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 النفع قابل مطالبه نیست  عدم
 

 محمد هاشم صمدي اهري
 
 

 :چکیده
در (هاي عمومی و انقـالب   دادگاهآیین دادرسی  قانون 515 ي ماده 2 ي براساس تبصره

 .النفع قابل مطالبه نیست خسارت ناشی از عدم، 1379مصوب ) امور مدنی
ن آیین دادرسی مـدنی ایـران   در قانو تازگی بهکه » النفع عدم «اصطالح  براي گذار قانون

دانـان و   که بـین حقـوق   است ده است و همین موضوع سبب شدهنیاوروارد شده، تعریفی 
نظر وجود  النفع اختالف عدممصادیق  ي و در زمینه بروز نمایدقضات اختالف نظر شدیدي 

 .شده استمتناقض  يدر عمل منجر به صدور آرا مسألهبدین سبب این  و داشته باشد
النفع در حقوق اسالم و فقه امامیه به تفصیل مورد بحث و بررسـی قـرار    ح عدماصطال

نظرات فقهی  ایم نمودهسعی  ابتدا در این مقاله .است شدهگرفته و نظرات مختلفی نیز ابراز 
ي  که با عرف جامعه و منطق حقوقی و سیره حلّیراه  بعد با هم مقایسه کرده و را و حقوقی

به این امید که شبهات نظري و مشکالت عملی  به دست دهیماشد، هماهنگی داشته ب عقال
صالح، در این زمینـه اقـدام الزم    النفع مرتفع گردد و عاملی باشد تا مراجع ذي موضوع عدم
 .معمول دارند

ــ منـافع    ــ منـافع محقـق    ــ ضـرر و زیـان    ــ خسـارت   النفـع  عـدم  :واژگان کلیدي
 .الحصول ـ منافع محتمل الحصول ممکن

                                                
 عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي 
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هاي عمومی و انقالب مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه 515 ي ماده 2 ي هتبصر
النفع چنین مقرر داشته  عدم قابلیت مطالبه عدم ي در امور مدنی در زمینه 21/1/1379

 : است
 »...النفع قابل مطالبه نیست  خسارت ناشی از عدم «     

 
ـ    ي م اولین ماده.د.آ.ق 515 ي ماده انون آیـین دادرسـی   فصل اول از بـاب نهـم ق

. مدنی است که تحت عنوان مطالبه خسارت و اجبـار بـه انجـام تعهـد آمـده اسـت      
النفع در سه قسمت مشتمل بر تعریف و کاربرد این اصـطالح   مطالب مربوط به عدم

 :گیرد و حقوق ایران مورد بررسی قرار می) فقه امامیه(در حقوق اسالم 
 

 ـ تعریف1
عدم منفعت است که در اصـطالح حقـوقی نیـز بـه     در لغت به معناي النفع  مدع

 . همین معنا استعمال شده و از معناي لغوي آن چندان دور نیفتاده است
النفع در حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، آیین دادرسی مدنی و آیـین   اصطالح عدم

 .دادرسی کیفري اثرات عملی و کاربردي فراوانی دارد
ارت اسـت از حرمـان منـافعی کـه بـه      در حقوق عب 1النفع تعریف اصطالح عدم

احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادي امور و اوضاع و احـوال خـاص، امیـد    
اي خصوصـاً   عده ي این تعریف با عقیده 2.وصول به آن، معقول و مقدور بوده باشد

امامیه چندان هماهنگی و سازگاري ندارد که توضیح آن به شـرح   يگروهی از فقها
 .آتی خواهد آمد

                                                
 .  Manque a gagnerیا Lucru cessansالنفع  عدم. 1
 .2507، ص 4ترمینولوژي حقوق، ج  لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در  جعفري  .2
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خسـارات ناشـی از عـدم     النفع از جمله مسائلی است که در بـاب  موضوع عدم
انجام تعهد و در مبحـث الزامـات قـراردادي و غیرقـراردادي قـانون مـدنی و آیـین        

 .دادرسی مدنی و کیفري موقعیت بحث و بررسی دارد
 : گوید خصوص می م در این.ق 221 ي ماده

تعهد نماید کـه از انجـام   د یا ناگر کسی تعهد اقدام به امري را بک «
صورت تخلف مسئول جبران خسارت طـرف   امري خودداري کند، در

که جبران خسارت تصریح شده یا عرفاً بـه   مقابل است، مشروط بر این
 .»تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد ي منزله

 
خصوص خسـارت   در 1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  728 ي در ماده

 : ضرر مقرر گردیده بودیا 
از بین رفـتن مـالی باشـد یـا بـه       ي ضرر ممکن است به واسطه... «

 . »شده است فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می ي واسطه
 

مثـال   بـراي  ؛عدم انجام تعهد ابهام چنـدانی نـدارد   ي از بین رفتن مال به واسطه
قرارداد حمل محصول خـود را   حمل و نقلی ي اي یا مؤسسه هرگاه کسی با کارخانه

 ،اجراي تعهد برايحمل و نقل  ي از محل تولید به محل دیگر منعقد سازد و مؤسسه
انه کاال را آماده نکرده باشد و ولی کارخ ،هایی به محل تولید کاال اعزام نماید کامیون

ر اثر عدم انجام تعهد کارخانه و تحویل ندادن کاال خسارات مالی مثل تلف بنـزین  ب
حمل و نقل وارد گردد، در ایـن   ي یا گازوئیل یا استهالك کامیون و غیره به مؤسسه

صورت به علت تلف مال، متعهد و طرف قرارداد مسئول جبران خسـارت اسـت و   
 ي نظر از ضمانت اجراي تخلف طرف قرارداد به استناد قاعده تواند صرف متضرر می
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زیرا متخلف  ،را مطالبه کند شده دم نیز خسارات وار.ق 331 ي ماده تسبیب مقرر در
 .سبب تلف مال متعهدله شده است

 :دارد به این شرحاما منفعت و حصول آن، اشکال مختلف و گوناگون 
تعهـد محققـاً عایـد    آن منفعتی است که در صورت انجام  ،منفعت محقق )الف

مثال اگر تاجري یکصـد هـزار لیتـر سـم دفـع آفـات نبـاتی         براي شود؛ متعهدله می
سموم دفع آفات خریداري کنـد و فروشـنده    ي تولیدکننده ي مستانی را از کارخانهز

کارخانـه آن را در   امـا  ،تعهد کرده باشد سم تولید شده را اول آذرماه تحویـل دهـد  
توانـد از   بر احتمال داشتن حق فسخ معاملـه مـی   متعهدله عالوه ،موعد تحویل ندهد

ان تقویت منفعت محقق و مسلم که از ه خسارت عدم انجام تعهد، تحت عنودفروشن
حاصل فروش و تحصیل سود، محـروم گردیـده اسـت مطالبـه کنـد کـه از طریـق        

عـدم  . کارشناسی میزان آن با توجه به نرخ فروش سم در بازار مشخص خواهد شد
تحصیل سود یا فوت منفعت، ضرر نام دارد که متأسفانه این امر مهم در قانون آیـین  

 ي در قسمت اخیر مـاده  ، اماتعریف نشده است 1379مصوب دادرسی مدنی جدید 
جـه دقیقـی عمـل آمـده بـود و      قانون آیین دادرسی سابق به ایـن موضـوع تو   728
دانسـت   که اشاره شد، فوت مال یا تفویت منفعت را ضرر یا خسارت می گونه همان

 .ی بسیار کارساز و مفید بودیکه از نظر قضا
وجـود آن  گردد کـه مقتضـاي    عتی اطالق میبه منف ،الحصول منفعت ممکن )ب

بعضی از فقهاي شیعه از . الوصول نباشد الحصول یا مسلم قطعی اما ،فراهم شده باشد
الطالب و شهید اول در کتاب قواعـد و صـاحب   منیۀدر کتاب  1جمله مرحوم نائینی

