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 165-135 صفحۀ، 1399، بهار و تابستان 1هاي نوین، دورة اول، شمارة دوفصلنامۀ حقوق قراردادها و فناوري

 
در ها ض تعهدات قراردادي و شرایط مطالبۀ آننقهاي تانواع خسار

 نظام حقوقی آلمان با مروري بر رویکرد حقوق ایران
 1مینا حسینی 

 1399/ 23/4تاریخ پذیرش:     6/4/1399 تاریخ دریافت:

 چکیده
حقوق قراردادها در هر نظام   يهابخش  نیتراز مهم  یکی  ينقض تعهدات قرارداد  يضمانت اجرا

تعهدات متعهد  نیتعهد از اول نیع يآلمان، تعهد بر اجرا ياست. در حقوق قراردادها یحقوق
  ۀ خسارت را دارد. مطالع ۀرا انجام دهد، متعهدله حق مطالب يتعهد نیاست. اگر متعهد نتواند چن

در   يقرارداد ریکه مفهوم تقص دهدینشان م يقرارداد هايتخسار ۀحاکم بر مطالب طیشرا
از  انیز ینیبشیپ ت یو قابل ت یسبب ۀاست. رابطمهم آلمان همچنان  یمدن قانون دیجداصالحات 

 يهاخسارت  .است در حقوق آلمان حاکم    هااین نوع از خسارت  ۀکه بر مطالب  است   يقواعد  گرید
 ،يبه خسارت تلف مال، خسارت معنو  ت یآلمان برحسب ماه یدر نظام حقوق يقرارداد
و برحسب  ییو اتکا يانتظار ،ستقیممریغهاي تخسار ،یدادن فرصت، صدمات جسمانازدست 

 شوند یم  يبندمیساده تقس  يهادر اجرا و خسارت  تأخیراجرا، خسارت    يجاسبب به خسارت به
و انواع   طیپژوهش، شرا  نیشده است. در ا  یمقاله بررس  نیدر اها  آن   هر کدام از  ۀبمطالامکان  که  

مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که   زیآلمان ن  ییقضا  ۀیرو دگاهیاز د  يقرارداد هايتخسار
در  تحقوق تعهدا يهاخأل توانیآلمان م ینظام حقوق ییو قضا ینیاستفاده از تجارب تقنبا 

 یبا روش زین یدو نظام حقوق نیا ۀسیمختلف مقاله، مقا يهادر قسمت  ،را شناسایی کرد رانیا
 .مدنظر بوده است  یفیتوص ـ  یلیتحل

 ، حقوق ایرانآلمان خسارت قراردادي، نقض قرارداد، حقوق واژگان کلیدي:

 
 mina.hosseini@usc.ac.ir ؛مسئول) ةسندی(نو دانشگاه علم و فرهنگ، تهران ،ی علوم انسان ةدانشکد حقوق، گروه اریاستاد. 1
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 مقدمه
ژرمنی  ـ هاي رومیال و نظامخسارت براي نقض تعهدات قراردادي در کامن ۀمطالب
اي در حقوق رم به نام «هر کس مسئول خسارت مشترك دارد: قاعده ايهریش

هاي حقوقی خسارت در این نظام ۀو مبناي مطالب أمنش 1گرفته از عملش است»صورت
 )  Jansen, 2016, p.234؛ Gotanda, 2006,p.3(است 

 ۀاتحادیهاي گذار آلمانی براي اجراي دستورالعملکه قانون، هنگامی2000در سال 
جاي ، تصمیم گرفت بهداشت قرارکنندگان تحت فشار حقوق مصرف درخصوصاروپا 

ها را وارد نظام حقوقی خود مفاد دستورالعمل فقطمانند برخی کشورهاي اروپایی  کهاین
حقوق قراردادها صورت دهد. درواقع  ویژهبهکند، تغییرات بنیادینی در حقوق مدنی و 

روز واسطه شد تا نظام پیچیده و قدیمی حقوق تعهدات آلمان را به کننده حقوق مصرف
 تیحما  کردیرو  که  گرفت  صورت  علت  نیتحول به ا  نیا).  Berger, 2001, p.896(سازد  

 کهاینو  است  قراردادي بنا شده    ۀکننده در رابطمصرف  بودنفیضع  يمبنا  بر  کنندهمصرف  از
تا جاي ممکن باید با دورشدن از قواعدي همچون تقصیر راه را براي تسهیل اثبات نقض تعهدات  

 تولیدکنندگان باز کرد.
 Weller, & Ridder(  شودمیآغاز    2حقوق قراردادهاي آلمان از اصل لزوم قراردادها

2014, p.371( . به تسلیم و اجراي  پس از انعقاد قرارداد، ملزم ،در حقوق آلمان متعهد
وجود تعهد است. درواقع تعهد براي متعهدله نوعی «حق مالکیت بر اجرا» به ایفاي

 219 ةلزوم قراردادها در حقوق ایران به استناد ماد اصل. )Mak, 2009, p.48( آوردمی
 ةوجودآورندقانون مدنی پذیرفته شده است. سرپیچی از اجراي تعهدات قراردادي به

 ي(جعفر استایران  قانون مدنی 221و  220ی قراردادي موضوع مواد مسئولیت مدن
 ).142ص، 1378 ،يلنگرود

و   ببندندمنافعشان آزادانه قرارداد   تأمینطرفین قرارداد توانایی این را دارند که براي  
قراردادي شکل گرفت   ۀکه رابطشان بگنجانند. زمانیشروط خاصی را در روابط قراردادي

در  دیدهو حقوق و تعهدات طرفین مشخص شد، اگر قرارداد نقض شود، متعهدله زیان
هاي جبرانی را یا سایر راه کندحقوق آلمان حق دارد متعهد را مجبور به اجراي قرارداد 

 
1. casum sentit dominus 
2. pacta sunt servanda 
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ایران نیز راه حل مشابهی را اتخاذ کرده   حقوق).  Bejesky, 2002, p.360( نمایدجایگزین  
مجوزي براي شدن متعهدله با خودداري طرف قرارداد از انجام تعهد  ت و صرف مواجهاس

 .)113، ص1387؛ کاتوزیان، 43، ص 1386(شهیدي،  فسخ قرارداد نیست
است که جبران خسارت  صورت گرفته ال ؤیافتن پاسخ این س براياین پژوهش 

کند و چه تفاوتی نقض تعهدات قراردادي در حقوق آلمان از چه سازوکاري تبعیت می
ویژه پس از اصالحات جدید به  ،وضعیت حقوق آلمان .در این زمینه با حقوق ایران دارد

براي حقوقدانان ایرانی ناشناخته است و واردشدن به قلمرو  در این کشور،قانون مدنی 
 آید. میکار اي درجهت اصالح و تقویت حقوق داخلی بهطبیقی همانند آیینهحقوق ت 

 ۀشرایط حاکم بر مطالب  ،يمفهوم نقض تعهدات قرارداد در این مقاله، پس از بررسی
هاي مطالبه برحسب ماهیت و انواع خسارتهاي قابلخسارات قراردادي، انواع خسارت

گذار ایرانی هاي قانونمرور دیدگاه  درکنارمان  مطالبه برحسب سبب در نظام حقوقی آلقابل
 گیرد.مورد بررسی قرار می

 مفهوم نقض تعهدات قراردادي  .1
موجب به معناي این است که متعهد آنچه بهدر حقوق آلمان    1نقض قرارداد یا نقض تعهد

) یا نقض تکلیفی 2قانون مدنی آلمان  241  ةمتعهد به انجامش بوده انجام ندهد (مادقرارداد  
-Zekoll & Wagner, 2018, pp.300( قانون مدنی آلمان) 242 ةماد 2انجام دهد (بند 

(ایفاي عین تعهد،  تواند به یکی از سه راه جبرانیمتعهدله غیرمتخلف میبنابراین  .)302
 فسخ و خسارت) متوسل شود. 

که نقضی مسئولیت براي نقض منفک کنیم. زمانیدر اینجا اهمیت دارد که نقض را از  
 ,Markesinis et al., 2006دهد، متعهد ممکن است مسئول آن شناخته نشود (رخ می

pp. 387-390(.    و «هرگونه   استدرواقع «نقض تکلیف» مفهومی فراتر از روابط قراردادي
 ). 43، ص1397(بادینی و فروزان بروجنی،  دربر داردعهدشکنی» را 

 
1. Pflichtverletzung 
2. The Bürgerliches Gesetzbuch  (BGB) 



 1399، بهار و تابستان 1، شمارة 1دورة  هاي نوین                            قوق قراردادها و فناوريدوفصلنامۀ ح

138 

 »عدم اجراي تعهد« ةجاي نقض قرارداد یا نقض تعهد از واژی نویسندگان بهبرخ
برند کار میهرا ب  2ترتیبی در اجرا»«بی  عبارتجاي آن  برخی دیگر نیز به  1.کننداستفاده می

را نیز شامل  انواع نقض تعهد مانند عدم مطابقت اجرا یا اجراي بخشی از تعهد ۀکه هم
در حقوق ایران، نقض قرارداد با عدم انجام   .)Markesinis et al., 2006, p.379( شودمی

در ایفاي تعهدات، اجراي قسمتی از تعهدات یا عدم اجراي  تأخیرتعهدات قراردادي، 
جعفري لنگرودي،   ؛50، ص  1386نا شده است (شهیدي،  تعهدات مطابق با قصد طرفین مع

ایران و آلمان در این است که در حقوق آلمان در    نقانو). تفاوت رویکرد  288، ص  1378
با تحوالت  ،درواقعدر صورت عدم امکان انجام تعهدات نیز نقض تعهد رخ داده است. 

مفهوم نقض عدم  آلمان و تعریف مفهوم «نقض تکلیف»، گرفته در قانون جدیدصورت
در حقوق ایران، نظر غالب بر این است   ).Aksoy, 2016, p.9(  گیردامکان را نیز دربر می

شود (طهماسبی، یقاهره، نقض قرارداد تلقی نم ةقو علتبه  ،که عدم اجراي قرارداد
قاهره   ة) اگر چه برخی معتقدند با وجود قو35ص    ،1390ی،  قزاده با؛ نقی33، ص  1397

شرایط معاف  علتقرارداد به قوت خود باقی است و متعهد ناقض قرارداد است، اما به 
 .)106ص ،1375شود (نیکبخت، از پرداخت خسارت می

 ياجرا  :شمرده شده بود  تیآلمان، سه نوع نقض قرارداد به رسم  میقد  یقانون مدن  در
 تعهدات مثبت نقض و) دهد رخ قرارداد انعقاد از پس(که  اجرا امکان عدم ،ریتأخبا 

 ,Pieck( ستین يقرارداداما منطبق با شروط  رد،یگاجرا را دربر می ۀکه هم 3يقرارداد

1996, p.116 .(ها دکترین حقوقی و براي سال  داشت یخاص يهایدگیچیپ ستمیس نیا

 
 يکشور موارد  نیدر حقوق ا  رایبحث دارد. ز  ينظر جا  کینقض تعهد در حقوق آلمان از    يجااصطالح عدم اجرا به  کاربرد  .1

) را نقض کرده  یتعهدات فرع  ایحقوق و منافع متعهدله (  ریسا  کهاین  علتاما به    ،را انجام داده  یوجود دارد که متعهد تعهد اصل
 مرتکب نقض قرارداد شده است.  

