بیستویکم،شماره،56زمستان8931
فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سال 

استانداردهای اثبات خسارت و تعیین میزان آن:
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ابراهیم شعاریان - 1سارا صاحبجمع

2

دریافت -1931/11/11 :پذیرش1931/1/9 :

چکیده
یکیازموضوعاتقابلتوجهدرحووزهحقووقخسوارت،تعیویناسوتادااردهایقابول
اعمالبرایاثباتخساراتومیزانآنهااست.علیالقاعاه،زیواندیواهایکوهبوهاسوتناد
مسئولیتقراردادیبورایمطالبوهخسوارتاقاموهدعوویمویکنوا،بایسوتیاصولومیوزان
خسارتیراکهمتحملشاهیاخواهاشا،بهاثباتبرسادا.دظربهاهمیوتموضوو،،اسوناد
فراملیمربوطبهحقوققراردادهاازجملهاصولقراردادهوایتجواریبوینالمللوی،اصوول
حقوققراردادهایاروپاوپیشدویسطرحمشترکمرجع،بهصورتصوریحیواضومنی،
استادااردهایمشخصیمادناقطعیتمتعارف،وقو،محتملمتعارفوغیرهرابرایاثبوات
خسارتپیشبینیکردهادا.درمقابل،مقرراتموضوعهایرانازجملهقادونموادی؛چنوین
استادااردهاییراتنظیمدنمودهوموضو،دیزموردبررسیحقوقاادانورویوهقضواییقورار
دگرفتهاست.بنابراین،مطالعهتطبیقیموضو،بادگواهیویوژهبوراسونادبوینالمللویوآرای
داوریمیتوادامنبعقابلاتکاییبرایطرحبحثباشوا.ایونمقالوه،اسوتادااردهایعوا و
خاصاثباتاصلخسارتومیوزانآنودیوزموواردیمثولخسوارتتوخخیرتخدیوهراکوه
خارجازقلمروشمولایناستادااردهاهستنا،موردتحلیلقرارمیدهاودردهایتتوش 
داردتاباببحثرادرحقوقایرانبگشایا.

واژگان کلیدی:استاداارداثباتخسارت،قطعیوتمتعوارف،وقوو،محتمولمتعوارف،
اسنادفراملی،آرایداوری
.8استادحقوقخصوصیدادشگاهتبریز،تبریز،ایران(دویسناهمسئول)e_shoarian@tabrizu.ac.ir
.2کارشناسیارشاحقوقخصوصیدادشگاهتبریز،تبریز،ایرانsarasahebjam@yahoo.com
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مقدمه
اثباتاصلخسارت8وتعیینمیزانآن2یکیازچالشهایقراردادهایداخلویوبوینالمللوی
است.برایآنکهزیواندیواهبتوادوابوهمسوئولیتقوراردادیاسوتنادکوردهواسوتحقاقدریافوت
خساراتقابلجبران 9راپیااکنا،بایاوقو،اصلخسارتومیزانآنرابهاثباتبرسوادا.بورای
دیلبهاینهافاستادااردهاییتعریفوارائهشاهاستکهزیاندیاهراقادرمیسازدبورمبنوای
آدهااصلخسارتومیوزانآنرااثبواتکنوا.کواربردایوناسوتادااردهادوهتنهوادرقراردادهوای
بینالمللی،بلکهدرقراردادهایداخلیدیزازاهمیتکافیبرخورداراست.

استادااردهایموردبحث،ذیلدوعنوانکلیاستادااردهایعا وخواصمویتوادواموورد
ارزیابیقرارگیرد.منظورازاستادااردهایعا اثباتخسارت؛استادااردهاییاستکوهدرآن
رو مشخصومعینیبرایاثباتخسارتدردظرگرفتهدشاهاست.استاداارددرجهمتعارفی
ازقطعیت،4استادااردوقو،محتملمتعارف6واسوتادااردمبتنویبوراصولعوالوادصواف5از
جملهاینمواردمحسوبمیگردد.درمقابلبرخیاستادااردهایخاصاثباتخسارتوجود
دارداکهرو مشخصیرابورایاثبواتخسوارتبوهکوارمویگیردوا.رو واقعوی 7ورو 
فرضیتعیینخسارت1وقاعاهخسارتبرمبنایمنافعمثبت3وخسارتبرمبنایمنوافعمنفوی80
ازجملهمعیارهاواستادااردهایخاصاثباتخسارتدردظرگرفتهمیشود.
استادااردهایموردبحثاگرچهدرتعاادیازآرایقضاییمحاکمموورداشوارهواسوتناد
قرارگرفتوهاسوت،اموابوهصوورتمواوندرقووادینخوارجیمشحظوهدمویشوودودراسوناد
بینالمللی راجعبوهقراردادهوامادنوااصوولقراردادهوایتجواریبوینالمللوی،88اصوولحقووق

قراردادهایاروپا،82چارچوبطرحمشترکمرجع 89وکنوادسیونبیعبینالمللیکاال 84بهدحو
1. Fact of Loss or Existence of Damage.
2. Amount of Loss.
3. Compensatory Damages.
4. Reasonable Degree of Certainty Standard.
5. Reasonably Likely to Occur Standard.
6. Ex Aequo et Bono Standard.
7. Concrete Method of Calculation.
8. Abstract Method of Calculation.
9.Positive Interest.
10. Negative Interest.
11. UPICC (Unidroit Principles of International Commercial Contracts).
12. PECL (Principles of European Contract Law).
13. DCFR (Draft Common Frame of Reference).
14. CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of

استانداردهایاثباتخسارتوتعیینمیزانآن 17

صریحیاضمنیموردبررسیقورارگرفتوهاسوتکوهمحووراصولیمقالوهدیوزبوهتحلیولآدهوا
اختصاصیافتهاست.ادبیاتحقوقیایراندسبتبهموضو،بحثساکتاستودادگواههوای
مادیزباتبعیتمحضازدظریاتکارشناسانرسمیدرخصوصوقو،اصلخسوارتومیوزان
آن(کهاصوالًبامفاهیمتخصصیراجعبهقواعااثباتاصلخسارتوتعیینمیزانآنداآشونا
هستنا)رویهایدراینخصوصایجاددنمودهادا.البتهدراکثرآثوارحقووقیموامبواحثیمادنوا
شرطمسلمو قطعیبودنضرربهعنوانیکیازشرایطخسارتقابلمطالبهمطرحشواهاسوت
کهمیتواداتاحاودیبابحثحاضرمرتبطباشا.
درایووندوشووتار،ابتووااادوووا،اسووتادااردهایعووا اثبوواتخسووارتقابوولجبوورانوسوو س
اسووتادااردهایخوواصاثبوواتخسووارتودردهایووتوضووعیتخوواصعووا امکوواناعمووال
استادااردهایاثباتموردبررسیقرارگرفتهاست.
گفتنیاستدرکناراستادااردهایموردبحث،عواملیدرراستایتحایایاتشایامیوزان
خسارتوجودداردکهدرصورتتحققشرایطمربوطه،میزانخسارتقابلجبورانراتحوت
تخثیرقرارخواهاداد.قاعاهقابلپیشبینیبوودنخسوارت،قاعواهتقلیولخسوارت،مشوارکت
زیاندیاهدرورودخسارتازمواردتحایامیزانخسارتهستنا.درمقابول،دقوضعموایو
توأ باسوءدیتازجملهعواملتشایامیزانخسارتمحسووبمویشوود.بواایونحوالچنوین
مواردیبهعنواناستاداارداثباتاصلخسارتیامیزانآندردظرگرفتهدمیشوودوبنوابراین
مناسبتیبرایطرحآدهادراینمقالهوجودداارد.
بایاتوجهداشتکهاستادااردهایاثباتخسارتقابولجبوراندرموواردخاصویکواربرد
داارد،مادناموردیکهطرفینباتوافقیکایگرمیزانخسوارتقابولپرداخوترابوهصوورت
مقطو،مشخصدمودهباشنا(شرطوجهالتزا )کوهدرصوورتدقوضقورارداد،زیواندیواهدر
مطالبهوجهالتزا دیوازیبوهاثبواتاصولخسوارتیوامیوزانآندخواهواداشوت.همچنویندر
مووواردیکووهقووادونمیووزانمقطووو،خسووارتراتعیوویندمووودهباشووا،موووجبیبوورایاعمووال
استادااردهایموردبحثدیست،مادناوضعیتیکوهدرمطالبوهخسوارتتوخخیرتخدیوهمشحظوه
میشودودرخخسارتقادودیباوندیازبهاثباتاصلخسارتیامیزانآنازسویزیاندیواه
قابلمطالبهاست.
Goods).
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استانداردهای عام اثبات خسارت
همادگودهکهبیوانشوادراسوتادااردهایعوا اثبواتخسوارت،رو معینویبورایاثبوات

خسارتپیشبینیدشاهاستوزیاندیاهمیتوادابههرطریقممکونخسوارتمووردادعوارا
اثباتدمایا.اعمالاستادااردهایعا اثباتخسارتمنجربهاثباتاصلخسوارتومیوزانآن
یایکیازآندومیگردد.ایناستادااردهایعا عبارتاستاز:استاداارددرجوهمتعوارفیاز
قطعیت،استادااردوقو،محتملمتعارفواستادااردمبتنیبراصلعالوادصافکوهدرذیول
میگیردا.
موردبررسیقرار 

 .1-1استاندارد درجه متعارفی از قطعیت
ایناستاداارددرماده7-4-9اصولUPICCموردتصریحقرارگرفتوهومقوررشواهاسوت
که«:جبرانخسارتفقطبرایضرریدردظرگرفتوهمویشوود،ازجملوهضوررآینواه،کوهبوا
درجهمتعارفیازقطعیتاحرازشود».همچنویندرپوارهایازآرایقضواییبوهایوناسوتاداارد
اشارهشاهاست.بررسیمفهو ،قلمرووآثاراعمالاسوتادااردیوادشواهعنواوینمباحوثایون
بخشراتشکیلمیدها.

