Moral Damage of Breach of Contract in Fiqh,
Iran’s Law, and Britain’s Law1

Fatemeh Nakhaei
M.Sc., Private Law, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran (Corresponding Author).
armin.chaaa123@gmail.com

Fariba Sanjari Moghaddam
PhD, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran. fariba.sanjari@yahoo.com

Abstract
The purpose of the present study is to survey moral damage of breach of contract in Fiqh,
Iran’s Law, and Britain’s Law. The method of study is descriptive analysis and the results on
why demanding the compensation of moral damage has not been acknowledged in Iran’s
legal system yet indicates that common people do not have any awareness about this damage
as part of their civil right so we can not expect them to claim for that. The major drawback
is related to the association of law elites, lawyers, and judges who have not taken a step
toward the implementation of the compensation of moral damage in the first stage, and filling
a lawsuit to ask for the compensation of moral damage out of breach of contract in the second
stage so the legal system of Iran despite its legal and jurisprudential principles does not favor
to adjudge such claims. Although the compensation and evaluation of moral damage is
arduous, when the judiciary approach aims to acknowledge that, it is essential to determine
a definite criterion for its relative assessment.

Keywords: Moral Damage, Breach of Contract, Contractual Responsibility, Iran’s Law,
Britain’s Law.
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معنوی ناشری از نقض قرارداد در فقه ،حقوق ایران و حقوق انگلیس اسر ..رو

پژوهش توصرییی – تحلیلی روده و نتایج در خصرو

معنوی در حقوق ایران هنوز جایگاه خود

اینکه چرا مطالبه خررار

را نیافته ،حاکی از آن اسر .که عامه مردم هیچگونه اطالعی نررب .ره چنین خررارتی که ناشری از حقوق شرهروندی آنهاسر.
ندارند و نباید انتظار مطالبه خررار
قضرا

معنوی از جانب آنان داشرته راشری  .ضرع

اسر .که در عملیاتی کردن مطالبه خررار

عمده متوجه جامعه نخبگان حقوقی ،وکال و

معنوی در مرحله اول و طرح دعاوی مطالبه خررار

معنوی ناشری از

نقض قرارداد در مرحله دوم ،گام مثبتی را ررنداشرتهاند و سریررت حقوقی ایران علیرغ مبانی قانونی و فقهی روی خوشری
ررای صردور رأی ره چنین دعاوی نشران نمیدهند .اگرچه جبران و ارزیاری خررار
که رویکرد نظام قضرایی رر این راشرد که این نوع خررار
آن ضرور

معنوی امری دشروار اسر ،.ولی زمانی

ردون جبران نباشرد ،تعیین معیار و مالك معین ررای ارزیاری نرربی

دارد.

کلیدواژهها :خرار

معنوی ،نقض قرارداد ،مرئولی .قراردادی ،حقوق ایران ،حقوق انگلیس.
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 -1مقدمه
روارط حقوقی اشررخا
روارط اشخا

در اغلب موارد در قالب قرارداد رروز و وهور پیدا میکند .دنیای پیشرررفته امروزی و نیازمندیهای

در حوزههای مختلررر

اقترررصادی ،اجتمررراعی ،فرهنگی و ...اهمی .قرارداد و تنظی آن را دوچندان کرده

اس ..دامنه این قراردادها ره حرردی گرررترده و فراوان اس .که اشخا
وارد یرر

حتی در ررخی موارد ره این امر توجه نمیکنند که

تعهررد قررراردادی شدهاند .از خرید رلی .قطار ،هواپیما و اتوروس گرفته تررا خریررد رلی .سررینما ،کنرررر

نظایر آنها ،چندان فراوان ره زندگی روزمره اشخا

و

وارد شده که این دق .نظر و مرررئولی .قررراردادی ناشرری از آن را ره

حاشریه رانده اسر ..این نیازهای فردی و جمعی اسر .که را هدفی مشرخ

را ره انعقاد و تنظی انواع قراردادها

اشرخا

سوق میدهد .روارط ذکر شده ره عنوان مصداقی از انواع قراردادها ،که در شریان زنرردگی اجتمرراعی مررا جاری اس ،.گرفته
تا قراردادهای رزرگ و عمده در حوزههای مختل  ،تنظی کننده رواررررط حقررروقی ،حدود تعهدا
اجرای میاد آن ررای هر ی

از اشرخا

طرف قرررررارداد الزامآور اسر ..هر شرخ

طرفین روده و رعای .و

را امید ره نتی ه قرارداد و رهرهمندی از

منافع مادی و معنرروی آن ررره انعقرراد قرررارداد روی میآورد .ریتعهدی و عدم اییای تعهد ،و درنتی ه نق
یرر

از طرررفین ،ررردترین اتیاقی اس .که ررای طرف دیگر رخ میدهد و زندگی وی ره شد

گرفرر ..البته نوع قرارداد ،درجه اهمی .آن و حدود تعهدا  ،در ضع
قرارداد از نظر قانون عرف و نظامهای حقروقی مختلر

و شد

آن از سوی هررر

تح .تررثییر قرررار خواهررد

آن مؤیر خواهد رررود .ررردیهی اسر .نقض

دنیرا امرری ناپررند ،قاررل سررزنش و مرئولی.آور خواهد رود که

ره آن مرئولی .قراردادی گیته میشود .نقررض قرررارداد ،موجبررا

ورود زیان ره متعهد له و در مواردی ره اجتماع و اقتصاد

جامعه را ه فراه میکند .آنچرره در ارترردا در ذهررن متبلور میشود ،زیان مادی اس ..ولی حقیق .امر آن اس .که از قِبَل
نقض قرارداد ،گاهی فرررد زیاندیده متحمل زیان معنوی ه میشود .هدف طرفین از انعقاد قرارداد ،در ورود زیرران معنرروی
تثییرگرراار خواهد رود .چراکه گاهی هدف متعهد له ره هیچ وجه اقتصادی و سررودجویانه نیررر ..نظیررر اینگونه قراردادها
را فراوان در جامعه شاهد هرتی  .مطالعه آیار اساتید و اندیشمندان داخلی نرب .زیررران معنررروی علیاالصول ،در خصو
خرار

معنوی ناشی از مرئولی .قهری و کییری اس..

در مورد موضروع تحقیرررر حاضرر ،پژوهش جامعی صرور

نگرفته اسر ..در مواردی ،موضروع خررررررار

نقض قرارداد در قالب مقاله رررسی شده اسرر ..در حقرروق ایررران در خررصو
و جرائ  ،ره صرور

معنوی ناشی از مرئولی .قهری

مررتقل ،ه در قالب کتاب و ه مقالرررره پژوهشهایی ره عنوان پیشرینه مطالعه وجود دارد ،امررررا در

مررورد موضرروع پررژوهش حاضر ،یعنرری خرررار

معنوی ناشی از نقض قرارداد از حیم مبانی و نگر

حقوق انگلیس ،یاف .نشد .اما چند مقاله را موضوع خرار
پرداختهاند .نگررر

خرررار

معنوی ناشری از

معنررروی ناشررری از نقرررض قررررارداد اجماال ره این موضوع

پژوهش حاضر در واقع نگاهی نو را نگر

حاضر از حاصررل زحما

رویه قضایی و

تطبیقی و رویرره قررضایی تررازه اسرر ..اگرچرره در پژوهش

اساتید ،اندیشمندان و حقوقدانان در رحمهای مرروط ره خرار

معنوی رهره گرفته شده اس،.

