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چکيده

(تاریخ دریافت ،0932/06/07 :تاریخ پذیرش)0934/17/03 :
0311م ( Convention on Contracts for the International Sale of

کنوانسیون بیع بيی الملليی کيا
) Goods 1980 (CISGبراي جبران خسارت فروشنده یا خریدار از فسيخ ريرارداد و نقيع تعهيد ير
مقابل ،دو روش مختلف را در دو مادۀ  47و  42مطرح نموده اسيت بير مبنياي ميادۀ  47انجيام معامليۀ
جایگزی و فروش کا به دیگري یا خرید آن از دیگري از سوي زیاندیده و سپس مطالبۀ تفاوت ریميت
کا مندرج در ررارداد اولیه و ثم آن در معاملۀ جایگزی از ر مقصر معرفی شده است در ميادۀ 42
نیز مطالبۀ تفاوت بی ریمت کا در ررارداد اولیه و بهاي رایج آن در بازار در زمان فسخ و یا زميان ريبع
کا پیش از فسخ ،پیشبینی شده است اردام به هریک از ای روشها به رعایيت شيرایطی نيون فسيخ
ررارداد اولیه ،تحمل خسارت ،انجام معاملۀ دوم به شیوۀ متعار و در زمانی معقول وابسيته شيده اسيت
در اصول اروپایی حقوق ررارداد و در مواد  3-712و  3-714روشهاي پیشگفتيه بيهرسيمیت شيناخته
شده است ،لیک مطالبۀ خسارت بر مبناي مابهالتفاوت ثم یادشيده در ريرارداد و بهياي رایيج در زميان
ربع کا پیش از فسخ -که در انتهاي بند  0مادۀ  42کنوانسیون آميده -در ایي اصيول رابيل مهح يه
نیست در حقوق انگلیس و مقررات موضوعۀ فرانسه هم گرنه روشهاي یادشده بهنحيو صيریا انعکيا
نیافته است ،اما به اعتقاد اندیشمندان حقوریِ ای دو کشور ،روح مقررات حاکم در ای دو کشيور بيا ایي
مفاهیم بیگانه نیست دولت ایران تاکنون به کنوانسيیون ملحين نشيده و در مقيررات داخليی بيه شيکل
صریا اجازۀ ارزیابی خسارت به شیوههاي پیشگفته را صادر نکرده است مقالۀ حاضر با روش توصيیفی-
تحلیلی و مطالعۀ رویۀ رضایی بر اسا ضمان رهري و رواعد عام مسئولیت ميدنی بسيته بيه نيوب رابطيۀ
حقوری رفی و دعاوي برآمده از آن ،به روشهاي گونياگون مطالبيۀ خسيارت را ترسيیم نميوده اسيت
مطالبۀ خسارت بر مبناي آنچه در ررارداد توافن شده (مادۀ  691رانون ميدنی) ،ناشيی از فسياد معامليه و
تعلن مبیع به غیر بر مبناي ارزش روز ثم (مادۀ  930رانون ميدنی و رأي وحيدت رویيۀ شيمارۀ -499
 07مهر  ،)0939مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه بر اسا شاخص نرخ تورم در دعيواي مطالبيۀ وجيه رایيج
کشور (مادۀ  766رانون آیی دادرسی مدنی) و مطالبۀ خسيارت بير اسيا ن ریيۀ کارشينا (ميادۀ 0
رانون مسئولیت مدنی و مادۀ  674رانون آیی دادرسی مدنی) از شيیوههياي گونياگون معميول در ایي
ن ام است

واژگان کليدی

بهاي رایج ،خسارت ،رابلیت پیشبینی ضرر ،مسئولیت مدنی ،معاملۀ جایگزی  ،نقع ررارداد
* فاکس16011600932 :

Email: amousavi50@yahoo.com
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مقدمه
فکر بهبود رژیم حقوری حاکم بر خرید و فروش بی المللی کا و ایجاد وحدت حقوق خصوصيی
در ای امر ،دغدغۀ دانشمندان حقوق بوده که نقطۀ آغازش به اوایل دهۀ 0391م بير ميیگيردد
ایجاد وحدت و توازن بی حقوق کشورهاي مختلف زیر ن ر «مؤسسۀ بی الملليی بيراي وحيدت
حقوق خصوصی ( 0»)Unidroitدر سال 0391م شروب شيد رحيی از سيوي کارشناسيان ایي
مؤسسه ی  7سال با مطالعۀ ن امهاي مختلف حقوری و رویۀ مطلوب کشورهاي اروپایی فراهم
شد که جنگ جهانی اول در سال 0393م آن را متورف کرد
مطالعه و تيدوی کنوانسيیون ميوردن ر را بيه آنسيیترال ( )UNCITRALمحيول نميود پيس از
بررسیهاي زم دو رح راجع به آثار بیع و انعقاد ررارداد بیع به شيکل منسيجم ارا يه شيد در سيال
0341م آنسیترال هر دو رح را تصویب نمود که در همان سال بيه «مجميع عميومی سيازمان مليل
متحد» تقدیم شد مجمع پس از ن رخواهی از کنفيرانس بيی الملليی کيه بيه ایي من يور در سيال
0311م با شرکت  26کشور و  1سازمان بی المللی در وی تشکیل شيد و بيا ن ير موافين آن ،يرح
آنسیترال را با اصهحاتی در رالب «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به رراردادهاي بیع بی الملليی
کا » در  7فصل و  010ماده بيهتصيویب رسياند ()http://www.uncitral.org/english/status-e.htm
ای کنوانسیون از اول ژانویۀ  0311بهاجرا گذاشته شد و دولت ایران با وجود انعکيا رواعيدي از آن
در مقررات داخلی تاکنون به آن ملحن نشده است
در پژوهش حاضر ،مواد  47و  42کنوانسیون که متضم روشهاي جبران خسارت ناشيی از
فسخ یا نقع ررارداد بیع باشد ،بررسی می شود کنوانسیون «انجام معاملۀ جایگزی » و «مطالبۀ
بهاي رایج بازار» را به من ور جبران زیان متضرر از ررارداد درن ر گرفته است ایي دو شيیوه در
اصول حقوق ررارداد اروپایی با اندک تفاوت منعکس شده است که تحلیل حقوری آن با مطالعيۀ
شیوۀ عمل نند ن ام حقوری ازجمله ن ام حقوری ایران به شرح آتی ارا ه میشود
در ای خصوص رانون گذار کشورمان به موجب نصوص رانونی اجازۀ انجام معاملۀ جایگزی و
نیز مطالبۀ بهاي رایج بازار را صادر نکرده و روشهاي جبران خسارت زیاندیده از تخليف ير
مقابل را در رالبهاي مختلف ،بسته به نوب رابطۀ حقوری رفی  ،اوضاب و احوال و شرایط حاکم
بر ای رابطه و نگونگی خسارت وارده ،ررار داده است

