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چكيده:
براساس تبصرهي  2مادهي  515قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب
امور مدني) مصو

(در

 ،1731خسارت ناشي از عدمالنفع قابل مطالبه نيست.

قانونگذار براي اصطبح « عدمالنفع» كه بهتازگي در قانون آيين دادرسالي مالدني ايالران
وارد شده ،تعريفي نياورده است و همين موضوع سبب شده است كاله بالين وقالو دانالان و
قضات اختبف نظر شديدي بروز نمايد و در زمينهي مصاديق عدمالنفع اختبفنظر وجالود
داشته باشد و بدين سبب اين مسأله در عمل منجر به صدور آراي متناقض شده است.
اصطبح عدمالنفع در وقو اسبم و فقه اماميه به تفصيل مورد بحال

و بررسالي قالرار

گرفته و نظرات مختلفي نيز ابراز شده است .در اين مقاله ابتدا سعي نمودهايم نظرات فقهالي
و وقوقي را با هم مقايسه كرده و بعد راه ولّي كه با عرف جامعه و منطق وقوقي و سيرهي
عقب هماهنگي داشته باشد ،به دست دهيم به اين اميد كه شبهات نظري و مشكبت عملالي
موضوع عدم النفع مرتفع گردد و عاملي باشد تا مراجع ذيصبح ،در اين زميناله اقالدام مزم
معمول دارند.
واژگان كليدي :عالدم النفالع الال خسالارت الال ضالرر و زيالان الال منالافع محقالق الال منالافع
ممكنالحصول ال منافع محتملالحصول.


عضو هيآت علمي دانشگاه آزاد اسبمي واود تهران مركزي
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تبصرهي  2مادهي  515قالانون آيالين دادرسالي دادگالاههالاي عمالومي و انقالب
مصو

 1731/1/21در امور مدني در زمينهي عدم قابليت مطالبه عدمالنفع چنالين

مقرر داشته است:
« خسارت ناشي از عدمالنفع قابل مطالبه نيست »...
مادهي . 515آ.د.م اولين مادهي فصل اول از بالا

نهالم قالانون آيالين دادرسالي

مدني است كه تحت عنوان مطالبه خسارت و اجبالار باله انجالام تعهالد آمالده اسالت.
مطالب مربوط به عدمالنفع در سه قسمت مشتمل بر تعريف و كاربرد ايالن اصالطبح
در وقو اسبم (فقه اماميه) و وقو ايران مورد بررسي قرار ميگيرد:
1ـ تعريف
عدمالنفع در لغت به معناي عدم منفعت است كه در اصالطبح وقالوقي نيالز باله
همين معنا استعمال شده و از معناي لغوي آن چندان دور نيفتاده است.
اصطبح عدمالنفع در وقو مدني ،مسئوليت مدني ،آيين دادرسي مدني و آيالين
دادرسي كيفري اثرات عملي و كاربردي فراواني دارد.
تعريف اصطبح عدمالنفع 1در وقو عبالارت اسالت از ورمالان منالافعي كاله باله
اوتمال قريب به يقين ،وسب جريان عادي امور و اوضالاع و اوالوال خالاا ،اميالد
وصول به آن ،معقول و مقدور بوده باشد 2.اين تعريف با عقيدهي عالدهاي خصوصالا
گروهي از فقهاي اماميه چندان هماهنگي و سازگاري ندارد كه توضيح آن باله شالرح
آتي خواهد آمد.

 .1عدمالنفع  Lucru cessansيا . Manque a gagner
 .2جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ،مبسوط در ترمينولوژي وقو  ،ج  ،4ا 2553.
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موضوع عدم النفع از جمله مسائلي است كاله در بالا
انجام تعهد و در مبحال

خسالارات ناشالي از عالدم

الزامالات قالراردادي و قيرقالراردادي قالانون مالدني و آيالين

دادرسي مدني و كيفري موقعيت بح

و بررسي دارد.

مادهي . 221م در اين خصوا ميگويد:
« اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كاله از انجالام
امري خودداري كند ،در صورت تخلف مسئول جبران خسالارت رالرف
مقابل است ،مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده يا عرفالا باله
منزلهي تصريح باشد و يا بر وسب قانون موجب ضمان باشد».
در مادهي  327قانون آيين دادرسي مدني مصو

 1717در خصوا خسارت

يا ضرر مقرر گرديده بود:
« ...ضرر ممكن است به واسطهي از بين رفالتن مالالي باشالد يالا باله
واسطهي فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد واصل ميشده است».
از بين رفتن مال به واسطهي عدم انجام تعهد ابهام چنالداني نالدارد؛ بالراي مثالال
هرگاه كسي با كارخانهاي يا مؤسسهي ومل و نقلي قرارداد ومل محصول خالود را
از محل توليد به محل ديگر منعقد سازد و مؤسسهي ومل و نقل براي اجراي تعهد،
كاميون هايي به محل توليد كام اعزام نمايد ،ولي كارخانه كام را آماده نكرده باشد و
بر اثر عدم انجام تعهد كارخانه و تحويل ندادن كام خسارات مالي مثل تلالف بنالزين
يا گازوئيل يا استهبك كاميون و قيره به مؤسسهي ومل و نقل وارد گالردد ،در ايالن
صورت به علت تلف مال ،متعهد و ررف قرارداد مسئول جبالران خسالارت اسالت و
متضرر ميتواند صرفنظر از ضمانت اجراي تخلف ررف قرارداد به استناد قاعدهي

 117فصلنامهدانشكدهحقوق

تسبيب مقرر در مادهي . 771م نيز خسارات وارد شده را مطالبه كند ،زيرا متخلف
سبب تلف مال متعهدله شده است.
اما منفعت و وصول آن ،اشكال مختلف و گوناگون به اين شرح دارد:
الف) منفعت محقق ،آن منفعتي است كه در صورت انجام تعهالد محققالا عايالد
متعهدله ميشود؛ براي مثال اگر تالاجري يكصالد هالزار ليتالر سالم دفالع آفالات نبالاتي
زمستاني را از كارخانهي توليدكنندهي سموم دفع آفات خريالداري كنالد و فروشالنده
تعهد كرده باشد سم توليد شده را اول آذرماه تحويالل دهالد ،امالا كارخاناله آن را در
موعد تحويل ندهد ،متعهدله عبوه بر اوتمال داشتن وق فسخ معاملاله ماليتوانالد از
فروشنده خسارت عدم انجام تعهد ،تحت عنوان تقويت منفعت محقق و مسلم كه از
واصل فروش و تحصيل سالود ،محالروم گرديالده اسالت مطالباله كنالد كاله از رريالق
كارشناسي ميزان آن با توجه به نرخ فروش سم در بازار مشخص خواهد شالد .عالدم
تحصيل سود يا فوت منفعت ،ضرر نام دارد كه متأسفانه اين امر مهم در قانون آيالين
دادرسي مدني جديد مصو

 1731تعريف نشده است ،اما در قسمت اخير مالادهي

 327قانون آيين دادرسي سابق باله ايالن موضالوع توجاله دقيقالي عمالل آمالده بالود و
همانگونه كه اشاره شد ،فوت مال يا تفويت منفعت را ضرر يا خسارت ميدانسالت
كه از نظر قضايي بسيار كارساز و مفيد بود.
ب) منفعت ممكنالحصول ،به منفعتي ارب ميگردد كاله مقتضالاي وجالود آن
فراهم شده باشد ،اما قطعيالحصول يا مسلمالوصول نباشد .بعضي از فقهاي شيعه از
جمله مرووم نائيني 1در كتا