اند که وقتی موجبات و مقتضیات ضرر به طـور کامـل فـراهم     بر این عقیده 2ریاض
                                                

 .المسائل، مبحث غصب طباطبایی، سید علی، ریاض -2                    .198، ص 2نائینی، منیۀالطالب، ج  -1
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، ضـرر  »قاعده الضرر« الحصول تفویت گردیده و براساس  کنباشد منفعت ممشده 
 .گونه منافع باید جبران گردد ناشی از تفویت این

ــوه    ي اداره ــوانین ق ــدوین ق ــوقی و ت ــل حق ــای ک ــافع  ي قض ــت من ــز تفوی یه نی
شـیعه، خسـارت تلقـی و قابـل      يالحصول را به تبعیت از این گروه از علمـا  ممکن

مثال عنـوان کـرده اسـت درختـانی کـه شـکوفه دارنـد،         براياست و مطالبه دانسته 
ها مقتضی تبدیل به میوه شدن و به محصول رسیدن درختـان را فـراهم    آن ي شکوفه

زیرا به حکم عادت در آینـده   ،آید شمار می ساخته است و میوه و منفعت درخت به
عـرف و قـانون در    ه منـافع را گون شود که این د، میوه ایجاد میهاي موجو از شکوفه

گونه منافع را تلف کند باید خسارت ناشی  داند و چنانچه کسی این حکم موجود می
انـد کـه    الحصـول نامیـده   منافع ممکن بدان سبباز اقدام خود را جبران کند و آن را 

هاي درختان در عـرف   مثال شکوفه براي. الوصول نیست فعالً موجود نبوده و قطعی
 اما ممکن است توفان یا سرماي شـدید یـا تگـرگ آن را    ،تضی وجود میوه استمق

 امـا  ،شـوند  اما منافعی هستند که به احتمـال قـوي در آینـده ایجـاد مـی      ،ضایع کند
 .گویند الوصول نمی گونه منافع را محتمل این

رود بـه وجـود آیـد و     منافعی هستند که احتمال مـی  ،الوصول منافع محتمل )ج
مثال اگر کسی تعهد کرده باشد مقداري آرد  براي ؛یایدوجود ن احتمال هم دارد که به

بـه   امـا  ،پزي در اول اسفندماه تحویل دهـد  شیرینی ي مخصوص شیرینی به کارخانه
تعهد خود عمل نکرده و در نتیجه کارخانه نتوانسته باشد شیرینی تهیـه و بـه موقـع    

شـیرینی در   یعنی در زمان خاص نزدیک به عید نوروز بفروشد و بعد از موعد مقرر
به او خسارت واقـع شـده و سـود     نظربازار با تنزل قیمت مواجه شده باشد، از این 

 سـخن بـه   گوینـد؛  النفع مـی  گونه زیان را عدم نظر عاید وي نشده است که این مورد
 .مقتضی منفعت ادعایی متعهدله در آرد موضوع تعهد وجود ندارد ،دیگر
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صورت وفاي بـه   منافع در سلم بودناثبات مالنفع در شکل  دشواري دعوي عدم
توان سیر متعارف امور را معیار احراز آن قرار داد و در دید عـرف   عهد است و نمی

 .نیز مسلم نیست که حصول منافع حتمی و نزدیک به یقین باشد
الوصـول یکـی نیسـتند و منـافع      الحصـول و محتمـل   منافع ممکن ،با این ترتیب

م .د.آ.ق 515 ي مـاده  2 ي اند که برابر صدر تبصره یدهالنفع نام الوصول را عدم محتمل
ك قابـل  .د.آ.ق 9 ي مـاده  2حسب بند  الحصول ولی منافع ممکن ،قابل مطالبه نیست

 1.مطالبه است

 النفع در حقوق اسالم و فقه امامیه ـ عدم2
 ، امـا النفع یک اصطالح فقهـی اسـت   در مقام توضیح الزم است گفته شود، عدم

ن تعریف قانونی وارد قانون آیین دادرسی مدنی ایران شده است و این اصطالح بدو
النفـع کـه در فقـه عنـوان خـاص و       اصـطالح عـدم   ي اسالم در زمینه يدر بین فقها

گرفتـه، در آثـار و    الضرر مورد بحث قرار ي در باب غصب یا قاعده ومستقلی ندارد 
 .مصادیق آن اختالفات شدیدي وجود دارد

کتـاب   4المسائل، ریاض 3جواهرالکالم، 2االسالم، نظیر شرایعدر کتب معتبر فقهی 
و  10عنـاوین  9تحریرالوسـیله،  8الغصـب،  رسالۀ 7الشتات، جامع 6تذکرةالفقهاء، 5قواعد،

                                                
 .ي قضاییه کل حقوقی و تدوین قوانین قوه اداره 24/11/1380ـ  11081/7ي شماره  نظریه. 1
 .شرایع، محقق قمی، چاپ سنگی. 2
 .، شیخ محمدحسن نجفی37م، ج جواهرالکال. 3
 .، سید علی طباطبایی2المسائل، ج  ریاض. 4
 .قواعد، عالمه حلی. 5
 .، عالمه حلی2الفقها، ج  تذکرة. 6
 .الشتات، میرزاي قمی جامع. 7
 .اهللا رشتی رسالۀالغصب، میرزا حبیب. 8
 .تحریرالوسیله، امام موسوي خمینی. 9

 .1عناوین، میرفتاح مراغی، ج . 10
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الضـرر و غصـب    ي ب فقهی امامیه و اهل سنت تحت عناوین قاعـده بسیاري از کت
ت بـدون  فقهـی، قضـا   ينظرات متفاوتی ابراز شده است کـه بـا وجـود کثـرت آرا    

 قضـایی گیـري   النفع در قوانین مربوط احتماالً در تصـمیم  مشخص شدن حدود عدم
. گـردد  دچار سردرگمی خواهند شد و حقوق مردم جامعه در این رابطه تضـییع مـی  

متهافـت، رأي   ياثـر صـدور آرا   بـر البته ممکن است پس از گذشتن سـالیان زیـاد   
ین فاصـله یقینـاً حقـوق فراوانـی     ولی در ا ،کشور ایجاد شود وحدت رویه در دیوان

 .تضییع خواهد شد
 ي خصـوص قاعـده   بعد از بحث مفصل در 1نمونه، یکی از فقهاي عالیقدر براي

است تا تفـاوت بـین    در صدد برآمده» الضرر و الضرار « ي معروف الضرر یا قاعده
 :گویـد  النفع را مشخص کند که در این زمینـه مـی   النفع یا اصطالحاً عدم ضرر و منع

گردد و بین ایـن دو   النفع و قاعده ضرر مشاهده می عدمي  تفاوت روشنی بین قاعده
هر چیـزي کـه    :کند خاطرنشان می چنین هموي  ؛نه تناقض ،عنوان تضاد وجود دارد

شـود و در واقـع در صـدد بیـان آن اسـت کـه        ایجاد منفعت نکند ضرر تلقی نمـی 
 :دهد النفع ضرر نیست و در این زمینه توضیح می عدم

اگر چیزي بالفعل وجود نداشته باشد و یا بالقوه نزدیک به فعلیت در بین نباشـد  
ولی قابل و امکان بـراي حصـول باشـد و امـري مـانع       ،که به آن ضرري وارد گردد

ضـرر   بنـابراین،  ؛نه عامل ورود ضـرر  ،حصول آن شود، آن امر مانع ایجاد نفع است
 :فرماید مصداق و مثال می براي. زم باشدجبران آن و رفع ضرر الشود تا  محقق نمی

اگر شخصی زمینی داشته باشد و بخواهد آن را معمور و آباد یا احیا کنـد و عـاملی   
البته مانع تسلط وي بـر ملـک    ؛کند مانع آن شود، ورود ضرر به مال تحقق پیدا نمی

