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 ضمانت عدم النفع ناشى از فسخ قرارداد

 7از منظر فقه، حقوق ايران و حقوق بين الملل

  8محمد على الهى 

  

 چكيده

فسخ معامله  اى رخ دهد،يكى از رويدادهايى كه ممكن است در هر معامله

است. طبيعتاً پس از فسخ معامله، فروشنده مثمن و خريدار ثمن خود را مطالبه 

هاى تجارت و كند. امروزه با توجه به حجم باالى مبادالت و پيشرفت گونهمى

اى كه هر لحظه فروشنده يا خريدار را وسوسه همچنين وجود بازاريابان حرفه

ند، يك مساله مهم ديگر هم مطرح است و آن كنند تا قرارداد قبلى را بر هم زمى

مطالبه خسارت ناشى از فسخ قرارداد است. حال اين رخداد و عارضه، پرسشى را 

كند كه، آيا ضمانت خسارت عدم النفع ناشى از فسخ بدين صورت مطرح مى

 قرارداد بر عهده فسخ كننده است.

رسد، اگر مىبا پژوهشى كه در متون فقهى ـ حقوقى صورت گرفت، به نظر 

توان آن را مطالبه كرد و ضمانت آن عدم النفع، محقق الحصول و فعلى باشد، مى

هاى طرف مقابل را تواند خسارتبر عهده فسخ كننده است. اثبات اين فرضيه، مى

جبران كند. بويژه در معامالت كالن كه با فسخ آن، طرف مقابل سود قابل توجهى 
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شگاه دانشجوى دكترى فقه و مباني حقوق دانـ عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد گچساران،  8

 آزاد اسالمى واحد نجف آباد. 
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آن كاال در بازار، در بعضى موارد، حتى باعث  دهد و كاهش قيمترا از دست مى

شود. لذا در صورت اثبات فرضيه، به ورشكستگى و از دست رفتن سرمايه او هم مى

شود و شايد بتوان گفت، معامالت نيز از يك جلوى ضرر قابل توجهى گرفته مى

گردد. در نوشتار حاضر براى اثبات اين فرضيه از روش ثبات نسبى برخوردار مى

 ايم.وصيفى ـ تحليلى و در برخى موارد انتقادى بهره گرفتهت

حاصل نوشتار حاضر تأكيد بر اين مسئله است كه، بايد ظرفيت استفاده از قاعده 

كند، جهت وضوح هر چه بيشتر و را افزايش داد. همچنين پيشنهاد مى« الضرر»

فع را قابل آيين دادرسى در امور كيفرى كه خسارت عدم الن 9هماهنگى با ماده 

گويد : آيين دادرسى امور مدنى و تبصره دو آن كه مى 515داند، ماده مطالبه مى

از اطالق خود خارج شود و « خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نيست...»

خسارت آينده و غير محقق الحصول ناشى از عدم النفع »گونه تنظيم گردد: بدين

 « قابل مطالبه نيست.

ضمانت، عدم النفع، قاعده الضرر، آيين دادرسى مدنى، آيين  كليدى :واژگان 

 دادرسى كيفرى، كنوانسيون بين المللى بيع كاال.

  
 مقدمه و طرح مساله

اى اتفاق بيفتد، فسخ معامله و يكى از مسائلى كه ممكن است، در هر معامله

ى به نظر برسد قرارداد است. شايد در نگاه اول، اين مساله يك امر بديهى و طبيع

كه هر يك از طرفين، پس از فسخ قرارداد، مال و ثمن و مثمنى را كه به ديگرى 

تحويل داده است پس بگيرد و همه چيز تمام شود. لكن يك مساله ديگر در اين 

ماند و آن عدم النفع ناشى از فسخ اين قرارداد است كه يكى از ميان الينحل مى

معامالت كالن كه با فسخ آن، طرف مقابل  شود. خصوصاً درطرفين متحمل مى

دهد و كاهش قيمت آن كاال در بازار، در بعضى سود قابل توجهى را از دست مى
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شود. حال پرسش موارد، حتى باعث ورشكستگى و از دست رفتن سرمايه او هم مى

به ضمان فسخ كننده است و آيا اساساً او « عدم النفع»اين است كه آيا جبراً اين 

ليتى در قبال اين رخداد دارد يا نه. مهمتر اينكه ديدگاه فقه اسالمى در اين مسئو

زمينه چگونه است و قوانين موضوعه ايران و قوانين بين المللى چه حكمى در باره 

 اين مساله دارند.

