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 چکیده

کلی این است که ضرر  در حقوق مسئولیت مدنی ایران قاعده

غیرمستقیم قابلبیت جبران ندارد. با وجود این امروزه حقوق 

مسئولیت مدرن تمایل دارد به طور استثنایی برخی از 

جبران بداند. از سوی دیگر محاکم های غیرمستقیم را قابلزیان

ما در شناسایی مصادیق ضرر غیرمستقیم با ابهام روبرو هستند 

که مصادیق ضرر غیرمستقیم کدامند  و سوال اصلی این است

توان با توسل به مبانی موجود و کدام یک از این مصادیق را می

در فقه و حقوق ایران جبران نمود. در رویه فعلی محاکم ایران 

دهند در النفع ربط میعموم ضررهای غیرمستقیم را به عدم

ای قوی حالیکه برخی از ضررهای باواسطه در نظر عرف رابطه

فعل زیانبار دارند و جبران پذیری آنها نیز با عرف عقالی  با

جامعه منافاتی ندارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع 

ای ضمن برشمردن مهمترین مصادیق ضررهای کتابخانه

غیرمستقیم در حوزه ضمان قهری به اختصار جبران پذیری 

م اآنها را نیزامکان سنجی نموده است. شناسایی این مصادیق گ

نخست برای جبران ضررهای متعارف زیاندیده و جلوگیری از 

 توسعه بی مورد مسئولیت فاعل زیان است.

 

 خسارت، ضرر، غیرمستقیم، قهری، مسئولیت.  :هاکلیدواژه

 

  
Abstract 

 

In Iranian law, the general rule is that 

indirect damages cannot be compensated. 

However, liability law today tends to make 

some indirect damages exceptionally 

compensable. Unfortunately, our courts face 

ambiguity in identifying indirect loss cases, 

and the key question is what are the indirect 

loss cases and which of these can be offset 

by applying the foundations of Iranian 

jurisprudence and law. In the current 

practice, Iranian courts generally attribute 

indirect damages to non-profits. While some 

of the intermediary losses in customary law 

have a strong relationship with the harmful 

act and their compensation is incompatible 

with the rational custom of society. The 

present study, using library resources, while 

enumerating the most important examples of 

indirect losses in the field of coercive 

guarantee, has briefly assessed their 

feasibility. Identifying these examples is the 

first step in compensating for the loss of 

conventional losses and preventing the 

Typology of indirect losses in non-

contractual liability 
 

Keywords: Damage,  Indirect, Liability, 

Loss, Non-contractual. 
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 مقدمه

رابطه قراردادی است یا ناشی از حکم  ضررهای وارده به اموال و اشخاص یا ناشی از یک    

قانونگذار)مسولیت غیر قراردادی(. در هر حال ضرر برای قابل جبران بودن نیازمند شرایطی است و بدون 

ضرر یکی از شرایطی است که حقوقدانان  بودنِ وجود این شرایط امکان جبران ضرر وجود ندارد. مستقیم

اند. در حقوق ایران هرگاه بین ضرر و فعل زیان معرفی نمودهآن را الزمه اثبات دعوای مسئولیت مدنی 

رر غیرمستقیم ض نامند. بنابراینمی« باواسطه و غیرمستقیم»بار رابطه سببیت عرفی برقرار نباشد ضرر را 

پذیر غییرتدار با رکن سببیت دارد. سببیت عرفی نیز امری ثابت و مطلق نبوده بلکه نسبی و ای معنارابطه

توان ضابطه ثابت و معینی برای شناسایی ضرر غیرمستقیم ارائه همین جهت در حقوق ایران نمیاست. به 

 .دشونمی النفع آوردهداده و مصادیق آن را تعیین نمود. در فقه غالب خسارات باواسطه تحت عنوان عدم

ن در وقداناحقاز سوی دیگر . النفع نیستمصادیق ضرر غیرمستقیم منحصر در عدم واضح است کهاما 

قابل جبران  غیرمستقیمباعث شده که تعیین و تشخیص ضرر  همین امرالنفع اتفاق نظر ندارند. تعریف عدم

از ضرر غیر قابل جبران دشوار گردد. در حال حاضر تعیین دامنه مسئولیت یکی از چالش برانگیزترین 

این مساله با احتیاط و وسواس  محاکم ما معموال در هنگام مواجهه با وق مسئولیت است وموضوعات حق

مستقیم و مشخص نبودن مصادیق آن باعث گردیده که با غیرکنند. عدم تعیین محدوده خسارات عمل می

ند. حال آنکه گاهی م ضررهای غیرمستقیم بالجبران بماقانون آیین دادرسی مدنی، عمو 025حکم ماده 

ی انبار دارد و جبران آن نیز دور از منطق حقوقضرر غیرمستقیم در نظر عرف رابطه سببیت قوی با فعل زی

ضمن احصاء مهمترین با مراجعه به رویه قضایی و آثار حقوقدانان و عقل سلیم نیست. در این پژوهش 

 امکان جبران آنها مورد کاوش قراربه اختصار مصادیق ضرر غیرمستقیم در حوزه مسئولیت غیرقراردادی، 

نطقی تعادلی م ویدر وضعیت بتوان زیان دیده متعارف با جبران ضررهایِ  است. هدف این است کهگرفته 

 ایجاد نمود.

 مصادیق ضرر غیرمستقیم غیر قراردادی-2

دسته بندی مشخصی برای ضررهای غیرمستقیم وجود ندارد و عبارات فقها  در فقه و حقوق ایران

(. لیکن 2/131، 4141ست)مراغی، النفع ادهد که ضرر غیرمستقیم در فقه مشمول عنوان عدمنشان می
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وسعه تالنفع متفاوت با رویکرد فقهی است. چه اینکه با رویکرد حقوقدانان نسبت به ضرر ناشی از عدم

پذیر نیز گسترش یافته است و هر یک این ضررها ممکن محدوده ضررهای جبرانمدنی  مسئولیتحقوق 

لب به مهمترین مصادیق ضرر غرمستقیم در حوزه است مصداق ضرر غیرمستقیم به شمار آیند. در ادامه مط

 شود. مسئولیت قهری اشاره می

 النفعـ ضرر ناشی از عدم1ـ2

یا ضرر به کار « ضُر»قابل و در م (7/69، 4142 ،)قرشیاست ، فایده و بهرهنفع به معنای سود

النفع محروم عدمبنابراین معنای اولیه  .(2/401، 4145 ،؛ فراهیدی45/9753، 4125 ،)حمیریرودمی

النفع را ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که حقوقدانان عدمماندن از نفع و فایده است. به همین جهت 

 ه کاربشاغل  شخص توقیف غیرقانونیاینکه مانند اند. تعریف نمودهمقتضی وجود آن حاصل شده است 

به النفع عدمهمچنین گفته شده  .(412، 4372 ،جعفری لنگرودی)شودموجب حرمان او از گرفتن مزد 

باید به . (433، 4362 ،است)محمودیاز ربح و یا سود مورد انتظار به سبب فعل غیر  ماندنمحروم  معنی

آن  است و نباید «محرومیت از نفع»النفع این نکته اساسی توجه داشت که در حقوق ایران منظور از عدم

النفع جلوگیری از ایجاد منفعت است چه اینکه عدم .(416 ،همان)به یک معنا گرفت« تفویت منفعت»را با 

بنابراین در یک  .(91، 4312 ،)هدایت نیاروددر حالیکه در تفویت منفعت، منفعت موجود از بین می

، 4365 ،)سکوتی و شمالیانعت و جلوگیری از ایجاد نفع استمم النفع،توان گفت عدمتعریف کلی می

14). 