کننده حق سلطنت او، بر مال وي است که بحث دیگري دارد و به آن ضـرر   تفویت

                                                
 .31سید میرعبدالفتاح حسینی مراغی، عناوین، جلد اول، عنوان دهم، ص  .1
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اگر کسی ملک و زمـین آبـادي داشـته     ، اماگردد الضرر اطالق نمی ي قرر در قاعدهم
باشد و عاملی مانع محافظت مالک شود، تا خراب گردد در این صورت عمل عامل 

 .آور در مال و ملک مالک است ضرر
النفـع ضـرر محسـوب     در حقوق اسالم به نظر اکثر فقهاي امامیه عـدم  ،بنابر این

 .الضرر بوده و قابل جبران باشد ي ول قاعدهشود تا مشم نمی
نظر مشهور در این زمینه این است که ضمان ناشی از اتالف و تسـبیب مربـوط   
به مواردي است که مورد اتـالف یـا تسـبیب مـال موجـود باشـد و منـافع هرچنـد         

 ، از ایـن رو الحصول باشد، چون هنوز موجود نیست تا تلف بر آن صدق کند حتمی
زیرا اتالف یا تسبیب وقتی موجب ضمان  آید، وجود نمی موضوع به ضمانی در این

نع است که مال موجود اعم از عین یا منفعت موجود از بین برده شود و اگر کسی ما
اتالف یا  ي فع به وجود نیامده است مشمول قاعدهحصول منافعی گردد چون این منا
 ي عبـارت دیگـر قاعـده   بـه  . گـردد  الضرر نمی ي تسبیب و در نتیجه مشمول قاعده

اتالف و تسبیب و آثار و احکام آن را منحصراً ناظر بر عین و منفعت موجود معرفی 
صاحب جواهر معتقد . اند و تلف بالمباشره یا بالتسبیب مال را موجب ضمان دانسته

غیر حق جلوگیري کند براي شخص  اي من است اگر کسی از فروش کاالي فروشنده
بر جبران خسارات وارده ناشـی از کسـر قیمـت یـا      هدي مبنیمانع از فروش کاال تع

شود و حبس صنعتگر تفویت مـال بالمباشـره یـا بالتسـبیب      تلف آن کاال ایجاد نمی
. توان براي عامل، ایجـاد ضـمان نمـود    الضرر نمی ي و با قاعده 1گردد محسوب نمی

و معتقـد  با نظر صاحب جواهر و قول مشهور موافقـت دارد   2میرزاي قمی چنین هم
همـان   یعنـی  ،شود، مضمونه نیسـت  غرامت منافعی را که از کسب حاصل می :است

                                                
 .، باب غصب37جواهرالکالم، شیخ محمدحسن نجفی، ج  -1
 .الشتات، میرزاي قمی، چاپ سنگی، باب غصب جامع -2
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 :و در عین حال، عقیده داردکند  مثال صاحب عناوین و صاحب جواهر را تکرار می
اگر شخص دیگري را حبس کند و مانع از عمـل داراي منـافع گـردد، در صـورتی     

زیـرا در ایـن    ،ده کرده باشـد ضامن است که در مدت حبس از منافع محبوس استفا
صورت منافع حاصل شده و موجود را تفویت کرده یا از آن بهـره بـرده اسـت کـه     

صـاحب شـرایع،    .النفـع مصـداق پیـدا کنـد     رد تا عـدم منافع غیرموجود مصداق ندا
 1.اند اي دیگر از این نظریه طرفداري کرده صاحب عناوین و عده چنین هم

مثال  براي .تفاوت است الوقوع و غیر آن ع محققنظر دیگر آن است که میان مناف
یق حبس سبب تفویت منافع وي گردد، راگر کسی عادتاً اجرتی دارد و دیگري از ط

 وگردیـد   شد، منافع براي وي حاصل مـی  یعنی اگر شخص حبس نمی ؛ضامن است
 امـا  ،فرد، ضامن منافع است و باید آن را جبران کنـد  ي کننده ، حبسدر این صورت

شـد منـافعی از    مثالً اگر شخص حبس نمـی  ،س سبب تفویت منفعتی نباشدحب اگر
بـا   2.آید وجود نمی کرد، در این صورت ضمان و تعهدي به آزادي خود تحصیل نمی

النفع قابل مطالبـه اسـت و حـبس     اي از فقها معتقدند خسارت عدم عده ،این ترتیب
 .شخص آزاد سبب ضمان خواهد بود

لف فقهاي امامیـه در مجمـوع قـول مشـهور کـه دعـوي       با توجه به نظرات مخت
شود و مسئولیتی براي  النفع خسارت محسوب نمی اجماع نیز شده این است که عدم

 اما. »النفع لیس بضرر عدم«  :طور خالصه النفع وجود ندارد و به جبران خسارات عدم
تردیـد  قول مشهور با توجه به ذکر مصادیق از جانب فقهاي طرفدار این قول جـاي  

پـذیرفت   تـوان  نمیزیرا  ق اجتماعی سازگاري ندارد،دارد و با اصول حقوقی و منط
کنـد موجـب    بازداشت کارگر یا صنعتگري که با کار و تالش تحصـیل درآمـد مـی   

                                                
 .6و  5ي  ، مسأله2اهللا، تحریرالوسیله، جلد  ، موسوي خمینی، روح10میرفتاح، عناوین، عنوان  -1
 .ب ریاض، چاپ سنگی، باب غصبکتا -2
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و غیرقابل مطالبه محسـوب   شود النفع تلقی ضمان نباشد و منافع این قبیل افراد عدم
 .گردد
 

 رانحقوقی ای نظامالنفع در  ـ عدم3
در قوانین مـدنی و آیـین دادرسـی مـدنی ایـران، در موضـوع        که توان گفت می

النفع، قول مشهور فقهاي امامیه که شرح آن گذشت، به علـت عـدم انطبـاق بـا      عدم
  وعملـی پذیرفتـه نشـده     ي اصول حقوقی و مغایرت بـا منطـق اجتمـاعی و رویـه    

 .گردد قابل مطالبه محسوب میالنفع، غیر عنوان عدم الحصول به منحصراً منافع محتمل
م قابل استناد است کـه چنـین مقـرر داشـته     .ق 221 ي در تأیید نظر مذکور ماده

 : است
اگر کسی تعهد اقدام به امري بکند یا تعهـد نمایـد کـه از انجـام      «

در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابـل  امري خودداري کند، 
شده و یا تعهد عرفاً به که جبران خسارات تصریح  مشروط بر این ،است
 .»تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد ي منزله

 
ر اثر تخلـف  بخسارت عنوان شده در این ماده به معناي ضرر و زیانی است که 

گـردد و منظـور از مسـئولیت، خسـارت      متعهد از مفاد قرارداد به متعهدلـه وارد مـی  
ر اثر تخلـف متعهـد از   بزیانی است که  بینی شده در این ماده به معناي ضرر و پیش

بینی شـده   گردد و منظور از مسئولیت، خسارت پیش مفاد قرارداد به متعهدله وارد می
 .در این ماده مسئولیت جبران مطلق ضرر یا خسارت وارده است

اشاره شده، مبحث دوم از فصل سوم از باب اول از قسمت دوم  ي عالوه بر ماده
به خسارات حاصله از عدم اجراي تعهد که احکام و شـرایط  کتاب دوم قانون مدنی 
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بینی گردیده، اختصاص یافته است کـه   م به تفصیل پیش.ق 230تا  226آن در مواد 
 .مؤید نظر مذکور است

متخلف از تعهد در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجراي آن ممکن است 
ین یـا منـافع باشـد و گـاهی     ضرري به مال متعهدله وارد کند که مال ممکن است ع

ممکن است تخلف از عقد باعث جلوگیري از حصـول منـافع مسـلم باشـد و اگـر      
موضوع تعهد تأدیه وجه نقد اعم از پول رایج در ایران یا پول کشورهاي بیگانه نظیر 

