مطالعه تطبیقی تقلیل خسارت و مسئولیت ناشی از جبران آن در حقوق ایران و انگلیس
امین جمشید قشقایی
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-دادیار دادسرای عمومی و انقالب شاهین شهر(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

مقدمه
ار ن دیر نهرا یراترعرخسدادرنممرن رمرهیرار درغ ررمرهیر کرنهررن امدبرندی ررنرا ر ار
نا درن ارنهر،ریمرقرن رر امه رنرار درخسداندرانا ورانر نرنیرنرد هرارهاصرعرار نمهورانره رور
قدریر نخارخسدان رررزدرایرهسنبرآنبدرقر ورنرارانرنرد ه رقه رقررنمدوریمرتررن ررن ارنرارزدر
ق ررعرا ر نرنیرناهورنیرقدتررنردنه رقدرن ارا ر رنم ر نرنیرزده رعرار اریداورنیرهرنا ر أه ار
نررریر رارقدرم ررقااررن ر دی،ر نرنیرناهورقدتررهررهدنه رقدرممرنیرهودک،رقمبدهررزدرهسام مر
قر یرااا ر دیرنثنددرنرررهر رار درانقطدریررنن ارمرتررنیرن رنررریر ،ر درس رهاصرثد ر
ارااا ر دیر خد ار نا راریدقررناتددرتسراررن رعرارهماسبرقدر رکرس ر دنه هورقدههرزدر ار
هرا رنخ ر رق ه رن رااا رخسداد رانا رزممهو ر دی ،رهاص ر دنه هو رم ر راغم ر رنند ر ر بار
ری ریرن رااا رخسداد،رن رزدقشرخسدادرنهامدعرهررزمهرارقدرنرمررهر نددر اه هرخسدادر
انرسرنقمرهرزمه ریدکر دیرن ارررنکرهطرحره ار رزدرآ درتدعرر ن یدورهرر رننهرقدرنرامد رقدر رکر
ر
س رانا رزممهور دیرتسراررن ر نرنیرعرارانرقررمبهور دیر هورترنار قه رن ار رکرس ر دیر هور
ارزدقشرخسدادر حارممرنیرزدقشرخسدا هاریمرقرننب سادیرهرا رقرارررترنارهرری ر ر
قه رن ر ها ارن ارتدمهور ری ریرن رن

رررهد درقدیرهد یراره مریرنرا رن ارتدمهورقدر

طرا ریسار و رانا رت ررا رهسئر ا رههنر رنمم رن رترنا ن ی را ر د رتبری رههو رنرا ریدک رن ا رررنکر
هطرح رهر رهر رزد رآ درنثندد رن ا رتدمهو ر ک ر رقرنیر دیر هو رن د رهر رزمه؟ رنغ ب ریمرتهنندیر
نمامد رقدرا ر ر ک فرهسامهرقدرتدنریرار درترنا ن ر نانه ر
اریمرقرن رنیر ارخ رصرن ارتدمهورزدرقدرمرنیارقدرآیرنهداورزمهرا ر ر نا ر کارن ر
هرنا رتدنرنررقدرمرادریرنزمهورهرر رنیرن ارتدمهورانرنرامندطرنرر رقرنیرهودکرهرر رنیرقدرهد ور4ر
تدنریرهسئر ارههنرر 9331رارهد ور 705رتدنریره د ندرنر هرره ربر 9311رنرامد رزر را ورقدر
رع حرنرارزدرتدمهور م
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-1تقلیل خسارت در حقوق ایران و انگلیس
در این بخش از نوشتار در خصوص تقلیل خسارت در حقوق ایران و انگلیس و تالش
هایی که از طرف متعهد له در این راستا انجام می شود به بحث و بررسی موضوع خواهیم
پرداخت.یکی از وظایف متعهدله (مشروط له) برای استحقاق مطالبه خسارت مندرج در شرط،
قبل از مطالبه خسارت ،این است که کلیه اقدامات الزم برای پیشگیری از ورود یا کاهش
خسارت ،که عرفا قادر به انجام آن بوده است را انجام داده باشد .در پارهای موارد ،متعهدله قادر
است با تالشی که می کند از ورود خسارت به رغم تخلف متعهد جلوگیری کند .یا حداقل از
میزان آن بکاهد .متعهدله نباید به بهانه اینکه چون برای نقض تعهد خسارتی پیش بینی شده و در
صورت نقض ،متعهد مسئول پرداخت خسارت خواهد بود ،لذا از تالشی که می تواند مانع ورود
خسارت به خود می شود دریغ ورزد .البته ناگفته نماند که اگر متعهدله خود عامل ورود ضرر
باشد ،بدیهی است که هیچگونه حقی در مطالبه خسارت و اجرای شرط برای او باقی نخواهد
ماند.
در هر حال تالش برای جلوگیری یا کاهش خسارت قبل از نقض قرارداد توسط متعهد یا
حتی پس از آن ،مادامی که زمینه ظهور وطرح اجرای شرط خسارت به وجود نیامده یا اقدامی
برای مطالبه خسارت نشده است ،وظیفه ای است که متعهدله باید آن را انجام دهد .ممکن است
زمان اجرای قرارداد هنوز به پایان نرسیده باشد اما متعهدله متوجه شود که متعهد از اجرای
قرارداد خودداری خواهد کرد و لذا چنانچه تا زمان موعد اجرای قراردادصبر کند ممکن است
حتی خسارت پیش بینی شده هم جبران خسارات واقعی وارده را نماید .مثالً میزبانی که یک
روز قبل از پذیرایی از میهمانان خود متوجه میشود که صاحب رستوران از ارائه خدمات الزم
عاجز خواهد بود ،طبیعی است که مطالبه مبلغ پیش بینی شده در قرارداد به عنوان خسارت
جبران ضررهای معنوی و حیثیتی میزبان را نخواهد کرد(.عبدالهی):931:93،
بر همین اساس در صورتی که میزبان بتواند حداقل این ضرر معنوی را به طور قطعی
جبران کند باید با رستوران دیگری اقدام به عقد قرارداد مشابه بنماید .همچنین ،هر گاه متعهدله

پس از انقضای مدت اجرای قرارداد و تحقق نقض عهد ،قبل از طرح مسئله مطالبه خسارت،
بتواند از ورود خسارت بیشتری جلوگیری کند .مثالً هرگاهمتعهدی تحویل علوفه در موعد مقرر
را تعهد کرده باشد اما به تعهد خود در آن موعد عمل نکند ،متعهدله باید رأساً علوفه مورد نیاز
را تهیه و خسارات ناشی از تأخیر در خصوصی افزایش بهای علوفه را به هر میزان که ممکن
است کاهش دهد .از این رو چنانچه از اقدام فوق کوتاهی کند و دامهای او تلف شوند جبران
این خسارت بر عهده متعهد نخواهد بود .چرا که عدم اقدام برای تقلیل خسارت ،رفتاری است
علیه خود و با تکیه بر «قاعده اقدام» باید خسارات ناشی از رفتار خود را پذیرا گردد".
مثالی دیگر 3هرگاه شخصی آبیاری باغی را تعهد کرده باشد ،چنانچه وظایف خود را به
موقع انجام ندهد مسئول خسارات حاصله مثل خشکیدن درختان و بوته ها خواهد بود .حال در
صورتی که مالک باغ در اثنای مدت اجرای تعهد مطلع شود که به دلیل تخلف متعهد تنها بخشی
از باغ آسیب دیده و هنوز به طور کامل از بین نرفته و در صورت اقدام به موقع امکان جلوگیری
از اتالف کامل یا بیشتر باغ خواهد بود ،باید اقدام به جلوگیری از ورود خسارت بیشتر بکند .در
غیر این صورت متعهد نسبت به خساراتی که پس از اطالع متعهدلهوضمنأ قصور او در کاهش
خسارت به وجود می آید مسئول نخواهد بود .چرا که متعهدله در حقیقت خودش احترام مال
خود را از بین برده و به ضرر خویش اقدام کرده است.
در حقوق ایران به سختی می توان قواعد خاصی برای موضوع تقلیل خسارت پیدا کرد .اما
در عین حال موادی از مقررات جاری به گونه ای تنظیم شده اند که در این خصوص قابل استناد
هستند .از جمله ماده  1۱قانون بیمه مصوب  1:1۱وماده  ۴قانون مسئولیت مدنی مصوب 1::9
و غیره در خصوص مقابله با خسارت بیشتر ،مؤید این نظریه به شمار می رود.
-1-1نیاز به وجود قاعده تقلیل خسارت در نظام حقوقی ایران
از اینکه ساختار نظام حقوقی ایران مانند نظام رومی -ژرمنی با ساختار حقوق« کاامن لاو»
متفاوت است و عبارت «تقلیل خسارت» صریحاً در مباحث مربوط به حقوق مدنی نیامده اسات
نباید چنین نتیجه گیری نمود که قاعده فوق در حقوق ایران وجود ندارد .هرچناد ممکان اسات
ساختار مفاهیم و تکنینک های حقوقی سیستم های مختلف حقوقی جهاان باا یکادیگر تفااوت
داشته باشند ولی از نظر عملی در بسیاری موارد به نتایج مشابهی منجر می شوند.اصوالً نظریه ها
و قواعد حقوقی با توجه به نیازهای اجتماعی وضع شده یاا مای شاوند و نیااز هاای مشاابه در
کشورهای مختلف سبب پذیرش راه حل های گوناگون می گردند که ثمرات مشاابه دارند.البتاه
این راه حل ها ممکن است با توجه باه مباانی و مفااهیم و تکنیاک هاای حقاوقی هرکشاوری
متفاوت باشد.نظریه تقلیل خسارات هم از این قاعده مستثنی نیست.هر یک از مبانی ذیل توجیاه
گر مقبولیت قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران می باشد .ر

-1-1-1مسئولیت مسبب در ورود خسارت
قررز رهندهر دًرهر برااا رخسدان ررهر رهسؤاکرآیرخرنقهرقر قردیریرندرزهدرقد ههرثدقهار
هر رزدرق ارنمضرترنا ن رارااا رعرارانقطدررنن ارا ر ر نا ،قد هرهحر ریر رزدر ارنا درمههور
نتهنورخرنقدیرقدر« م

رخسداد»رعراریسارار دسادر درزدقشرن دسادراراسعرناههورنرها ارهرعهرعر

هح رقح ر اررنبرقرنیرااا رعرارا ر ر نا (رن اردعرنرندب)ر کررنمضرترنا ن رار بریرمهور
نتهنورخرنقدیر ارخ رصر م

رخسداند نمضرترنا ن ر ررهطرخرننههور مبهدر کهررن رنرهندبرااا ر

عرارهررقدهه؛رآ درقر ارننهن ورقرنیرهسئرکرهمدخاارایرزدسررنرارارخرنقدیرق رریرنهدرهسهئر ارر
قرنیر م

رخسداندرنهنا ؟رقرنیرنیرن رهسئر ار درآن د ررزدرقدررنبرااا رعرارهر نطرههررههر ر

ا ورن سارس رخرنقدیرم ارهمح ررااا ر دیرقر ورارق ررمده ر بریر ارن ارانور خد ارنمرر ور
قدهه قر ارننهن ورزدسررنرارزدرن رنمررمرسرر هدرقهدریکهمرمم هررمههورنتههنورخرنقهدیرقهرنیر م ه ر
خسداندررنبرااا رعرارقدهه هممرارن ررنبرآنبرندرید ثدرنیرنرارزدر ار ر هدیرمهد یرنههرارار
قرنردسرتضدادرمر رهم ررقدرااا رعرارهررهر (منهن بر،ر:9311ر )994ر
ااا رعرارقدرخدطررمهور م