1. Institut international pour l´unification du droit prive (international institute for unification of private
)law
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پرداخت خسارت
 .0پرداخت خسارت ناشي از نقض قرارداد
در صورت عدم انجام تعهد و «نقع ررارداد» از سوي یکی از رفی  ،زیاندیيده در کنيار سيایر
روشهاي جبرانی 0به پیشنهاد کنوانسیون میتواند از اختیار مطالبۀ «خسارت» از متعهد نارع
تعهد استفاده نماید ،مگر آنکه متعهد بتواند به موارد معافیت از پرداخت خسيارت اسيتناد کنيد
پرداخت خسارت متکی به نقع تعهد بوده ،براي دریافت خسارت ضرورتی نيدارد کيه بسيتانکار
تقصیر بدهکار را در ورود خسارت ثابت نماید ،بلکه امکان استناد به نقيع تعهيد کيافی خواهيد
بود بهعبارتی ،مطالبۀ خسارت با اثبات تقصیر ر متخلف مهزمهاي ندارد

 .0 .0شرايط کلي مطالبۀ خسارت
مطالبۀ خسارت ناشی از نقع ررارداد از سوي زیاندیده مشروط به حصول شرایط زیر است:
الف) باید زیانی به وي وارد شده باشد ،نراکه جبران خسارت بدون وروب زیيان رابيل تصيور
نیست «مشخص کردن ای مسئله نباید مشکل باشد ،زیرا اکثر موارد نقع ررارداد مانند تحویل
دیرهنگام ،عدم پرداخت ثم کا  ،و عدم انطباق کا با مشخصات ،به احتمال زیاد نوعی از زیان
ارتصادي را وارد میسازد» ()Indira carr, 2005, P. 85
ب) باید نقع ررارداد صورت گرفته باشد صر ای امر کيافی اسيت و زم نیسيت خوانيده
مرتکب تقصیر شده باشد
ج) بی نقع ررارداد و خسارت وارده «رابطۀ سببیت» وجود داشته باشد
د) ضرر باید رابل پیشبینی باشد خوانده مسئول زیانهایی است که هنگام انعقاد ريرارداد و
بهعنوان زیان ناشی از نقع ررارداد رابل پیشبینی بوده است (مادۀ  47کنوانسيیون) (صيفایی و
دیگران ،0936 ،ص )621
برخی بر ای عقیدهاند که رابلیت پیش بینی نوب ضرر کافی است و زم نیست میزان آن هم
رابل پیشبینی باشد (دارابپور ،0930 ،ص )17

 .2 .0اقدام مطالبهکنندۀ خسارت به «تقليل خسارت» ()Mitigation of Damages
مادۀ  44کنوانسیون مقرر میدارد « :رفی که به نقع ررارداد استناد ميیکنيد تکلیيف دارد بيا
 0سایر روشهاي جبرانی ن یر فسخ ررارداد  revocation of contractیا اجراي اجباري  specific performanceدر
مواد  77به بعد و  20به بعد آمده است
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توجه به اوضاب و احوال ،اردامات متعارفی براي مقابله با خسارت ،ازجمله «عدمالنفع» ( Loss of

 )profitناشی از نقع ررارداد معمول دارد درصورتی کيه وي موفين بيه ننيی اريدامی نشيود،
رفی که ررارداد را نقع کرده میتواند به میزانی کيه خسيارت رابيل پیشيگیري بيوده ،ميدعی
کاهش خسارت گردد»
در مورد اردامات مناسب مورد انت ار از دو ر ررارداد براي کاهش خسيارت ،کنوانسيیون
ساکت است ،ولی ای اردامات اعم از اردام فروشنده در بازفروش کا  ،یا اردام خریيدار در انجيام
خرید جایگزی و امثال آنها میباشد (کاظمی ،0917 ،ص )033-690
استناد به ای رصور زیاندیده براي فروشندۀ زیانرساننده در دو مورد رابلیت استناد نيدارد :ميورد
اول ادعاي فروشنده براي پرداخت ثم یادشده در مادۀ  26کنوانسيیون ،و ميورد دوم تقلیيل ثمي از
سوي خریدار موضوب مادۀ  71کنوانسیون (تقلیل ثم بهواسطۀ عدم مطابقت کا با ررارداد)
در مطالعۀ حقوق فرانسه راجع به موضوب کاهش خسارت نسيبت بيه کنوانسيیون شياهد دو
نگاه متفاوت هستیم :از یک سو عنصر «تقصيیر عميدي» ميدیون مسيتوجب مسيئولیت وي در
پرداخت تمام خسارات محتمل و غیرمحتمل است؛ امري که کنوانسیون د لتی بر آن ندارد و از
سوي دیگر« ،تقصیر زیاندیده» جانشی «تکلیف وي در کاهش زیان» شده و متضم معافیيت
زیانرساننده به آن نسبت در پرداخت خسارت است ()Treitel. 1988, p. 179
در اصول حقيوق ريرارداد اروپيایی () )Principles of European Contract Law (PECLبير
مبناي مادۀ  3-717شرط تقلیل خسارت از سوي زیاندیده را پیشبینی نمود
در حقوق مدنی ایران به تأسی از فقه امامیه تأسیس مستقلی بيا عنيوان «تقلیيل خسيارت»
وضع نشده است با ای وصف ،ذیل عناوی «تسبیب»« ،اته »« ،ضمان» و «مسئولیت ميدنی»
نشانههایی از پذیرش مسئولیت زیاندیده را در تحمل خسارتی که خود بهواسطۀ تقصیر و رصور
خارج از حدود عر و منطن بهبار آورده است ،میتوان مهح ه کرد ازجمله بر اسيا «راعيدۀ
اردام» اگر خسارت وارده بهواسطۀ اردام زیاندیده باشد ،مسئولیت ناشی از آن برعهدۀ خيود وي
نهاده میشود البته در بی فقها ،شیخ مرتضی انصاري را ل به حجیت راعدۀ اردام بهعنوان یيک
راعدۀ عام نیست ،اما سایر فقها ازجمله شیخ وسی براي نمونه در موضوب عقيد فاسيد (ضيمان
مقبوض به عقد فاسد) براي راعدۀ یادشده اعتبار را ل شدهاند (انصاري0761 ،ق ،ص )911
نشانههاي پذیرش راعدۀ «تقلیيل خسيارت» از سيوي ريانونگيذار ایرانيی و انعکيا آن در
مقررات موضوعه را میتوان در مواد  0و  4رانون اصهح رانون بیميۀ اجبياري مسيئولیت ميدنی
دارندگان وسایل نقلیۀ موتوري زمینی در مقابل شخص ثالي مصيوب 0914ش و ميواد  7و 07
رانون بیمۀ اجباري خسارات واردشده به شخص ثالي مصيوب 0937ش و ميواد  714و 706
رانون مجازات اسهمی و بند  9مادۀ  7رانون مسئولیت مدنی مهح ه کرد همی يور در ميادۀ
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 01و بند 6مادۀ  4رانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون حمل و نقل بی المللی کيا از ریين
جياده مصيوب 0974ش ( (Convention on the Contract for the International Carriage of
) )Goods by Roadای نهاد پذیرفته شده است