 ستا عبارتالحصول النفع محققعدم .است الحصولمحتمل والحصول محقق مالنفع دارای دو قسعدم

 نآ سبب منحصر ایجاد آن است به نحوی که اگر این فعل نبود معین فعل یک که یمنفعت شدن فوت از

. مانند اینکه شخصی از اشتغال به کار یک راننده تاکسی ممانعت به عمل آورد رسیدمی متضرر به منفعت

. ایجاد نفع احتمالی است الحصولمحتمل النفععدماما در  طریق موجب فوت منافع تاکسی شود.و از این 

مانند آنکه یک مهندس ساختمان که معاش او از طریق امور ساختمانی است مدعی شود اگر حادثه 

که کسب نتوانست با اتومبیل خود روزانه مبلغی معین درآمد داشته باشد. چه ایافتاد میتصادف اتفاق نمی

پذیرد. به عبارت دیگر درآمد یک مهندس ساختمانی به طور معمول از طریق کار با اتومبیل انجام نمی

گاهی مقتضی پیدایش نفع به نحوی است که اگر نقض عهد یا عمل زیانبار به وقوع نپیوندد، نفع مسلما 
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زیانبار، احتمالی قض عهد و عدم وجود فعل گردد. اما گاهی تحقق نفع حتی به فرض نمحقق می

النفع قابل در اینکه قسم دوم عدم .(422، 4367 پور، ؛ نقیبی و زارچی76، 4365 ،)سکوتی و شمالیاست

صول الحالنفع محققجبران نیست در حقوق تردیدی وجود ندارد. تردیدها مربوط به قسم نخست یا عدم

بودن آن دانسته شده است، غیرمستقیم  النفع، احتمالیاست. با وجود اینکه مانع اصلی برای جبران عدم

 .(271، 4312 ،)کاتوزیان آن را نیز نباید از نظر دور داشتبودن 

در دسته ضررهای  النفع قاعدتاًباید بالواسطه باشد، عدم در حقوق ایران که خسارت ضرورتاً 

نان عقیده اکثریت حقوقدااند با توجه به اینکه در حقوق ایران برخی گفتهاما هم گیرد. غیرمستقیم قرار می

رلو و ابراهیمی، طج)فع را خسارت مستقیم به شمار آوردالنالنفع دارند باید عدمبه قابل جبران بودن عدم

د. تواند باعث مستقیم بودن آن شوالنفع نمیلیکن اعتقاد به قابل جبران بودن عدم .(313، 4367 ،هوشمند

النفع در تمامی مصادیق خود جبران است. ضمن آنکه عدمزیرا مستقیم بودن، خود از شرایط ضرر قابل 

 قابلیت جبران ندارد. 

ز تواند مصداقی اهر دو قسم می افع انسان است یا منافع اشیاء؛النفع یا ناشی از مناز نظر فقها عدم

ضرر غیرمستقیم باشد. به عنوان مثال چنانچه شخص کاسبی را محبوس و مجروح نمایند و در اثر این 

ه رابطه چه اینکتواند مصداقی از ضرر غیرمستقیم باشد. مل کاسب از کسب خود باز ماند، این ضرر میعوا

سببیت مستقیم تنها بین فعل زیانبار و ضرر وارده به جسم برقرار است. لیکن سلب آزادی کاسب یا صدمه 

  ت.زند که اثر غیرمستقیم ضرر نخست اسبه جسم او تبعات زیانبار دیگری را رقم می

النفع بیشتر در باب غصب و حبس انسان آزاد و جلوگیری از فروش مال توسط در فقه بحث عدم

از دیگری را از فروش متاعش بصاحب کاال مورد بررسی قرار گرفته است. چنانکه گفته شده اگر کسی 

که ست بلنی ( یا صاحب قنات بایری را از الیروبی قنات منع کند، اضرار3/4944، 4130 ،)شهید ثانیدارد

 راجع به حبس انسان صنعتگر است؛ مثال شایع دیگر .(24، 4151 ،)نراقی 2ممانعت از تحصیل نفع است

 د. اش منع کنندرآمد روزانهکسب از را به نحوی که شخص صنعتگر 

                                                           
 « لو منعه من بیع متاعه فنقصت قیمه السوقیه مع بقاء العین و صفاتها لم یضمن قطعا الن الفائت لیس بل اکتسابه. »4 
ر داشته باشد و بخواهد آن را عمران نماید و کسی مانع آن یبالاستفاده ای، مانند قنات با کاگر کسی مل»..... مثال مرحوم نراقی برای عدم النفع چنین است: 2

 « شود، این منع، اضرار نیست؛ بلکه، منع از تحصیل نفع است....
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شود و ضرر فقط در اموال محقق می 4النفع اساسا ضرر نیستاین است که عدمبر عقیده عمومی در فقه 

مضاف بر آنکه مال بودن شیء مستلزم  .(291، 4144 ،)کرکیالنفع مالی موجود نیستدر عدم هحال آنک

 ،؛ نائینی234، 4361 ،)شیخ الشریعه اصفهانی2ما به ازاء مال دیگری قرار گیرد آن است که شیء بتواند

 ایراد است و اما این نظر قابل .(4/490، 4311 ،ی؛ ایروان416، 4370، ؛ شهیدی تبریزی3/390، 4341

نسبی است و ممکن است مردم به خاطر نیازی  مالیت امریالنفع مال نیست. چه اینکه توان گفت عدمنمی

یا ممکن است امری  .(2/26، 4146 ،)بجنوردی د، ارزش مالی برای آن قائل باشندکه به یک چیز دارن

جبران ضرر اهمیت  ن آنچه دربنابرای .(2/29، 4360ای )خامنهقط برای صاحب آن دارای ارزش باشدف

عرف عقال برای  .(271 /3، 4373 ،( و معیار عرف است)خوانساری109تا، بی ،)مشکینیدارد مالک عقال

بالواسطه  ،قابل جبران بودن ضرر به رابطه سببیت بین ضرر وارده و فعل زیانبار توجه دارد و لو اینکه ضرر

رفتن ت به سرقی نده بوقلمون مدعی شود که در نتیجهو غیرمستقیم باشد. بنابراین اگر یک پرورش ده

گذاری بوقلمونهای به سرقت بوقلمون که از تخم از جوجه مشخصی تعدادهای مولدش، تولید بوقلمون

ید آشد را از دست داده است، چنین زیانی گر چه یک زیان غیرمستقیم به شمار میرفته استحصال می

سارق بوده و قابل جبران است. چه اینکه سیر طبیعی فعالیت مرغداری  لیکن عرفا منتسب به عمل زیانبار

 اقتضای چنین منفعتی را داشته است.

واسطه و غیرمستقیم از فعل زیان بار ی فوق ضرر به صورت باشود در مثالهاهمچنانکه مالحظه می

بیعی تقیم و بازتاب طناشی شده است. البته در برخی از موارد زیان وارده به طور تبعی ناشی از ضرر مس

ای دور با فعل زیانبار دارد به نحوی که در انتساب در برخی از موارد نیز زیان رابطهو عادی آن است و 

 آن به فاعل زیان نیز تردید وجود دارد.

و بر مبنای اصل  3جدید 4234-2قانون مدنی قدیم و ماده  4416در حقوق فرانسه با توجه به ماده 

در امریکا  .(Bell & others, 1998, 349)النفع قابل جبران دانسته شده استجبران کامل خسارات، عدم

                                                           
 «عدم النفع لیس بضرر». 4

 «المال ما یبذل بازائه المال» .2
3. Art. 1231-2. –In general, damages due to the creditor are for the loss that he has incurred or the gain of which 

he has been deprived, with the following exceptions and qualifications.  
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  ,Ashley & others 2014)به شمار آید 4تواند یک ضرر مستقیم یا تبعیالنفع میو انگلستان عدم

رات قرنبود زیرا چنین زیانی از نظر مالنفع معمول ال ابتدا پرداخت خسارت ناشی از عدمدر کامن . 262

بر اساس  النفعی کهاما در حال حاضر عدم  .(zimmermann, 1990, 827)کلیسا ربوی به شمار می آمد

شود جزء ضرر مورد انتظار است و محاکم حکم به جبران آن روال معمول و سیر طبیعی امور حاصل می

 (Adams, 1987, 146)خاص نباشد.  دهند مشروط بر اینکه چنین زیانی استثنایی ومی

 2ـ ضرر از دست رفتن فرصت2ـ2

تواند برای صاحب آن واجد ارزش مالی باشد. بنابراین یابی به یک منفعت میبخت یا فرصت دست 

صرف احتمالی بودن کسب منفعت نباید باعث شود که ضرر جبران نشده باقی بماند. به همین خاطر برخی 

گرفتن درجه احتمال ورود ضرر، از دست رفتن شانس دست یابی به منفعت را نظر  با در 3از کشورها