منيةالطالب و شهيد اول در كتالا

قواعالد و صالاوب

رياض 2بر اين عقيدهاند كه وقتي موجبات و مقتضيات ضرر باله رالور كامالل فالراهم
 -1نائيني ،منيةالطالب ،ج  ،2ا .117

 -2رباربايي ،سيد علي ،رياضالمسائل ،مبح

قصب.
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شده باشد منفعت ممكنالحصول تفويت گرديده و براساس « قاعده مضالرر» ،ضالرر
ناشي از تفويت اينگونه منافع بايد جبران گردد.
ادارهيكالالل وقالالوقي و تالالدوين قالالوانين قالالوهي قضالالاييه نيالالز تفويالالت منالالافع
ممكنالحصول را به تبعيت از اين گالروه از علمالاي شاليعه ،خسالارت تلقالي و قابالل
مطالبه دانسته است و براي مثال عنالوان كالرده اسالت درختالاني كاله شالكوفه دارنالد،
شكوفهي آنها مقتضي تبديل به ميوه شدن و به محصول رسيدن درختالان را فالراهم
ساخته است و ميوه و منفعت درخت به شمار ميآيد ،زيرا به وكم عادت در آينالده
از شكوفههاي موجود ،ميوه ايجاد ميشود كه اينگوناله منالافع را عالرف و قالانون در
وكم موجود مي داند و چنانچه كسي اينگونه منافع را تلف كند بايد خسارت ناشي
از اقدام خود را جبران كند و آن را بدان سبب منافع ممكنالحصالول ناميالدهانالد كاله
فعب موجود نبوده و قطعيالوصول نيست .براي مثال شكوفههاي درختالان در عالرف
مقتضي وجود ميوه است ،اما ممكن است توفان يا سالرماي شالديد يالا تگالر

آن را

ضايع كند ،اما منافعي هستند كه باله اوتمالال قالوي در آينالده ايجالاد ماليشالوند ،امالا
اينگونه منافع را محتملالوصول نميگويند.
ج) منافع محتملالوصول ،منافعي هستند كه اوتمال ماليرود باله وجالود آيالد و
اوتمال هم دارد كه به وجود نيايد؛ براي مثال اگر كسي تعهد كرده باشد مقداري آرد
مخصوا شيريني به كارخانهي شيريني پزي در اول اسفندماه تحويل دهالد ،امالا باله
تعهد خود عمل نكرده و در نتيجه كارخانه نتوانسته باشد شيريني تهياله و باله موقالع
يعني در زمان خاا نزديك به عيد نوروز بفروشد و بعد از موعد مقرر شاليريني در
بازار با تنزل قيمت مواجه شده باشد ،از اين نظر به او خسارت واقالع شالده و سالود
مورد نظر عايد وي نشده است كه اينگونه زيان را عدمالنفع ماليگوينالد؛ باله سالخن
ديگر ،مقتضي منفعت ادعايي متعهدله در آرد موضوع تعهد وجود ندارد.
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دشواري دعوي عدمالنفع در شكل اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفالاي باله
عهد است و نميتوان سير متعارف امور را معيار اوراز آن قرار داد و در ديالد عالرف
نيز مسلم نيست كه وصول منافع وتمي و نزديك به يقين باشد.
با اين ترتيب ،منافع ممكن الحصالول و محتمالل الوصالول يكالي نيسالتند و منالافع
محتملالوصول را عدمالنفع ناميدهاند كه برابر صدر تبصرهي  2مالادهي . 515آ.د.م
قابل مطالبه نيست ،ولي منافع ممكنالحصول وسب بند  2مالادهي . 1آ.د.ك قابالل
مطالبه است.

1

2ـ عدمالنفع در حقوق اسالم و فقه اماميه
در مقام توضيح مزم است گفته شود ،عدمالنفع يك اصطبح فقهالي اسالت ،امالا
اين اصطبح بدون تعريف قانوني وارد قانون آيين دادرسي مدني ايران شده است و
در بين فقهاي اسبم در زمينهي اصالطبح عالدمالنفالع كاله در فقاله عنالوان خالاا و
مستقلي ندارد و در با

قصب يا قاعدهي مضرر مورد بح

قرارگرفتاله ،در آثالار و

مصاديق آن اختبفات شديدي وجود دارد.
در كتب معتبر فقهي نظير شرايعامسبم 2،جواهرالكبم 3،رياضالمسائل 4،كتالا
قواعد 5،تذكرةالفقهاء 6،جامع الشتات 7،رسالة الغصالب 8،تحريرالوساليله 9،عنالاوين 10و
 .1نظريهي شماره  3/11571ال  1775/11/24ادارهكل وقوقي و تدوين قوانين قوهي قضاييه.
 .2شرايع ،محقق قمي ،چاپ سنگي.
 .7جواهرالكبم ،ج  ،73شيخ محمدوسن نجفي.
 .4رياضالمسائل ،ج  ،2سيد علي رباربايي.
 .5قواعد ،عبمه ولي.
 .1تذكرةالفقها ،ج  ،2عبمه ولي.
 .3جامعالشتات ،ميرزاي قمي.
 .7رسالةالغصب ،ميرزا وبيباهلل رشتي.
 .1تحريرالوسيله ،امام موسوي خميني.
 .15عناوين ،ميرفتاح مراقي ،ج 1.
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بسياري از كتب فقهي اماميه و اهل سنت تحت عنالاوين قاعالدهي مضالرر و قصالب
نظرات متفاوتي ابراز شده اسالت كاله بالا وجالود كثالرت آراي فقهالي ،قضالات بالدون
مشخص شدن ودود عدم النفع در قوانين مربوط اوتمام در تصالميمگيالري قضالايي
دچار سردرگمي خواهند شد و وقو مردم جامعه در اين رابطه تضالييع ماليگالردد.
البته ممكن است پس از گذشالتن سالاليان زيالاد بالر اثالر صالدور آراي متهافالت ،ريي
وودت رويه در ديوانكشور ايجاد شود ،ولي در اين فاصالله يقينالا وقالو فراوانالي
تضييع خواهد شد.
براي نمونه ،يكي از فقهاي عاليقدر 1بعد از بح

مفصل در خصالوا قاعالدهي

معروف مضرر يا قاعدهي « الضرر و الضرار» در صدد برآمده است تالا تفالاوت بالين
ضرر و منعالنفع يا اصطبوا عدمالنفع را مشخص كند كه در ايالن زميناله ماليگويالد:
تفاوت روشني بين قاعدهي عدمالنفع و قاعده ضرر مشاهده ميگردد و بالين ايالن دو
عنوان تضاد وجود دارد ،نه تناقض؛ وي همچنين خاررنشان ميكند :هر چيالزي كاله
ايجاد منفعت نكند ضرر تلقالي نماليشالود و در واقالع در صالدد بيالان آن اسالت كاله
عدمالنفع ضرر نيست و در اين زمينه توضيح ميدهد:
اگر چيزي بالفعل وجود نداشته باشد و يا بالقوه نزديك به فعليت در بين نباشالد
كه به آن ضرري وارد گردد ،ولي قابل و امكان بالراي وصالول باشالد و امالري مالانع
وصول آن شود ،آن امر مانع ايجاد نفع است ،نه عامل ورود ضالرر؛ بنالابراين ،ضالرر
محقق نميشود تا جبران آن و رفع ضرر مزم باشد .براي مصدا و مثال ميفرمايالد:
اگر شخصي زميني داشته باشد و بخواهد آن را معمور و آباد يا اويالا كنالد و عالاملي
مانع آن شود ،ورود ضرر به مال تحقق پيدا نميكند؛ البته مانع تسالل وي بالر ملالك
تفويت كننده وق سلطنت او ،بر مال وي است كه بح