رخسهدادرن رنمهررمهر رتدقه ریه شرق مهررارهحاره رنرا رهنبر

خسداد(رمهورنتهنورخرنقدی)رانرنند هرقدرهرن طرن د رآیر(رنمضرترنا ن )رنهاندوریرسا رنبرها دا ر
ارنم ررقدرخرقررن ررد ررهرن طرتدق ر ک کرارقد همدرهررنرهارارهاهک ررزهدرهرکهارنرهار ار
نا درن اردعرنرندبرن د رهر ر ارهرا رهرعرعرهرا رقح رهدریه شرنارنقههرآههه ن رطهر ر بهرر
مهور م

رخسدادراررب رننبدایرارقررنیا دطررارقررهندا ررخرنقدیررنبرنر هکرارقهررانرهطدر

خسدادرنرارارهر برهسئر ارایرهرریر ر(رردان ر،ر:9357ر )30ر
ا ورقدرذزررنرارزدرهسئر ارههنرر اره مدیرنممرآیرهده رهسئر ارترنا ن یرن ررههررههر ر
هسئر اریمرتررانرقدر ار رادرز ریرارههنررقدره مدیرنممر مس مرنرر ورننهرارهسئر ارههنررانر ار
ه مدیرار عرآیرقدر ار راد،رهسئر ارترنا ن یرارغ ررترنا ن ی(عردیرتبریر درهسهئر ارهههنررقهدر
ه مدیرنخص)رطنمدرقمهیرزر ورننه قدرنمررهررارههرزهدرترنمههرز هررهسهئر ارهههنرررههده رقهر ار
هسئر ارترنا ن یرارغ ررترنا ن یرهرریر قمدقرن ارقد هری ارزهدرنمهرکرز هرر نهرنیرخسهداندرر
ه زرار ارهندی رهسئر ارههنرر ارمرادرسمهنیرهمراندرترنا ن یر ارهرا رنمهضرترنا ن قد،قهدر
خ رصری رن راترعرنمضرن ررنمردکرهررهر ننطندقرهسد رندهررن رنمضرترنا ن رقدر کررن رهرنا ر
هسئر ارههنرر،قدم رنرررهر رزدر ارنهرارترنا ن یرقدرنمرکرهسئر ارههنررهارر رنار م ترنمهر
هسئر ارههنرر در د ررزدرقدرمرنیارترنا ن رهاد ارنهنهادرقدههرهرر رننهرق ارطرس ارا ورنا رنر

قدهه رقمبدهررزدرطرس ارترنا ن رن رتن ران عرقدر م

رخسدادرن ادذر هر مرنکهر ورقدههمه،رترنمههر

کر ررتدنریررزدرهرر رننهرترنمهرهرقرطرقدرهسئر ارهههنررقدهههرخه ًرهر هر رانریهرررهردخادرارقهرر
اانقطرآنبدریهدزمرههرریهر

اریمهرقرن هرنیریاهرر ارههرنا یرزهدرهسهئر ارمدهه رااا ر هدیر

(خرننهو)ره راضرنرا،رقد رقمرنیررمده رثدقارنردنهرااا رعرارانرنررر رنیرقدرنارهمسهربرنرهر رار
م ههارهمح ههررااا رعههرارزههدرهههاصر ههدیر هههو(رخرنقههدی)رنرههارن رهسههئر اره ههد رخرنقهههر
قر (نیرهی،ر:9311ر )41ر
-2-1-1مسئولیت ناشی از ورود زیان براثر علت خارجی
نیههررم ههارخههدا ررقدمه رااا رعههرارقدههههرنههدرخرننهههورنرههرر ههرنیرایرانرهسههؤاکرخسههداندر
ننسا ارن م درم ارخدا ررهر برااا رخسدادرهحسهربرهههورنرها ن ارنرهارزهدرقرخهررن ر
ننارمهنیریمرقرهرعرعر« م

رخسداند»رانر حارممرنیر«ااا ر دیرقررنثررم ارخدا ر»ر(ه دس ار

ن رهسئر ا)رقح رزر ورننه قرریدورم ارخدا ررقدررنبر بریرزدرتدق رنناسدبرقهدرخرننههورنرهار
قررنورقدهه،رهو رهرا یرزدرمر رهاصرثد ر درزسررزدرقدرنمهضرتهرنا ن رهرن هدرهههورقرهرنورقهدر
م ررخرننهورهر بر دیرههورقدههرقدرطرایرزدرمر رآنبدرتدق ری شرق مررار دراسعرقدههرهسهئر ار
مس مرهررهر رارخرننهورسمطرقدریر نخارقااررن رخسداندرقدرنسنارنماررزدر ارن رن ر دیر نههادر
هحکرورهرریر هرعرعرسرقرمرسدًر ارهسئر ارههنررقح رههورارقح ررنبرقر یر«خرنقدی»ر ار
نهرارترنا ن یرارنمضرآیرهطرحرنبر هورنرارا هررقمهدرقهدر مرمه حرهمهدطرههرر هرنیرآیرانرقهدرههرا ر
هسئر ارترنا ن یرن رر سریر ن رار ارمرا ررزدرخرنقدیرهسنبرااا ر دیرقهد ررقاهر ،ن رهمههنار
خسداندرتدق رهطد ندرایرزدرادرههررهر ر خ مهدرزه ورن هارزهد،قمبدهررزهدرخرننههوررهنبرااا ر
خسدادرنندههرنررر رنیرایرانرهسئرکرهمدخا رنبرخدا ررهرکارنرا،هاصرخرنقدیرقدهه ی ر
خرنقدنررزدر ارمرادررنهکدی،ر م

رخسدادرنمرر ورنرهارهسهئرکرخسهداندرخرنقههرقهر رارنرهرر

رننهرآیرانرن رخرننهورهطد ندرزمه ( قسادنر:9319،ر )19ر
-3-1-1مسئولیت ناشی از تقصیر خواهان
قریدور دیر هورخر رهر برااا رعراریر رنررر رننهرقرنیریر نخارآیرقدر بریرهرن در
نرد ه ن ارنرارزدر بررنرد هریمرقر ارقدبرهسئر ارههنررنثررخطهدیر هدیر ههور(خرنقهدی)ر ار
یمرقرن رنیرانر ارانقطدرقدر« م ررزرکرزممهور ارااا رعرا»رهرا رقرارررترنار ن ورننه رقدرنمامهد ر
آنبدر رد رمررهررقررن ارنرارزدرهسئر ارق ار دیر هورارمده رااا رعرار مس مرهر ر هدرعهرار
هرنزارآنبدر ار حر رعرار ن ضرنداان ررمرادرنب ر ن نادرخطدیر هدیر ههورهر هبره دس هار

زدهه رخرننهههورن رهسههئر ارنارنقهههرهههه،رهبههررن مکههدرقاههرنیر رههدهرر م ه ررانرقههدرهاضههرارهماسههبر
نرر ه حرمرنمرر نهاار م ررخرنقدیر( دیر هو)رهس ارورن ارنرارزدرایرن رنخه رخسهدان ررزهدر
هسنبرآیرنرارهحراورهر رارنهادصر بریرزدر ارااا رعرار خد ارنهنههادرننههرهسهئر اررقهدر
مبهورنب رنه قمدقرن ا،رنررر رنی،ریهنت ر ارنهرارترنا ن رقد،تدئ رههرقدرن مکدر دیر ههور(رخرنقهدی)ر
سمطر ار د ررهسئرکرنرارزدر اراترعرید ثدر دیرقدار درنعرنارقدرخهر ر،مرههر نههادرقدهههر انهرار
ترنا ن قد ،درخرنقدیر ارااا رعرارمرهر نههادرقدهههرار هدرنهنههادرقدهههرقهدرمهر رن مکهدر م ه ر
خسداندرنمرد هرهم ررهحسربرهررهر رارنررر رننههرخسهداندرتدقه رن امهدبرانرهطد نهدرنرد هه نیرر
خرنقدیرقارنقهرخسداندرخر رانرهطد ندرزمهرقد هرندر مبدرخسداندرانا ورقدرخر شرانرثدقارزمهرق کدر
قد هرنثنددرنرد هرخسدان ررزدرقدرقدارآههورندهررن ر م ررایرن سا رنرق ررز رنرهرر رننههرقهرنیر
نرنیرخسدا ررزدرخر ررنبرآیرههورقدر بریرا رعرزمه (خد هر:9310،ر )15ر
خرنقدیرقد هری رن رنمضرترنا ن ر ردورزرهشرقد ررانرزدر اریها رها دا را ورنرهارقهرنیر
م

رخسداندرنن دور قهرانار ارااا رخسداندرهم ررنرا آ درقمبدهررزدرخرنقهدیر( هدیر ههو)ر

خر رخطدزدارنرارارقدررسار،ر من ر،رمهورنتهنورار ر ط،هر کبر م ه ررهههورنرهار م ه ررایرانر
هرر رنیرند هوریرسا؟آ درنارزدرنمضرترنا ن رانرقدرنتههنورهم هررخهر شرقهدر باهرررهرقر ن ورزهدر
خسداندرانا رهر ر درن راترعرآیر ری ریرنبر ،رهرر رننه ،ارید ررزدرخر ررنبرخسدادرههور
بریرانرهسئرکرقهننهرارن رنارغرنهارقارنقه؟رطن ررنرارزدریدرخرقدرن اررؤنادرهم ررقدهه هرر
رنیرقرچم ارنراهاکرنرر :رخرنقدیررب رننبدارزدر م ه رخسهداندرنرهررنرد ههر ارااا رعهرارقهدر
خر شرمدههرنرارارقررطندرتدمهورنتهنورنند ساررننامدار نرنیرخسداندرانر نههادرقدههه رقمهدقرن ا،ر ار
نهرارترنا ن قدرقمبدهررزدرترنا ن رنمضرهررهر رنیررخرنقدیرقدر م ررخر رهر برااا رعرارههور
قدهه،رنررر رننهرن رخرننههور مهری،ر دیهها یرزهدرخسهداندرقهدر م ه ررایرهماسهبرنرهارهطد نهدر
خسدادرنرد ه (نیرهی،ر،9311ص )934ر
-1-3-1-1مسئولیت عرفی خواهان
مر رمم رندتضرترنا ن رانرهسؤاکرآنبرندرخسدان ررهرر ننهرزدر ررهطرخرنقهدیرتدقه رهمدق هدر
نندهه رن نادر اریمرقرن رنیرقد ساررن ارخسداندرن رنمررمرسهررتدقه رهطد نهدرقدههه قدرقهرریهدکرههرطر
ه زرار ارهد ور119رق ورقرنیریر نخارخسهدادرن رتنه ررقهرآاا ورهههورنرهارارن هد یرقهدر هر حر
نهنا مر رمهورنن دور بهر م ررهحسربرهررهر رارهم ررقد هرن رمبهورخسداندرانا ورقدرطر ر
بررقرآ ه قرر مهرهد ور119رتدنریرههنررهمرارهرر نا :رنیررزسرر بهرقدرنهریرقکمهر در بهرنرد هر