اما اصل ورود ضرر معنوی در اغلب موارد قارل کتمان نیر ..نظررررام حقوقی کشور و اقتضای عدال .را تکیه رر مبانی غنی
فقهرری و قررانونی ،نبایررد چنررین ضرررری را ،ررردون جبران رها سازند .لزوم جبران ضرر معنوی و گرایش نظامهای مختل
حقوقی دنیررا ررره ایرن سرم .و اهمی .قرارداد در روارط حقوقی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه ،رر جبران ایرن نروع ضررر و
توجرره مررضاع

نظام حقوقی ایران ره ضرر معنوی تاکید دارد .پژوهش حاضر از جه .توجه ره مبانی و نگررر

ررره رویرره

قررضایی و استناد ره آرا صادره و خصوصا شیوههای جبررران ضرررر معنرروی و همچنین ارزیرراری آن ،از دیرردگاه نظررام
حقوقی ایران و توجه نظام حقوقی انگلیس در نوع خود ردیع و تازه اس..
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 -2قرارداد و مسئولیتهای قراردادی
قرارداد مه ترین سرندی اسر .که اراده طرفین در آن منعکس گردیده اسر ..حدود تعهدا  ،شرررررروط ضرمن عقد ،مد
سایر توافقا
تعهدا

و

متعاقدین در قررررارداد تنظیمررری ذکرررر میگردد و مطرررار آن عمرررل میکنند .اجرای صحیح میاد قرارداد و

ناشری از آن و پایبنردی و ملترزم ررودن رره آن ،رضرای .طرفین و آیار مثب .اییای تعهدا

داش ،.ولی اگر چنانچه یکی از طرررفین یررا هر دو طرف ،ره تعهدا

طرفین را درپی خواهد

ناشی از آن عمل نکنند ،آیار سو این عهدشکنی دامن

طرفین عقررررد را خواهررررد گرف ..اهمی .قرارداد ره حدی اس .که در صور

نقض آن ،نهتنها متعاقدین ،رلکه سیرررررت

قرررضایی و حتی جامعه نیز از این نقض و عهدشکنی ریتثییر نخواهند رود .البته الزاما قرارداد همیشه کتبی نیرررر ،.ررخی
قراردادها و روارط قراردادی اشخا
هدف قرارداد در خررار
پس از تعری

ره صور

شیاهی صور

میگیرد .اما نوع قررررارداد ،موضررروع قرارداد ،و طرفین و

وارده و آیار فردی و جمعی آن و نوع خررار

قرارداد ،انواع آن از حیم تثییر در خررار

وارده مؤیر خواهد رود .ره همین جه .در ادامه،

مطررح و مورد رحم قرار گرفته اس..

 -1-2تعریف مسئولیت قراردادی
کرری که ره عهد خود وفا نمیکند و ردین وسریله راعم اضررار ه پیمانش میشرود ،راید از عهده خررارتی که ره رار آورده
اسر ،.ررآید .ضرمانی که متخل

در این راره پیدا میکند ،ره لحاظ ریشره ،تعهد اصرلی مررئولی .قراردادی 1نامیده میشرود .ره

ریان دیگر ،مررئولی .قراردادی عبار

از میاد قرارداد خصروصری ررای اشرخا

اسر .از تعهدی که در نتی ه تخل

ای اد

میشرود .را این وصر  ،تعهدی که نقض شرده و ناشری از قرارداد اسر ،.تعهد اصرلی روده و تعهدی که ره سربب نقض قرارداد
رر عهده مدیون قرار میگیرد ،تعهد یانوی یا فرعی نامیده میشررود .قید اصررلی و یانوی از حقوق رومیان و نوشررتههای پوتیه
اقتباس شده اس .و فایده آن جدا کردن تعهد قراردادی و قهری اس( .کاتوزیان ،1395 ،ج ،1
نقض قرارداد را چنین تعری
معیوب و ناق

میکننرد :کوتراهی یر

طرف در اجرای هر یر

از تعهردا

یا همراه را تثخیر نیز میشرود .قانون مدنی ایران نیز در فصرل ایر معامال

.)60

قراردادیا
خررارا

کره شرررامرل اجرای
ناشری از نقض قرارداد

ره این موضروع اشراره کرده اسر ..قانون مدنی ردون اینکه تعرییی از نقض تعهد ره عمل آورد ،صررفا در چندین ماده از ماده
 221تا  230آیار و احکام ناشرری از نقض قرارداد را ریان نموده اسرر ..امروزه رخش مهمی از دعاوی مطروحه در محاک ره
دلیل نقض تعهدا

قراردادی اسر .که ره نظر میرسرد را توجه ره نیازهای جامعه و پیشررف .سرریع و تحوال

اجتماعی و

پیچیدگی روارط حقوقی جوارگوی آنها نیر..
در فقه رحم مررتقلی تح .عنوان مررئولی .قراردادی وجود ندارد .اسراسرا آنچه مورد توجه فقها اسر ،.ضرمان ناشری از فعل
یا ترك فعل اسر .که موجب ورود خررار

ره دیگری میگردد که ذیل مباحم و اتالف و ترربیب ره آن پرداخته شرده و در

واقع ره عنوان تشکیل دهنده مبانی مرئولی .در فقه قارل طرح اس..
در فقه امامیه ضرمان قهری ره ضرمان قراردادی اصرال .دارد .افزون رر این میتوان ادعا کرد ،تنظی روارط مالی الزامی ،در فقه
امامیه تا اندازه زیادی رر میهوم ضرمان مبتنی اسر ..اصرال .ضرمان قهری و تثییر آن در حوزه قراردادها را میتوان در چندین
موضرع گوناگون مشراهده کرد .عقد را میتوان رهگونهای تیرریر کرد که فینیرره متضرمن ضرمان قهری راشرد .عقد از اسرباب
ضررمان قهری ره شررمار آمده اسرر ..ردین معنا که را تحق عقد ،هر ی

از طرفین ضررامن مال دیگری اسرر( .نعم .اللهی،

.)1395

Cotractual Liability.
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1

تعهد اصرلی از خود قرارداد و مررئولی .قراردادی از عدم اجرای قرارداد ناشری میشرود (قاسر زاده،1387 ،

 .)217لاا،

مبنای مررئولی .قراردادی گاهی از تقصریر و گاه از عدم حصرول نتی ه معین حاصرل میشرود .زمانی که تعهد متعهد ره وسریله
راشد مانند تعهد امین ره نگهداری از مال مورد ودیعه ،اجاره و ...مرئولی .قراردادی ناشی از آن مبتنی رر تقصیر متعهد ای اد
میشود و متعهد له راید تقصیر متعهد را یار .کند ،ولی در قراردادهایی که متعهد ،حصول نتی ه معین را پایرفته اس ،.عدم
حصول آن نتی ه ررای متعهد ای اد مرئولی .میکند ،گرچه تقصیری مرتکب نشده راشد (همان).
در هیچ نظامی ره عهدشرررکن 1پادا

نمیدهند ،عدم اجرای تعهد تثخیر یا اییای ناق

متعهد له نخواهد داش ..اشاعه اینگونه عهدشکنیها عالوه رر خرار

ی

قرارداد ،پیامدی جز زیان ررای

مادی و ای اد جو ریاعتمادی در جامعه ،در مواردی

ره اعتبار و روح و روان افراد جامعه نیز صرردمه وارد میکند که جبران آن ره مراتب دشرروارتر از جبران ضرررر و زیان مادی
اس..
 -2-2ارکان مسئولیت قراردادی
هدف نهایی طرفین عقد ،اجرای صرحیح و ره موقع قرارداد و تعهدا

ناشری از آن اسر ..اگر یکی از طرفین از تعهدا

خود

شرانه خالی کند ،مررئولی .قراردادی متوجه وی خواهد رود .ررای تحق مررئولی .قراردادی وجود ارکان ذیل الزم اسر:.
وجود تعهد ،تخل

از تعهد ،ضررری که از نقض قرارداد ره طرف وارد میشرود ،رارطه سرببیتی که رین تخل

و ضررر وجود

دارد.
 -1-2-2وجود تعهد
تعهد عبار

اسر .از ی

2

رارطه حقوقی که ره موجب آن شرخ

شربه جرم و یا ره حک قانون ملزم ره دادن چیزی یا مکل
(جعیری لنگرودی،1387 ،
حاضرر در خصرو

 .)1را توجه ره تعری

یا اشرخاصری غنی نظر ره اقتضرا عقد یا شربه عقد یا جرم را

ره فعل یا ترك عمل معینی ره نیع شرخ

یا اشرخا

میشروند

فوق ،منشا تعهد ممکن اس .قانون یا قرارداد راشد ،اما موضوع رحم

قرارداد اسر .که یکی از مه ترین و اصرلیترین ارکان مررئولی .قراردادی ،وجود تعهد ناشری از قرارداد

میراشرد و طرفین عقد ضرمن آن متعهد ره ان ام کار یا ترك کار معین میشروند .تعهد ممکن اسر .ایر مررتقی عقد یا قرارداد
راشرد ،مثل اینکه شرخ

