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مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
* امیر صادقی زاده **علی مقدم
تاریخ دریافت1397/01/20 :

تاریخ پذیرش1397/05/15:

چکیده
در حقوق ایران ،اصل بر جبران خسارت می باشد .قوانین حقوقی با توجه ماهابف هق هی
نظرات هق ا ،درصورت هوت یا تلف مااهف با توج ب قاعده الضرر ،شهص

تلهف نااهده را

مسئول جبران خسارات ارده آمده می داناد .اما در این میان اختالف نظراتی جهود دارد رهرا
ن با توج ب تبصره  2ماده  515قانون آیین دادرسی مدنی ،خسارت ناشی از عدم الافهف قابهل
مطالب نیست .اما در خصوص عدم الافف ماهف ممکن الحصول باید قائل ب تفکیک شد ،لذا با
توج ب این تفکیک می توان برای هوت مااهف ممکن الحصهول مسهئولیت در نظهر ترههت .در
نتیج پژ هش حاضر با این هدف ب نگارش در آمده است ن به بررسهی مسهئولیت ناشهی از
هوت مااهف ممکن الحصول بپردازد .لذا بها توجه به ر ش پهژ هش به صهورت توصهیفی –
تحلیلی با ب ره تیری از ابزار نتابصان ای مداق در قوانین حقوقی استااد ب نظهرات هق ها
ب این نتیج رسیدیم ن دادتاه می تواند با توج ب تلف از بین رهتن مااهف ممکن الحصولی
ن مقتضی جود آن ا حصول یاهت  ،شص

تلف نااده را مسئول جبهران خسهارات ارد آمهده

بداند میزان زیان خسارت را با توج ب شرایط ا ضاع احوال قرارداد تعیین ناد.
نلیههد ا ه :مسههئولیت مههدنی ،ماههاهف ممکههن الحصههول ،عههدم الافههف ،قاعههده الضههرر.

* نارشااس ارشد حقوق خصوصهی ،احهد علهوم تحقیقهات قهز ین ،دانشهگاه آزاد اسهالمی ،قهز ین ،ایهران.
(نویساده مسئول)
** عضو هیات علمی تر ه حقوق ،دانشگاه آل ط  ،ت ران ،ایران.
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-1مقدمه
مااهف ممکن الحصول ،مااهعی هستاد ن مقتضی جود آن ا حاصل شده باشد؛ یا به
سصن دیگر ماظور مااهعی است ن امکان حصول آن در آیاده محقق است این امکهان
ب تون ای است ن اتر مانعی حادث نمی شد با توجه به شهرایط هعلهی مقهدمات
موجود ،حصول نتیج

نسب مافعت را در پی داشت .در قوانین حقوقی بحث خاصی

در خصوص مسئولیت ناشی از مااهف ممکن الحصول ب میان نیامده تا جایی نه تبصهره
 2ماده  515ق.آ.د.م نیز مقرر داشت است« :خسهارت ناشهی از عهدم الافهف قابهل مطالبه
نیست خسارت تأخیر تأدی در موارد قانونی قابل مطالب می باشد ».اما این بدان مازله
نیست ن هوت مااهف ممکن الحصول ضمان ب دنبال نداشت باشد شص

تلف نااهده

هاقد مسئولیت باشد .ررا ن طبق آرای قضایی نظریات قوه قضائی هوت مااهف ممکهن
الحصول مستوجب مسئولیت می باشهد .بهر طبهق نظریه مشهورتی شهماره  7/11081م
 80/11/24اداره حقوقی قوه قضائی « :مااهف ممکن الحصول مااهعی هسهتاد نه مقتضهی
جود آن ا حاصل شده باشد .ماناد درختانی ن شکوه دارند این شکوه هها مقتضهی
میوه دادن است میوه مافعت درخت ب شمار می آید ررا ن ب حکم عادت در آیاهده
ایجاد می شوند این تون مااهف را عرف قانون در حکم موجود می دانهد راانچه
نسی این تون مااهف را تلف ناد باید خسارت ناشی از این اقدام را جبران ناهد آن را
از این ج ت مااهف ممکن الحصول نامیده اند ن قطعى الوصول نیست مثال شکوه های
درختان در عرف مقتضی جود میوه است اما ممکن است ن طوهان سهرما آن ضهایف
نرده باشد ،اما مااهعی هستاد ن ب احتمال در آیاده ایجاد می شهوند مثهل ههوت شهدن
مافعتی ن از انجام ب موقف یهک تع هد مهی توانسهت حاصهل شهود مهثال خریهدار آرد
نتوانست ب موقف آن را تحویل بگیرد ،شیریای پصت

آن را بفر شد حهال شهیریای در

بازار با نز ل قیمت ر ب ر شده است از این ج ت سود نمتری عایهد خریهدار مهی
شود قسمتی از این سود احتمالی از دست ی رهت است ن ایهن را عهدم الافهف مهی
تویاد یعای مقتضی راین مافعتی در عین جود ندارد دشواری دعوى عهدم الافهف در
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مشکل اثبات مسلم بودن مااهف در صورت های ب ع د است نمی توان سیر متعهارف
امور را معیار احراز آن قرار داد قانون نیز عدم الافف را نمی پذیرد .ررا ن در دید عهرف
مسلم نیست پس موضوع مااهف ممکن الحصهول خسهارت ناشهی از عهم الافهف یکهی
نیستاد مااهف ممکن الحصول حسب باد»  2ماده  ۹قانون آئهین دادرسهی دادتهاه ههای
عمومی انقالب در امور نیفری قابل مطالب هستاد ».حقوقدانان نیز مال تلهف شهده را
مستوجب مسئولیت می داناد ب طوری ن اتر مالی توسط شصصی تلف تردیهد ،داماه
الزام تیرنده تا ا ب تسلیم عین مال پرداخت معادل آن محد د نمهی شهود؛ ا ضهامن
جود دارد ،هست معیار ضمان ا محر م ماندن

مااهف تلف شده عین نیز ،تا زمانی ن

مالک رهف ضرر است ن استیفای از مااهف .اتر تیرنده مالی نه از راه ایفها نهار ا به
دست آمده است ،آن را عاطل تذارد ،در برابر پرداخت نااده ضامن ماهاهف ههوت شهده
است(.ناتوزیان .)443 :13۹3،در بیان همین الزام تسترده است ن ماده  303ق.م .اعهالم
می ناد« :نسی ن مالی را من غیر حق دریاهت نرده است ضامن عین مااهف آن اسهت
اعم از ایاک ب عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» .از قسهمت اخیهر مهاده ،راهین
اطالق می شود ن ضمان تیرنده ،مطلق است حتی قوه قاهره یا حسن نیت تیرنهده
نیز ،مسئولیت ی را زایل نمی ناد(. .بیهات )172 :13۹4،اطهالق مهاده  303ق.م شهامل
ضمان هر د نوع مااهف (مستوهات غیر مستوهات) می شود هیچ هرقی میان متصرف
عالم جاهد نیست .ظاهر معیار ضمان در الزام ب دادن بدل مااهف« ،محر م ماندن مالک
رهف ضرر» است ،ن استیفا هرد از مااهف(ناتوزیان .)275 :1385،در هق نیز اغلب هق ا
در خصوص تلف هوت مااهف ممکن الحصهول قائهل به ضهمان تردیهده انهد(.محقق
داماد .)5۹ :1381،لذا می توان اذعان داشت ن در صهورت تلهف ماهاهعی نه مقتضهای
جود آن ا حتمی می باشد ،شص

تلف نااده ضامن مهی باشهد نه در ایهن مقاله به

بررسی مسئولیت ناشی از هوت مااهف ممکن الحصول پرداخت
ز ایای مصتلف آن خواهیم پرداخت.