زدرن رنن دورنهریرخر نایرزمهر ارمرادر ا فرهسؤاکرخسدادرطر رهمدقه رنرا هاهراطرقهرر
ن ارزدر نرنیرخسدادر ر حرههورار در بهرمرسدًرقدرهمر در ر حرقدههرار درقریسبرتدنریرهر هبر
عردیرقدهه؛را ررقدرنمررهررارهرهرعرعریر نخارخسداندرآنمهار ارمر رهس

رنرارزدرن هد یر

قدر ر حر ارترنا ن رنهنا ریها رن ارهسئر ارن رر ارمر رهاهارصرنرها مدنچدرزسهررهسهنبر
عرارقدر بریرهر رهسؤاکرنرارارقد هرعراقدیرانا ورانر نرنیرنرد ه قدرقرریهدکر ارههرا یرزهدر
ننسدیرقدرخر ارعرایرانا رنرد هرهاصر بریرنررر رننهرهسؤاکرن ارخسداندرقدهه رمر رمم ر
قدرزسررزدرخر رهسنبرعرارقر ورن د ورنررر قهر درن ر بریرهطد ندرخسدادرنرد ه ری رخرنقهدنرر
زدرقدررب رننبدایرارمهورنتهنورهر برعرارقدرخهر ریر ههورنرهارنرهرر رننههرن رخرننههور مهریر
هطد ندرخسدادرنرد هرقر مهرخرننهورتن رن رایرترنا ن رانرنمضرنرر ورقدهه (منهن بر،ر:9311ر )33ر
ر
-2-3-1-1مسؤولیت قانونی خواهان
اقرخررهرنا رتدنریرخرنقدیرانرهرظفرقدرنن دورقرخررنتهنهددر بار م

رخسدادرهررنرد ه ر

رخسداد»رنمرد هراراظد فرهرقرطرقدر م

رخسهداندرخهر رانر

ارن ارمرادر مدنچدرخرنقدیر« م

نن دورنهقهرهسؤاکرخسداندرانا ورهررقدهه ر
مدنچدر اریمرقرن رنیری رن رنمضرترنا ن رقرنیرخرنقهدیراظ هدرنیرهاهاصرناههورقهر رههرر
قد سارقدرهر برهد ور3ر تدنریرآ ار ن ارهررهههنررقرنرهدسرمهر رارقهدرهر هبرنمه ر965رتهدنریر
نردرررطندرهمدقعره انررنر هرر درسادایره انرریکمرتض درمد ارهررهه ر ارس
نر هررارتدمهور« م
تدمهور م

رتن ران عرقدریمرقر

رخسداند»رقح رزدسررهه ر نر مدنچدر ارترنن ارهرعرمدرقمر ائ ررقرا ر ر

رخسدادرا ر رنهنهادرقدهه،رقد رقمرهسؤا ارخرنقدیرقرنیر م ه رخسهدادرن رمهر رار

همدقعرنر هررنرامندطرهررهر ر
ر
-2وضعیت نظام حقوقی انگلیس
ا ریمرق رننب

رهرعرع رهسئر ا رها به د ر ا ر م

رخسداد ،رن راع ا رااها ر ریر

قرخرا نارنرا ر ارن ارنمدوریمرتررتدمهورنیرهرررورقدر Duty to mitigationری رسادرههور
نرارزدرهاضرارنکددررهبرررقدرترنارذ رهررقدهه :ر
نکاد رناک رن مکد ،رها به د رقد ه ر ردهر رنتهنهدد رها دا را ره مرک ران رزد رهر ب ر ری ری ر در
زدقش رخسداد رندهر رن رنمض رترنا ن رهر ریر ،ره ررک ر نا ر ا رنا درخسدان رران رزد رخرننهور

(ها به)رقارننهرنثنددرزمهرزدرندهررن رت رارخرنقدیر(ها به د)ر ار م
تدق رهطد ندرنارنقهرقر رنم ررآنچدره

ره رنیرخسدادرقر ورنرا،ر

رنم دیر ارردکر 9191ر ار مرنیر«هرزارارا مببداسر

م درهرزارانورآقارقرترر ر ه مرر مهی»1رنظبدانمررزر ورنرا ر
نکادر او،رها به در(خرنقدی)رهرر رننهر ارمرادرنتهنورقرنیرزدقشرخسداد،رقر مدر درخسدادر
ندهررن راسادارخر رانرقمرزدرندیر ررن ر حر رآیرقر ورنرا،رن رخرننهور(ها به)رهطد ندرزمه ر ر
نکادرررو،رن رخرنقدیرق شرن ر کراسادارارنتهنوره مرکرننامدارنر را ر مررنارهرظفرن سار
قرنیر م

رخسدادر رارقدرنتهنهددرراارارغ رهطرئارقرنه ر ر

نکادر بداو،رقریدور اری ارنتهنهددرزدقشر قمهورخسداد،رهمدس ررن برها به در(خرنقدی)ر
یر ،رقدرهمهنارهمدسعرقهرارآههورن رخسدادرتدق ریر نخار ررطرها بهر(خرننهو)رزسررهرریر رر ر
نکادریم م،ر ار د ررزدرنمضرتن ررمرادرهرری ر ،رنیررها به درقدر دیرآنکدرسسخرترنا ن ر
ان رنم و رزمه ،رقمدی رترنا ن ران ر أ ه رنرد ه ،رهرظف رقد ر م

رخسداد رتن رن رار هنررمه رن رنیر

ترنا ن رنارنقهرقر ر ر
نکادرهام،رنیررطرس ارترنا ن ر(خرنقدیرارخرننهو)رقرر ارسرمارهسدایرقرن کدقشرخسدادر
نهادرقدهمهرار درخرننهور برنبررزدقشر درن امدبرن رعرارانرقدرخرنقدیر(ها بهر د)رنادیرقهقه،ر
خرنقدیره رورقدر رر ر ساارقدرطر مدرهرقرارقرنیرزدقشرخسدادرن سارارمهورنتهنورنار ار م ار
هرن طررغ رره مرکرهحسربرنرد ررنمرر ر ر
ارقرریدکر اریمرقرزدهارارهود بدیرسرناننرر هورهررهر رزدرهسئر ارار ک فرها به در
تن رن رن مدیرخسداد،رقدر

رنمضر بهر ررطرها بهران،ر ارزدقشرخسدادرنرد دیره سد ر کرر

ن رطرقرزدقشرخسدادرزدرقس داره ررکرارهمدخادرههورنرا،رقد رسراهررزدایرسراخادرههورار در
خر هر د بر ارنرا رن ار ارنهررانرقدرممرنیر کریدرقرنیر ری ریر درزدقشرخسدادر اریمرقر
آهر کدرارننب

ر ارذ رهمراندرهرقرطرقدر نرنیرخسداد رار درسسخرترنا ن رزدرقدرقردیرهممرار

ی شرق مررههورنرارآاا ورننه ر ر
اریمرقرننب

رهرن ر45ر در79رن رتدنریرسرااره ربرزدارقدرهسأ درقد سراهررارطرقر نرنیر

خسداد رخر هنا ر د رسراهمهو رنخا دص ر دساد را ر ا رتدنری ر کمرنخا ر دای رآهر کد ) (UCCن رر
ه ررمدرهمران ررانرقرنیر نرنیرخسدا بدیرندهررن رنمضرترنا ن ر ررطر کررن رطرس ارهمرارزر ور
نرا رقااررن رن ارهمراندرزدر ارهد ور -501ر 1ر رعرههورننهر اقر نانهور مهرعردنارن رنرقرنیر
2
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سراهمهورنرارزدر ارمرادرنمضرترنا ن رن ررریرهااریره ارننهرآنبدرانرنمردکرزمه رقاارر برر
قمر ارهد ور 1-599ر رعرههورننهرزدرهاضرار مهرعردنارن رنرارقدر ن ریرطرقر نرنیرخسدادر
قرنیرخر هنارنرارزدر ارمرادر راورهرر رننهرآنبدرانرنمردکرزمه.
-1-2اوصاف خسارت قابل پرداخت
رقرر ر هرطرس ارترنا ن رقدر

رنم رریدزر ارنان ورقدرامد ارهرن طررهرر رننسادرننهره رنیر

خسدادریدم درن رنمضرترنا ن رانری شرق مررزر ورارقدرمرادرهرطرعرارممهرهرا ر رنسدرترنار
قهقمه ر ارخ رصرهدق ارارن رذرآیرقمرقدر

ررااری ادرن م رنهدرنکادرنیرزدر ارهمدورن رنیر

م ارهرطررتدق رقح رنرارن مکدرمر ر رنسدرقرنیرن رنیرآیرزدسررنارنقهرقر رق کدری

رن ر

اترعر ا فرارقدره دیرزا هورههیریدیرهرطرهرقرا،رقه بررنرارزدرقد هرخسدادرانا ورقدرآنچدر
هرا ر رنسدرار رنعررطرس ارقر ورننطندقر نهادرقدهه رهمطمدر ن یدورقد هرطرس ارانرقدرآنچدره ارورههور
ننهران نارزمه ر نرخسدادرانا وری رن رنمضرمبهرقرنیرن مکدرتدق رهطد ندرقدههرقد هر نانیرنامد ر
ارهاا د ررقدههرزدرذ ًرقدرآنبدرنهداورهررزم م رن ارنامد رغ ررن رهرن طرهرقرطرقدرمحارهرطر
عرارممهرنرارزدرتن ًرهرا رقح رترناریرسادرننه ر ر
-1-1-2مسلم بودن خسارت
ر ارهندی رهرقرطرقدرهسئر ارههنرری ادرننه،ر کررن رهرن طرنم ررعرارتدق رهطد ند،رتط ررار
هس م رقر ی رآی رنرا رههمررعرا رقد ه ر ا رقح رهرقرارنثندد رزمه رزد رااا رعرارتط ر رنرا رقدر
مر رنیاردکرااا رعرارهسئر ارههنررهحمدرنرررهر ر ارمرا ررزدرعرارتط ررنندههرار مبدر
خطرر حمدرعرارا ر ر نهادرقدهه،رقد هرمنررزر ر درعرارتط ررارثدقاریر رن ارنهرر ارخ رصر
خسدادر ا فرن رن رنیر بهرزدرطرس ا،ری ادی شرآیرانر ارمرادراترعر ا فرخدمرره راضر
ننساد را رقد رهر ب رهرطرقم ره رنی را ر برنبرر نرنیرآی ران رهرا ر رنسد رترنا ر ن و رننه ،رمد ق رار
دایرنرا ر مررنیرر درطرس ار رنسدرزر ورننهرزدر ریر ا فرهرا رنمررهسا رورااا رخسدادر
ه رهررخرنقهرههرارقرنیر نرنیرآیر داورننه اررزر ورننه،رنهدره رورقر یراترعر م ارید ثدرنیر
رتط ررههیرآیرن سا (نیرهی،ر:9311ر )47ر
ر درقسدرقردیریرندرزدرردقمدًرقمرنهداورزر ورن م،رمرنه راریرن ثرغ رهارتندرناعدع رانرقک رر
یریریررد رهو ًرمدیبراراراننر،رها بهرهررهر رزدر ارناکرخر ن هدورقرنیریها رقرنارن رر
غ نیرهاا ررانرهب دررد رطرس اره هننمهرزدر ارمرادر ا فرارارانی،رها به دره نرارخرنقهر
ههرقرنیر ب درغ نیرهرا رن د ر ار م ارمرا ررقدره رنیر کره ریرا دکرنعدسدر ررقر مدرزمه رنهدر