ضرمن عقد قبول میکند سراختمانی ررای متعهد له احداث نماید و گاهی ه تعهد تبعی اسر .که از

تعهد اصلی ناشی میشود .مانند تعهد مشتری ره ترلی مبیع ره رایع ،در هر صور  ،قرارداد قانون حاک رین متعاقدین اس..
حدود تعهدا

هر ی

در آن ریان میگردد .ره اعتقاد ررخی از حقوقدانان در عقود تملیکی مانند اعیان مرررئولی .قراردادی

نیرر .و همچنین اگر تعهد ره پرداخ .مبلغی پول راشرد ،مررئولی .قراردادی مطرح نمیراشرد (کاتوزیان ،1376 ،ج،4
 .)146البته در مورد اول ره دلیل تملیکی رودن ایر مرررتقی عقد درسرر .اسرر ،.چرا که ره محض ای اب و قبول مالکی .ره
مشررتری منتقل میشررود .ولی در پیامد آن فروشررنده متعهد ره ترررلی مبیع اسرر ..در مورد دوم ه اگر کررری تعهد کرده ره
دیگری مبلغی پول پرداخ .نماید و آن تعهد ره عمل نیاورد .سرؤال مه و اسراسری این اسر .که از این تخل

ره متعهد له

خرارتی وارد گردیده اس .یا نه .در این ا میاد تعهد و قرارداد فیمارین مؤیر خواهد رود.
اصرل لزوم وفای ره عهد که میاد آیه «أوفوا رالعقود» (مائده )1 ،و حدیم نبوی «المومنون عند شرروطه » اسر ،.شرامل کلیه
قراردادها میشرود .رر طب این ادله ،رر هر نوع التزام و پیمانی که واجد شررایط عمومی عقود راشرد ،حاک اسر ..حتی اگر
فاقد نام و عنوان خاصری روده و در زمان تشرریع و قانونگااری صردر اسرالم سرارقه نداشرته راشرد .فقهای ما در اسرتدالل ره آیه
«یا ایها الاین آمنو اوفو رالعقود» سرره دسررته رودهاند .گروهی در آیار فقهی خود از اسررتدالل ره این آیه ررای تعمی میاد آیه
نرررربر .رره همره عقود (معین و نرامعین) خودداری کردهانرد ،گروهی دیگر میراد آیره را عرام و شرررامرل همره عقود و قراردادهرا
Breach of obligation.

1

2 Obligation.

5

دادهاند که در زمان تشررریع و در فقه دارای نام و

میدانند .گروه سرروم نیز حک آیه را تنها ره آن دسررته از عقود اختصررا

عنوان معین اس( .عمید زن انی .)1370،پیمانشکنی چه رراساس مبانی فقهی و قانونی و چه رراساس مبانی اخالقی ،ماموم
و قارل سرزنش روده و راید از عهده رفتار پیمانشکنان خود ررآید.
 -2-2-2تخلف یا نقض قرارداد
عدم اجرای میاد قرارداد و عدم اییای تعهد یا تثخیری در اجرای قرارداد ،نقض تعهد قراردادی اسرر ..موضرروع قرارداد و
فیمارین در نقض قرارداد ،مؤیر اسررر ..ره عنوان مثال اگر ی

تعهدا

تولیدکنندهای طب قراردادی متعهد شرررده هزار متر

پرارچره در موعرد معینی رره خریردار تحویرل دهرد ،ولی در موعرد قرارداد فقط پنج هزار متر آن را تحویرل دهرد ،نقض قرارداد
تلقی میشود.
قانون مدنی ایران در مواد  221تا  230ره موضروع نق

قرارداد و خررار

ناشری از آن پرداخته اسر .که در قواعد عمومی

قراردادها ره عبارتی شامل همه انواع قرارداد میشود .نوع تعهد ناشی از قرارداد نیز در ایبا
قاعده این اس .که زیاندیده راید عدم اجرای قرارداد را ایبا
ایبا

دعوی و نقض قرارداد مشخ

کند تا رتواند خرار

ادعای متعهد له مؤیر اس ..لاا،

رگیرد ،ولی نوعی تعهد میراشد ،که رار

میکند که ره عهده چه کری اس( .قاس زاده،1387 ،

.)230

تقصریر اع از عمد و غیر عمد در عهدشرکنی ،شررط ضرروری ررای ای اد مررئولی .قراردادی اسر ،.مواد  278و  614و 631
از قانون مدنی ،مشررعر رر این معنا اسرر ..را اینحال ،ررخی اعتقاد دارند که مرررئولی .متعهد در جبران خرررار
عهدشرکنی و تخل

ناشرری از

از قرارداد ره تقصریر او ارتباطی ندارد ،رلکه مررئولی .عهدشرکن در این ا محض یا مطل میراشرد که

قانونگاار رر متعهد تحمیل نموده اس ..ره عبار

دیگر ،از نظر این گروه ،نقض قرارداد و عهدشکنی تقصیر ره شمار نیامده

و مررئولیتی که ره محض عدم اجرای قرارداد ره متخل

تحمیل میشرود ،ناشری از حک قانون اسر ..در حقوق انگلیس نیز

از این نظر پیروی شرده و مررئولی .قراردادی در شرمار مررئولی .محض آورده شرده اسر( .نصریری .)1387 ،ره اعتقاد
نگرارنرده ،مررررئولیر .قراردادی ررا نقض قرارداد محق میشرررود .متعهردی کره پیمرانشرررکنی میکنرد و تعهردا
نمیآورد ،مرررئول جبران خرررار
نتی ه ،در کییی .و نوع ایبا

خود را ررهجرا

وارده اسرر ..اما قرار تنظیمی فیمارین اینکه آیا تعهد قراردادی ،تعهد رهوسرریله اسرر .یا

مرئولی .قراردادی تثییرگاار خواهد رود.

رنارراین ،اگر از نقض قرارداد خرررارتی حاصررل نشررود ،صرررف ایبا

دعوی ررای فرد متعهد له کاری عبم و ریهوده تلقی

میشرود .اما در حقوق انگلیس حتی در موردی ه که از قبل نقض قرارداد خررارتی متوجه طرف نشرده ،مبلغی تح .عنوان
خررار

اسرمی تعیین میشرود ) .(Burrows, 2004, P.589این خررار

مبلغ ناچیزی اسر .و ررای جبران ضررر از

متعهرد لره نیرررر ،.رلکره ررای انعکراس قبح نقض قرارداد اسررر .و جنبره نمرادین دارد .در جنبره نمرادین ،همین اعالم دادگراه
مناسبترین طری جبرانی اس( .مدرس و گلشنی.)1392 ،
ردون شر

ورود ضررر یکی از ارکان مررئولی .قراردادی اسر .و ررای اینکه متعهد له رتواند از طرف پیمانشرکن خررار

مطالبه کند ،راید ورود ضرررر ره خود را ایبا
میکنند که در صرور

تخل

نماید .اما طرفین عقد مبلغی تح .عنوان وجه التزام در قرارداد فیمارین تعیین

از اجرای تعهد یا نقض قرارداد ،متعهد له اسرتحقاق دریاف .آن را خواهد داشر ..در این مورد

حتی اگر خرارتی ه ره متعهد له وارد نشود ،این مبلغ قارل مطالبه روده و متعهد له چنانچه نقض قرارداد را یار .کند ،دیگر
نیازی ره ایبا

ورود خرار

نخواهد داش..