به بررسهی جوانهب
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 -2جایگاه منافع ممکن الحصول در قوانین حقوقی و فقهی
 -1-2جایگاه منافع ممکن الحصول در قوانین حقوقی
از آنجا ن مااهف ممکن الحصول ممکن است در آیاده تحقق پیدا ناد ،در نتیج ههر
نفعی ن احتمال دارد در آیاده عاید شص

تهردد ،قابهل مطالبه نیسهت؛ بلکه امکهان

حصول دست یابی ب آن مااهف جود دارد در اقف محتمهل الحصهول نیسهت .ایهن
مااهف هماناد د نف ¬ی مسا ی تراز می باشد ب ایهن صهورت نه به همهان نسهبت
امکان تحقق دارند ،ب همان نسبت نیز امکان عدم تحقق را دارند .باابراین بست به ایهن
شرایط ،زمانی ن صحبت از تفویت مااهف ممکن الحصول پیش مهی آیهد نفه ی عهدم
ایجاد نفف بر نف ی تحقق ایجاد مافعت ساگیای می ناد ن این امر با توجه به سهیر
عادی متعارف امور حدس زده می شود .زمانی ن سیر عادی متعارف جود مافعتی
را محقق تلقی ناد ،آن نفف از دیدتاه حقوقی مسهلم محقهق ههر

مهی شهود .ماهاهف

ممکن الحصول بر خالف مااهعی ن هی الحال موجود هستاد ،صهرها جابه ی انتظهاری
دارند زمانی ن هعل زیانبار ب

قوع می پیوندد موجود نبوده در حالی ن ماهاهعی نه

ب تبف عین مال هی الحال موجود است ب علت این ن هماناد عین ،مال محسهوب مهی
شود بدین ج ت مثل دیگر اموال در ضهامن شهااختن عامهل ههوت آن تردیهدی جهود
ندارد.
در مورد عدم الافف یا مااهف ممکن الحصول ،بایسهتی قائهل به تفکیهک شهد ،یعاهی
بعضی موارد مشمول مااهف ممکن الحصول است بعضی در شمول عدم الافف ،به ایهن
معای ن اشصاصی بعضاً ممکن نیست بیکار باشاد مثل خیاطی نه هرتهاه مهانعی بهر ز
نکاد ،هیچ تاه بیکار نمی تردد می تواند از تمام ایام خود با اشهتاال به نهار ،نسهب
درآمد ناد .یا پزشک جراح معر هی ن هیچ تاه احتمال بیکهار شهدن ا قابهل تصهور
نیست .باابراین در این مورد ن اشصاص ب علت اقع مجرمان

بر ز صدمات بهدنی،

قادر ب ادام نار خود ،مثل زمانی ن سالم بوده اند نمی باشاد ،بایستی قائل شد ن ایهن
موارد در شمول ممکن الحصول قرار می تیرند بابت ایما بیکهاری مهی تواناهد طهرح
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دعوی نمایاد .در صورتی ن در مورد اشصاص بیکار لی جویای نار ن ممکهن اسهت،
حتی در صورت عدم تحقق اقع مجرمان هم موهق ب پیدا نردن نهار نسهب درآمهد
نشوند ،بایستی ب عدم الافف قائل شد ن در این موارد مطالبه خسهارت ماتفهی خواههد
بود( .نظری مشورتی شماره  7/12243م  ،137۹/12/21اداره حقوقی قوه قضائی )
نکت قابل ذنر دیگر این است ن مااهف ممکن الحصهول بهر خهالف ماهاهف تفویهت
شده ،در زمره ی ضررهای آیاده محسوب می شود ن در صهورت جمهف سهایر ارنهان
مسؤلیت مدنی حکم ب جبران آن صادر می شود .علت ایاک مهی تهوییم ماهاهف ممکهن
الحصول در زمره ی مااهف آیاده محسوب می شود ،این می باشد ن ممکن اسهت ضهرر
ناشی از هعل زیانبار ب لحاظ ظرف زمانی هاوز محقق نشده باشد بلکه در آیاهده اقهف
می شود لی عرف هیچ شک شب ای نسبت ب ایجاد آن در نتیج

قوع هعل زیانبهار

نداشت باشد .ب عبارتی عرها جود تحقق آن در آیاده حتمی مسلم اسهت راهین
خسارتی قابل مطالب است .باابراین شص

از نفعی ن قرار اسهت در آیاهده به دسهت

آ رد ،محر م می تردد .البت این مااهف عادت قابهل انتظهار هستاد(شه یدی.)73 :13۹5،
تصور نمایید شصصی اقدام ب قطف درختان باربر باغی می نماید ن هاهوز زمهان ریهدن
میوه آن ها نشده یا در نتیج ی آب ندادن یا بستن آب بهر ر ی آن بها میهوه ههایش
خشک می شود از این ج ت خسارتی متوج صاحب آن می تردد .همهان طهور نه
مالحظ می شود صالحیت درختان ب میوه های آن است ن مااهف درخت محسوب می
شود عدم میوه دادن آن ب مازل ی تفویت مااهف آن از آنجایی ن این میوه ها هاهوز
نرسیده اما امکان رسیدنشان هراهم بوده است این خود ب نوعی ضهرر محسهوب مهی
شود ن ب هعلیت نرسیده است اما عرف جود بالقوه آن ا را بالفعل مهی دانهد؛ در اقهف
با تذشت زمان حاصل می تردند .عرف این تون مااهف را در حکم موجود مهی دانهد
حقوق هم ن دنیای اعتبارات است ب تبعیت از عرف جود آن ا را اعتبهار نهرده اسهت
(قوت بصشیده ب تبف همین جود اعتباری ،احکام مااهف موجهود مهن جمله جبهران
خسارت ناشی از تلف را نسبت ب این دست از مااهف جاری نهرده اسهت به عبهارتی از
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بین رهتن آن ا در اثر هعل زیانبهار( مسهؤلیت ق هری) یها عهدم انجهام تع هد مسهؤلیت
قراردادی) در حکم تلف قابل جبران است.
همانطور ن می دانیم این دست از مااهف ب علت این ن عهرف موجهود مهی باشهاد،
مشمول ضابط مافعت تفویت شده قرار ترهت
جبران هستاد .البت مونول شدن تشصی
ن عرف برای ایاک تشصی

بر مباای قهانون مسهؤلیت مهدنی قابهل

این مااهف ب عرف نار ساده ای نیسهت؛ رهرا

دههد ماهاهعی نه تقویهت شهده قابلیهت جبهران را دارد،

شرایطی را باید در نظر بگیرد در ابتدا احراز نماید ن آیا مقتضهی ایهن ماهاهف حاصهل
شده است در صورتی ن مقتضی آن ا تمام نامل شده باشد یعای قریا ای بر امکهان
حصول آن در آیاده هراهم می باشد،

رر ب شمار می ر د .ثانیا بها تذشهت زمهان

سیر عادی امور عدم قوع هعل زیانبار ،مااهف مورد نظر به

جهود مهی آیاهد .در ایهن

مواقف با جمف شدن شر ط ن در مباحث بعدی توضیح خواهیم داد ،عرف این ضعیت
را برای موجود دانستن مااهف ممکن الحصول ناهی می داند