 .2محاسبۀ خسارت ناشي از تخلف يک طرف قرارداد
به ور کلی اصل بر لزوم جبران خسارت ناشی از نقع ررارداد بوده ،زیيانرسياننده تکلیيف دارد
زیاندیده را حتیالمقدور به وضع و شرایط اجراي صحیا و کامل ررارداد نا ل سيازد ( Treital,
 )G.H. p. 75به باور نویسندگان کنوانسیون ،محاسبۀ خسارت ناشی از فسخ ررارداد مهمتری و
مؤثرتری ضمانت اجرایی است رعایت ای امر مهم به مواد  47و  42کنوانسيیون محيول شيده
است؛ دو مقررهاي که ویژۀ فسخ ررارداد بیع از سوي هریيک از يرفی بيوده و محتيوي رواعيد
کاربردي و رین عملی ارزیابی و تقویم خسارت به مبلغی پول است؛ نارهاي کيه بيراي تيأمی
منافع و انت ارات مشروب رفی ( )Expectation Interestاز انعقاد ررارداد ،مد ن ر ررارگرفت
راهحل و رین پیشبینی شده براي محاسبۀ خسارت عبارتاند از:
الف) اردام به انجام «معاملۀ جایگزی » ( )Substitute Transactionو مطالبۀ تفياوت ریميت
ررارداد اولیه و معاملۀ جایگزی بهعنوان خسارت بر مبناي مادۀ  47کنوانسیون
ب) مطالبۀ تفاوت ریمت ررارداد اولیه که فسخ گردیيد بيا «ریميت رایيج» کيا در بيازار در
لح ۀ فسخ ررارداد ،یا زمان تحویل به متصيدي حميل و نقيل ،و یيا بيهعبيارتی بهياي روز کيا
بهعنوان خسارت بر مبناي مادۀ  42کنوانسیون

معاملۀ جايگزين (بدلي)
مادۀ  47کنوانسیون مقرر میدارد« :هرگاه ريرارداد با يل باشيد و مشيتري پيس از بطيهن بيه
شیوه اي متعار و در ظر مدت معقولی کا ي دیگري به جاي مبیع خریده ،یا فروشنده مبیع
را به دیگري فروخته باشد ،رفی که مدعی خسارت اسيت ميیتوانيد تفياوت ثمي یادشيده در
ررارداد با ثم معاملۀ جایگزی و همچنی هر نوب خسارت که به موجب مادۀ ربل رابل تحصیل
باشد ،مطالبه و وصول نماید»
محاسبۀ خسارت بر مبناي معاملۀ جایگزی منوط به رعایت شرایط زیر است:
 بیع از سوي متعهدله فسخ شده باشد (بهواسطۀ نقع اساسی ريرارداد از سيوي ير
دیگر بر مبناي مواد  73و 0)27
 0کنوانسیون صرفاً فسخ را شناسایی نموده ،را ل به تنفیذ انفساخ یا فسخ خودبهخود ( )IPSO factoررارداد نیست؛
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فسخکننده اردام به معاملۀ جانشی کرده باشد
بی فسخ ررارداد اصلی و معاملۀ جانشی  ،مدت زمان متعارفی فاصله افتاده باشد.
شیوۀ معاملۀ جانشی به ور متعار باشد؛ براي مثال ،بایع نباید کا یش را به حيراج
دهد و مشتري نباید آن را به ریمت گزا بخرد
مشتري کا را به ریمت بیشتري از ریمت آن در ررارداد فسخ شده خریده و یا بایع به
ریمت کمتري فروخته باشد (راسمی ،0917 ،ص )013