ديگري دارد و باله آن ضالرر

 .1سيد ميرعبدالفتاح وسيني مراقي ،عناوين ،جلد اول ،عنوان دهم ،ا 71.
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مقرر در قاعدهي مضرر ارب نميگردد ،اما اگر كسي ملك و زمالين آبالادي داشالته
باشد و عاملي مانع محافظت مالك شود ،تا خرا

گردد در اين صورت عمل عامالل

ضررآور در مال و ملك مالك است.
بنابر اين ،در وقو اسبم به نظر اكثر فقهاي اماميه عالدمالنفالع ضالرر محسالو
نميشود تا مشمول قاعدهي مضرر بوده و قابل جبران باشد.
نظر مشهور در اين زمينه اين است كه ضمان ناشي از اتالبف و تسالبيب مربالوط
به مواردي است كه مورد اتالبف يالا تسالبيب مالال موجالود باشالد و منالافع هرچنالد
وتمي الحصول باشد ،چون هنوز موجود نيست تا تلف بر آن صد كند ،از ايالن رو
ضماني در اين موضوع به وجود نميآيد ،زيرا اتبف يا تسبيب وقتي موجب ضالمان
است كه مال موجود اعم از عين يا منفعت موجود از بين برده شود و اگر كسي مانع
وصول منافعي گردد چون اين منافع به وجود نيامده است مشمول قاعدهي اتبف يا
تسبيب و در نتيجه مشمول قاعدهي مضرر نماليگالردد .باله عبالارت ديگالر قاعالدهي
اتبف و تسبيب و آثار و اوكام آن را منحصرا ناظر بر عين و منفعت موجود معرفي
و تلف بالمباشره يا بالتسبيب مال را موجب ضمان دانستهاند .صاوب جواهر معتقالد
است اگر كسي از فروش كامي فروشندهاي منقير وق جلوگيري كند براي شخص
مانع از فروش كام تعهدي مبنيبر جبران خسارات وارده ناشالي از كسالر قيمالت يالا
تلف آن كام ايجاد نميشود و وبس صنعتگر تفويالت مالال بالمباشالره يالا بالتسالبيب
محسو

نميگردد 1و با قاعدهي مضرر نمي توان براي عامل ،ايجالاد ضالمان نمالود.
2

همچنين ميرزاي قمي با نظر صاوب جواهر و قول مشهور موافقالت دارد و معتقالد
است :قرامت منافعي را كه از كسب واصل ميشود ،مضمونه نيسالت ،يعنالي همالان
 -1جواهرالكبم ،شيخ محمدوسن نجفي ،ج  ،73با قصب.
 -2جامعالشتات ،ميرزاي قمي ،چاپ سنگي ،با قصب.
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مثال صاوب عناوين و صاوب جواهر را تكرار ميكند و در عين وال ،عقيالده دارد:
اگر شخص ديگري را وبس كند و مالانع از عمالل داراي منالافع گالردد ،در صالورتي
ضامن است كه در مدت وبس از منافع محبوس استفاده كالرده باشالد ،زيالرا در ايالن
صورت منافع واصل شده و موجود را تفويت كرده يالا از آن بهالره بالرده اسالت كاله
منافع قيرموجود مصدا ندارد تالا عالدمالنفالع مصالدا پيالدا كنالد .صالاوب شالرايع،
همچنين صاوب عناوين و عدهاي ديگر از اين نظريه ررفداري كردهاند.

1

نظر ديگر آن است كه ميان منافع محققالوقوع و قير آن تفاوت است .براي مثال
اگر كسي عادتا اجرتي دارد و ديگري از رريق وبس سبب تفويت منافع وي گالردد،
ضامن است؛ يعني اگر شخص وبس نميشد ،منافع براي وي واصل ماليگرديالد و
در اين صورت ،وبسكنندهي فرد ،ضامن منافع است و بايد آن را جبالران كنالد ،امالا
اگر وبس سبب تفويت منفعتي نباشد ،مثب اگر شخص والبس نماليشالد منالافعي از
آزادي خود تحصيل نميكرد ،در اين صورت ضمان و تعهدي بهوجود نميآيالد 2.بالا
اين ترتيب ،عدهاي از فقها معتقدند خسارت عدمالنفع قابالل مطالباله اسالت و والبس
شخص آزاد سبب ضمان خواهد بود.
با توجه به نظرات مختلف فقهاي امامياله در مجمالوع قالول مشالهور كاله دعالوي
اجماع نيز شده اين است كه عدمالنفع خسارت محسو

نميشود و مسئوليتي براي

جبران خسارات عدمالنفع وجود ندارد و بهرور خبصه « :عدمالنفع ليس بضرر» .اما
قول مشهور با توجه به ذكر مصاديق از جانب فقهاي ررفدار اين قول جالاي ترديالد
دارد و با اصول وقوقي و منطق اجتماعي سازگاري ندارد ،زيرا نماليتالوان پالذيرفت
بازداشت كارگر يا صنعتگري كه با كار و تالبش تحصاليل درآمالد ماليكنالد موجالب
 -1ميرفتاح ،عناوين ،عنوان  ،15موسوي خميني ،روحاهلل ،تحريرالوسيله ،جلد  ،2مسألهي  5و 1.
 -2كتا رياض ،چاپ سنگي ،با قصب.
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ضمان نباشد و منافع اين قبيل افراد عدمالنفع تلقي شود و قيرقابل مطالبه محسالو
گردد.
3ـ عدمالنفع در نظام حقوقي ايران
مي توان گفت كه در قوانين مالدني و آيالين دادرسالي مالدني ايالران ،در موضالوع
عدمالنفع ،قول مشهور فقهاي اماميه كه شرح آن گذشت ،باله علالت عالدم انطبالا بالا
اصول وقوقي و مغالايرت بالا منطالق اجتمالاعي و رويالهي عملالي پذيرفتاله نشالده و
منحصرا منافع محتملالحصول بهعنوان عدمالنفع ،قيرقابل مطالبه محسو

ميگردد.

در تأييد نظر مذكور مادهي . 221م قابل استناد است كاله چنالين مقالرر داشالته
است:
« اگر كسي تعهد اقدام به امري بكند يالا تعهالد نمايالد كاله از انجالام
امري خودداري كند ،در صورت تخلف مسئول خسارات رالرف مقابالل
است ،مشروط بر اينكه جبران خسارات تصريح شده و يا تعهد عرفا به
منزلهي تصريح باشد و يا بروسب قانون موجب ضمان باشد».
خسارت عنوان شده در اين ماده به معناي ضرر و زياني است كه بر اثالر تخلالف
متعهد از مفاد قرارداد به متعهدلاله وارد ماليگالردد و منظالور از مسالئوليت ،خسالارت
پيشبيني شده در اين ماده به معناي ضرر و زياني است كه بر اثالر تخلالف متعهالد از
مفاد قرارداد به متعهدله وارد ميگردد و منظور از مسئوليت ،خسارت پيشبيني شالده
در اين ماده مسئوليت جبران مطلق ضرر يا خسارت وارده است.
عبوه بر مادهي اشاره شده ،مبح
كتا

دوم از فصل سوم از با

اول از قسمت دوم

دوم قانون مدني به خسارات واصله از عدم اجراي تعهد كه اوكام و شالراي
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آن در مواد  221تا . 275م به تفصيل پيشبيني گرديده ،اختصاا يافته است كاله
مؤيد نظر مذكور است.
متخلف از تعهد در صورت عدم انجام تعهد يا تأخير در اجراي آن ممكن است
ضرري به مال متعهدله وارد كند كه مال ممكن است عين يالا منالافع باشالد و گالاهي
ممكن است تخلف از عقد باع