سازد تا با كنكاش و پاسخ به اين سؤاالت، زمينه پژوهش حاضر را آماده مى

قوانين حقوقى ايران و حقوق بين الملل به تبيين بررسى متون فقهى و همچنين 

 هاى اين مسائل بپردازد.حلراه

  
 ادله فقهى

وجوى ادله فقهى، بايد نگاهى دوباره به موضوع داشت. در فرض براى جست

مسأله، يكى از طرفين معامله بر اثر فسخ قرارداد دچار ضرر شده است، البته اين 

نى خسارتى كه به او وارد شده، در واقع نرسيدن است. يع« عدم النفع»ضرر از جنس 

به سود است. به عنوان مثال قرار بود او با خريدن فالن كاال و فروش آن به شخص 

ثالث صد هزار تومان سود كند كه با فسخ قرارداد توسط بايع به اين مبلغ دست 

 نيافته است. البته يك وقت هست كه او عالوه بر اينكه صد هزار تومان سود

كند، بلكه به دليل نوسات بازار و گران شدن اجناس ديگر، قدرت خريد خود نمى

تواند اجناسى را بخرد و بفروشد و به نوعى دهد و ديگر نمىرا هم از دست مى

كند و به علت نزول شود. يا اينكه مشترى قرارداد را فسخ مىكاسبى او مختل مى

 شود.ىقيمت جنس، بايع دچار ضرر يا كاهش در سود م

است كه متوجه خريدار « ضرر»رسد، اين خود يك نوع در نگاه اول به نظر مى

ها وجود دارد. با اين توضيح، يا فروشنده شده است. اما يك تفاوت بين صورت

يعنى سود كمتر است، « عدم النفع»كند، صدق عنوان آنجا كه شخص كمتر سود مى
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شود، بدون سود يا حتى مجبور مىولى آنجا كه نزول قيمت آن قدر شديد است كه 

 كند.صدق مى« ضرر»كمتر از قيمتى كه خود خريدارى كرده، كاال را بفروشد، عنوان 

« الضرر»توان تنها از قاعده كند، مىصدق مى« ضرر»آيا در مواردى كه عنوان 

استفاده كرد و حكم به ضمان طرف مقابل كرد يا نه. با نگاهى به آثار فقها متوجه 

يم، يك اختالف در كاربرد قاعده الضرر وجود دارد. اين اختالف نيز از اين شومى

اى از فقها، از جمله مرحوم نايينى معتقدند، در اينجا گيرد كه عدهنكته نشئت مى

عدم حكم به ضمان طرف مقابل، در واقع يك ضرر به طرف ديگر است، لكن 

را « عدمى»شود امور و نمىرا بردارد « وجودى»تواند امور قاعده الضرر فقط مى

توان حكم به بردارد، چون چيزى نيست تا بخواهد قاعده آن را بردارد. پس نمى

ضمان كرد. لذا ايشان معتقدند، اضرار به غير به تنهايى توانايى اثبات ضمان را 

، 1373ندارد، مگر اينكه يكى از اسباب ضمان مثل اتالف صورت پذيرد. )نايينى، 

 (419ـ  418، ص3ج

نويسد را دارد. ايشان در اين باره مى ؛محقق خوانسارى همان نظر مرحوم نايينى

هذا مرجعه إلى إثبات الحكم بقاعدة نفي الضّرر وقد عرفت أنّ الزمه أن يتدارک ضرر كلّ متضرّر إمّا من ...: »

ت الضّمان ولذا لم المال أو من مال غيره وهذا فقه جديد وبالجملة ليس الّضرر في حدّ نفسه من موجبابيت

يعدوه منه... وبالجملة لو لم يدخل اإلضرار في أحد موجبات الضّمان ال يمكن إثبات حكم لواله يلزم منه 

(. بنابر گفته محقق نايينى و محقق 222ـ  221، ص1373)خوانسارى، « .الضّرر

خوانسارى تازمانى كه يكى از اسباب ضمان مانند اتالف واقع نشود، نفس اضرار 

 غير دليل بر اثبات ضمان نيست. به

اما برخى ديگر از فقها معتقدند، اضرار به غير به تنهايى اين توان را دارد كه 

 دليلى براى اثبات ضمان باشد. 