 .1-1-1مفهوم استاندارد درجه متعارفی از قطعیت

تعریفدقیقیازایناستاداارددرمادهUPICC7-4-9ارائهدشاهاست،اماتعابیرمتفواوتی
درتوضیحآنبیانشاهاست.مثشًدرحقووقادگلویسبیوانشواهاسوتکوهخواهوانبایسوتی
خسارتموردادعایخودرابرمبنایاحتماالتبهاثباتبرسادا.زیاندیاهایکهبتواداتحمول
دو،مشخصیازخسارتدردتیجهدقضقراردادازسویخواداهومیزانآنرابااحتمالپنجاه
درصایابیشتراثباتکنا،موفقبهاثباتخسارتبادرجهمتعارفیازقطعیتخواهاشوا،اموا
مشکلهنگامیاستکهزیاندیاهبااحتمالکمترازپنجاهدرصابتواداخسارتموردادعوارا
اثباتدمایا(.)Vogenauer & Kleinheisterkamp (eds), 2009: 881دراینرابطهچنینبهذهن
میرساکهدرعالمحقوقکهعالمیادتزاعیاست،چگودهبهصورتدقیقمویتووانصوحبت
ازدرصامشخصیدمودوچهابزاریبرایاحرازچنیندرصاهاییدراختیاراسوت شوایابوه
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همینعلتاستکهاکثردویسناگانچنینبرداشتیازاینمفهوو دااشوتهوچگوودگیاعموال
استادااردرابهدوعیدیگرشرحمیدهنا.
بهطورکلیاینامرپذیرفتهشاهاستکهقطعیتمطلق8دمیتوادوادراثبواتخسوارتبوه
کارگرفتهشود؛زیراماهیتبرخیازخساراتبهگودهایاستکهسببمویشوودزیواندیواه
دتواداباادلهابرازیخودخسارتموردادعاراباقطعیتمطلقیبهاثباتبرسادا.بههمیندلیل
استادااردبرمبنایچنینتفکریبناشاهاستکهزیواندیواهمویبایسوتخسوارترابواچنوان
درجهایازقطعیتبهاثباتبرساداکهبهطوورمتعوارفبواتوجوهبوهماهیوتخسوارتوسوایر
اوضا،واحوالمرتبط،مویتووانازویادتظوارداشوت(.)Saidov, 2008: 154همچنوانکوهدر
دعویهاریک()8393دادگاهاستینافحوزهدهمامریکاچنینمقررکورد«:الز دیسوتکوه
میزانخسارتباقطعیتمطلقیبهاثباتبرسا.اگرادلهارائهشاهدادگاهیاهیختمنصفهرابوه
ارزیابیوتخمینمتعارفومنصفادهایبرسوادا،کوافیاسوت»2.همینطووردردعوویدواتیلوس
()2084؛دیوانعالیامریکادرخصوصقطعیوتالز دردعواویمربووطبوهخسوارتچنوین
مقررکرد«:قطعیتیکهحقوقدردعاویمربوطبهثبتاخترا،الز میدادا،بادردظورداشوتن
ماهیتآن،بیشترازقطعیتمتعارفدیست»9.یکیازدویسوناگاندرارتبواطبواشورطقطعیوت
خسارتچنینبیانمیدارد«:شرطمحاودکنناه«قطعیت»کهاثباتخسوارتقوراردادیرابوه
صورتقطعیالز میدادا،دراصلقاعاهایبودکهدیازبهقطعیتمطلقداشت.امااگرقورار
براینباشاکهخسارتبواقطعیوتکواملیبوهاثبواتبرسوا،زیواندیواهدمویتوادواهیچگودوه
خسارتیدریافتکنا.اینقاعاهسازیازشرطقطعیتبورایاجتنوابازبوروزچنویندتیجوهای
تحتعنوان«قطعیتمتعوارف»تعوایلشواهاسوت؛زیورااگورقطعیوتمطلوقدرتعیوینمیوزان
خساراتمتحملهخواهانمشکقرارگیرد،دراکثرمواردمنتجبهعا جبرانخسارتخواها
شا.حتیباتعایلشرطقطعیت،بازهمخساراتیهستناکهدمویتوادنوااثبواتشووداوبواون
جبرانباقیمیمادنا»(.)Bollas, 1987: 859
1. Absolute Certainty.
2. Case No. 1785/1939 Hedrick v. Perry [US Court of Appeals for the Tenth Circuit,
March
3,
1939],
available
at:
https://law.justia.com/cases/federal/appellatecourts/F2/102/802/1474683/.
3. Case No. 13–369 Nautilus, INC. v. Biosig Instruments, INC. [Supreme Court of the
United
States,
June
2,
2014],
available
at:
https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-369_1idf.pdf.
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واژهمتعارفبودن،8مفهو مشوخصوغیورقابولتغییوریدوااردومعنویآندرزمینوههوای
مختلوفحقووقمتفواوتاسوت(.)Scott Miller, 2017: 39درمواده8:804کتواباولDCFR
متعارفبودن،بهصورتعینیباتوجهبهماهیتوهافآدچهکهادجا مویگیورد،بوادردظور
داشتناوضا،واحوالهرموردوهرگودوهعورفوعواداتمورتبطتعریوفشواهاسوت.ایون
مفهو همچنویندرموادهPECL8:902دیوزمووردتصوریحقورارگرفتوهاسوت.پوسدرتبیوین
متعارفبودنامریمیبایستشرایطواوضا،واحوالخاصهرقضیهراهمدردظورداشوت.
بنابراینبرایمثالآدچهکهدراثباتخسارتموجودمیتوادامووردادتظوارومتعوارفباشوا،
زیاندیاهقصااثباتخسارتآیناهرادارد.
متفاوتازموردیاستکهدرآن ،
یکیازموارداختشفیکهدراعمالایناسوتادااردوجووددارد،ایوناسوتکوهآیواچنوین
استادااردیفقطدرخصوصاثباتاصلخسارتبهکارمیرودیادرخصووصتعیوینمیوزان
آنویاهردو قبلازپاسخ،دخستبایابهاینسؤالپاسوخدادکوهچوهتفواوتیمیواناثبوات
اصلخسارتوتعیینمیزانآنوجوددارد.بوهعقیواهبرخوی،اصولخسوارتومیوزانآندر
واقعمقادیرمختلفیکچیزهستنا.زیراتعیینمیزانخسوارتبوادرجوهمتعوارفیازقطعیوت،
قطعاًوجوداصلخسارتراهماثباتمیکناوبالعکس،بهدظرمیرساتنهواراهاثبواتاصول
خسارت،تعیینحااقلمیزانخسارتباقطعیتمتعارفاست.بنابراینتفاوتقابلمشحظوهای
میانایندومفهو وجودداارد2.بایادردظرداشتکهدراکثرپروداههااثباتاصلخسوارت
دربردارداهتعیینمیزانآنهمهستوتعیینمیزانخسارتقطعاًاصلخسارتراهومدربور-
میگیرد.برایدمودوهدردعوویفروشوناهلبواسعلیوهتولیاکننواهآن(،)8337دیووانداوری
مطالبهعا النفعغیرمستقیمازسویزیوان دیواهرامتعوارفدادسوت؛زیوراویتوادسوتهبوودبوا
قطعیتمتعارفیمیزانمنفعتیراکهازآنمحرو ماداهاست،اثباتکنا9.بواایونحوال،اثبوات
.8واژه Reasonableدرفارسیبهدومعنیمتعارفومعقولترجمهشاهاست.برخیایوندومعنویرایکویپنااشوتهو
آدهارابهجاییکایگراستفادهمیکننا.امابایادردظرداشتکهعرف(متعارف)خوودبوهدودوو،معقوولوغیورمعقوول
قابلتقسیماستوامکانداردبسیاریازاعمالیکهبهشکلمتعارفدرآمواهادواغیورمعقوولباشونا(بوادینی.)73:8913،
اصطشحیادشاهدراسنادبینالمللیشاملاوضا،واحوالمرتبطوهرگودهعرفوعادتمویباشواکوهدرایوندوشوتاراز
عبارتمتعارفبرایبیانمقصوداستفادهشاهاست.
2. Note, ‘Damages—Loss of Profits Caused by Breach of Contract—Proof of
’Certainty
(1932–1933) 17 Minnesota L Rev 194, p.196. Cited in: Saidov, 2008: 154.
3. Case No. 8786, ICC Court of Arbitration- Zurich, 1997, available at:
http://www.unilex.info/case.cfm?id=463.
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اصلخسارتازجادبطرفزیاندیاههمیشهمنوطبهتعیینمیزانآندیست؛بورایدمودوهدر
پروداهایتحتحاکمیتCISGعلیرغمعا موفقیتخواهاندرتعیینمیزانهزینههایداشوی
ازدقضقرارداد،دادگاهبیانداشتکهخواهانمتحمولبرخویخسواراتشواهاسوت8.بواین
ترتیب،تفاوتمیاناصلخسارتومیزانآنمیبایستدردظرگرفتوهشوود(

Saidov, 2008:

.)154-155درپاسووخبووهسووؤالجریوواناسووتاداارد،درجووهمتعووارفیازقطعیووتدراثبوواتاصوول
خسارتوتعیینمیزانآندظریاتمتفاوتیبیانشاهاست.بهدظربرخی،قاعاهمتعارفبوودن
صرفاًدرخصوصاثباتاصلخسارتبهکارمویرودودرتعیوینمیوزانآنکواربردیدواارد
(2006: 11

.)Gotanda,امااکثردویسناگانمعتقادواکوهاسوتادااردیادشواههومدرخصووص

اثباتاصلخسارتوهمدرخصوصمیزانخسارتاعمالخواهاشوا ( ;Dupont, 2014: 40

.)Schwenzer and Hachem, 2008: 99; Saidov, 2008: 154
کنوادسیونبیعبینالمللیکاال()CISGبهدحوصریحاشارهایبهاسوتاداارداثبواتخسوارت
دنمودهاست.بهدظربرخویCISG،دربرداردواهاصولکلویمتعوارفبوودناسوتوایوناصول
تواداییالز راداردتاقلمروخودرابهاسوتاداارداثبواتیمناسوبیتوسوعهدهوا.اسوتااللشواه
استکهدراغلبموارد،امکاناثباتخسارتباقطعیتمطلقبرایطورفزیواندیواهوجوود
داارد،فلذااثباتخسارتباچناندرجهایازقطعیتخواهابودکهبهطورمتعارفوباتوجه
بهاوضا،واحوالمرتبط،موردادتظارزیواندیواهباشوا.بوهعبوارتدیگور،طورفزیواندیواه
یبایستخسارتواردهرابا«درجهمتعارفیازقطعیت»اثباتکنا.بهعلتامکانتوسعهایون
م 
اسووتاداارددر،CISGدیگووریدی وازیبووهاسووتادااردمووذکوردراصووولUPICCبوورایتکمی ول
استاداارداثباتدرکنوادسویوندخواهوابوود.امواموادهUPICC7-4-9کوهصوریحاًاسوتاداارد
«درجهمتعارفیازقطعیت»راشناساییدمودهاست،مویتوادوابوهدرکبهتوراسوتادااردCISG
منجرشود(.)Saidov, 2008: 168-169


 .1-1-2قلمرو اعمال استاندارد درجه متعارفی از قطعیت

قلمرواعمالاستادااردیادشاهراازچنامنظرمیتوانموردبررسیقرارداد.اولوینموورد
بررسیقلمرواعمالمربوطبهخساراتموجودوآیناهاستواینکهآیوااسوتادااردیادشواه
1. Case No.T 171/95, Switzerland District Court Saane, 1997, Available at:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html.
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درهردواینخساراتجریانخواهایافتیاخیر.دومینمورداختصواصبوهادووا،خسوارت
قابلجبرانیعنیخساراتمالیوغیرمالیدارد.مواردیادشاهبهتفکیکبررسیشاهاست.

1

الف -خسارات موجود و آینده

2

خسارتآیناهخسارتیاستکهادتظارمیرودبعاازروزارزیابیخسوارتحواد شوود.
بنابراین،تاروزیکهدادگاهاقاا بهتعیینخسارتواردهدسبتبهشخصزیاندیاهمویکنوا،
هنوزچنینخسارتیواقعدشاهاست(.)Chengwei, 2003: 179ایندوو،ازخسوارتدرمقابول
خسارتواردهوموجودقورارداردکوهمنظوورخسوارتیاسوتکوهتواروزارزیوابیازسووی
دادگاه،زیاندیاهمتحملشاهاستومیتوانآنراموردارزیابیقراردادکهالبتهاینمفهو 
میبایستبهطوروسیعتفسیرشود،یعنیممکناسوتکواهشدارایویزیواندیواهیواافوزایش
مسئولیتاودرایندستهقرارگیرد(.)Gotanda, 2008: 119
درخصوصاعمالاستاداارددرجوهمتعوارفیازقطعیوتراجوعبوهخسواراتموجوودهوی 
شکیوجوددااردومشوخصاسوتکوهزیواندیواهبورایایونکوهبتوادواخسواراتواردهرا
دریافتکنا،بایاآنرابادرجهمتعارفیازقطعیتبهاثباتبرساداوگردهچنینخسارتیقابل
جبراندخواهابود.محلدزا،وشکدرخصوصجریوانایوناسوتاداارددسوبتبوهخسوارات
آیناهاست،زیراچنینخساراتیدرزمادیکهخواهاندرصاداثبواتآنمویباشوا،هنووزرخ
داادهاست.بادردظرگرفتناینکهمتنماده(7-4-9)8صریحابهخساراتآیناهاشوارهکورده
است،فلذابایاگفتکهچنینخساراتیدیزمیبایستبادرجوهمتعوارفیازقطعیوتبوهاثبوات
برسنا.اماهمچنانکهقبشًبیانشا،بایادردظرداشتدرهورقضویه،اوضوا،واحووالخاصوی
حاکماستوبرایمثالقطعیتمورددیازدراثباتخساراتآیناهمتفاوتازقطعیتویخواهوا
بودکهدرخساراتموجوداحرازمیشود9.
1. Suffered Loss or Existing Loss.
2. Future Loss.
.9سؤالمطروحهایناستکهآیاعا النفعازجملهخساراتآیناهاستیادرزمرهخساراتواردهوموجودقوراردارد 
برخیازدویسناگانکهبهاینموضو،پرداختهوعا النفعرابهدودستهتقسیمکردهادا:عا النفعگذشتهکهقبلاززموان
ارزیابیخسارترخدادهاستوعا النفعآیناهکهادتظارمیرودبعواازارزیوابیخسوارتاتفواقبیافتوا (Schweihs,
).2010: 11محلدزا،درخصوصعا النفعآیناه،موضو،اثباتقطعیتآناست.یکراهمؤثردرتعیینمیزانعوا -
دیاهاست.اگرشرایطیکهدرگذشتهزیاندیاهدرآنتحصویلمنفعوت

النفعبهطورکلی،رجو،بهمعامشتگذشتهزیان
می کردهاست،مشابهشرایطکنودیویباشاوبهطورمعقولیادتظارداشتهباشاتاهمانمنافعرابهدسوتآورد،مویتووان

استانداردهایاثباتخسارتوتعیینمیزانآن 11
ب -خسارات مالی و خسارات غیر مالی

1

زیانهایقابلجبرانبهدودستهخساراتمالیوخساراتغیرمالیتقسیممیشود.منظوور
ازخسارتمالیخسارتیاستکهدرآنیواموالیازبوینمویرودویوامنفعتویازدسوتداده
میشود(کاتوزیان.)91:8932،کاهشداراییمالییاعا النفعوافزایشهزینههایزیاندیاه