نیرر درارارانیرن رن رنیرقدرهرتعر بهر ا فرهررزمهرار ارهرمهرهمرارق ررغ ن ررانر ب درنررر
زمه،رنهدرقدر

رید ثدر نیرزدرقرنیرمراسر در نهد ری شره آ هره رقدیر ارهرمهرهمرارق رره بردنررانر

قدرارارانیر مردرنرررزمه رطن دًرقدراغمر ا فرارارانی،رها به درقمرق ررخسدان ررانرهاحر رنررر
یر

ر
رقمدقرن ار ارهرطرهرقرارقرنیرن مکدرها به درهساحدرهطد ندرخسدادرهر رقد هرخسدادری شرق مرر

ههور ارهمدورانتعرقمرتط ررقدهه رنهدر ارم اریدکرنسنارقدرن اریکمرنند هرررراارراریدسادایرق شر
ن ریهرنادیر ن رهس مرارتط ررقر یرعرارن اری

رتدق ر أه رارقرارررق ااریرنرا :ر

رنکادرناکرآنکدرنیررقرا رعرایرهس مرقدهه،رتط ارار حمدرقد

رآیرعراایرن سا ر رنیر

زارارسرننسدرعرارتدق ر نرنیرانعرایرهرر ننهرزدرنیاردکرااا رآیر د رقدهه رهو ًرها ررانرزدر
قررنثررخطدیرنا،ررنبره ار ر ناط نررنارننهر ارهرتعرا ور ارنهاحدیر ننابدقررهرزارزمه،رهسئرکر
نرنیرخسدادرهرر ننه،رقرر مهرزدرهرسم ار ناط برهس مرقمرنندهه ر ارسمدرنهده دری ادرههورنرا،ر
قرریدورمده ر ارهضداقدرنتهنهد ررانرنن دور ن ورقدههرزدرمرسدرنیاردکرقهرارآاا یررر ر ارآیر
قدهه،ر مدنچدرهد کرتن رن رن ردورنتهنهددرهرقرارهضداقدرانرسسخرزمه،رمده رهساحدرن ردرن رو رهرر
قدهه ر(ند مر،ر:9497ر )75ر
ر ارید ررزدرنیرنیاردکرهرقرارهما ررقدههر م اریمررقرنیرمده رسرضرنرررهر رن اریکمر
نیرر در ارتدنریرههنررن رنیرهم ک رناهورنرارنهدرنم ررآیر ارخ رصر د در م ارآههورنرا:ر
« د در بهیرنرار د رارهد نهررزدرمر رقدرن ردورنرر هورنرارقر کرن رطرس ارهرر رننمهرا رعر
زممه را ررنیر دم ر ارنثمدیرمر را رعرنرد هرقد هرن ردرن رو رمر رمده رانرقهقه »ر(هد ور767ر
ق رو ) رقه ا ر ر ب ر ا ریمرق رن رنی رقرنی ر نرنی رهمدسع رقر ر مه رهحار  ،ر ا رمرا ر رزد رن ررریر
بریرن رق اراسادرقدهه،ر داورنیرننه ادرههورنرا ر
ر اریمرقرننب

ری ادرننه،رقریدورطررترنا ن یر Aرها بهرقدرنن دورزدایرههورقدهه،رنهدر ار

نثمدیرزدار Bر(طر رترنا ن )رنارانرن رن نهدرزدارقد ر نا ،رقرر ر هر Bرهسئرکرنمضرترنا ن رقر ورار
قد هرن دادرن رو ر" ره مرکرقدقارخسدادرانا ور ارنثررنمضرترنا ن رانرقپر ن ر(قر مهرزدرهرکار
نرارها بهر ارآ مهورخر رهر کبرنمضرترنا ن رهررههرارن رن رنیر بهر ا فرهررزر رنهدرن ار
نهررن رنیاردکرزراریرقرخرا نارنرا) رزردرن مکدر ار مرن ررخرنقدیرها بهرقدرنبداارزادقررههور
قر ر درقدرن نیر ا دسار 900ریرنهر ارههدرهاا ررنن دور قه رنهدرخرننهور ارنثمدیرزدارن رن نهدر

ترنا ن رهم ر رهر رهر ر ا رنا د ر ن یدو رخرننهو ران رهحکرو رقد ریر نخا ر 70ریرنه رقدقا رنمضر
ترنا ن یرن ردرن رو رنرر "(خد هر )11:9310،ر
رنکادر اورن مکد،رعرارهس مر مبدرقدرعرایرزدر اری هادرانتعرههورقدههرنط قرنرررهر رق کدر
عرایرزدر ارآ مهورنا درهسام م رنمضرمبهرارقدرطراریارررقمریدم رهر ،رعرارهس مر مرر
ه ار رقمدقرن ارهمدسعرهرا رننامدایرزدرهمطمدًرها به درقدر

رنمضرترنا ن رن ر رارخرنقهر ن رن رر

قد هرن ر ر درخسداندرهس مر مررهر رزدر ارآ مهوریدم رهرریر رنر سمهیدیریمرقرزدهارار
ه امهنه رنیر رترنا ن ی رمح ح رن رن رهر رها به د ر ا راع ا رهد ر رخدمر رترنا رهر ری ر رزد ر ار
مرادرنمضرمبهر ارآیراع ارترنارنارنقهریرسا ر نرقد هرخسدان ررقمرهرا ریکمرترناری رنهر
زدرها به درانر ااع ارناسارترنارهرر قه رن ارخسداندرن ر ر درهمدسعرهرا رننامدارانرقمرهده ر
ه ار (قر ج:9171،ر )11ر
قمدقرن ارهممرارن رهس مرقر یرخسداد،رخسدا ررنرارزدر در اری هادرتط ررههورارس د ار
دسادر در ارآ مهورتط ررنرارار درنا درهس مرنمضرمبهرن ررریرها بهرخرنقهرقر ر اریمرقرن رنیر
ن رران عرقدرمهورن م عرارن مکدریکمرآیر سارقح رههورنرا ر ر
ب-رخسدا ررتدق رهطد ندرنرارزدرندهررن رت رارها به در ارنن دوراظ درنارنسنارقدرزدقشرار
م

رخسدادرنندهه رزدر کررن ر کد فرها به در ارقرنیرزدقشرخسدادرنرا رقمدقرن ارقریدور

خسدادری شرق مررههورزدرهس ردرقمر حمدر دسادرقدههر Xرا دکرقرآاا رهر رارطندرنمررمر ر در
ن یدو،رنیررها به درقدراظ درخر رمر رهررزر رAرا دکرن رآیرهن غرزدرادره اه،ر نرخسدادرتدق ر
یر نخارX- Aرا دکرخرنقهرقر ر(قر ج:9171،ر )17ر
-2-1-2قابل پیش بینی بودن عرفی خسارات قابل مطالبه ر
خ رمدًرقدر ر درقدرن مکدرهرطر ارترنا ن یرخسدادر ا فرن رن رنیر بهرقرخ

رهرطر

رن رر دا درن ارنورنردردًرندظررقدرااا رخسدادرنرا،رهمطمررنارنقهرقر رزدرطرس ا،ر م ارهرطرار
رنسمررانر ارعرارممهرقکممهرنهدر ارم اریدکرق ررنیارد ررقرنیراترعرعرارارخسدادر ارن مهور
ا ر رنهنهادرقدهه ر«هاا فرن رن دیر به،رقد هرعدهارخسدا ررقدههرزدر ار هدیرنن مد رترنا ن ،رنیر
انرقدرممرنیرنا درمهورن دیر بهرخر ری شرق مرر درمرسدًرقد هری شرق مررهررزر ورنرا »رن ارمندادر
زدر ر ردرهد ور54-4رن رنمرکرترنا ن قدیرقد ایدنررق ارن ر ررنرار مر نأم ارمندا ررنرارزدر ار
هد ور54رن رزمرننس ریرق عرق ارن ر ررزداره ربر9170رآههورزدر اریمرقرننب

رن ررهم ک رههور

نرا رنکادرتدق ر ر درن رهرن ره زرارن ارنرارزدر مدنچدرخسدادرتدق رهطد ندر ارنثررنمضر بهرقدر

ن کدءرقدرهسئر ارههنررقد هر نانیرن ارامفرهبمر مرر«تدق ری شرق مررقر ی»رقدهه،رقدرطر درنا رر
ار د ررزدرطرس ارنردردًرقرهنمدیرخسدادریارررندهررن رنمضرممه،رنتهنورقدر رنسدر ارخ رصر
برن برراره رنیر نرنیرآیرزر ورننه،رقد هرن رامفرهرقرارقرخرا نارقدهه رهبمر ررن مکدرنیررق رر
خسدا رر ارآ مهورقدراغمر ا فرها بهرارنمضرترنا ن ،رهحار رارتدق ری شرق مررنندهه،رطن دًرهدق ار
هرط ر ا رترنا ن یرخداجرن ر مند ر ارخسداد رخداج ریااد را ر نانی رهدق ار د رن ارنور د ر مندر
من بررخرنقهرقر ری شرن رن ارن رریکمرن ارتن رهراطرانر اریمرقرن رنیرارزدهارارقرارررزر ور
ن م ر مدایر مهیر اریمرقرننب

رهادقهورهررهر رزدرقرنردسرآیرتدمهور«ق هرقر یرخسداد»3ر

هار هرههورنرا ر ارنا در مدایرهرقرا،رتدمهورق هرقر یرخسدادرن ررقدر ارتدمهورسرمرر رر مس مر
ههورنرا رقرنیرن مکدرخسدا ررق هر مررنار ر درن رن اراقب ارغ ررتدق ر نرنیرهحسربرنبر ر
قد هر نانیر کررن رنامد رذ رقدهه (خد هر )41:9310،ر
عراقد ر رزد رقد رطرا رطن ر را رقد رمندا ر رقد راغم راانه رمد ی رنهرا ،ر ا رنا د رنمض رترنا ن ر
یدم رههورقدهمه،رقد هرن اریرندرسرضرهرنهرزدرطر رنمضرزممهورقدرممرنیرهاصرمدت رن ر حمدر
آنبدرآیدورقر ورنرا ر درعراقد ررتدق رهطد ندرننهرزدرهرر رنیر م ارسرضرزر رزدرها دته ار ار هدیر
نن مد رترنا ن رقدرممرنیرنا درهحار رنمضر بهرن رآیرآیدورقر ورارههنمرر نهادرننه ر ر
-3-1-2ترمیم نشدن سابق خسارت
نردسریکمرقدر نرنیرخسدادر ارهسئر ارههنررن ارنرارزدرها ررهاضرار اراع اررترنار
ی ر رزد ر ا رمراد رن رنی رمح ح رترنا ن ر ا رآی راع ا رترنا ره برسا رن رن ا راا رقد ه رز در
غرنهددرارخسداندرندهررن رنمضرترنار ن رارن ر راراساارهمدسعرهرا رننامدارقدر دیر هورقریر ننهور
هر رقه بررنرارزدرن اریکمر ارمرا ررزدرطرس اری ادی شرقرره رنیرار برنبرر نرنیرخسدادر
ررارهمطمر ررنرا رن ررریر بر،رآیراایرن اررکدرقمرقد هرهرا ر ر در
ر
رنسدرقمرزر ورننه،ره د ر
ترناری ر ر مررترنا ن رنیرر درنند هر ررطرها بهرنمضرهر رار ارمرادرنمض،رخسداندریدم در
ن ر رقد ه ر نرنی رهر  ،رنهد رطر ر بر رقم رید رنهنا رترنا ن ر د رهرطر ران رار د رررء رنرا د و ر در
رر ر ررندمد اندرخر رترنار قه (ه خرهحرهی)991:9377،ر ر
اریمرقرزدهاارهرطررزدرقدرت هررر ر ررارقدرننب روره د ندر ارترنا ن ریم دنهورهر رار
ر
م ارنرامندطرهر رزدرهرط رهرقراران هر مندر رن ررقر ورارننب رورطرس ارمرسدًر نرنیرخسدادر
ن سا،ر ارن ارنمدوریمرتررنماندایرنهنا رقرچم ار اریمرقرآهر کدرارننب