اضرار به غير را موجب ضمان دانسته « الضرر»شيخ انصارى با استناد به قاعده 

 (146، ص1415است. )انصارى، 
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به قاعده الضرر، اضرار به غير را موجب ضمان محقق طباطبايى نيز با تمسك 

 (33، م75، ص1409دانسته است. )طباطبايى يزدى، 

كه مدرك اصلى قاعده الضرر است، « الضرر وال ضرار في االسالم»با بررسى روايت 

شود يابيم، اگرچه ظاهر روايت، نفى حكم ضرر است، اما اين مطلب دليل نمىدر مى

نفى باشد. بلكه اين قاعده لسان اثبات هم دارد. به اين كه لسان اين قاعده صرفا 

بيان كه هرگاه نبود حكم به ضمان و غرامت باعث ضرر به شخصى شود، در اين 

آيد و با نفى عدم الضمان در حقيقت ضمان را ثابت قاعده الضرر به كمك مى

 كند.مى

كند و بدين وسيله فاضل تونى در مورد كسى كه شخص حرى را حبس مى

كند، معتقد است با جريان قاعده الضرر اين شخص ضامن منافعى را از و سلب مى

است، زيرا عدم الحكم به ضمان از سوى شارع، ضرر به محبوس و ضرر در اسالم 

 ( 559، ص2، ج1420نفى شده است. )ر.ك: خويى، 

اى كه همسرش مفقود شده است و كسى محقق طباطبايى نيز در مورد زوجه

ه او را تأمين كند، يا زوج حاضر است، ولى تمكن پرداخت نفقه را نيست كه نفق

تواند با استناد به قاعده الضرر و نفى حرج، طالق را گويد، حاكم مىندارد، مى

 جارى كند. )طباطبايى يزدى، همان(

شيخ انصارى هم اگرچه معتقد است لسان الضرر، لسان نفى است نه اثبات، 

مغرور به بائع غار و اثبات ضمان بائع نسبت به لكن براى جواز رجوع مشترى 

كند. )انصارى، ضررى كه مشترى متحمل شده است به قاعده الضرر تمسك مى

 همانجا(

دقيقاً همين شأن از قاعده الضرر باعث شده است كه فقهايى از جمله مرحوم 

 تواند ضمان را اثبات كند. مشكلىنايينى قايل شوند كه صرف اضرار به غير نمى

كه از نظر محقق نايينى و ديگر همفكرانش وجود دارد، اين است كه اوال عدم 
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الحكم چيزى نيست كه بخواهد شارع براى آن جعل صورت دهد. ثانيا در برخى 

موارد اضرار به غير، عدم النفع است و عدم النفع كه ضرر نيست. پس اگر بخواهيم 

 است. به صرف اضرار، اثبات ضمان كنيم، تأسيس فقه جديد

به نظر نگارنده، مشكل اول محقق نايينى از نگاه فلسفى او به جريان تشريع 

صورت گرفته است. زيرا استدالل ايشان در عدم جريان الضرر اين است كه عدم 

الحكم بالضمان امرى عدمى است و معنا ندارد قاعده الضرر به امرعدمى تعلق 

هاى تشريع قاعده الضرر براى اين گيرد. بايد توجه داشت كه اساساً يكى از جنبه

بود كه اگر حكم به ضمان نشود )عدم الحكم بالضمان( ضرر و خسارت به طرف 

الضرر و ال »شود و خداوند با الضرر، تشريع ضمان كرد. يعنى مفهوم بيان وارد مى

اين است كه از ديد اسالم ضرر و ضرار منفى است، لذا اگر به « ضرار فى االسالم

ند، ضامن است. و از سوى ديگر حاوى اين پيام است كه اگر شخصى كسى ضرر بز

به ديگرى ضرر بزند، ولى در عين حال ضامن نباشد، اين نيز مورد رضايت شارع 

 نيست، زيرا ضرر زدن در اسالم منفى و منهى است. 