جلالوگيري از وصالول منالافع مساللم باشالد و اگالر

موضوع تعهد تأديه وجه نقد اعم از پول رايج در ايران يا پول كشورهاي بيگانه نظير
دمر ،فرانك ،پوند باشد 1،واكم ميتواند با رعايالت مالادهي . 221م مالديون را باله
جبران خسالارت واصالل ه از تالأخير در تأدياله محكالوم نمايالد كاله ايالن خسالارت را
قانونگذار محققالحصول تلقي كرده و مطالبه آن را قانوني دانسته است.
در زمينهي خسارات واصل از عدم انجالام تعهالد در مالادهي  323قالانون آيالين
دادرسي مدني مصو

 1717چنين آمده است:

« در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد نيست و مدعي ضالمن دعالوي
مطالبه اجرت المثل و خسارت ،از جهت عدم تسليم خواسته مينمايد و
همچنين در صورتيكه موضوع دعوي مستقب اجرتالمثل يالا خسالارت
ناشي از عدم انجام ععهد و يا تأخير آن ميباشد ،دادگاه ميزان خسارت
را پس از رسيدگي معين كرده ،وكم خواهد كرد».
در مادهي  327همين قانون آمده است:
« ...در صورتي دادگاه وكم خسارت ميدهد كاله مالدعي خسالارت
ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و اين ضرر بب واسطه ناشي از عالدم
انجام تعهد يا تأخير آن يا عدم تسليم محكومبه بوده است ...
 -1ريي وودت رويه قضايي شماره  15ال  1757/7/4ديوانعاليكشور.
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ضرر ممكن است به واسطه از بين رفتن مالي باشالد يالا باله واسالطه
فوتشدن منفعتي كه از انجام آن واصل ميشده است».
بنابراين ،ضرر يا خسارت وارد شده ممكن است به علت تلالف و از بالين رفالتن
مالي باشد و يا به سبب فوت شدن منفعتي ناشي گردد.
نخست ـ تلف مال
از بين رفتن مال بر اثر عدم انجام تعهد ممكن است تحقق پيدا كند .براي مثالال،
اگر كسي تعهد كرده باشد كامي سريعالفسادي را از محلي به محل ديگر ومل كند،
اما بر اثر عدم انجام تعهد ومل ،كامي متعهدله فاسد گالردد ،در ايالن صالورت مالال
متعهدله از بين رفته است و متعهد مكلف به جبران خسارت است؛ مگر آنكه متعهد
ثابت كند به واسطهي وادثهاي كاله دفالع آن خالارج از ويطاله اقتالدار او بالوده اسالت
نتوانسته به تعهد خود عمل كند كه در اين صالورت محكالوم باله تأديالهي خسالارت
نخواهد بود (مادهي . 221م) .در مورد از بين رفتن مال به علت عدم انجام تعهالد
وجود رابطه سببيت ضروري است؛ يعني اگر تعهد انجام ماليگرفالت مالال متعهدلاله
تلف نميشد .به سخن ديگر ،عدم انجام تعهد بايد سبب يا علت تلف مال متعهدلاله
باش كه با مفاد وكم مادهي . 771م نيز قابل انطبا است.
دوم ـ فوت شدن منافع محقق
منظور از فوت شدن منافع آن است كه بر اثر عدم انجام تعهد يا تأخير در انجالام
تعهد يا در اثر اقدامي يا خودداري از اقدامي منافع مسلمي از بين برود .منافع مساللم
يا محقق به آن دسته از منافع ارب ميگردد كه بر اثر انجام تعهد يا انجام باله موقالع
تعهد يا عدم اقدام به امري و يا اقالدام باله امالري ،آن منالافع محققالا و مساللما عايالد
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متعهدله يا ررفي كه عليه وي اقدامي صورت گرفته است ميگرديد و بالر اثالر عالدم
انجام تعهد يا تأخير در آن و يا انجام يا عدم انجام عملي ،متضرر از آن منافع محروم
شده باشد .براي مثال اگر مهندسي به موجب قراردادي تعهد اوداث چند با

مغازه

به منظور اجاره دادن برابر جواز شهرداري در برابر متعهدله كرده اما در مدت مقرر از
ساخت و تحويل آن امتناع نمايد و يا اوداث آن را بدون علت قانوني يا عذر موجه
دو سال به تأخير انداخته باشد ،در ايالن صالورت از بابالت منالافع ناشالي از اجالارهي
مغازهها برابر نظر كارشناس بهرور مسلم به متعهدله ضرر زده است كه براي جبالران
ضرر مزبور بايد اقدام به پرداخت خسارت كند و چنين خسارتي قابل مطالبه است.
منافع محققالحصول چه از نظر بناي عقب و چه از نظر اصول وقالوقي و منطالق
قضايي در رديف اموال قرار دارد و اگر كسي مانع وصول آن شالود باله صالاوب آن
ضرر وارد كرده است و مكلف به جبالران ضالررش خواهالد بالود كاله در ايالن زميناله
ترديدي وجود ندارد .همانرور كه اگر موضالوع تعهالد تأدياله وجاله نقالدي باشالد و
متعهد از پرداخت دين امتناع كند و يا انجالام تعهالد را باله تالأخير انالدازد باله جبالران
خسارت واصله از تأخير در تأديه دين محكوم خواهالد شالد (مالادهي  221و 227
م .) .در مادهي  311قانون آيين دادرسي مدني مصو

 1717مقرر گرديده بود:

«در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است اعالم از ايالنكاله راجالع باله
معامبت با وق استرداد يا ساير معالامبت استقراضالي باشالد ،خسالارت
تأخير تأديه معادل صدي دوازده محكومبه در سال است و اگالر عالبوه
بر اين مبلغ قراردادي بهعنوان وجه التزام يا مالالصلح يا مالالامجالاره و
هر عنوان ديگري شده باشد ،در هيچ مالورد باليش از صالدي دوازده در
سال نسبت به مدت تأخير وكم داده نخواهالد شالد ،لاليكن اگالر مقالدار
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خسارت كمتر از صدي دوازده معين شالده باشالد ،باله همالان مبلالغ كاله
قرارداد شده است ،وكم داده ميشود».
و در مواد  325تالا  327قالانون آيالين دادرسالي سالابق ابتالداي مالدت اوتسالا
خسارت تأخ ير تأديه از تالاريخ توافالق شالده در قالرارداد و در صالورت عالدم توافالق
ررفين در اين زمينه ،ابتداي محاسبه ،تاريخ تنظيم قالرارداد منظالور ماليگالردد و اگالر
راجع به زمان محاسبه خسارت ،قراردادي موجود نباشالد از تالاريخ ابالبظ اظهارناماله
رسمي ،در قير اينصورت از تاريخ اقامهي دعوي و اگر دعوي قيرتجاري و برميت
اقامه شده يا به استناد گواهي و امارات وكم صادر ميگرديد ،خسارت تأخير تأدياله
از تاريخ صدور اولين وكمي كه له مدعي يا خواهان صادر ميشالد ،مالورد محاسالبه
قرار مي گرفت و برابر مادهي  324آن قانون هرگالاه خسالارت تالأخير تأدياله ضالمن
جريان دادرسي و دعوي اصلي مطالبه ماليشالد ،دادگالاه ميالزان خسالارات را تالا روز
صدور وكم معين ميكرد و در وكم قيد ميگرديد نسبت به خسارتيكاله از تالاريخ
صدور وكم تا روز وصول محكومبه بايد تأديه شود بهروركلي مشخص شده است
و دايرهي اجراي اوكام در موقع وصول محكومبه ،آن را محاسبه و از محكالومعلياله
وصول و به محكومله ميپرداخت .به نظر ميرسد با توجه به اينكه در قالانون آيالين
دادرسي مدني مصو