مثال اگر وکیل در تقدیم دادخواست  .(215، 4312 ،؛ کاتوزیان2/455، 4311 ،)سنهوریدانندضرر می

فرصت تجدیدنظرخواهی را از دست بدهد ضرر وارده ناآگاه  تجدیدنظر تعلل کند و در اثر تعلل وی موکلِ

 باید به عمل وکیل نسبت داد. به موکل را

 .دهندبررسی قرار میضرر مورد از دست رفتن فرصت را معموال در ذیل عنوان شرط مسلم بودن 

؛ 215، 4312 ،)کاتوزیانبودن این ضررها تردید وجود دارد به این جهت که حقوقدانان معتقدند در مسلم

از احتمالی بودن، گاهی اوقات فرصت  صرف نظر .(13، 4369 ،؛ باریکلو455، 4363 ،صفایی و رحیمی

زیرا ممکن است فرصتی که در اثر عمل زیانبار خوانده  مصداق یک ضرر غیرمستقیم است؛ از دست رفته

رود اثر مستقیم عملکرد وی نباشد بلکه بازتاب و انعکاس زیانی باشد که در اثر عملکرد خوانده از بین می

دو نوع فوت فرصت را مورد شناسایی قرار داد. گاهی اوقات توان ایجاد شده است. با توضیح فوق می

                                                           
 دانهاما در زمان عقد قرارداد توسط طرفین مورد توجه قرار گرفتآیند مستقیمی که به طور طبیعی و در جریان عادی امور به وجود نمیخسارات غیر .4

ها به آن ضررهای تبعی هستند. اگر چه ممکن است وقوع آنها در جریان عادی امور حادث نشود لیکن به جهت اینکه در زمان انعقاد قرارداد طرفین نسبت

 اند، قابل جبران هستند.آگاه بوده

2.Loss of a chance  

ه ببه عنوان نمونه رویه قضایی مصر مواردی همچون خسارت ناشی از تفویت موقعیت موفقیت در آزمون، خسارت از دست دادن موفقیت در دعوای اخذ . 3 

 (2/454، 4311 ،شفعه و جبران خسارت در اثر تفویت فرصت ارتقای شغلی یک کارمند را مورد توجه قرار می دهد. )سنهوری
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فرصتی که از بین رفته اثر مستقیم عملکرد فاعل زیان است. مانند اینکه فردی دکمه دستگاه خط تولید 

کاالی خودکار را خاموش کرده و فرصت تولید تعداد مشخصی کاال را از تولید کننده بگیرد. لیکن در 

ور گیرد و تاجر مذکدن به تاجری فرصت شرکت در یک مزایده مهم را از او میفرضی که کسی با صدمه ز

ای را که شخص تاجر تنها شرکت کننده آن است در اثر این آسیب جسمی شانس برنده شدن در مزایده

دهد، ضرر وارده به جسم او ضرر مستقیم است اما ضررِ از دست دادن منافع در مهلت مقرر از دست می

م شرکت در مزایده را باید بازتاب زیان نخست و یک ضرر غیرمستقیم به شمارآورد. در قسم ناشی از عد

اد است که هر دو قسم ی واضحاما النفع به یک معنی است. دوم فرصت از دست رفته با ضرر ناشی از عدم

 باید از فوت منفعت متمایز نمود. شده را

 Le Tourneau et)شونداوت قائل میست رفتن فرصت تفبین فوت منفعت و از ددر فرانسه 

Cadiet, 2008, n1507).  با این حال اگر بین فرصتی که از دست رفته و فعل زیانبار رابطه سببیت

در  .(465، 4361 ،)ژوردنده را محکوم به پرداخت خسارت کندبرقرار باشد دادگاه ممکن است زیان زنن

ال تمایل به اما به طور کلی در کامن ه،ذیرفته نشدپبه طور کامل  امرایاالت متحده آمریکا هنوز این 

ور موردی به جبران شانس از دست رفته حکم داد ارات وجود دارد. در انگلستان به طپذیرش این خس

امکان  به طور معمول درصد باشد و 04ق شدن شانس بیش از مشروط به اینکه احتمال محق ؛شودمی

 ,Harpwood) پزشکی بیشتر از زیانهای دیگر است. پذیرش خسارت در صدمات ناشی از اقدامات

2000, 156; Elliot and Quinn, 2009, 103).  همچنین در حقوق کشورهای عربی من جمله مصر

با مداقه در قانون ایران نیز  4در حقوق موضوعهجبران فرصت از دست رفته وجود دارد.  هو سوریه سابق

ماده  به عنوان مثالتوان یافت. ضمان از دست رفتن فرصت میرد پایی از و قانون مسئولیت مدنی  مدنی

شود مزارع  یاگر عامل زراعت نکند و مدت منقض»دارد: بحث مزارعه بیان میمقانون مدنی در  030

قانون مسئولیت مدنی نیز به نوعی بیانگر فرصت های   9ماده  عالوه بر این .«المثل استمستحق اجرت

 کهز دست رفته را مصداق ضرر دانست چه اینهای اتوان تمامی فرصتنمی البته 2.از دست رفته است

                                                           
4.Statutory Law 

از  کیاست هر  دهیکه عمل باتمام نرس یاست جائز و مادام یجعاله تعهد» دارد:قانون مدنی در مورد جعاله که بیان می 090مچنین است حکم ماده . ه2 

 «المثل عمل عامل را بدهد.اجرت دیبا دیرجوع نمااگر جاعل در اثناء عمل  یرجوع کنند ول توانندیم نیطرف
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ن آفرصت از دست رفته باید از نظر عرف ضرر به شمار آید وگرنه حقوق مسئولیت حکم به جبران 

قدانان فقط نفس از دست رفتن دادن فرصت را ضرر دانسته و حقواست که اکثر به همین جهت  دهد.نمی

؛ صفایی 212، 4312 ،کاتوزیاناند)اند اما در جبران زیان ناشی از آن احتیاط نمودهدهنظر به جبران آن دا

ای که فاعل زیان موجب عدم (. لذا منافع از دست رفته224، 4315 ،کاظمی؛ 452، 4363و رحیمی، 

وال رحسب بر که عرفا و توان ضرر مسلم به شمار آورد. مگر اینتحقق آنها شده است را به دشواری می

ستقیم بودن و مفراموش کنیم که احتمالی بودن  انتساب ضرر به فاعل زیان قطعی باشد. نباید طبیعی امور

ساب اند. گاهی اوقات انتوسعه بی مورد مسئولیت وضع شدهکه برای جلوگیری از ت ندستودی هصرفا قی

ند. بین آن را روا نمیضرر با وجود احتمالی و غیرمستقیم بودن تا حدی است که عرف بالجبران ماند

واند تاحتمال تحقق فرصت می ت ارکان مسئولیت مدنی فراهم باشد.برای جبران ضرر مهم این اسبنابراین 

مام بنابراین وکیلی که ت. استباشد که جلوگیری از آن به منزله ضایع شدن مال  ایبه درجهدر نظر عرف 

توقیف اموال علیه زوج در نوشتن خواسته دچار  شرایط برایش فراهم است اگر به جای تقدیم دادخواست

اشتباه شود و تصحیح این اشتباه موجب تاخیر در توقیف اموال زوج و تحمیل هزینه دادرسی مجدد به 

های موجود در صرافی را زوجه گردد و زوج که صاحب یک صرافی و فروشنده سکه است تمام سکه

و از کشور خارج شود، هزینه دادرسی مجدد ضرر  قبل از تقدیم دادخواست مجدد به فروش رسانیده

اش را نیز مستقیمی است که ناشی از عملکرد نادرست وکیل است. لیکن محروم ماندن زوجه از مهریه

باید ضرر غیرمستقیمی دانست که در اثر تاخیر وکیل از کف رفته است. البته تحمیل جبران مهریه از دست 

ت زیرا متعهد اصلی مهریه همچنان زوج است. لیکن با توجه به اینکه رفته به وکیل امری دور از ذهن اس

گرفت، جبران زیان ناشی از دست دادن در صورت عدم تعلل وکیل، زوجه در موقعیت بهتری قرار می

قانون مسئولیت مدنی و عمومات قواعد فقهی مانند الضرر قابل  4چنین موقعیتی با توجه به حکم ماده 

تواند با توجه به اوضاع و احوال موجود و برآورد این زیان، حکم به سد. دادگاه میرتوجیه به نظر می

 جبران آن بدهد.
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 ضرر اقتصادی محضـ 3ـ2

منظور از ضرر اقتصادی مصداق دیگر ضرر غیرمستقیم غیرقراردادی، ضرر اقتصادی محض است. 