رزدرهنامررقررن ارنمدور
3

The damage unlikely

یمرتررنرار ریرتدمهورز ررمهورن اردعرا درن ارنورارن رنیرنم رر بهرنرارارهطد ندر رأورا در
ن ارنورقدرنم ر بهرنهکدیری ررن سا،ر نقرر ر هرخسدان ررزدرتن ًر نرنیرههورنرا،ره ه نًرتدق ر
هطد ند رنارنقه رقر ر دی ر هو رید رنهنا ر ا ر د ر مه رار د ر نرنی رعرا ران رقدقم ر رعر
زمه ( قسادنر)111:9319،ر
ارانتعرقرریدور مهرن ررخسدا ررانرانا رزر ورقدهمهرار درتدنرنب نار مهرن ررانرقدرطرار ضدهمرر
هسئرکر نرنیرخسدادرقهننه،رهطد ندرارنخ رخسدادرن ر کر،ر برنیرانرقریرهررزمه رتدنریرههنرر
ن رنیر ارهد ور 391ر ارق دیرن ارهط بر م ارآاا ورنرا:ر«نیررهد کر ردور درتسراررن رهدکرهغ ربر
انرن ر کررن رغدمن ارقب ر ،ریدرا رعرقدرتهارهأخرذرقدرغدمن ار بررنهنا » ر ر
یدک رقد ر ر د رقد رآنچد ری اد رهه ،راتار ریکم رهسأ د ر ا رهسئر ا رههنر رقد رمراد ره زرا رهرر
قدهه،رطن دًر ارهرطر ارترنا ن یرخسدادرن رراتاررطرس ارمرسدًرقرنیر نرنیرعرارارقدرنبدورقدر
عرارانت رریدرهطد ندرهن غره مررانرقرنیرها به درهرا ر رنسدرترنارهرر قمه،رقه بررنرارزدرنیرر
ن ارقه رقدرقررمرا رر ده ا رهر رزدسررقدرهم ر رخرنقهرقر ر نر مدنچدرها به درخسدادرانا ور
انرقدریرندرنیر ره مرزر ورقدهه،ر م ارقدرنمررهررارهریدرهطد ندره ه رخسدادرقرنیرقردیرهرعرعر
انرنارنقهر نها رقدرممرنیرهودکرها رر ار اررریره کرخر ر ارتط در ه ارانرقدرطرار هنیدندرقدر
ارها ررهاا فرهررسراهه ر
عرمدرقدرقرر ارخر هنارهرطرهررزمهرزدرق رر کریدرنیهنثریردور درزدایدور درزداخدندرنیر
ان رزد رسدع ب رآنبد ررنب رآ ر یر ر دقبدی رهر ر ر ا ره ک رسراهمهو رنرا رنهنانه ر ا رمرادر
ا ف ،رقر ر ک رن رخر هنانی رها به رقد ریر نخا رهن غر ره د ک رخسداد رانا و رقر ر دقبدی رهرقرار
خرنقمهرقر ریدکر مدنچدر کررن رخر هنانیرننهزرری رن رممهرترنا ن ،ر ا فرزمه،رقرر ر هرقد هر
طندره د رهرط،رخسدادرانا ورانر نرنیرزمه (منهن بر)41،9311،رنهدر ارمرا ررزدرهاصرن فر
ا فرنرر ورار دقبدیرهر ر ر اره کرسراهمهورانرقمرآ ر ورزر ورارن رتدق ارننا دعرهرا رنمرر
ردتطرزر ورنرا،رآ در ارمرادر ا فر ررطرخر هنار اور(هاصرب)رارنمضرمبهرن ررریرنا،ر
سراهمهو را رهد ک ر دورقد ره ه أهر ر رننه رقد رنرامد رهرط رهمهاج ر ا رترنا ن رخر رقد رخر هنا ر اور
ه ه نًرقدقارخسدادرانا ورقرر دقبدرن رنارهطد ندرهن غر ارههورقمرد ه؟ر ر
ن ارهودکرقررهندقارقدرهود بد ررزدری شرن رن ار ارغد برهما ررههیرهرعرعرهرطر درن رق ار
اساارهرعرمررزدرااا رخسدادر ارآیرههنمررطرس ارنرا،ری ادرهه،رن سا رقدرنمررهررارهر ار
ن ا رهرنا رن ر رقد ر ر د رقد رن مکد رقه رنم ر رطرس ا ر رنسد رقر ر نرنی رخسدادرطند ره د رهرطرقر ور

نرا ،رنند ه رهرط ران رار درنی رقرنی رررء رنرا د و را رزسب رندمد اند رهدک رترنا ر ن رق د ،ر مدنچد رطندر
رنسدرطرس ارمرسدًرقرنیر ری ریرن ر ا ف،رهن غرر ارههورقدههرارقرر مهران هر مندر من بررار
ه د ن ررقمرقدهه،رهرر رنیر م ارسرضرزر رزدرقردنمهرا درن ارنهبدیریرن ر مررههورار ارقرر
یدک رهاا ف رهسئرک رمبه رهکمر رخر رقر و را رقد ه ر رنی رن ا راسادا رخر ران رقهقه رند رن مکد ر نرنیر
خسدادرانا ورانرقمرد ه ر ارن ارمرادرقد هر ارخ رصریکمرهسأ در ار ارنمدوریمرتررن رنیرار
زدها ارتدئ رقدر ک کرهر مرارقردیریرندرزدرتن ًری ادرن مر هیدورارنمرر ارنمدوریمرتررن رنیرار
ر
زدهاارن ر که بررهارد رنهرارقرر ا نانیریکمرانیهیرن سامه (ه خرهحرهی )31:9377،ر
ر
سمهنی رهرننع ،ررره ا رهرط رنراحمدق رهطد ند رخسداد رقد رهر ب رهرط ر ا رترنا ن یر
خسدا اا فرن رن رنیر به،رسمهنیرهرننعرارمرنه رهحها رزممهورن اریدرنرا رقه بررنرار ار
همدورن رنیرهرطر کررن رهرن طرا ورهرطرمهورن ردنعرنرا ر مررهرکارنراریمررقدرهر بر
ترنا ن ر درهرطررن د رهر ،رنهدر ارهری درن رنرقدر

را ر رهرنن رر درقک ررن رق ارقرا ر دریهنت ر

قدریرندرنیرهحها ر دره دریر رقه ار ر برا ورنرار ارهنح رهرقرطرقدرن رنیرهرط،رنبدقرر
قمرقدرمرنه رهحها رزممهور درهرننعرقد نانهورن رن رنیرهرطرارنتهنورطندرهماضدیرآی،ر نهادرقده م ر
نکادرنیرزدرتن رن ریر نخاارقدرمرنه رارهرننعرهرا رنمررتدق رذزررنرا،رن مکد،رنمراًرن ارتن رهرننعر
ارهحها ابدیرهسام ردًر ررطرتدنریر اره ارنهرار درقدرنخا دایرزدرتدنریرقرنیر ن اسری شرق مرر
هررزمهرنمردکرهرریر نه رقمدقرن ارنمشرتدنری رارقرچم ارنمشر ن اسر ارهمدورن رنرن رن ارهممرر
قس دارید ررنقر ارنرا ر ر
-3موانع و محدودیت ها
ارن ارقاشرت هر نا مر درقدرقرارررمرنه رهحها رزممهور درهرننعرن رنیرهرطرقدر

ر ار

ا رنمدو ریمرتر رن رنی را رننب سادی رنهداو رزم م ر ا رنقاهن رقح ران رقد رهدنع رخدا ر رقرنی رن رن رآغد ر
خرنق مرزر ر
-1-3مانع خارجی برای اجرا
کررن رهرن طرمحارقرر بهیر نهاارتدق ارارنهکدیرن رنرا رطرس مررزدرن رنقاهنرهرر ننمهر
بهیرتدق رن رنرن سارن رقردیرنقاهنقمره د رقدرنن مد رآیرن سامهرارتدنریرقمرآیرانرقدط ره هننه رنهدر
قس دارن دقرهررنساهرزدری رن رممهرترنا ن رارن د ر به،رید ثدر درهرن طر ه هیرقدرا ر ره آ هر
زدرن ر هرارهحدرندرطرس اریمبدیرقر ورنرا ر ار بهیرزدرقررنورقدرهرطرعرارممهر ارزممهور
خسداد رقدهه رن ا رتن ریرن ث رندیبدنر رقد ر ا ر با رهرا ر ر د رننه :ریدو رهرکا رنرا رید ثدرنیر

قد نانهو را رندیبدنر رقد ریرند رنی رن دق رق اه رزد رها به ران رن رنن دو ر به رنم ر رقد ر نا را رن رنیر
ترنا ن رانرندهرکاررد ریدورن ررن ارتن ریرن ثرهرکارنرارقدریرندرنیرقدهمهرزدرن رنیرهرطرانر
غ ررهرکاررد نه (منهن بر )31:9311،ر
مر رن مکد رمهو رن رنی ر به رتدق رنناسدب رقد رها به رقدهه را رن ررری ر بر رقم رق ا رااا ر
خسداد ری ش رق مر رههو را رنن دو رناهی ر به رانقطد ررنن ا را ر ر نهاد رقدهه رعردی رآاا رنرا رار
هر بر حمدرهسئر ارها بهرطندرهرطر ارههورخرنقهرقر رنهدر ارم اریدکرن اریکمر ارقردر
درارقرنیرقردرهرنا رتدق رن رنرن سا (قمرر مرب )10:9371،ر
نیرره دارهد،رننسدیرها دا راره ررارننسدنبدر اراانقطرن اردمررایمرتررسرضرهر ،ریمرقر
نررر رننهرارنند هرقمرق شرن ریهرها دا ر ارهمر درن رنیر بهندرن رننسدنبدرننامدار نهادرقدهه رمهور
نهکدیرن رنیر بهرار درغ ررهرکارههیرآیرقرنیرقرز