جود آن ها را اعتبهار مهی

ناد .اما اتر برخی از عوامل مانف از موجود شهدن ماهاهف تردنهد مهوانعی بهر سهر راه
مافعتی ن مقتضی آن ا موجود است جود داشت باشد ،عرف آن ها را در حکهم موجهود
نمی داند قانون هم راین نفعی را اعتبار نمهی ناهد جهز ماهاهف غیهر قابهل جبهران
محسوب می شود(عیسایی تفرشی.)124 :13۹0،
در قوانین نیفزی نیهز در خصهوص ضهمانت اجهرای ناشهی از تلهف ماهاهف ممکهن
الحصول ،قانونگذار موادی ب تصویب رسانده اسهت .تها قبهل از تصهویب قهانون آیهین
دادرسی نیفری مصوب  ،13۹2قانون آیین دادرسی دادتاه های عمومی انقالب در باد
 2ماده  ۹این قانون خسارت ناشی از عدم الافف را پیش بیای نموده بود .اما عبارت مااهف
ممکن الحصول در ماده هوق ،تا حد دی اب ام داشت تفاسیر مصتلهف از آن در عمهل
اشکاالتی را بوجود می آ رد .زیرا اتهر اصهطالح ممکهن الحصهول را در مقابهل ممتاهف
الحصول قرار دهیم داما این نوع ضرر زیان ب نحو غیر معقولی تسترش مهی یابهد
شامل مواردی هم می شود ن هیچ هقی یا حقوقهدانی قائهل به جبهران آن نیسهتو اتهر
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اصطالح ممکن الحصول را در مقابل اصطالح محقق الحصول قرار دهیم ،توجیه هق هی
ندارد(حیاتی.)748 :13۹2،
اما ماده  14قانون آیین دادرسی نیفری  13۹2نه جهایگزین مهاده  ۹قبلهی تردیهده
است ،این امکان را هراهم نرده ن مااهف ممکن الحصول قابل مطالب باشد با اشاره به
مااهف ممکن الحصولی ن مدعی خصوصی بواسط

قوع جرم در آن محر م شهده آن را

در ردیف ضرر زیان قابل مطالب آ رده است(مقدم.)5۹ :13۹4،
مطابق ماده  14قانون آیین دادرسی نیفری  ،13۹2شانی می تواند جبران تمام ضهرر
زیان های مادی معاوی ناشی از جرم را مطالب نمایهد تبصهره  1ایهن مهاده ،زیهان
معاوی را تعریف نموده است .برای تقویم خسارت مالی زیان معاوی ،دادتاه مهی توانهد
با اخذ نظر نارشااس ب نحوی ن در تبصره ماده هوق آمده است اقدام نمایهد( ».نظریه
مشورتی شماره  7/۹3/1048م  ۹3/5/4اداره حقوقی قوه قضائی )
در صورتی ن هوت مااهف ممکن الحصول بر اثر ارتکاب جرم بوده رابطه علیهت
بین جرم ارتکابی نفی مااهف برقرار باشد در این صورت بر طبق باهد  2مهاده  ۹قهانون
آیین دادرسی دادتاه های عمومی انقالب در امور نیفری ،مطالب آن هاقد ماهف قهانونی
است .باابراین اتر شصصی ،ب علت توقیف غیر قهانونی از درآمهد ر زانه خهود محهر
تردد ،مورد از مصادیق مااهف ممکن الحصول بوده قابل مطالبه خواههد بهود( .نظریه
مشورتی شماره  7/7۹04م  1383/10/21اداره حقوقی قوه قضائی .
نکت قابل ذنر دیگر این است ن با توج ب نظریه مشهورتی  7/7645م 137۹/8/8
اداره حقوقی قوه قضائی « :باد  ۹ماده  8ق.آ.د.ک مااهف ممکن الحصهول را قابهل مطالبه
می داند ن بر اثر ارتکاب جرم ،مدعی خصوصی از آن محر م متضرر شهده اسهت در
حالی ن تبصره  2ماده  515ق.آ.د.م خسارت ناشی از عدم الافف را ن بر اثهر تهأخیر در
انجام تع د یا عدم انجام متع د ممکن است ارد شود قابل مطالبه نمهی دانهد .ایهن د
موضوع با هم هرق دارد هرندام در جای خود قابهل اعمهال بهوده ناسهم ماسهو
همدیگر نیستاد».
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در ماده  14قانون آیین دادرسی نیفری  ،13۹2بر لهز م جبهران تمهام ضهرر زیهان
مادی ،معاوی مانفف ممکن الحصول زیان دیده از جرم تأنید شده است .پذیرش لهز م
جبران ضرر زیان معاوی ناشی از جرم در راستای حمایت از بزه دیده امری پسهادیده
مطلوب است.
ب نظر برخی از حقوق دانان ،محر شدن شصصی از مااهعی نه عادتهاً انتظهار آن را
دارد مااهف هائا نامیده می شود این تون ماهاهف به هاگهام قهوع هعهل زیانبهار اعهم از
ارتکههاب جههرم یهها هعههل نامشههر ع جههود نههدارد تحقههق آن مونههول بهه آیاههده
است(آشوری.)208 :1388،
پس هوت مااهف ممکن الحصول عبارتست از« :مااهعی است ن ماشا قهانونی آن در
هاگام قوع جرم جود داشت باشد یعای دارای شرایط تحقق باشد یا ب عبهارت دیگهر
طبق ر ند عادی امور عرف عادت مسلم ایاگون مااهف در آیاده ب

قوع می پیوست

است» .البت باید دانست ماظور از معلوم بودن حصول مااهف معلومیت آن ب علهم عهادی
است ،یعای اتر موانعی پیش نمی آمد الزم مقهدمات موجهود مسهتلزم حصهول نتیجه
است .ن علم قطعی یقیای غیر قابل تصلهف پهس قاضهی در ههر مهورد بایسهتی بها
مالحظ حال

ضف مهالی نسهب اسهتعداد معلومهات بهاالخره آمهادتی مهدعی

خصوصی ماشا مااهف میزان ضرر زیان ارده از این حیث را شص

یها به

سهیل

نارشااسی معلوم ناد .هوت مااهف ممکن الحصول ممکن است یا ناشی از عهدم اههزایش
دارای مثبت باشد ماناد عدم تحصیل درآمد توسط راناده یک نامیون بوقتی ن شهص
ثالثی از بحرنت درآ ردن این نامیون جلوتیری ناهد یها ممکهن اسهت از طریهق عهدم
ناهش دارایی مافی باشد .مثال شما برای نار خود به اتومبیلتهان نیازمادیهد مجبوریهد
برای ادام دادن نار خود یک اتومبیلی را اجاره ناید زیرا اتومبیلتان را ن تعمیرتهاه مهی
بایست ب شما تحویل بدهد در اثر تقصیر شص
نشیده است.

ثالث آسیب دیهده تعمیهرش طهول
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ماده  24قانون راجف ب نارشااسان رسمی مصهوب  1317نیهز در ههر

به تعویهق

اهتادن نارشااسی جبران تضیف قت نارشااس را ب ع ده طرف متصلف قرار مهی دههد
در اقف ب نحوی بیانگر مسئولیت مدنی ناشی از محر م نمودن ههرد از ماهاهف ناشهی از
نار می باشد(شیر ی.)27 :1380،
 -1-1-2قطعی بودن ضرر ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
اتر ضرر زیان ارده ب علت هوت مااهف ممکن الحصول اتالف ماهاهف در میهان
باشد در این خصوص زمانی می توان طرح دعوی نمود ن خسارت ارده مسلم الوقوع
باشد؛ زیرا ب صرف این ن احتمال ر د زیان می ر د نمی تهوان نسهی را به جبهران
خسارت محکوم نرد ن اثبات این امر در اتالف مااهف با مشهکل راهدانی مواجه نمهی
باشاد اما در عدم الافف شصصی ن ادعا دارد ب ا خسارت ارد شده باید ر د ضرر ب
خویش را اثبات نماید .اثبات ر د خسارت میزان آن را قاضهی بها رجهوع به عهرف
تعیین می نماید ب هر حال شرایط این ضرر آن است ن « :احتراز ناپهذیر بهوده تحقهق
یاهتن آن در آیاده حتمی یا دست نم ب قدر نفایت باشد از لحهاظ حقهوقی مسهلم
باشد(در دیان.)66 :1385،
برخی از حقوقدانان مشکل عمده را در ایهن خصهوص در تشهصی