2. Irregularities in performance 
  ي قرارداد  شروط  خالف  ا ی  ناقص  اجرا  اما  ،کندی م   اجرا  را  خود  تعهد  متعهد  که  دهدی م  رخ  ی زمان  يقرارداد  تعهدات   مثبت   نقض  .3

  ؛ ) مثبت تعهد(نقض  است وب یمع  ای ناکامل  متعهد ياجرا که است یحالت دسته نی اول: دارد وجود مثبت نقض گونه دو .است
  ي اریبس). یمنف تعهد(نقض  است کرده منع  انجامش از را  او قرارداد که داده انجام را ي زیچ متعهد که است  یحالت  دسته نیدوم

 ،بعد به 2002 سال چاپ  قراردادها حقوق يهاکتاب  در ،رونیازا و بوده سابق یمدن قانون به مربوط نیدکتر نیا که معتقدند
 .اندداده خبر آلمان یحقوق نظام  در نی دکتر نیا کامل حذف از سندگانینو یبعض یحت و شده پرداخته بدان کمتر
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پرداختند. انواع نقض تعهد در قانون قراردادي می  آلمانی، به تفسیر انواع نقض در تعهدات
 مدنی جدید آلمان تغییر کرده و دیگر به شکل سابق نیست. 

 خسارت قراردادي  ۀشرایط حاکم بر مطالب. 2
نظام جبران خسارت در تعهدات قراردادي، ابتدا باید بدانیم چه شرایطی بر  ۀبراي مطالع

 ،بینی زیانسببیت و قابلیت پیش ۀتقصیر، رابط این دسته از خسارات حاکم است. ۀمطالب
 شود.ترین این شرایط در این قسمت بررسی میمهم منزلۀبه

 تقصیر  .1ـ2
تقصیر را عنصر اصلی حقوق تعهداتشان  دیربازژرمنی از  ـ هاي حقوقی رومینظام

ال، مباحث بسیاري پیرامون تقصیر در حقوق این هاي کامنبرخالف نظام ،دانستند ومی
نامشروع   یتقصیر سنتی را «عمل    ).pp.393,1999Samuel ,-395(کشورها وجود دارد  

 ،و رحیمی ییصفا(کردند که قابل انتساب به عامل آن است سرزنش» تعریف مییا قابل
گرفته در مفاهیم مسئولیت مدنی در قرن البته پس از تحوالت صورت .)146ص  ،1397

بیستم، تقصیر مفهومی نوعی یافته است و اکنون «تجاوز از رفتار متعارف» مالك تقصیر 
ذکر است که مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی قراردادي و الزامات خارج از   شایاناست.  

  قرارداد متفاوت است.
تقصیر  اي تعهدات ناشی از قراردادعدم اجر ،به اعتقاد برخی، در نظام حقوقی ایران

خسارت نیاز به اثبات تقصیر متعهد ندارد. البته   ۀشود و طرف قرارداد براي مطالبتلقی می
توجه از طرف  شایاندو نظر  .نظري وجود نداردبین نویسندگان در این خصوص اتفاق

نظر اول این است که اجرانشدن قرارداد و  :حقوقدانان ایرانی در اینجا مطرح شده است
)؛ نظر دوم 156، ص 1387تخلف از اجراي تعهدات تقصیر تلقی می شود (کاتوزیان، 
بر مبناي این نظر، عمد و  ؛مبتنی بر این است که اجرانشدن قرارداد اماره بر تقصیر است

ی و اهمال از احتیاطبه فعل تخلف و خودداري از انجام تعهد یا بیآگاهی کامل نسبت
). درواقع 158، ص 1387کاتوزیان،  ؛67، ص 1386مصادیق تقصیر است (شهیدي، 

 ة گذار فرض خطا براي متعهد کرده است» و مادبلکه قانون  ،«اثبات خطا بر متعهدله نیست
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این معنا را آورده است.  قانون مدنی نیز به پیروي از قانون مدنی فرانسه صریحاً  227
 ).290، ص 1378(جعفري لنگرودي، 

که پس از اصالحات و با دیدگاه ناظر بر حمایت از  ،اما قانون مدنی جدید آلمان
 ۀبه مطالب فقطکنندگان تصویب شده است، تقصیر را در روابط قراردادي حقوق مصرف

کرده و با این کار گام دیگري به سوي مسئولیت محض برداشته است. محدود خسارات 
ن مدنی، در حقوق آلمان قوانین بسیاري مسئولیت محض را غیر از قانو ،است گفتنی

سببیت بین ضرر وارده و   ۀاند و در موارد خاصی حتی اثبات رابطعنوان مبنا پذیرفتهبه
  1.اندفعل مرتکب را نیز حذف کرده

دارد «چنانچه متعهد به قانون مدنی آلمان مقرر می 280 ةماده 2قسمت «الف» بند 
تواند خسارت ناشی از این نقض تعهد را مطالبه تعهدات خود عمل نکند، متعهدله می

توان از او خسارت مطالبه که متعهد مسئول عدم ایفاي تعهد نباشد، نمیکند. در صورتی
 ةاصلی آن متبلور در ماد ۀو نقطاصل تقصیر یکی از اصول زیربنایی حقوق آلمان  2.کرد»
«متعهد، ضامن فعل و ترك فعل عمدي   ،قانون مدنی این کشور است. مطابق این ماده  276

تر مقرر شده باشد یا از شرط وجود مسئولیت شدیدتر یا خفیف کهاینخود است مگر 
 موضوع تعهد، وجود تضمین یا توجه ضمان استنباط شود». 

دان هرگونه حالت استثنایی، نظام حاکم بر جبران طور خالصه، در صورت فقبه
مسئولیت شدیدتر در  ةخسارت در حقوق آلمان مبتنی بر تقصیر است. درخصوص واژ

نظر ناظر بر انجام   نوع خاص تجارت یا تخصص مورد  علتاین ماده باید گفت که گاه به  
 کهاینل دارد یا تعهد مربوطه، متعهد باید استاندارد باالتري را در انجام تعهدش مبذو

هاي موردنظر اجرا توانایی ۀطور ضمنی تضمین کرده باشد که همممکن است متعهد به
از تعهد  .اي را ظرف شش ماه بسازدکند که خانهرا دارد. براي مثال، پیمانکاري تعهد می

این متعهد  .شود که او قادر به ساخت خانه در شش ماه استگونه برداشت میاو این

 
  که رفتهیپذ را  محض تیمسئول یگذار نوعقانون ،)1976آلمان ( ییدر قانون دارو 2000گرفته در سال . در اصالحات صورت 1

اگر    یبرساند (حت  بیتوانسته به او آسثابت کند که دارو میکننده  مصرفاست    یبلکه کاف  ،حذف شده  تیسبب  ۀتنها رابطنه  آن  در
 نرسانده باشد).  یبیدرواقع آس

  اشاره شده است. ر یبه تقص ز یآلمان ن یالف قانون مدن-311 ةماد 2و بند  286 ةماد 4در بند  .2
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عدم امکان اجراي  علتبه  ،ند با دفاع عدم توانایی ساخت خانه ظرف این مدتتوانمی
 از مسئولیتی که برعهده گرفته شانه خالی کند. ،این تعهد

 است: BGH NJW 2002-812 ةشمار ةتوجه در این زمینه پروندشایان نمونۀ
مطبش، با فرد افزاري براي کارهاي پزشکی تجهیزات نرم تأمینپزشکی، براي دندان

متخصصی قراردادي منعقد کرد. هارد دیسکی که شامل اطالعات الزم براي اهداف 
اطالعات را از   توانستنمیباره از کار افتاد. متخصص کامپیوتر  حسابداري مطب بود یک

 کهدرحالی( دانستمیغیرممکن را متعهدله برگرداند و این امر  ۀدیسک مطابق خواست
وارد کامپیوتر دیگري شد و  صورت دستیبه الزمنتیجه اطالعات غیرممکن نبود)؛ در 

آیا متعهد مقصر  کهاینخسارت مطالبه گردید. در اثبات  منزلۀانجام چنین کاري به ۀهزین
در تخصص متعهد بازیافت اطالعات بسیار مرسوم  که چونبوده یا نه، دادگاه حکم داد 

 کهاینکرد. هاي بازیافت اطالعات موردنیاز متعهدله را امتحان میراه ۀ، او باید هماست
دانسته که چنین امکانی وجود دارد، توانسته کار را انجام دهد یا نمینمی متعهد شخصاً

توان گفت که در حقوق میفوق  ةشود. با توجه به پرونددفاع مرتبطی محسوب نمی
 1است  خسارت، تقصیر الزم است اما این تقصیر به نوعی مفروض  ۀآلمان، در بحث مطالب

Fauvarque-( تقصیري که بر او تحمیل شده برهاند خود را از بار وظیفه داردو متعهد 

219-Cosson, & Mazeaud, 2009, pp.218 .( 
درخصوص تعهدات پولی است. اگر تعهد شامل پرداخت  ذکرنکتۀ شایان دومین

در قانون   صراحتبه. این امر  کندتواند مشکالت مالی را بهانه  مبلغی پول باشد، متعهد نمی
  2.اما از ماهیت تعهد درحقوق این کشور قابل برداشت است ،مدنی آلمان نیامده

شرط  ۀلیوسبه ،طرفینیکی دیگر از موارد مسئولیت مشدده هنگامی است که 
کنند. این موضوع در بند قراردادي، حد متعارف احتیاط را به مسئولیت محض تبدیل می

که قانونگذار از شرط تضمین مندرج در قانون مدنی آلمان آمده است، زمانی 276 ةماد 1
در  ،آید که متعهد مقصر بوده وجودبهاگر مانع اجرا در زمانی  3.گویدقرارداد سخن می

 
 . افتیدر را ریتقص بودنمفروض  توانمی  زین آلمان یمدن قانون 634 و 437 ةماد ،280 ةماد 1 بند از. 1
  ن یع میتسل به تعهد درخصوص نیهمچن. است حاکم آلمان حقوق در یپول تعهدات  بر محض تیمسئول میرژ ینوع درواقع. 2
   .است شده رفتهیپذ میرژ نیا ز ین یکل

3. BGH NJW 1968,2238 ,Case no. 116 
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 حتی اگر تصادفی بوده باشد ،این خصوص او مسئول چنین مانعی نیز هست

)Markesinis et al., 2006, pp 433-451  .( 
تخلف،   ةدارد: «طی دورمقرر میچنین  قانون مدنی آلمان    287  ةماد  ،در این خصوص

دث، او ضامن و مکلف به ی خود است، حتی در صورت بروز حوامباالت یبمتعهد ضامن 
شده خسارت حتی در صورت ایفاي تعهد نیز حادث می کهاینایفاي تعهد است، مگر 

توان در بحث عقود امانی و تبدیل اي را در حقوق ایران می» چنین مسئولیت مشدده.است
اما نظر مشهور  ،البته این موضوع در فقه اختالفی است ید امانی به ضمانی مشاهده کرد.