ر در اقررهرا یرقد هررنبره د رههیر

ها بهریر رن ارمهورنهکدیرن رنیر بهرخرنور ارخ رصرنم ر بهرارترنا ن رنم ررهطرحرهر ،ر
خرنورقدراغمرنهکدیرن رنیرآیرار ا فرها به،رمهورنهکدیر ارخ رصرهرطرارنن دوره د رآیرهطرحر
یر ر ارقررمرادرمهورنهکدیرقرر بهیرنیرری رن رقدرا ر رآههیر بهرمداضرآیرهر ،رنردسر
ن ارنو ر انرقرقمره رنه ر درقک ررآیرانرندقر رارهمح رهرررد رار دریهنت رآیرانرهرتر رهرریر ننه ر
مر ندًر ار ردهررنمدورقدیریمرقرنرهادر درغ ررنرهادر بدیرنهرا ورن ارنهرری رسادرههورنرارزدر
قریدورید ثدرنیرغ ررتدق ری شرق مررارغ ررتدق رن امدبرارن ررخداجرن رنان وراری طدرهسئر ارها بهر
قدههررنبره دس ارها بهرن رن رنیر بهرهرریر ر اریمرقرسرننسدرن ر قبدرردکرتن رنمط یرر
ه را رقدرسراسرهدژاارهاهناکریر هورزدرظدقرنًرقدرقر ار ظر دره د کرآیر ارزاراقدیر بررقمر
اخمدرزر ورنرا ر" رقدرهر برترنمهرهرقرطرقدرن ارنبد ریمرتررهمدخادرههو،رقریدورسراسرهدژاار
رنبرمهورنهکدیرن رنیر بهیریر ،ر درهر بررمرطر بهرارننح کرترنا ن رهررهر رار درقرنیر
هه ر ر( د رن رق ا راساا رید ا رسراس رهدژاا) رن رنی رآی ران ره د رهر ریر ننه " ر ا ریمرق رزدها رار
سراسرهدژاارقدرننا دیرترنا ن ر(مم مرههیرترنا ن )ر درمهورنهکدیرترنا ن رهبردر نا رنیرر درن ار
نبد قدی ریمرتر ر ا رسرننسد رقد رزدها را رن ر که برها دا مه را رننا دی رترنا ن رت ررا رار ع ر ری رن ر
سرارررهدژاار نا ،رنهدرزمرارق شر نانیرناد جرهادقبررقسامه (ه خرهحرهی )47:9377،ر
ارسمدراریمرقرن رنیرن ررنیرر درق رر کرن رنمط یددرسرقرن زررم مدًرقدرزدارنرسادرننهرنهدر
ترنمهر مهیرهادقهورهررهر رزدر دریها ر د یرقدرآنچدر ارنمدهبدیری شری ادرآاا مرهندقار
نا رمر حر ر ارهرن یرزدرنامد رمرنه ره د رزممهورها بهرانرق دیرزر ورننهرهرن ر 115رار111ر

ق رورنرا ر ارهد ور 115رآههورنرا:ر«هاا فرن رنن دور بهراتاررهحکرورقدر أ درخسدادره ار ر
زدرنارننهرثدقارنرد هرزدرمهورنن دورقدرانرطدرم ارخدا ررقر ورنرارزدرنررر رنیرهرقرطرقدرنار
نرر »
قرچم ار ارهد ور 111رآههورنرا:ر«نیررها بهرقدرانرطدرید ثدرنیرزدر سعرآیرخداجرن ری طدر
نتاهنارنارارنارننهرن رمبهور بهرخر رقرآ هرهحکرورقدر أ درخسدادرنارنقهرقر » رن ره ررعرآنچدر
ی ادرههر م ارنرامندطره ار رزدرقردنمهرترورتدقرور اریمرقرسرننسد،رقرریه هور درنهرره د رزممهور
ها بهرقد هر نانیرردرامفرخدا ررقر ی،رغ رتدق رن امدبرارغ رورهمامرور(غ رتدق ری شرق مر)رقر یر
انر نانرقدهه " ر
قمدقرن ا رقر رهدنع رخدا ر رزدر نانی ر ا رامف ر بر رقدههرهر ر رننه رها به ران رن رن رنیر بهر
نم رره د ررد

رطن دًرن رنیرهرطرن ررن رهممرر کر بهر(قر مهر ن ررارسرمر)رهاررکریکمر

هرقرارخرنقهرقر رار مدنچدرهدن ررقدرنامد ره زرارا ر ر نهادرقدهه،رهاراطرم درانرنسنارقدر
ن رنیرآیرن رره د رخرنقهرزر ر
-2-3عدم مخالفت با قانون یا نظم عمومی
ی شرن رن ار ارخ رصرهرن طرمحارترنا ن قدرن ر ر درهراطرعرارممه اریمرقرن رنیرار
زدهارارقدر

رقح رزر قد م رن رداًر اقداورها زرره ار مرزدر اریمرقرن رنی،رز در رنسمددرقدر

مر رآههورنممرن ر بهندرنم ررقدهراطرعرارممهر مدنچدر ارهمدورن رنرهغد ررقدرنخ قریسمدر دنممر
مررهر رقدهمه رتدق رن رن رن سامه رمر ح ر ر ا رهد و رنی رزد ریکم رهرقرا ران رنقرن رهر ر نا رهد و ر157ر
ق هدرارزدر م ارآاا ورنرا:ر«هحکردرنررر رننهرترنن ارخدا ررار درترنا ن قدیرخ رمررانرزدر
قرخ

رنخ قریسمدرقر ورار درقدرانرطدر ر حدر نارزر یرنیسدرددر درقدرم ار بررهاد فرنممر

مررهررهحسربرهررهر رقدرهرتعرن رنری نا ،رنیر درن رنیرترنن ارهرقرارنمراًره د رقدهه» ر ار
یمرقرزدهارارن ر ر درآهر کدرارننب

رن ررترنا ن قدیرهغد ررقدرتدنریر درهاد فرنممرمررهررقدط ر

ارغ رره انررهمدخادرههورننه (خد هر)11:9310،رعدقطدرنیرزدر ارخ رصرترنا ن قدیرغ ررتدنرنرر
تدق ر ر د رنرا رن مکد رغ ر رتدنرنر رقر ی رترنا ن ر ا ر ر دی رن رنی رترنا ن رنند ه رنردس رترنا ن رانر
اک رقهقه را رنمش رنردرر ر ا ر ر دی رن رنی رترنا ن ر نهاد رقدهه رانا رترنا ن رقدط را رغ ر رتدق ر
ن رنرا رقدرهر برن ارنمدوریمرتررنیررترنا ن یرن ر حدمرنن مد رتدنرنررقدههرنهدرطرس ارآیرانرقدر
ه رورنیرغ رتدنرنررن رنرزممهر درن رنیرآیرهسا رورنمضرتدنریرقار رن رنمرر ن یدورقدرنماندارن رنرغ رر
تدنرنرر مررهررهر (ه خرهحرهی )47:9377،ر

زردرن مکدر ارنمدوریمرتررننب

ر ار مرنیر Ashmore, Benson, Pease Co

 Ltd.V.A.V. Dawson Ltdرخرنقدیرقدرهررسدریر رارنم رخرننهورترنا ن ریر رقدار 17ر مرر
ان رنهضد رزر و رقر نه رنهد رخرننهیدی رقرنی رن رنی رترنا ن رن رزده رنبد ر رنرا د و رهر رزممه رزد رطندر
تدنریره د رقدریر رق شرن ر10ر ارزدارننر ورننه ر ارقرریدکرهرکارنرارترنا ن یرذن درتدنرنررقدههر
نهدر ارهمدورن رنر کررن رطرس ارقارنقهرقدرقه رغ رتدنرنررند ریر رزدر ار م ارمرا ررهرکار
نرارغ رتدق رن رنر مررهر رقرچم ارترنا ن قد ررزدرهر برنهدمدرقررم ارر مسرر،رقبمرخرا یر
نهم ا رمررهر ر ،رسر ب رهأهرانی رهد د ر را رنمد ر رن مبد رهر رهر رن رنمر رزدها را رتدق رن رن رن سامه ر
(یررمر،ر:9177ر )41ر
-3-3غیر عادالنه بودن شرط در مقام اجرا در نظام حقوقی انگلیس
ر کرر بررن رمرنه ررزدرهرر رننهرهدنعرن رنیرهرطریر رار ارنراحمدقر دیر هورنسنارقدر
آنچدرطرس ارقررآیر رنسدرزر ورننه،رخههدرانا رآاا ،رغ ررمد اندرقر یرهمهنار ارههورنسنارقدر
خسدادرانت ررانا ورنرا رن ارنهررنیرر در ار ردورنمدهبدیریمرترر بدیرقدرطرار کسدیرهرا ر
تنرکرن سارنهدر ارم اریدکرقدر

رنخا سددرهر ر رتدق رهطد درنرا رقرنیره د ر ررههیرهسأ در

ا ورنراره د رهرطر ارترنا ن یرخسدادرانر کرقدار برر ح

رزم م،رطرس ارهرکارنرارن ار

طرار رنسدرزممهرزدر ا رمرادر ا فرها بهرن رن رنیر بهر درنتهنورقدرس ررزدر رکرآیرهرا ر
رنسد رنرا ،ر ری ر ا ف رها به رهسا رو رااا رخسداد رنرا ری

رقد ه رس ی رهمهنا رقدقا رخسدادر

قپر ن ر مررنبدورارت هرهاارکرطرس ارمر رااا رخسدادرقدر نعرنمضرمبهرنرارارن ر مر مرار
قرآاا ره رنیرآیر اری ارنن مد رترنا ن درمد رنهرار در رهنًرمر رنمررهررزممه رمرادر اور م ار
سرضرهررهر رزدرطرس ارن ری شرهرر ننمهرزدر ریر ا فرها بهرهسا رورخسدا ررخدصرهررهر ر
زدرعرمدًره رنیرآیرقمره رورنرا،ر نرهن غررانرزدرهامدربرقدرآیرهمهنارهررقدههر ارهرطرعرار
ممهری شرق مررهررزممه (رردان ر )31:9357،ر
ر ارن ارمرادرمر رااا رخسدادرههنمررطرس ارن سا،رق کدره رنیرآیرقمرهرا رت هرطرس ار
قر ورارنان ورهاارزادیرمرسدًر نرنیرقر اره رنیرخسدادرنرا رتن رن رقرارررنیکدورقرر کرن ر
مراره زرار ر درقدر کرهمههدرعراایرنرا رقارقررااهارنرارزدرقه رنم ررقردرزسدنررزدر
نتهنورقدرممهرترنا ن رهررزممهرن رنیر ارارارزده رترنا ن رنرا (قمرر مرب)65:9371،رن ررریر
بر رترنن ا را رهمراند رقم رم او رقر رن رنی رزده ر رترنا ن  ،رمد اند رقر ی را رمد اند رههی رنا در
ترنا ن رانرن رر م برهررزممه ( قسادنر)911:9319،رق ررتدنرنرراععرنرررهر رزدراانقطرظد ردندرار

غ ر رمد اند ران رقد رارر ا رقامدره رنهد رنکاد رنی رزد ر ا رن م د رید ر رنقر ا رقر و را رهماد رنخا

رار

هیدقبدیرها دادر ارترنن ارارهمراندرنمدهبدیریمرترر بدیرههورنرا،ریدرخرقدرن ار اریررشر
نردرر رنرا رناسا رآنکد رمهن ا را رمد اند رقر ی رنا د رترنا ن مر ر د؟ ر او رآنکد ر أه ا رن ار
مهن ارا ضر ارآیرقدر درنرعرعدقطدرارتدمهورنیرهمرطرارانقسادرنرا؟ ر
آ در أه ارخرنرادرطرس ار(مر رنمررن رآنچدر ده دره پمهنا )رزدسررنرار درقرمک ،ر ناایرار
تضدادر ده درارآثدارارناد جر رنسمبدیرخ رمرر ار ده درارقرقمرخرا یراانقطرمح حرارمد اندر
ن اردمررن ررقد هرههنمررترنارقب ر ؟رآ در ده درارتدنرنب نارهرر رننهرقدرقبدندرن مکدرطرس ارترنا ن ر
ق شرن رقررز رقدررر رار دیرخر ر ر در نهادرارقدر ر درقدرم ی اررزدرقرنیرنن مد رترنا ن رقرنیر
آنبدرسرضرهررهر ،رخر رانرن ر خد ار اراانقطرس ردق ارنسرن رهمعرزمه؟رآ در ده درهرر رننهرنسنار
قدرناد جرغ ررمد اندرارق ضدًرندقر رزممهوری و ا،ر دیرارنهرنکرنسرن رع فر رر ررطر ا نانیر ااهمهر
قرر دادرقدههرارن رزمدارن ارتن راانقطرقسد یررمنرارزمه؟ر ر
ی شرن رن ار ارخ رصرهرن طرمحاره ده درارهراطرعرارممهر ارنمدهبدیریمرترره انرر
بدیره دمررقدر