بهعلتدقضقراردادازجملهاقسا خساراتمالیاست.مورادازخسوارتغیرموالیخسوارتی
استکهمربوطبهمنافعغیرمالیزیاندیاهبودهکهازجملوهآدهوامویتووانبوهازدسوتدادن
شهرتواعتبارتجاری2یاخسارتمعنویاشارهدمود.
درماده(UPICC7-4-2)2قابلیتجبرانخسارتغیرمالیداشویازدقوضقوراردادموورد
تصریحواقعشاهکهخسارتبادیومعنویازجملهمواردآناست.البتهبایادردظورداشوت
کهخسارتمعنویداشیازدقضقراردادهایتجاریبینالمللویبیشوتردوارربورازدسوتدادن
شهرتواعتبارتجاریاست.درخصوصتواداییاعمالاسوتاداارددرجوهمتعوارفیازقطعیوت
دراثباتایندودستهخسارتمویتووانگفوتکوهUPICCدرمواده7-4-9بوهکواربردایون
استاداارددررابطهبهعنوانکلیخسارتاشارهداردوچوندو،خاصیازآنمشوخصدشواه
است،ازاینروتما ادوا،خساراتقابلجبرانمیبایستبوادرجوهمتعوارفیازقطعیوتاثبوات
شوودا(.)Saidov, 2008: 155; Mccormick, 1934: 1115بایوادردظورداشوتکوهاعموالایون
استاداارددرخساراتغیرمالیبهطریقاولیقابلتوجیهخواهابود،زیورااثبواتایوندسوتهاز
خساراتومیزانآنبهمراتبدشوارتربودهودیازبهاستادااردسهلگیرادهتریخواهاداشت؛
مثشًاثباتوقو،خسارتدرزمادیکهخسارتمعنویموردادعااست،بسویاردشووارخواهوا
پذیرفتکهچنینخسار تیقابلپرداختاست.توجوهبوهتجوارتمشوابهعامولدیگوریاسوتکوهمویتوادوابورایتعیوین
عا  النفعباقطعیتمتعارفکمککنا.ادلهمربوطبهتحصیلمنافعچنینتجارتیمیتوادابیادگرمیزانمنافعآیناهطورف
قورارداددرصوورتاجورایآنباشوا(.)Saidov, 2008: 160; Mccormick, 1934: 1117درحقووقایوران
اشارهایبهتفاوتمیانعا النفعگذشتهوآیناهدشاهاست؛ولیازآنجاییکهحقوقاادانایران،دربررسویعوا النفوع،

منافعممکنالحصولیامحققالحصولرامادظرقراردادهادا،میتوانگفتکهازمنظرآدانعا النفعمعطوفبهخسوارات
آیناهاست؛زیراواژهممکنالحصولاشارهبهامریداردکهدرحالحاضورحاصولدشواهودرآینواهامکوانحصوولآن
وجودداردومحققالحصولیعنیامریکهوقو،آندرآیناهحتمیاست.درحالیکهدرعا النفعگذشوته،خسوارتبوه
زیان دیاهواردشاهاستوبحثازامکانواحتمالوقو،آندرآینواهدیسوت.بورایمطالعوهدرخصووصامکوانمطالبوه
عا النفعدرحقوقایرانبهبخشرویکردحقوقایراندراستادااردهایخاصاثباتخسارتدرهمینمقالهرجو،شود.
1. Pecuniary Loss & Non-Pecuniary Loss.
 .2کسروازدستدادنشهرتیااعتبارتجارتیدرهردودستهخسارتمالیوغیرمالیقرارمویگیوردوکسورشوهرتو
اعتباردرعینحالکهدوعیازخسارتمعنویاست،میتوادابهخسارتمالیدیزمنجرشود.
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بود(.)Cohen & O’Byrne, 2005: 141بنابراینمیزانودوو،ادلوهمووردادتظوارازطورفزیوان
دیاهباتوجهبهماهیتخسارتموردادعاوسایراوضوا،واحووالمورتبطدرپرودواهخواهوا
بود.

 .1-1-3آثار اعمال استاندارد درجه متعارفی از قطعیت

سؤالمطروحهایناستکهاعموالاسوتاداارد،هومدراصولخسوارتوهومدرخصووص
میزانآن،چهآثاریبهددبالخواهاداشت.دراینخصوصبایامیانموردیکهخسوارتبوا
استادااردموردبحثاثباتمیشودوموردیکهاثباتمحققدمیشود،قائلبهتفکیکشا:
الف-زمادیکهاصلخسارتموردادعاومیزانآنبادرجهمتعارفیازقطعیوتبوهاثبوات
میرسا،درچنینشرایطیدادگاهحکمبهپرداخوتخسوارتتوامیوزاناثبواتشواهمویدهوا
(.)Chengwei, 2003: 192
ب-زمادیکهاصلخسارتموردادعاومیزانآنیایکویازآندوبوادرجوهمتعوارفیاز
قطعیتاثباتدمیشود؛دراینصورتدوفرضمتصوراست:
*اصلخسارتباقطعیتمتعارفیاثباتمیشودولیمیزانآنبااستادااردیادشاهاثبوات
دمیشودکهدرچنوینوضوعیشوقسوو موادهUPICC7-4-9بایواموورداسوتنادقورارگیورد
()Chengwei, 2003: 192کهبراساسآن«جاییکهمیزانخسارتدتوادابوادرجوهمناسوبیاز
قطعیتاثباتشود،ارزیابیآندرصشحیتمرجعرسیاگیخواهابود».شرطاعمالاینبنوا
عبارتاستازاینکهدرخصوصوقو،اصلخسارتشکیوجوددااشتهباشاوایناموربوا
استادااردمربوطهبهاثباتبرسا.هنگامیکهاصلخسارتیااحتمالوقو،آنمحرزاست،اما
میزانآندمیتواداباقطعیتمناسبیاثباتشود،مرجعرسیاگیدارایاختیاردرتعیینمیوزان
خسارتخواهابود(.)Chengwei, 2003: 192دریکویازدعواویمطروحوهازسوویتوزیوع-
کنناهامریکاییعلیهتولیاکنناهمکزیکی()2005درخصووصخسواراتموالیقابولمطالبوه،
خواهانتوادستهبودبهطورمناسبیوقو،اصولخسوارترااثبواتکنوا،ولویکندتوادسوتهبوود
میزانآنرابادرجهمتعارفیازقطعیتبهاثباتبرسادا.دراینشرایط،دیوانداوریبااعموال
بناسو مادهUPICC7-4-9بااختیارخودمیزانخسارتراتعییندمود8.همینطوردردعووی
at:

Available

30.11.2006,

Mexico,

of

Center

Arbitration

1.
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اقامهشاهازطرفتوزیعکنناهامریکایالتینعلیهتولیاکنناهاروپایی(،)2008دیوانداوری
پووسازاحوورازغیرموجووهبووودنفسووخخوادوواهوورودخسووارتبووهخواهووان،درتعیووینمیووزان
عا النفعقابلجبران،سودخالصحجمفورو قابولپویشبینویراموشکارزیوابیقورارداد.
خواهاندتوادستادلهمناسبیرابرایارزیابیسودخالصارائهکنا،اموادیووانبوهاسوتنادبنوا
سو مادهUPICC7-4-9باصشحایاخوود،میوزانمنصوفادهایازعوا النفوعقابولجبورانرا
تعییندمود8.درایندعویدیووانداوریدرابتواامعیواریتحوتعنووانسوودخوالصحجوم
فرو قابلپیشبینیرابرایاثباتخساراتواردهبهزیاندیاهدردظرگرفتهبودکهدرواقوع
معیاریعینیبرایاثباتخسوارتبورمبنوایاسوتاداارددرجوهمتعوارفیازقطعیوتبوهحسواب
یآما،اماخواهانعلیرغماثباتاصلورودخسارت،دتوادسوتادلوهکوافیدرجهوتاثبوات
م 
میزانسودخالصازدسترفتهارائهکناودهایتاًدیوانبهاستنادبناسو ماده7-4-9بااختیوار
خودودردظرداشتنادلهارائهشاه،میزانخسارتقابلمطالبهراتعییندمود.
بناسو ماده7-4-9درخصوصدحوهمحاسبه،بیوادیدواارد.بوهعقیواهبرخوی(
161

Saidov,

زیاندیاهواقعاًمتحملخسارتموورد
)2008:مرجعرسیاگیبایامتقاعاشودکهطرف 

ادعاشاهوتما ادلهمرتبطقابلدسترسیارائهشاهاستواعمالصشحیتآداندرمحواوده
چنینادلهایقراردارد.البتهاینمرجعمیتوادواطیوفوسویعیازفاکتورهوایدیگورازجملوه
ماهیتخسارتواردهورفتارطرفینرادردظربگیورد.بایوادردظورداشوتکوهاعموالچنوین
اختیاریازسویمرجعرسیاگیمیبایستدرچارچوبUPICCباقیبماداوازاقواا مبتنوی
براصلعالوادصافیاحلوفصلکاخاامنشاده2اجتنابشود.
*دهتنهامیزان،بلکهحتیاصلخسارتهمدمیتوادابادرجوهمتعوارفیازقطعیوتاثبوات
شودکهبهدظرمیرساباتوجهبوهموادهUPICC7-4-9دادگواهدرچنوینشورایطیحکومبوه
بیحقیخواهانمیدهاوویدراینارتباطدمویتوادواخسوارتیدریافوتکنوا( Chengwei,

192

.)2003:برایدمودهدردعویتوزیعکنناهامریکاییعلیوهتولیاکننواهمکزیکوی(،)2005

دیوانداوری،استحقاقخواهانبرایجبرانخساراتغیرمالیداشیازکسرشوهرتتجوارتی
http://www.unilex.info/case.cfm?id=1149.
1. Case No. 10422, ICC International Court of Arbitration, 2001, Available at: http:// www.
unilex. info/ case. cfm? id=957.
2. Amiable compositeur .
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راردکرد؛زیراویدتوادستهبودوقو،اصلخسارتوهمینطورمیزانآنرابادرجهمتعارفی
ازقطعیتاثباتکنا8.درایندعویخواهاندتوادسوتهبوودکوهحتویاصولورودخسوارتبوه
شهرتتجارتی-کههمجنبهمالیوهمجنبهغیرمالیدارد-رابهاثباتبرسوادا.بوایهیاسوت
چنادچهخواهانقادربراثباتاصلخساتبود،دیوانداوریمیتوادستطبق بناسو ازمواده
7-4-9دسبتبهتعیینمیزانخسارتقابلجبراناقاا دمایاکهباتوجهبوهعوا اثبواتاصول
خسارت،دعویخواهانمردوداعش گردیا.


 .1-2استاندارد وقوع محتمل متعارف

استادااردمشترکدو کهدراینقسمتبهآنپرداختهمیشود،عبارتازاستادااردوقو،
محتموولمتعووارفاسووتکووهدرموواده(PECL3:608)2()bوموواده9:708کتووابسووو DCFR
شناساییشاهاست.درموادموصوفدرخصوصخسارتآیناه2مقررشواهاسوتکوهاگور
وقو،آنبهطورمتعارفیمحتملباشا،قابلمطالبهاست.


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

قرارمیگیرد،عبارتازایناستکهوقو،محتملخسارتبایابوهطریوقمتعوارفیبوهاثبوات
برسا.منظورازواژهمتعارفدرموادهPECL8:902بیوانشواهاسوت«:براسواسایوناصوول،
متعارفبودنبرمبنایآدچهکهاشخاصباحسندیترفتارمیکنناودرشورایطمشوابهیکوه
طرفینمتعارفدردظرگرفتهمیشودا،موردقضاوتقرارمیگیرد.خصوصواًدرارزیوابیایون
کهچهچیزیمتعارفاست،ماهیتوهافقرارداد،اوضا،واحوالحاکمبرقضویهوعورف
ورویههایتجارییامشاغلمربوطمیبایستلحاظشود».باتوجهبهاینتعریوفوهمچنوین
تعریفمشابهیکوهدرمواده8:804کتواباولDCFRازواژهمتعوارفبوودنصوورتگرفتوه
است،بایاگفتدرخصوصقضیهموردبحث،وقوو،محتمولخسوارتیمتعوارفبوهحسواب
1. Arbitration
Center
of
Mexico,
30.11.2006,
available
at:
http://www.unilex.info/case.cfm?id=1149.
  .2ایناستاداارددرصورتیقابلبررسیاسوتکوهدظوا حقووقیذیوربطمطالبوهخسوارتآینواهراتجوویزدمایواوتموا 
سیستمهایحقوقیمطالبهخسارتآیناهرامشروطبراینکهخیلیدوروبعیادباشا،بهرسومیتشوناختهادوا( Von Bar
.)& Clive, et al. (eds), 2009: 940
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میآیاکهباتوجهبهاوضا،واحووالودرشورایطهمسواندرقراردادهوایمشوابهواقوعشواه
باشا8.
بادردظرگرفتناینکهاستادااردموردبحث،دوارربورخسوارتآینواهاسوتوبعواازروز
ارزیابیخسارتازسویدادگاه،رخمیدها؛یعنویزموادیکوهقاضویدرحوالرسویاگیبوه
قضیهاستوچنینخسارتیدردتیجهدقضقرارداد،وارددشاهاست،دادگاهملز اسوتتوادو
امرغیرقطعی(احتمالی)یعنیاحتمالوقو،خسوارتدرآینواهوهمینطوورمیوزانآنراموورد
ارزیابیقراردها.بنابراینخسارتیکهموردحکمقرارمیگیرد،فقطبرایمنوافعیاسوتکوه
زیاندیاهبهطورمتعارفیمیتوادواادتظواروقوو،آنراداشوتهباشوا(.)Chengwei, 2003: 179

خسارتآیناههمادناخساراتوارده،همهزینههواییرادربورمویگیوردکوهدردتیجوهدقوض
قراردادبهویواردشاهاستوهممنافعیکهاگرقرارداددقضدمیشا،ذینفعبهآدهوادسوت
پیاامیکرد(.)Lando, & Beale (eds), 2000: 436