این است که با وقوع تقصیر امین، او ضامن است و چنین ضمانی حتی پس از زوال 
به اصل استصحاب و بقاي حالت ضمانی   و براي اثبات این مدعا،  ماندباقی می  تقصیر نیز

 )55ص ، 1393، همکاراناند (دهقانی و ید استناد کرده
هایی که در این قسمت بیان شد بیشتر مربوط به مواردي بود که مالك معیار مثال 

رود)؛ هاي مبتنی بر تضمین انتظار میاز مسئولیت آنچهمراقبت افزایش یافته بود (مشابه 
به کند که مسئولیت مخففه نسبتموردي را بیان میقانون مدنی آلمان  276 ةماد 1اما بند 

که هنگامی نخست،کند: ه حالت، این موقعیت مصداق پیدا میشود. در سمتعهد اجرا می
تا معیار متعارف احتیاط (مراقبت) را  اندکردهطرفین شرط معافیتی را در قرارداد درج 

مقرراتی که در قانون مدنی آلمان ذکر شده و درخصوص انواع  ،دوم 1.پایین بیاورند
در  براي نمونه،خاصی از قراردادها، معیار متعارف احتیاط را کاهش داده است؛ 

 ،سوم 2.شودقراردادهاي غیرمعوض، متعهد درخصوص قصور سبک مسئول شناخته نمی
در  تأخیر ش یابد (مثالً تواند کاهرفتار متعهدله نیز می ۀمالك احتیاط متعارف در نتیج

  3.در این حالت، متعهد براي قصور سبک مقصر نیست. قبول تعهد)
رویکرد  شود:میدو رویکرد در آثار نویسندگان ایرانی درخصوص تقصیر مشاهده 

همانند الزامات خارج از قرارداد، تقصیر   ،اول بر این مبناست که در مسئولیت قراردادي نیز
ئولیت است و عدم اجراي قرارداد، در صورتی که متعهد مانند یکی از عناصر تحقق مس

 
  ی سختبه شرط نیا زین کنندگانمصرف با يقراردادها در و است خارج طهیح نیا از يعمد نقض يبرا یتیمسئول هرگونه .1

 . است یخاص ط یشرا به منوط آن پذیرفتن و است پذیرفتنی

 . کندمی  يرویپ قاعده ن یا از ،فرزندانشان با نیوالد يقراردادها نیهمچن آلمان، یمدن قانون 599 و 521 مواد .2
 ». است خود دیشد غفلت و عمد مسئول تنها متعهد متعهدله، ریتقص زمان  «در :داردمی چنین  مقرر 300 ةماد 1 بند .3
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تواند تقصیر او را اثبات کند. رویکرد دوم بر این انسان متعارفی رفتار کرده باشد، نمی
قانون دریایی، متعهد براي  113 ةماد 2مانند بند  ،در موارد خاصی فقطباور است که 

تقصیري کرده باید اثبات کند که مانند انسان متعارفی رفتار کرده است. در  کهایناثبات 
در صورتی که متعهد ثابت کند  فقطقانون مدنی ایران،  229و  227به استناد مواد  ،نتیجه

بینی و غیرقابل غیرقابل پیش ۀعدم اجراي قرارداد مستند به حادث 229و  227مطابق مواد 
) استدالل این گروه 74ص  1387شود (کاتوزیان،و برداشته میاجتنابی بوده، تقصیر از ا

 )7 ص ،1387 ،يرینصنند (داتر میرا اکثریت نویسندگان قوي

 سببیت  ۀوجود رابط 2ـ2
سببیت بین نقض قرارداد و خسارت  ۀیکی از شرایط مسئولیت متعهد وجود رابط

درخصوص تعهدات قراردادي،  ،وارده به متعهدله است. هرچند در قانون مدنی آلمان
این تقصیر مفروض  کهاینبه  توجه باتقصیر متعهد براي جبران خسارت شرط است، اما 

سببیت توسط متعهد تردید دارند؛ اما باید گفت حتی  ۀاست، برخی در اثبات رابط
توان فرض وجود تقصیر را نمی  ،تقصیر متعهد را مقرر داشته است  ةکه قانون امارمیهنگا

 سببیت براي خسارت وارده بر متعهدله دانست. ۀبودن وجود رابطدلیل مفروض
 ةقاعد  کهاینذکر است: اول    شایانسببیت    ۀدو نکته در حقوق آلمان درخصوص رابط

 کهاینسببیت است. دوم  ۀمان رابطاساسی بر محدودیت جبران خسارت در حقوق آل
الزم است ثابت شود  شود،جایی که نقض قرارداد سبب یا شرط خسارت شناخته می

در  2.ندامتمایل 1«سبب کافی» ۀهاي آلمان بیشتر به نظرینقض سبب قانونی است. دادگاه
 ،آثار نویسندگان ایرانی نیز این نظریه مورد بررسی قرار گرفته است. بر طبق این نظریه

طور خاص واقع اتفاق افتاده به اگر تقصیر شخص احتمال نوعی ورود خسارت را که در
باید بین سبب ورود ضرر و   در نتیجه،باال برده است، مسئول ورود خسارت است. 

ثیر سبب فراهم آورده است تفاوت قائل شد و نباید تمامی أشرایطی که زمینه را براي ت 

 
1. Adequate cause 

 و متعارف سبب و یکاف سبب مقاله، نیا در .اندنموده یمعرف یاصل و متعارف سبب عنوان با را  هینظر نی ا انیکاتوز دکتر .2
 .است رفته کارهب معنا کی به یاصل
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اسباب آورد  ةاند در زمرآمدن ضرر دخیل بوده وجودحوادث و شرایطی را که در به
 ).466، ص 1389(کاتوزیان، 

تنها سبب کافی هم نوعی و هم شخصی است و پرداخت خسارت را نه  ةاعمال قاعد
ن معیار، معیار انسان متعارف در موقعیت طرف ای نماید.کند که بیشتر میمحدود نمی

آیا با دانشی که هر انسان متعارفی در چنین  کهاینمبنی بر  ،خطاکار ناقض قرارداد است
 موقعیتی دارد چنین فردي مقصر است یا نه. 

مشخص است.  BGHZ ,3,261-1951شماره  ةچنین دیدگاهی در پروند تأثیرات
اما نکات مهمی را درخصوص  ،غیرقراردادي است ۀرابطاین پرونده مربوط به اگرچه 

 کند:خسارات قراردادي روشن می
 سبب کافی ۀنظریکه در این پرونده دادگاه در حکم خود اذعان داشت  :نخست

کسی که شرایط کافی را فراهم منصفانه است که  داردمقرر می(سبب متعارف و اصلی) 
 ه شود.کرده براي تبعات ناشی از آن مسئول شناخت

اي را که رخ داده است فراهم دوم: شرط هنگامی کافی است که امکان نوعی نتیجه
 آورده باشد. 

 ة آورندوجودبه و   1یک ناظر خوب  از سويتوان تمام شرایطی را که قابل شناسایی  می
 .شناخت بازها آن شرایط است مد نظر قرارداد و سپس شرط اصلی را از

تجارب بشري را در زمان   یگیري محاکم درخصوص دانش ناظر با تجربه تمامنتیجه
 ). Markesinis et al., 2006, pp. 470-471شود (صدور حکم شامل می

متخلف از انجام تعهدات  کهاینسببیت براي  ۀدر حقوق ایران نیز وجود رابط
قانون آیین دادرسی مدنی   520  ةقراردادي را مسئول بدانیم ضرورت دارد؛ همچنین از ماد

در انجام تعهد را براي قابل مطالبه  تأخیربودن خسارت از عدم انجام تعهد یا که ناشی
ت سببیت تخلف از انجام تعهد قابل برداش ۀداند، لزوم وجود رابطبودن آن ضروري می

سببیت نیاز به  ۀمفروض است، رابط برخالف تقصیر متعهد که معموالً  ،است؛ درواقع
 اثبات متعهدله دارد.