 .0انعقاد قرارداد جايگزين
 .0 .0تشخيص قرارداد جايگزين
از روش معاملۀ جيایگزی در برخيی متيون حقيوری بيا عنيوان روش ارزیيابی عینيی یيا وارعيی
) (concrete calculation/concrete approachتعبیر شده است نه دروارع خسيارت بير مبنياي
معاملۀ جایگزی شناسایی شده ،محاسبۀ تفاوت آن با ریمت ريرارداد مشيکل نیسيت (صيفایی و
دیگران ،0936 ،ص 647؛ بهمنی ،0912 ،ص )93-16
هد و مقصود غایی مادۀ  47کنوانسیون صیانت از حقوق اولیه و مسلم متعهدليه از اجيراي
ررارداد یا همان نیزي است که با عنوان «منفعت موردن ر» شناسایی شده است کنوانسيیون از
ای رین میخواهد منيافع ير زیياندیيده از نقيع ( )the aggrieved partyرا (در صيورت
رعایت شرایط یادشده) تأمی کند ()Anson, 1998, P. 564
تشخیص اینکه کدام خرید (از سوي خریدار) یا فروش (از سوي فروشنده) ررارداد جيایگزی
موضوب مادۀ  47کنوانسیون است ،بهویژه درجایی که متعهدله زیاندیده در حال فعالیت مستمر
در بازار خرید و فروش همان کا است ،سخت و دشوار بهن ر ميیرسيد (نقيل از پروفسيور ني
 )Hannold.p. 508 – Knappولی میتوان از رین اخطيار و اعيهم کتبيی بيه رصيد پرهیيز از
اخته احتمالی در ای خصوص ،رصد خود را دایر بر انجام معاملۀ جيایگزی بيه ير مقابيل
(نارع ررارداد) اعهم نمود در صورت عدم اعهم و اخطار کتبی ،باید رجوب بيه اوليی خریيد یيا
فروش کا هاي مشابه از سوي زیاندیده پس از صدور اخطار فسخ ررارداد را بيهمن يور رعایيت
«زمان متعار و معقول» یادشده در مادۀ  47مهک ريرار داد ( Honnold, 1980, p. 508-509؛
.)Schlechtriem, 1991, p. 553
یکی از شرایط اساسی مطالبۀ خسارت بر مبناي معاملۀ جایگزی  ،فروش مجدد کا یا خرید
مگر درصورتی که ر متعهد خود بهنحو صریا و به ور برگشتناپذیر نقع ررارداد از سوي خود را اعهم دارد
یا اعمالی بر ای معنا صادر کند در ای صورت ،اردام متعهدله به انجام معاملۀ جایگزی فسخ را مفروض مینماید
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کا ي جانشی به شیوۀ متعار است متعهدله بیآنکه در رید مهح ات خاصی از جهت رعایت
رالب و محتواي جدید باشد ،زم اسيت همچيون یيک تياجر دریين ،منصيف و عاريل ،منيافع و
مصالحی را که عر ارتضاي یک معاملۀ متعار میداند ،رعایت کند ليذا اگير فروشينده اسيت،
تهش نماید کا را به با تری ریمت بفروشد و اگر خریدار است سعی کنيد بيه حيدارل ممکي
کا را خریداري نماید در ای بی ضرورتی ندارد که ررارداد جانشی با شرو ی برابر با ريرارداد
اصلی در خصوص موضوعاتی شبیه مقدار ،اعتبار یا زمان تسلیم منعقد شده باشيد ،تاجيایی کيه
وارعاً ای ررارداد ،جانشی ررارداد اصلی باشد که فسخ شده است (دارابپور ،0930 ،ص )32

 .2مطالعۀ تطبيقي معاملۀ جايگزين
 .0 .2معاملۀ جايگزين در حقوق کشورهای فرانسه و انگليس
در مقررات داخلی فرانسه سازوکار یادشده در مادۀ  47کنوانسیون دایر بر محاسبۀ خسيارت از ریين
معاملۀ جایگزی و شرایط انجام آن بهصراحت بیان نشده است ،اما به باور برخی حقيوقدانيان ،حقيوق
ای کشور سازگار با ای شیوه است؛ ننان کيه آرایيی نیيز همسيو بيا آن بيراي فروشينده یيا خریيدار
زیاندیده از فسخ ررارداد با رعایت شيرایط یادشيده در کنوانسيیون ،ازجمليه متعيار بيودن معامليۀ
جایگزی و انجام آن در مدت زمان معقول صادر شده است () Hue´t, Jerome 1996. P. 568
در حقوق انگلیس محاسبۀ خسارت ناشی از فسخ ررارداد با آنچه در کنوانسيیون گفتيه شيد
شباهت زیادي دارد در ای ن ام حقوری استحقاق رفی بيه دریافيت خسيارت بيه دو صيورت
ممک است بروز نماید؛ نخست ،ورتی که یکی از تعهدات اساسی ريراردادي نقيع شيود کيه در
ای حالت ر زیاندیده حن خواهد داشت نسبت به فسيخ ريرارداد و مطالبيۀ خسيارت اريدام
کند دوم ،ورتی که تعهدات رراردادي که اهمیت آنها کمتر از موارد یادشده است نقع گيردد،
که در ای حالت ر زیاندیده فقط حن مطالبيۀ خسيارت یيا کياهش ریميت کيا را خواهيد
داشت ،نه فسخ ررارداد (صفایی و دیگران ،0936 ،ص )644

 .2 .2معاملۀ جايگزين در حقوق ايران
در ن ام حقوری ایران و روانی موضوعه ازجمله ريانون ميدنی ،حکيم صيریحی در بياب ارزیيابی
خسارت ناشی از نقع ررارداد و امکان تحقن آن در شکل معاملۀ جایگزی بیان نشده است
دکتری و رویۀ رضایی نیز مسئولیت رراردادي را از رواعد ضمان رهري بهرهبرداري مینماید
اتخاذ ای رویه در مواردي مفید هم بوده ،نراکه بههرحال مسئولیت ريراردادي نیيز نهيرهاي از
مسئولیت مدنی به معناي عام است (کاتوزیان« 0941 ،الف» ،ش )471
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با ای وصف از جستجو در مقررات مختليف ،رواعيد مربيوط بيه خسيارت ريراردادي و ليزوم
شناسایی و جبران آن آشکار میشود برابر مادۀ  666رانون مدنی ،متعهدله ميیتوانيد بيا اجيازۀ
راضی دادگاه تعهد انجامنیافتۀ متعهد را در وضعی که را م به شخص وي نباشد خود انجام دهيد
و هزینۀ انجام را از متعهد مطالبه کند همی حکم در اجراي ميادۀ  9ريانون مسيئولیت ميدنی0
نسبت به اختیار دادگاه دربارۀ شیوۀ جبران خسارت در مسيئولیت ريراردادي رابيل اجيرا اسيت
(کاتوزیان« 0944 ،ب» ،ص )669
در مادۀ  691رانون مدنی انجام فعل موضوب تعهد از سوي شخص ثال درصورتی که اجراي
آن از سوي متعهد مقدور نباشد ،با هزینۀ خود متعهد تجيویز شيده اسيت اميا ميادۀ  74ريانون
اجراي احکام مدنی در مقیا وسیعتر عهوه بر شرط فعل ،به امتناب محکومعلیه از انجام عميل
معی موضوب محکومیت که میتواند شامل تعهدات اصلی باشد ،پرداختيه و اجيازۀ انجيام آن از
سوي شخص ثال را صادر نموده است همچنيی متعهدليه حين دارد تميام خسيارت ناشيی از
تأ خیر انجام تعهد یا عدم انجام تعهد را که ناشی از تقصیر خوانده باشد از وي مطالبه کند