م مـدیون را بـه   .ق 221 ي تواند با رعایـت مـاده   حاکم می 1دالر، فرانک، پوند باشد،
ه از تـأخیر در تأدیـه محکـوم نمایـد کـه ایـن خسـارت را        جبران خسارت حاصـل 

 .الحصول تلقی کرده و مطالبه آن را قانونی دانسته است گذار محقق قانون
قـانون آیـین    727 ي خسارات حاصل از عدم انجـام تعهـد در مـاده    ي در زمینه

 : چنین آمده است 1318دادرسی مدنی مصوب 
مدعی ضمن دعـوي   در دعاوي که موضوع آن وجه نقد نیست و «

نماید و  المثل و خسارت، از جهت عدم تسلیم خواسته می مطالبه اجرت
المثل یا خسـارت   که موضوع دعوي مستقالً اجرت در صورتی چنین هم

باشد، دادگاه میزان خسارت  ناشی از عدم انجام ععهد و یا تأخیر آن می
 .»را پس از رسیدگی معین کرده، حکم خواهد کرد

 
 : همین قانون آمده است 728 ي در ماده
دهد کـه مـدعی خسـارت     در صورتی دادگاه حکم خسارت می... «

واسطه ناشی از عـدم   ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بال
 ...به بوده است  انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم

                                                
 .کشور عالی دیوان 4/3/1353ـ  90رأي وحدت رویه قضایی شماره  -1
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ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یـا بـه واسـطه    
 .»شده است شدن منفعتی که از انجام آن حاصل می تفو

ضرر یا خسارت وارد شده ممکن است به علت تلف و از بـین رفـتن    ،بنابراین
 .مالی باشد و یا به سبب فوت شدن منفعتی ناشی گردد

 
 نخست ـ تلف مال

 ،مثـال  براي. ر اثر عدم انجام تعهد ممکن است تحقق پیدا کندباز بین رفتن مال 
 ،الفسادي را از محلی به محل دیگر حمل کند تعهد کرده باشد کاالي سریع اگر کسی

ر اثر عدم انجام تعهد حمل، کاالي متعهدله فاسد گـردد، در ایـن صـورت مـال     ب اما
که متعهد  مگر آن ؛متعهدله از بین رفته است و متعهد مکلف به جبران خسارت است

از حیطـه اقتـدار او بـوده اسـت     اي که دفـع آن خـارج    حادثه ي ثابت کند به واسطه
خسـارت   ي ر این صـورت محکـوم بـه تأدیـه    نتوانسته به تعهد خود عمل کند که د

در مورد از بین رفتن مال به علت عدم انجـام تعهـد    .)م.ق 229 ي ماده(نخواهد بود 
مـال متعهدلـه   گرفـت   یعنی اگر تعهد انجام مـی  ؛وجود رابطه سببیت ضروري است

عدم انجام تعهد باید سبب یا علت تلف مال متعهدلـه   ،دیگر به سخن. شد تلف نمی
 .م نیز قابل انطباق است.ق 331ي  مادهباش که با مفاد حکم 

 
 دوم ـ فوت شدن منافع محقق

ر اثر عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام بمنظور از فوت شدن منافع آن است که 
منافع مسـلم  . مسلمی از بین برودتعهد یا در اثر اقدامی یا خودداري از اقدامی منافع 

ر اثر انجام تعهد یا انجام به موقـع  بگردد که  یا محقق به آن دسته از منافع اطالق می
تعهد یا عدم اقدام به امري و یا اقـدام بـه امـري، آن منـافع محققـاً و مسـلماً عایـد        
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ـ گردید و  متعهدله یا طرفی که علیه وي اقدامی صورت گرفته است می  ر اثـر عـدم  ب
انجام تعهد یا تأخیر در آن و یا انجام یا عدم انجام عملی، متضرر از آن منافع محروم 

مثال اگر مهندسی به موجب قراردادي تعهد احداث چند باب مغازه  براي. شده باشد
در مدت مقرر از  امامنظور اجاره دادن برابر جواز شهرداري در برابر متعهدله کرده  به

نماید و یا احداث آن را بدون علت قانونی یا عذر موجه  ساخت و تحویل آن امتناع
 ي دو سال به تأخیر انداخته باشد، در این صـورت از بابـت منـافع ناشـی از اجـاره     

طور مسلم به متعهدله ضرر زده است که براي جبران  ها برابر نظر کارشناس به مغازه
 .ابل مطالبه استضرر مزبور باید اقدام به پرداخت خسارت کند و چنین خسارتی ق

و چه از نظر اصول حقوقی و منطـق   الحصول چه از نظر بناي عقال منافع محقق
در ردیف اموال قرار دارد و اگر کسی مانع حصول آن شود بـه صـاحب آن    قضایی

ضرر وارد کرده است و مکلف به جبران ضـررش خواهـد بـود کـه در ایـن زمینـه       
ع تعهـد تأدیـه وجـه نقـدي باشـد و      طور که اگر موضو همان. تردیدي وجود ندارد

متعهد از پرداخت دین امتناع کند و یا انجام تعهـد را بـه تـأخیر انـدازد بـه جبـران       
 228و  221ي  مـاده (خواهـد شـد    خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکـوم 

 :مقرر گردیده بود 1318مدنی مصوب قانون آیین دادرسی  719 ي در ماده ).ق.م
 

کـه راجـع بـه     وضوع آن وجه نقد است اعـم از ایـن  در دعاوي که م«
معامالت با حق استرداد یا سایر معامالت استقراضـی باشـد، خسـارت    

به در سال است و اگـر عـالوه    تأخیر تأدیه معادل صدي دوازده محکوم
االجـاره و   الصلح یا مال عنوان وجه التزام یا مال بر این مبلغ قراردادي به

، در هیچ مـورد بـیش از صـدي دوازده در    هر عنوان دیگري شده باشد
سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شـد، لـیکن اگـر مقـدار     
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خسارت کمتر از صدي دوازده معین شده باشـد، بـه همـان مبلـغ کـه      
 . »شود قرارداد شده است، حکم داده می

 
قانون آیین دادرسی سابق ابتداي مدت احتساب خسارت  723تا  720و در مواد 

یر تأدیه از تاریخ توافق شده در قرارداد و در صورت عدم توافق طرفین در ایـن  تأخ
گـردد و اگـر راجـع بـه زمـان       زمینه، ابتداي محاسبه، تاریخ تنظیم قرارداد منظور می

محاسبه خسارت، قراردادي موجود نباشد از تاریخ ابالغ اظهارنامه رسـمی، در غیـر   
دعوي غیرتجاري و برمیت اقامه شده یا به  دعوي و اگر ي صورت از تاریخ اقامه این

خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور گردید،  استناد گواهی و امارات حکم صادر می
گرفـت و   شد، مورد محاسبه قرار می اولین حکمی که له مدعی یا خواهان صادر می

آن قانون هرگاه خسارت تأخیر تأدیـه ضـمن جریـان دادرسـی و      724 ي برابر ماده
شد، دادگاه میزان خسـارات را تـا روز صـدور حکـم معـین       اصلی مطالبه می دعوي

که از تاریخ صدور حکم تـا روز   گردید نسبت به خسارتی کرد و در حکم قید می می
اجـراي   ي طورکلی مشخص شده اسـت و دایـره   به باید تأدیه شود به وصول محکوم

علیـه وصـول و بـه     بـه، آن را محاسـبه و از محکـوم    احکام در موقع وصول محکوم
کـه در قـانون آیـین دادرسـی      رسد با توجه به ایـن  به نظر می. پرداخت له می محکوم

گونه موارد تعیین تکلیـف نشـده اسـت و قـانون آیـین       در این 1379مدنی مصوب 
ا مقررات آیین دادرسی جدید نـدارد، از  دادرسی مدنی سابق در این زمینه مغایرتی ب

ون اخیر ضوابط قبلی به قوت خود باقی است، خصوصاً قان 526 ي طبق مادهاین رو 
این قانون خسارات تأخیر تأدیـه را قابـل مطالبـه دانسـته      515 ي ماده 2 ي که تبصره