ایهن ماهاهف

تعیین حد د آن می داند(هقیه تصجیهری .)131 :1374،داماه اعمهال ایهن قاعهده نبایهد
نامحد د بوده شامل هر تون مافعت هوت شده تردد بلک بایهد محهد د به ماهاهعی
شود ن در زمان قوع جرم ماشا قانونی آن جود داشت باشد .هر راد ایشهان مافعهت
هوت شده ناشی از قوع جرم را مدنظر داشت اما با اندک دقتی می بیایم ن این تعریهف
بر هرتون مافعت هوت شده ممکن الحصول ناشی از هعل زیانبار اعم از ایهن نه هعهل
جرم باشد یا ن  ،تسری دارد .حقوقدانان دیگری در تعریفهی نه ارائه مهی دههد ماهاهف
ممکن الحصول را مااهعی می داند ن عادتاً انتظار آن در آیاده جود دارد(حهائری شهاه
با  .)5 :1324،اتر خسارتی ن در آیاده ب طور احتمالی ارد می شود ب نظر دادرس
ادام

نتیج مسلم مستقیم ضف هعلهی زیهان دیهده باشهد بایهد آن را حکهم غهارت
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مستقیم ،نتونی ملم ب شمار آ رد ضرر زیانی ن در دید عرف در آیاده قابهل پهیش
بیای می باشد در شمار خارات ناونی است آن را نباید با نهارتی نه امکهان ر د آن
می ر د مصلوط نمود .درباره خسارات ارده در تذشت تردیهد نیسهت مهی تهوان تها
حد دی ب یقین رسید.
 -2-1-2امکان تحقق منافع در آینده
مافعت هائت ممکن الحصول ن مورد ادعای شهص

متضهرر اسهت بایهد در آیاهده

محقق شود ن حال ،ب لحاظ این ن اتر مافعت موجود باشد مورد اتالف اقهف شهود
بحث اتالف مافعت مطرح است لیکن مافعتی ن در آیاده قابهل تحقهق اسهت موضهوع
مااهف ممکن الحصول می باشد .مثال اتالف تادم های نشتزار ن آمهاده در مهی باشهد
اتالف مافعت است لی آتش زدن مزرع تادم سوزاندن تادم زاری ن هعال به بهاز
ناشت

در آیاده نزدیک ب ثمر می رسد اتالف مااهف ممکن الحصول اسهت زیهرا قهرار

است در آیاده مافعتی حاصل شود ن زمان قوع هعل زیانبار قانونی مقدماتش ههراهم
شههده اسههت حصههول آن در آیاههده نزدیههک قابههل پههیش بیاههی تصههور مههی
باشد(خاتمی.)178 :1378،
 -3-1-2قابلیت مطالبه ضرر و زیان بر طبق شرع
اشصاص در صورتی می تواناد خسارت مااهف هائت ممکن الحصول تلهف مافعهت
را بصواهاد ن ب حق مشر ع آن ا لطم

ارد شده باشهد یعاهی راانچه ههردی خالههی

مرتکب شده توسط یکی از همسای هها به پلهیس معرههی متعاقهب آن محکهوم
محبوس می شود نمی تواند مااهف هوت شده اش در ایام توقیهف را از همسهای مطالبه
نماید ،زیرا ب حق مشر ع ا تجا ز نشده این شهص

به مجهازات هعهل ناشایسهت

خویش رسیده هیچکس جز خود ا مقصر نیست(ناظمی.)86 :1380،
 -2-2جایگاه منافع ممکن الحصول در نظر فقها
برخی از هق ای شیع من جمله مرحهوم نائیای(نهائیای )1۹8 :1413،در نتهاب مایه
الطالب صاحب ریا

(طباطبایی )186 :1404،بر این عقیده هستاد ن

قتی موجبهات
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مقتضیات ضرر ب طور نامل هراهم باشد مافعت ممکن الحصول تفویت تردیده بهر
اساس قاعده «الضرر» ،ضرر ناشی از تفویت این مااهف باید جبران شود.
ب عقیده مرحوم نائیای مااهف ،ر اموال باشد ،یا مااهف انشان باشد ،ایشهان همهانطور
ن تفت شد ،این مااهف را بر اساس قاعده الضرر قابل جبران مهی دانهد در ادامه مهی
هرماید« :پس اتر مال یا عضوی از اعضا انسانی صدم بصورد یا ناق
بمیرد یا ب آبر ا لطم

ارد اید ،خواه این لطم

شود یا شصصی

آسیب با اراده نسی ارد آمده باشد

یا بد ن اراده در هم این موارد ضرر جود دارد بلک بر حسب عهرف از دسهت رههتن
مااهف ممکن الحصول در صورتی ن موجبهات مقهدمات آن نامهل شهده باشهد ضهرر
محسوب می شود»(نائیای ،)1۹8 :1413،این عارف بلاد مقام نظر بر ضرری ،بودن ماهاهف
ممکن الحصول از دست رهت دارد لی با این شرط ن دارای شرایط تحقهق

جهودی

باشد طبق ر ند عادی امور در آیاده ن رادان د ر این نفف بوجود آید.
ب نظر برخی دیگر از هق ا(،مکارم شیرازی .)71 :1380،مااهف از ههوت شهده ممکهن
الحصول را ر از قبل انسان ر از قبل اموال را قابل جبران می داناد دلیل استااد
ایشان بر قاعده الضرر است .الزم ب ذنر است ن ما از قاعهده االضهرر بعاهوان یکهی از
قواعدی ن بوسیل آن مااهف از دست رهت ناشی از جرم را قابل جبهران میهدانیم ،ایشهان
در این باره می هرمایاد« :شکالی در شمول قاعده بر احکام جودی نیست اما بحهث در
شمولش در عدمیان است حاصل نالم این است آیا تمسک ب قاعده الضرر برای اثبهات
امور عدمی در مواردی ن از هقدانش ضرر الزم آید بطوریکه عهدم حکهم مشهتمل بهر
ضرر باشد جایز است برای مثال آنچ را نه به خهاطر عمهل بازداشهت نااهده از نهار
محبوس ،هوت می شود در این مثال محر میت از نار امهری ضهرری اسهت از طهرف
دیگر این قاعده در هر د مذهب شیع

سای مورد قبول قرار ترهت است عهال ه بهر

آن از حدیث ال ضرر معلوم می شود ن همانا ضرری از ناحی شارع نسبت ب بعضی یها
از ناحی مکلفین بعضی نبست ب بعضی ،نمی باشد پس ضرر مستاد ب شارع مکلفهین
رد می شود(همان.)71،
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ب نظر برخی دیگر از هق ا اتر نسی مال دیگری را غصب می ناد بایستی عال ه بهر
مااهف مستوهات ،مااهف غیر مستوهات آن را هم ب مالباخت بدهد در این مورد نزاعی را
نمی بیااد(حسیای عاملی،بی تا.)224 :
اما در مورد هوت مااهف ممکن الحصول می هرماید« :اتر نسی دیگهری را بازداشهت
ناد ،اتر بازداشت شده اجیر دیگری باشد قرارداد اجاره ای با ا بوسهیل مجهرم یها
شص

دیگری بست شده باشد؛ در ایاجا شکی نیست ن مااهف هوت شده بایهد جبهران

شود ا در این نظر نزاعی نمی بیاد زیرا عقدی بوقوع پیوسهت

آن علهت اصهلی قابهل

جبران بودن ناهف غیر مستوهات انسان است(همان.)224،
سپس آنرا با نفق ز ج قیاس میکاد می هرماید« :پس برای اجیهر عهو
مراد ایاست ،ن نفق