6

 -3-2-2رابطه سببیت بین زیان وارده و نقض قرارداد
در ای اد خرار

ممکن اس .اسباب متعددی دخال .داشته راشند ،ررای ررقراری و ای اد مرئولی .قراردادی راید رین زیان

وارده و نقض قرارداد رارطه مررتقی و ریواسرطه وجود داشرته راشرد و خررار

وارده ناشری از نقض قرارداد راشرد .در حوزه

مررئولی .مدنی و همچنین در منارع فقهی در مباحم مرروط ره ضرمان ،در صرور
گرفته در حوزه مررئولی .قراردادی ماده  227ق.م ریان میدارد :متخل

تعدد اسرباب ،رحمهای میصرلی صرور

از ان ام تعهد وقتی محکوم تثدیه خررار

میشرود

که نتواند یار .نماید که عدم ان ام ره واسررطه عل .خارجی روده اسرر .که نمیتوان مرروط ره او نمود .همچنین ماده 229
قانون مدنی میگوید :اگر متعهد رهواسررطه حادیه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوسرر ،.نتواند از عهده تعهد خود ررآید،
محکوم ره تثدیه خرررار

نخواهد رود .عالوه رر این ممکن اسرر .متعهدله در مقام دفاع نقض قرارداد ره اسررباب دیگری

منترررب نماید که ره طور مرررتقی در ورود خرررار
خرررار

دخال .داشررته راشررد یا رفتار خود متعهد له در ورود زیان یا افزایش

وارده دخال .داشررته و متعهد له در مقام دفاع نرررب .ره آن اسررتناد نماید .این رحم تح .عنوان قاعده

کاهلی1

زیاندیده در حقوق انگلیس پایرفته شده اس.(Deakin, Johnston & Markesinis, 2008, P. 975) .
در حقوق ایران نیز در حوزه مرررئولی .مدنی نقش زیاندیده در ورود یا افزایش خرررار

وارده مورد توجه میراشررد .اما

خوانرده دعوی در مررررئولیر .قراردادی ه عالوه رر حوادث خرارجی رره رفترار متعهرد لره نیز کره موجرب ورود یرا افزایش
خررار

روده ،میتواند اسرتناد کند .مثال اگر متعهد له در تثمین منارع مالی ی

قرارداد تثخیر نماید و متعهد نتواند در موعد

مقرر تعهد را ان ام دهد ،در مقام مطالبه خرار  ،خصوصا وجه التزام قارل دفاع اس..
ماده  221قانون مدنی لزوم مطالبه خرررار

را در صررورتی میداند که خرررار

ره حک قانون عرف یا قرارداد قارل مطالبه

راشرد .یعنی اگر خررارتی در قرارداد ریان نشرده راشرد ،ره حک قانون یا عرف ،آن نوع خررار
ررخی از حقوقدانان تصریح ره خرار

عرفی ،امری زائد اس ،.زیرا لزوم جبران خرار

قارل مطالبه راشرد .ره اعتقاد

ره اندازهای روشن و قطعی اس..
.)23

تصور اینکه در موردی عرف ،کری را مرئول نشناسد ،دشوار اس( .قاس زاده،1387 ،

 -3شرایط مطالبه خسارت در حقوق انگلیس و کنوانسیونها
حقوق انگلیس که مه ترین جلوه کامن ال اسر ،.جبران خررار
میداند .ولی مواردی از تعهدا

رهوسریله پول را وسریلهای مناسرب در مقارل نقض تعهد

و قراردادها ه وجود دارد که را پرداخ .خررررار

تعهد ان ام نمیگیرد که در صرررور

خودداری متعهد از اییای تعهد ،جایگزینی ررای آن یاف .نمیشود.
همین نگر

و رویه حاک رر سریررت قضرایی انگلیس ،نظام حقوقی منرر

و رر پایه مطالبه خررار

خرررار های قارل مطالبه در این نظام شررکل گرفته اسرر ..خرررار هایی نظیر خرررار
اسرتردادی3،یا اعادهای ،خررار

اسرمی 4و خررار

جبرانی یا ترمیمی 2،خرررار

تنبیهی 5ازجمله خررار هایی هررتند که در سریررت حقوقی انگلیس قارل

مطالبه میراشررند که شرررایط نحوه ارزیاری و چگونگی صرردور حک رر آنها متیاو
مرررئولی .قراردادی محض اسرر ..ره این معنی که متعهد له را ایبا
هدف اصرلی از خررار

ای اد کرده و انواع

میراشررد .در نظام حقوقی انگلیس،

نقض قرارداد ررای مطالبه خرررار

قراردادی در سریررت قراردادی این اسر .که شرخ

کافی خواهد رود.

زیاندیده در شررایطی که اگر قرارداد اجرا

میشرد ،در آن شررایط قرار میگرف ،(Ruff,2005, P.167) .اما در این نظام حقوقی نیس نقض قرارداد قارل سررزنش
1 Mitigation.
2

Compen satory damages.
Restitution interest
4 Nominal damages.
5 Exemplary punitive damages.
3

7

روده ،حتی اگر خرررارتی ه ره طرف مقارل وارد نشررود .دادگاه ،ناقض قرارداد را ره مبلغی جزئی صرررفا ررای انعکاس قبح
نقض قرارداد محکوم مینماید .تحق ضررر در مررئولی .قراردادی الزم و در حقوق ایران جایگاهی ندارد .لاا ،در مواردی
که متعهد له قصررد مطالبه خرررار

را دارد ،عالوه رر ایبا

نماید که اوال ی

نقض تعهد قراردادی ،راید ایبا

خرررار

نماید ،یالثا خررار

و

واقعی از ناحیه نقض قرارداد ره متعهد واردشرده راشرد ،یانیا نوع خررار

وارده ره مررتح را مشرخ

زیان وارده ،خرررارتی دوری نباشررد ،در مورد قرررم .اخیر خرررار

زمانی قارل مطالبه اسرر .که ره طور طبیعی از نقض

قرارداد ناشی شود (همان).
وجود شررایط الزم ررای مطالبه خررار
تعهدا

در کنوانرریون ریع رینالمللی کاال و اصرول قراردادهای ت اری رینالمللی در نقض

قراردادی پیشرینیشده اس ..یکی از اصلیترین و مه ترین شروط ،ررای مطالبه خرار

نقض قرارداد 1اس ..این

شررط در مواد  45و  61کنوانرریون پیشرینیشرده اسر .ماده  45کنوانرریون ناور ره نقض تعهد از سروی ردیع(فروشرنده) و
ماده  61نیز ناور رر نقض قرارداد از سوی مشتری میراشد .نقض در این دو ماده ،در عبار

کوتاهی ریان شده که ره عبارتی

ضرعی ترین حال .نقض قرارداد تلقی میشرود .رنارراین ،نقض تعهد ره هر درجهای راشرد ،از سروی کنوانرریون این ح را ره
طرف مقارل میدهد تا اقداماتی را رر اسرتییای ح خود ره عمل آورد .اصرول قراردادهای ت اری نیز از نقض متعهد ره عدم
ان رام تعهرد تعبیر کرده و در مراده  7-1-1ریران میدارد :عردم اجرای تعهرد عبرار
ی

از تعهدا

قراردادیا

که شامل معیوب و ناق

ای اد ضررر 2نیز یکی از شررایط مطالبه خررار
تعهد مررتوجب خررار

اسررر .از کوتراهی یر

طرف در اجرای هر

یا همراه را تثخیر نیز میشود.

اسر ،.اگرچه در نظام حقوقی انگلیس را توجه ره آنچه ریان شرد ،خود نقض

(اسرمی )3اسر ،.ولو ضررری وارد نشرود .ولی در تمام نظامهای حقوقی ازجمله کنوانرریونها اگر از

قِبل نقض قرارداد زیانی وارد نشرررود ،متعهد له نمیتواند چیزی را مطالبه کند .ازجمله شررررایط دیگر مطالبه خررررار

در

کنوانرریون ریع و اصرول قراردادهای ت اری رینالمللی وجود رارطه سرببی 4.رین نقض تعهد و ای اد ضررر میراشرد .این شررط
در ماده  74کنوانرریون ریع رینالمللی کاال تلویحا ریان شرده اسر :.خررار
عبار

اسر .از  . ...آنچه مالك مطالبه خررار

قرارداد روده و ره عبار

ناشری از نقض قرارداد ره وسریله یکی از طرفین

در این ماده ریان شرده ،این اسر .که خررار

رهتر رین نقض قرارداد و ای اد ضرر رارطه مرتقیمی وجود داشته راشد.