 
1. Optimal Observer 
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 بینی زیانقابلیت پیش  .3ـ2

هاي مستقیم ناشی از نقض تعهد قراردادي ممکن است طبیعی و عادي یا زیان
ناقض تعهد تنها هاي حقوقی این قاعده که  نظاماز  استثنایی و نامتعارف باشد. در بسیاري  

 بایستبینی بوده یا حداقل از نظر عرف میمسئول خساراتی است که براي او قابل پیش
 کرده پذیرفته شده است. بینی میرا پیشها آن 

صراحت ذکر شده و تردیدي در وجود آن نیست؛ اما در ال این قاعده بهدر کامن
صراحت نیامده است و بسیاري در وجود بینی زیان بهقابلیت پیش ةحقوق آلمان قاعد

 ۀبرخی معتقدند که از نظری  ،اند. از طرفیاي در حقوق این کشور تردید کردهچنین قاعده
ال مرسوم است گونه که در کامنبینی را آنتوان قابلیت پیش«سبب متعارف و اصلی» می

 ).Treitel, 1976 , PP.121-126(دریافت 

نویسندگان  از سويبینی زیان در حقوق آلمان پیش ، قابلیت1970 ۀتا اواخر ده
قانون مدنی آلمان را به  2521 ةهایی که معتقد بودند باید مادشد و آنآلمانی رد می

رو هبینی تحت شرایط نقض احتمالی تفسیر کرد با مخالفت روبخسارت قابل پیش
هایی بر قابل محدودیتحقوقدانان درخصوص پذیرش  شدند. در اواخر این دهه،می

قضایی آلمان نیز شرط قابل  ۀهایی را مطرح کردند. رویبینی بودن خسارات بحثپیش
 .کردبینی بودن خسارات را بر انواع خاصی از خسارات قراردادي اعمال پیش

ها سال  ت.محاکم در این خصوص اس  شرفتیپ  ازاي اولیه  نمونه   2پنیر آلمانی  ةپروند
 ۀنظری منزلۀ(سبب کافی) را به پرونده، محاکم تئوري سبب متعارف و اصلیاز این  پیش

فوق  ةبردند. دیوان عالی آلمان در پروندکار میبرتر درخصوص خسارات قراردادي به
حکم داد که بایع مسئول خسارات معقولی است که براي یک متعهد متعارف دراثر نقض 

لب توجه این است که در این پرونده دیوان جا ۀنکت بینی بوده است.قرارداد قابل پیش
بینی زیان، این دکترین را در سایر منظور رسیدن به اصل قابلیت پیشبه  ،عالی فدرال آلمان

حل مناسب هاي حقوقی بررسی کرد و درواقع از حقوق تطبیقی براي رسیدن به راهنظام

 
 که  شوندیم  محسوب   رفتهازدست   ی هنگام  یمنافع   نیچن.شودی م  زی ن)  النفع  عدم(  رفتهازدست   منافع   شامل   جبرانقابل  خسارات   .1

  انتظار   قابل احتماالً  گرفته،صورت   اطات یاحت  و اقدامات   به  توجه  با  ویژهبه  خاص،  احوال  و  اوضاع  در  ای  حوادث   يعاد  انیجر  در
 .اندبوده

2. Judgment of Oct. 24, 1980, BGH [Supreme Court] 
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بینی زیان قابلیت پیش. )Schneider, 1995,p. 625-626( در حقوق داخلی بهره جست
در حقوق ایران نیز در آثار نویسندگان مورد توجه قرار گرفته است و به تعبیر برخی «در 

 ةویژ بینی دو طرف که به اسباب نامتعارف وهاي دور از انتظار و پیشاین قاعده که زیان
د» گیرند، تردید نباید کردعوا بستگی دارد در قلمرو مسئولیت قراردادي قرار نمی

گذار براي قانون مدنی نیز قصد قانون 632 ةاز روح ماد .)226، ص 1387(کاتوزیان، 
، 1386نشده قابل برداشت است. (شهیدي،  بینیهاي ناخواسته و پیشمعافیت از مسئولیت

 ).82-81ص 

 مطالبهانواع خسارات قابل. 3
هاي انواع خسارتمطالبه برحسب ماهیت و هاي قابلانواع خسارتدر این قسمت 

موضع گیرند و مطالبه برحسب سبب در نظام حقوقی آلمان مورد مطالعه قرار میقابل
 شود.هریک از این خسارات بررسی میبارة درحقوق ایران 

 مطالبه برحسب ماهیتهاي قابلانواع خسارت .1ـ3
هاي دادن فرصت، ضرر بدنی، خسارتخسارت تلف مال، خسارت معنوي، ازدست

هایی هاي اتکایی انواع خسارتهاي انتظاري و خسارتستقیم قراردادي، خسارتغیرم
برخی از این  شوند.بندي میهستند که در نظام حقوقی آلمان برحسب ماهیت تقسیم

 .استمطالبه ها در نظام حقوقی ایران نیز قابلخسارت

 مال تلف خسارت .1ـ 1ـ3
در اثر خودداري متعهد از اجراي تعهد، مالی از اموال متعهدله از دارایی   ،ممکن است

مانند  ؛)90، ص 1397 ،و رحیمی ییصفاتلف شود (یعنی نسبت به او  ،او خارج شود
سیسات در نصب دستگاه گرمازا که مورد تعهد أمتصدي ت  تأخیرکه متعهدله به علت این

 تأمینسیسات مزبور براي أکارگران ت  ۀبیشتر از هزیناو بوده است، مجبور شود مبالغی 
. این مبالغ اضافی که در حقیقت از کندحرارت الزم ساختمان محل نصب دستگاه صرف  

تعهد  اگرشود که دارایی متعهدله خارج شده است، خسارت تلف مال محسوب می
 ). 70-69، ص 1386شد (شهیدي، به متعهدله تحمیل نمیشد،  می  موقع اجرابه  قراردادي
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قانون مدنی آلمان به این خسارت پرداخته شده است و مطابق این ماده، این   249  ةدر ماد
 ند.امطالبهدسته از خسارات در حقوق آلمان قابل

 ي معنو خسارت .2ـ 1ـ3
هاي معنوي اي که به منافع و سرمایهقانون مدنی آلمان، هرگونه لطمه بنا بر

آن دسته منافع  ،شود، جبران آن ضروري است و برهمین منوال موردحمایت قانون وارد 
 ةموجب مادجبران نیستند. بهباشد قابل نکردهحمایت ها آناز  هایی که قانونو سرمایه

دعوا براي زیان معنوي جز در موارد استثنایی مقرر در مواد   ۀقانون مدنی آلمان، اقام 253
هاي معنوي ناشی از نیست. این موارد ناظر به زیان پذیرفتنیهمین قانون  1300و 847
در صورتی   فقطاما لطمه به عواطف    ،وارده به سالمتی جسمانی و آزادي فردي است  ۀلطم
قانون مدنی   847 ةز شده باشد. مادجبران است که باعث آسیب به سالمت جسمانی نیقابل

. این ماده مقرر داشته است که کردآلمان راه را براي پذیرش جبران خسارت معنوي باز 
دیده حق شخص زیان  ،در فرض تجاوز نامشروع بر جسم، سالمتی یا محرومیت از آزادي

قانون مدنی  253 ة. مادهکندطور عادالنه مطالبه دارد که جبران نقدي خسارت وارده را به
جدید در این خصوص مقرر داشت  ةتر شد. ماد،گسترده2001آلمان در اصالحات سال 

خسارت معنوي   نظربر صدمات مادي، از  عالوه  ،که صدمه به جسم، سالمتی و آزادي فرد
خسارات معنوي همچنان  ةمذکور، محدود ةماد 1کید بند أبا ت ،البته مطالبه است؛نیز قابل
 . گذار وابسته استقانون ةبه اراد

در مسئولیت متعهد متخلف در برابر  ،قانون مسئولیت مدنی 1 ةماد در حقوق ایران،
گذارد و به تعبیر برخی، متعهدله نسبت به جبران خسارت معنوي جاي تردیدي باقی نمی

گیرد «عبارت هرگونه حق دیگر در این ماده، حق ناشی از قرارداد و تعهد را نیز دربر می
 ؛260، ص 1386دلیلی بر تخصیص آن به برخی از حقوق وجود ندارد». (شهیدي، و 

 171رغم وجود بستر قانونی (اصل به ،. آنچه مسلم است)207، ص 1387کاتوزیان، 
 ةو قوانین و مقررات پراکند قانون مسئولیت مدنی 10و  9، 8، 2، 1قانون اساسی، مواد 

و البته  قضایی ۀ، مقاومت رویاست ز گذاشتهدیگر) که راه جبران خسارت معنوي را با
گذار در قانون نظر منفی شوراي نگهبان درخصوص خسارات معنوي و عملکرد قانون

در برابر جبران ) 34، ص1392مدرس و گلشنی، حسینی ( )1392آیین دادرسی کیفري (
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ناپذیر توجیهدر نظام حقوقی ایران قراردادها)  ةدر حوزویژه این دسته از خسارات (به
 است.

 فرصت دادنازدست  .3ـ 1ـ3
متعهدله گاه در اثر تقصیر متعهد فرصت تحصیل منفعت یا اجتناب از ضرر آینده را 

النفع است، زیرا حصول رفته بیشتر از عدمشمول فرصت ازدست ةدایر .دهدازدست می
. یکی از شودمیالنفع مسلم است و تقصیر خوانده مانع ایجاد آن منفعت آینده در عدم

جبران بودن ضرري آن ضرر باید مسلم اصول جبران خسارت این است که براي قابل
هاي حقوقی که عنصر تقصیر باشد و بین ضرر و تقصیر خوانده (یا فعل مرتکب در نظام

سببیت وجود داشته باشد. آنچه باعث تردید   ۀخسارت نیست) رابط  ۀشرط ضروري مطالب
رفته شده تردید در وجود این دو اشی از فرصت ازدستدرخصوص جبران خسارت ن

رفته جبران بودن فرصت ازدستنظر از شرایط عام مسئولیت، براي قابلصرف  شرط است.
این فرصت باید جدي و واقعی باشد و  کهاینازجمله  ،شرایط خاصی نیز الزم است

رفته ممکن ازدست) فرصت 195-192، ص 1380کاظمی، ( صرف وهم و خیال نباشد
که طرف قرارداد با امتناع هنگامی ،مثال براي قراردادي طرفین باشد؛  ۀاست ناشی از رابط
و  بهاري اردکانیبرد (هاي متعهدله را ازبین میدر اجرا فرصت تأخیراز انجام تعهد یا 

 )74، ص 1395، همکاران
رفتن فرصت آیا نفس ازدست کهاینهاي حقوقی مختلف درخصوص موقعیت نظام

اگرچه مقررات دقیقی   ،در حقوق آلمان  .تواند باعث مسئولیت شود یا نه متفاوت استمی
هاي قضایی جدید تمایل دارند که در این خصوص در قانون مدنی وجود ندارد، اما رویه

که این حالیدرتقل بپذیرند؛ ضرر مسدرحکم دادن فرصت در حقوق قراردادها را دست
، قسمت 2، بند  501-9  ةنشده است. در مادپذیرفته  نظریه در مسئولیت مدنی غیرقراردادي  

هاي آتی جبران شامل خسارتقابل خسارات ،)1PECL(الف اصول قراردادهاي اروپایی
گونه ماده را اینشوند. این  وجود دارد نیز میها  آن  وجودآمدنطور متعارف احتمال بهکه به

 Von Bar( دادن فرصت استاند که مقصود از خسارات آینده نوعی ازدستتفسیر کرده

et al., 2004, pp.83-85.(   

 
1. The Principles on European Contract Law 
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 یبدن ضرر .4ـ 1ـ3
شود اند که بر تمامیت جسمانی فرد وارد میضرر بدنی را آسیبی تعریف کرده