. دمادی ندارنبدنی یا  ا منشاءشود لیکن این ضررهوارد میدارایی زیاندیده به  است کهی یضررهامحض 

در حقوق انگلیس برای این که این مفهوم از ضرر اقتصادی از سایر معانی ضرر اقتصادی متمایز شود، 

به بیان دیگر ضرر اقتصادی  .(95، 4365 ،بادینی)به دنبال آن اضافه شده است« محض»یا « 4صرف»واژه 

اموال یا جسم شخص آسیبی وارد گردد، اقالم منفی دارایی افتد که بدون اینکه به محض هنگامی اتفاق می

البته رویکرد  .(Elliot and Quinn, 2001, 20)اقالم مثبت دارایی وی کاهش یابد  او افزایش یافته یا

کشورها در مواجهه با این گونه ضررها یکسان نیست. مثال در استرالیا ضرر اقتصادی به طور مطلق جزء 

 .Coulthard W. & Cifelli R)امر با توجه به مورد، متفاوت استست و این ضررهای غیرمستقیم نی

2017 September).  النفع است و تنها در اوضاع و احوال در انگلیس این ضرر یکی از مصادیق عدم

گاهی . (Owen, 2000, 24; Elliot and Quinn, 2009, 28) شود خاص حکم به جبران آن داده می

شود. به این اصلی، شخص دیگری نیز از انعکاس ضرر اول دچار آسیب و ضرر می عالوه بر زیاندیده

تواند ریشه ضرر مذکور می 2گفته می شود.« ایضرر اقتصادی رابطه»دسته از ضررهای اقتصادی 

قراردادی یا غیر قراردادی داشته باشد. به عنوان مثال هنگامی که یک بازیکن فوتبال در مسابقه دچار 

دهد عالوه بر تحمل ضرر شخصی، بازتاب مصدومیت و بازیهای بعدی تیم خود را از دست می حادثه شده

 ,Gray)نین زیانی مصداق بارز یک ضرر غیرمستقیم استکند. چوی باشگاه متبوع وی را نیز متضرر می

 خاصآید. در شرایط النفع به شمار میدر حقوق فرانسه نیز زیان اقتصادی محض عدم .(1/243 ,1999

ل تواند قابرود محروم شود این زیان میاگر زیاندیده از منفعتی که به طور معقول انتظار تحقق آن می

جبران باشد. بارزترین مصداق زیان اقتصادی غیرمستقیم در حقوق فرانسه زیان وارده به صاحبان حق و 

 ( 469، 4364 ،)ژوردناند.ای و تجاری داشتهضرر وارده به کسانی است که با متوفی روابط حرفه

مدنی پیش بینی  مسئولیتقانون  0ضرر اقتصادی وجود دارد. در ماده ای از نشانهنیز در قوانین ایران 

شده چنانچه در  صدمه وارده به جسم زیاندیده، مخارج زندگی او افزایش یابد این خسارت قابل جبران 

                                                           
4.Pure 

2.Relational economic loss  
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اقتصادی است که منشاء بدنی داشته و انعکاس مصداقی از ضرر های زندگی زیاندیده ایش هزینهافز 4است.

ضرر مستقیم وارده به جسم است. لیکن گاهی ضرر وارده منشا بدنی یا مادی ندارد. همانطور که گفته شد 

. نکته حائز النفع داردبیشترین قرابت را با مفهوم عدمکه  فقره اخیر همان ضرر اقتصادی محض است

به عبارت دیگر  .(74، 4365 ،بادینی)شدن از منافع مورد انتظار است ومالنفع محراهمیت این است که عدم

 ،؛ بهرامی احمدی356، 4372 ،)لنگرودیشودالنفع از افزایش اقالم مثبت دارایی جلوگیری میدر عدم

تری دارد. به نحویکه عالوه بر ضرر اقتصادی مفهوم گستردهاما  .(4/157، 4373 ،؛ امامی231، 4364

ها، کاهش ارزش اموال و به طور کلی افزایش اقالم منفی دارایی که منافع، تحمل هزینهمحروم شدن از 

د بنابراین ضرر اقتصادی محض از عملکر .(74، 4365 ،بادینی)شوداء مادی دارد را نیز شامل میمنش

ر اد بلکه همیشه به صورت غیرمستقیم بوده و در کنار خسارت اصلی قرگیرمستقیم فاعل زیان نشات نمی

هرچند در حقوق ایران توسعه مسئولیت فاعل زیان به این گونه  .(411، 4362 ،گیرد)محمودیمی

لیکن نمونه مشابهی از آنچه که در حقوق فرانسه با عنوان  رسد؛ضررهای غیرمستقیم اغراق آمیز به نظر می

 2وجود دارد. مدنی ما نیز مسئولیتقانون  9ضرر اقتصادی محض قابل جبران شناخته شده در ماده 

یامده، وارد ن ای به جسم و مال خود اوای که هیچ گونه صدمهمحرومیت از نفقه به اعتبار شخصیت بازمانده

به فاعل زیان، آن را قابل ضرر مصداق یک ضرر اقتصادی محض است که قانونگذار به جهت انتساب 

جبران دانسته است. آنچه از نظر ما حائز اهمیت است علت قابل جبران بودن این خسارات است که 

نموده است و این علت  را مجاب به انحراف از قاعده )جبران ناپذیری خسارات غیرمستقیم( قانونگذار

ن فعل ت وجود رابطه سببیت عرفی بیقانونگذار به جه مدنی نیست. مسئولیتچیزی جز رکن سببیت در 

 زیانبار و ضرر وارده حکم به جبران این خسارت داده است. 

 

                                                           
مخارج  افزایشموجب یا و برود بین از یا و گردد کم دیدهزیان کار قوه یا پیدا شود نقصی او بدن در شده وارد کسی سالمتی یا بدن به که آسیبی اثر در اگر .4

 . است مزبور خسارات کلیه جبران مسئول زیان واردکننده بشود او زندگانی
 در اثر مرگ اونماید  یرا نگاهدار یشود شخص ثالث مکلف ممکن است بعدها یاقانوناً مکلف بوده و  یاندیدهز یبکه در زمان وقوع آس یدر صورت.»...2

 عادتاً ممکن و مکلف به دیدهیات آسیبکه ادامه ح یمتناسب با مدت یبه عنوان مستمر یمبلغ یدبا یانکننده ز وارد گردد شخص ثالث از آن حق محروم

که در زمان  یصورت در .گرفته شود با دادگاه است یدکه با ینتأم یزانم یصصورت تشخ این در .شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند ینگاهدار

  «خواهد داشت. را یباشد شخص مزبور استحقاق مستمر یا نیامدههنوز طفل به دن یانطفه شخص ثالث بسته شده و  یبآس وقوع
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 ـ ضرر ناشی از دادرسی4ـ2

هایی که برای دفاع از دعوا الزم خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله و سایر هزینه

ممکن است خواهان به منظور اثبات  است را باید در زمره ضررهای غیرمستقیم آورد. به عنوان مثال

دعوای خود ناچار شود کارشناس منتخب دادگاه را از شهر دیگری برای ارزیابی خسارت خود به محل 

وقوع خسارت بیاورد و در انجام این امر متحمل هزینه رفت و آمد و جابجایی کارشناس گردد. خسارت 

 احتیاطی خوانده است.صیر یا بیعلت بروز آن ناشی از تقفوق ضرر غیرمستقیمی است که 

قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب  040در خصوص خسارت دادرسی ماده 

خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده » :عنوان داشته است

نده باب اتالف و تسبیب از خوا نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از

تواند خساراتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در مطالبه نماید. خوانده نیز می

دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی 

ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت  .«به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود معین کرده و محکوم علیه را