 1731در اينگونه موارد تعيين تكليف نشده اسالت و قالانون

آيين دادرسي مدني سابق در اين زمينه مغايرتي بالا مقالررات آيالين دادرسالي جديالد
ندارد ،از اين رو ربق مادهي  521قانون اخير ضواب قبلي به قوت خود باقي است،
خصوصا كه تبصرهي  2مادهي  515اين قانون خسارات تأخير تأديه را قابل مطالباله
دانسته است.
در مادهي  325قانون آيين دادرسي سابق عنوان شده بالود كاله خسالارت تالأخير
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تأديه محتاج به اثبات نيست و صرف تأخير در پرداخت براي مطالبه و صدور وكم
كافي است.
با پذيرش قابل مطالبه بودن خسارت تأخير تأديه در قانون آيين دادرسالي مالدني
جديد و اينكه معيار تعيين ميزان خسارت تأخير تأديه ديالن از نالوع وجاله رايالج در
صورت عدم مصالحه بين ررفين براساس شاخص سامنه بانالك مركالزي جمهالوري
اسبمي ايران ،با دادگاه صادركنندهي وكم است ،منافع واصالل از وجاله نقالد بالراي
زمان آينده به عنوان منفعت محقق و مسلم شناخته شده اسالت و بالا ايالن ترتيالب در
قابل مطالبه بودن منفعت مسلمالحصول ناشي از امتناع متعهد از انجام تعهد ،ترديدي
نيست.
سوم ـ تفويت منفعت احتمالي يا محتملالحصول ضرر محسوب نميگردد
منفعت محتمل يا اوتمالي منفعتي است كه پيدايش آن در صورت انجالام تعهالد
يا دفع موانع مسلم نيست و اوتمال داده ميشود كاله متعهدلاله باله آن نرسالد و آن را
بهدست نياورد كه در اين صورت عقل سليم نميپذيرد متعهد به علالت عالدم انجالام
تعهد يا تأخير در انجام تعهد ،مسئول آن نباشد و در عرف نيز چنين امالري ضالرر و
خسارت محسو

نميگردد تا قابليت مطالبه داشته باشد؛ براي مثال ،اگالر كسالي بالا

مسئول توزيع روزنامهاي قرارداد منعقد كرده باشد تا هالر روز يالك نسالخه روزناماله
براي وي ارسال دارد ،اما متعهد به تعهد خود عمالل نكالرده و يالك يالا دو شالمارهي
متوالي روزنامه را براي متعهدله ارسال نكند و متعهدله عليه متعهد اقامه دعوي نمايد
كه بر اثر عدم انجام تعهد و نفرستادن روزنامه از آگهي مناقصهي شركت نفت مطلع
نشده و در نتيجه در مناقصه شركت نكرده و اگالر روزناماله را دريافالت ماليكالرد در
مناقصه شركت ميكرد و اگر در مناقصه شركت ميكرد ،برندهي مناقصاله ماليشالد و

 175فصلنامهدانشكدهحقوق

پس از برنده شدن در مناقصه مبلغ يكصد ميليون ريال نفع عايد وي ميگرديد كه بر
اثر عدم انجام تعهد و عدم ارسال روزنامه ،متعهد باع

ورود يكصالد ميليالون ريالال

ضرر به وي شده و او را از تحصيل مبلغ مزبور محروم كرده است.
وصول چنين منفعتي اوتمالي اسالت ،زيالرا اگالر روزناماله را دريافالت و مطالعاله
ميكرد و از آگهي روزنامه مطلع ميشد ،ممكن بود متعهدلاله در مناقصاله باله فالرض
شركت برنده نشود و بر فرض برنده شدن در مناقصه چه بسا منفعت ادعالايي را باله
دست نميآورد و وتي ضرر هم به او وارد ميگرديد .بنابراين چنين منفعت اوتمالي
در عرف و منطق جامعه پذيرفته نيست و عدم وصول چنالين منفعتالي را نماليتالوان
ضرر تلقي كرد .بنابراين ،آنچه تحتعنوان عدمالنفالع در بنالد  2مالادهي  515قالانون
آيين دادرسي مدني  1731به آن اشاره شده و قانون آن را قابل مطالبه ندانسته است
ناظر به اينگونه موارد است ،اما متأسفانه قانون بدون تعريف از عدمالنفع آن را قابل
مطالبه ندانسته است كه در عمل ممكن است از آن تفسيرهاي گوناگون بهعمل آيالد.
همانگونه كه اشاره شد منظور مقالنن از قيرقابالل مطالباله بالودن خسالارت ناشالي از
عدمالنفع در تبصرهي  2مادهي . 515آ.د.م خسارت محتملالحصول يالا خسالارت
اوتمالي است كه وصول ضرر و ورود خسارت محقق و مسلم نبوده اسالت و نالاظر
به خسارت يا ضرر ناشي از عدم وصول منافع محقق نيسالت ،زيالرا اوم ،بالا
قانون دادرسي مدني مصو

 1731به مطالبهي خسارت و اجبار متعهالد باله انجالام

تعهد اختصاا داده شده است كه فصول اول و دوم ايالن بالا
خسارات وارده به اصحا

نهالم

مربالوط باله مطالباله

دعوي است و فصل اول آن ناظر بر خسالارات ناشالي از

دادرسي يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام تعهد است و فصل دوم آن مربوط اسالت
به هزينهي دادرسي و والقالوكالالهي وكيالل و قيالره .گرچاله از لحالات تقساليمبنالدي
موضوع رعايت اصول منطقي نشده و از اين نظر محل اشكال و ايراد است ،بالا ايالن
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همه ،قانونگذار در زمينه انواع خسارات قابل مطالبه مقرراتي را به اين شالرح وضالع
كرده است:
1ال در مادهي . 515آ.د.م عنوان شده است كه خواهان وق دارد ضمن تقالديم
دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به رور مستقل جبران خسارت ناشي از دادرسي
يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانالده نسالبت باله اداي
وق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد؛ همچنين اجرتالمثل را به لحات
عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن ،از با

اتبف و تسالبيب از خوانالده مطالباله

نمايد و به خوانده نيز وق داده است خسارتي كه عمدا از ررف خواهان با علالم باله
قير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد.
2ال هرگاه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين ررفين مقرر شده باشالد ،دادگالاه
آن را معتبر دانسته و برابالر قالرارداد در زمينالهي خسالارت مبالادرت باله صالدور ريي
خواهد كرد.
7ال خسارت ناشي از تأخير تأديه در موارد قانوني قابالل مطالباله اسالت (قسالمت
اخير تبصرهي  2مادهي . 515آ.د.م).
4ال ربق مادهي . 522آ.د.م در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجاله نقالد
بوده و با مطالبه داين و تمكالن مالديون نالامبرده از پرداخالت آن امتنالاع نمالوده و در
صورت تغيير فاوش شاخص قيمت سامنه از زمان سررسيدن تالا هنگالام پرداخالت،
پس از مطالبهي رلبكار ،دادگاه با رعايت تناسب تغيير شالاخص سالامنه كاله توسال
بانك مركزي جمهوري اسبمي ايران تعيين ميگردد ،محاسالبه و مالورد وكالم قالرار
خواهد داد؛ مگر اينكه ررفين به نحو ديگري مصالحه نموده باشند.
 5الالال خسالالارت دادرسالالي ربالالق مالالادهي . 511آ.د.م عبالالارت اسالالت از هزينالالهي
دادرسي ،وقالوكالهي وكيل و هزينههاي ديگالري كاله بالهرالور مسالتقيم مربالوط باله
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دادرسي و اثبات دعوي يا دفاع مزم بوده است؛ از قبيل وقالزومالهي كارشناسالي و
هزينهي تحقيقات محلي كه در واقع هزينههاي اوصا شالده در مالادهي . 511آ.د.م
ضرري است كه به خواهان وارد گرديده و از اموال وي كسر شده است كه در واقالع
خسارت ناشي از تلف مال محسو

ميگردد.