عدم جعل حكم در »گويد: محقق خويى در نقد اشكال اول مرحوم نايينى مى

ل حكم دارد، در واقع جعلى است براى عدم اين حكم. پس جايى كه قابليت جع

شود؛ خصوصا با مالحظه آنچه روايت شده كه خداوند هيچ عدم، مجعول واقع مى

چيزى را بدون حكم رها نكرد. پس از ناحيه شارع براى همه چيز حكمى جعل 

)خويى، « هستند.شده است، غايه االمر برخى از اين احكام وجودى و برخى عدمى

 (560و 559، ص2همان، ج

البته سخنى ديگر هم از مرحوم نايينى وجود دارد كه در آنجا به صراحت عدم 

 داند. مى« ضرر»النفع را نيز از مصاديق 

ضرر تمام آنچه را كه انسان از نفس و عرض و »نويسد: او در تعريف ضرر مى

شود بنابراين در صورتى كه مال و دهد، شامل مىمال و جوارح خود از دست مى
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يا عضوى از اعضاى وى تلف شود يا آبروى وى اختياراً يا غير اختياراً برود، در 

در صورتى كه مقتضى « ععدم النف»اين صورت ضرر به شخص وارد شده است و 

( بنابراين 198، ص2)نايينى، همانجا، ج« شود.نفع باشد، عرفاً ضرر محسوب مى

سخن مرحوم نايينى، عدم النفع از مصاديق ضرر است و طبيعتا ضرر به ديگرى 

بنابر توضيح ما ـ نه توضيح نايينى، زيرا وى اثبات ضمان با الضرر را مشكل 

 ست و طرف مقابل ضامن جبران خسارت است.دانست ـ با الضرر منهى امى

همچنين از سخن آقا سيد على صاحب رياض و شهيد اول كه منافع شخص »

توان فهميد كه اينها به ضرر اند، مىآزاد در مدت حبس را مورد مسئوليت دانسته

( و لذا در اينجا هم كه از 99، ص1386)ابراهيمى، « قائل هستند.« عدم النفع»بودن 

شده در واقع ضرر كرده است و شامل « عدم النفع»داد، شخص دچار نقض قرار

 شود.ادله ضمان و همچنين الضرر مى

ناظر به عدم النفعى است كه « عدم النفع ليس بضرر»پس قول مشهور فقها يعنى 

داند، ولى اگر عرف ضرر دانست طرف مقابل ضامن جبران عرف آن را ضرر نمى

 آن است.

  
 تسبيب قاعده اتالف وقاعده

 قانون مدنى( 328قاعده اتالف: )ماده 

هركس مال غير را تلف كند، ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، 

اعم از اينكه از روى عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد 

 يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند، ضامن نقص قيمت آن مال است.
 قانون مدنى( 331تسبيب: )ماده قاعده 

هركس سبب تلف مالى بشود، بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص 

 يا عيب آن شده باشد، بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.
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متوقف بر « عدم النفع»استدالل به قاعده اتالف و تسبيب براى ضمان نسبت به 

آيد كه آيا بر يم. اكنون اين سؤال پيش مىرا مال بدان« عدم النفع»اين نكته است كه 

 كند.مال صدق مى« عدم النفع»

اگر مال را اين گونه تعريف كنيم؛ چيزى است كه عقال در مقابل آن مال پرداخت 

توان منفعت را نيز مال دانست كه ديگرى سبب از بين رفتن اين گمان مىكنند، بى

ست. بنابر اين شخص با نقض نفع و مال از ديگرى شده است و لذا او ضامن ا

قرارداد منفعتى را از طرف مقابل سلب كرده و اين منفعت چون مال است، بايد او 

 جبران خسارت كند و ضامن است.

  
 بناى عقال

بناى عقال بر آن است كه اگر شخصى مبادرت به از بين بردن مال موجود ديگرى 

بود، محروم نمايد، عامل زيان،  كند، يا او را، از تحصيل نفع مسلمى كه مورد انتظار

 مسؤول جبران خسارت وارده است.