 .1-2-2قلمرو استاندارد وقوع محتمل متعارف

چنادکهازعنواناستاداارد،یعنیوقو،محتملمتعارف،استنباطمیشود،اینضوابطهفقوط
درخصوصخساراتیکهدرآیناهواقعمیشوودا،قابلیوتاعموالدارد.واژه«وقوو،محتمول»
یعنیهنوزخسارتیواقعدشاهواحتماالًدرآیناهبهوقو،خواهواپیوسوت.همینطووردرموتن
اسنادبینالمللیکهاستادااردیادشاهدرآنهاموورداشوارهقورارگرفتوهاسوت،یعنویPECLو
،DCFRصریحاًدربنامربوطه،عنوان«خسارتآیناه»ذکرشاهاست...«:خسارتآیناهکوه
بهطورمتعارفیوقوو،آنمحتمولباشوا».بنوابراین،قلمورواسوتادااردوقوو،محتمولمتعوارف
منحصربهخساراتآیناهاستوخساراتوارده(خسارتموجوود)ازشومولایوناسوتاداارد
خارجهستناودرخصوصآنهااسوتادااردهایدیگوریاعموالخواهواشوا2.همادگودوهکوه
مذکورافتادایناستادااردهمدرخصوصاثباتوقو،اصلخسارتوهمدرخصوصمیوزان
احتمالیآناعمالمیشود).(Lando, & Beale (eds), 2000: 436
.8درخصوصاثباتخسارتآیناه،همادگودوهکوهقوبشًبیوانشوا،موادهUPICC7-4-9اسوتاداارددرجوهمتعوارفیاز
قطعیتراپیشبینیدمودهاست.
2. PECL art. 9: 501 (2) (b) & DCFR third book art. 3: 701.
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 .1-3استاندارد مبتنی بر اصل عدل و انصاف

1

یکیدیگرازاستادااردهایعا تعیینمیوزانخسوارت،اسوتادااردمبتنویبوراصولعوالو
ادصافاست.درهی یکازآثارحقوقیبهاینموضو،کهاستادااردمورددظردارربراثبوات
اصلخسارتاستیاتعیینمیزانآنیاهردو،دظریابرازدشواهاسوت،اموامورورمفوادآرای
داوریبینالمللیکهدربخشهایبعایموردتحلیلقرارگرفتهاست،دشانمیدهواکوهایون
اصلفقطدرمرحلهتعیینمیزانخسارتمورداستنادقرارمویگیورد،زیورابورایاثبواتوقوو،
اصلخسارتدمیتوانازمعیارهاییدظیرادصافکمکگرفت،بلکوهاصولخسوارتبایسوتی
درمرحلهاولاثباتشاهباشاولیکنمرجعرسیاگیاختیارداشتهباشوادرموواردخاصویاز
جملهداممکنبودنمحاسبهمیزانخسارت،ازاصولمزبووریواریگرفتوهوبرمبنوایآنمیوزان
خسارتراتعیینکنا.


 .1-3-1مفهوم اصل عدل و انصاف

ازجملهقواعااساسیحقوقداوری«،اختیارطرفین»استکهبهآدانامکوانمویدهواهور
راهحلیرابرایحلاختشفخودبرگزیننا.یکیازمووارداعموالایونقاعواه،حوقادتخواب
طرفیندررسیاگیبهاختشفبرمبنایاصولعوالوادصوافازجادوبدیووانداوریاسوت.
اصلعالوادصاففرآینایاستکهبهموجبآنداورمجازشناختهمیشودتابواتکیوهبور
مفاهیمکلیعواالتوادصوافتصومیمگیوریکنوا( .)Strong, 2012: 97; Born, 2012: 317

2

داورفقطبههنگا توافقطرفینبراعطایچنیناختیاریحوقتصومیمگیوریبوراسواساصول
عالوادصوافخواهواداشوت).(Begic, 2005: 219گفتوهشواهاسوتکوهفوردمختواربورای
تصمیمگیریبرمبنایاصلعالوادصاف،محاودبهقواعاحقوقیدیستومویتوادواقواعوا
حقوقیاعمازتکمیلیوامریراکناردهاوازاصولادصافتبعیتدمایوا،بواایونحوالدظوم
.8قادونداوریتجاریبینالمللیایراندرماده27ازاصطشح«عالوادصاف»برایبیوانمقصووداسوتفادهدموودهاسوت.
مادهمزبورازمواده99قوادوندمودوهUNCITRALاقتبواسشواهاسوتکوهدرآنازعبوارت«»ex aequo et bono
استفادهشاهاست.بررسیدقیقاصطشحالتینیمزبوردشانمیدهاکهمنظوررعایتادصوافووجوااندراتخواذتصومیم
مادظراست.بهرغمتفاوتهاییکهمیانعاالتوادصافوجوددارد،درتبعیتازواژهپردازیقادونداوریتجاریبوین-
المللی،ازاصطشح«اصلعالوادصاف» دراینمقالهاستفادهشاهاست.برخیازدویسناگاندیوزهموانواژگوانرابورای
بیانمقصودبهکاربردهادا(،ر.ک:حمیایان،شهبازیدیاوجعفری.)9:8935،
 .2بایادردظرداشتکهداوریمبتنیبراصلعالوادصافیکمفهوو کلویاسوتوتموا مراحولوجریوانداوریرا
شاملمیشودومختصبهقلمرواثباتخسارتوتعیینمیزانآندیست.
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عمومیرابایامحتر شمارد(.)Jacquet, 2005: 15
مطابقیکیازدظریات؛عموماًقارتتصمیمگیریبراساساصلعالوادصافبهعنووان
اختیارعملبرخشفقادونفرضمیشودوباعاولازقادون،پذیر ادعاهایشناساییدشواه
ازجادبقادونیادعاویمحکو بهردبرمبنایقادون،ممکنمیگردد.بهدظرمیرساتصومیم
گیریبراساساصلعالوادصافراهحلیمنصفادهاستکهخسارتبههوردوطورفرابوه
حااقلمیرساداورقبایبالقوهراقوادرمویسوازدتوارابطوهارزشومناتجواریراحفو کننوا
(.)Saidov, 2008: 167
اکثرمقرراتحاکمبرداوریبینالمللیوداخلیاینمفهو راشناساییکردهادا.مواده-4
22قواعا،)2084( 8LCIAماده28-9قواعاداوری)2087(2ICCوماده99-2قادوندموده
دموده(9UNCITRALبااصشحات)2005اینمفهو راشناساییکردهادا.اکثرقوادینملیدیوز
بهتوافقطرفینمبنیبراختیارداوربرایتصمیمگیریبرمبنایاصلعالوادصافترتیوباثور
میدهنا.همچنانکهدردعویسفیرعلیهشرکتملویدفوتایوران()8359کوههیوختداوران
مختاردرتصمیمگیریبرمبنایاستادااردمبتنیبراصلعالوادصافبوددا،میزانعا النفع
موردادعاازسویخواهاندتوادستهبودبهصورتدقیقاثباتشود،علیرغومایونامور،دیووان
داوریبااعمالاستادااردیادشاهمبلغیرابهعنوانخسارتعا النفعتعیینکرد.دیوانمقورر
داشتکه«:میزانخسارتبهصورتدقیقیقابلاحرازدیست،چراکهاصلخسوارتومیوزان
آنقطعیدیستنا.بنابراینوریفهداورانتعیینمیزانخسارتبهاستناداستادااردمبتنیبوراصول
عالوادصافبالحاظاوضا،واحوالقضیهبودهاست»4.

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

درداوریهایبینالمللیقاعاهایبهدا اصلعالوادصافوجودداردکهبهموجوبآن
داورمیتوادااختشفطرفیندعویرابرمبنایعاالتوادصافحلوفصلدمایا.ایندحووه
رسیاگیدرداوری،مبتنیبرارادهطرفینقراردادمیباشاوصشحیتداوردرچنینوضوعیتی
1. London Court of International Arbitration.
2. International
Chamber of Commerce.
3. United Nations Commission on International Trade Law.
4. Case No. 35 I.L.R. 136, Sapphire International Petroleum Ltd. v. National Iranian
Oil
Company
[Ad
hoc
Tribunal,
15
March
1963],
available at:
https://www.biicl.org/files/3940_1963_sapphire_v_nioc.pdf.
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برگرفتهازارادهاصحابدعویاست.بایهیاستاعمالچنیناصلیدردادگاههایملیتنهوا
درصورتیامکانپذیراستکهقادونمتبو،،اتخاذتصمیمبرمبنایاصلعواالتوادصوافرا
اجووازهدادهباشووا.دربرخوویازآرایصووادرهازسووویدادگوواههووایبلژیووکدرخصوووص
قراردادهایتجاریبینالمللیکهتحتشمولکنوادسویونبیوعبوینالمللویکواالقورارداشوت،
میزانخسارتباتوسلبهاصلعالوادصافتعیینشاهاست8.

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

طرفینقراردادباتوافقهممیتوادنابهداوراجازهدهنواتوادرخصووصاثبواتخسوارت،
عشوهبرسایراستادااردهایاثباتی(درصورتامکاناستنادبهآدها)،بوراسواساصولعوالو
ادصافاتخاذتصمیمدمایاوحتیدراینوضوعیتداورمویتوادوابوالحواظاوضوا،واحووال
قضیه،موضو،راازشمولسایراستادااردهاخارجدمودهوبرمبنایاستادااردعوالوادصواف
تصمیمگیریدمایا.چهبسامیزانخسارتباتوجهبهسایراستادااردهادتواداتعیینگردد،ولوی
بالحاظایناصلبتوانحقوقزیاندیاهرااحیادمود.همینطور،گاهیمیزانخسوارتبواسوایر
استادااردهاتعیینمیگردد،ولیکنبااعمالاصلعالوادصافبالحاظوضعیتزیاندیاهیوا
طرفدیگرویاسایراوضا،واحوالازمیزانخسارتموردادعاکاستهمیشود.
بنابراین،برخشفاستادااردهایپیشگفتوهدرصوورتیکوهخسوارتبوراسواساسوتاداارد
مبتنیبراصلعالوادصافمورداتخاذتصمیمقرارمیگیرد،میزانآنبراساسهرپارامتری
کهداوررابهرعایتعواالتوادصوافرهنموونکنوا،تعیوینمویشوود؛مادنواتوجوهداوربوه
وضعیتمالیطرفین،اوضا،واحوالحاکمبرقضیهوحتیدتایجبعواازجبورانخسوارت.در
یکیازدعاویمطروحهازسویشرکتپادامواییعلیوهشورکتیازپرتوریکوو(،)2008دیووان
داوریبهاینعلتکهبرایارزیابیمیزانخسارت،بایسوتیطوولدورهمحرومیوتازمنوافعو
همینطورتعاادوقابلیتسوددهیمعامشتیکهزیان دیاهمیتوادستدرطیایندورهآنهارا
1. See: District Court Hasselt (Belgium) 18 October 1995 <http:// cisgw3.
law.pace.edu/cases/951018b1.html>); Vital Berry Marketing NV v Dira-Frost NV District
;>Court Hasselt (Belgium) 2 May 1995 <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950502b1.html
Steinbock- Bjonustan EHF v NV Duma District Court Kortrijk (Belgium) 4 June 2004
<http://www.cisg.law. pace.edu/cisg/wais/db/cases2/040604b1.html>; JM Smithuis Pre
Pain v Bakkkershuis Commercial Court Hasselt (Belgium) 20 September 2005
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050920b1.html>.
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منعقاکنا،مشوخصگورددوارزیوابیکارشوناسدرایونخصووصدمویتوادواعناصوردقیوق
محاسبهرابرایدیوانداوری ارائهدمایا،مقرردموودکوهبوهجوایادتخوابکارشوناس،میوزان
بهرغماینکهدیووان
خسارترابرمبنایاصلعالوادصافتعیینخواهادمود8.درایندعوی 
قادربرتعیینمعیواربورایارزیوابیخسوارتتوسوطکارشوناسبوودهاسوت(یعنویطوولدوره
محرومیتازمنافعوتعاادمعامشتومیزانسوددهیآدها)امابرایونعقیواهبوودهاسوتکوه
کارشناسدخواهاتوادستبااستفادهازمعیارهاییادشواهمیوزانخسوارترامحاسوبهوتعیوین
دمایا،فلذاباوناخذدظرکارشناسرأساًازطریقاعمالاصلعالوادصافمیوزانخسوارت
راتعییندمود.بنابرایندرتحلیلرأییادشاهمیتواندتیجهگرفتکههرگواهوقوو،خسوارت
محرزومسلمباشااموامحاسوبهمیوزانآندواممکنیوابسویارمشوکلباشوا،مرجوعرسویاگی
یتوادابراساساصلعالوادصافمیزانخسارتراتعیینکنا.
م 