ماناد نفق ز ج

اسهت

اجب است اتر ز ج تمکین ناهد ،در نتیجه

اتر تمکین ناد لی ز ج از ا تمتف نبرد باز بایستی ز ج نفقه

م ریه ز جه اش را

بدهد .آنگاه در مورد سایر مااهف انسان یعای اتر عقد اجاره ای با انسهان بسهت نشهده
باشد شص

دیگری ا را بازداشت غیر قانونی ناد) می هرماید« :اتر ره غصهب در

ایاجا تحقق پیدا نکرده است لی ضرر علی محبوس مستقر می باشد زیرا جبهران ماهاهف
از دست رهت باعث دهف مفاسد ضرر عظیم می شود بصاطر ایاک این بازداشت ممکن
است سبب هوت عیالش از ترساگی شود تازه عمل حابس باعث ظلم عظیمهی اسهت
آی

جواز تعدی بما اعتدئ جواز سیا بسیا

آی مربوط ب قصاص نحو ذلهک

بر آن داللت دارد(همان.)225،
یکی از هق ا در رابط با مااهف ممکن الحصول معتقهد اسهت نه  :امهور ریزههای
متعلق ب مکلف آنچ مال ا ب حساب می آید اعم از مال یا مااهف همین طهور آنچه
حق ا ست از قبیل حق انتفاع یا حق هسم یاحق التزام مطالب
آن آنچ در عر

یا حق الویت ماناهد

تقدیر است نال خواه تمام آن ا ب صورت بالفعل موجهود باشهاد

یا بالقوه ب این معای ن اتر مانعی پیش نیاید شأن مقتضای آن ا پیدایش است ،آیها در
ارتباط با آن ا معای ضرر تحقق پیدا می ناد یا خیر؟ پاسم می دهد ن مها مهی تهوییم
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در آنچ مال است بالشک ضرر صدق می ناد دربهاره حهد ث نقه
تشصی

مهالی نه به

عرف برای صاحب مال ضرر محسوب است شصصی نه موجهب حهد ث

ضرر شده سبب آن است عملش اضرار است(میرهتاح .)308 :1417،انثریت قریب به
اتفاق هق ای شیع مااهعی ن ب صورت ممکن الحصول باشد را ضرر می داناد رهون
در هق امامی مااهف سود مال محسوب می شود ایاک ندام یهک از ماهاهف از دسهت
رهت ضرر هست ندام ضرر نیست ،از آنجایی ن این امر موضوعی است بها توجه
ب ا ضاع احوال عرف بایستی بف میم ن ر ریزی ضرر است ر ریهزی ضهرر
نیست آنچ ن م م است ،این است ن این یک بحث هقاهتی نیست ن هقیه اجت هاد
ناد بلک این یک امر عرهی است.
-3شیوه های جبران خسارت ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
خسارت ناشی از تصلف از انجام تع د از حیث ماشأ دارای د تقسیم است یکهی از
ج ت ماشا مادی ن از این ج ت ب خسارت تلف مال خسهارت محهر م مانهدن از
مااهف اجرای قرارداد تقسیم می شود .ممکن اسهت در اثهر خهودداری متع هد از اجهرای
تع د ،مالی از اموال متع دل  ،ب علت تأخیر متصدی تأسیسات در نصب دستگاه ترمهازا
ن مورد تع د بوده است ،مجبور شود مبالای بیش از هزیا نارتران تأسیسهات مزبهور،
برای تأمین حرارت الزم ساختمان محل نصب دستگاه ،صرف ناد .این مبهالای اضهاهی
ن در حقیقت از دارائی متع دل خارج شده است خسارت تلف مال محسوب می شهود
ن در صورت اجرای ب موقف تع د قراردادی ،ب متع دل تحمیهل نمهی شهد .همچاهین
ماناد ایاک متصدی رستوران ن در قراردادی متع د شده است غذای می مانهان متع دله
را ن مقرر بوده است در ر ز معیای هراهم تسلیم نماید ن این مبالغ مازاد بهر قیمهت
غذا در حقیقت خسارتی است ن ماشا آن از دست رههتن مقهداری از امهوال متع دله
است ن در صورت اجرا قرارداد ،خسارت مزبور ب متع دل

ارد نمی شهد .همچاهین

ممکن است ماشأ خسارت مزبور ،محر م ماندن متع دل از مااهعی باشد ن در صهورت
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اجرا تع د قراردادی عاید ا می شده است .این تون خسارت در اصهطالح ،خسهارت
محر م ماندن از مااهف یا ب تعبیر هر راد ن نامال دقیق ،خسارت عدم الافف ،نامیده شده
است .اصطالح خسارت عدم الافف ،بر معاهایی نه از آن اراده مهی شهود نهامال ماطبهق
نیست ،اما ب نارتیری آن در عرف قراردادی آنچاان ر اج دارد نه در شهااخت معاهای
مذنور برای آن تقریبا تردید نمی شود .مطهابق مهاده  728قهانون آئهین دادرسهی مهدنی
مصوب  ،1318ن پیش از ضف قانون قانون آئین دادرسی مدنی مصهوب  21ههر ردین
 ،137۹اجرا شد ،متع د ملزم بود خسارت ناشی از هوت شدن مافعتهی را نه از انجهام
تع د حاصل می شود جبران ناد(ش یدی .)6۹ :13۹5،اما طبق تبصره  2ماده  515قهانون
آیین دادرسی مدنی ،همانطور ن قبالً بیان تردید ،خسهارت ناشهی از عهدم الافهف قابهل
مطالب نیست.
ب نظر برخی از حقوقدانان(همان )73،مطابق ماده  515قهانون آئهین دادرسهی مهدنی
خساراتی ن در آیاده ب متع د ل

ارد خواهد شد نیز در صورت تصلف از انجام تع هد

از متع د قابل مطالب است .ب این ج ت خسارت از حیث ارتباط بها زمهان پیهدایش به
خسارت حال آیاده تقسیم می تردد .ر شن است نه بهرای امکهان مطالبه خسهارت
آیاده ،الزم است خسارت مسلم قطعی باشد خسارت احتمالی قابل مطالبه نیسهت.
خسارت آیاده در نوع تلف مال مثل این است ن متع د طبق قهرارداد موظهف بهر حفهر
راه آب تج یز سایل استصراج آن تا ا ل تابستان ب ماظور آبیهاری محصهول ناشهت
شده متع د ل بوده ن تا ا ل تابستان از حفر راه خهودداری نهرده در ایهن ضهعیت
مسلم باشد ن حتی اتر از ا ل تابستان ،عملیات حفر راه را آغاز ناهد ،آب حاصهل به
نشت زمین نصواهد رسید محصول در اثر بی آبی خشک تلف خواههد شهد نه در
این صورت متع دل می تواند خسارت ناشی از تلف شدن محصول را ن قطعا در آیاده
ارد خواهد شد از متع د درخواست ناد .در قهانون مهدنی مهوارد اسهتحقاق خسهارت
موردنظر ضمن مواد  226تا  230تعیین تردیده است .ماده  536قانون مدنی راجف به
مسئولیت عامل نسبت ب ناهش محصول یا ضرر دیگری متوج مهزارع بهر اثهر عهدم
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مواظبت عامل در زراعت ایجاد شود ضامن است .برخی دیگر راهین بیهان مهی دارنهد:
«ماظور ماده  728قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  1318از هوت شدن مافعت ،مافعت
محقق می باشد آن عبارت از مافعتی اسهت نه در صهورت انجهام تع هد محققه ًا به
متع دلهه عایههد مههی شههده در اثههر عههدم انجههام یهها تههأخیر ،از آن محههر م شههده
است(».امامی .)244 13۹4،شرایط دعوی مطالب خسارت حاصهل از عهدم انجهام تع هد
عبارت است از:
 -1موضوع تع د ج نقد نباشد زیرا در این صورت خسارت تهأخیر تأدیه مطالبه
می تردد ن خسارت عدم انجام تع د؛
 -2عدم انجام تع د یا عدم تسلیم خواست  :خواهان دعوی بایسهتی ثابهت ناهد نه
خوانده تع دی داشت ن انجام نداده یا می بایست خواست را تحویل بدهد تحویهل
نداده است این متع د است ن می تواند در مقام دهاع برآید ثابت ناهد عهدم انجهام
تع د ناشی از حادث خارجی ق ری بوده است؛
 -3ر د ضرر بال اسط ناشی از عدم انجهام تع هد یها تهأخیر آن یها عهدم تسهلیم
محکوم ب باشد .یعای خواهان باید ثابت ناد ن ضرر ب ا