  
 ادله حقوق ايران

در خسارات حاصله از عدم اجراى »در قانون مدنى ايران، مبحثى تحت عنوان 

 مطرح شده كه با مسأله مورد بحث ما مرتبط است.« معامالت

ى را بكند يا اگر كسى تعهد اقدام به امر»قانون مدنى آمده است:  221در ماده 

تعهد نمايد كه از انجام امرى خوددارى كند، در صورت تخلف، مسئول خسارت 

طرف مقابل است، مشروط بر اين كه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد، عرفاً 

در مساله مورد « به منزله تصريح باشد و يا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

اند كه فالن جنس يا مبلغ را به هد كردهبررسى ما، چون طرفين معامله در واقع تع

اند، در واقع شامل اين ديگرى بدهند و حال با فسخ قرارداد آن تعهد را نقض كرده
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شوند. لذا فسخ كننده ضامن خسارت طرف مقابل است. اين نكته نيز در ماده مى

ماده مذكور حائز اهميت است كه خسارت، اگر عرفا به منزله تصريح باشد يا بر 

ب قانون موجب ضمان باشد، شخص مسئول جبران خسارت است. و لذا اين حس

قانون  9شود. در ماده هم مى« عدم النفع»ماده از اين جهت اطالق دارد و شامل 

نيز آمده  1378هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب دادگاهآيين دادرسى

 د :باشضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مى»... است : 

هاى مادى كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است. منافعى كه ضرر و زيان

شود. ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعى خصوصى از آن محروم مى

 )در اين ماده قانونى دو شرط براى مطالبه عدم النفع ذكر شده است(

ن الحصول رسد، منظور از ممكممكن الحصول بودن منفعت )كه به نظر مى

بودن همان محقق الحصول بودن منفعت است.( اين عدم نفع ناشى از ارتكاب جرم 

« عدم النفع»شود كه البته اين ماده اطالق ندارد و فقط شامل صورتى مى«. باشد

ناشى از ارتكاب جرم باشد، ولى در معامالت عمومى كه تنها شخص نقض قرارداد 

 كارايى ندارد.  كرده است، بدون ارتكاب جرم اين ماده

هاى عمومى و انقالب در امور آيين دادرسى دادگاه 515از ماده  2در تبصره 

خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه »خوانيم: مى 21/1/1379مدنى، مصوب 

قانون مدنى آمده بود  221اين ماده قانونى به ظاهر مخالف آنچه در ماده « نيست...

و همچنين تقرير سخنان فقها و ادله ضمان كه در  آيين دادرسى كيفرى 9و ماده 

توان گفت كه با توجيه قسمت پيش بيان شد است. لكن در يك اظهار نظر مى

منطقى ، منظور قانونگذار از قابل مطالبه نبودن خسارت ناشى از عدم النفع، مطلق 

خسارت نيست، بلكه منظور، خسارت محتمل الحصول است و نه محقق الحصول. 

ى مانند: قاعده الضرر و اتالف و تسبيب و بناى عقال مويد اين تفسيراست. قواعد

خسارت تأخير  515ماده  2از طرفى با توجه به اينكه قانونگذار در ادامه تبصره 
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شود. زيرا، خسارت تأديه را قابل مطالبه دانسته، اين اظهار نظر بيشتر تقويت مى

 النفع است. تأخير تأديه، خود يكى از مصاديق خسارت عدم

كه خسارت ناشى از  2نمايد؛ تبصره نظريه ديگر موضوع را اين گونه تبيين مى

 515عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته است، در ارتباط و مكمل ماده اصلى يعنى 

تواند مطلب جديدى را كه تعارض و عدم قانون آيين دادرسى است، لذا نمى

ان نمايد. بنابراين الزم است يك بار ديگر ماده مطابقتى با اصل ماده داشته باشد، بي

 را مورد بررسى قراردهيم. 515

خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در »دارد كه: در اين ماده اشعار مى

اثناى دادرسى و يا به طور مستقل ؛جبران خسارت ناشى از دادرسى يا تأخير انجام 

نسبت به اداى حق يا امتناع از آن كه به تعهد يا عدم آن را به علت تقصير خوانده 

وى )خواهان( وارد شده يا خواهد شد و همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم 

« تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتالف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد...

خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه »بيان داشته كه:  2و آنگاه در تبصره 

 «نيست...