از دیگر شررایط امکان مطالبه خررار  ،قارلی .پیشرینی 5خررار

اسر ،.در واقع طرفین قرارداد حین العقد ره این امر توجه

داشرته راشرند و زیانهای غیرمتعارف و اسرتثنایی قارل مطالبه نیررتند .حدود تعهدا
تراضری آنها تعری

طرفین در چهارچوب قرارداد ،اراده و

میشرود .ماده  74کنوانرریون رینالمللی کاال ره این شررط توجه کرده و ریان میدارد ... :این خررار

نمیتوانرد از مقردار زیرانی کره نقضکننرده در زمران انعقراد قرارداد و رره مردد واقعیرا
واق

وارده راید ناشری از نقض

و موضررروعراتی کره در همران موقع رردانهرا

روده یا میراید میروده ،ره عنوان ایر ممکن الحصررول نقض قرارداد پیشرینی کرده یا میراید پیشرینی میکرده اسرر،.

مت اوز راشد.

 -4شیوههای ارزیابی خسارت معنوی
در مبراحم قبلی ریران گردید که یکی از ایراداتی که مخالیان خررررار

معنوی مطرح میکنند ،قارل تقوی نبودن آن اسررر..

اگرچه این ایراد فیالواقع وارد اسرر ،.ولی همانگونه که گیته شررده ،علیرغ وارد رودن این اشررکال ،خرررار

معنوی در
1 Breach

of obligation.
Damages.
3 Nominal damages.
4 Causation.
5 Remoteness
2
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نظامهای حقوقی مختل

پایرفته شررده و را وجود آن محاک نرررب .ره جبران این نوع خرررار

فرضری که قرار رر پرداخ .مبلغی پول ره عنوان خررار
شیوه ارزیاری خرار

رأی میدهند .رنارراین ،در

معنوی میراشرد ،راهکار واحد و منرر می وجود ندارد که در ادامه

معنوی در حقوق ایران و انگلیس ریان میگردد.

 -5مالکهای ارزیابی خسارت معنوی در حقوق ایران
را توجه ره منش را ورود خرررار
شرخصری و خانوادگی ،خررار

معنوی و آیار ناشرری از آن در مواردی نظیر خرررار

معنوی ناشری از درد و رنج صردما

جررمی ،و خررار

و اعتبار

معنوی وارده ره شررهر

معنوی ناشری از نقض قرارداد عل

األصول از طری پرداخ .مبلغی پول ،جبران میگردد.
 -1-5مالکهای قانونی برای ارزیابی خسارت معنوی
ال

 -ماده  13قانون صردور چ

خرررار

مصروب  1355علیرغ اصرالح آن و عدم قارلی .اجرا ،معیار مشرخصری را ررای تعیین

معنوی ریان نموده رود که در رخشرری از ماده ماکور چنین آمده :دارنده چ

میتواند علیه کررری که دسررتور عدم

پرداخ .داده ،شرکای .کند ،هرگاه خالف ادعایی که موجب عدم پرداخ .شرده ،یار .گردد .دسرتوردهنده عالوه رر م ازا
مقرر در ماده  6این قانون ،ره پرداخ .ی
صرور
خررار

چهارم وجه چ

ره عنوان خررار
ره ران

مطالبه از قرار صردی دوازده در سرال از تاریا ارائه چ

معنوی شراکی و نیز خررار

تثخیر تثدیه در

محکوم خواهد شرد .ره نظر میرسرد این ماده نوعی

معنوی را مدنظر قرار داده که ناشری از نقض تعهد و قرارداد میراشرد و معیار دقیقی را ررای میزان خررار

لحاظ نموده که دادگاه مکل

ره رعای .آن اسر ..لاا ،را رعای .مبلغ چ

ره میزان ی

معنوی

چهارم وجه آن ره عنوان خررار

معنوی ،قارل مطالبه از سوی ذینیع میراشد.
ب -قانون م ازا

عمومی مصرروب  1304در ماده  212نیز مکرر را تعیین معیار و ضررارطه قانونی ررای پرداخ .خرررار

معنوی ریان میدارد :هر کس مرتکب یکی از جرمهای ماکور در ماده  207و  208و  209گردد ،عالوه رر م ازا های مقرر
ره تثدیه خرررار

معنوی م نی علیه که در هر حال کمتر از  500ریال نخواهد رود ،محکوم میشررود .مالحظه میگردد که

قرانون مراکور اوال :آسررریرب نراشررری از جرم علیره منرافی عیر .را معنوی تلقی نموده و جبران آن نیز از طری پرداخر .پول
صور

میگیرد .یانیا :مبلغ  500ریال حداقل خرار

ج -خرررار

روده و دادگاه میتواند ره مبالغ ریشتری نیز حک صادر نماید.

معنوی ناشرری از جرائ علیه عی .و اخالق اشررخا

از جمله زیانهایی اسرر .که قارل مطالبه میراشررد .از

رارزترین مصرادی این نوع خررار  ،زیان وارده ره آررو و حیثی .دختری میراشرد که مورد سرو اسرتیاده جنرری واقع شرده
اسر ..ماده  212مکرر قانون م ازا

عمومی سرار ره صرراح .آن را خررار

معنوی و مبلغ خررار

را معین کرده رود.

همین دیردگراه در مراده  9قرانون مررررئولیر .مردنی نیز انعکراس یرافتره و ریران میدارد :دختری کره در ایر اعمرال حیلره ررا تهردیرد یرا
سرو اسرتیاده از زیر دسر .رودن حاضرر ررای همخوارگی نامشرروع شرده ،میتواند از مرتکب عالوه از زیان مادی ،مطالبه زیان
معنوی ه رنماید .در قانون م ازا

مصرروب  ،1392قانونگاار را مدنظر قرار دادن موضرروع ماکور و ریان م ازا

ماده  231اشررعار میدارد .در موارد زنای ره عن
مقرر ره پرداخ .ار

و در حک آن ،در صررورتی که زن راکره راشررد ،مرتکب عالوه رر م ازا

البکاره و مهرالمثل نیز محکوم میشرررود .در صرررورتی که راکره نباشرررد ،فقط ره م ازا

مهرالمثل محکوم میگردد .در خصرو

آن در

و پرداخ.

این ماده قانونی ذکر چند نکته ضرروری اسر .اوال :ردیهی اسر .که زیان وارده از

ناحیه این نوع جرائ ره قطع یقین معنوی روده و سارقه قانونگااری نیز مؤید آن اس..
یانیا :را عنای .ره اختالف نظر فقها در اینکه ار

البکاره و مهرالمثل آیا یکی هرررتند یا هر کدام جدا محاسرربه میگردند ،ره

نظر میرسررد قانونگاار از نظری تبعی .کرده که آنها را دو موضرروع علیحده تلقی میکنند .یالثا :را رررسرری منارع فقهی،
9

اسراسرا موضروع رکار
میرسرد ،ار

دیه مقدار ندارد (محمودیان اصریهانی و مالمیر .)1392،نظر ره ماده  658قانون م ازا

البکاره مقدار خررار
یعنی مهرالمثل و ار

دو خرار

اسرالمی ره نظر

معنوی ناشری از این نوع جرائ میراشرد .خصروصرا در موردی که ررای زنان راکره هر
البکاره قارل مطالبه میراشد ،این دیدگاه را تقوی .میکند.

 -1-5مالک ارزیابی خسارت معنوی از سوی دادگاه
دادگاه ناور ره مواد قانون م.م .اسر ..رراسراس آن ،زمانی که

صردور حک رر جبران زیان معنوی از طری ارزیاری و تشرخی

دادگاه خواهد رود .اما در ررآورد و ارزیاری زیان

حک رر عارخواهی یا نظائر آن صرادر شرود ،ردیهی اسر .که را تشرخی

میزان خرررار

معنوی ررای پرداخ .مبلغی پول ،دو راهکار فراروی دادگاه وجود دارد .ماده  3ق.م.م در تعیین تکلی

ریان

میدارد :دادگاه میزان زیان و طریقه و کییی .جبران آن را را توجه ره اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد  . ...لاا ،تعیین
میزان خررار
رو

از نظر قانون مررئولی .مدنی رر عهده دادگاه اسر .که عل األصرول از طری کارشرناسری صرور

و شرریوه یکی از اصررلیترین مشررکال

خررار

فرا روی محاک اسرر .که حقیقتا معیار و مدرکی که دادگاه راید رراسرراس آن

معنوی را ارزیاری کند ،کدام اسر .و حتی در فر

ندارد که مالك ارزیاری آن قرار گیرد .اگرچه تعیین خررار

تعیین خررار
در هر صرور

ارزیاری گردیده راشرررد .عدم وجود ضرررارطه و معیار مشرررخ
دشواریهای شیوه ارزیاری خرار
در مباحم پیشرین در خصرو