 .1-4رویکرد حقوق ایران

همادگودووهکووهدرمقامووهاشووارهشووادرحقوووقموواقواعووامشووخصوموواودیراجووعبووه
استادااردهایاثباتمشحظهدمیشود؛امابااستقراءدربرخویازاحکوا شوایابتووانبوهدتوایج
تقریباًمشابهیدسوتیافوت.درخصووصرویکوردحقووقایوراندسوبتبوهاسوتاداارددرجوه
متعارفیازقطعیت؛گفتنیاستباآنکهمسلمبودنخسارتدرحقوقایورانازجملوهشورایط
خسارتقابلجبرانتلقیشاهاست،اماطریقواستاداارداثباتاینشرط،چناانموردتوجه
دبودهاست.مسلمبودنخسارتدرمقابلاحتمالیبودنآنقرارگرفتهاست؛بوایندحووکوهبوه
صرفاحتمالورودزیان،دمیتوانکسیرابهجبرانخسارتمحکو کرد.دراینخصووص
بیانشاهاستکهضررمسلمممکناستضررآیناهباشواومقصوودازمسولم،مسولمعرفوی
استدهمسلمواقعیویقینی(صفاییورحیمی.)13:8937،برخیدربررسیاینشورطمیوان
خساراتموجودوآیناه،قائلبهتفکیکشواهوبیوانداشوتهادوا«:دربوارهزیوانهوایگذشوته
تاحایممکناستبهیقینعرفیرسیاولیدربارهزیانهایآیناهاینقناعتوجاادیوجوود
دااردوهمهچیزاحتمالیاست»(کاتوزیان.)47:8932،باتوجهبهعبواراتاسوتااللیادشواه،
1. Arbitral Tribunal of the City of Panama, 24.02.2001, available at: http:// www.
unilex. info/case.cfm?id=677.
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میتوانبهطورضمنیارجا،بهقطعیتعرفیدراحرازشرطمسلمبودنخسارترادردظریوه
مذکورکشفدمود.درهمینراستا،استااللشاهاسوتکوهمسولمبوودنخسوارتبوهمعنوای
صادرصاریاضیدیست(بابایی8)77:8934،کهبهطورضمنیاینعقیاهدیزقطعیتمطلوقرا
رد میکناوبنابراینبرایاثباتمسلمبودنخسارت،درحقوقایرانمیتوانقطعیتمتعوارف
رامشکعملقرارداد.
درخصوصاستاداارددو یعنیوقو،محتملمتعارف،دظربهاینکهایناستاداارددوارربور
خسارتآیناهاست،لذاباواًضرورتداردتواموضوعحقووقایوراندسوبتبوهامکوانمطالبوه
خسارتآیناهموردبررسیقرارگیرد.دراینارتبواطمواده686قوادونآیویندادرسویموادی
مصوب8973چنینمقررمیدارد«:خواهانمیتوادا....جبرانخسوارتداشویازدادرسوییوا
تخخیرادجا تعهایاعا ادجا آنراکهبهعلتتقصیرخواداهدسبتبهادایحوقیواامتنوا،از
آنبهویواردشاهیاخواهاشا...،مطالبهدمایا.»...درایونمواده،قادودگوذارامکوانمطالبوه
خسارتقراردادیراکهدرآیناهواردخواهاشا،شناساییکردهاست.همینطور،بهموجوب
ماده6قادونمسئولیتمادیدرفرضیکهصامهجسمادیموجبشودتاقووهکوارزیواندیواه
کمشودیابهطورکلیازبینبرودومخارجزداگیویافزایشیابا،دادگاهمویتوادوابورای
خسارتهایزمانآیناهحکممقتضیصوادرکنواوازآدجواییکوهامکوانتخموینخسوارت
آیناهدشواراست،بهدادگاهاجازهدادهشاهاستکهتادوسالبتوادوادرحکومخوودیعنوی
میزانخسارتقابلپرداختبهزیاندیاهتجایادظردمایا.اگرچهحکممقرردرموادهمزبوور
برایمسئولیتغیرقراردادیپیشبینیشاهاست،اماقابولتسوریبوهمسوئولیتقوراردادیدیوز
میباشاکهباینترتیبمیتووانجبورانخسوارتآینواهدرحقووقایورانراتخییوادموود.در

ارتباطبادحوهاثباتخساراتآیناهبرخیبیوانداشوتهادواکوه«:درصوورتیحکومبوهجبوران
خسارتدادهمیشودکهبرطبقسیرطبیعیومتعارفامور،احتمالورودآنبهمراتوببیشوتر
باشا»(کاتوزیان.)41:8932،دردظریاتابرازیبهدحوضمنیاحتموالوقوو،متعوارفبورای
امکانمطالبهخسارتآیناهتخییاشاهاست.
 .8قابلذکراستکهبراساسدیاگاهحقوقاانیادشاه،شرطمسلمبودنخسارتتنهادارربرخساراتگذشوتهاسوتو
درخصووصخسوارتآینوواهموضووعیتدوواارد.اموااسووتاداارد«درجوهمتعووارفیازقطعیوت»،مطووابقمواده7-4-9اصووول
 UPICCدرخصوصخساراتآیناههمجریاندارد.برایمطالعهدراینموردر.ک:بهقلمرواستاداارددرجهمتعوارفی
ازقطعیتدراینمقاله.
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دربررسیامکاناعمالاستادااردسو درحقوقایرانمویتووانبوهقوادونداوریتجواری
بینالمللیکهاقتباسیازقادوندمودهآدسیترالاست،اشارهدمود.بهموجببنوا9مواده27ایون
قادون...«:داوردرصورتیکهطرفینصوریحاًاجوازهدادهباشونامویتوادوابوراسواسعوالو
ادصافیابهصورتکاخاامنشادهتصمیمبگیرد.»...اگرچهاینمقررهتحولمثبتویدرحقووق
ماتلقیمیشود،امااعمالآندرمحاکمدادگستریبوهعلوتفقواانمقوررهصوریحیدرایون
خصوصمشکلبهدظرمیرسا.هرچنواکوهبوااسوتقرادرقووادین،دمودوههواییازگورایشبوه
ادصافوضرورتدخالتآندرتصمیمگیریهایمحاکمآشکارمیگردد.بوهعنوواندمودوه
دربنا2ماده4قادونمسئولیتمادیبهدادگاهاجازهدادهشاهاستکهمیوزانخسوارترادر
شرایطیکهجبرانآنموجبعسرتوتنگاستیواردکنناهزیوانباشوا،تخفیوفدهوا.ایون
حکممبناییجزرجو،بهادصافداارد(صفاییورحیمی261:8934،؛کاتوزیوان-1:8915،
)537ومشابهچنینوضعیتیدرماده700قادونآییندادرسیمادیفرادسه8مشحظهمیشود.

 .2استانداردهای خاص اثبات خسارت
برخیدیگرازالگوهایاثباتخسوارتوجوودداردکوهبوراسواسآنداوربایواازشویوه
خاصیبهصورتمشخصمادنارجو،بهقیمترایجبازاریااستنادبهقیمتمعاملوهجوایگزین
استفادهکنا.درحقیقتبرخشفاستادااردهایپیشین،رو احرازخسارتبوهصوورتعوا 
مادظردبودهومعیارمشخصیبرایاثباتدردظرگرفتهشواهاسوت.درایونبخوشازدوشوتار،
استادااردهایخاصاثباتیازجملهرو واقعیوفرضیمحاسبهخسارتودیزمعیارخسارت
برمبنایمنافعمثبتومنافعمنفیموردمطالعهقرارگرفتهاست.

 .2-1روش واقعی و روش فرضی اثبات خسارت

دواستادااردخاصاثباتخسارت،رو واقعیورو فرضیمحاسبهخسارتاستکوه
دراسنادبینالمللیموردشناساییقرارگرفتهادا.منظورازرو واقعیمحاسبهخسارترجو،
بهمعاملهجایگزینبرایتعیینمیزانخسارتاستومرادازرو فرضیایناسوتکوهبورای
. 8بهموجبمادهمزبور،قاضیدرارتباطباصاورحکمبورخسواراتدادرسویبراسواسادصوافبوهوضوعیتاقتصوادی
محکو علیهبایستیتوجهدمایا.
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تعیینمیزانخسارتبهقیمترایجبازارمراجعهمیشود.

 .2-1-1روش واقعی محاسبه خسارت

یکیازمعیارهایتعیینمیزانخسارت،استفادهازرو واقعیاستکوهبوههنگوا ادعقواد
معاملهجایگزینبالحاظشرایطیبهکوارگرفتوهمویشوود.درمواده،UPICC7-4-6مواده76
،CISGمادهPECL3:605وماده9:705کتابسو DCFRاینضابطهشناساییشاهاست.
بهموجبقواعامقرردراسنادمذکور،چنادچهقراردادمیانطرفینبهعلتدقضقورارداد،
فسخشودواگربهطریقمعقولوررفماتزمانمعقولیپوسازفسوخ،زیواندیواهمعاملوه
جایگزینیمنعقاکنا،میتواداتفاوتبوینقیموتقوراردادیومعاملوهجوایگزینرابوهعنووان
خسارتمطالبهدمایا.اینشیوهتعیینخسارتبهعنوانرو واقعیشناختهمیشوود،زیورابوه
زیاندیاهتوجهدارد(.)Saidov, 2008: 173
وضعیتورفتارواقعی 
استفادهازرو واقعیمحاسبهخسارتمنوطبهتحققشرایطیاست.دخستینشورطفسوخ
قرارداداصلیازسویطرفزیاندیاهقراردادبهعلتدقضتعهاازسویطرفمقابولاسوت
(.)Saidov, 2008: 174
دومینشرطبرایاستنادبهرو واقعیمحاسبهخسوارت،ادعقوادمعاملوهجوایگزیناسوت.
چنینمعاملهایبرایاینکهبتوادامعاملهجایگزینتلقیشود،میبایستپسازفسخقراردادبوا
شووخصدیگووریغیوورازطوورفدوواقضقوورارداداصوولیمنعقوواگووردد(

& Vogenauer

)Kleinheisterkamp (eds), 2009: 890واینمعاملهمیبایست«واقعاً»منعقواشواهباشوایعنوی
صوریدباشا(.)Saidov, 2008: 178
سومینشرطایناستکهمعاملهجایگزینبهطریقمعقولومتعوارفیمنعقواشواهباشوا،بوه
اینمعنیکهمیانقرارداداصلیومعاملهجوایگزینبایواچنوانارتبواطومشوابهتعرفویوجوود
داشتهباشا،تابتوادابهعنوانقراردادجایگزینبرایقرارداداصلیدردظرگرفتهشود(شوعاریانو
رحیمی.)176،8936،چنینمعاملهایبایاواقعاًبهمنظورجایگزینیباقرارداداصلیمنعقواشواه
باشاوچنینامریمستلز ایناستکهبهطورکلیباقرارداداصلیمورتبطبوودهوبتوادوامنوافع
زیاندیاهرادراجرایقرارداداصلیتضمیندمایا(.)Gotanda, 2005: 11-12
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دهایتاً،چهارمینشرطبرایمطالبهخسارتداشیازمعاملهجایگزینایوناسوتکوهمعاملوه
مذکورررفماتزمانمعقولپسازفسخقراردادمنعقواشوود.معقوولبوودنزموانادعقواد
معاملهجایگزینبرحسباوضا،واحوالهرقضیهمویتوادوامتفواوتباشوا(

Saidov, 2008:

.)184 ; Huber & Mullis, 2007: 287بااحورازشورایطموذکورووجووداخوتشفمبلو میوان
قرارداداصلیوقراردادجایگزین،زیاندیاهمستحقتفاوتقیمتدوقراردادیادشاهخواهوا
بود.