رقح رزر ورن م رقرر ر هرقدرنبدور ت درقدرس س درارهندنررآنبدر م ارقدرنمرر

ه ررهرزدرقس دایرن رآنبدرقرنیر ری ریرن رررءرنرا د ورنهادصرارهردن ارن راانقطرغ ررمد اندر
ا ر ده د رنرا ر ری ری رن رنن مد رترنا ن قدی رهسا رو راقدخرنای را رنخ قبرو رقدی رغ رهم دندر
ایرن رمره دًرقدرهممرار أه ارقر ارس س درارنقهن رنرا رقمدقرن ارقد هری رسارزدرنیررترنا ن یر
قرر مهرمح حرارمد اندرقمرهم مهرههورقدههرنند هر ارهمدورن رنرن رن ار د ورارهس ررنا هرمهرار
ننسدنررخداجریر رارن رنقهن ریم مادًررر همهراه هرقدریدکر ده درارنرعرقاریرمهاکرنرد ه ر ار
همدو رن رن رن ر رامد ا رمهن ا را ر ضر ا رآی رعراای رنرا رنهد رقردی رطرای رزد ری اد رهه رنخا

ر

نم رر ار س ررار ن ارن مکدرمهن ار سارارانور را دقررقهنیر برندرنرا،رهادقهورهررهر ر
سر یرن دیرن رنیرقررزمرارزدرارترنار ن رارتنرکرت هر رنسدرههورطرس ارانرقدرقررمرادرزدر
هرکارقدههرار درن رنیرمهن ار ننسادرارقدر ن رر بررن رنمررآنبدرمهن ارقردیر ریرنرارزدرقدر
ن رنیرزده رترنا ن ریدم رهررهر ر(زرنر ر،ر:1009ر)313ن مدیر رنعررانرهنمدیر ردهررن ارنهبدر
ننسادراره امهنهرترنا ن قدیرخ رمررقردیرتدنریریدزمرقررطرس ارنرا رقمدقرن اراتاررتدنریرقردیر
ریرههرزدرطرس ارقهنیر رنعررزر ورارس ردق ارخر رهمرار نهادرننه،ر ارنا درنعدسدرقررآیرنمارر
قرنیر ده درارتدنرنب نارسرضرنرررهر ر ارهمدق رن ار هیدورقرخرره امهنهرنیرر دراسدیرقدرمبهر
نهریرا ورارعراایرنرارارنم ر راوراسدیرقدرمبهریکرررزمهرزدرطرس ارقدره د رآنچدرها بهر

ههو رننه رید نمه رقردنمه ،رنهد رآ د رن ا رنم رقد رقر رنا د رنی رزد ر ا رقر نهاد رقدهه رهحارو رنرا؟ رآ د ر ار
مرا ررزدراسدیرقدرمبهرقدرظ رررآهکدارقمرق م دههرقد رقمرقد هرقررآیرنمرناراا ه؟رآ در ار د رر
زدرنا درن رنیرترنا ن رهسا رور رریدری نهادرههیرمهن ارار حمدرظ رررهر رزدر ری ریرن رآیر
قم رآر نر رقد رنم رآ ن ی رترنا ن قد را ریدزر ا رنان و رطرس ا ر ا رز ا ر ده د رانا رن داا رقد قمر
هحاروراری رسامررنرا؟ر ر
ن ارتن ررؤنادرارانتعرق مررقدررنبرههورنرارزدرننهزررن ررماریرن رر رادری ا ارسدم در
یرساد رهر را رترنمهی ر ا رمرمد ریمرق رظدقر رهرنه رزد رااح رز ر رآنبد ریکد ارن ری ظ را ر أه ار
مهن ار اراانقطر دایرارنتا د یرآ ه دیر نهادرقدهه ر ر
سرننسر دیر ارانرادیرنمر دریراورناسارردقمدرنیر ر مدرارهمدخادرههور ریر نانه ر ارهمراندر
ههنررسرننسدرتن رن رنم یددرردکر9157رزراررهحکردرنیرقدرخر رن د ورهرر ن رزدرقدرقبدندرامد ار
مهن ارن رن رنیره د رترنا ن ر درهرطرعرارآیر ری ریرزمهرار در ارهمدورن رنرتدئ رقدر راور ه ر
آیریر ر مبدر ار د ررزدرقااررن ر بهرن رنرههورقر ر ن اررریدر نهارقدرنرامد رهد ور9139رق ر
و رسرننسدرهمهنایرن را درن ارنور(خسدادری شرق مررههو)رانر م

ر قهرارآیرانرها د کریر ننه رنهدر

ررنن دورن ارنمدوریمرتررنارننسار ارقرنقررعرقددرندهررن ررؤنادریراور اورهمداهارارن ر مگر
مهن اارنقرریده دیرن ارنمر دراقد رر دقه ر نره نرارههر ارنم یددرار ه هرنمریرزدر ارژائ در
9157رقدرمر رآاا ر ن رورنیرقررهد ور971ر9رق رو رق رن هرزدر ارآیر ه را درن ارنهبدیریرن ر در
ند ررارمرایرن راظد فر ن اسرهحسربرهر "(خد هر)34:9310،ر ر
ا ریمرق رن رنی رن رظدقر ریداقدی رهمراند ر م ا رسبر هو رهر رهر رزد رهد رن رهمراند ری ا ار
سرننسر دیرن رریدانسرن رری نهادرن مرار ه را درن ارنورار درقررنرعرخسدادری شرق مررههورانرقدرق رر
ا دره د رنهننسادرن مر ر ارهد ور130رق رو رن رنیرآاا ورننه:ر«نیرر ارعراره ده درهرطرههورقدههرزدر
ارمرادر ا ف،رهاا فرهن غررقدرممرنیرخسدادر أ درنرد ه،یدزمرنررر رننهرنارانرقدرق اارر در
زراررن رآنچدرزدره رورههورنرارهحکرورزمه »ر کار م ارقدرنمررهررارهرترنن ارن رنیرارااحرز رر
یدزم رقر رآی ر دب ر س ری رغ ر رن رآنچد ران ری اد رهه ،ر نهاد رقدهه ریهنت ر ا ریداقدی رن رهراط رار
ترنا ن قدیر ارزممهورخسدادر(ا درن ارنو)رن ارنهرری رسامررنرا رنهدرتن رن رن مکدرنمرهدیرانر ار
یمرقرن رنیرنانئدرزم م،رنقاهنننبدقرر نهادرقده مرقدریمرقرزدهارا رقدرا ژوریمرقرننب

رارآهر کدر

ا رن ا رنمدو ریمرتر رتن رن ر ه رترنا ن رتدمهو رنی رهمدخاد رههو را رهمنرک را ر ر نا رهرررو رقدر
« ح ح» رقدرهر برن ارتدمهورقرریدورطرس ارترنا ن رهکارقررزدرهرن طرهرا رترنا ن رانر اررمهیر

مم مرزر ورننه،ر ارخ رصریداقدیرن رهرن طرآیرنخا
ت هرهاارکرآنبدر اررمهرقدرطرارمح حرهم ک

ر نهادرقدهمهرار کرطر رن مدرزمهرزدر

رناهورارهغد ررقدرت هرهاارزادیرنرا،ر ن یدور

یدرخرنقهر نهارزدرنهاندورآندیرانر ح حرنرر ورارن رن رنیرندمح حرترنا ن ر ری ریرزمه ر ار
ار حرهرن طرار برنبررنمردکرن ارتدمهوری ادرننهرزدرههاکرزانرراررمهر مم رررس ردق ارطرس ار
نیرر ارق دیرت هرهاارکرآنبدرت رارزر ورقدههرار کررن رطرس اررمه رهرقرارانر ارنانئدرت هرآنبدر
زدسررقهننهرنهدرطر ر بررقدراغمرنط عرن رت راررمهرارا ر رنهاندورقدرطرارهح ندرنتهنورقدرممهر
ترنا ن رزر ورقدههر ن یدورهرر رننهر رارارنم حررمهرقرنردسرت هرهاارزادیرمد ارنرد ه رزردر
ن مکد ر ا ر مرنی ر( Roberts and co Ltd V.Leicesttershire C.C)9169ر ن یدور
م ار رارایرمد ارزر ورنرا ( قسادنر )31:9319،ر
نا د رنی رزد رن رن ا رتدمهو رهر رخرنق م رقب ر م رن ا رنرا رزد رنردردً ر ا رقح رن رنی رهرطر
خسداد،رنکادرهبمراریدور:ناسا ار ار ه رارن رنیرمهن ارتن رن رقرر رر اا م هرهاارکر
طرس ارنرا ر رنرزدرنیررت هرهاارکرطرس ار ار ارهن غررقدرممرنیرخسدادرن رقردیرنقاهنرقدر
ننب رو ر به ه را ر ح ر رها به رقررنو رقر و رقدهه ر ا ریمرق ریداقدی رن رزاراقد رخ رمدً رننب

رار

آهر کدرغ رره انررارقدط رنرا رطن دًر د ررقرنیر ه رن ررریر ن اسرن ررقدتررنارنقهری نها ر
ی

رنقاهنرقد هرت هرهاارکرطرس ارنیرن رهر رقر مهرن ارنهررهسا رور ح حرارنم حرهاارزانرر

ترنا ن رقدهه ر اریمرقرن رنیرقدرنمررهررارهرترنمهیرهو رن مر ر دق ةر م ر رارقرچم ار راوریر ر
ن دم رقره دنر رمرس د رزد ر ا رهد و ر 114رتدنری رههنر رن رنی رنههو رنرا ،رهؤ ه رقردی رتدمهو ر ح حر
قدهه (رردان ر)71:9357،ر ر
ارقررید کرآنچدرهبمرنرارن مکدرقد هر ه،رآ درطرس ارزدرهن غررانرقرنیر نرنیرخسدادری شر
ق مررزر ورننهرقدرت هر به هرار ح ررقر ورنرار درخ ر؟رآ درقه رآندیرا درن ارنورقدرخ رم ار
ز ریرار رن ررنرار درخ ر؟ر ر
رنرزدرنیرن رن ارت هررنبره ار رزدریکمرزم مرهن غر ارههور اریمرقرن رنیرقرر مهر
نانیر مندرز ریرقدههرا ورنا رنرا،ر ارید ررزدر اریمرتررزدهاراری رسادرن سا رقرچم ار
رد ررنخا سددرزدرقدرهطد درق ااررن د ر نا ر ر
قمدقرن ار مدنچدرت هرطرس ار ارهن غررقرنیر نرنیرخسدادرهحار ررنرارزدرمم ًرآیرانرقدر
نعرنمضرمبهری شرق مررهررزممه ر ار م ارمرا ررنیرر در ارنماندارارن رذر م ارهرطرر ارقرر ار
نمدو ر ر هی رن سا ،رنهد رسرضرقد ر رتدق ر را رنرا رزد رقراررر هنیدند رآنبدرعراای رنرا :ر-9ر