میگیرد .این

از سروی کارشرناسران ضرارطه مشرخصری وجود
را دادگاه روده ،ولو میزان آن از سروی کارشرناس
و اختالف نظر محاک و حقوقدانان از

 ،تعدد موضررروعا

معنوی از سوی دادگاه میراشد.
معنوی ره پول سرخن فراوان گیته شرد .سرختی این کار

صرعور .ارزیاری و تقوی خررار

زمانی خود را ریشرتر نمایان میکند که دادگاه قصرد ارزیاری آن را داشرته راشرد .چرا که در دو مالك ارزیاری از سروی قانون
معنوی از سرروی قانونگاار و تقوی آن توسررط خواهان حین تقدی دادخواسرر .این دشررواری ک تر

یعنی تعیین خرررار

وجود دارد .تعدد شرعب و فقدان ی
فراه میآورد .در این صرور
مورد خا

ضرارطه فنی موجبا

راید پایرف .خررار

 ،ارزیاری گردد و شررایط اشرخا

نیر .و رهآورد آن ی

صردور آرا متیاو

معنوی ره صرور

تعیین خررار

در قر

از سروی دادگاه را

موردی تنها را لحاظ شررایط و اوضراع احوال آن
سریررت قضرایی منظ

ره همدیگر تعمی داده نشرود .اما این رویه مناسرب ی

رینظمی رالتکلییی اصحاب دعوی و مبروط الید رودن محاک خواهد رود.

ره اعتقاد نگارنده در این راسرتا دو معیار نوعی و شرخصری راید مدنظر واقع شرود .ره عنوان مثال شرخصری ررای ان ام ی
زیبایی ره پزشرر

متخصرر

مراجعه مینماید و در قراردادی پزشرر

عمل

متعهد میگردد خواسررته ریمار خود مطار آنچه در

قرارداد ذکر شرده مورد عمل جراحی قرار دهد .در صرورتی که نتی ه عمل جراحی مطار خواسرته ریمار نباشرد و یا ره دالیل
دیگر نتی ه مطلوب حاصرل نشرود ،ردیهی اسر .در فر

فوق مررئولی .پزشر

ی

مررئولی .قراردادی اسر .و ره دلیل

عدم تحق نتی ه موردنظر زیان وارده قطعا زیان معنوی خواهد رود .آنچه در این مثال میتوان ره عنوان جبران ضرررر مدنظر
قرار داد ،تقوی خررار

معنوی ره پول اسر ،.چرا که زیاندیده میتواند را دریاف .خررار

در خصرو

آالم ناشری از عمل جراحی نامناسرب اقدام نماید .حال راید در نظر داشر .جه .ارزیاری این خررار

ترمی و یا کاهش
چه معیاری را در نظر

گرف..
 -1معیار نوعی :اگر ررای ارزیاری خررار
شرود ،این نگر

معنوی در چنین فرضری از سروی دادگاه فقط نوع انرران متعارف در نظر گرفته

اگرچه در ای اد و رویه واحد و انرر ام آرا مویر خواهد رود ،ولی در صردما

روحی و روانی و جبران

ضرر معنوی تکیه رر چنین معیاری عادالنه نبوده و را هدف جبران ضرر معنوی انطباق ندارد.
 -2معیار شرخصری :در این رو
میگیرد و رراسراس آن خررار

هر فرد جداگانه موضروع دعوی خررار
معنوی تعیین میگردد .این رو
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معنوی اسر .و دادگاه صررفا شررایط او را در نظر

نیز ایرادهای خا

خود را دارد و تمایز رین انررانها رر

خالف شرثن و شرخصری .انررانی و حقوق شرهروندی اشرخا
میراشند و آرا صادره غیرمنر
 -3معیار مختلط :در این رو

و ره دور از ی

روده و از جهتی دادگاهها در تعیین ضررر معنوی مبرروط الید

رویه منظ خواهد رود.

ررای ارزیاری خرررار

معنوی هر دو معیار نوعی و شررخصرری الزم میگردد .ردین معنی که

محاسرن هر دو شریوه مدنظر قرار میگیرد و عیب توجه صررف یکی از معیارها را نیز نخواهد داشر ..ره همین جه .انررانها
ردوا ره جه .انران رودن دارای حقوق انرانی ررارر و از شثن و کرام .یکرانی ررخوردارند.
ولی راید توجه داشر .در تشردید زیان معنوی مالكهای دیگر ه دخال .خواهد داشر ..سرن ،جنس ،تحصریال  ،شرغل در
میزان محرومیر .زیاندیده از مواهب رینرایی و آسررریرب روحی و روانی تثییرگاار خواهد رود .لاا ،کودکی که در ایر حادیه یا
ناشری از اشرتباها
رصری لا

پزشرکی رینائی خود را از دسر .میدهد ،از ررریاری از مواهب زندگی محروم میگردد ،از هیچ تیریح

نمیررد ،آینده شغلی وی تح .تثییر قرار میگیرد و در زندگی روزمره او اختالل ای اد میشود.

اوال :را تکیه رر معیار نوعی ررای همه انرانها در چنین فرضی ی
یانیا :ررای افزایش میزان خررار

خرار

معنوی واحد و پایداری تعری

معنوی راید فاکتورهای دقی سرن ،جنس ،شرغل ،تحصریال

رینائی و تثییر آن رر زندگی فردی و اجتماعی مدنظر واقع شرود .ره عنوان مثال :اگر شرخ
دسر .ردهد ،در طول حیا

و تعیین گردد.

و میزان محرومی .از مواهب

در دوره کودکی رینائی خود را از

آینده خود از ررریاری از مواهب زندگی محروم خواهد شرد .تماشرای طبیع .و مناور ،تماشرای

فیل  ،دیدن چهره رررتگان و افراد ،مطالعه و محرومی .از رانندگی و دسرتیاری ره اغلب مشراغل تنها رخشری از محرومی.هایی
اسر .که در نتی ه از دسر .دادن رینائی خود متحمل خواهد شرد .ولی اگر چنین مشرکلی ررای ی

فرد مررن در فر

مثال

شرصر .سراله ای اد شرود ،ره مراتب درد و رنج ک تری را تحمل خواهد نمود .سرایر فاکتورهای شرخصری نیز در میزان درد و
رنج ناشری از محرومی .از مواهب زندگی ره نررب .خود تثییرگاار خواهد رود .در مورد جنرری ،.شررایط روحی و روانی
متثیر در ی

حادیه در خصو

زنان از مردان ریشتر خواهد شد.

لاا ،نگارنده اعتقاد دارد ررای تعیین میزان خررار
نوعی و شخصی راید در ارزیاری خرار
فر

 1شررخ

زیاندیده خرار

ال

معنوی در جایی که قرار اسر .ره صرور

مادی جبران شود ،هر دو معیار

معنوی مدنظر واقع شود که در ادامه دو نمونه را رو

ماکور پیشنهاد میگردد.

در دوران کودکی رینائی خود را در ایر خطای پزشررکی از دسرر .میدهد .طب رو

میتوان ررای

معنوی تعیین کرد.
مبلغ A

 -1خرار

محرومی .از رینائی ررای همه اشخا

 -2خرار

معنوی محرومی .از مواهب رینائی مانند محرومی .از دیدن طبیع .و چهره اقوام ،ررتگان و غیره مبلغ A1

 -3خرار

معنوی محرومی .تحصیل و شغل مبلغ A2

 -4خرار

معنوی ناشی از درد و رنج و فشار روحی و روانی مبلغ .A3

لاا ،را در نظر گرفتن سرن امید ره زندگی در ایران که تقریبا  75سرال میراشرد ،ررای چنین شرخصری در موارد  2تا  4ررای هر
دهه میتوان ی

مبلغ را ره خرار

پایه یعنی  Aافزود.

اگرچه زیانهای معنوی را در نظر گرفتن منشرا آنها ررریار فراوان و متعدد هررتند ،ولی الزم اسر .در ارزیاری کارشرناس
حداقل ررای موارد درد و رنج ناشری از صردما
کارشناسان اقدام ره تعیین خرار

معنوی نمایند.