 1ال در خصالوا مطالبالهي خسالارت وارده ،خواهالان بايالد ربالق مالادهي 525
.آ.د.م ثابت كند كه زيان وارده بب واسطه ناشي از عدم انجام تعهد يالا تالأخير آن و
يا عدم تسليم خواسته بوده اسالت .در قيالر ايالنصالورت ،دادگالاه دعالواي مطالبالهي
خسارت را رد خواهد كرد .مادهي  525ت .آ.د.م جديد در واقع مقتبس از مادهي
. 327آ.د.م مصو

 1717سالابق اسالت و نالاظر باله آن دسالته از دعالاوي مطالباله

خسارات است كه موضوع آنها وجه نقد نيست و در دعاوي كه موضوع آنها ديالن
و از نوع وجه نقد يا وجه رايج است نياز به اثبات زيان وارده ندارد و در واقع زيالان
وارده مفروض و معيار تشخيص ميزان زيان در مادهي . 522آ.د.م معالين گرديالده
است .بنابراين ،مادهي  525قانون آيين دادرسي مدني جديد ربطي باله مالادهي 511
.آ.د.م و ارتباري به مادهي  522اشاره شده ندارد ،بلكه ناظر به مالواد  221و 221
قانون مدني و مربوط به خسارت ناشي از تخلف از تعهد است كه ممكن اسالت بالر
اثر تخلف متعهد مالي از متعهدله تلف شده باشد يا منفعتي از وي تفويالت گرديالده
باشالالد كالاله در عالالرف محقالالقالحصالالول شالالناخته مالاليشالالود و عالالدمالنفالالع يالالا منفعالالت
محتملالحصول را كه تحقق آن در عرف مسلم نيست شامل نميگالردد .از ايالن رو،
قانونگذار چنين منفعت اوتمالاليالوصالول را در نظالر داشالته اسالت كاله آن را قابالل
مطالبه ندانسته و قول آن دسته از فقهاي شيعه را كه منفعت آيندهي اشيا يا اشالخاا
ضرر تلقي نشده و به آن عدمالنفع ارب گرديده ،نپذيرفته است و ايالن اسالتنباط بالا
وجود ابهام در صدر تبصرهي  2مادهي . 515آ.د.م جديد ،استنباري كامب منطقالي
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است و با واقعيت وقوقي و سيرهي متعارف در معامبت و رواب اجتماعي انطبالا
كامل دارد.
در زمينهي قابل مطالبه بودن منافع محققالحصول ،عبوه بر مواد  221و  221و
قسمت اخير ،تبصرهي  2مادهِي  515و  525و  522قانون آيين دادرسالي مالدني و
در تأييد مواد  311به بعد قالانون آيالين دادرسالي مالدني سالابق ماليتالوان باله قالانون
مسئوليت مدني مصو

 1771/2/13نيز استناد كرد ،زيرا:

ال اوم ،در مادهي يك قانون مسئوليت مدني عنوان شده است:
« هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بياوتياري باله جالان
يا سبمتي يا مال يا آزادي يا ويثيت يا شهرت تجاري يالا باله هالر والق
ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه وارد نمايد كاله
موجب ضرر مادي يا معنوي ديگر شود ،مسئول جبران خسارت ناشالي
از عمل خود مي باشد».
با توجه به اين ماده ،خصوصا خسارت ناشالي از لطماله وارد كالردن باله شالهرت
تجاري ترديدي در مطالبهي جبران ضرر و خسارت ناشي از تفويت منافع محقالق از
ررف متضرر در بين نيست و چنين منافع مسلم تفويت شده از مصاديق عالدمالنفالع
نخواهد بود.
ال ثانيا ،در مادهي  5قانون مسئوليت مدني چنين مقرر شده است:
« اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سبمتي كسي وارد شده ،در بدن او
نقصي پيدا شود يا قوهي كار زيان ديده كم گردد يالا از بالين بالرود و يالا
موجب افزايش مخارج زنالدگي باله او شالود ،واردكننالده زيالان مسالئول
جبران كليهي خسارات مزبور است .دادگاه جبالران زيالان را بالا رعايالت
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اوضاع و اووال قضيه به رريق مسالتمري و يالا پرداخالت مبلغالي دفعتالا
واوده تعيين مي نمايد و در مواردي كاله جبالران زيالان بايالد باله رريالق
مستمري بهعمل آيد ،تشخيص اينكاله باله چاله انالدازه و تالا چاله مبلالغ
ميتوان از واردكننده زيان تأمين گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور وكم تعيالين عواقالب صالدمات بالدني بالهرالور
تحقيق ممكن نباشد ،دادگاه از تالاريخ صالدور وكالم تالا دو سالال والق
تجديدنظر نسبت به وكم خواهد داشت».
در قسمت اخير مادهي  1اين قانون پيشبيني شده است كه:
« ...زيان ناشي از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشي نيز جزء
زيان محسالو

خواهالد شالد .در صالورتي كاله در زمالان وقالوع آساليب

زيانديده قانونا مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص
ثالثي را نگاهداري نمايد و در اثر مر

او شالخص ثالال

از ايالن والق

محروم گردد ،واردكنندهي زيان بايد مبلغي بهعنوان مسالتمري متناسالب
تا مدتيكه ادامهي ويات آسيبديده عادتا ممكن و مكلف به نگاهداري
شالالخص ثالالال

بالالوده بالاله آن شالالخص پرداخالالت كنالالد .در ايالالن صالالورت

تشخيص ميزان تأمين كه بايد گرفته شود با دادگاه است .»...
ال ثالثا ،در مادهي . 7م.م مقرر گرديده است:
« كسي كه در اثر صديقات يا انتشارات مخالف واقع باله ويثيالت و
اعتبارات و موقعيت ديگران زيان وارد آورد ،مسالئول جبالران آن اسالت.
شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با وسننيت،
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مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد ميتواند موقوف شالدن
عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصالير ،زيالان وارده را از
واردكننده مطالبه نمايد».
ال رابعا ،در مادهي  1قانون آيين دادرسي كيفري مصو
مادهي  1قانون آيين دادرسي كيفالري مصالو
قانون آيين دادرسي كيفري مصو

 1737/1/71با الهام از

 ،1737/1/71بالا الهالام از مالادهي 1

 1775چنين مقرر گرديده است:

« ...ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح زير ميباشد:
1ال ضرر و زيان مادي كه در نتيجه ارتكا

جرم واصل شده است.