 ).140  ص،  1396(دینانی و براهیم باستانی،    فوت)  ،(شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی
ازکارافتادگی بر فرد وارد شده در  علتهایی که به هاي درمان و خسارتدرواقع هزینه

 . رودشمار میبهضررهاي بدنی  ةزمر
ة خود شخص را برعهدتصمیم این قانون مدنی آلمان،  249 ةماد 2قسمت اول بند 

ثیري بر بازگرداندن سالمتی شخص أآیا مسئولیت متعهد ت  کهدیده گذاشته است زیان
اش براي بازگرداندن سالمتیاین شخص دیده خواهد داشت یا نه. ممکن است آسیب

 مبلغی پول مطالبه کند. 
 ۀصدم يبرا را یفرض یزانیم تواندیم دهیدصدمه شخص ایآ: نجاستیا ال ؤس حال 
 در است؟ نشده خرج اشیبازگرداندن سالمت يپول برا نیاگرچه ا ،کند افتیوارده در

 یمبلغ نیچن يبرا را خواهان يدعوا دادگاه ،BGH,97,14,Case no.142 ةشمار ةپروند
 است  ذکر  شایان.  شد  قائل  زیتما  یجسمان  صدمات  و  اموال   به  صدمه  حالت  نیب  و  کرد  رد
 253  ةماد  2  بند  بر  بنا  قرارداد،  بر  یمبتن  يوادع  کیدرد و رنج در    يخسارت برا  ۀمطالب  که

 ایران، قحقو .)Markesinis et al., 2006, p.482( است ریپذ امکانآلمان،  یقانون مدن
هاي مادي و غیرمادي ناشی از )، جبران خسارت1339قانون مسئولیت مدنی (  6و    5  ةماد

نظام متفاوتی را نسبت به نظام   شناسد؛ البته این قانونصدمات جسمانی را به رسمیت می
بیشترین بحثی که درخصوص ضرر کند. در نظام حقوقی ایران، پرداخت دیه ترسیم می
. گروهی بر این باورند که هاي درمان استهمزمان دیه و هزینه ۀبدنی وجود دارد مطالب

 ۀعینی تعیین شده و مطالبمال م ،موجب قانونبه  ،براي جبران برخی از ضررهاي بدنی
برخالف این نظر، بر اصل جبران  ،و گروهیگذار نبوده است زاید بر آن مقصود قانون

کنند. در کید میأخسارات که منطبق با موازین حقوقی و عدالت و انصاف است ت  ۀکلی
و  شود (صفاییقضایی نیز آرایی در حمایت از هریک از این دو نظر مشاهده می ۀروی

  ).142-140، ص 1397، رحیمی
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  1ي قرارداد) واسطه با( میرمستق یغ خسارات .5ـ 1ـ3
ند، متفاوت از سایر خسارات اکه به خسارات خاص نیز معروف  ،خسارات با واسطه

خواهان در یک دعواي مدنی بدان حکم داده مستقیمی هستند که ممکن است به نفع 
«بین نقض قرارداد و ورود  دهد کههنگامی رخ می خسارات غیرمستقیم ،شود. درواقع

 ). 51، ص 1395نژاد، خسارت اسباب دیگري دخالت داشته باشد» (سلطانی
 هستندرفتن سرمایه النفع یا ازدستخسارات غیرمستقیم شامل خسارات تولید، عدم

بینی قابل پیشطرفین    برايطور معقولی در روز قرارداد  اند که بهرتی قابل مطالبهو در صو
 و عمل متعهد برقرار باشد (در حقوق آلمان)ها  آن   سببیتی بین  ۀال) یا رابط(در کامن  باشند

 )Schneider,1995, p.636(.  پنیر  ةهاي مشهور در این خصوص پرونداز پرونده یکی
آلمانی  ةکننددانمارکی و خوانده وارده ةآلمانی است. در این پرونده، خواهان صادرکنند

فروخت. پس از انجام مذاکرات فروشان دیگري مییک نوع پنیر بود که این کاال را به خرده
طور منعقد کردند. خریدار به تعهدات خود به 1977قراردادي، طرفین قراردادي را در 

 کرد و فروشنده از خریدار شکایت کرد.کامل عمل ن
فروشنده به تخفیف در ثمن راضی .  1  :کردخریدار در دفاعیاتش این ادعاها را مطرح  

شده نقض درصد از پنیرهاي تسلیم  3فروشنده قرارداد را به دلیل فاسدبودن  .  2  بوده است.
نوع خسارت را   سه  ۀچنین تسلیم معیوبی، خریدار درخواست مطالب  ۀکرده است. در نتیج

 ۀچهار نفر از مشتریان خریدار که مشتریان دائمی و عمده بودند رابط. 1مطرح کرد: 
هزار مارك 228 سال  چهاردر  این موضوعکه شان را با خریدار قطع کردند تجاري
 شرکت  یکی از مشتریان خریدار،.  2  .رفتن منفعت را براي او به همراه داشته استازدست

H بایست منظور خریدار (اول) میپنیرهاي فاسد ازدست داده و بدین  ۀ، بازارش را در نتیج
قطع روابط تجاري با یک مشتري، شرکت دیگري  ۀدر نتیج. 3مارك به او بپردازد.  800

نقل او را وحملهاي  هزینهونقلی را ازدست داد که این موضوع )، قرارداد حملI  (شرکت
 .افزایش دادمارك  400هزار و 62در طی چهار سال 

دیگري با او قطع   عللدر جریان دادرسی، فروشنده ادعا کرد که مشتریان خریدار به  
اند. دادگاه به نفع فروشنده حکم داد و ادعاي خواهان را براي خسارت با رابطه کرده

 
1. Consequential loss 
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کم کرد. خریدار از قیمت قرارداد درصد  3 پنیرهاي فاسد به علتاما  ،واسطه رد کرد
خسارات غیرمستقیم را مطرح نمود؛ اما  ۀخواهی کرد و دوباره ادعاي مطالبتجدیدنظر

و به نفع فروشنده حکم داد. در کرد یید أا ت دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوي ر
شده را مطالبه تواند آن دسته از منافع تفویتآمده بود: «خریدار تنها میچنین  حکم دادگاه  

بینی کند و در این مورد را پیشها آن توانستهکند که فروشنده در هنگام قرارداد می
بینی ده را در هنگام قرارداد پیششالنفع ناشی از روابط قطعفروشنده قادر نبوده که عدم

کند که فروشنده این واقعیت ذکر می نیز درخصوص این پرونده » دیوان عالی آلمان.کند
کند که و درنهایت تصریح میاست درصد پنیرهاي تسلیمی فاسد بوده نپذیرفته  3را که 

و   نباشدنقض فروشنده    ۀمکن است در نتیجم  Hالنفع مورد ادعاي خریدار و شرکت  عدم
که قبل از قرارداد با فروشنده محقق شده است  باشدارسال پنیر فاسدي  به علت

)Schneider,1995, p.637-638(. 
بینی خسارت در هنگام انعقاد قرارداد و این پرونده هم از جهت بحث قابلیت پیش

ن دسته از ایهم از حیث مطالبه خسارات غیرمستقیم در حقوق آلمان اهمیت دارد. 
 شودمیقانون مدنی آلمان    280  ةماد  1آلمان مشمول بند    نظام جدید تعهداتخسارات در  

 بر این نظرند کهدر حقوق ایران، برخی تحت عنوان خسارات ساده قابل مطالبه است. و 
نژاد، زیان منتسب است (سلطانی  ةها به واردکنندکند کدام دسته از خسارتعرف تعیین می

هایی که حدود چنین خسارت نظرندالبته برخی نویسندگان نیز بر این  .)60، ص 1395
 ).480، ص 1387 ،و دیگران ییصفاکند (میرا توافق طرفین تعیین 

  1يانتظار يهات خسار. 6ـ 1ـ3
آوردن دستهمنظور حمایت از انتظارات متعهدله براي ببه هارتاین دسته از خسا

آنچه براي آن معامله کرده وضع شده است. هدف راه جبرانی اجراي اجباري تحصیل 
که هدف راه جبرانی خسارات این است که به متعهدله درحالی ،موضوع قرارداد است

هاي حقوقی مختلف بر سر این موضوع توافق دارند جایگزین پولی منافعش را بدهد. نظام
دیده در موقعیتی پرداخت خسارات انتظاري باید قراردادن شخص زیانکه معیار عمومی 

 گرفت.موقعیت قرار می آندر  در صورت انجام سروقت قراردادباشد که 
 

1. expectation loss 
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ال این منافع به منافع انتظاري معروف است و در حقوق آلمان و اتریش بدان در کامن
 معموًال  و  تفاوت دارندتکایی  هاي ابا خسارت  هانوع از خسارتگویند. این  منافع مثبت می

گیرد. می دیده متحمل شده و هم نفعی که از آن محروم شده را دربرهم ضرري که زیان
النفع اختصاص دارد این منافع را به رسمیت شمرده قانون مدنی آلمان که به عدم  252  ةماد

  ).Lando & Beale, 2000, pp.440-445( است
گوید: «جبران خسارت هم شامل النفع میعدم دربارةقانون مدنی آلمان  252 ةماد

 انتظارقابلي امور  عاد ریسشود که در رفته تلقی میالنفع است. منفعت زمانی ازدستعدم
تمهیدات  ۀیا مطابق با شرایط و اوضاع و احوال خاص، باالخص در سای باشد

 منافعقانون مدنی آلمان نیز حمایت از    280  ةادم 1بند    مبناي  ».گرفته، متوقع باشدصورت
 ي است.انتظار

اي اقامه شده منافع انتظاري، از طرف حقوقدانان، ادله ۀبراي موجه دانستن مطالب
دیدن روان متعهدله اند که نقض تعهد باعث خسران و آسیبگفته ،مثال  براياست. 