ره اعتقاد ررخی قضرا  ،را توجه ره شررح ووای
تعیین خرررار

وارده ره ردن انررانها ی

ضرارطه کارشرناسری تعیین نمود که رراسراس آن

معنوی را در نظر گرفتن تخص ر

و صرالحی .سرازمان پزشرکی قانونی ره اسرتناد ماده  1قانون تشرکیل سرازمان،
های مختل
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مانند تعیین ار

ره عهده سررازمان ماکور میراشررد .در این

راسررتا پزشررکی قانونی راید ررنامهریزی و اقداما

معنوی ره عمل آورد (ن یی فتاحی،

الزم را در جه .ارزیاری خرررار

.)1383

 -6شیوههای ارزیابی و جبران خسارت معنوی در حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس ررریار گررترده و در عین حال نظاممند و دارای سراختار تعری

رحم جبران خررار

شردهای اسر .و

ریان تیصرریلی آن خارج از موضرروع پژوهش حاضررر میراشررد .در این نظام حقوقی ،گاهی هدف از جبران خرررار
واقعی اسر .و خررار

اتکایی از این قبیل هررتند و خررار

متوقع و خررار

متعهدله وارد میشرود ،راید در زیرم موعه آنها تعری
آن کرب آرامش و لا

جبران

معنوی ناشری از نقض قرارداد را که ره

کرد .چرا که در نقض قراردادهایی که گاهی هدف اصرلی از انعقاد

میراشد ،ره کلی منتیی و از این حیم زیان معنوی ره متعهدله وارد میشود .نمونه این دعاوی مانند

دعاوی تعطیال  ،در حقوق انگلیس پایرفته شرده ،حک رر جبران خررار

معنوی صرادر گردیده اسر .1.گروهی دیگر از

خرراراتی که دادگاههای انگلیس نررب .ره آن رأی صرادر میکنند ،خرراراتی هررتند که هدف آنها جبران واقعی خررار
نیرر ،.خررار

اسرمی و اعادهای و تنبیهی این نوع از خررار

جبران راقی نماند .در گروه اول خرار

وارده ردون

میراشرند ،رلکه هدف این اسر .که خررار

متوقع ،توقع و انتظاری اس .که قرارداد ررای متعهدله از اجرای قرارداد ای اد کرده

و ره خررراراتی حک داده میشررود و جوابگویی انتظار متعهدله را در فر

اجرای قرارداد فراه میآورد .در خرررار

اتکایی متعهدله را تکیه و اعتماد ره طرف قرارداد و اجرای میاد آن ممکن اسررر .وضرررع خود را را هزینههایی تغییر دهد و
ناقض قرارداد راید ضررهای ناشی از اعتماد ره تعهدا
اما در مورد خررار

وی را جبران نماید ).(Wishart,2005, P.527

معنوی ناشری از نقض قرارداد که در ذیل خررار

اسر ،.اصروال محاک انگلیس رر

واقعی قارل تعری

جبران مادی آن یعنی پرداخ .مبلغی پول حک صرادر میکنند .در موارد مرروط ره خررار
پایرفته شرده ،دادگاهها ،را رعای .جمیع جها

معنوی ناشری از نقض قرارداد

نظیر دوری خررار  ،نقش زیاندیده (قاعده کاهلی) اقدام ره تعیین خررار
مصرداقی عمل نمودهاند .نمونه این نوع توجه در رسریدگی را در دعوی ()1976

نموده و راید گی .در مورد آنها ره صرور

 Heywood v wellevs.میتوان مشراهده کرد .در این قضریه ،خواهان را رانندهای ررای انتقال وی ره ایررتگاه قطار ره مبلغ
دو پوند قراردادی را منعقد مینماید تا رعدا ی
راننده خراب شرد و خواهان ،تعطیال

تیریح ی

روزه را در کنار دریا سرریری کند ،اما خودرو ره واسررطه ترررامح

خود را از دسر .داد .لرد دنین  2در این قضریه اوهار داشر .که خواهان نه تنها ررای

مطالبه دو پوند ،رلکه ررای وصرول خررار

معنوی نیز اسرتحقاق دارد .البته ره شررطی که اجتناب از خررار

ررای او مقدور

نباشد (شعاریان.)1390 ،
رنارراین ،آنچه در رویه قضرایی در حقوق انگلیس قارل توجه اسر ،.اینکه ،ضرمن پایر
قرارداد ،ررای ارزیاری آن حک واحدی وجود ندارد .رلکه نوع قرارداد ،حدود تعهدا
رر آن در این راسرتا مویر میراشرد .اما همانگونه که در مباحم پیشرین مطرح شرد ،خررار

خررار

معنوی ناشری از نقض

و شریوه نقض و م موع اوضراع حاک
معنوی ناشی از صدما

جرمی و

ره عبارتی درد و رنج در حقوق انگلیس پایرفته شرده اسر ..رر همین اسراس تعرفهای در سرال  2012تعیین و ره صرور
قانون درآمده اسرر .و را تعیین دسررتورالعمل اجرائی ،دادگاهها مکل

هرررتند مطار تعرفه ماکور اقدام ره تعیین خرررار

نمایند3.

1

Jrvuis v. swanstours (1973) 1 All et 71.
Dennings
3 Aquide to the criminal Injuries compensation scheme 2012.
2
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 -7نتیجهگیری
 -1راوجود مخالی.های صرور

گرفته از سروی اندیشرمندان و چالشهای فراوان فراروی خررار

معنوی در رررتر تاریخی

آن ،انرران فقط جرر نیرر .و روح ،روان ،جایگاه ،شرثن اجتماعی و مقام واالی آن در عال خلق ،.که مورد قبول همه ارنا
رشرر میراشرد ،مررتلزم رعای .و حیظ حرم .این رخش از داراییهای معنوی انررانها روده و احدی ح تعر

و نادیده

انگاشرتن سررمایههای معنوی دیگران را ندارد .حقوق و اجرای عدال .نمیتواند نظارهگر درد و رنج و فشرار روحی  -روانی
و تحقیر کرر حیثی .و اعتبار افراد رشر راشد و در مقارل نقضکنندگان این حقوق واکنش نشان ندهد .لاا ،نظامهای مختل
حقوقی دنیا ره شرایررتگی این موضروع را در قوانین و رویه قضرایی خود جای داده و نهادینه نمودهاند که خررار

معنوی

قارل مطالبه اسر .و این ح را تمامی شرهروندان نهتنها در عرصره داخلی ،حتی در عرصره رین ح پیگیری و اسرتییای آن را
دارند.
 -2خررار

معنوی میتواند منشرا مختلیی داشرته راشرد .یکی از انواع خرارا

نررب .ره سرایر موارد دارد ،خررار

معنوی از حیم منشا آن ،که قدم .ک تری

معنوی ناشری از نقض قرارداد اسر ..علیرغ چالشها و فراز و فرود آن ،امروزه در

غالب نظامهای حقوقی دنیا پایرفته شرده اسر ،.حقوق انگلیس ،فرانرره ،امریکا ،کانادا ،1ماده  1458قانون مدنی ایال .کب ،
رند  2ماده  203قانون مدنی آلمان ،ماده  263ق.م لبنان و اصرررول قراردادهای ت اری رینالمللی ماده 2-4-7اصرررول حقوق
قراردادهای اروپا (رند  2ماده  )1-5-9و رویه قضرایی و در مواردی را تیرریر قوانین در سرایر کشرورها این رحم نیز جایگاه
قرانونی خود را یرافتره و در نظرامهرای مختل

حقوقی آن را پرایرفترهانرد .در مبراحرم صرررور

نمونههایی از آرا محاک انگلیس در خصرو

خررار

گرفتره موارد و مصرررادی و

معنوی ناشری از نقض قرارداد ریان گردید .اقبال نظامهای حقوقی

دنیا در پایرفتن این دعاوی در قراردادهایی اسر .که ماهی .آن سرودجویی نیرر ،.ولی در کنوانرریونهای رینالمللی این
نگر

توسعهیافته و شامل همه قراردادها اس..