سرض رزم ه رطرس ا رهن غر ران ر ا رهر رزممه رنهد رت ههدی رمرسدً ر نرنی رخسدا ر رنرا رزد رقد رطرار
مر نرریهسر ورهررهر ر-1سرضرهر رزدرطرس ارقدرهحدرندر ت درخسدادرنیارد رر ارنثررنمضر
ترنا ن ،رهن غررانرزدر نرنیرزممهورخسدادرانت ررقدههری شرق مررزممه ر مررقه رنم رری شرق مرر
خسدادرانت ررار نرنیرخسدادرانت ررقدهه ر-3رسرضرررورن مکد،ر ارخ رصرقرر ارسرعررسرقر
خسدادرانت ررانا ورقس دارزرارر درق ااررن رهن غر ارههورقدهه ر -4رسرضرزم مرزدرنیرر درهن غر
ارههورقرنقررقدرخسدادرانت ررانا ورقدهه،رنهدرزدقشر درنا اریرکر ارههورقدریرندرنیرقدههر
زدر ارمرادریر نخارقردیرهمهنا،رت هرطرس ار ار هدیرنن مد رممهرانر أه ارنرررزمه ر 7رسرضر
بریرزدرتدق ر رارنرارن مکد،رطرس ارقرنیرنمضرز ررترنا ن رهن غررانر ارهررزممهرنهدرها بهر
ی رن رن رنیرقااررن رترنا ن رهر کبرنمضرقم درترنا ن رهررهر رار در ارخ رمرر بهرقدر رکر
س ،رنتهنورها بهرهر برنمضر ر ررهررهر ،ر ارن ارمرادرآ درقرترنایر مدربرق ارهن غر ار
ههورارنمضرمبهرقدرمر رآههورا ورنرار درخ ر؟ر ر
قرنیر ح

راریدرابر ررقدرسرعبدراریررابدیرسرقرهرر رنیری ار ن اسرهرکارنرارقدر ار

مرادرانا رهسأ درهر رمرادرناک،رقهایر ر درقدرت هرانان ورهاارزادیرارمرسدًرطندرآنچدرن ر
ظدقرر رنسمادیرقرهررآ هرنتهنورقدرار هیررزمه رمرادر اورن مکد،ر ن اسر ارنرد هرت هرانت رر
طرس ارانرنیرن رنرد ه رقدر ر درقدرآنچدری اارر ارخ رصرنیرن رت هرهاارکری ادرهه،رقررهکر
مهن ارارنن د رنتاضدر نا ریاررن رمهاارت هرهاارکرطرس ار سا ررارهنمدیریکمرترناری ر ر ار
ن ا رمراد رقر ر ک رن رسرعبدی ری ادرههو ر ا رهمدورن رن،ریکم ر هنیدند رنی رخرنقمه ر نها (قمرر
مرب)11:9371،ر اریمرقرن رنیر مدنچدرطرس ارهن غررانر ارزر ورقدهمهرزدرقدرمر ر ا فرن ر
رریرها به،ره رورقدریر نخاریر ،رهن غرهرقرارقد هریر نخارهر رقرر مهرزدرت هرطرس ار من درار
ه د ندرها بهرهاا فرقدهه رنم رآ ن یرنان ورطرس ارنتاضدر نا رزدر ارقررمرادرهن غری شرق مرر
ههور ارترنا ن رقد هرن ررریرنمضرزممهورقدرها به در ن ورهر ،رقرر مهرهن غر ارههورقس دارسرن ررن ر
ه رنیرخسدا ررقدههرزدر ارمر رانا رآههورنرا ریارر ارمرا ررزدرق ررخسدا ررقمریدم ر
ناهورقدههر م ارهرطررا ورن رسدرا ر ارید ررزدر اریمرقرزدهارارنردردًرهرطررزدرهاضرار
مندر من بررقدههرغ ررتدق رنمردکرارغ ره انررنرا رن نادر ار م ارمرا ررهاضرارهرر رننهرن ر ن یدور
مدعدیر نرنیرخسدادرانت ررخر رانرقمرد ه (قر ج:9171،ر )65ر
ر ا رسرعر رزد رطرس ا رقد رت ه ر نرنیرخسداد ر(ن ناد رااا رخسداد ران ر ا رمراد رنمض رمبهر
تط ر رهر ر ننمه ر کا رن رقرآاا ره رنی رتط ر رآی رمد ررقسامه) رهن غر ران ری ش رق مر رزر و رقدهمه رار

ن یدورن رر م ارنرامندطرزمهرزدرطرس ار ارمد تدندرنیرانرقرنیر اری ادی شرخسدادرقدرمر ر
آاا ورننهرارررنن دورقرنیر نرنیرخسدادرتدق ری شرق مررهن غ در د ررزر یرآیرانرقدرقبدندرزمر در
د ررقر یرخسدادرانت ررنهنا ر اریمرقرن رنیرقدرنمررهررارهریکمرهد ور 130رق رو ر ارن ار
خ رصرتدطعرار ردورزممهورنرارارطن دًرتدعررارهحکردرار هیررزممهوریدرزمرار د رزر یرهن غر
ارههورانرنهنهادرقدهه ر اریمرقرزدهارارن رراععر مر ندًرهادقدرنرارارقردیریرندرزدرردقمدرقمر
ی ادرن مرنماندارهرطرقسابررقدر س ررترنا ن رقرنردسرن ارارت هرطرس ار نهادرار ار ن اسر ار
ن ارخ رصرقس دارید ررنقر ارنرا رتدعررقد هرزمکدهرر هیرارنردرررقدرمر رآاا ر ح

ر

ن دم رقد رزدا راساد ر ا رترنا ن رهر ر رننه رانقمرد ر رقرنی ر مر ر رذقا رتدعر ر ا ر با رنیرن رت هر
رطرس ارهحسربرهر رقریدورهن غری شرق مررههورقدرتهایریرن رارهند غدرآه ررقدههرزدر

هاار

یارر ارت دسرقدرق اار ارعرارنیارد ررسرن رراا ،رتدعررقد هرآیرانره د ندر مررزمه رقرچم ار
ترنئار بریرزدرهرر رننمهر ار بارانقمرد ررتدعررهؤثررقدهمهرقد هرهرا رهطد بمرناری رنه ر
ر
نتیجه گیری
بهر دیر هورقدرزدراارن رخسدادر کرتدمهوری رسادرههور اریمرقرزدهارارنرارزدرقدر
نمدوریمرتررن رنیراررد ررزاراقدرن ررانور دسادر درن رهندنررهر ر رقرنیر ر مرن ارتدمهورنرا د ورهرر
زممه ره برو رن ا رتدمهو رهاضرا رن ا رنرا رزد ر دی ر هو رن رنمض رترنا ن ر د رس

ر دنندا ر بری،ر

اظ در نا رقدرطرارها دا رن ر دیر ری ریرنرد هرار درن ریسارار نهمدرآیرقکدقه ر مدنچدرخرننهور
قارننه رزدق ر رنا ران رنثندد رنرد ه رن ریر نخارخسداد رقدقا رآی رقاش رزد رتدق رن امدب رقر و ره د ر
خرنقهرهه ر
اریمرقرننب

ر ارهرا رهنمدیرتدمهور م

رخسدادرنخا

رنمررا ر ر نا رقرخررهنمدیر

ن ارتدمهورانرانقطدررنن اره هننمهراریاررآیرانرن ره د درتدمهورز ررانقطدررنن ار مررهرزممه،ر
ارهمدق رمهونیرقدرننامد رن رن ارنمررقررن ارمم هوننهرزدرنن دورنتهنهددرا ورقرنیر ری ریرن رااا ر
در رر درخسدادر ررطرخرنقدیر در دی هورتدق ری شق مررنرا،رارخرننهورخسداندرانرقدره رنیر
م

ر دسادری شق مررزر ورنرا،رقمدقرن ارهنمدیرتدمهور م

رخسدادرنمر درتدق ری شق مررقر یرعرار

نرا رقرچم ار کرر بررن رهندنررنم ررتدمهو،رزدان ررنتا د یرآیر ارنمرریرسادرههورنرا ر

نهدرهسأ درن ارنراررزدرآ درن ارنبد رزدر ارنرمد رق ارن ر رن رر ن رار دسادرنرار اریمرقرن رنیر
ن ررتدق رنمردکرهررقدهه ر ح

رن ارنبد رنادیر ن رزدرن رنیرآیر اریمرقرهدرن ر کررررقه بررار

رب رنرارارن ررریر برره یمدرت ررارنم ررآیر مررترنا ن قدرآیرانرهرامعرهررنرد ه رغ رتدق ر
هطد ندرقر یر دیرقدیریر ری ر،رقدرمهورتدق ارمرسررنناسدبرارغ ررهسام مرقر یرن ارقاشرن ر دیر
نا ندطرهرر دقهرزدرن ارهندنرر اریمرقرهدرزده رهرا ری رارترناریرسادرنرا ر ارم اریدکرقرنیر
کر رار ر حرقهنیرهرر رنیر ارنم یددرتدنرنر،رعرارتدق رهطد ندرانرقدر دنررزدرقدرنن دور ار
ه مرکرن ررریر دیر هورتدق ری اب ریرن سار ر فرنرر ر( کامریرق ک،ر:1099ر )47ر
ن ررریر بررقرریدورزدراارن ر دیر اریرارنن دورهرعرعر بهر در ک فرطر رهمدق رقدههر
هرتر رقدرا ر رتدمهورنیری ا ار اریر ورهسئر ارقدرا ژورهسئر ارترنا ن یرنرا رن ارتدمهور
قردیرنم ریر نخارخسدادرقدر دیرن دیرم ارهرعرعر بهرزدر اریمرقرزدهارارهرا رتنرکرترنار
یرسادرهررقدهه رقه بررنرارن رآن درزدرنثررتدمهورمهورنهکدیرهطد ندرخسدادر ررطرخرنقدیرنرار
ن ارتدمهور ار د ررن رنرهررهر رزدرعردنارن رنیر ارههورقرنیرنمضرترنا ن رهطد ندرخسدادر
قدهه ر
ا ریمرق رن رنی رهنمدی رنم ر رن ا رتدمهو ران رقد ه رانقطد ررنن ا رممرنی رزر  ،ر رن رزد رمهو رنن دور
نتهنهددرها دا ر ررطرخرنقدیر ار بارزدراارن رخسداد،رانقطدررنن ارق ارس رمده رعرارقدر
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رخسدادرهرا رقرارررترنارنبرسادرنرا،رنهدرتدق ر

ننطندقرقدرتدمهورنتهنورارتدمهور سن برنرا ر ارانتعرمهورنتهنورخرنقدیر ار بار م
انقطد ررنن ا رق ا رس

رخسداد،ر

رخرننهو رقد ر دی ران رتطع رهرزمه ،ر مدیزد رسمبد ر ا رهرا یر

زد ر نیارن اسرنان آ ش رقرنی ر دی هو رنهکدیی ر رقدهه رنهد رای رسرنا رنکمه ،رااهازممهو رآ ش رانر
عدهارنرر ننمه ر
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رننهرنسنارقدراععریکرررز رر ارخ رصرتدمهور م
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ر
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