ارد شده این ضرر ناشهی

از اقدام برخالف تع د خوانده می باشد در حالی ن در انواع دیگر خسهارت نیهازی به
اثبات ر د ضرر نداشت(مدنی.)283 :13۹0،
-1-3استرداد عین مال در تلف منفعت
ب موجب ماده  311قانون مدنی :غاصب باید مال ماضوب را عیااً ب صهاحب آن رد
نماید »...بر خالف ظاهر ماده ،غاصب در انتصاب مثل یا قیمت آزاد نیست ،از مفهاد 312
 32۹ق.م راین استاباط می شود ن در مورد مال مثلهی ،مسهئول تلهف ،ع هده دار رد
مثل است مالک نیز حق مطالب قیمت آن را ندارد .البت ب اعتقاد برخی از حقوقهدانان،
دادتاه می تواند با استفاده از اختیار ماده  3ق.م.م حکم به قیمهت ناهد(ناتوزیان:13۹3،
 .)25۹هرتاه مال قیمی در محل ،غصب شود غاصب آن را ب محل دیگر ببرد تلهف
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ناد ،ب ای محل غصب مااط اعتبار است ،زیهرا غاصهب بایهد عهین را در محهل غصهب
بدهد ،مگر ایاک قیمت محل تلف بیشتر باشد(ناتوزیان.)266 :13۹3،
تا زمانی ن عین مال در دسترس است ن شص

غاصب می تواند مال دیگهری به

جای آن ب مالک بدهد ن مالک این حق را دارد ن غاصب را ملزم ب پرداختن ب های
مال یا تسلیم مال دیگری باماید مگر این ن رد عین؛ تلف آن را ب دنبهال داشهت باشهد
همچاین اتر قیمت نز ل نرده باشد مالک نمی تواند ب جز عین مال را مطالب نماید امها
در مورد محر م ماندن از مااهف ،شص
تایپ متعلق ب شص

الف مبادرت به غصهب یهک دسهتگاه ماشهین

ب می نماید از استرداد آن ب مالک طی مدت س ماه ممانعهت

ب عمل می آ رد ،این در حالی است ن شص

ب بوسیل این دسهتگاه به نهار تایهپ

اشتاال دارد با یک شرنت قرارداد ماعقد نموده ن امور ماشین نویسی آن را ب مهدت
س ماه انجام دهد مبلغ پانصد هزار تومان ب عاوان دستمزد دریاهت نماید در مهدت
اخیر شص

ب از دسترسی ب مال خویش محر م شده مافعت ممکهن الحصهولی را

ن در این مدت می توانست نسب نماید از دست داده است ،در ایاجا شص

غاصهب

ب استرداد عین مال ماصوب محکوم است مالک نمی تواند ب جهای عهین؛ مثهل آن را
بصواهد مگر در صورت تلف عین ،اما در صورتی ن عین مال ماصوب موجود است اما
معیوب یا ناق

شده نیاز ب تعمیر دارد آیا برای تعیهین مافعهت ههوت شهده ممکهن

الحصول باید مدت تعمیر را ب حساب آ رد؟ یا مدتی را ن بر حسب عرف به طهور
معمول برای تعمیر ماشین تایپ ضر ری است؟ تفا ت در موردی بیشتر آشهکار اسهت
ن در اثر خطا یا عدم م ارت تعمیر نار یا با حادث نات انی خارجی ،تعمیر به تهأخیر
می اهتد یا بیشتر ب درازا می نشد ،آیا مسئول حادث باید آن را تحمهل ناهد یها مافعتهی
است ن از جیب متضرر می ر د؟ بعضی نظام ههای حقهوقی مهدت متعهارف تعمیهر را
معیار ارزیابی خسارت قرار می دهاد ،اما در بعضی دیگر مسئول را ملزم ب جبران مااهف
مدت اقعی تعمیر مهی نمایاهد مگهر ایهن نه سهبب تهأخیر ،تقصهیر شهص

متضهرر

باشد(یا رآبادی .)۹7 :1372،اما نظر تر ه اخیر عادالن تر می باشد .زیرا مسهئول حادثه
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در ایجاد آن نقش دارد در حالی ن متضرر در این زمیا سه یم نمهی باشهد ،امها تهاهی
مالک از ترهتن عین مال ناق

یا معیب خودداری می ناد ب جای آن قیمت یها مثهل

مال را ب صورتی ن از بین رهت است می خواهد آیا ایهن امهر امکهان پهذیر اسهت؟ در
پاسم باید تفت اتر بتوان راین مالی را ب صورت ا ل در آ رد مالک مهی توانهد الهزام
نسی را ن باعث نق

مالش شده بصواهد ماده  32۹ق.م در این زمیاه بیهان مهی دارد:

«اتر نسی خان یا باای نسی را خراب ناد باید آن را مثل صورت ا ل باا نمایهد اتهر
ممکن نباشد باید از ع ده قیمت بر آید» حکم این ماده را می توان ب موارد دیگری نیهز
تسری داد لی اتر طبیعت مال یا نق

ارده ب تونه ای اسهت نه قابلیهت تعمیهر

ترمیم ندارد عامل ر د ضرر باید ماب التفا ت قیمت مال سهالم معیهب را به عاهوان
ضرر زیان ب متضرر بدهد ،یعای در این حالهت مسهئول بایهد مصلهوطی از د شهیوه
جبران خسارت را ب نار برد ،هم عین مال ناق

را ب زیان دیده مسهترد نمایهد ههم

تفا ت قیمت را ب عاوان ضرر ارده بپردازد .برخی از حقوقدانان نیز اذعهان دارنهد نه
اجرای حکم ماده¬ی هوق مصت

ب باا خان نیست در تمامی مواردی ن شهص

ب سبب مباشرت یا تسبیب مسئول اتالف یا نقض مالی قرار می تیرد (اعم از ماقهول یها
غیر ماقول) مجری خواهد بود(ناتوزیان.)325 :13۹3،
ماده  330ق.م در این زمیا اشعار می دارد« :اتر نسی حیوان متعلق ب غیر را بهد ن
اذن صاحب آن بکشد ،باید تفا ت قیمهت زنهده نشهت آن را بدههد اتهر نشهت آن
قیمت نداشت باشد ،باید تمام قیمت آن را بدهد» .در صورت هوت ضرر زناده ،خسارت
از ماترک ا جبران می شود لی در صورت انتقال شی زیان زناده ،قهائم مقهام خهاص
شص

زیان زناده ،الزامی ب جبران خسارت ندارد(بیات.)18۹ :13۹4،
اجرای حکم ماده مذنور با مشکالتی برای زیان دیده همراه است ،زیرا متضرر بهرای