است که  اینسابق(  741 و 747قانون آیین دادرسی جدید )مواد  024و  046دادرسی مطابق مواد 

ت داشته ضرورنیز و برای اثبات دعوا یا دفاع  ارتباط مستقیم با جریان دادرسی داشته یاد شده هایهزینه

 از محکوم علیه دعوی قابل مطالبه نیست. دادگستریمازاد بر تعرفه  الوکالهوان مثال حقبه عن .4باشند

رسد، مستقیم شناختن خسارت ناشی از دادرسی است. چه عجیب به نظر می 046ای که در ماده نکته

 .شود بلکه بازتاب فعل زیان بار اوستاینکه این خسارت به طور مستقیم از فعل عامل زیان ناشی نمی

انست. دبهتر بود قانونگذار با تصریح به غیرمستقیم بودن این زیان، به طور استثنایی آن را قابل جبران می

اصرار بیهوده بر غیرقابل جبران بودن تمامی خسارات غیرمستقیم باعث شده که قانونگذار دچار تناقض 

ر نیازی کی از آنهاست اساسا دیگمدنی که سببت نیز ی مسئولیتگویی گردد. زیرا با وجود ارکان سه گانه 

 به ذکر شرط مستقیم بودن نیست. مگر اینکه مستقیم بودن را یک ضابطه مادی بدانیم نه یک ضابطه ذهنی. 

                                                           
دیدوان عدالی تمیدز، فدوق العداده 4315محدرم  21مدور   4476/ 4310ر همین خصوص اصددار یافتده اندد: مطدابق رمی شدماره آرای ذیل الذکر د .4

 309تحقیددق محلددی جددزء خسددارت محاکمدده نیسددت تددا بتددوان آن را از طددرف مطالبدده نمددود و عددرف نیددز آن را نمددی پددذیرد. مطددابق حکددم شددماره 

 لبه مخارج ارسال پرونده به عنوان خسارت مجوز ندارد. دیوان عالی کشور، مطا 1شعبه  25/3/4335مور 
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در رویه قضایی خساراتی که ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله دعاوی با موضوع مطالبه خسارت 

 ،شهیدی) سارت نیز یک خسارت غیرمستقیم استخدر حالیکه این  .است قابل جبران دانسته شده است

در مورد این خسارات چنین استدالل شده که علت اصلی تحقق ضرر غیرمستقیم ناشی  .(277،  4313

بدون اینکه عامل  ،از هزینه دادرسی و حق الوکاله صرفا خودداری متعهد از پرداخت خسارت است

قانون آیین دادرسی  025مستفاد از ماده  ،دیگری در ورود خسارت غیرمستقیم واسطه گردد. مضاف بر آن

را باشد زیمدنی این است که خسارات قابل مطالبه شامل خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد نیز می

 ماده مرقوم اطالق داشته و اطالق آن شامل این گونه خسارت است.

به هر تقدیر خسارت دادرسی را باید در زمره خسارات غیرمستقیم قابل جبران آورد. لیکن قانونگذار 

ترجیح داده به جهت وجود رابطه سببیت موثر بین فعل خوانده دعوا و هزینه دادرسی چنین خسارتی را 

    ضرر مستقیم بداند.

 4ـ ضرر جمعی5ـ2

 شود. ضررضرر شخصی و ضرر جمعی تقسیم میضرر از جهت گستره و قلمرو زیاندیدگان به 

شخصی ضرری است که به شخص یا اشخاص معین و محصوری وارد آید. در این گونه ضررها اشخاص 

مورد نظر زیاندیده محسوب شده و برای مطالبه خسارت باید مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی دعوای 

  .(423، 4362 ،)حیاتیرا علیه زیان زننده مطرح نمایند خود

 قرار دارد و در تعریف آن گفته شده ضرری است کهدر مقابلِ ضرر شخصی، ضرر جمعی یا گروهی 

تواند عمال خود را زیان دیده اصلی به جمعی محصور وارد آمده و چنان منتشر است که هیچکس نمی»

ر خصوص این نکته حائز اهمیتی که د .(273، 4312 ،)کاتوزیان«و از این بابت اقامه دعوی کند بداند

با ماهیت گونه ضررها وجود دارد اینست که ضرر جمعی جمع ضررهای فردی نیست بلکه ماهیت آن 

ممکن است » :به همین علت گفته شده .(12، 4367 ،)بیگدلی و اختیاریضررهای شخصی تفاوت دارد

)صفایی «تسیده اسبه فرد یا افراد معینی رضرری به گروهی وارد شود بی آنکه بتوان تشخیص داد که زیان 

گردد و یمتحمل آن م جمع کی کهی انیز»در یک تعریف کامل تر گفته شده:  .(431، 4363 ،و رحیمی

                                                           
4.Group loss  
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ه از ک یالعمل و انعکاساثر عکس در ایآن گروه هستند  عضو ایواسطه که  نیآن گروه تنها به ا یاعضا

غیرمستقیم  .(Planiol & Ripert 1990, n.661)« شوندیمتضرر م رسدیگروه به آنها م یاعضا ریسا

بودن ضررهای جمعی از این تعریف به خوبی قابل استنباط است. بنابراین در ضررهای جمعی زیان 

دیدگان اشخاص حقوقی نیستند بلکه اشخاص حقیقی هستند که به صورت یکسان و برابر از فعل زیانبار 

ه زنندند به طور شخصی و جداگانه علیه زیاندیده حق نداراند. با وجود این، اشخاص زیانآسیب دیده

تواند به نمایندگی از سوی اعضاء خود برای جبران طرح دعوا کنند بلکه این شخص حقوقی است که می

 دیدگان به طور مستقیمن خسارت نیز زیانضرر وارده اقامه دعوا کند. پس از صدور حکم مبنی بر جبرا

-421، 4362 ،)حیاتیرسددیدگان میتیجه جبران ضرر، به زیان. بلکه نشوندو مادی از آن منتفع نمی

 دامعه وکال، پزشکان یا مهندسین متضرر شونجشخصی باعث شود  . به عنوان مثال اگر عملکرد(420

شخصیت حقوقی کانون وکال، نظام پزشکی یا مهندسین به نمایندگی از اعضاء صنف حق پیگیری موضوع 

  .(271، 4312 ،)کاتوزیانرا داردبران ضرر وارده به صنف برای ج

شود در ضررهای جمعی بر خالف ضررهای شخصی، زیاندیده به طور مستقیم چنانکه مالحظه می

ه نشات گرفته ببار ضررهای جمعی ضرری که از فعل زیانمتحمل ضرر نشده است. به عبارت دیگر در 

ده به انعکاسی از ضرر واران وارده واسطه آسیبی به تک تک افراد نرسانده بلکه زیصورت مستقیم و بال

شود و از این در واقع در زیان جمعی ضرر مستقیم به جمع وارد می .(273، 4312 ،)کاتوزیانصنف است

ز شود و به نمایندگی ارهگذر شخص حقوقی که حافظ منافع جمع است زیان غیرمستقیمی را متحمل می

  .(431، 4363، )صفایی و رحیمیکندجمع تقاضای جبران ضرر می

در حقوق فرانسه نیز ضرر جمعی زیانی است که در اثر عکس العمل و انعکاس از سایر اعضاء گروه 

ها و سازمانهای و امکان مطالبه زیان توسط انجمن (Planiol & Ripert, 1990, n661)رسدبه افراد می

یکی از این موانع شرط  غیر دولتی برای دفاع از ضررهای وارده به اعضاء با موانع جدی مواجه است.

 Vincent).گرددمستقیم بودن ضرر است. در این کشور ضرر وارده به انجمن ضرر مستقیم محسوب نمی

et Guinchard, 1987, n124)  این در حالی است که برای طرح دعوای خسارت، مستقیم بودن ضرر

حتی این دیدگاه وجود دارد که اقامه دعوای یک انجمن برای مطالبه خسارت  4یک شرط اساسی است.

