنی دادرسی میگردد که مورد خواسهت و انتظهار اولیهه از انعقهاد قهرارداد
نبوده است.
ازاینرو ضمانت اجراهای نقض قرارداد باید بهگونهای تبیین شوند کهه بها کمتهرین
اجههرای الههزام بههه ایفههای تعهههد بههر فسههخ و مطالبههه خسههارت ،بههدون لحهها نمههودن
اوضاعواحوال حاکم بر ههر قهرارداد فاقهد کهارایی اسهت و دادن آزادی عمهل انتخهاب
ضمانت اجرای کارآمد میتواند تﺄمینکننده داعهی متعهدلهه و نفهع مهورد انتظهار او از
انعقاد قرارداد باشد ( (witmman, 2006, p.169بهدین نحهو کهه بها برگزیهدن ضهمانت
اجرای فسخ و دریافت خسارت ،موقعیت مورد انتظار خود را از طریق منابع دیگهر بهه
دست آورده و بدین طریق نهتنها نفعمتوقع او تﺄمین گردیده بلکه هزینهههای ناشهی از
عدم ایفای تعهد نیز تقلیل مییابد.
چنانچه مواد 176و CESl 131در خصوص نقض تعهد فهروش کهاال و مهواد  1۵۵و
 1۵0همان سند در قراردادهای عرضه خدمات دیجیتهال ،نظهام سلسهه مراتهب میهزان
ضمانتنامه را نپذیرفته و اصل را بر آزادی متعهدله در انتخهاب ضهمانتنامه کارآمهد
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هزینه ،باالترین میزان مطلوبیهت را حاصهل نماینهد و اعتقهاد مطلهق بهه تقهدم ضهمانت

دانست ) DCFR. (Schmidt-Kessel, 2015, p.132نیز در ماده  3:372جز در مواردی
که اجرای عین تعهد غیرمتعارف ،پرهزینه و قائم به شخص است؛ ضمانتنامه خاصی
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را بر دیگری ترجیح نداده است.
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برخی از فقها نیز با تﺄکید بر اینکه الزام به اجرای تعهد نمیتوانهد در تمهامی مهوارد
منجر به جبران خسارت شود ،بر این نظرند که باید فسهخ در عهرض اجبهار باشهد تها
ضرری از باب لزوم عقد بهمتعهدله وارد نیاید .زیرا؛ در غیر این صورت یعنی ترتیبهی
بودن اجبار و فسخ ،ضرر متعهدله از بین نمیرود و حکم ضرری که همان لهزوم عقهد
است کماکان باقی است (اصفهانی،1418 ،ص 233؛ حسینی عاملی ،1418 ،ص.)281
حال پرسش این اسهت کهه آزادی انتخهاب ضهمانتنامه کارآمهد چهه ارتبهاطی بها
نفعمتوقع دارد؟ درصورتیکه پیشفرضهای ذیل را بپذیریم :الف -متعاقدین معقهول و
منطقی هستند؛ ب -متعاقدین گزینههایی را انتخاب میکنند که کهارایی داشهته و منهافع
مورد انتظار آنها را به حداکثر برساند؛ج -ضمانتنامه کارآمهد اسهت کهه هزینهههای
ناشی از نقض تعهد را تقلیل داده و امکان بیاحتیاطی 1و یا انگیهزه فرصهتطلبی 2را از
طرفین قرارداد سلب کند؛ د -نظام حقوقی این توانایی را برای اشهخاص در نظهر مهی-
اقتصادی مهم را در محضر دادگاه اثبات کنند ،اشخاص قراردادههایی را برمهیگزیننهد
که ضمانت اجرای نفعمتوقع داشهته باشهد(Markovits & Schwartz, 2012, P.1093-

 .)1095بنابراین ،اصل آزادی طرفین در انتخاب ضمانت اجرای کارآمهد ،مهیتوانهد در
راستای تمایل اشخاص به حاصل شدن منافع متوقع آنها از قرارداد باشد.