2ال منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكالا

جالرم ،مالدعي

خصوصي از آن محروم و متضرر ميشود».
ادارهي وقوقي قوهي قضاييه بهموجب نظريهي شمارهي  3/314مورخ 31/7/7
اعبم كرده است:
« بنالالالد  2مالالالادهي  1آيالالالين دادرسالالالي كيفالالالري  1737منالالالافع
ممكنالحصولي را قابل مطالبه ميداند كه بر اثر ارتكالا

جالرم ،مالدعي

خصوصي از آن محروم و متضرر شده اسالت .دروالاليكاله تبصالرهي 2
مادهي . 515آ.د.م  1731خسارت ناشي از عدمالنفالع را كاله بالر اثالر
تأخير در انجام تعهد يا عدم انجام تعهد ممكن اسالت وارد شالود قابالل
مطالبه نمي داند ،اين دو موضوع با هالم فالر دارد و هركالدام در جالاي
خود قابل اعمال بوده و ناسخ و منسوخ هم نيستند».
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با توجه به مجموع مطالالب عنالوان شالده بالدون ترديالد منالافع محقالق و مساللم
الحصالالول در رديالالف عالالين مالالال قالالالرار داشالالته و در صالالورت تلالالف يالالا اتالالالبف آن،
زيانديالده وق مطالبهي ما به ازاي آن را از متلف يا مسالبب آن دارد .در تأييالد ايالن
نظر ميتوان گفت كه در همه وال منافع محقق يا مسلمالحصول در صورت تلف يا
جلوگيري از تحقق ضمانآور است و تفاوتي ندارد كه مربوط به الزامالات قالراردادي
يا قيرقراردادي و يا ناشي از جرم باشد.
مادهي . 725م مربوط به مبح

قصب در زمينه منافع محقالق مالال مغصالو

چنين مقرر داشته است:
« نسبت به منافع مال مغصو  ،هريك از قاصبين به اندازهي منالافع
زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن اسالت اگرچاله اسالتيفاء منفعالت
نكرده باشد .»...
اين امر ،مؤيد قابل مطالبه بودن منافع محقق الحصول است ،نه محتمل الحصول.
بنابر آنچه شرح آن گذشت ،قيرقابل مطالبه بودن عالدمالنفالع منحصالرا نالاظر بالر
منافع محتمل الحصول يا تخيلي و اوتمالالي اسالت و ارتبالاري باله منالافع محقالق يالا
مسلمالحصول ندارد ،زيرا عرف جامعه ،سيرهي عقب و قاعدهي عقلي نفالي ضالرر و
عدل و انصاف هرگز نميپذيرد كه زيان ناشي از اسبا

بازدارنده از وصالول منالافع

متعارف و مسلم عرفي بدون جبران بماند و بهرور مسلم نيز قانونگالذار در تالدوين
صدر بند  2مادهي . 515آ.د.م مصو

 1731نظر عدم قابليالت مطالبالهي اتالبف

منافع محقق نداشته است و اگر اصطبح عدمالنفع را بالدون توضاليح در بنالد مزبالور
عنوان كرده ،تحت تأثير جوي كه در جريان داوريهالاي ديالالوان داوري بالينالمللالي
مهه در زمينالهي اختبفات ايالران و اروپا و امريكا رخ داده ،قرار گرفته مالعالوصالف
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هرگز نظر به عدم قابل مطالبه بودن منافع مسلم الحصول تلف شده نداشالته اسالت و
اگر نظري خبف ابراز گردد ،چندان با منطق و اصول وقوقي داخلالي و بالينالمللالي
سازگار نيست.
زيرا اوم ،همانروركه اشاره شد مواد  525و  522همين قانون مطالبه خسارات
ناشي از فراهم شدن اسبا

عدم وصول منافع محقق را پذيرفته است.

ثانيا ،قانون گذار در صدد معارضه با اصول مساللم وقالو مالدني (مالواد  221و
 )221و اصول مندرج در مواد  1 ،5 ،1و  7قانون مسئوليت مدني و بنالد  2مالادهي
. 1آ.د.ك مصو

 1737نبوده است و منطقالي نيسالت كاله بالا اصالطبوات مالبهم

«عدمالنفع» قانونگذار تمام ضواب عقبني ،منطقي و اصول پذيرفته شده وقالوقي را
ناديده بگيرد و سيستم وقوقي ايران را متزلزل كند.
ثالثا ،در آراي داوري ديالوان داوري بالينالمللالي راجالع باله خسالارت مسالتقيم و
بيواسطهي ناشي از عمل يا تخلف از قرارداد تناقضي وجود نالدارد و اخالتبفنظالر
داوران بينالمللي در زمينه منافعي است كه وصول آن تويم با ارمينان نباشد يا منافع
مورد انتظار نامطمئن باشد كه در اينصورت عدهاي نظر بالر قيرقابالل مطالباله بالودن
اينگونه خسارت يا عدمالنفع دارند 1و در وقو ايران نيز اينگونه خسارات تخيلي
و فرضي چه در نظام قضايي گذشته و چه در نظام قضايي كنوني قابل مطالبه نبالوده
و نيست .مزم است توضيح داده شود كه ترجمه اصطبوات " "loss of profitيا
" "litcrum cessansبه عدمالنفع به فارسي در نظالام وقالو ايالران كاله در آراي
داوريهاي ديوان بينالمللي يا در مادهي  34كنوانسيون بيع بينالمللالي  1175ويالن
و همچنين در مادهي 2ال4ال 3اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي مؤسسه بينالمللي
 -1رجوع شود به ريي داوري  R.S.A.7جلد هفتم ،ا . 223
Lucrum cessans, pasierisse international, La fontain, p. 364, Damnun emergens & W.
Kiessellach.
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يكنواخت كردن وقو خصوصي 1بهكار رفته ،با توجه به اينكاله در مالوارد مالذكور
خسارت يا ضرر و زيان شامل هرگونه نفعي است كه زيانديده از آن محروم شده و
رابطهي سببيت و علت و معلولي بين عدم انجام تعهد يالا تالأخير در انجالام تعهالد و
منفعتي كه واصل نشده است وجود داشته باشد و اگر قرارداد انجام ميشد و يالا در
موعد مقرر به مروله اجرا در مي آمد ،آن منفعت عايد متعهدله ماليگرديالد ،سالازگار
نيست ،زيرا عدمالنفعي كه در فقه ضرر تلقي نماليگالردد باله نظالر عالدهاي از فقهالا ال
همانرور كه شرح آن گذشت ال منافع اوتمالي يا محتملالحصول است كه تحصاليل
آن به اسبا

و عوامل قيرمستقيمي وابسالته اسالت و عالرف و عقالل سالليم بالراي آن

اعتباري قائل نيست .بنابراين ،ترجمالهي دو اصالطبح مالذكور باله فارسالي و معالادل
عدمالنفع قرار دادن آنها چندان دقيق به نظر نميرسد.
4ـ خالصه و نتيجه بحث عدمالنفع
اصطبح عدمالنفع كه اخيرا و در سال  1731از رريق آيين دادرسي مالدني وارد
نظام وقوقي ايران شده اسالت ،صالرفنظالر از سالابقهي فقهالي و اسالبمي ريشاله در
دعاوي بينالمللي ،خصوصا اختبفات بين ايران و امريكا و مطرح بودن آن در ديوان
بينالمللي مهه دارد و آنچه در دعاوي بينالمللي مطالرح گرديالده ضالرر و زيالان يالا
خسارت ناشي از محروميت از منافع آينده 2است كه اصطبوا باله آن در دكتالرين و
رويالهي قضالايي و بالينالمللالي " "Lacrum cessans, loss of frofitsگفتاله
ميشود ،اما آنچه از اصطبوات بينالمللي مذكور استفاده ماليشالود ايالن اسالت كاله
منظور و مفهوم اين اصطبوات قابل جبران بودن خسارات ناشي از نقالض قالرارداد
1. Unidroit.
2. L'indemnation de la perte de profits futures.
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بين دولتها و يا ناشي از ملي شدن تأسيسات موجود در داخل كشوري است كه بالا
سرمايهگذاري و مشاركت مقارعهكاران خارجي ايجاد گرديده اسالت و منالافع آينالده
ررف قرارداد يا سرمايهگذار بر اثر اين عوامل از دست برود.
در اينگونه موارد نظر قارع قضات بينالمللي و صاوبنظران وقو بالينالملالل
اين است كه ربق ضابطه يا اصطبوات بينالمللي مذكور ،خسارت يا ضرر و زيالان
قابل جبران مربوط به محروميت از منالافعي اسالت كاله بالين ضالرر وارده و اقالدامات
خبف قرارداد يا ووادث ملي رابطهي سببيت يالا رابطالهي علالت و معلالولي وجالود
داشته باشد تا خسارات واصله قابل مطالبه باشد كه چنين ضالابطهاي كالامب منطقالي
خواهد بود 1،اما در مورد منافع تخيلي يا اوتمالي و فرضي از دست رفته ،اتفا نظالر
وجود ندارد و نظر اكثريت بر قيرقابل جبران و قيرقابل مطالبه بودن آن است ،اما در
وقو ايران به رور كامب مبهم در قسمت اول تبصرهي  2مادهي  515قالانون آيالين
دادرسي مدني مصو