اعاده ضف خویش ب حالت سابق ،باید ابتدا مال ناق

را بفر شد (پیداست ن ههر ش

مال معیب با ر مشقتی امکان پذیر می تردد) ثمن مأخوذه را بها اههز دن به تفها ت
قیمتی ن از مسئول ترهت ج ت خرید مثل مال خود ب نار برد شاید ب همهین دلیهل
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باشد ن تاهی در مورد اموال مثلی ب متضرر اجازه داده می شهود نه از پهذیرهتن مهال
ناق

خودداری نماید مثل آن را بصواهد .ب عاوان مثال هر تاه یهک دسهتگاه هکهس

راان آسیب ببیاد ن امکان برترداندن آن ب حالت ا ل نباشهد متضهرر مهی توانهد یهک
دستگاه دیگری از مسئول مطالب نماید دادتاه می تواند با اسهتفاده از اختیهار مقهرر در
ماده  3ق.م.م ،راین مالی را در حکم تلهف شهده قهرار دههد در ایاجها ذنهر ایهن نکته
ضر رت دارد ن اتر در نتیج مال معیوب ب ای آن ناست شهود ماناهد ایهن نه قیمهت
دستگاه هکس آسیب دیده در اثر تعمیر ناهش یابد بی تمان ناهش ارزش آن را باید به
هزیا تعمیر بیفزائیم اما در موردی ن تعمیر مال یا دادن مثل ،نفعی به زیهان دیهده مهی
رساند مال را در شرایط ب تری قرار می دهد ،ناهش خسهارت به معاهی ایجهاد الهزام
متضرر ب پرداخت تفا ت قیمت مال هرسهوده تعمیهر شهده اسهت بها اطهالق الهزام
مسئول ب تعمیر دادن مثل مصالف است(هرهادیان.)72 :137۹،
 -2-3جبران خسارت از راه دادن بدل در تلف منفعت
هدف جبران خسارت برترداندن ضف زیان دیده ب حالت قبل از ر د ضرر اسهت
باابراین عال ه بر از بین بردن مابف ضرر تا جایی ن امکان دارد باید زیان ههای تذشهت
نیز جبران شود(قاسم زاده.)16۹ :1387،
مطابق ماده  ۹50ق .م« .مثلی عبارت از مالی است ن اشتباه نظایر آن نوع زیهاد
شایف باشاد ماناد حبوبات نحو آن قیمتی مقابل آن است .مهف ذلهک تشهصی

ایهن

معای با عرف است» .ج تسمی مال مثلی این است ن در صورت تلهف مهال ،متع هد
باید مثل آن را تسلیم ناد در مقابل ،اصطالح قیمی ،بدین خاطر است نه در صهورت
تلف مال ،متع د باید قیمت آن را بپردازد .برای تعیهین مثلهی یها قیمهی بهودن مهال ،در
الزامات خارج از قرارداد ،باید ب ماهیت عرهی اشیا توجه نهرد( .قسهمت اخیهر مهاده
 )۹50لی در ر ابط قراردادی باید قصد مشترک طرهین را نیز مد نظر قرار داد.
هرتاه مال تلف شده مثلی باشد طبیعتا جبران خسهارت از طریهق دادن مثهل امکهان
پذیر است این امری است ن مورد تأیید شرع ر ی قضایی نه خهود بهر ترهته از
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شرع انور است می باشد با جود این اتر ر تأنید بر دادن مثل ناظر ب اندازه میهزان
تعدی می باشد ن رگونگی مال لى در بیشتر مواقف با دادن مثل ،خسارت عرها جبهران
می شود لی اتر مثل مال ارزش نداشت باشد با دادن مثل مال ،خسارت جبران نشهده
همچاان باقی می باشد .هلسف این ن مالی مثلی را با دادن مثل بایهد جبهران نمهود ایهن
است ن با پرداخت مثل مال ب تر می توان جبران خسارت نمود بدین سیل ب تر مهی
توانیم ضف زیان دیده را ب حالت پیشین در بیا ریم .لی در جبران زیان بوسهیل مثهل
مشکل این است ن ممکن است برای مدتی مثل نایاب شود یا هاگام پرداخهت ،مهال
مثلی از مالیت بیفت؟ برخی از اساتید با استفاده از حکم ماده  312ق.م درباره مسهؤلیت
غاصب است تفت اند مفاد حکم درباره مسؤلیت مدنی نیز اجرا می شود ب مالک باید
قیمت حین االدا پرداخت شود زیرا تعذر رد مثل سهبب تبهدیل تع هد به قیمهت نمهی
شود(همان.)165،
هرتاه مال در محل غصب مثلی در محل تلف ،قیمی باشد ،غاصهب بایهد رد مثهل
ناد مالک حق ندارد ا را ملزم ب پرداخت قیمت ناد ،زیهرا ههدف از الهزام غاصهب،
جبران خسارت مالک است ن با دادن مثل ،محقق مهی شهود .لهی اتهر مهال در محهل
غصب قیمهی در محهل تلهف مثلهی باشهد ،اختیهار دادن مثهل یها قیمهت بها غاصهب
است(ناتوزیان .)407 :13۹3،ماظور از عبارت مثل آن پیهدا نشهود ایهن اسهت نه مهال
ماضوب در محل غصب اطراف آن ب نحوی ن عادتاً بتوان از آنجا ت یه