                                                           
4. Code de procédure pénale. Article 2: L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit 

ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par 

l'infraction.  
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به واسطه زیان غیرمستقیمی است که در اثر انعکاس و بازتاب ضررهای فردی اعضاء به انجمن وارد شده 

است. اما صرف نظر از صحت و سقم این دیدگاه در مبنای جبران ضرر، ضرر وارده به جمع را باید یک 

 ستقیم تلقی نمود. ضرر غیرم

در دکترین حقوقی ایران نیز تمایل به جبران ضررهای جمعی وجود دارد اما پاسخ قوانین ایران به 

تقیم غیرمس . با این حال و با وجود اینکه ضرر جمعی یک زیاناین گونه ضررها صریح نیست پذیریجبران

قانون ثبت عالئم تجاری مصوب  35ز ماده در بند ب ابه طور استثنایی قانونگذار ایران آید، به شمار می

ضمن تعریف عالمت جمعی، به هر ذینفعی اجازه داده است که در صورت سوء استفاده از این  4319

قانون  4ن در بند الف ماده همچنی 4عالمت به دادگاه مراجعه و جبران خسارات وارده را تقاضا نماید.

مورد حمایت  اثر ورود ضرر به نشانه جغرافیاییِ اشخاصی که در 4313های جغرافیایی مصوب نشانه

  2داند.اند را مستحق اقامه دعوی برای جبران ضرر میقانونگذار متحمل خسارت شده

 نزدیکان زیاندیدهـ ضرر وارده به جسم و روح  6ـ2

زننده، صدمه و آسیبی به تمامیت جسم یک شخص وارد احتیاطی زیانگاهی در اثر عمد یا بی

و در امور  بدهددیده توانایی ادامه زندگی طبیعی را از دست شود زیانبه نحوی که باعث می شود.می

معمول زندگی دچار عسرت و مضیقه گردد یا اینکه حیثیت و آبروی زیان دیده دچار آسیب گردد. در 

م اع جسمدیده گردد. هر گونه ضرر وارده به است آسیب وارده منجر به مرگ زیانحالت شدیدتر ممکن 

بار به شمار آورد. در لزوم جبران این اید ضرر مستقیم ناشی از فعل زیانهای درمان یا فوت را باز هزینه

                                                           
خدمات اشخاص حقیقی یا الف د عالمت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کاالها یا  :عالمت ، عالمت جمعی و نام تجاری عبارتند از -35ماده » .4 

ب د عالمت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان عالمت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدم و یا   .حقوقی را از هم متمایز سازد

 المت ثبت شده جمعی استفاده میهرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کاال یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک ع

هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی  -94ماده.. هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت عالمت را درخواست نماید. -14ماده کنند متمایز سازد.

، مجرم شناخته شده و عالوه بر جبران خسارت ( عمل غیرقانونی تلقی شود17( نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده )15( و )21(، )40شود که طبق مواد)

 «شود... می محکوم ...به پرداخت جزای نقدی 

 ایو، منطقهقلمر را به یمبدم کاالئ که است یانشانه یائیجغراف نشانه - الف: باشندیم ریز یمعان یدارا قانون نیدر ا شده کاربردهبه اصطالحات - 4 ماده» .2 

 باشد. آن یائیمبدم جغراف به انتساب کاال اساساً قابل اتیخصوص ریسا ای شهرت ،تیو مرغوب تیفیک که نیبر ا مشروط سازد،یم از کشور منتسب یاهیناح

ر از آنها د یناش انیضرر و ز مطالبه ای ریز از اعمال یریجلوگ منظور بهیائیجغراف یهانشانه درخصوص تواندیم نفعیذ هر گروه ای هر شخص - 2 ماده

 ...«دینما یدعو اقامه دادگاه
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این ضررها را (. 451، 4367کس تردیدی به خود راه نداده است)صفایی و رحیمی،  گونه ضررها هیچ

در اثر  . مانند اینکه شخصیصرف نظر اینکه قابلیت جبران دارند یا خیر باید ضرر مستقیم به شمار آورد

ضرر وارده به جسم ممکن است تصادف پایش بشکند و حافظه خود را نیز از دست بدهد. همچنین 

واسطه از ضرر نخست نشات بگیرد. مانند اینکه همین شخص پس از بهبودی و برگشت قوه حافظه، به با

د. لیکن همواره مساله به این علت خانه نشینی دچار افسردگی شدید شده و کار خود را از دست بده

ای داشته باشد که با از کار النفقهدیده افراد واجببه عنوان مثال ممکن است فرد زیانسادگی نیست. 

افتادگی یا مرگ منفق، از نفقه خود محروم شوند. یا حتی ممکن است در اثر بیماری، از کار افتادگی و 

زدیکان وی ایجاد شود که چه بسا وخامت آن بسیار تالمات روحی و روانی برای ن ،یا مرگ یک شخص

تفاوت این گونه ضررها با ضررهای اقتصادی محض این است که  ناگوارتر از آسیب های مالی باشد.

 منشاء بدنی دارند.

زننده ندارد. فاعل زیان حتی وارده رابطه مستقیم با فعل زیان بدیهی است در این گونه موارد، ضرر

النفقه، یا آسیب زدن به روح و یتی برای محروم نمودن افراد واجبن است قصد و ندر حالت عمد، ممک

روان بستگان نزدیک وی نداشته باشد. لیکن هیچ کس تردید ندارد که منشاء محرومیت افراد تحت تکفل 

 9صدر ماده  بار فاعل زیان است.دیده و آسیب های معنوی وارده به نزدیکان وی، عمل زیانشخص زیان

در  غیرمستقیم قابل جبران مصداق بارز ضرراین گونه خسارات اشاره نموده  که بهقانون مسئولیت مدنی 

  4.استحقوق ایران 

در نظام حقوقی انگلیس تمامی ضررها من جمله ضررهای جسمی تحت عنوان تقصیر خوانده مورد 

گیری زیادی وجود ندارد هرچند که در  گیرند. در مورد زیانهای وارده به جسم سختحمایت قرار می

 .(14، 4311)بیرمنگهام پذیرندبرخی موارد مانند آسیب های روانی محاکم به دشواری ضرر وارده را می

 یعصب شوک جادیا باعث که یعوامل و احساسات شدن دار حهیجر و رنج و درد مورد در مثال عنوان به

 .باشند دیشد و یجد وارده خسارات که نیا مگر .شودیم داده خسارت جبران حکم یدشوار به شودیم

                                                           
 قدرت سلب ازناشی زیان و معالجه نباشد هزینه فوری مرگ اگر باشددفن می و کفن هزینه مخصوصاً هاهزینه کلیه شامل زیان دیدهآسیب مرگ صورت در.»4

  «.شد خواهد محسوب زیان جزء نیز مدت ناخوشی در کردن کار



 

 قهری مسئولیت در غیرمستقیم ضررهای شناسی گونه/  311

 

باشد. زیانهای عاطفی و احساسی  4در حقوق فرانسه نیز ضرر غیرمستقیم ممکن است غیرمالی یا معنوی

را باید در این دسته قرار داد. به عنوان مثال ممکن است شخصی در اثر نقصان جسمانی یا از دست رفتن 

یکی از عزیزان خود دچار افسردگی و آسیب های عاطفی شود چنین زیانی را باید زیان معنوی غیرمستقیم 

 .(414، 4361)ژوردن  2حکم به جبران آن داده است به حساب آورد که رویه قضایی در موارد متعدد

 ضرر ناشی از رقابت ناسالم تجاری ـ7ـ2

اینکه  باکند. که به فعاالن بازار صدمه وارد می هستند ضررهاییضررهای ناشی از اعمال ضد رقابتی 

 ,Van den Berg & Camesesca)در ابتدا حقوق رقابت صرفا به دنبال رفاه مصرف کنندگان بود 

تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگانی  الن عرصه بازار اعم ازفعا امروزه تمامی (1-3 ,2001

حت حمایت حقوق ت مستقیم از رفتار ناسالم رقابتی آسیب ببینندممکن است به صورت مستقیم یا غیرکه 

نند که از اقتصاد کشورها در پی آامروزه . (35، 4360 ،)خشنودی، شکوهیان و علی پوررقابت هستند

ند را فراهم نمایخصوصی سازی و گسترش اقتصاد آزاد تجاری  یدولتی و انحصاری گذر نموده و زمینه

(Dabbah, 2007, 20). ای در گرو حمایت از حقوق بازیگران این حوزه ماندگاری چنین بازار گسترده

 است. 