 -3در نظام حقوقی ایران نیز پس از تصرویب قانون م ازا

عمومی در سرال  1304و ماده  212مکرر آن ،خررار

معنوی

جایگاه قانونی پید اکرده اسررر ..در ادامه روند قانونگااری و تصرررویب قانون م.م ،قانون آ.د.ك و سرررایر قوانین دیگر راید
پایرف .که در حقوق ایران علیرغ عدم اقبال مراجع قضررایی در اکثر موارد و عدم توجه وکال ره عنوان حقوقدان و قشررر
آگاه جامعه در طرح دعاوی و مطالبه آن ،در مواردی ه رأی رر خررار
خرررار

معنوی صرادر شده اس ..در این رین طرح موضوع

معنوی ناشرری از نقض قرارداد نیز خود دارای چالشهای فراوانی اسرر ،.چراکه اصررل خرررار

مصررح قانونی ،خود در پررتوی نظام حقوقی ایران مه ور واقع شرده و در این فضرا طرح خررار
قرارداد این غصه را فزونتر میکند .را این وص

معنوی در موارد

معنوی ناشری از نقض

راید گی ،.مبانی قانونی و فقهی در نظام حقوقی ایران هیچ عاری را ررای

اسرتنکاف از پایرفتن چنین دعاوی راقی نمیگاارد .صردور ررخی آرا پراکنده مثل خررار

معنوی ناشری از تثخیر هواپیما یا

رأی صررادره ررای طرفین دعوی خارجی از اتاق داوری تهران نمونههای امیدوارکنندهای هرررتند که این نگاه را ره تماشررای
اف روشن این فرایند رریارد.
ره اعتقاد نگارنده خرررار
اس ..در این خصو

معنوی ناشرری از نقض قرارداد را عنای .ره مباحم صررور

گرفته در حقوق ایران قارل مطالبه

نوع قرارداد و هدف متعهد له شروط و میاد آن در مطالبه خرار

معنوی تثییرگاار خواهد رود .لاا،

چنانچه هدف قرارداد تثمین رفاه ،آرامش ،خوشی ،تیریح یا ررای سایر امور معنوی دیگر نظیر مراس های ماهبی ملی و آئین
تدفین و امثراله راشرررد ،را نقض قرارداد زیان وارده ،قطع یقین معنوی اسررر .و دادگاهها راید این نوع دعاوی را پایرفتره و
V. sun Life As, suranceco. of Canada [2006].
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1 Fidler

معنوی را دشرروار

نرررب .ره آنها اتخاذ تصررمی نمایند .اما اگر چنانچه هدف قرارداد سررودجویی راشررد ،پایرفتن خرررار
میکند.
ره همین جه .نگارنده اعتقاد دارد در فر
خرررار

اول ،در صررورتی که نقض قرارداد یار .شررود ،خرررار

مادی یار .خواهد شررد ،ولی در فر

اصل ،عدم خرار

دوم یعنی زمانی که هدف قرارداد سررودجویی و جلب منافع مادی اسرر،.

معنوی روده و این مدعی اس .که راید در کنار خرار
اینکه چرا مطالبه خرررار

 -4در خصررو

معنوی نیز در کنار

مادی ورود خرار

معنوی را ه یار .کند.

معنوی در حقوق ایران هنوز جایگاه خود را نیافته اسرر .میتوان گی ،.عامه

مردم هیچگونه اطالعی نرررب .ره چنین خرررارتی که ناشرری از حقوق شررهروندی آنهاسرر .ندارند و نباید انتظار مطالبه
خرار

معنوی از جانب آنان داشته راشی  .ضع

کردن مطالبه خرررار

عمده متوجه جامعه نخبگان حقوقی ،وکال و قضا

معنوی در مرحله اول و طرح دعاوی مطالبه خرررار

اس .که در عملیاتی

معنوی ناشرری از نقض قرارداد در مرحله دوم،

گام مثبتی را ررنداشرتهاند .اگرچه سریررت حقوقی ایران علیرغ مبانی قانونی و فقهی روی خوشری ررای صردور رأی ره چنین
مادی هنوز ماندهای تا رسرد ره خررار

دعاوی نشران نمیدهند .ره گیتهای ،ما در خررار

معنوی .ره اعتقاد نگارنده ،عل.

مقاوم .در صردور چنین آرایی نه فقدان منارع قانونی ،رلکه انبوه دعاوی مطرح شرده در سریررت قضرایی و انباشرته شردن
پروندههای ردون تصرمی و اطاله دادرسری اسر .که فرصر .توجه ره این نوع دعاوی را سرلب و این نگرانی را ای اد میکند
که راب جدیدی در فراروی مردم قرار گرفته و رر ح

دعاوی مطروحه اضرافه و مشرکال

سریررت حقوقی ایران از اینکه

گردد.

وجود دارد ،مضاع

اما راید توجه داشرر .آرامش روانی مردم و ررخورد قضررایی را ناقض ران تعهد و قرارداد که عالوه رر خرررار
روحی -روانی مضراعیی را رر متعهد له تحمیل و اعتبار و آرروی وی را خدشرهدار مینمایند ،تکلی

مادی ،فشررار

دسرتگاه قضرایی اسر ،.و

وکال نیز نباید رهصرف اینکه چنین دعاوی ممکن اس ،.منتج ره نتی ه نگردد ،راب مطالبه آن را نگشایند.
 -5ردیهی اسر .پس از پایر

دعوی خررار

معنوی ،تعیین میزان خررار

معنوی اسر ..این مشرکل نه مخت

ایران ،رلکه در تمام نظامهای حقوقی مطرح و از چالشهای فراروی صردور حک نررب .ره پرداخ .خررار
لاا ،چنانچه از سروی دادگاه ،ررای جبران خررار

حقوق

معنوی اسر..

معنوی ،پرداخ .مبلغی پول تعیین شرود ،پیشرنهادهای ذیل ررای ارزیاری

ارائه میگردد.
ال  :زمانی که منشرا ورود خررار

معنوی صردما

ردنی و ناشری از درد و رنج ررای زیاندیده و رررتگان آن و در صرور

فو رراشرررد ،رهرهگیری از ت رارب دیگران نظیر نظرام حقوقی انگلیس و تعیین تعرفره ررای ارزیراری این نوع زیران ،راهکرار
مناسربی اسر ..توجه ره مالكهای شرخصری مانند سرن ،جنس ،شرخصری ،.موجب تشرت .آرا و ناهماهنگی در تصرمی محاک
را فراه میآورد .رنارراین ،رهترین راهکار تعیین تعرفه را مالكهای نوعی و تعیین حداقل مبلغ ررای خررار
شردن حداقل خررار

چراکه را مشرخ

معنوی اسر..

ررای دادگاه را رعای .م موع اوضراع احوال ،حاک دادگاه نیز اختیاراتی در افزایش

آن خواهد داش..
ب :گاهی نیز منشرا خررار

معنوی ناشری از نقض قرارداد یا اقداما

م رمانهای اسر .که ره شرهر

ت اری کرری آسیب و

فعالی .اقتصرادی وی را تح .تثییر قرار داده اسر ..در حقوق ایران نیز در موارد نادری که حک ره پرداخ .چنین خررارتی
داده شده ،جبران مالی آن روده که اصوال رراساس مقوم نمودن آن توسط خواهان ،مالك عمل واقع شده اس ..لاا در ارزیاری
این نوع خرار

نیز دو راهکار پیشنهاد میگردد:
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اول :دادگاه خواهان را ملزم ره مقوم نمودن مبلغ خررار

معنوی نماید .این راهکار نشران میدهد میزان خرسرندی خواهان

رراسراس چه مبلغی اسر .که مورد حک واقع میگردد .چون هدف اصرلی ،جبران خررار

معنوی و التیامرخشری از درد و

آالمی اس .که از قبل فعل زیانرار متحمل شده اس..
دوم :مالك عمل قرار دادن زیان مادی اسر .که ره شرخ

وارد شرده اسر ..نظیر چنین محاسربهای در ضررر و زیان احتمالی

ناشی از تثمین خواسته و تقاضای صدور دستور موق ،.مالك عمل محاک واقع میگردد.
در نهای .اینکه اگرچه جبران و ارزیاری خررار
که این نوع خرار

معنوی امری دشروار اسر ،.ولی زمانی که رویکرد نظام قضرایی رر این راشرد

ردون جبران نباشد ،تعیین معیار و مالك معین ررای ارزیاری نربی آن ضرور

15

دارد.
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