قرارداد باعث شده که او از حق شود. متعهدله انتظار اجراي تعهد را داشته و نقض می
 کند. خود محروم شود و همین موضوع، لزوم جبران منافع انتظاري را براي او توجیه می

در حقوق قراردادها، طرفین   1اند این است که بنا بر تئوري ارادهدلیل دومی که آورده
به ب هزار دالر . اگر الف تعهد کرده که انداند مسئول قرارداد در برابر آنچه تعهد کرده

کنیم. درواقع قرارداد قانونی است که بپردازد، ما الف را مسئول پرداخت ثمن معامله می
  . )Fuller & Perdue, 1936, pp. 52-66(  بند باشنداند و باید به آن پايطرفین وضع کرده

 ،در حقوق ایران خسارات انتظاري ممکن است با واسطه، جانبی یا مستقیم باشند.
دانند که طرف قرارداد انتظار برخی نویسندگان منفعت انتظار را «شامل منافعی می

آوردن آن را بر مبناي سیر متعارف و طبیعی امور داشته و اکنون ازدست داده دستبه
هاي سنتی قالب  ۀدانند که در نتیجهاي مختلفی میزیان  ۀاین تحلیل را مطالب  ةو فاید  است»
 ). 206 ، ص1387گنجد (کاتوزیان، مال و فوت منفعت نمیتلف 

 
1. Will Theory 
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  1ییاتکا يهات خسار .7ـ 1ـ3
با اتکا و اعتماد به تعهد   ،آید که خواهانوجود میهنگامی به  هاتموضوع این خسار

ضمن قراردادي براي فروش زمین،  ،خریدار مثالًخوانده، موقعیتش را تغییر داده است. 
متحمل شده یا فرصت ورود  ییهاهزینهدرخصوص تحقیقات در مورد سمت فروشنده 

به قراردادهاي دیگر را ازدست داده است. هدف از جبران خسارات اتکایی قراردادن 
قرار موقعیت قرارداد در آن  درصورت منعقدنشدنمتعهدله در همان موقعیتی است که 

در چند ماده از مواد قانون مدنی آلمان به این  ).Fuller, 1936, pp.52-66گرفت (می
این قانون به صراحت از «منافعی که در اثر  122 ةمنافع اشاره شده است. ازجمله در ماد

قانون مدنی آلمان  284 ةاتکا به اعتبار اعالم اراده متحمل شده» نام برده شده است. ماد
 ۀتواند تادیخسارت عوض ایفاي تعهد، متعهدله می ۀ«در مقام مطالب رد:دانیز مقرر می

که هایی را که از حیث اتکاي معقول به ایفاي تعهد متحمل شده مطالبه کند، مگر اینهزینه
برخی کرد.» حتی اگر متعهد تعهد خود را نقض نمی ،شدحاصل نمیمقصود آن هزینه 
اند و آن را خساراتی ها را «منفعت اعتماد» نام نهادهاین دسته از خسارت  نویسندگان ایرانی

تغییر وضع خود و به اعتماد اجراي قرارداد  ۀطرف قرارداد در نتیجاند که «تعریف کرده
گیرد» (کاتوزیان، منظور اجراي قرارداد میمتحمل شده است. مانند وامی که بازرگانی به

ها در حقوق این دسته از خسارت  ۀدرخصوص مطالبرسد  نظر میبه  البته).206  ، ص1387
 .ایران تردید وجود دارد

 سبب برحسب مطالبهقابل يهاخسارت انواع 2ـ3
 ۀمطالبه برحسب سبب در قانون جدید آلمان به سه دستقابل هايتخسار

در کنار اجرا   هايارتدر اجرا و خس  تأخیربراي    هايسارتجاي اجرا، خ  بههاي  تخسار
 شود.بندي میساده) تقسیم هايت(خسار

 
1. Reliance Interests 
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 اجرا يجا به خسارت ۀمطالب .1ـ 2ـ3
جدیدي است که  ةدر قانون مدنی جدید آلمان واژ 1خسارت به جاي اجرا» ۀ«مطالب

زمانی قابل مطالبه  فقطشده است و  2جایگزین واژه قدیمی «خسارت براي عدم اجرا»
 3-280 ة(مندرج در ماد 283یا  282، 281قانونگذار در مواد است که شرایط موردنظر 

  ). Cosson, & Mazeaud, 2009, p.-rqueFauva 296( قانون مدنی آلمان) فراهم باشد
در مقایسه با اسناد نوین حقوق  ،الزام به اجراي عین تعهدات قراردادي در حقوق ایران

تواند به جبران خسارت می هنگامی فقطو متعهدله  اصلی استخصوصی، راه جبرانی 
که امکان چنین اجرایی وجود نداشته باشد و دادگاه نیز نتواند شخص را اجبار   روي آورد

 ).70، ص 1396(خورسندیان،  کند

 اجرا امکانعدم 
قانون مدنی آلمان شود، متعهد  275 ةماد 1اگر اجرا غیرممکن باشد و مشمول بند 

متعهد   ،قانون مدنی آلمان نیز  275  ةماد  3و    2مطابق بند  .  شودآزاد می  تعهدخود از  خودبه
 283 ةمذکور است. ماد ةماد 1و اثرش همان اثر بند  کندتواند دفاع خود را مطرح می

که طرف قانون مدنی آلمان درخصوص جبران خسارت به جاي ایفاي تعهد درصورتی
، 275 ةماد 3تا  1موجب بندهاي نانچه بهدارد: «چمقرر می مکلف به ایفاي تعهد نباشد

خسارت   ۀبه جاي ایفاي متعهد، مطالب  ،تواندمتعهد مکلف به ایفاي تعهد نباشد، متعهدله می
 3شوند».با تغییرات مقتضی اعمال می  5و بند    ،هاي دوم و سوم، جمله281  ةماد  1کند. بند  

خود به  1ن ماده در بند «الف» است. ای 311 ةمهم دیگر در قانون جدید ماد ۀنکت
 دارد:مقرر می  2بودن عقد حتی درصورت عدم امکان ابتدایی اذعان دارد و در بند  صحیح

. کندخسارت  ۀمطالب 284 ةبه جاي اجراي تعهد، به نحو مقرر در ماد ،تواند«متعهدله می
اطالعی نداشته و که هنگام انعقاد قرارداد، متعهد از وجود مانع بر اجراي تعهد درصورتی

 شود».او نباشد، چنین حکمی اعمال نمی  ةمسئولیت عدم آگاهی از (وجود مانع) نیز بر عهد

 
1. Damages in lieu of performance 
2. Damages for non-performance 

 متعهدله ،یقبل  قانون م یرژ مطابق. است  ییابتدا امکان عدم درخصوص یفعل می رژ و آلمان سابق  ی مدن قانون میرژ تفاوت  .3
  امکان  عدم اگر. باشد آگاه ستیبامی ای بوده آگاه امکان عدم از متعهد اگر ،بود ییاتکا منافع ۀیبرپا خسارت  ۀمطالب مستحق
 . کردندمی بار متعهد بر را نیتضم  بر یمبتن تیمسئول ینوع هادادگاه و شدمی یتلق حیرصحیغ قرارداد بود، یشخص
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نتیجه   .)Oliveira, 2005, p.131(  مسئولیت مندرج در این ماده مبتنی بر تقصیر است
، مگر کندموارد عدم امکان ادعا  ۀتواند منافع مثبتش را در همشود که متعهدله میاین می

متعهد ثابت کند که او مسئول عدم امکان اجرا نیست (درواقع بار اثبات مسئول  کهاین
 . )Zimmermann, 2002 ,pp.21-22( متعهد است) ةنبودن بر عهد

. در ترین مفهوم به عدم امکان آلمانی فورس ماژور استدر حقوق ایران، نزدیک
 2قراردادها اشاره شده و در بند قانون مدنی ایران به اثر قوه قاهره در  228و  227مواد 
بودن»  دو وصف «خارجی  .هایی از فورس ماژور ذکر شده استنمونهاین قانون    1312ماده  

که  227 ةآید و «از بخش اخیر ماددست میناپذیر بودن» از قانون مدنی بهو «مقاومت
که حادثه   1312  ةماد  4داند و بند  میکافی  شناختن او    براي مسئول   را  ارتباط مانع با متعهد

بینی هم پیشقاهره باید قابل ةآید که قورا «غیرمنتظره» وصف کرده است، چنین برمی
 ).182، ص 1387نباشد (کاتوزیان، 

 و غیرمنطبق  رهنگامیداجراي 
منطبق با قرارداد کرده یا اجرا را به شکلی غیر تأخیردر حالتی که متعهد براي اجرا 

، به شرط آنکه شرایط کندخسارت    ۀتواند به جاي اجرا مطالبه میانجام داده است، متعهدل
که متعهد تعهد خود محقق باشد. این ماده بدین شرح است: «درصورتی 281 ةماد 1بند 

که مدت تواند درصورتیطور صحیح ایفا نکند، متعهدله میرا در موعد مقرر یا تعهد را به
 1طور کامل تعیین نکرده باشد، با رعایت بند تعهد بهمعقولی براي ایفاي تعهد یا ایفاي 

صورت جزئی ایفاي خسارت کند. چنانچه متعهد به  ۀ، به جاي ایفاي تعهد، مطالب280  ةماد
طور جزئی منتفع که از ایفاي تعهد بهتواند درصورتیتعهد کرده باشد، متعهدله می

چنانچه متعهد تعهد را به نحو  به جاي ایفاي تعهد کامل، مطالبه خسارت کند. ،شودنمی
تواند به که نقض تعهد، امر اساسی نباشد، متعهدله نمیصحیح ایفا نکرده باشد، درصورتی

مهم این ماده این است که اگر عدم اجرا کل   ۀخسارت کند». نکت  ۀجاي ایفاي تعهد مطالب
ست که آیا خسارت به جاي کل اجرا بسته به این ا ۀنگیرد، حق مطالب قرارداد را دربر

و در قسمت مربوط به عدم  نداردمتعهدله نفعی در اجراي قسمتی از قرارداد دارد یا 
  ).Reimann & Zekoll, 2005, p.194نبوده است (انطباق اجرا، آیا نقض جدي بوده یا 
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اند. به قانون مدنی حکم مشابهی را استخراج کرده  221  ةاز ماد  حقوقدانان ایرانی نیز
یا  جزئاًرا جاي آورده است هشود که نتوان آنچه او بتخلف متعهد باعث میاین معنا که 

، 1386 شهیدي،( ِآیدمیشمار رو او متخلف بهازاین ،منطبق دانستبا عمل معهود  کالً
البته باید توجه داشت که خودداري از پذیرش . )144 ، ص1387؛ کاتوزیان، 57-56 ص

ي غیرمنطبق یا دیرهنگام در تعهدات قراردادي اجراي تعهد در فرض ما مربوط به اجرا
است. اگر متعهد تعهد خود را مطابق با قرارداد انجام دهد و متعهدله از قبول خودداري 

 )78ص   ،1396،  و همکاران  قانون مدنی است (پارساپور 273 ةکند، موضوع مشمول ماد

 یفرع تعهدات نقض
خسارت به جاي اجرا را   ۀمتعهدله حق مطالبسومین حالتی که قانون مدنی آلمان به  