 .3 .2معاملۀ جايگزين در اصول حقوق قرارداد اروپايي
رواعد کلی حاکم بر عدم ایفاي تعهدات رراردادي و شیوههاي جبران خسيارت در ميواد 1-010
به بعد اصول حقوق ررارداد اروپایی آمده است در بند  0مادۀ  1-010آمده است« :هرگياه یکيی
از رفی  ،تعهدات رراردادي را اجرا نکند و عدم اجرا مطابن مادۀ  1-011موجيه نباشيد ،ير
متضرر میتواند به هریک از شیوههاي جبران خسارت که در بخش  3آمده است ،استناد کنيد»
در مادۀ  1-016به ترکیب شیوههاي جبران خسارت در صورت عدم تعارض تصریا شده اسيت
در فصل نهم نگونگی جبران خسارت بر مبناي تعهدات پولی و تعهدات غیرپولی آمده است در
مادۀ  3-716نیز ضابطۀ کلی براي تعیی میزان خسارت عبارت از مبلغی دانسته شد که شخص
زیاندیده را تا جایی که امکان دارد در مورعیتی ررار دهد که اگر ررارداد سر موعد اجرا میشيد
شخص در آن مورعیت ررار میگرفت ای خسارات زیانهایی است که به زیاندیده وارد شيده و
سود و منفعتی است که از وي دریغ گردیده اسيت ایي هميان نیيزي اسيت کيه کنوانسيیون
0311م بهدنبال آن بوده است؛ یعنی اعادۀ وضيع متعهدليه خسيارتدیيده از نقيع ريرارداد بيه
مورعیت پیشی که در صورت اجراي کامل و بدون عیب ررارداد در آن مورعیت ررار ميیداشيت
()Anson, 1998, p. 565, 568
 0مادۀ  9رانون مسئولیت مدنی « :دادگاه میزان زیان ،ریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاب و احوال
رضیه تعیی خواهد کرد»
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در مادۀ  3-712اصول حقوری اروپا بهصراحت به معاملۀ جيایگزی اشياره شيده اسيت« :در
مواردي که شخص زیاندیده ،ررارداد را فسخ میکند و معاملۀ جایگزی در مدت زمان متعيار
و به شیوۀ متعار منعقد میکند ،میتواند عهوه بر استرداد مابهالتفاوت ثم رراردادي بيا ثمي
جایگزی  ،براي هرگونه ضرر و زیانی که در آینده ممک است بهوجيود بیایيد تيا حيدي کيه بير
اسا ای بخش رابل استرداد باشد ،تقاضاي جبران خسارت کند»

مطالبۀ بهای رايج بازار
درصورتی که زیاندیده از فسخ ررارداد به معاملۀ جایگزی و استفاده از راعدۀ یادشيده در ميادۀ
 47کنوانسیون اردام نکند ،میتوانيد گزینيۀ دیگير مقيرر در ميادۀ  42ایي کنوانسيیون ،یعنيی
«مطالبۀ تفاوت ریمت کا در ريرارداد بيا ریميت رایيج کيا در زميان فسيخ بيازار» (abstract
) calculation of loss under the current price ruleرا انتخاب کند
مادۀ  42کنوانسیون مقرر میدارد -0« :درصورتی که ريرارداد فسيخ شيده و بيراي کيا ثمي
رایجی موجود باشد ،رفی که مدعی خسارت است میتواند تفاوت بی ثم تعیی شده به موجب
ررارداد و ثم رایج در زمان فسخ ررارداد را ،مشروط به اینکه کا را به موجب مادۀ  47نخریده یيا
نفروخته باشد ،مطالبه کند و نیز هرگونه خسارتی را که به موجيب ميادۀ  47رابيل مطالبيه اسيت،
وصول نماید باای حال اگر رفی که مدعی خسارت است پيس از ريبع کيا مبيادرت بيه فسيخ
ررارداد کند ،ثم رایج در زمان ربع بهجاي ثم رایج در زمان فسخ مهک خواهد بود  -6از ن ر
بند پیشی  ،ریمت رایج عبارت است از ریمت متيداول در محليی کيه کيا ميیبایيد در آن محيل
تسلیم میشد ،یا ننانچه در آن محل ریمت رایجی موجود نباشد ،با احتساب هزینيههياي حميل،
ریمت رایج در محل دیگري که عرفاً جایگزی محل یادشده باشد تعیی میشود»
راعدۀ برآمده از مادۀ  42کنوانسیون که به راعدۀ «ریمت رایج بازار» موسوم شده ،نسبت بيه
گزینۀ یادشده در مادۀ ( 47معاملۀ جایگزی ) از ثبات بیشتري برخوردار بوده و همچيون گزینيه
پیشگفته با معیار رعایت عر رابل تنفیذ است