تواند به اشکال مختلفی ه میک عمل ضد رقابتی است کی ،در حوزه حقوق رقابت فعل زیان بار

محقق شود. مانند ضرر وارده بر کارکرد بازار یا ضرری که مانع از تحقق اهداف مورد نظر در حقوق 

ازار به طور کلی از ب دیگری شرکت، شرکتیک رقابتی است. گاهی اوقات در اثر رقابت ناسالم تجاری 

د مانن)ارد شده، ممکن است اشخاص ثالث شود. در نتیجه عالوه بر ضرری که به شرکت دوم وحذف می

 ( فرصت کاری خود را از دست بدهنداندعرضه کنندگانی که با شرکت دوم رابطه کاری داشته

(Assimakis, 2009, 24)  یا ممکن است رقیب تجاری عالوه بر تحمل زیانهای ناشی از رقابت ناسالم

تجاری ناگزیر خریدی باالتر از قیمت بازار انجام داده یا کاالی خود را به کمتر از قیمت بازار بفروشد. 

                                                           
 .قانون مدنی فرانسه اشاره ای به زیان معنوی ننموده است اما رویه قضایی به وضوح جبران این گونه زیان را مورد پذیرش قرار داده است.4 

تعدیل  ایدهدانست که صدمه وارده به زاندیده منجر به مرگ وی شود. سپس این .دیوان کشور فرانسه ابتدا خسارت معنوی را در صورتی قابل پذیرش می2 

توان ضرر وارده را جبران نمود. لیکن در حال حاضر داشته باشد نیز می« وخامت استثنایی»شد و گفته شد در صورت زنده ماندن زیاندیده چنانچه جراحات 

 دیگر چنین محدودیتهایی وجود ندارد.
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)بادینی و گیردمورد صدمه و آسیب قرار می 4گاهی در اثر رقابت ناسالم تجاری، شهرت و اعتبار تاجر

 چنین ضررهایی را باید ضرر غیرمستقیم و کمانه کرده ضرر نخست به شمار آورد. .(444، 4369 ،گراندی

در حقوق فرانسه چنانچه یک بنگاه اقتصادی با انجام فعالیت خود به دیگری خسارت وارد کند در صورتی 

قیب تجاری ر تقصیر نوعی او ثابت شود. در صورت عدم پیش بینی تقصیر نوعی، مسئول جبران است که

  .(Starck, 1972, 72)رقابت جبران خسارت را تقاضا کند تواند بر مبنای مقررات حقوقمی

؛ فاضل هندی 2/3، 4374در فقه امامیه به لزوم وجود نظم در تجارت توجه ویژه شده است)خویی، 

تجاری مردم دخالت  (. اما حاکمان نباید به بهانه این امر در روابط1/331، 4141؛ روحانی، 4/451تا، بی

(. مگر اینکه 2/24، 4156؛ محقق حلی، 2/460، 4317؛ شیخ طوسی، 2/44، 4141نمایند)عالمه حلی، 

(. بنابراین اگر رقابت 3/149، 4145 ،)موسوی خمینیحفظ نظام معامالتی چنین دخالتی را ایجاب نماید

چنین اقدامی مشمول حرمت مکارانه یا سوء استفاده از رقابت موجب اخالل در نظم بازار گردد 

در فقه نمونه مناسبی از ممنوعیت اعمال ضد « منع تلقی رکبان»(. 2/251، 4314است)موسوی خمینی، 

مردم را از رفتن به پیشواز فروشندگان کاال  اکرم)ص( به جهت رعایت حقوق تجار پیامبر 2.تجاری است

ه مشهور فقها نظر ب«. دگان به بازار برسدبگذارید اجناس فروشن»در بیرون شهر منع نموده و فرمودند: 

حلی، ؛ 22/174، 4392کراهت تلقی رکبان دارند. برخی نیز قائل به حرمت چنین اقدامی هستند)نجفی، 

علت این ممنوعیت جلوگیری از ورود ضرر به تجار شهر و حمایت از مصالح آنها بوده . (2/231، 4145

ت که نه مستقیماً بلکه به طور توان ضرری دانسن را میاست. ضرر وارده به تجار در اثر تلقی رکبا

 لوگیری از رقابت سالم تجاری است. مستقیم ناشی از عدم ورود کاال به بازارهای شهر و جغیر

حکم به پذیرش مسئولیت  993قانون اساسی در ماده  11قانون اجرای سیاستهای کلی اصل » در حقوق ما

اما با توجه به بیان کلی ماده یاد شده و  اصل جبران ناپذیری  1ناشی از نقض حقوق رقابت داده است.
                                                           
4.Damage to business reputation and goodwill. 

 ترگران قیمت به جنس کمتر یا فروش بهایبه  کاال خریدنباید به منظور شهر   یلااه کهاست  این  نظورم «حتی یهبط بالسلع الی االسواققوا الرکبان بالبیع التل».2 

  بروند. ورود به شهر را دارند قصد شان مورد نیاز اجناس یا تهیّه کاال فروش کاروانهای تجاری که برای به استقبال

 ماتیمتص تیسال از زمان قطع کیحداکثر ظرف  توانندیقانون، م نیمذکور در ا یضدرقابت یهاهیاز رو دهیدخسارت یو حقوق یقید اشخاص حق99ماده» .3 

 «دادخواست بدهند. تداریمنظور جبران خسارت به دادگاه صالحبه ،یضدرقابت یهاهیبر اعمال رو ینظر مبن دیتجد أتیه ایرقابت  یشورا
قانون ثبت عالئم و اختراعات ...، بند  94و 95، مواد 4317الیحه اصالحی مصوب 343قانون تجارت وماده  431قانون مسولیت مدنی، ماده 1و  4. ماده 1

، 92، بخش دسیسه در کسب و پیشه و تجارت قانون تعزیرات 45، 1، 2قانون اساسی، بند  11و  13، اصول 4113کنوانسیون پاریس مصوب  4ماده  2

قانون   14، 15، 31فصل اول قانون برنامه دوم، فصل چهارم قانون برنامه سوم، مواد  9ند قانون برنامه اول، ب 44بند  9و قسمت ه فصل  45، 1، 2بندهای 

http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%87%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%87%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4


 

 قهری مسئولیت در غیرمستقیم ضررهای شناسی گونه/  311

 

ضررهای غیرمستقیم در حقوق ایران، در نگاه اول تسری حکم ماده به این گونه ضررها دشوار به نظر 

مول ضررهای باواسطه هستند و خارج رسد. لیکن ضررهای ناشی از اعمال ضد رقابتی به طور معمی

نمودن ضرر غیرمستقیم از شمول ماده با کارکرد واقعی آن مغایر است. بنابراین چنانچه اقدامات رقابتی 

کنند. ضمن آنکه جبران این عرفا سبب ورود ضرر به رقبای تجاری گردد عقال در جبران آن تردید نمی

قاعده تسبیب قابل توجیه است. عدالت اجتماعی نیز اقتضا گونه ضررها با مبانی منع ضرر غیرمتدارک و 

دارد که عاملین ایجاد چنین ضررهایی مسئولیت جبران آن را پذیرا باشند. چه اینکه نه تنها ضرر 

 غیرمستقیم ناشی از عمل زیانبار آنهاست، منفعت ناشی از اعمال ناسالم تجاری نیز عاید آنها شده است.

 ـ نتیجه3

خی در بر علت تامه امکان تشخیصبرآورد دقیق خسارت، عدم  واثبات رابطه سببیت امکان عدم 

گردند و عدم احراز شرایط ضرر قابل جبران از جمله عواملی هستند که موجب می ضررمصادیق از 

 025حکم مندرج در ماده مشخص منسوب نمایند.  محاکم نتوانند به سهولت خسارت را به یک عاملِ

جود . با وهای فوق افزودو لزوم مستقیم بودن ضرر را نیز باید به محدودیترسی مدنی قانون آیین داد

د در موارد استثنایی با توسل به اصل جبران کامل نتمایل داردر حقوق مسئولیت مدرن، حقوقدانان این 

ضایی قد. رویه نخسارات و قواعد فقهی مانند الضرر و تسبیب، ضررهای غیرمستقیم را قابل جبران بدان

گاهی تمایل دارد همگام با نظامهای حقوقی دنیا در راستای اصل جبران کامل خسارات گام برداشته و 

برخی از ضررهای غیرمستقیم را که رابطه سببیت بین آنها و فعل زیانبار قوی است، قابل جبران اعالم 

ود. شدر محاکم باالتر نقض میکند. اما اندک تالش دادرسان آشنا به حقوق مسئولیت مدرن، در اکثر موارد 

علت این امر عمدتا به جهت عدم آشنایی محاکم با مبانی مسئولیت مدنی و شرایط ضرر قابل جبران و 

در حالیکه اصل جبران ناپذیری ضررهای غیرمستقیم یک اصل مطلق نیست. تشخیص مصادیق آن است. 