 1731عنوان شده كه عدمالنفع قابل مطالبه نيست.

همانگونه كه اشاره شد اصطبح عدمالنفع را قانونگذار تعريف نكالرده اسالت و
همين امر سبب شده است كه از ررف وقو دانان و قضات تفسيرهاي مختلالف در
زمينه مصاديق عدمالنفع پديد آيد و سبب صدور آراي متناقض گردد.
در اين مقاله سعي شده كه از عدمالنفع ،چالون اصالطبح عالدمالنفالع ،در وقالو

 -1براي نمونه ميتوان به قرارداد  Botاستناد كرد Bot .مخفف  Build, Operate, Transferقالراردادي
است كه يك شركت خصوصي يا دولت يا مؤسسه ي عمومي خارجي در كشالوري بالا رالرف منعقالد
سازد تا با هزينه خود تأسيساتي را اوداث و تا مدتي معين مالك عين و منالافع آن باشالد و در رالول
اين مدت از محل بهره برداري آن سرمايه و سود شركت مستهلك و تأمين گردد و بعالد از آن متعلالق
به ررف ديگر قرارداد باشالد ،امالا در شالروع بهالرهبالرداري در اثالر انقالب
اينصورت قرامت قابل مطالبه خواهد بود.

قالرارداد ملقالي شالود ،در

 115فصلنامهدانشكدهحقوق

اسبم و فقه اماميه مورد بح

و امعان نظر قرار گرفته ،از اين رو ،نخست باله بحال

در فقه اماميه پرداخته شد و نظرات مختلف فقهي با ذكر مأخذ و اسناد مطرح گرديد
و نظرات ابرازي با سيرهي عقب و عرف عامه و مردم و منطق وقوقي مقايسه و نظر
اصلح كه با واقعيت جامعه و ذو سليم هماهنگي دارد انتخا

و از آن نتيجه گرفته

شد كه آنچه در تبصرهي  2مادهي . 515آ.د.م جديد وارد شده با نظالر منتخالب و
اصلح و معقول هماهنگي دارد و منظور از عدمالنفع مالذكور در تبصالرهي  2مالادهي
. 515آ.د.م جديد منافعي است كه وصالول آن محالل ترديالد اسالت و عالرف نيالز
اينگونه منافع محتملالحصول را پذيرا نيست ،امالا منالافع محقالق و مساللمالحصالول
تفويت شده بر اثر نقض قرارداد يا اعمال خبف قانون همانند گذشالته ضالرر تلقالي
ميشود و ربق قاعدهي عقلي و فقهي « ضرر» و عرف جامعه خسالارت واصالله باله
منظور جبران زيان وارده قابل مطالبه است و در تأييد اين نظر به مواد  221 ،221و
 725قانون مدني و مواد  1 ،5 ،1و  7قانون مسئوليت مدني مصو
 525 ،515و  522قانون آيين دادرسي مدني جديد (مصالو
آيين دادرسي كيفري مصو
مصو

 1771و مواد

 )1731و مالادهي 1

 1737مقتبس از مادهي  1آيين دادرسي كيفري سالابق

 ،1775استناد گرديده است و در اين خصالوا از نظالرات مشالورتي اداره
1

وقوقي قوهي قضاييه و آراي وودت رويه قضايي ديوانعاليكشور استمداد جسالته
و اين نتيجه به دست آمد كه تبصرهي  2مالادهي  515قالانون آيالين دادرسالي مالدني
جديد ،در صدد بههم زدن نظام قضايي و اصول وقالوقي پذيرفتاله شالده در وقالو
ايران نبوده و هرگز نخواسته است نظريهاي را كاله بالا عقالل و عالرف مساللم جامعاله
منافات دارد وارد نظام وقوقي ايران گردد و مقررات موجود را نسالخ كنالد ،زيالرا در
قير اين صورت تناقض آشكار در ضواب موجود در همالين قالانون باله شالروي كاله
 -1نظريهي شماره  3/71345ال  75/1/27و  3/4515ال  75/4/24و  3/12247ـ .31/12/21
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گذشت و وتي با قسمت اخير تبصرهي  2مادهي  515قانون آ.د.م واصل ماليشالود
كه چنين تناقضگويي از ررف قانونگذار آن هم در موارد نزديك باله يالكديگالر و
وتي در متن يك ماده و تبصرهي آن بعيد به نظر ميرسد.
با اين ترتيب ،قيرقابل مطالبه بودن عدمالنفع باله شالروي كاله گذشالت ،نظريالهي
جديدي نيست ،زيرا در مادهي  327قانون آيين دادرسي سابق  1717تلويحالا ايالن
مطلب پذيرفته و منحصرا خسارات ناشي از تفويت منافع محقالق و مساللمالحصالول
قابل مطالبه شناخته شده بود و مطالبهي خسارت ناشي از تفويت منافع اوتمالي يا با
واسطه و بدون وجود رابطهي سببيت بين عمل و منافع ادعايي مورد پالذيرش نبالوده
و دادگاه هرگز به صدور وكم بر محكوميت به پرداخت اينگونه ضالررهاي تخيلالي
يا فرضي اقدام نميكرده است .در اين مقاله از نظريات مشورتي اداره وقوقي قالوهي
قضايي ه كه با وجود مشالورتي بالودن راهنمالاي ارزشالمندي بالراي قضالات و مراجالع
قضايي است بهره جسالته و هالمچنالين از آراي ووالدت رويالهي قضالايي در مالوارد
مختلف استفاده شده است و سرانجام ،نتيجهي بهدست آمده اين اسالت كاله دروالال
واضر برابر بررسيهاي بهعمل آمده اكثريت قريببه اتفا قضات و مراجع قضالايي
نظريهي مورد قبول در اين مقاله را پذيرا هستند و به آن عمل ماليكننالد و منحصالرا
منافع محتمل الحصول يا فرضي را عدمالنفع و قيرقابل مطالبه ميداننالد .ايالن نظرياله
مورد قبول اكثر داورهاي ديوان بينالمللي داوري نيز است.
پيشنهاد ميشود قانونگذار همان شيوه مذكور در آيين دادرسالي مالدني سالابق را
در زمينه خسارات و نحوه جبران آن صريحا اويالاء كنالد يالا براسالاس همالان روش،
موضوع عدمالنفع را تعريف و تكليف قضيه را بيشتر و دقيقتر مشخص سالازد و باله
شبهات اوتمالي عملي اين موضوع خاتمه دهد؛ زيرا مقالررات موجالود پاسالخگالوي
شبهات و مشكبت عملي جامعه نخواهد بود.
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