 .0عنصر زمان و مکان در تعيين بهای رايج
زیاندیده از فسخ ررارداد بر اسا فرمول یادشده در مادۀ  ،42حسيب ميورد ميیتوانيد تفياوت
ریمت رایج کا در بازار را بر مبناي بهاي آن در زمان فسخ و یا تفاوت ریمت بير مبنياي بهياي
کا در زمی تحویل را از متعهد مطالبه کند مطالبۀ تفاوت ریمت بر اسا بهاي رایج در زمان
فسخ در موارد زیر خواهد بود :الف) ريرارداد وفين ميادۀ  43کنوانسيیون بيه دلیيل نقيع رابيل
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پیشبینی فسخ شده باشد ب) فروشنده ررارداد را به دلیل خودداري خریيدار از پرداخيت ثمي
(یا فراهم نکردن مقدمات آن مثل گشایش اعتبار) پیش از تحویل یا هنگام تحویل فسيخ نمایيد
ج) خریييدار از ریيين رد محموليۀ کا هييایی کييه بسييیار معیييوب اسييت رييرارداد را فسييخ کنيد
()Honnold, 1991, p. 510
ننانچه فسخ پس از تحویل کا باشد ،مهکْ تفاوت ثم المسمی در ررارداد با ریمت زميان
تحویل است دروارع خسارت بر مبناي بهاي رایج در زمانی زودتر از فسخ ريرارداد ،یعنيی زميان
تحویل کا  ،محاسبه خواهد شد

 .2شرايط مطالبۀ بهای رايج بازار
بر اسا بند  0مادۀ  42کنوانسیون و تفسیر صحیا و موجه از آن ،مطالبۀ بهياي رایيج بيازار از
سوي متعهدله بهعنوان خسارت ناشی از نقع ررارداد ،مستلزم جمع شرایط زیر خواهد بود:
 فسخ ررارداد اولیه عبارت «درصورتی که ررارداد فسخ شيده و » در آغياز بنيد  0مياده 42
کنوانسیون بهروشينی نشيان ميیدهيد کيه اوليی شيرط بيراي مطالبيۀ خسيارت از نيوب
معرفیشده در ای ماده ،انحهل ررارداد اولیه است لذا عيدم اريدام بيه فسيخ و یيا ازدسيت
دادن ای حن ،امکان مطالبۀ خسارت را منتفی میسازد ()Schlechtriem, 1998, P. 582
 عدم اردام به معاملۀ جایگزی متعهدله ملزم به استفاده از روش یادشده بر اسا مادۀ
 47کنوانسیون نیست ،لک در صورت عدم بهکارگیري آن ،یا اگر اردام وي به معامليۀ
جانشی فارد شرایط اساسی آن ازجمله متعار نبيودن از حیي زميان و مکيان ویيا
غیررابل تشخیص بهواسطۀ معامهت متعدد باشد ،میتواند از مادۀ  42بهرهمند شود
 وجود ریمت رایج براي کا در بازار مصداق بارز ای راعيده ،کا هياي مثليی و ميورد
معامله در بور است زم نیست ریمت بازار رسمی باشيد ،بلکيه هميی انيدازه کيه
استمرار خرید و فروش در یک مکان خاص موجب بيروز و شيکلگیيري ریميت رایيج
شود ،کفایت میکند (بهمنی ،0912 ،ص )93
 تفاوت ریمت کا ریمت کا بير اسيا مبليغ منيدرج در ريرارداد اولیيه ،بيهواسيطۀ
متغیرهاي مختلف ازجمله نوسانات بازار ،در زمان فسخ آن بيه ضيرر خریيدار افيزایش
یافته ،یا به ضرر فروشنده تنزل یافته باشد
 وحدت جنس ،نوب ،وصف و مقدار میان کا ي موضوب ررارداد اولیه بيا کيا ي مشيابه
در تعیی ریمت رایج کا  ،لزوم وحدت جنس ،نيوب ،وصيف و مقيدار کيا ي موضيوب
ررارداد اصلی با کا ي مشابه در بازار بایيد رعایيت شيود (دارابپيور ،0930 ،ص017؛
راسمی ،0917 ،ص )037
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 .3مطالبۀ خسارت فرعي
با اتکا به مادۀ  ،47هر دو مادۀ  47و  42کنوانسیون به حن ر زیاندیده بر دریافيت هرگونيه
خسارات فرعی ازجمله خسارت عدمالنفع ،تصریا کردهاند بنابرای کنوانسيیون ایي ظرفیيت را
ایجاد کرده که زیاندیده از نقع ررارداد ،عهوه بر خسارت مستقیم و اصلی ،خسيارات فرعيی را
که در نتیجۀ اردام متعهد و با وجود امکان پیشبینيی آن بير وي تحمیيل شيده اسيت ،مطالبيه
نماید براي مثال ،ننانچه فروشنده توافن کند کا یی را به خریدار بفروشد ،اما از تحویيل مبیيع
خودداري نماید و خریدار نیز بر پایۀ معامله با وي متعهيد شيود هميان کيا ي ميورد توافين بيا
فروشنده را به ریمت با تر به شخص ثالثی واگيذار کنيد ،نفيع ازدسيت داده بيهواسيطۀ تخليف
فروشنده بر عدم تسلیم کا به خود و درنتیجه عدم امکان تحویل آن به شخص ثال را میتواند
بر مبناي مادۀ  47کنوانسیون مطالبه نماید
در حقوق ایران بنابه تبصرۀ  6مادۀ  707رانون آیی دادرسی مدنی خسارت عدمالنفع رابيل
مطالبه نیست خسارات فرعی رابل مطالبه در حقوق ایران خسيارت دادرسيی ،خسيارت تيأخیر
تأدیه و منافع ممک الحصول است ایي مقيرره بيا رواعيد عيام مسيئولیت و ميواد  0و  6ريانون
مسئولیت مدنی سازگاري ندارد
در حقوق انگلیس نیز عهوه بر خسارت مستقیم ناشی از نقع ررارداد (اعيم از خيودداري از
تسلیم کا  ،امتناب از تحویل گرفت یا پرداخت ثم ) ،ر زیاندیده میتواند در برخيی مواريع
«خسارت ویژه» ( )special damagesرا که جداي از خسارات معميولی ناشيی از نقيع ريرارداد
است ،مطالبه کند ای نوب خسارت که در مادۀ  77رانون بیع کا ي 0343م پيیشبینيی شيده
است ،ورتی محقن می شود که رفی ررارداد در زمان انعقاد آن به شرایط ویژهاي توجه داشيته
و بر مبناي آن ررارداد را منعقد کرده باشند (صفایی و دیگران ،0936 ،ص )644-641