توان به شرح زير هاى آن مىبا توجه به لزوم ارتباط بين ماده قانونى و تبصره

 نتيجه گرفت :

ـ جبران خسارت ناشى از دادرسى قابل مطالبه است، ولى عدم النفع ناشى از  1

 دادرسى قابل مطالبه نيست.

خوانده ـ خسارت ناشى از تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن به علت تقصير  2

قابل مطالبه است، ولى عدم النفع ناشى از تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن قابل 

 مطالبه نيست.

ـ اجرت المثل به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم قابل مطالبه است،  3

ولى خسارت عدم نفع ناشى از عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم قابل مطالبه 
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 نيست.

م امكان مطالبه خسارت عدم النفع منحصر در موارد فوق است، نه بنابراين عد

اينكه مطلق مطالبه خسارت عدم النفع قابل مطالبه نباشد. كما اينكه عدم النفع ممكن 

 قانون آيين دادرسى قابل مطالبه دانسته است.  9الحصول و ناشى از جرم را ماده 

  
 ادله حقوق بين الملل

مدرك و قانون مهمى كه در خصوص مساله ما بتوان  در قوانين حقوق بين الملل

از اين  74است. در ماده « كنوانسيون بيع بين المللى كاال»به آن رجوع كرد، 

خسارات ناشى از نقض قرارداد، به وسيله يكى از طرفين، »خوانيم: كنوانسيون مى

نقض  عبارت است از مبلغى برابر زيان از جمله عدم النفعى كه طرف ديگر بر اثر

تواند از مقدار زيانى كه نقض كننده در زمان متحمل شده است. اين خسارات نمى

انعقاد قرارداد و به مدد واقعيات و موضوعاتى كه در همان موقع به آنها واقف بوده 

يا بايد واقف باشد و به عنوان اثر ممكن الحصول نقض قرارداد پيش بينى كرده يا 

 «. تجاوز باشدكرده است، مبايد پيش بينى مى

هرگاه قرارداد باطل شده باشد »اين كنوانسيون آمده است:  75همچنين در ماده 

اى متعارف و ظرف مدتى متعارف، كاالى ديگرى و مشترى پس از بطالن، به شيوه

به جاى مبيع خريده باشد، يا بايع مبيع را به ديگرى فروخته باشد، طرفى كه مدعى 

قيمت مذكور در قرارداد با قيمت حاصل از معامله  تواند تفاوتخسارات است، مى

جانشين و همچنين هر نوع خسارت ديگر را كه به موجب ماده قبل قابل وصول 

 «باشد، مطالبه و وصول نمايد.

ـ هرگاه قرارداد باطل شده و براى كاال قيمتى رايج  1»نيز آمده است:  76ماده  در 

تواند در صورتى كه به موجب موجود باشد، طرفى كه مدعى خسارت است، مى

به خريد يا فروش مجدد مبادرت ننموده باشد، تفاوت بين قيمت تعين  75ماده 
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شده در قرارداد و قيمت رايج در زمان بطالن و همچنين ساير خسارات قابل وصول 

را مطالبه و وصول نمايد. معهذا اگر طرفى كه مدعى خسارات است،  74طبق ماده 

ادرت به ابطال قرارداد نموده باشد، قيمت رايج در زمان قبض پس از قبض كاال مب

ـ از نظر بند پيشين، قيمت  2به جاى قيمت رايج در زمان بطالن، مالك خواهد بود. 

شد بايد در آنجا تسليم مىرايج عبارت است از قيمت متداول در محلى كه كاال مى

هاى حمل، ب هزينهيا چنانچه در آن محل قيمت رايج موجود نباشد، با احتسا

 «قيمت رايج در محل ديگر كه عرفاً جايگزين محل مزبور باشد.

كند، مكلف طرفى كه به نقض قرارداد استناد مى»هم ذكر شده است:  77ماده  در 

است حسب اوضاع و احوال در جهت كاهش زيان از جمله عدم النفع ناشى از 

وى در انجام اقدامات فوق  نقض، اقدامات متعارف را معمول دارد. در صورتى كه

تواند به ميزانى كه خسارت بايد تقليل يابد، مدعى قصور نمايد، نقض كننده مى

 «كاهش خسارت گردد.