 .است
قانون آیین دادرسی سابق عنوان شده بـود کـه خسـارت تـأخیر      725 ي در ماده
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دور حکم تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت براي مطالبه و ص
 .کافی است

با پذیرش قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسـی مـدنی   
که معیار تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه دین از نـوع وجـه رایـج در     جدید و این

صورت عدم مصالحه بین طرفین براساس شاخص ساالنه بانک مرکـزي جمهـوري   
حکم است، منافع حاصل از وجـه نقـد بـراي     ي هاسالمی ایران، با دادگاه صادرکنند

عنوان منفعت محقق و مسلم شناخته شده اسـت و بـا ایـن ترتیـب در      زمان آینده به
الحصول ناشی از امتناع متعهد از انجام تعهد، تردیدي  قابل مطالبه بودن منفعت مسلم

 .نیست
 

 گردد الحصول ضرر محسوب نمی سوم ـ تفویت منفعت احتمالی یا محتمل
منفعت محتمل یا احتمالی منفعتی است که پیدایش آن در صورت انجـام تعهـد   

ه متعهدلـه بـه آن نرسـد و آن را    شود ک یا دفع موانع مسلم نیست و احتمال داده می
پذیرد متعهد به علـت عـدم انجـام     دست نیاورد که در این صورت عقل سلیم نمی هب

و در عرف نیز چنین امـري ضـرر و   تعهد یا تأخیر در انجام تعهد، مسئول آن نباشد 
اگر کسـی بـا    براي مثال، قابلیت مطالبه داشته باشد؛ گردد تا خسارت محسوب نمی
اي قرارداد منعقد کرده باشد تا هـر روز یـک نسـخه روزنامـه      مسئول توزیع روزنامه
 ي متعهد به تعهد خود عمل نکـرده و یـک یـا دو شـماره     ، امابراي وي ارسال دارد

امه را براي متعهدله ارسال نکند و متعهدله علیه متعهد اقامه دعوي نماید متوالی روزن
شرکت نفت مطلع  ي ر اثر عدم انجام تعهد و نفرستادن روزنامه از آگهی مناقصهبکه 

کـرد در   نشده و در نتیجه در مناقصه شرکت نکرده و اگـر روزنامـه را دریافـت مـی    
شـد و   مناقصه مـی  ي کرد، برنده یکرد و اگر در مناقصه شرکت م مناقصه شرکت می
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گردید که بر  برنده شدن در مناقصه مبلغ یکصد میلیون ریال نفع عاید وي می پس از
اثر عدم انجام تعهد و عدم ارسال روزنامه، متعهد باعث ورود یکصـد میلیـون ریـال    

 .ضرر به وي شده و او را از تحصیل مبلغ مزبور محروم کرده است
زیـرا اگـر روزنامـه را دریافـت و مطالعـه       ،حصول چنین منفعتی احتمالی است

شد، ممکن بود متعهدلـه در مناقصـه بـه فـرض      کرد و از آگهی روزنامه مطلع می می
شرکت برنده نشود و بر فرض برنده شدن در مناقصه چه بسا منفعت ادعـایی را بـه   

نابراین چنین منفعت احتمالی ب. گردید آورد و حتی ضرر هم به او وارد می دست نمی
تـوان   در عرف و منطق جامعه پذیرفته نیست و عدم حصول چنین منفعتـی را نمـی  

قانون آیین  515 ي ماده 2النفع در بند  عنوان عدم آنچه تحت بنابراین،. ضرر تلقی کرد
به آن اشاره شده و قانون آن را قابل مطالبه ندانسته است نـاظر   1379دادرسی مدنی 

النفـع آن را قابـل    متأسفانه قانون بـدون تعریـف از عـدم    اما ،گونه موارد است نبه ای
. عمل آید اي گوناگون بهمطالبه ندانسته است که در عمل ممکن است از آن تفسیره

مقـنن از غیرقابـل مطالبـه بـودن خسـارت ناشـی از        رکه اشاره شد منظوگونه  همان
الحصـول یـا خسـارت     خسارت محتمل م.د.آ.ق 515 ي ماده 2 ي النفع در تبصره عدم

احتمالی است که حصول ضرر و ورود خسارت محقق و مسلم نبوده است و نـاظر  
بـاب نهـم    ،اوالً زیـرا  عدم حصول منافع محقق نیست،به خسارت یا ضرر ناشی از 
خسارت و اجبـار متعهـد بـه انجـام      ي به مطالبه 1379قانون دادرسی مدنی مصوب 

ست که فصول اول و دوم ایـن بـاب مربـوط بـه مطالبـه      تعهد اختصاص داده شده ا
خسارات وارده به اصحاب دعوي است و فصل اول آن ناظر بر خسـارات ناشـی از   

یا عدم انجام تعهد است و فصل دوم آن مربوط اسـت  دادرسی یا تأخیر انجام تعهد 
بنـدي   گرچـه از لحـاظ تقسـیم   . وکیـل و غیـره   ي الوکالـه  دادرسی و حق ي به هزینه

با ایـن  ضوع رعایت اصول منطقی نشده و از این نظر محل اشکال و ایراد است، مو
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شرح وضـع   این گذار در زمینه انواع خسارات قابل مطالبه مقرراتی را به قانون همه،
 :کرده است

م عنوان شده است که خواهان حق دارد ضـمن تقـدیم   .د.آ.ق 515 ي ـ در ماده1
طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی  هدادخواست یا در اثناي دادرسی و یا ب

 يیا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانـده نسـبت بـه ادا   
المثل را به لحاظ  اجرت چنین هم آن به وي وارد شده یا خواهد شد؛حق یا امتناع از 

ه مطالبـه  عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن، از باب اتالف و تسـبیب از خوانـد  
نماید و به خوانده نیز حق داده است خسارتی که عمداً از طرف خواهان با علم بـه  

 .محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید غیر
به خسارت بین طرفین مقرر شده باشـد، دادگـاه    ـ هرگاه قرارداد خاصی راجع2

خسـارت مبـادرت بـه صـدور رأي      ي آن را معتبر دانسته و برابر قـرارداد در زمینـه  
 .خواهد کرد

 قسـمت ( اسـت ـ خسارت ناشی از تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابـل مطالبـه   3
 ).م.د.آ.ق 515ي  ماده 2ي  اخیر تبصره

م در دعاوي که موضوع آن دین و از نوع وجـه نقـد   .د.آ.ق 522 ي ـ طبق ماده4
پرداخـت آن امتنـاع نمـوده و در    بوده و با مطالبه داین و تمکـن مـدیون نـامبرده از    

رسیدن تا هنگـام پرداخـت،    صورت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه از زمان سر
طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سـاالنه کـه توسـط     ي پس از مطالبه

گردد، محاسبه و مـورد حکـم قـرار     بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تعیین می
 .طرفین به نحو دیگري مصالحه نموده باشند که مگر این ؛خواهد داد

دادرسی،  ي م عبارت است از هزینه.د.آ.ق 519 ي ـ خسارت دادرسی طبق ماده 5
طور مستقیم مربوط به دادرسی و اثبات  هاي دیگري که به وکیل و هزینه ي الوکاله حق
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یقات تحق ي کارشناسی و هزینه ي الزحمه از قبیل حق ؛دعوي یا دفاع الزم بوده است
م ضرري است که بـه  .د.آ.ق 519 ي شده در ماده هاي احصا واقع هزینه محلی که در

خواهان وارد گردیده و از اموال وي کسر شده است که در واقع خسـارت ناشـی از   
 .گردد تلف مال محسوب می

م .د.آ.ق 520 ي خسارت وارده، خواهان باید طبق ماده ي خصوص مطالبه ـ در 6
وارده بال واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یـا عـدم   ثابت کند که زیان 