 .۶شرایط ارزیابی خسارت بر مبنای نفعمتوقع
گرچه ارزیابی خسارات بر مبنای نفعمتوقع در اسناد DCFR ,PECLو CESL

قاعدهای اولیه محسوب میشود ،بااینحال برآورد خسارات بر اساس این معیار،
مطلق نبوده و دارای شرایطی است ( .)Chen-Wishart, 2008, p.530وفق مواد 3:371
 DCFRو  CESL 1۵8عهدشکن رابطه قراردادی مسؤول خساراتی نیست که زیان-
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گیرد که ضمانت اجرای مطلوب خویش را تعیین کنند؛ ه -طهرفین مهیتواننهد تﻐییهرات

دیده میتوانسته با در پیش گرفتن اقدامات متعارف از کمیت آن بکاهد و در مقابل ،با
انجام این تکلیف برابر مواد  DCFR 3:072و  3:۵72ماده  PECLعالوه بر اینکه می-

2 Opportunism

113

] [ DOR: 20.1001.1.22516751.1398.23.1.5.6

1. Carelessness
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تواند خسارات قراردادی را بر اساس نفعی که از آن محروم شده است دریافت کند،
مستحق هزینههایی خواهد بود که برای کاهش خسارت متحمل است ( Chen-Wishart
.)& Magnus, 2014, p. 679

در حقوق ایران حکم صریحی در این خصوص مالحظه نمیشود ،اما برخی از
حقوقدانان با استناد به ماده  1۵قانون بیمه مصوب  1316که بیمهگذار را مکلف
بهغایت اقدامات متعارف جهت جلوگیری از بروز خسارت دانسته و یا بند  3ماده 4
قانون مسؤولیت مدنی بر لزوم مقابله با خسارت تﺄکید دارند (کاتوزیان،1386 ،
ص .)37۵صرفنظر از مواد مذکور ،تﺄثیری که این قاعده میتواند در پذیرش اصل
آزادی انتخاب ضمانت اجراهای کارآمد و جلوگیری از بههدر رفتن منابع اقتصادی
جامعه گذارد انکارناپذیر است.
بر اساس مفاهیم اقتصادی هر مال درعینحهال کهه بهه شهخص معینهی در جامعهه
شدن آن اگرچه ممکن است برای متعهدله قابل جبران باشد ولی دارای ایهن اثهر منفهی
است که از مجموع اموال جامعه کاسته خواهد شد ).(Chitty & Beale, 2004, p.1479
بر این اساس زیاندیده وظیفه دارد اقهدامات الزم را بهرای جلهوگیری و یها کهاهش
خساراتی که درنتیجه عدم ایفای تعهد از سوی متعهد حاصلشده است ،انجهام دههد و
در مواردی که رجوع به دادگاه و الزام متعهد را سبب ورود خسارت و از دسهت دادن
فرصتهای معامالتی مییابد با انتخاب ضمانت اجهرای مطلهوب ،در کاسهتن از نتهای
منفی نقض قرارداد گام بردارد .چنانچه ماده  DCFR 3:07۵و بند پ مهاده CECL111

در مواردی که برای متعهدلهه امکهان معاملهه جهایگزین بهدون آنکهه چنهین معاملههای
مستلزم تالش و یا هزینه اساسی باشد وجهود دارد ،زیهاندیهده را در راسهتای اصهل
تقلیل خسارت بهفسخ قرارداد و انعقاد معاملهه جهایگزین مکلهف میدانهد ،در غیهر ایهن
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اختصاص دارد ،بخشی از مجموعه اموال جامعهه را تشهکیل مهیدههد ،درنتیجهه تلهف

صورت حق دریافت خسارت بر مبنای مورد انتظار را متصور نمیداند.
همچنین اسناد DCFRو  PECLمتعهد را مسؤول خسارتهایی میدانند کهه پهیش-
قابلیت پیشبینی خسارت در هنگام انعقاد قرارداد ،این امکان را به متعهد میدهد که به
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بینی میکرده یا انتظار میرفت که بهعنوان یکی از نتای نقض قرارداد ،پیشبینهی کنهد.
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برآورد هزینههههای نقهض تعههد بپهردازد ،البتهه در  DCFRدرصهورتیکه عهدشهکنی
عامدانه یا ناشی از تقصیر خیلی سنگین باشد ،قابلیت پهیشبینهی خسهارات در جبهران
دخیل نخواهد بود (.)Chen-Wishart & Magnus, 2014,p. 679-680