 .4مطالعۀ تطبيقي معيار بهای رايج بازار در اصول حقوقي اروپايي
پس از آنکه ر متعهد ،ررارداد را نقع کرد و به موجب مادۀ  1-011نتوانست عيذر ميوجهی
براي عدم اجراي ررارداد ارامه کند و شرایط کلی مطالبۀ خسارت ازجمله رابلیت پیشبینی ورود
آن موافن مادۀ  3-719محقن گردید و زیياندیيده از ريرارداد نیيز از ریين معامليۀ جيایگزی
موضوب مادۀ  3-712در صدد جبران زیيان بير نیاميد ،وي ميیتوانيد بير مبنياي ميادۀ ،3-714
مابهالتفاوت ثم المسمی ررارداد با ثم رایج در زمان فسخ را مطالبيه نمایيد بيه موجيب ميادۀ
« :3-714در مواردي که شخص زیاندیده ،ررارداد را فسيخ ميیکنيد و معامليۀ جيایگزینی هيم
منعقد نمی کند ،اما براي ایفاي تعهدي که ررارداد به خا ر آن منعقد شيده نيرخ رایجيی وجيود
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دارد ،او میتواند عهوه بر استرداد ،مابه التفاوت ثم رراردادي با ثم رایج در زمان فسخ ررارداد
را براي هرگونه ضرر و زیانی که در آینده ممک است بهوجود آید ،تاحدي کيه بير اسيا ایي
بخش رابل استرداد باشد ،تقاضاي جبران خسارت کند»
در مقایسۀ میان ای ماده از اصول حقوق ررارداد اروپایی با مادۀ  42کنوانسیون آنچيه رابيل
مهح ه است اینکه از یک سو ،رانونگذار اروپایی هم را ل به امکان جبران خسارت زیياندیيده
در صورت عدم انتخاب گزینۀ معاملۀ جانشی و مطالبۀ مابهالتفاوت مبلغ میيان ثمي ريراردادي
کا و ارزش کا به نرخ رایج در زمان فسخ است بهعهوه ،به زیاندیده امکان مطالبيۀ «هرگونيه
ضرر و زیان متصور در آینده را تا حدي که رابل استرداد باشد» داده است ،مشابه حن «مطالبيۀ
هر نوب خسارت دیگر که به موجب مادۀ پیشی رابل مهح ه باشد» مندرج در بنيد  0ميادۀ 42
کنوانسیون اما از دیگر سو ،عناصر بهکاررفته در بند  6ميادۀ  42کنوانسيیون دایير بير «مطالبيۀ
مابه التفاوت ثم رراردادي با ریمت رایج کا در بازار در زمان تحویل کا » در مورعی که فسيخ
پس از تحویل مبیع اعمال میگردد ،و «معیار ررار دادن ریمت رایج در محل دیگير» در فرضيی
که در محل تسلیم رراردادي ریمت رایج موجود نباشد ،از سوي رانونگذار اروپيایی پيیشبینيی
نشده و مورد حکم ررار نگرفته است

 .5مطالعۀ تطبيقي بهای رايج در حقوق انگليس ،فرانسه و ايران
در حقوق انگلیس سازوکار جبران خسارت ناشی از نقيع ريرارداد ،بيیش و کيم شيبیه فرميول
مطرحشده از سوي کنوانسیون است در ای حقيوق بير مبنياي بنيدهاي  0و  6ميواد  71و 70
 SGAدر صورت تخلف یک ر ررارداد ،اعم از خودداري نسبت به تسلیم کا  ،تحویيل آن یيا
پرداخت ثم مبیع ،متعهدله زیاندیده میتواند بهمن يور جبيران خسيارت يرح دعيوا نمایيد
دادگاه در رسیدگی با ارزیابی زیانی که به ور مستقیم و بیعی از نقع ررارداد در حالت عادي
ناشی میشود ،متعهد را به پرداخت آن بهعنوان خسارت ر مقابل محکوم مینمایيد در ایي
محاسبه ننان چه کا ي موضوب ررارداد رابل بازفروش باشد ،یا بتوان آن را از جياي دیگير تهیيه
کرد ،دادگاه تفاوت ریمت معاملۀ دوم یا ریمت روز را از ریمت رراردادي کسر و بقیه را بهعنيوان
خسارت من ور میدارد ()Huet, 1996, p. 520
در مقررات موضوعۀ ایران ،ازجمله رانون مدنی ،به نحو صيریا مطالبيۀ خسيارت بير مبنياي
ریمت رایج کا در بازار مورد حکم ررار نگرفته است ،اما رواعد عام مسيئولیت و روح حياکم بير
مقييررات و نیييز پشييتوانۀ عيير حيياکم در دادوسييتد کييا  ،رعایييت راعييدۀ یادشييده در مييادۀ 42
کنوانسیون را توجیه میسازد به موجب مادۀ  661رانون مدنی رفی معامله عهوه بر التزام بير
تعهدات در ررارداد ،به تمام نتایجی که عر و عادت آن را نتیجۀ عقد محسيوب نمایيد ،متعهيد
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میباشند مادۀ  667همی رانون نیز مقرر ميیدارد« :متعيار بيودن اميري در عير و عيادت،
به وري که عقد بدون تصریا هم منصر به آن باشد ،بهمنزلۀ ذکر در عقد است»
به ور کلی هد از وضع خسارت یا «غرامت» که در لسان فقهياي اسيهم آميده (خمینيی
 ،0949ص  ،)011ررار گرفت زیاندیده در وضعیت مالی است که اگر ررارداد اجيرا ميیشيد در
آن وضعیت ررار میگرفت (کاتوزیان« 0946 ،ج» ،ص  ،)077اما تحمیل نیيزي فراتير از آنچيه
زیاندیده تحمل کرده است ،فارد مبنا و نیز ناروا خواهد بود
ای همان نیزي است که در حقوق بیعی هم ميورد حمایيت ريرار گرفتيه اسيت؛ نراکيه
پرداخت خسارت که صرفاً ماهیت جبرانيی ( Full compensation & compensatory nature of
 )damage.دارد ،نبایستی موجب ازدیاد دارایی زیاندیده شود درواريع مسيئولیت ميدنی برريرار
نشده است تا از آن محيل تجيارت و سيوددهی صيورت گیيرد ،بلکيه غيرض فقيط اعيادۀ وضيع
خسارتدیده به زمان پیش از ورود خسارت است ()Anson, 1998, P. 139
در همی راستا ،هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جهت وحدت ن ير محياکم رضيایی در
باب شیوۀ محاسبۀ خسارت و غرامت ناشی از مستحن للغیر درآمدن مبیيع و تفسيیري واحيد از
مواد  930و  936رانون مدنی به موجب رأي وحدت رویيۀ شيمارۀ  499ميورخ  07مهير 0939
اجازه داده است تا خریدار مبیع که به دلیل تخلف بایع در انتقال مال غیر ،از ای معامليه فاسيد
زیان دیده است ،عهوه بر ثم معامله ،غرامت وارده را مطالبه نماید و میزان ای غرامت را برابير
با نقصان و کاهش ارزش ثم در فاصلۀ تاریخ معامله و تاریخ مطالبه اعهم کند