 .2-1-2روش فرضی محاسبه خسارت

معیاردیگریکهبرایمحاسبهخسارتدرمقابولرو واقعویمطورحشواهاسوت،رو 
فرضیمحاسبهخسارتاستکهبههنگا عا ادعقادمعاملهجایگزینولحواظبرخویشورایط
دیگرامکاناستنادبهاینرو وجودخواهاداشت.
مادهCISG75درخصوصمحاسبهخسارتبهرو فرضیاست.بهموجببنوااولایون
مادهچنادچهقراردادفسخشودوقیمترایجیبرایکاالوجودداشتهباشا،زیاندیاهمسوتحق
تفاوتبینقیمتتعیینشاهدرقراردادوقیمترایوجدرزموانفسوخخواهوابوود.ایونرو 
محاسبهدرماده،UPICC7-4-5مادهPECL3:607وماده9:707کتابسو DCFRدیزمورد
شناساییقرارگرفتهاست.
گاهیبرایزیاندیاهامکانادعقادقراردادجایگزینوجوددااردیااینکهبهرغومچنوینامکوادی،
ویتمایلیبهادعقادقراردادجایگزینداارد.درچنینحالتیویمیتواداتفواوتبوینقیموتتعیوین
شاهدرقراردادوقیمترایجدرزمانفسخراوصولکنا.ایونرو کوهبورایمحاسوبهخسوارات
قابلمطالبهپیشبینیشاهاست،بهرو فرضویمحاسوبهخسوارتمعوروفاسوت؛زیورابورخشف
رو واقعیمحاسبهخسارتکهمبتنیبورادعقوادواقعویمعاملوهجوایگزیناسوت،دررو فرضوی
زیاندیاهعمشًمعاملهجایگزینیمنعقادکردهاست،بلکهفرضرو مزبوربورایوناسوتکوهوی
میتوادستهمعاملهجایگزینرابهقیمترایجمنعقاکنا(.)Knapp, 1987: 558
امکانمحاسبهخسارتبراساسرو فرضویمنووطبوهتحقوقبرخویشورایطاسوت.اوالً
همادنارو واقعی،استنادبهرو فرضیمنوطبهفسخقراردادازجادبزیاندیاهاست.ثادیاً
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زیاندیاهمیبایستدسبتبهادعقادمعاملهجایگزیناقاا دکردهباشاویااینکوهدرقورارداد
جایگزینمنعقاه،شرایطاستنادبهرو واقعیمطالبهخسارتتحققدیافتوهباشوا.ثالثواًوجوود
قیمترایجبازاربرایموضو،قراردادفسخشاه،ضروریاست(.)Saidov, 2008: 197-199
بایهیاستدرصورتفقاانهریکازشرایطمذکور،امکانمطالبوهخسوارتبورمبنوای
رو فرضیوجوددخواهاداشتومیزانخسارتقابلجبرانبوراسواسقواعواکلویتعیوین
خواهاشا(.)Saidov, 2008: 215

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

سؤالیکهبهذهنمیرساایناستکوهآیوارو هوایمزبوورطریقوهایبورایتعیوینمیوزان
خسارتاستیادراثباتاصلوقو،خسارتدیوزکوارکرددارد بوهدحوویکوهقوبشًبیوانشوا
()Saidov, 2008: 154-155اثباتمیزانخسارتهمیشوهمشزموهبوااثبواتاصولخسوارتداردو
هنگامیکهزیاندیاهبارجو،بهرو واقعوییوارو فرضوی(ازطریوقدادگواهیواارجوا،بوه
کارشناسی)میزانخسارترابرمبنایتفاوتقیمتمیوانقورارداداصولیازیوکسوووقورارداد
جایگزینیاقیمترایجبازارازسویدیگراثباتمیکنا،درحقیقتباایونشویوه،اصولوقوو،
خسارتدیزاثباتمیشود.البتهبایاتوجهداشتکهعکساینقاعاههمیشهصوادقدیسوتوبوه
عبارتدیگرممکناستزیاندیاهبتوادااصلوقو،خسارترااثباتدمایاودرعوینحوالدر
اثباتمیزانخسارتواردهبامشکلمواجهشودکهدرایونوضوعیتداورقوادرخواهوابوودبور
مبنایسایراستادااردهایاثباتیحتیبهدحوتخمینیوغیردقیقمیزانخسارتراتعییندمایا.

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

ازجملهاستادااردهایخاصیکهبرایاثباتخسارتبوهکوارگرفتوهمویشوودعبوارتاز
معیارخسارتبرمبنایمنافعمثبتوخسارتبرمبنوایمنوافعمنفویاسوتکوهدرسیسوتمهوای
حقوقیمختلفرویکردهایمتفاوتیدسبتبهآدهااتخاذشواهاسوت.اگرچوهایونمفواهیمدر
سیستمهایمختلفباعناوینمختلفیبهکاررفتهاست؛امابیادگرمفهو واحایهستنا8.موراد
 .8درسیستمکامنالعنوان«منافعموردادتظار»()Expectation Interestبرایخسارتبرمبنایمنوافعمثبوتو«منوافع
مورداتکا»()Reliance Interestبرایخسارتبرمبنایمنافعمنفیبکارمیرود.
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ازجبرانخسارتبرمبنایمنافعمثبت،قراردادنزیاندیاهدرموقعیتاجرایقرارداداسوتو
منظورازجبرانخسارتبرمبنایمنافعمنفیقراردادنزیاندیاهدروضعیتموالیموجووددر
زمانادعقادقرارداداست.
 .2-2-1خسارت بر مبنای منافع مثبت

اکثرسیستمهایحقوقیوقوادینمادیجبورانخسواراتداشویازدقوضقوراردادرادردسوته
خسارتبرمبنایمنافعمثبتموردشناساییقراردادهادا.همچنادکهاشارهشا،هافازخسوارت
برمبنایمنافعمثبت،قراردادنزیاندیاهدرچنانوضعیتمالیاستکهاگرقراردادبوهدرسوتی
اجرامیشا،ویدرآنوضعیتقرارمیگرفت.اینوضعیتممکناستشاملهردوو،منفعتوی
باشاکهاگردقضرخدمیداد،زیاندیاهدردتیجهاجرایقراردادبهایونمنوافعدسوتموییافوت
(.)Gotanda, 2006: 14بنابراینبهاستنادخسوارتبورمبنوایمنوافعمثبوت،هوردودسوتهخسوارات
واردهوعا النفع،قابلمطالبهخواهنابود(.)Fauvarque-Cosson & Mazeaud, 2008: 293
درمیوواناسوونادبووینالمللووی،موووادPECL3:602و9:702کتووابسووو DCFRاسووتاداارد
خسارتبرمبنایمنافعمثبترابرایتعیینمیزاناصلیخساراتقابلجبرانشناساییوحکوم
مشابهیارائهکردهادا.مادهPECL3:602چنینمقررمیدارد«:میوزاناصولیخسوارت،مبلغوی
استکهزیاندیاهراتاحاامکاندرچنانموقعیتیقراردهاکهاگرقراردادبهدرستیادجوا 
میشا،ویدرآنوضعیتقورارمویگرفوت.چنوینخسوارتی،ضوررهایواردهوهموینطوور
منفعتهاییکهزیاندیاهازآدهامحرو ماداهاسترا،دربرمیگیورد».موادهUPICC2-4-7
اصلجبرانکاملخساراتراموردشناساییقراردادهاستودهایتاًموادهCISG74بورمبنوای
دواصلجبرانکاملخسواراتواسوتادااردخسوارتبورمبنوایمنوافعمثبوتتفسویرمویشوود
(.)Saidov, 2008: 27
بایادردظرداشتکهدرکنارمعیارخسارتبرمبنایمنوافعمثبوت،قاعواهایتحوتعنووان
اصلجبرانکاملخساراتوجودداردکهدردظا حقوقیروموی-ژرمنویپایوهگوذاریشواه
است.مطابقایناصلتما خساراتواردهوعا النفعقابلجبرانهستنا.علیرغمفرموولهوای
متفاوتایندودرتعیینمیوزانخسوارت،بوهاعتقوادبرخوی()Saidov, 2008: 26هوردواصول
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جبرانکاملخساراتوخسارتبرمبنایمنافعمثبتباایاهمشترکیبنیادگذاریشاهادا،زیرا
زیاندیاهرادروضعیتیقراردادکهاگرتعهابهدرستی
فقطباجبرانکاملخساراتمیتوان 
ادجا میشا،ویدرآنوضعیتقرارمیگرفت.


 .2-2-2خسارت بر مبنای منافع منفی

درمقابلخسارتبورمبنوایمنوافعمثبوت،برخویازسیسوتمهوایحقووقیمیوزانخسوارت
زیاندیاهرابهاستنادخسارتبرمبنایمنافعمنفیتعیینمویدماینوا.هوافایوندوو،ازجبوران
خسارت،قراردادنزیاندیاهدرآنوضعیتمالیاستکهاگرقوراردادمنعقوادمویشوا،وی
درآنجایگاهقرارداشت(.)Gotanda, 2006: 14اینامرباجبرانهزینوههوایداشویازاتکوای
زیاندیاهبهقراردادصورتمیپذیرد.چنینهزینههاییعماتاًشاملمواردیهستناکوهبورای
ادعقاد،تاارکواجرایقراردادضروریمیباشنا.دو،دیگریازخسارتکوهبوالحواظایون
معیارقابلمطالبهمیباشا،خسارتیاستکهزیاندیواهدردتیجوهازدسوتدادنفرصوتهوای
مشابهدیگربرایادعقادقراردادمتحملشاهاست،زیراادعقادقراردادباطورفدواقضموجوب
محرومیتزیاندیاهازادعقادمعامشتدیگرمیشودوبالحاظمعیوارحمایوتازمنوافعموورد
اتکا(خسارتبرمبنایمنافعمنفی)چنینخسارتیمیبایستجبرانگردد.بایادردظرداشوت
کهاینمنفعتموردحمایت،دو،خاصیازعوا النفوعبوودهودرحقیقوتخسوارتازدسوت
دادنشادسمنفعت8بهحسابمیآیا،دهازدستدادنخودمنفعت(عا النفوع).تفواوتایون
دودرمیزانخسارتقابلجبراناسوتکوهمیوزانخسوارتازدسوتدادنشوادسمنفعوتبوه
مراتبپایینترازخوودعوا النفوعمویباشوا( .)Saidov, 2008: 30-31الز بوهذکوراسوتکوه
خسارتبرمبنایمنافعمنفیکمترموردتوجهدظا هایحقوقیبودهوغالباًزمادیموورداسوتناد
قرارمیگیردکهقراردادباطلاعش شاهباشا(2.)Gotanda, 2006: 91
درخصوصارتباطمیانخسارتبرمبنایمنافعمثبتومنفی،بایاارهارداشوتکوهمیوان
1. Loss of a Chance to Profit.
.2درحقوقسوئیسدرمفهو خسارتبرمبنایمنافعمنفی،دو،خاصیازعا النفعقابلمطالبهتلقیشاهاسوت،بوهایون
شاهقابلمطالبهدیست،امازیاندیاهمیتوادامنوافعازدسوتداده

شرحکههرچناعا حصولمنافعداشیازقرارداددقض
داشیازعا ادعقادمعوامشتمشوابهدیگورراکوه دردتیجوهاعتموادبوهقوراردادمنعقواهمتحمولشواهاسوت،مطالبوهدمایوا
(.)Fauvarque-Cosson & Mazeaud, 2008: 298
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ایندومعیارازبرخیجهاتهمپوشادیوجوددارد.قابلیتجبرانخسواراتواردهوخسوارت
دردتیجهازدستدادنفرصتهایمشابهدیگردرهردومعیارشناسواییشواهاسوتوازایون
حیثبایکایگرتفاوتیدااردا.امافارغازدقاطاشتراکایندواستاداارد،بایاارهوارداشوت
کهاینمفاهیمازیکوایگرمتفواوتبوودهوجنبوههوایمتفواوتیازمیوزانخسوارتراپوشوش
میدهنا؛خسارتبرمبنایمنافعمثبترویکردیآیناهمحوروخسارتبرمبنوایمنوافعمنفوی

رویکردیگذشتهمحوراست(.)Saidov, 2008: 31-32
 .2-3رویکرد حقوق ایران

درارتباطبارو واقعیمحاسبهخسارت،قادونمادیایوراندربرداردواهمقوررهصوریحی
درخصوصمطالبهخسارتداشیازقراردادجایگزیندیست،امامیتوانازبرخویمقورراتو
قواعاحقوقیمطالبهچنینخسارتیراتخییادمود.مثشًازمواد222و291قوادونموادیراجوع
بهاجرایقراردادازسویمتعهالهیاشخصثالثباهزینوهمتعهواوهمینطوورموواد47قوادون
اجرایاحکا مادیو94آییندامهاجرایمفاداسنادرسومیالز االجوراکوهبوههنگوا دقوض
قرارداد،امکاناجرایتعهاازسویمتعهالوهیواازجادوباشوخاصثالوثراشناسواییدمووده
است،استنباطمیشودکهدرصورتعا اجرایقراردادازداحیهمتعها،حواکممویتوادوابوه
خرجمتعهاموجباتادجا تعهاراتوسطخودمتعهالهیاشخصثالثفراهمکناواگرادجا 
آدانمنجربهورودهزینههایاضافیگردد،پرداختآدهابرعهاهمتعهاخواهوابوود.اگرچوه
درمصادیقیادشاه،قرارداداصلیپابرجااسوت،ولویهوافقادودگوذارایونبوودهاسوتکوه
هرگودههزینهاضافیاجرایتعهارابردو متعهاقراردهاوهمینقاعاهرابایادرقورارداد
جایگزینکهمتعاقبفسخعقااصلیمنعقامیشود،جاریساخت.البتوهبایوادردظورداشوت
کهشرایطاستنادبهاینرو درحقوقایراندیزلحاظمیگردد؛برایمثالادعقادقرارداددو 
بایابهطریقمعقولومتعارفیادجا پذیرد(شعاریانورحیمی.)116-119:8936،
درقادونمادیایرانمقررهایدرخصوصرو فرضیوارجا،بهقیمترایجدرمحاسبه
خسارتمشحظهدمیشود.اموادتیجوهمشوابهازمواده23آیوینداموهاجورایمفواداسونادرسومی
مصوب8917بهدستمیآیا.بهموجبموادهموذکور«:هرگواهموضوو،اجرائیوهعوینمعوین
منقولبودهوبهآندسترسیدباشایامالکلیدرذمهبودهومتعهاازادجا تعهاامتنوا،ورزد
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یامثلآندرخارجیافتدشود،متعهالهمیتوادابهوایروزاجورایتعهوارابخواهوا.»...ایون
حکممشابهوضعیتیاستکهدرخصوصمحاسبهخسارتبهرو فرضیموردبررسیبووده
استومیتوانآنرابهعنوانقاعاهکلیدرتعهوااتپوذیرفت(شوعاریانورحیموی:8936،
.)137
درخصوصرویکردحقوقایراندسبتبهخسارتبورمبنوایمنوافعمثبوتوخسوارتبور
مبنایمنافعمنفیبایادردظرداشتکهقادونمادیدررابطوهبوامیوزانخسوارتقابولمطالبوه
داشیازدقضقراردادحاویمقوررهایصوریحدرتخییوایواردهوریوکازدوضوابطهموذکور
دمیباشا،بااینحالبرخشفدظربرخی(قاسمی865:8913،؛خاد سربخشوسلطادیدوژاد،