ف ببیت عرفی است بنابراین چنانچه عرتکرار و تاکید بر رابطه سضرر مستقیم بودن شرط از آنجا که 

ضرر وارده را منتسب به فعل زیانبار بداند ضرر وارده ولو غیرمستقیم قابلیت جبران خواهد داشت. این 

                                                           
 ،دینی)بااند که پس از انقالب وضع گردیده قانون تجارت الکترونیک سایر قوانین مرتبط با حقوق رقابت هستند 99و  91برنامه چهارم توسعه ... و مواد 

 .(74، 4361 ،؛ جعفرزاده و شیخی99، 4364
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نظر با مبانی فقهی ما خصوصا قواعد تسبیب، الضرر و مقابله به مثل هماهنگ بوده و در راستای تحقق 

 اصل جبران کامل خسارات زیاندیده است.

 ابعمن

ی عملیات حذف زیان تبعی در موافقتنامه .(4367) هوشمند صابر. و رضا ،طجرلو ؛سید نصراله ،ابراهیمی

 (.3)11، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، مشترک نفتی با تاکید بر نظام حقوقی انگلستان

 .انتشارات اسالمیه :، تهران4. ج حقوق مدنی(. 4373امامی، سید حسن. )

 .76، فصلنامه تحقیقات حقوقی، المللی کاالخسارت تبعی در بیع بین(. 4369بادینی، حسن و دیگران. )

 ران:، تهدر مسئولیت مدنی« ضرر اقتصادی»بررسی تطبیقی قابلیت جبران  .(4365بادینی، حسن. )

 (.4)14فصلنامه حقوق، 

 میزان. هران:، تمسئولیت مدنی .(4369باریکلو، علی رضا. )

 ،یموسو یمهد دی، ترجمه سدر حقوق انگلستان یمدن تیشبه جرم و مسئول .(4311) .ورا نگهام،یمبر

 .زانیتهران، م

 .اول، تهران، دانشگاه امام صادق اپ، چ«مسئولیت مدنی»ضمان قهری (. 4364بهرامی احمدی، حمید. )

ها و سازمانها مردم  قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن .(4367) اختیاری احمد. بیگدلی، سعید و

 (.23)9، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، نهاد

 گنج دانش. ، تهران:ترمینولوژی حقوق .(4372جعفری لنگرودی، محمدجعفر. )

 .میزان :، تهرانحقوق مدنی)مسئولیت مدنی((. 4362) .حیاتی، علی عباس

 ، چاپ ششم، تهران. (یآموزش یفقه روز )رساله .(4360) .یعل دیس ،یاخامنه

محدودیت های خسارات قابل جبران  .4360) علی پور، رضا. و خشنودی، رضا؛ شکوهیان، سید علیرضا

 (.4)7ت، فصلنامه علمی پژوهشی  دانش حقوق مدنی، در حقوق رقاب

 میزان. ، ترجمه مجید ادیب، تهران:اصول مسئولیت مدنی .(4361) .ژوردن، پاتریس

، نشریه علمی پژوهشی فقه ایران النفع درنظام حقوقیجایگاه عدم(. 4365شمالی، نگار. ) و سکوتی، رضا

 (4-2)4وحقوق اسالمی، 
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کیا و سیدمهدی دادمرزی، دانش، ترجمه محمد حسین دوره حقوق تعهدات .(4311) .سنهوری، عبدالرزاق

 دانشگاه قم. قم:

 انتشارات مجد. دوم، تهران: چاپ ،آثار قراردادها و تعهدات(. 4313شهیدی، مهدی. )

 :تهران مسئولیت مدنی )الزامات خارج از قرارداد(، (.4363) .رحیمی، حبیب اهللو  صفایی، سیدحسین

 سمت.

 دانشگاه تهران. ، تهران:الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری(. 4312کاتوزیان، ناصر. )

 ومعل و حقوق دانشکده مجله ، مدنی مسئولیت در فرصت رفتن دست از نظریه .(4315. )محمود کاظمی،

 .03 ،دانشگاه تهران سیاسی

 دار الکتب اإلسالمیة. :. چ ششم. تهرانقاموس قرآن .(4142سید على اکبر. )  قرشى،

 ، پژوهشهای حقوق تطییقی،باز تعریف عدم النفع و مقایسه آن با مفاهیم مشابه .(4362). محمودی، اصغر

47(1.) 

 الحصول محقق النفع عدم خسارت جبران نظریه(. 4367زارچی پور، روح اله. ) و ابوالقاسمنقیبی، سید 

 (.44)1فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی،  ،امامیه فقه در

 .(45) 6  ، ماهنامه دادگسدددتری، شدددماره مفهوم عدم النفع .(4312هدایت نیدددا، فرج اله. )

 یب( عرب

 .اینشر ک :، تهرانالمکاسب هیحاش (.4311. )یعل رزایم ، یروانیا

 .ینشر الهاد :چاپ اول، قم ،هیالقواعد الفقه (4146) .دحسنیس ،یبجنورد

 موسسه نشر اسالمی. ، چاپ دوم، قم:سرائر(. 4145) .محمد بن إدریس ،حلّی

بن عبدااهلل  نیحس قی، تحقالعرب من الکلوم ودواءکالم شمس العلوم (.4145). دینشوان بن سع ،یریحم

 دارالفکر المعاصر. یانی و یوسف محمد عبداهلل، بیروت:ی و محمد بن علی االرالعمدر

 .هیالمکتبه المحمد: ، چاپ اول، تهرانالضرر یقاعده نف یرساله ف .(4373) .یموس خیش ،یخوانسار

  نا.جا: بیبی ،منهاج الفقاهة التعلیق على مکاسب .تا()بی .سید محمد صادقروحانی، 

 نا.: بیجا ی، ج دوم، باسرار المکاسب یالطالب ال هیهدا. (4370فتاح ) رزای. میزیتبر یدیشه
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 .دارالکتابقم:  ع،یالب یمعن قیتحق یرساله ف .(4361) .یفتح اله بن محمد نماز ،یاصفهان عهیالشر خیش

  .ؤسسة النشر اإلسالمیم ، قم:قواعد األحکام( 4141).، حسن بن یوسفحلی هعالم

  .مؤسسة النشر االسالمی، قم: کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکامتا(، )بی هندیفاضل 

چداپ  ،ییسدامرا میو ابدراه یمخزومد یمهد قیتحق ،نیکتاب الع(. 4145) بن احمد. لیخل ،یدیفراه

 نا.: بیدوم، قدم

 .  تیالبموسسه اهلقم: ، ج ششم، شرح القواعد یجامع المقاصد ف. (4144) .نیالحس بنیعل ،یکرک

 نا. یب :جا ی، چ اول. بمصطلحات الفقه .تا(یمشیکنى، میرزا على. )ب

 .مؤسسة اسماعیلیان قم: ،المکاسب المحرمة .(4314) .موسوی خمینی، روح اهلل

موسسه  :قم ،چ اول ،یخوانسار یموس خیش راتی، تقرالطالب ةیمن(. 4141) .نیمحمد حس رزایم ،ینینائ

 .یالنشر االسالم

 .دارالکتب االسالمی :بیروت چاپ هفتم،، جواهرالکالم .(4392) .نجفی، محمد حسن

 .یرتیمکتبه بص :قم، 4چ ، قواعد االحکام انیب یف امیاال دیعوا(. 4151احمد. ) یمول ،ینراق
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