تعهدات  فقطمرتبط است. در حقوق آلمان  280 ةماده 3و بند  282 ةدهد، با مادمی
طرفین ملزم به رعایت حقوق و منافع قانونی   بلکه  ندارد،قراردادي مربوط به اجرا اهمیت  

صل کلی نهفته ). طیف وسیعی از تعهدات فرعی در این ا241 ةماد 2یکدیگرند (بند 
 دهد.خسارت به جاي اجرا می ۀاست. نقض تعهدات فرعی به متعهدله حق مطالب

 ،دهددقت انجام میمثال مشهور در این خصوص نقاشی است که کار نقاشی را به
رساند. البته تعهدات فرعی که اما به سایر وسایل متعهدله مانند مبلمان و لوستر آسیب می

قانون مدنی  281 ةو ماد 280 ةماد 3کنند، مشمول بند مستقیم به اجرا صدمه وارد می
به  ،اي کهفروشنده شود و به اجراي غیرمنطبق با قرارداد ارتباطی ندارد (مثالًآلمان می

 ,Zimmermann( شود)ي نامناسب کاال، باعث ورود خسارت به کاال میبندعلت بسته

2002 ,p. 22.(  قانون مدنی ایران، متعهد را باید  221 ةبا توجه به ماد ،رسدنظر میبه
طور طبیعی از عهدشکنی حاصل مسئول خساراتی دانست که برحسب سیر متعارف امور به

رسانی نقاش به لوستر و مبلمان ر مثال آسیبشود و هر دو طرف انتظار آن را دارند. دمی
 ).226 ، ص1387توان به مسئولیت قهري نقاش استناد کرد (کاتوزیان، می
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 اجرا  در ریتأخ يبرا خسارت ۀمطالب .2ـ 2ـ3
بر  یدارد: «چنانچه پس از اخطار متعهدله مبنآلمان مقرر می یقانون مدن 286 ةماده

نکند،   فایتعهد ابالغ شده باشد) متعهد تعهد خود را ا  يفای(اگر اخطار پس از موعد ا  1فایا
تعهد و  يفایبه ا ریشود. طرح دعوا داشدن او میاخطار موجب متخلف محسوب نیا

تعهد   يفایمتعهد، در حکم اخطار ا  نیبه د  ياختصار  یدگیابالغ اخطار دادگاه در مقام رس
  ».است

پرداخت آن دسته از خساراتی است که از  تأخیرخسارت براي  ۀهدف از مطالب
 ۀحق مطالب تأخیرخسارت براي  ۀاست مطالب گفتنیحاصل شده است.  تأخیراجراي با 

 ۀمتعهدله مطالب کهاینبرد. اگر اجرا پایان یابد (چه به دلیل بین نمیایفاي عین تعهد را از 
 تأخیرخسارت براي    ۀ)، مطالب3اجرا غیرممکن باشد  کهاینیا    2خسارت به جاي اجرا نماید

 یابد. در اجرا نیز پایان می
کند. متعهد بیشتر دیدگاه سنتی حقوق آلمان را دنبال می  از سوي  تأخیرشرایط وقوع  

مستلزم این است که اجرا همچنان ممکن   تأخیر  ،: اول استسه شرط موردنظر بدین شرح  
 تأخیر ،باشد و اگر اجرا غیرممکن باشد، درخواست اجرا هیچ هدف عملی ندارد. دوم

مطالبه سیده باشد و قابلاجراي تعهد قراردادي فرا رمهلت دهد که هنگامی روي می فقط
اما در فقدان قصدي واضح و صریح، این  ،زمان اجرا بسته به قصد طرفین است .باشد

قانون مدنی آلمان). سومین شرط این است که متعهد  271 ةماد 1 زمان فوري است (بند
شکل خاصی داشته  این اخطارمتعهدله و با اخطاري آگاه شود. الزم نیست  از سويباید 
 Reimann & Zekoll , 2005, p. 193; Markesinis(  باشداما نباید مشروط و مبهم    ،باشد

et al., 2006, pp. 464-466 ( . 
 2خواهان از ابالغ اخطاریه معاف شود. این موارد را بند  ممکن استدر مواردي 

 است:  برشمردهقانون مدنی آلمان  286 ةماد
خر بر ؤایفاي تعهد م. 2 ،تقویم تعیین شده باشدزمان ایفاي تعهد بر اساس . 1 «اگر:

شکلی که بتوان آن را   بهرویدادي باشد و زمان مقتضی براي ایفاي تعهد تعیین شده باشد  
 

1. Nachfrist 
 آلمان یمدن قانون 281 ةماد 4 بند موضوع. 2
 آلمان یمدن قانون 275 ةماد موضوع. 3
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طور صریح و قاطع از متعهد به .3 ،بر اساس تقویم از روز وقوع آن رویداد محاسبه کرد
الوقوع باشد، نیازي تقصیر قریب  با توجه به منافع طرفین  .4  و  ایفاي تعهد خودداري ورزد

 . 1 به اخطاریه نیست»

روز از موعد مقرر و تاریخ دریافت   30اگر متعهد دعواي جبران خسارت، در ظرف  
شود. در اجرا می تأخیرتعهد خود را ایفا نکند، مسئول پرداخت خسارت براي ، اخطاریه

«متخلف» بر لزوم تقصیر  ۀدر این ماده نیز با ذکر کلم کلی، ةیک قاعد منزلۀبه ،باید گفت
و  استذکر است که این تقصیر مفروض  شایانمتعهد، صحه گذاشته شده است. البته 

ازجمله اوضاع و احوال  ،تقصیر ة. استثنائات قاعدمتعهد است ةاثبات عدم تقصیر بر عهد
بیان شده است: «مادام که ایفاي تعهد به دلیل  286 ةماد 4خارج از کنترل متعهد، در بند 

اوضاع و احوال خارج از کنترل متعهد صورت نگیرد، او متخلف محسوب نخواهد شد». 
حق  کهاین نخستمتعهد در اجراي تعهدش تبعات و آثاري نیز به همراه دارد:  تأخیر
آیند، دربر وجود مینیز به  تأخیر ۀلیوسبههایی را که  ان خسارت، آن دسته از خسارتجبر
گیرد). حالت دوم قرار نمی تأخیرثیر جبران خسارت براي أت گیرد (حق اجرا تحتمی
 ،داردقانون مدنی آلمان مقرر می 288 ةماد 1تعهدات پولی است. بند خصوص در

 ۀکند که حق مطالبکید میأت  4پرداخت بهره است (بند ، متعهد ملزم به تأخیردرصورت 
 تأخیر  این است که متعهدي که رسماً  تأخیرخسارت به قوت خود باقی است). سومین اثر  

قانون مدنی  287 ةدهد. مطابق مادخود را در موقعیت تشدید مسئولیت قرار می کرده
و اگر اجرا غیرممکن   آلمان، این بدان معناست که او حتی مسئول قصور سبک نیز هست

حتی اگر این عدم امکان منسوب به او  ،شود، او مسئول این عدم امکان نیز هست
در حقوق    ). Zimmermann, 2002 ,pp.24-25; Markesinis, 2006, pp.466-468(نباشد

متعهد (به  از سويایران، شرایطی مانند گذشتن موعد انجام تعهد و عدم اجراي تعهد 
در  تأخیرسببیت بین  ۀقانون مدنی)، واردآمدن ضرر به متعهدله، رابط 226 ةاستناد ماد

موجب قرارداد، انجام تعهد یا عدم انجام تعهد و ورود ضرر و لزوم جبران خسارت به
در انجام تعهد   تأخیرخسارت ناشی از    ۀقانون مدنی) براي مطالب  221  ةعرف یا قانون (ماد

 
.  ریخ   ای  است   کرده  ارسال  را  یبویمع   يکاال  فروشنده  که  دارد  تیواقع   ن یا  به  بسته  خسارت   قرارداد،  با  رمنطبق یغ  يکاال  ۀنیدرزم  .1

  ي اخطار  چیه  که  است  ن یا  غالب  نظر  اما   ،است  یاختالف  موضوع  هرچند  نیبنابرا.  ندارد  یعمل  هدف  متعهد  به  اخطار   رابطه،  نیا  در
 .  ندارد ت یموضوع نهیزم  نیا در
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 ةکه به استناد مادالزم است. لزوم اثبات ضرر در دو حالت استثنایی الزم نیست: درصورتی
بینی وجه التزام شده باشد یا تعهد از نوع تعهدات پولی قانون مدنی در قرارداد پیش 230
 ةدائن و تمکن مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت همراه باشد (ماد ۀو با مطالب باشد
در اجرا خسارتی تعیین  تأخیرکه در قرارداد براي درصورتی ،قانون مدنی). درواقع 221

اجراي تعهد خواهد بود، برخالف زمانی که دریافت  ۀشده باشد، متعهدله مستحق مطالب
چون  ،پذیر نیستخسارت براي عدم اجرا باشد که در این صورت الزام به اجرا امکان

  )28 ص، 1383(احمدوند، شود میوب اعمال شرط خسارت بدل اجرا محس

 ساده  خسارات ۀمطالب .3ـ 2ـ3
 از یناش فیوظا متعهد «چنانچه: داردمی مقرر آلمان یمدن قانون 280 ةماد 1 بند

 در. کند مطالبه را تعهد نقض نیا از یناش خسارت تواندیم متعهدله نکند، فایا را تعهد
» به .توان از او خسارت مطالبه کردنمی  عدم ایفاي تعهد نباشد، مسئول   متعهد که  یصورت 

شود. اصل تقصیر این ماده حکم داده می ۀخسارات در کنار اجرا یا خسارات ساده بر پای
 در اینجا نیز حضوري پررنگ دارد. 