)45:8932کهمعتقاداباتوسلبهبرخیازمبادیحقوقیوفقهیمادناقاعاهالضرر،خسارت
زیاندیاهبایابهدحویاداشودکهویرادرموقعیتیقراردهاکهاگرقراردادبهدحودرسوت
اجرامیشا،ویدرآنموقعیتقرارمیگرفت،بایاگفتکوهبوالحواظعوا امکوانمطالبوه
عا النفعدروضعیتفعلیحقوقایران،رجو،بهضوابطهتشوخیصمیوزانخسوارتبورمبنوای
منافعمثبتمتصوردیست.اگرچهدرادتخابمیاندوضابطهخسارتبورمبنوایمنوافعمثبوتو
خسارتبرمبنایمنافعمنفی،ضابطهاولازمنطقوپشتوادهکافیبرخورداراسوت،اموابایسوتی
درتحلیلدهاییقضیهوارائهپاسخدقیق،باواًرویکردحقوقایرانرادسبتبهموضوو،عوا -
النفعشناساییدمودوس سدرمقا ادتسابیکیازدوضوابطهموذکوربوهحقووقایورانگوا 
برداشت.
واقعیتایناستکهحقوقایرانسهمرحلهمتفاوترادراینخصوصپشتسرگذاشوته
است.مرحلهاولبهسالهای(8907زمانتصویبقادونمادی)تا(8981زمانتصویبقوادون
آییندادرسیمادی)بازمیگردد.درخشلایونمواتکوهقوادونموادیمقوررهایصوریحدر
خصوصعا النفعدااشت،قضاتمحاکمبااستنادبهمبادیفقهیازصاورحکمبهعوا النفوع
امتنا،میدموددا.درمرحلهدو یعنیبعاازتصویبقادونآییندادرسیمادیدرسوال8981
همادگودهکهاحمامتیندفتریبیاندمودهاستبهمنظورپورکوردنایونخو،،امکوانمطالبوه
عا النفعکهامریماهویبوددرماده721قادونآییندادرسیمادیگنجادواهشواتوادسوت
محاکمدرصاورحکمبهعا النفعگشودهشود (متیندفتری.)27:8938،مرحلهسو کوهبوا
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تغییرموضعقادودگذارهمراهبودهوعا النفعبهعنووانخسوارتقابولمطالبوهشناسواییدشواه
استمربوطبهدورهبعاازتصویبقادونآییندادرسیمادیمصوب8973مویباشواکوهبوه
موجبتبصره2ماده686قادونمذکورخسارتعا النفعغیرقابلمطالبهاعش شاهاست.
بهرغمهمهتوجیهاتیکهدسبتبهموضعاخیرقادودگذارازسویدویسناگانبهعملآمواه
کهعماتاًداشیازدیاگاهمثبتآداندسبتبهامکانمطالبهعا النفعاستوایندیاگاهبویش
ازآدکهمبتنیبرادلهمعتبرباشا،دشادگرخواستوتمایلآدانبهامکانمطالبهچنوینخسوارتی
است؛بایااشارهدمودکوهاوالًصوراحتحکومتبصوره2مواده686وثادیواًمکاتبواتصوورت
گرفتهمیانمجلسوشورایدگهباندرارتباطباتصویبقوادونآیویندادرسویموادیجایوا
مؤیااینامراستکهعا النفعدرهی یکازاقسا آنیعنیعا النفعمسولمیوامحتمولدر
حقوقایرانقابلمطالبهدمیباشاوعقیاهطرفاارانایندظریه(کاتوزیان88:8973،؛شهیای،
263:8919؛بابایی66-64:8934،؛محققدادماد،تفرشویووحواتیشوبیری8)87:8918،از
پشتوادهکافیحقوقیبرخورداراست.بنابراینمیتواندتیجهگرفوتکوهحقووقایوراندرسوه
مرحلهمتفاوتپیشگفتهرویکردهاییکسادیدسبتبهموضو،اتخاذدنمودهاست.درمرحله
اولکهباوصفخ،قادودیهمراهبودهقضاتبرمبنایمبادیفقهویبوهعوا النفوعرأیدموی-
دادداودرایندوره(،)8981-8907خسارتبرمبنایمنافعمنفیمشکصواوراحکوا قورار
میگرفت.درمرحلهدو ()8973-8981کهمطالبوهعوا النفوعمووردتجوویزقادودگوذاربوود،
خسارتبرمبنایمنافعمثبتموردتخییاقرارگرفت.درمرحلهسوو (8973بوهبعوا)بوهجوای
پیشرفتدرحوزهتنو،بخشیبهجبرانخسارت،قادودگوذاربواتنوزلبخشویانجایگواهحقووق
ایرانوردامکانمطالبهعا النفع،مجاداًبهضابطهخسارتبرمبنایمنافعمنفیبازگشت2.
برخی(بادینیوسایرین)9:8936،اصلجبرانکاملخسارتدرحقوقایرانرابااسوتناد
بهدظریهخسارتبرمبنایمنافعمنفییعنیاعوادهوضوعیتزیواندیواهبوهحالوتسوابقموورد
پذیر قراردادهادا،درحالیکهبایاتوجهداشتکهشناسواییاصولجبورانکامولخسوارت
منوطبهپذیر امکانمطالبهخسارتبرمبنایمنافعمثبتاستکهبهموجبآنعا النفعدیز
.8دیاگاهداصرکاتوزیانراجعبهتبصره2ماده686قادونآییندادرسیمادیمصوب8973درروزدامهاطشعاتموورخ
9شهریورسال(8973ص)88بیانشاهاستودرسایرآثارایشانفقطماده721قادونآییندادرسویموادیسوابقموورد
تحلیلقرارگرفتهاست.
.2درتخییاایندظرر.کبه:وطنیوسایرین.861-867:8934،
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ازاقسا خسارتقابلمطالبهتلقیمیشود.بنابرایناصلمذکوربایادرپرتووضعیتحقووقی
عا النفعموردتحلیلقرارگیوردکوهبوادردظورگورفتنعوا امکوانمطالبوهچنوینخسوارتی،
پذیر اصلجبرانکاملخسارتدرحقوقایرانممکندیست8.

 .3عدم امکان اعمال استاندارد برای اثبات خسارت
درمواردیکهطرفینقرارداد،پیشاپیشخسارتداشیازدقضعهاراپیشبینویدموودهو
بادرجشرطوجهالتزا میزانمقطو،خسارتراتعیینمیکننایاآدکهقادوندرمواردخاصوی
میزانخسارتقابلمطالبهراتعیینمیدمایا،دیگرامکانرجو،بوهاسوتادااردهایمووردبحوث
منتفیاست.


 .3-1شرط وجهالتزام
یکیازمواردعا جریاناستادااردهایاثباتخسارت،تعیینوجوهالتوزا درقورارداداسوت.
بهموجبشرطوجهالتزا ،طرفینتوافقمیکنناتادرصورتوقو،دقضقرارداد،متعهوا؛مبلو 
معینیرابهعنوانخسارتبهطرفدیگرب ردازد.تما سیسوتمهوایحقووقیاعتبواروفایواهدرج
چنینشروطیراکهدرحقیقتپیشبینیمیزاناحتمالیخسارتمیباشا،بوهخصووصهنگوامی
کهاثباتخسارتواقعیدشواراست،موردشناساییقراردادهادا( .)Chengwei, 2003: 213
دراکثراسنادبینالمللیراجعبهقراردادهاازجملهPECL ،UPICCوDCFRشورطوجوه-
التزا موردشناساییقرارگرفتهاست.مادهUPICC7-4-89مقررمویدارد-8«:هنگوامیکوه
درقراردادمقررشاهباشاکهطرفیکهتعها رااجرادکردهاست،میبایسوتبوهدلیولایون
عا اجرا،مبل مشخصیرابوهطورفزیواندیواهب وردازد،طورفزیواندیواهبواونتوجوهبوه
خسارتواقعیواردهمستحقدریافتآنمبل

خواهابوود.»...مووادPECL3:603

و9:782از

کتابسو DCFRدیزمتضمنحکممشابهیهستنا.اماCISGصریحاًبهموضو،شورطوجوه-
التزا د رداختهوبههمیندلیلامکواندرجچنوینشورطیدرقراردادهوایمشومولکنوادسویون
محلاختشفاست.امابوهدظوراکثوردویسوناگانبواتوجوهبوهاصولحاکمیوتاراده(مواده5
کنوادسیون)واصلجبرانخسارتدرمواده74مویتووانشورطوجوهالتوزا رادرقراردادهوای
.8درتخییاایندظرر.ک.به:بابایی.48-40:8934،
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تحتشمولکنوادسیونشناساییدمود(.)Zeller, 2011: 1,13
گنجادانچنینشرطیدرقراردادهامشروطبراحرازوقو،دقضقرارداد،معمووالًدشوادگر
عا تمایلطرفینبهدرگیرشانبایکدادرسیطوالدیجهتاثباتخسارتومیوزانآنبوه
ویژهدرروابطحقوقیپیچیواه(کوهاثبواتخسوارتمشوکلاسوت)،مویباشوا(

& Mulcahy

)College, 2008: 217وهمچنین زمانرسیاگیوهزینههوایداشویازآنراکواهشمویدهوا
(.)Ferak & Mair, 2017: 3
بنابراینعماهاثرتعیینوجهالتزا درقراردادهاایناستکهالزا زیاندیاهبهاثبواتخسوارترا
منتفیمیسازد.بهصرفوقو،دقضازجادبمتعهاواثبواتایونامور،اسوتحقاقزیواندیواهبورای
مطالبووهمبلو مقوورراحوورازموویگوورددودیووازیبووهاثبوواتاصوولخسووارتیووامیووزانآنبوواتوسوولبووه
استادااردهایاثباتیدیست؛بنابراینزمادیکهشرطوجهالتزا درقراردادوجووددارد،دادگواهموی-
بایستدسبتبهوقو،اصلخسارتیامیزانآنبیتوجهباشا(.)Lando & Beale, 2000: 454
درحقوقایراندیزبهموجبماده290قادونمادی،شرطوجوهالتوزا بوهرسومیتشوناخته
شاهاستوازآدجاییکهاینموادهاقتباسویازمواده8862قوادونموادیسوابقفرادسوهاسوت،
حقوقاادانایرادیتحلیلبهعملآماهازطرفهمتایانفرادسویخودراتخییوادموودهادواوبوه
موجبدظرمورداتفاق(کاتوزیوان202:8939،؛اموامی،)231:8938،دیوازیبوهاثبواتاصول
خسارتیامیزانآندیست.
گفتنیاستدردظا هایحقوقی(بهاستثنایحقوقایوران)تعوایلوجوهالتوزا درشورایط
خاصیازجملهگزافیاداچیزبودنمبل موردتوافوقتجوویزشواهاسوت.درچنوینوضوعیتی
مرجعرسیاگیباونتوجهبهمبل مووردتوافوقوبوارجوو،بوهاسوتادااردهایاثبواتی،میوزان
خسووارتمعقووولقابوولپرداخووتراتعیوویندمایووا.بنووابرایندرتعووایلوجووهالتووزا رجووو،بووه
استادااردهایاثباتضروریخواهابود،چراکهمحاسبهمبل خسارتواقعییامعقوولبواون
استفادهازاستادااردهایاثباتیهی توجیهمنطقیدخواهاداشت.

 .3-2خسارت تأخیر تأدیه

ازدیگرمواردعا جریواناسوتادااردهایاثبواتخسوارت،خسوارتتوخخیرتخدیوهاسوت.