 .۷نتیجه
از مجموع مباحهث ایهن نتیجهه حاصهل میشهود کهه در حقهوق قراردادههای اروپهایی
نفعمتوقع بهعنوان مهمترین معیار بهرآورد خسهارات تعیهین و ایهن اطمینهان را بهرای
طرفین ایجاد میکند که چنانچه نقضی در اجرای قرارداد صورت گیرد ،ارزش حاصهل
از قرارداد با حکم بهه پرداخهت خسهارات حاصهل خواههد شهد .درواقهع نظهام جبهران
خسارت بر مبنای نفعمتوقع ،دیدگاه پسندیده و همسو با نیازهای تجاری جامعه است.
انتخههاب ضههمانت اجراهههای کارآمههد کههه در اسههناد  DCFR ، PECLو CESLتمهیههد
گردیده ،حمایت از نفعمتوقع زیاندیده باشهد .ازایهنرو پهذیرش ایهن اصهول و تفسهیر
شیوههای جبران خسارت بر مبنای نفع مورد انتظار طرفین میتوانهد گهامی مهؤثر در
جهههت کاسههتن از هزینهههها ،حصههول بههاالترین میههزان کههارایی و بازداشههتن از انگیههزه
فرصتطلبی در فرآیند معامله باشد.
معیار نفعمتوقع در حقوق ایران مورد تصریح قانونگذار واقع نشده است .یکی از
خالءهای قانونی ،نبود مقررات جامعی راجع به خسارت بهویژه ارزیابی خسارت
است .در حقوق ایران ،نفعمتوقع را میتوان دارای دو مفهوم دانست :نخست به معنای
یک معیار ارزیابی خسارت ،همانگونه که در حقوق قراردادهای اروپایی آمده است؛
دوم به معنای انگیزه وداعی مورد انتظار طرفین هنگام انعقاد قرارداد .در خصوص
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به نظر میرسد هدف اصول حاکم بر ضهمانت اجراههای نقهض قهرارداد ماننهد آزادی

معنای اول مالیت حقوق قراردادی ،طبع معاملی قراردادها و لزوم تﺄدیه به نرخ
یوماالدا ازجمله مبانی هستند که در حقوق ایران و فقه امامیه پذیرفتهشده است .الزمه
خسارت متناسب باارزش واقعی آنها صورت گیرد که در این راستا باید اصل جبران
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پذیرش مالیت حقوق قراردادی آن است که در صورت نقض این حقوق ،جبران

پژوهشهاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره ،23شماره  ،1بهار1331

کامل خسارات در نظر گرفته شود .مطابق این اصل ،زیاندیده باید در موقعیتی قرار
گیرد که اگر نقض قرارداد صورت نمیگرفت ،بدان دست مییافت .مطابق ماده 221
قانون مدنی نیز جبران خسارات طبق اراده و عرف باید انجام پذیرد .معیار نفعمتوقع
برخاسته از اراده طرفین و عرف است ازاینرو در حقوق ایران قابلپذیرش به نظر
میرسد .در این خصوص پیشنهاد میشود قانونگذار ،مقررات جامعی را برای
خسارات حاصل از نقض قرارداد و معیار ارزیابی آن تهیه کند تا بدینوسیله گامی در
بهبود حقوق جبرانهای خسارت برداشته و از طرفی قطعیت حقوقی را سبب شده و
کارایی حقوق قراردادها را بهینهتر نماید .راجع به معنای دوم نفعمتوقع نیز ،اصل
آزادی در انتخاب شیوههای جبران خسارت را میتوان بامالحظه روح قوانین اصطیاد
کرد تا از این رهگذر زیاندیده اطمینان حاصل کند که میتواند به انگیزه اصلی خویش
از انعقاد قرارداد دست یابد.
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