خسارت را رد  ي دادگاه دعواي مطالبه ،صورت در غیر این. تسلیم خواسته بوده است
م .د.آ.ق 728 ي واقع مقتـبس از مـاده     م جدید در.د.آ.ت ق 520 ي ماده. خواهد کرد

طالبه خسارات اسـت کـه   سابق است و ناظر به آن دسته از دعاوي م 1318مصوب 
ها دین و از نوع وجه نقـد   ها وجه نقد نیست و در دعاوي که موضوع آن موضوع آن

یا وجه رایج است نیاز به اثبات زیان وارده ندارد و در واقع زیان وارده مفـروض و  
 ،بنـابراین . م معـین گردیـده اسـت   .د.آ.ق 522 ي معیار تشخیص میزان زیان در ماده

م و ارتباطی .د.آ.ق 519 ي آیین دادرسی مدنی جدید ربطی به ماده قانون 520 ي ماده
قانون مدنی و مربوط  226و  221بلکه ناظر به مواد  ،اشاره شده ندارد 522 ي به ماده

ر اثر تخلف متعهد مـالی  ببه خسارت ناشی از تخلف از تعهد است که ممکن است 
یـده باشـد کـه در عـرف     از متعهدله تلف شده باشد یا منفعتـی از وي تفویـت گرد  

را که تحقق آن  الحصول النفع یا منفعت محتمل شود و عدم الحصول شناخته می محقق
گـذار چنـین منفعـت     قـانون  از ایـن رو، . گـردد  شـامل نمـی   در عرف مسلم نیسـت 

الوصول را در نظر داشته است که آن را قابل مطالبه ندانسته و قول آن دسته  احتمالی
یا اشـخاص ضـرر تلقـی نشـده و بـه آن       ي اشیا منفعت آیندهکه  را از فقهاي شیعه

نپذیرفته است و ایـن اسـتنباط بـا وجـود ابهـام در صـدر        ده،النفع اطالق گردی عدم
م جدید، استنباطی کامالً منطقـی اسـت و بـا واقعیـت     .د.آ.ق 515 ي ماده 2 ي تبصره
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 .داردمتعارف در معامالت و روابط اجتماعی انطباق کامل  ي حقوقی و سیره
و  226و  221عالوه بر مـواد   ،الحصول قابل مطالبه بودن منافع محقق ي در زمینه
قانون آیین دادرسی مدنی و در  522و  520و  515 ي ماده 2 ي تبصره ،قسمت اخیر

توان بـه قـانون مسـئولیت     به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سابق می 719تأیید مواد 
 :، زیراد کردنیز استنا 17/2/1339مدنی مصوب 

 : عنوان شده استیک قانون مسئولیت مدنی  ي ماده در ،اوالًـ 
احتیاطی به جـان   هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی «

یا سالمتی یا مال یا آزادي یا حیثیت یا شهرت تجاري یا بـه هـر حـق    
دیگر که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید کـه  
موجب ضرر مادي یا معنوي دیگر شود، مسئول جبران خسارت ناشـی  

 .»از عمل خود می باشد
 

با توجه به این ماده، خصوصاً خسارت ناشی از لطمـه وارد کـردن بـه شـهرت     
جبران ضرر و خسارت ناشی از تفویت منافع محقق از  ي تجاري تردیدي در مطالبه

النفـع   ویت شده از مصادیق عـدم طرف متضرر در بین نیست و چنین منافع مسلم تف
 .نخواهد بود

 : قانون مسئولیت مدنی چنین مقرر شده است 5 ي در ماده ،ثانیاًـ 
اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سالمتی کسی وارد شده، در بدن او  «

دیده کم گردد یـا از بـین بـرود و یـا      کار زیان ي نقصی پیدا شود یا قوه
کننـده زیـان مسـئول     او شـود، وارد موجب افزایش مخارج زندگی بـه  

دادگاه جبران زیـان را بـا رعایـت    . خسارات مزبور است ي جبران کلیه
اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمري و یـا پرداخـت مبلغـی دفعتـاً     
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نماید و در مواردي کـه جبـران زیـان بایـد بـه طریـق        واحده تعیین می
تـا چـه مبلـغ     کـه بـه چـه انـدازه و     عمل آید، تشخیص این مستمري به

 .کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است توان از وارد می
طـور   اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقـب صـدمات بـدنی بـه    

تحقیق ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صـدور حکـم تـا دو سـال حـق      
 . »تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت

 
 : که بینی شده است این قانون پیش 6 ي در قسمت اخیر ماده

زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء ... «
کـه در زمـان وقـوع آسـیب      در صـورتی . زیان محسـوب خواهـد شـد   

دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص  زیان
ثالثی را نگاهداري نماید و در اثر مرگ او شـخص ثالـث از ایـن حـق     

عنوان مسـتمري متناسـب    زیان باید مبلغی به ي هکنند محروم گردد، وارد
دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداري  حیات آسیب ي که ادامه تا مدتی

در ایـن صـورت   . شخص ثالـث بـوده بـه آن شـخص پرداخـت کنـد      
 .»...تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است 

 
 : م مقرر گردیده است.م.ق 8 ي در ماده ،ثالثاًـ 

کسی که در اثر صدیقات یا انتشارات مخالف واقع بـه حیثیـت و    «
. اعتبارات و موقعیت دیگران زیان وارد آورد، مسئول جبـران آن اسـت  

نیت،  شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن
تواند موقوف شدن  مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می
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را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیـان وارده را از   عملیات مزبور
 .»کننده مطالبه نماید وارد

 
با الهـام از   31/6/1378قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  9 ي در ماده ،رابعاًـ 

قانون  9 ي با الهام از ماده ،31/6/1378قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  9 ي ماده
 : نین مقرر گردیده استچ 1335آیین دادرسی کیفري مصوب 

 :باشد ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح زیر می... «
 .ـ ضرر و زیان مادي که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است1
الحصول بوده و در اثر ارتکـاب جـرم، مـدعی     ـ منافعی که ممکن2

 .»شود خصوصی از آن محروم و متضرر می
 

 8/8/79مـورخ   764/7 ي شماره ي یهموجب نظر ه بهقضایی ي حقوقی قوه ي اداره
  :استاعالم کرده 
الحصولی  منافع ممکن 1378آیین دادرسی کیفري  9 ي ماده 2بند  «

داند که بر اثر ارتکاب جرم، مـدعی خصوصـی از آن    را قابل مطالبه می
م .د.آ.ق 515 ي ماده 2 ي که تبصره درحالی. محروم و متضرر شده است

نفع را که بر اثر تأخیر در انجام تعهـد یـا   ال خسارت ناشی از عدم 1379
دانـد، ایـن دو    عدم انجام تعهد ممکن است وارد شود قابل مطالبه نمـی 

موضوع با هم فرق دارد و هرکدام در جاي خود قابـل اعمـال بـوده و    
 .»ناسخ و منسوخ هم نیستند

 
با توجه به مجموع مطالـب عنـوان شـده بـدون تردیـد منـافع محقـق و مسـلم         
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ـ    الحصول  ـ     ـدر ردیـف عـین مـال ق الف آن، ـرار داشـته و در صـورت تلـف یـا ات
در تأییـد ایـن    .آن را از متلف یا مسـبب آن دارد  يما به ازا ي ده حق مطالبهـدی زیان

الحصول در صورت تلف یا  در همه حال منافع محقق یا مسلم که توان گفت نظر می
ط به الزامات قـراردادي  آور است و تفاوتی ندارد که مربو جلوگیري از تحقق ضمان

 .یا غیرقراردادي و یا ناشی از جرم باشد
م مربوط به مبحث غصب در زمینه منافع محقـق مـال مغصـوب    .ق 320 ي ماده

 :چنین مقرر داشته است
منافع  ي نسبت به منافع مال مغصوب، هریک از غاصبین به اندازه «

فعـت  ه اسـتیفاء من زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگرچـ 
                                           .»...نکرده باشد 