112

بیستویکم،شماره،56زمستان89
فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سال 


خسارتتخخیرتخدیهزمادیمطرحمیشودکهموضو،تعهاوجوهدقوااسوت.ضومادتاجورای
دقضتعهااتپولیمطالبهاجرایتعهااصلیهمراهباخسوارتتوخخیرتخدیوهاسوتومووجبی
برایمطالبهخسارتعا ادجا تعهادیست،زیراخسارتعا اجرایتعها،بوالاصولتعهوا
استوزمادیموردحکمقرارمیگیردکوهاصولتعهواقابولاجورادباشوا(کاتوزیوان:8939،
.)298
درمیاناسنادبینالمللیموردمطالعه،موواد9:701،UPICC3-4-7،PECL3:601کتواب
سو DCFRحکممشابهیدرخصوصخسوارتتوخخیرتخدیوهپویشبینویدموودهادوا.درموواد
مذکوربهطورکلیمتعهالهاستحقاقداردتادرصورتتخخیرمتعهادرپرداختتعهواپوولی
درموعامقرر،دسبتبهمطالبهبهرهمبل مذکوربرمبنایمیادگیندورخوا کوتواهمواتبوادکی
اقاا دمایا.درمادهCISG71استحقاقمتعهالهبهمطالبهخسارتتخخیرتخدیهثمونمعاملوهیوا
هروجهدیگریکهایفایآنبهتخخیرافتادهباشا،موردشناساییقرارگرفتهاست،امابهعلوت
اختشفدظرهایسیاسی،اقتصادیومذهبیکشورهایشرکتکنناهدرکنفرادسوینتعیوین
درخبهرهموردتوافققراردگرفت(.)Schlechtriem & Butler, 2009: 222
درحقوقایرانبحثخسارتتخخیرتخدیهبافرازوفرودهاییهمراهبودهاستکهبررسوی
تفصیلیآنازمجالایندوشتارخارجاست.درماده783قادونآیویندادرسویموادیپیشوین،
درخخسارتتخخیرتخدیهمعادلصایدوازدهمحکو بهدرسالاعوش شواهبوودکوهشوورای
دگهباندردظریهشماره3993مورخ8952/1/26آنراغیرشرعیتصوردمودودادگاههادیوز
تحتتخثیرایندظریهازصاورحکمبهخسوارتتوخخیرتخدیوهخوودداریمویکرددوا.پوساز
گذشتسالهاباتصویبقادونآییندادرسیدادگواههوایعموومیوادقوشبدراموورموادی
مصوب،8973ماده622قادونمذکورحکممشابهیوضعوبیانداشتکه«:دردعواوییکوه
موضو،آندینوازدو،وجهرایجبودهوبامطالبوهدائونوتمکونموایون،موایونامتنوا،از
پرداختدموده،درصورتتغییرفواحششواخصقیموتسواالدهاززموانسررسویاتواهنگوا 
پرداختوپسازمطالبهطلبکار،دادگاهبارعایوتتناسوبتغییورشواخصسواالدهکوهتوسوط
بادکمرکزیجمهوریاسشمیایرانتعیینمیگرددمحاسبهومووردحکومقورارخواهواداد
مگراینکهطرفینبهدحودیگریمصالحهدماینا».
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بهرغمتفاوتدیاگاههایموجوددرخصوصماهیتحقووقیحکوممقورردرمواده622
موصوف8،خسارتداشیازعا پرداختبهموقعدین(خواهخسارتتخخیرتخدیهتلقویشوود
یاخسارتداشیازکاهشارز پوللقبگیرد)،مستلز پرداختخسارتبهمخخذمشخص
مقرردرقادونیعنیشاخصقیمتساالدهاعشمیبادکمرکوزیخواهوابوود.دراسونادموورد
بررسی،ضمنشناساییلزو جبرانخسارتتخخیرتخدیه،دو،دیگریازضرر،یعنویخسوارت
داشیازکاهشارز پولدردتیجهتور 2داخلدردستهخسواراتقابولجبورانفورضشواه
استکهبایستیبارجو،بهاستادااردهایاثباتی،احرازومیزانآنتعیوینشوود،درحوالیکوه
میزانخسارتتخخیرتخدیهمشخصشاهاستودیازیبهمراجعهبهاستادااردهایمووردبحوث
دیسوت( .)Von Bar & Clive, et al. (eds), 2009: 936; Lando & Beale (eds), 2000: 451در
حقوقایرانمطالبهخسارتموضو،ماده622قادونمذکورمنوطبهتمکونموایوناسوت،در
حوالیکووهدراسوونادبووینالمللویمووورداشووارهدووهتنهوواچنوینشوورطغیرقابوولتوووجیهیمشحظووه
دمیگردد،بلکهدرفرضیهمکهعا پرداختمنتسببهفورسماژورباشوا،خسوارتتوخخیر

تخدیهقابلمطالبهدادستهشاهاست(.)Vogenauer & Kleinheisterkamp, 2009: 908
مبنایپیشبینیشاهدرماده622قادونمذکوربرایمحاسبهخسارت،تغییرشاخصقیمت
ساالدهکاالهااستکهتوسطبادکمرکزیاعش میگردد.شرطمطالبهایندو،ازخسوارت،
فاحشبودنتغییرشاخصاستکهبهدظربرخی(کاتوزیان)293:8939،ایونشورطبورابهوا 
میزانخسارتودشواریرسیاگیبهآنمیافزایواوموضوو،راتوابععورفورویوهقضوایی
میکنا.بهدظرمیرسادرتعیینفاحشبودنتغییرشاخص،میتوانازمشکماده487قوادون
مادی 9در خصوصمبنایتحققخیارغبناستفادهدموود،یعنویتغییورشواخصزموادیفواحش
تلقیگرددکهعرفواًقابولمسوامحهدباشوا.بنوابراینخواهواندرمقوا مطالبوهخسوارتتوخخیر
میبایستاثباتکناکهتغییرشاخصعرفاًقابلمسامحهدیسوت.البتوهدرایونراسوتادیوازیبوه

اثبوواتورودخسووارتومیووزانآندردتیجووهتغییوورشوواخصبوورمبنووایاسووتادااردهایاثبووات
پیشگفتهدیستوخواهانبهصورفاثبواتفواحشبوودنتغییور،اسوتحقاقدریافوتخسوارت

.8برخوویحکووممزبووورراخسووارتتووخخیرتخدیووهبووامبنووایجایوواازحیووثمحاس وبهموویدادنووا(کاتوزیووان291:8939،؛
صفایی)242:8934،وبرخیدیگرآنراخسارتداشیازکاهشارز پولدادستهادا(شهیای.)14:8919،
2. Fall in the Internal Value of the Money Through Inflation.
.9ماده487ق. .مقررمیدارد«:غبندرصورتیفاحشاستکهعرفاًقابلمسامحهدباشا».
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تخخیررابرمبنایشاخصاعشمیبادکمرکزیخواهاداشت.همچنین،خواداهبهرغماثبوات
عا ورودخسارتدرفرضتغییرفاحششاخصساالده،ازپرداختخسارتمعافدخواهوا
شا.

نتیجهگیری
برایاینکوهزیواندیواهاسوتحقاقجبورانخسوارتپیوااکنوا،الز اسوتتوابواتوسولبوه
اسووتادااردهایاثبوواتی،وقووو،اصوولخسووارتوهمینطووورمیووزانآنرابووهاثبوواتبرسووادا.ایوون
استادااردهارامیتواندردودستهاستادااردهایعا وخاصمطالعهوبررسیدموود.دخسوتین
استادااردعا اثباتخسارت،استاداارددرجهمتعارفیازقطعیتمذکوردرUPICCاستکوه
بهموجبآنکلیهخساراتواردهبهزیاندیاهاعومازخسواراتموجوودوآینواهوهمینطوور
خساراتمالیوغیرمالیمیبایستبادرجهمتعارفیازقطعیتبوهاثبواتبرسونا.همچنادکوهاز
عنوانایناستادااردبرمیآیابهاثباتخسارتباقطعیتمطلقدیازیدیستوقطعیتمتعوارف
مشکاثباتخواهابود.البتهاعمالاستادااردیادشاهدرهرمووردبوالحواظاوضوا،واحووال
حاکمبرقضیهصورتمیگیردوامکاندارددحوهاعمالآنازموردیبهمورددیگرمتفاوت
باشا.
دومیناستادااردعا اثباتخسارتموردبحثکهمنحصراًدرخصووصخسواراتآینواه
بهکارگرفتهمیشوودودرPECLمووردتصوریحواقوعشواهاسوت،اسوتادااردوقوو،محتمول
متعارفاست.بادردظرداشتناینکهوقو،خساراتآیناهامریاحتمالیاستواثبواتآنبوه
مراتبدشوارترازخساراتموجوداست؛بنابرایندرصورتیکهوقوو،احتموالیآنبوهطوور
متعارفیاثباتشود،چنینخسارتیقابولمطالبوهخواهوابوود.البتوههمادنوااسوتادااردپیشوین،
متعارفبودنمیتوادادرمواردمختلفبهدحومتفاوتیتفسیرواعمالشود.
سومیناستادااردعوا اثبواتکوهدررسویاگیهوایمبتنویبورداوریقابلیوتاعموالدارد،
استادااردمبتنیبراصلعوالوادصوافاسوت.اکثورمقورراتحواکمبورداوریبوینالمللویو
داخلیرسیاگیبراینمبناراشناساییکردهادا.باتوافقطرفینبرتفویضاختیاربهداوربرای
رسیاگیبرمبنایایناصل،داورمختارخواهابوودتوابواکنواردهوادنقووادینومقوررات،بوه
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استناداصلعالوادصافوبواتکیوهبوراصوولمنصوفادهحکومقضویهرادرارتبواطبوامیوزان
خسارتصادرکنا.
درمقابل،استادااردهایخواصاثبواتخسوارت،بوارو مشخصویامکواناثبواتاصول
خسارتومیزانآنرافراهممیسازد.دخستیناستادااردخاصاثباتی،استنادبوهرو واقعوی
وفرضیدرمحاسبهخسارتاست.اگرقراردادبهعلتدقضآن،فسخشوودوزیواندیواهبوه
طریقمعقولوررفماتزمانمعقولیپسازفسخ،معاملهجایگزینیمنعقاکنا،مویتوادوا
تفاوتبینقیمتقراردادیومعاملهجایگزینرابهعنوانخسارتبرمبنایرو واقعیمطالبه
دمایا.اماگاهیعلیرغمفسخقرارداد،برایزیاندیاهامکانادعقادقوراردادجوایگزینوجوود
دااردیاویتمایلیبهادعقاداینقراردادداارد.درچنینشرایطیدرصورتیکهقیمترایوجدر
بازاروجودداشتهباشا،زیاندیاهمیتواداتفاوتبینقیموتتعیوینشواهدرقوراردادوقیموت
رایجدرزمانفسخرابهاستنادرو فرضیوصولکنا.
استادااردخاصاثباتیدیگر،خسارتبرمبنایمنافعمثبتومنوافعمنفویاسوت.هوافاز
خسارتبرمبنایمنافعمثبت،قراردادنزیاندیاهدرچنانوضعیتمالیاستکهاگرقرارداد
بهدرستیاجرامیشا،ویدرآنوضعیتقرارمیگرفت.دراینراستاتما خساراتواردهو
منافعیکهدردتیجهاجرایقراردادبهزیواندیواهتعلوقمویگرفوت،قابولجبورانخواهوابوود.
برعکس،هافازخسارتبرمبنایمنوافعمنفوی،قوراردادنزیواندیواهدرآنوضوعیتموالی
استکهاگرقراردادمنعقادمیشا،ویدرآنجایگاهقرارداشت.بنابراین،درچنینفرضوی،
عا النفعداشیازدقضقراردادقابلیتجبراندخواهاداشت.
همادناهرقاعاهکلیکهممکناستاستثنائاتیرادربورداشوتهباشوا،اثبواتخسوارتاز
سویزیاندیاهورجو،بهاستادااردهایاثباتیدرموواردخاصویالز دیسوت.گواهیطورفین
قرارداد،پیشاپیشخسارتداشیازدقضعهارادرقراردادخوودپویشبینویدموودهوبوادرج
شرطوجهالتزا میزانمقطو،خسارتراتعیینمیکننا.بادرجچنینشورطی،صورفاًبوااثبوات
وقو،دقضقرارداد،زیاندیاهاستحقاقمطالبهخسارتمقطو،راخواهاداشوت.همچنویندر
مواردیکهقادونمیزانخسارتقابلمطالبهراتعیینمیکنا،اعموالاسوتادااردهایاثبواتیدر
قضیهمنتفیخواهابود.مادناوضعیتیکهدرخسارتتخخیرتخدیهمشحظهمیشودوزیاندیاه
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بااثباتدقضتعهاپولی(عوا پرداخوت)اسوتحقاقمطالبوهدورخقوادودیخسوارتراخواهوا
داشت.
درقوادینایرانمقررهصریحیدرخصوصاستادااردهایاثباتخسارتوجووددواارد.بوا
ارجا،بهشرطمسلمبودنضرر،میتواناعمالاسوتاداارددرجوهمتعوارفیازقطعیوتووقوو،
محتملمتعارفرادرحقوقایرانتخییادمود.استادااردمبتنیبراصلعالوادصاف،درماده
27قادونداوریتجاریبینالمللیایرانشناسواییشواهاسوت.درخصووصمحاسوبهوتعیوین
میزانخسارتبرمبنایرو واقعیوفرضی،بااستقرادرقوادینواتخواذموشکواحواموی-
توانازهمینضوابطاستفادهدمود.درخصوصاستاداارددیگریعنیخسارتبورمبنوایمنوافع
مثبتومنافعمنفیبهداچاربایایکیازضوابطراموردپذیر قرارداد.باتوجوهبوهتحووالت
قادودگذاریدرخصوصعوا النفوعودهایتواًردامکوانمطالبوهآن،درحوالحاضورخسوارت
برمبنایمنافعمثبتدرحقوقایرانقابلشناسواییدبوودهکوهدتیجوهحاصولهرجوو،بوهضوابطه
خسارتبرمبنایمنافعمنفیخواهابود.شرطوجوهالتوزا وخسوارتتوخخیرتخدیوهکوهموادع
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