محاكم كشورهاى مختلف با استناد به كنوانسيون، قابل مطالبه بودن خسارت 

عدم النفع را امرى قطعى تلقى كرده و در صدور حكم به جبران عدم النفع، ترديدى 

اند و اگر در مواردى ترديدى وجود داشته است، به دليل عدم به خود راه نداده

تحقق شرايط مطالبه جبران خسارت بوده است. به عنوان مثال، در يك پرونده كه 

درباره يك هلندى صادر كننده پنير بود، او قراردادى براى فروش پنير، با خوانده 

و پنيرها را، در موعد مقرر تحويل داد، اما )يك آلمانى وارد كننده پنير( منعقد كرد 

خوانده از پرداخت كامل ثمن، خوددارى كرد. پس از شكايت خواهان )فروشنده 

درصد پنيرهاى تحويلى معيوب بوده و  3پنيرها(، خوانده، در مقابل، ادعا نمود كه 

ه در نتيجه فروشنده قرارداد را نقض كرده است و از اين رو، بايد خسارت وارده ب

او، از جمله عدم النفع مربوط به از دست دادن چهار تن از مشتريانش، كه به 

كردند و از بين رفتن برخى قراردادهاى بيع را بپردازد. صورت عمده از او خريد مى
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دادگاه بدوى در آلمان ضمن حاكم دانستن مقررات قانون متحد الشكل اشياى 

قانون مزبور، قابل پيش  82با استناد به ماده  1946مصوب  (U.L.I.S)منقول مادى 

 بينى نبودن چنين خسارتى را رد نمود.

دادگاه استيناف نيز با اشاره به اين كه، هر چند كنوانسيون بيع بين المللى كاال، 

اين  74قانون متحد الشكل بيع بين المللى را نسخ كرده، اما با توجه به اين كه ماده 

قانون قبلى است، راى دادگاه بدوى را تاييد  82مشابه مقررات ماده  قانون دقيقا

نمود. در استيناف بعدى، دادگاه عالى آلمان با ذكر اين كه خسارات مورد ادعاى 

خريدار، به دليل نقض قرارداد، از سوى بايع نبوده، بلكه علل ديگرى داشته است، 

 (585، ص1، ج1391و ديگران، آبادى رأى دادگاه بدوى را تأييد نمود. )درى نجف

است. كولچى كه يك ايتاليايى و  .Colchi Rotorex V. Deمورد ديگر، پرونده 

هاى تهويه مطبوع بوده است با خوانده )يك شركت توليد كننده و فروشنده دستگاه

عدد كمپرسور را به آن بفروشد و در سه ماه  10800نيويوركى( قرارداد بست تا 

، پس از تحويل گرفتن اولين محموله، متوجه شد كه آنها تحويل دهد. خريدار

مطابق با قرارداد نيستند، به اين دليل، قرارداد را فسخ كرد و در خواست خسارت، 

از جمله عدم النفع مربوط به از بين رفتن سفارشات موجود و سفارشات احتمالى 

ى و با استناد به را نمود. دادگاه بخش نيويورك با حاكم دانستن كنوانسيون بر دعو

، حكم به جبران عدم النفع مربوط به از دست رفتن سفارشات موجود را 74ماده 

نمود، اما درخواست خسارت مربوط به سفارشات احتمالى را به دليل فقدان رابطه 

 (586سببيت رد نمود. )همان، ص

با اين همه كنوانسيون در خصوص نحوه محاسبه عدم النفع مطالبى بيان نكرده 

اند كه زيان است. از اين رو، برخى مفسران كنوانسيون، در اين باره پيشنهاد كرده

تواند عدم النفعى را كه واقعا متحمل شده و منافعى را كه انتظار داشته ديده، مى

است، تحصيل كند، البته دادگاه در احتساب اين نوع خسارت، به قرارداد طرفين، 
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كشورها و مراجع داورى، توجه الزم را  عرف بين المللى و رويه محاكم ديگر