 
 .نه محتمل الحصول ،مؤید قابل مطالبه بودن منافع محقق الحصول است این امر،

النفـع منحصـراً نـاظر بـر      بنابر آنچه شرح آن گذشت، غیرقابل مطالبه بودن عدم
بـه منـافع محقـق یـا      الحصول یا تخیلی و احتمـالی اسـت و ارتبـاطی    منافع محتمل

عقلی نفـی ضـرر و    ي عقال و قاعده ي زیرا عرف جامعه، سیره ،الحصول ندارد مسلم
پذیرد که زیان ناشی از اسباب بازدارنده از حصول منـافع   عدل و انصاف هرگز نمی

گـذار در تـدوین    طور مسلم نیز قانون متعارف و مسلم عرفی بدون جبران بماند و به
اتـالف   ي نظر عـدم قابلیـت مطالبـه    1379م مصوب .د.آ.ق 515 ي ماده 2صدر بند 

النفع را بدون توضـیح در بنـد مزبـور     منافع محقق نداشته است و اگر اصطالح عدم
ـ  عنوان کرده، تحت تأثیر جوي که در جریان داوري المللـی   وان داوري بـین ـهاي دی

الوصـف   ر گرفته معران و اروپا و امریکا رخ داده، قراـاختالفات ای ي هـالهه در زمین
الحصول تلف شده نداشـته اسـت و    هرگز نظر به عدم قابل مطالبه بودن منافع مسلم
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المللـی   اگر نظري خالف ابراز گردد، چندان با منطق و اصول حقوقی داخلی و بـین 
 .سازگار نیست

خسـارات  همین قانون مطالبه  522و  520که اشاره شد مواد  طور همان اوالً،زیرا 
 .راهم شدن اسباب عدم حصول منافع محقق را پذیرفته استناشی از ف

و  221مـواد  (گذار در صدد معارضه با اصـول مسـلم حقـوق مـدنی      ثانیاً، قانون
 9 ي مـاده  2قانون مسئولیت مدنی و بند  8و  6، 5، 1و اصول مندرج در مواد ) 226

نبـوده اسـت و منطقـی نیسـت کـه بـا اصـطالحات مـبهم          1378ك مصوب .د.آ.ق
گذار تمام ضوابط عقالنی، منطقی و اصول پذیرفته شده حقوقی را  قانون» النفع دمع«

 . نادیده بگیرد و سیستم حقوقی ایران را متزلزل کند
خسـارت مسـتقیم و   بـه   المللـی راجـع   داوري دیوان داوري بـین  يثالثاً، در آرا

نظـر   الفندارد و اخـت یا تخلف از قرارداد تناقضی وجود  ناشی از عمل ي واسطه بی
با اطمینان نباشد یا منافع مینه منافعی است که حصول آن توأم المللی در ز داوران بین

نظر بـر غیرقابـل مطالبـه بـودن     اي  صورت عده طمئن باشد که در اینمورد انتظار نام
گونه خسارات تخیلی  نیز اینو در حقوق ایران  1النفع دارند گونه خسارت یا عدم این

کنونی قابل مطالبه نبـوده   قضایی نظامگذشته و چه در  قضایی نظامو فرضی چه در 
یا  "loss of profit"که ترجمه اصطالحات داده شود الزم است توضیح . و نیست

"litcrum cessans" يحقـوق ایـران کـه در آرا    نظـام النفع به فارسی در  به عدم 
وین و  1980المللی  کنوانسیون بیع بین 74 ي المللی یا در ماده هاي دیوان بین داوري

المللـی   المللی مؤسسه بـین  اصول قراردادهاي تجاري بین 7ـ4ـ2 ي در ماده چنین هم

                                                
 .  227جلد هفتم، ص  ٧.R.S.Aرجوع شود به رأي داوري  -1

Lucrum cessans, pasierisse international, La fontain, p. ٣۶۴, Damnun emergens & W. 
Kiessellach. 
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کـه در مـوارد مـذکور     کار رفته، با توجه به این به 1یکنواخت کردن حقوق خصوصی
دیده از آن محروم شده و  خسارت یا ضرر و زیان شامل هرگونه نفعی است که زیان

و معلولی بین عدم انجام تعهد یـا تـأخیر در انجـام تعهـد و     سببیت و علت  ي رابطه
و یـا در  شد  است وجود داشته باشد و اگر قرارداد انجام می منفعتی که حاصل نشده

گردیـد، سـازگار    آمد، آن منفعت عاید متعهدله مـی  در می موعد مقرر به مرحله اجرا
 ـ  اي از فقهـا  ر عـده گـردد بـه نظـ    النفعی که در فقه ضرر تلقی نمی زیرا عدم ،نیست
الحصول است که تحصیل  منافع احتمالی یا محتمل ـ  طور که شرح آن گذشت همان

آن به اسباب و عوامل غیرمستقیمی وابسته اسـت و عـرف و عقـل سـلیم بـراي آن      
دو اصـطالح مـذکور بـه فارسـی و معـادل       ي ترجمه ،بنابراین. اعتباري قائل نیست

 .رسد نظر نمی دقیق به ها چندان النفع قرار دادن آن عدم
 

 النفع ـ خالصه و نتیجه بحث عدم4
از طریق آیین دادرسی مـدنی وارد   1379النفع که اخیراً و در سال  اصطالح عدم

فقهـی و اسـالمی ریشـه در     ي نظـر از سـابقه   صـرف  ،حقوقی ایران شده است نظام
آن در دیوان  المللی، خصوصاً اختالفات بین ایران و امریکا و مطرح بودن عاوي بیند

یـا   نالمللی مطرح گردیـده ضـرر و زیـا    المللی الهه دارد و آنچه در دعاوي بین بین
بـه آن در دکتـرین و   است که اصطالحاً  2خسارت ناشی از محرومیت از منافع آینده

گفتـه   "Lacrum cessans, loss of frofits"المللـی   و بـین  قضـایی  ي رویـه 
شـود ایـن اسـت کـه      المللی مذکور استفاده می آنچه از اصطالحات بین اما ،شود می

منظور و مفهوم این اصطالحات قابل جبران بودن خسارات ناشی از نقـض قـرارداد   

                                                
١. Unidroit. 
٢. L'indemnation de la perte de profits futures. 

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 

 

189

ها و یا ناشی از ملی شدن تأسیسات موجود در داخل کشوري است که با  بین دولت
کاران خارجی ایجاد گردیده است و منـافع آینـده    گذاري و مشارکت مقاطعه سرمایه
 .اثر این عوامل از دست برود برگذار  قرارداد یا سرمایه طرف

الملـل   نظران حقوق بین المللی و صاحب گونه موارد نظر قاطع قضات بین در این
المللی مذکور، خسارت یا ضرر و زیان  این است که طبق ضابطه یا اصطالحات بین

اقـدامات   قابل جبران مربوط به محرومیت از منافعی اسـت کـه بـین ضـرر وارده و    
علـت و معلـولی وجـود     ي سببیت یا رابطـه  ي خالف قرارداد یا حوادث ملی رابطه

اي کـامالً منطقـی    داشته باشد تا خسارات حاصله قابل مطالبه باشد که چنین ضابطه
نظـر   در مورد منافع تخیلی یا احتمالی و فرضی از دست رفته، اتفاق اما 1،خواهد بود

در  اما ،غیرقابل جبران و غیرقابل مطالبه بودن آن استوجود ندارد و نظر اکثریت بر 
قـانون آیـین    515 ي مـاده  2 ي طور کامالً مبهم در قسمت اول تبصره حقوق ایران به

 .النفع قابل مطالبه نیست عنوان شده که عدم 1379دادرسی مدنی مصوب 
و  گذار تعریف نکرده اسـت  النفع را قانون اشاره شد اصطالح عدمگونه که  همان

دانان و قضات تفسیرهاي مختلـف در   همین امر سبب شده است که از طرف حقوق
 .متناقض گردد يالنفع پدید آید و سبب صدور آرا زمینه مصادیق عدم