و خسارت  تأخیربرخالف قانون قدیم، در قانون مدنی جدید آلمان خسارت براي 
تمایز بین خسارات براي برانگیز  بحثاز هم متمایزند. درواقع موضوع    به جاي اجرا کامالً 

و خسارات در کنار اجرا (خسارات ساده) است. اگر خسارات ساده مطالبه شوند،  تأخیر
 تأخیرکه اگر خسارت براي کافی است که متعهد مسئول نقض قرارداد باشد. درحالی

اي که متعهد اخطاریه را دریافت کرده است مستحق جبران دله از لحظهمطالبه شود، متعه
(جایگزین)  پشتیبان ةنوعی ماد 280 ةماد 1). درواقع بند 286 ةماد 1خسارت است (بند 

در  280 ةماد 3و بند  تأخیردرخصوص  280 ةماد 2است که اگر ملزومات خاص بند 
 ,Zimmermann, 2002( شوداعمال می مورد خسارت به جاي اجرا فراهم نبود، این بند

p.27; Markesinis et al., 2006, pp.468-469.(   

  گیرينتیجه
گذار براي پیونددادن آنچه در اصالحات اخیر قانون مدنی آلمان مشهود است، تالش قانون

اوري روز است. کننده و فنّحقوق قراردادها با تحوالت جدید صنعت، حقوق مصرف



 1399، بهار و تابستان 1، شمارة 1دورة  هاي نوین                            قوق قراردادها و فناوريدوفصلنامۀ ح

160 

 کننده است. بدین جهت،دار حقوق مصرفقانون مدنی جدید آلمان طرفروح حاکم بر  

خسارت نمود  ۀگذار آلمانی مفهوم تقصیر قراردادي را محدود به راه جبرانی مطالبقانون
هاي ترین تفاوتبرآن، این تقصیر را مفروض تلقی کرد و این موضوع از مهمو عالوه

 . رودشمار میقوانین قدیم و جدید آلمان به
توسل به یکی از این دو راه جبران خسارت و فسخ متعهدله  در قانون قدیم آلمان،

، 325 ةگذار در قانون مدنی جدید، در مادداشت؛ اما قانونرا از توسل به راه دوم باز می
هاي این امکان را فراهم کرد که از نظر حقوقدانان آلمانی این موضوع تحول عمیقی در راه

  وجود آورده است.گذار بهانونجبرانی مدنظر ق
مطالبه برحسب سبب در قانون جدید به خسارات به جاي تفکیک خسارات قابل

اجرا (خسارات ساده) هرچند  در اجرا و خسارات در کنار تأخیراجرا، خسارات براي 
با مرور زمان و  ،نیز برجا گذاشته است که یاما ابهامات  ،تر کردهسیستم سابق را ساده

تر خواهد شدن دکترین و آراي قضایی مرتبط، تفکیک این خسارات از یکدیگر روشنغنی
گرفته در قانون مدنی این کشور را مثبت ارزیابی شد. حقوقدانان آلمانی تحوالت صورت

شدن حقوق مدنی سازي حقوق خصوصی و مترقیکرده و آن را گامی به سوي یکسان
  دانند.وز جهان میهمگام با تحوالت ر

ند و حل این ابا مشکالت یکسانی مواجه  در اصلجوامع    ۀبر طبق این فرضیه که هم
اما با نتایج یکسانی صورت  متفاوتهاي مشکالت در جوامع مختلف با روش 

توان از تجاربی که حقوقدانان آلمانی درخصوص می )،Berger, 2001, p. 877(گیردمی
هاي قانونی داخلی کردن خألبرطرف براياند قراردادي کسب کردهموضوع خسارات 

انواع خسارات نقض تعهدات  ،این دو نظام حقوقی باید گفت ۀ. با مقایسکرداستفاده 
قراردادي و شرایط جبران چنین خساراتی در حقوق ایران به صورت پراکنده و از خالل 

آیین دادرسی مدنی، قانون مجازات  اي در قوانینموادي از قانون مدنی و مواد پراکنده
قضایی ایران  ۀگذار و رویقابل برداشت است. قانون اسالمی، قانون آیین دادرسی کیفري

که درحالی ،همچنان درخصوص جبران خساراتی مانند خسارات مازاد بر دیه تردید دارد
به نظر  داند.می پذیردادن فرصت را نیز جبرانقضایی آلمان حتی خسارت ازدست ۀروی
هاي اجتماعی و اقتصادي، راه را براي با توجه به واقعیت ،گذار ایرانی بایدرسد قانونمی
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هاي مازاد بر دیه، خسارت خسارتهاي معنوي، هایی مانند خسارتجبران خسارت
به جاي  ،هاي غیرمستقیم نیزهموار سازد و براي تشخیص خسارت انتظاري و اتکایی

 سببیت را بپذیرد. ۀبینی یا رابطاي مانند قابلیت پیشضابطهصرف بر عرف،  ۀتکی

 منابع
آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تاخیر و عدم )، 1383احمدوند، ولی اهللا (

 .32-5ص  ،61اجراي تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، فصلنامه مصباح، شماره 
نگرش تحلیلی به امکان فسخ قرارداد با وجود « .)1397(فرناز  ،بروجنیبادینی، حسن و فرزان 

  ة ، شمار10 ة، دورمطالعات حقوقی ».بودن اجراي عین تعهد در حقوق آلمان و ایرانممکن
 .59-37، ص 1

مسئولیت « .)1395( لفضلاابا و سلیمیان، سیدجعفر ،بهاري اردکانی، ابوالفضل، هاشمی باجگانی
-69، ص  1395،  86  ة، شمار23، سال  مجلس و راهبرد  ».رفتهفرصت ازدست مدنی ناشی از  

94. 
بررسی خودداري از « .)1396(حمید  ،آبادو کبیري شاه احسان ،پارساپور، محمدباقر، قدیمی

پذیرش اجراي قرارداد از سوي متعهدله در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به اصول 
 ة، دوریقیتطب  حقوق  يهاپژوهش  ».المللی کاالکنوانسیون بیع بینحقوق قراردادهاي اروپا و  

 .82-57، ص 4 ة، شمار21
تهران: انتشارات  .حقوق تعهدات : یحقوق مدن ةدور .)1378(  جعفري لنگرودي، محمدجعفر

 .چاپ سوم ،گنج دانش
طریق جبرانی پرداخت خسارت نقض « .)1392حسینی مدرس، سیدمهدي و عصمت گلشنی (

 ۀدوفصلنام ».تعهدات قراردادي در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
 39-27، ص 2 ة، شمار2دورة پژوهشی دانش حقوق مدنی،  ـ  علمی

الزام به اجراي عین تعهدات قراردادي «  .)1396(  فرهاد  ،خورسندیان، محمدعلی و محمدي بصیر
 حقوق يهادگاهید ۀدوفصلنام ».خصوصیدر حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق 

 .96-67، ص 80و  79 ة، شمارییقضا
 ».انقالب ید امانی به ید ضمانی« .)1393( دهقانی، ایمان، محمدرضا فالح و یوسف جمشیدي

 .60-45، ص 35 ة، شمار10دورة ، یاسالم حقوق و فقه يهاپژوهش ۀفصلنام
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 ی از صدمات بدن یناش یمدن ت یمسئول« .)1396باستانی (دینانی، عبدالرسول و معصومه براهیم 
 ة، سال دهم ، شمارالمللنیب و رانیا یقیتطب یحقوق قاتیتحق ».سیو انگل رانیدر حقوق ا

 .172-137، ص 36
 ».تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادي  ۀبررسی تطبیقی ضابط«  . )1395اله (نژاد، هدایت سلطانی

 .65-51، ص 3 ة، شمار8 ة، دوررازیدانشگاه ش یمطالعات حقوق ۀمجل
انتشارات تهران:  .تعهدات و قراردادها آثار :، جلد سومیمدن حقوق .)1386شهیدي، مهدي (

 مجد، چاپ سوم. 
: المللنیب  عیب  حقوق )،1387(، اکبر  میرزا نژاد  محمود و    کاظمی،  مرتضی،  ، عادل،صفایی، حسین

فرانسه،   ران،یدر حقوق ا  عیآن با مقررات ب  ۀسیمقا  و  1980  یالمللنیب  عیب  ونیکنوانس  یبررس
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران .کایآمر ةمتحد االتیو ا سیانگل

)، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ 1397و رحیمی، حبیب اهللا( صفایی، حسین
 یازدهم، تهران: انتشارات سمت.

تطبیقی الزام به ایفاي عین تعهد و فسخ قرارداد در حقوق ایران   ۀمطالع«  .)1397طهماسبی، علی (
 .49-27، ص1 ة، شمار22 دورة، یقیتطب حقوق يهاپژوهش ن».و آلما

شرکت سهامی . قرارداد ياجرا :جلد چهارم ،قراردادها یعموم قواعد .)1387ناصر ( کاتوزیان،
 .چاپ پنجم ،انتشار

 نشر .یعموم  قواعد :1  جلد  ،یمدن  ت یمسئول قرارداد،  از  خارج  يهاالزام  .)1389( ناصر ان،یکاتوز
 .نهم چاپ تهران، دانشگاه

حقوق   ةدانشکد  ۀمجل  ».دادن فرصت در مسئولیت مدنینظریه ازدست «  .)1380(  کاظمی، محمود
 .227-185، ص 813 ة، شمار52 ة، دوریاسیو علوم س

، ص 71 ةشمار ،یدادرس ۀمجل .»يقرارداد ت یمسئول در ریتقص نقش« .)1387( یمصطف ،يرینص
10-3. 

، حقوق یتعال ».ثیر آن بر مسئولیت، تعهد و قراردادأقاهره و ت ةقو « .)1390زاده بافقی، پیام (نقی 
 .44-27، ص 11 ةسال سوم، شمار
 ة، دوریالمللنیب یحقوق ۀمجل ».قاهره و انتفاي قرارداد ةآثار قو « .)1375نیکبخت، حمیدرضا (

 .124-95ص ، 21 ة، شمار15
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Damages for Breach of Contract in German Legal  

System with a review on Iranian Law 

 
Mina Hosseini1 

 

Abstract 
Remedies for breach of contractual obligations are among the most critical 
areas of contract law in every legal system. In German contract law, the right 
to receive specific performance is the first obligation of the debtor. If a debtor 
fails to do this obligation, the creditor has the right to claim compensation for 
the loss. Reviewing the conditions for a claim for damages shows that the 
notion of fault is still essential in the new German Civil Code. Causation and 
the predictability of loss, are some other notable rules for a claim for damages. 
The possibility of a claim for different contractual damages categorized by 
nature in this study includes damage to property, personal injury, 
consequential damages, expectation interests, reliance interests, the loss of 
opportunity, and the moral damages. The classification of Damages by cause 
includes Damages in lieu of performance, damages for delay in performance, 
and the simple damages that have great importance in the new German Civil 
Code. In this article, the claim for contractual damages and different types of 
damages also has been taking into account from the German legal precedent 
viewpoint. Since the use of legislative and judicial experience of the German 
legal system can identify gaps in the Iranian contract law, in various sections 
of the article, the comparison of these two legal systems has been considered 
in an analytical-descriptive manner. 
Keywords: Contractual damages, breach of contract, German Law, Iran Law 
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