نتيجه
ناهماهنگی و اخته رویۀ کشورهاي مختليف در خصيوص تحيوۀ حيل و فصيل منازعيات بيی
خریدار و فروشنده کا  ،سرانجام موجب شد با دخالت سازمان ملل متحد و به دعوت آنسيیترال
 UNSITRALکنوانسیون بیع بی المللی کيا در سيال 0311م منعقيد شيود و ن يم و آهنيگ
واحدي در موازی رانونی کشورهاي عضو در برخورد با اخته ناشی از بیع کا برررار گردد
در ای کنوانسیون ازجمله در مواد  47و  42به زیاندیده از تخلفِ ر مقابلِ معامله اجازه
داده شد که نخست با انجام معاملۀ جایگزی و فروش کا به مشتري دیگير و یيا خریيد کيا ي
موردن ر از فروشندۀ دیگر ،نیاز خود را مرتفع سازد و سپس در مقام مطالبۀ خسارت بير مبنياي
تفاوت ریمت کا در دو ررارداد سابن و حن از ر مقصر برآید و دوم اینکه در صيورت عيدم
توسل به ای روش ،از رین مطالبۀ تفاوت ریمت کا در ررارداد نخسيت کيه بيهواسيطۀ نقيع
تعهد به سرانجام نرسیده با بهاي رایج آن در بازار در زمان فسخ و یا زميان ريبع کيا پيیش از
فسخ ،زیان وارده را جبران کند
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دو گزینۀ یادشده از سوي واضعان اروپایی حقوق ررارداد اروپا مطلوب دیده شد و بيا حيذ
روش مطالبۀ بهاي رایج در زمان ربع کا پیش از فسخ ررارداد ،عیناً در ميواد  3-712و -714
 3منعکس گردید
در حقوق انگلیس بر مبناي بندهاي  0و  6مواد  71و  SGA 70در فرض تخلف یيک ير
ررارداد اعم از خودداري نسبت به تسلیم کا و تحویيل آن یيا پرداخيت ثمي مبیيع ،متعهدليه
می تواند با رح دعوا در صدد مطالبۀ خسارت برآید ،پرداخت خسارت با اثبات ورود آن از رین
محاسبۀ تفاوت ریمت کا با ریمت روز آن درصورتی که کا ي موضوب ريرارداد رابيل بيازفروش
باشد یا امکان تهیۀ آن وجود داشته باشد و نیز کسر تفاوت ریمت روز کا از ثمي ريراردادي و
الزام مقصر به پرداخت آن به زیاندیده ،روشهاي معمول در ای سیستم حقوری است
اما در مقررات موضوعۀ کشورمان ،بسته به نوب رابطۀ حقوری دو ير  ،شيرایط یادشيده در
ررارداد ،عر حاکم و د یل نقع ررارداد یا عدم ایفاي تعهدات ،دعوا بررسی و راجع بيه امکيان
مطالبۀ خسارت و رین و شکل پرداخت آن پیشبینی شده است
در کنار متغیرهاي دخیل در تعیی نوب و میزان خسارت ،نقش راضی رسيیدگیکننيده نیيز
مؤثر است شیوۀ عمل رضات و تفسیر آنها از مقررات مختلف و پراکنده گاه متفاوت اسيت اميا
آنچه مسلم است اینکه انجام معاملۀ جایگزی و پرداخت بهاي رایج بازار در هیچ نصی پیشبینی
نشده است و زیان دیده از ررارداد در انتخاب رین جبران زیان مختار و صياحب نقيش نیسيت،
بلکه حن وي در پرتو تفسیر راضی از مقررات موجود رابل بررسی است ای شيیوه خيود موجيد
تهافت آرا و عقاید شده ،بهن ر میرسد راه دستیابی به عدالت و تأمی حقوق زیاندیده ،انتخياب
روش یا روشهاي واحد و تقلید نقش راضی در ای فرایند است
درنتیجه بهن ر می رسد همان دغدغه ها که واضعان کنوانسیون را به وحدت ن ير و انتخياب
دو شیوۀ مشخص براي جبران خسارت ناشی از تخلف رراردادي رهنمون شد ،در روابط حقيوری
بایع و فروشنده براي رانون گذار ما نیز موجود است و مطلوب آن است که رانونگذار یا با الحياق
به کنوانسیون و یا با ارتبا از مبيانی آن ،روشهياي جبيران خسيارت را در مقيررات موضيوعه
متحول نموده ،ن م و نسن بخشد و به مسیر مشخص هدایت سازد
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