النفـع، در حقـوق    النفع، چـون اصـطالح عـدم    در این مقاله سعی شده که از عدم

                                                
قـراردادي   Build, Operate, Transferمخفف  Bot. استناد کرد Botتوان به قرارداد  براي نمونه می -1

ي عمومی خارجی در کشوري با طـرف منعقـد    است که یک شرکت خصوصی یا دولت یا مؤسسه
معین مالک عین و منافع آن باشد و در طـول  سازد تا با هزینه خود تأسیساتی را احداث و تا مدتی 

برداري آن سرمایه و سود شرکت مستهلک و تأمین گردد و بعد از آن متعلق  این مدت از محل بهره
بـرداري در اثـر انقـالب قـرارداد ملقـی شـود، در        به طرف دیگر قرارداد باشد، اما در شـروع بهـره  

 .صورت غرامت قابل مطالبه خواهد بود این
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به بحـث   ن رو، نخستاز ایاسالم و فقه امامیه مورد بحث و امعان نظر قرار گرفته، 
گردید  مطرحدر فقه امامیه پرداخته شد و نظرات مختلف فقهی با ذکر مأخذ و اسناد 

و عرف عامه و مردم و منطق حقوقی مقایسه و نظر  ي عقال و نظرات ابرازي با سیره
اصلح که با واقعیت جامعه و ذوق سلیم هماهنگی دارد انتخاب و از آن نتیجه گرفته 

م جدید وارد شده بـا نظـر منتخـب و    .د.آ.ق 515 ي ماده 2 ي تبصرهشد که آنچه در 
 ي مـاده  2 ي النفع مـذکور در تبصـره   اصلح و معقول هماهنگی دارد و منظور از عدم

م جدید منافعی است که حصـول آن محـل تردیـد اسـت و عـرف نیـز       .د.آ.ق 515
الحصـول   لماما منـافع محقـق و مسـ    ،الحصول را پذیرا نیست گونه منافع محتمل این

 ر اثر نقض قرارداد یا اعمال خالف قانون همانند گذشـته ضـرر تلقـی   بتفویت شده 
بـه  و عرف جامعه خسارت حاصـله  » ضرر «عقلی و فقهی  ي و طبق قاعده شود می

و  226، 221جبران زیان وارده قابل مطالبه است و در تأیید این نظر به مـواد   منظور
و مـواد   1339قانون مسئولیت مدنی مصـوب   8 و 6، 5، 1قانون مدنی و مواد  320
آیین  9 ي و ماده) 1379مصوب (قانون آیین دادرسی مدنی جدید  522و  520، 515

آیـین دادرسـی کیفـري سـابق      9 ي مقتـبس از مـاده   1378دادرسی کیفري مصوب 
از نظـرات مشـورتی اداره    خصـوص ، استناد گردیده است و در ایـن  1335مصوب 

کشور استمداد جسته  عالی دیوان قضاییوحدت رویه  يو آرا 1هقضایی ي حقوقی قوه
قـانون آیـین دادرسـی مـدنی      515 ي مـاده  2 ي و این نتیجه به دست آمد که تبصره

و اصول حقـوقی پذیرفتـه شـده در حقـوق      قضایی نظامهم زدن  جدید، در صدد به
جامعـه  اي را که بـا عقـل و عـرف مسـلم      ایران نبوده و هرگز نخواسته است نظریه

زیـرا در   ،حقوقی ایران گردد و مقررات موجود را نسخ کنـد  نظاممنافات دارد وارد 
غیر این صورت تناقض آشکار در ضوابط موجود در همین قـانون بـه شـرحی کـه     

                                                
 .21/12/79ـ  12243/7 و 24/4/80ـ  4090/7و  23/6/80ـ  89740/7ي شماره  نظریه -1
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شـود   م حاصل مـی .د.قانون آ 515 ي ماده 2 ي گذشت و حتی با قسمت اخیر تبصره
دیگـر و   در موارد نزدیک بـه یـک   گذار آن هم گویی از طرف قانون که چنین تناقض

 .رسد آن بعید به نظر میي  تبصرهحتی در متن یک ماده و 
 ي نظریـه  ،النفع به شـرحی کـه گذشـت    غیرقابل مطالبه بودن عدم ،با این ترتیب

تلویحـاً ایـن    1318قانون آیین دادرسی سـابق   728 ي زیرا در ماده ،جدیدي نیست
الحصـول   از تفویت منافع محقق و مسـلم مطلب پذیرفته و منحصراً خسارات ناشی 

خسارت ناشی از تفویت منافع احتمالی یا با  ي قابل مطالبه شناخته شده بود و مطالبه
سببیت بین عمل و منافع ادعایی مورد پذیرش نبـوده   ي واسطه و بدون وجود رابطه

گونه ضررهاي تخیلـی   و دادگاه هرگز به صدور حکم بر محکومیت به پرداخت این
 ي در این مقاله از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه. کرده است فرضی اقدام نمییا 

ه که با وجود مشورتی بـودن راهنمـاي ارزشـمندي بـراي قضـات و مراجـع       قضایی
در مـوارد   قضـایی  ي وحـدت رویـه   ياز آرا چنـین  هـم است بهره جسته و  قضایی

این است کـه درحـال   دست آمده  هب ي نتیجه ،مختلف استفاده شده است و سرانجام
 قضاییبه اتفاق قضات و مراجع  عمل آمده اکثریت قریب هاي به حاضر برابر بررسی

کننـد و منحصـراً    مورد قبول در این مقاله را پذیرا هستند و به آن عمل مـی  ي نظریه
ایـن نظریـه   . داننـد  النفع و غیرقابل مطالبه می الحصول یا فرضی را عدم منافع محتمل
 .استداوري نیز المللی  بین دیوان ر داورهايمورد قبول اکث

گذار همان شیوه مذکور در آیین دادرسی مـدنی سـابق را    شود قانون پیشنهاد می
در زمینه خسارات و نحوه جبران آن صریحاً احیاء کنـد یـا براسـاس همـان روش،     

تر مشخص سازد و بـه   النفع را تعریف و تکلیف قضیه را بیشتر و دقیق موضوع عدم
گـوي   ات احتمالی عملی این موضوع خاتمه دهد؛ زیرا مقررات موجـود پاسـخ  شبه

 .شبهات و مشکالت عملی جامعه نخواهد بود
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 منابع و مأخذ
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 .1371سال 
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 .1981، چاپ بیروت، سال 37جواهرالکالم، شیخ محمدحسن نجفی، جلد  ـ12
قم، سـال   المسائل، سیدعلی طباطبایی، جلد دوم، مؤسسه نشر اسالمی، ریاض ـ13
 .ق. هـ  1420

 .1371الشتات، میرزاي قمی، چاپ کیهان، سال  جامع ـ14
 .ق. هـ 1417عناوین، میرفتاح مراغی، مؤسسه نشر اسالمی، قم، سال  ـ15
 .ق. هـ 1285االسالم، محقق حلی، تبریز، چاپ اعلمی، سال  شرایع ـ16
 .ق. ه 1413قواعداالحکام، عالمه حلی، مؤسسه نشر اسالمی، قم، سال  ـ17
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، مؤسسه نشر اسالمی، قم، 2 لدموسوي خمینی، ج.. سید روح اتحریرالوسیله،  ـ18
1368. 
 .تا جا، بی ، چاپ سنگی، بی2 لدالفقهاء، عالمه حلی، ج تذکرة ـ19
دانـش،   پور، گـنج  هراب دارابالمللی، ترجمه دکتر م بیع بینتفسیري برحقوق  ـ20

 .1374سال 
امام،  وز اخالقی، فرهادالمللی، ترجمه دکتر بهر بین اصول قراردادهاي تجاري ـ21

 .1379شهردانش، سال 
 . ٢٢٧ .p ,٧ R.S.A.Tالمللی،  آراء داوري بین ـ22
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