به محهل

تأدی ماتقل نرد ،ب دست نیاید(صفایی.)33 :13۹0،
لذا می توان نتیج ترهت ن اتر شص

مالی را غضب نمهوده در هاگهام ادا آن

مال نایاب شود در این صورت غاصب باید قیمت حین األدا را بدهد اتر ر قید حهین
االدا خیلی نمتر از قیمت هاگام غصب باشد ،لی اتر مال از مالیت بیفتد باید آخهرین
قیمت آن ب مال باخت پرداخت شود ،بحثی ن در ایاجا مطرح است ایهن اسهت نه در
قانون هقط موارد مربوط ب غصب صراحتا بیهان شهده پهس در خصهوص سهایر مهوارد
تکالیف ریست؟ در دیگر موارد ر د خسارت تلف مافعت عدم الافهف ،راه حهل
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قضی رگون است؟ یکی از اساتید حقوق بر این نظر است ن « :از این ج ت هرقی بهین
غصب با سایر اسباب مسؤلیت حکم ب جبران خسارت جود ندارد مفاد مهاده 312
با حدت مالک در سایر موارد نیز جاری است؟» ترقی قیمت عره مافعهت مسهلم مهی
باشد آن را قابل جبران می داناد پس اتر قیمت مهال مثلهی هاگهام غصهب  20تومهان
باشد در جریان غصب  40تومان هاگام نایابی  10تومان باشد طبق نظهر قانونگهذار،
غاصب باید  10تومان بدهد بری الذم شود در حالی ن در این تون موارد ترقی نر
مال عره مافعت مسلم محسوب می شود ،غاصب سبب عدم الافف مالک شهده اسهت
ما موارد مربوط ب اتالف تسبیب را نباید با مواد غصب حهدت مهالک بگیهریم زیهرا
قیاس در این مورد برخالف اصول تفسیر قضایی است(جعفری لاگر دی.)82 :1373،
ب نظر رسد نظر د م صحیح تر می باشهد رهرا نه ایهن نظهر بها عهدل انصهاف
سازتاری بیشتری دارد عدل انصاف حکم می ناد ن در این تون موارد عامل ارد
نااده خسارت ب باالترین نر جبران ضرر زیان محکوم مجبور شود.
نتیجه گیری
با بررسی نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان اذعهان داشهت نه ههوت ماهاهف
ممکن الحصول در مقررات مصتلف ضرر ب شمار آمده ن بر اساس قواعهد هق هی بها
توج ب قاعده الضرر ،با استااد ب اصل  171قانون اساسهی ،قهانون مسهئولیت مهدنی،
قانون مدنی قانون آیین دادرسی نیفری ،خسارت ناشی از هوت مااهف ممکن الحصهول
باید جبران تردد ر ی محانم قضایی نیز بر جبران خسارت بوجودآمده می باشد.
خسارت ناشی از هوت مااهف ممکن الحصول باید ب طریقی جبران تردد نه تهویی
اصالً زیانی ب بار نیامده است ،باید در نظر داشت نه جبهران خسهارت محقهق تا ها از
طریق پرداخت پول ب عاوان معادل آنچ هوت شده ،همیشه ممکهن نیسهت .رهرا نه
اقداماتی ن برای از بین بردن موقعیت زیانبار انجام مهی شهود ،در اقهف نهاظر به مابهف
ضصرر است ن جبران خود آن ،اما نباید پذیرهت ن جبران ضرر زیهان ارده تا ها ،از
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طریق دادن پول ممکن است .تاهی رون اعاده ضف ب صورت قبلی خود میسر نیسهت
ارزشی معادل آنچ هوت شده به دارایهی متضهرر اههز ده مهی تهردد .ههدف از ایجهاد
مسئولیت مدنی این است ن تا جایی ن امکان دارد هیچ ضهرر زیهانی جبهران نشهده
باقی نماند ،پس زمانی ن امکان جبران خسارت ب طرق دیگر در اعاده ضف متضرر به
حالت سابقش امکان دارد نمی توان با دادن پول ن راحت تهرین شهیوه اسهت از عامهل
ر د ضرر رهف مسئولیت نمود .البت این شرط زمانی محقق می شود ن رضایت طرهین
در میان نباشد .اتر د طرف ب هر صورتی بها یکهدیگر در خصهوص جبهران خسهارت
ناشی از هوت مااهف ممکن الحصول با یکدیگر تواهق نمایاد حتی این تواهق نیز ناشهی
از پرداخت پول باشد موردی ندارد دادتاه نیز ایهن مجهوز را دارد نه میهزان زیهان
نحوه جبران خسارت را با توج ب ا ضاع احوال قضی تعیین نماید .البت قاضهی مهی
تواند برای محاسب خسارت ناشی از مااهف از دست رهت ممکن الحصول ،به ا ضهاع
احوال ،ضف مالی ،معلومات ،توانایی ها ماشا مااهف توج نماید یا اباک این امهر را
ب نارشااس ارجاع دهد.
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آشوری ،محمد ،)1388( ،آیین دادرسی نیفری ،جلد ا ل ،یراسهت پهاجم ،ت هران،
انتشارات سمت.
امامی ،سید حسن ،)13۹4( ،حقوق مدنی ،جلد ا ل ،رها

سهی ششهم ،ت هران،

انتشارات اسالمی .
بیات ،هرهاد ،)13۹4( ،شرح جامف قانون مدنی ،را

هفت  ،ت ران ،انتشارات ارشد.

جعفری لاگر دی ،محمد جعفر ،)1373( ،حقوق تع دات ،جلد ا ل ،رها

پهاجم،

ت ران ،انتشارات دانشگاه ت ران.
حیاتی ،علی عباس ،)13۹2( ،آیین دادرس مهدنی در نظهم حقهوقی ناهونی ،رها
سوم ،ت ران ،نشر میزان.
حائری شاه با  ،سید علی ،)1324( ،اصول آیین دادرسی نیفری ،را

ا ل ،ت هران،

انتشارات توحید.
حسیای عاملی ،سید جواد( ،بی¬تا) ،مفتهاح الکرامه  ،جلهد  ،6بیهر ت ،دار التهراث
العربی ،نشر دارالحیا .
خاتمی ،هرید ،)1378( ،الزامات تع دات قراردادی ،را

ا ل ،ت هران ،نشهر نهور

علم.
در دیههان ،حسههاعلی ،)1385( ،جههز ه درس حقههوق مههدنی  ،4د ره نارنشاسههی،
انتشارات دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه ت ران.
ش یدی ،م دی ،)13۹5( ،آثار قراردادها تع دات ،حقوق مدنی ،جلد سوم ،رها
هفتم ،ت ران ،انتشارات مجد.
شیر یی ،عبدالحسین ،)1380(،نقد بررسی مقررات آیین دادرسی مدنی راجف به
مطالب خسارت قراردادی تأخیر تأدی  ،مجل مجتمف آموزشی قم ،شماره .۹
صفایی ،حسین ،)13۹0( ،مسئولیت مدنی ،را

د م ،ت ران ،انتشارات سمت.
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طباطبایی ،سید علی ،)1404( ،ریا

المسائل هی بیان احکام الشرع بالدالئل ،جلهد

 ،12قم ،موسس آل بیت (ع).
عیسایی تفرشی ،محمد ،)13۹0( ،تفویت مافعهت مالهک ،ضهابط ای بهرای جبهران
خسارت ناشی از نقض حق اختراع در حقوق ایران آمریکا ،مجل پهژ هش ههای











حقوق تطبیقی ،شماره .3
هرهادیان ،موسی ،)137۹( ،مسهئولیت مهدنی ،رها

ا ل ،ت هران ،انتشهارات عهدل

تستر.
هقی تصجیری ،حسن ،)1374( ،دعوی خصوصی در دادتهاه جهزا ،رسهال دنتهری،
دانشگاه ت ران.
قاسم زاده ،سید مرتضی ،)1387( ،الزام ها مسئولیت مدنی بد ن قهرارداد ،رها
پاجم ،ت ران ،نشر میزان.
ناتوزیان ،ناصر ،)13۹3( ،الزام ای خارج از قرارداد ،مسهئولیت مهدنی ،ج ،2رها
یازدهم ،ت ران ،انتشارات دانشگاه ت ران.
ناتوزیان ،ناصر ،)13۹3( ،قانون مدنی در نظم حقوقی ناونی ،را

ر هل یکهم،

ت ران ،نشر میزان.
ناتوزیان ،ناصر ،)1385( ،د ره مقدماتی حقوق مدنی ،قایف حقوقی ،رها

دههم،

ت ران ،شرنت س امی انتشار.
ناظمی ،محمود ،)1380( ،نظری از دست دادن هرصت در مسهئولیت مهدنی ،مجله
دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه ت ران ،شماره .52
محقق داماد ،سید مصهطفی ،)1381( ،قلمهر مسهئولیت مهدنی ناشهی از تصلهف از
اجرای تع د ،هصلاام مفید ،شماره .33
مدنی ،سید جالل الدین ،)13۹0( ،آیهین دادرسهی مهدنی ،جلهد ا ل ،رها
ت ران ،انتشارات پایدار.

سهوم،
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مقدم ،ال ام ،)13۹4( ،مااهف ممکن الحصول قطعی الحصول در حقوق ایران هق
امامی  ،پایان نام نارشااسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی احد ش ر قدس.
مکارم شیرازی ،ناصر ،)1382( ،قواعد هق ی  ،جلد ا ل ،قم ،را

دار العلم.

میرهتاح ،عبدالفتاح مراغ ای ،)1417(،العاا ین الفق یه  ،جلهد ا ل ،قهم ،انتشهارات
جامع مدرسین حوزه علمی قم.
نائیای ،محمد حسین ،)1413( ،مای الطالب ،جلد  ،2قم ،موسس الاشر االسالمی .
یا رآبههادی ،محمههد ،)1372( ،مطالبه خسههارت ناشهی از عههدم الافههف ،پایهان نامه
نارشااسی ارشد ،دانشگاه ت ران.