تواند ادعاى جبران خسارت خواهد كرد. از نظر مدت زمان، براى زيان ديده، كه مى

عدم النفع كند، محدوديت وجود ندارد. او قادر است در قبال هر منفعتى كه در 

نتيجه نقض قرارداد، توسط طرف مقابل فوت شده است، مطالبه خسارت نمايد، 

اينكه آن ضرر از سوى نقض كننده قرارداد قابل پيش بينى بوده باشد.  مشروط به

به عنوان مثال، اگر سطح توليدات خريدار به واسطه عرضه كاالى غير مطابق با 

قرارداد كاهش يابد و خريدار نتواند به طور معقول كاالى مزبور را از محل ديگر 

 جبران است. خريدارى نمايد، در اين صورت خسارت عدم النفع قابل

  
 عدم النفع فعلى يا حتى آينده

تواند، تنها عدم نكته ديگر در رابطه با عدم النفع، اين است كه آيا زيان ديده مى

تواند النفعى را كه در حال حاضر به وقوع پيوسته است، مطالبه نمايد، يا اينكه مى

ست، نيز عالوه بر آن، براى خسارت منتظره كه هنوز به منصه ظهور نرسيده ا

دهد و همچنين تقاضاى خسارت كند. كنوانسيون، پاسخى صريح به اين پرسش نمى

مقرراتى براى محاسبه از دست دادن منافع آينده به وسيله پرداخت يك مبلغ كلى 

هاى مشابه ديگر، ندارد. از اين رو، برخى مفسران كنوانسيون، پيشنهاد يا شيوه

تواند به نفع طرف زيان ديده، راجع به عدم مىاند كه دادگاه يا ديوان داورى كرده

النفعى كه در زمان صدور حكم دادگاه يا اتخاذ تصميم ديوان داورى حادث شده 

زيان ديده، در قبال است، راى دهد. البته اين نتيجه گيرى مانعى براى ادعاى بعدى

ه آورد، مشروط به اين كخسارات حاصله پس از اتخاذ تصميم اول به وجود نمى

 موجود باشد. 74ساير شروط مقرر شده براى مطالبه خسارت در ماده 

قانون آيين  515در حقوق ايران نيز همانطور كه قبالً، گذشت با توجه به ماده 

بايد عدم  21/1/1379هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب دادرسى دادگاه



 1394 پاییز و زمستانفقه و حقوق معاصر، شماره یکم،  /55

 ده هرگز قابل مطالبه نيست. باشد، در نتيجه عدم النفع در آين« محقق الحصول»النفع، 

  
 نتيجه گيرى

بر اساس ادله فقهى، همچون قاعده الضرر، قاعده اتالف، قاعده تسبيب و بنا 

قانون آيين دادرسى  515عقال و همچنين قوانين حقوقى موضوعه ايران همانند ماده 

هاى آيين دادرسى دادگاه 9هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده دادگاه

كه بر اثر نقض « عدم النفع»توان خسارت ومى و انقالب در امور كيفرى، مىعم

بودن و فعلى بودن « محقق الحصول»قرارداد به طرف مقابل وارد شده را به شرط 

 آن دريافت كرد.

كنوانسيون بيع بين المللى كاال، خسارات عدم  74ـ  77همچنين بر اساس مواد 

 قرارداد بايد آنها را بپردازد.  النفع قابل مطالبه است و طرف ناقض

و  515شود، جهت وضوح هر چه بيشتر ماده براساس اين تحقيق پيشنهاد مى

از « خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نيست...»گويد: آن كه مى 2تبصره 

خسارت آينده و غير محقق »اطالق خود خارج شود و بدين گونه تنظيم شود: 

 «نفع قابل مطالبه نيست.الحصول ناشى از عدم ال
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 ه .ق، اول، قم. 1415كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، 

، پايان نامه كارشناسى حقوق ايرانخسارت ناشى از نقض قرارداد در فقه و ـ ابراهيمى، محمد شريف، 

 ، مشهد.1386ارشد، دانشگاه علوم اسالمى رضوى، 
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ه .ق ،  1373، المكتبة المحمدية،  رسالة في قاعدة نفي الضررـ خوانسارى، موسى بن محمد نجفى، 
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الزامات الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت در آبادى، قربانعلى؛ غفارى، هادى؛ يونسى، على، ـ درى نجف
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 ، تهران.1393ديدار، ، تدوين جهانگير منصور، نشر قانون مدنىـ 
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http://ghanoonbaz.com 
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