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نظریه  مفهوم  اول:  دادن ی  بخش  قابل    از دست  در  تردید  مبنای  مفاهیم مشابه،  از  آن  تمیز  و  فرصت 

 جبران بودن 

ی  ی جدیدی است که در عالم حقوق مطرح شده است. در برخی کشورها سابقه فرصت نظریه   دست دادنی از  نظریه 

دانان  چند ده ساله دارد اما در برخی کشورها نظیر ایران تاکنون خبری از آن نبوده و به طور خالصه در بین حقوق 

توانند با استفاده  رند که می هایی دا دست دادن فرصت این است که گاهی افراد فرصت   ، از مطرح شده است. منظور از

از آن کسب نفع کنند یا فرصت دارند تا از خود دفع ضرر کنند. در عالم حقوق مفاهیمی وجود دارد که با این نظریه  

آن  مفهوم  و  دارند  مانند عدم ها می شباهت  مفاهیمی  مشتبه شوند.  فرصت  دادن  از دست  با مفهوم  النفع،  توانند 

ها و  طر، ضرر آینده. بنابراین در بررسی این نظریه به بررسی این مفاهیم و تفاوت موقعیت عملی، ضرر محتمل، خ

ها  گونه فرصتاین  دست دادنپردازیم. از طرف دیگر در خسارت و ضرر بودن از  ها با این نظریه می های آنشباهت

خصوص ضرر بودن    شک و تردیدهایی به وجود آمده است. شک و تردید به وجود آمده از دو جهت است: یکی در

ی سببیت است. در توجیه و برطرف نمودن این شک  رابطه ها و دیگری در خصوص وجود  این فرصت   دست دادناز  

 ها خواهیم پرداخت.  و تردیدها دالیل و نظرات مختلفی بیان شده است که به بررسی آن 

  ی آن با مفاهیم مشابهی از دست دادن فرصت و مقایسه فصل اول: مفهوم نظریه 

ی از دست دادن فرصت، قابل جبران بودن یا نبودن آن، شرایطی که برای قابل جبران  که به بررسی نظریه برای این 

توان ارائه داد، ابتدا باید مفهوم آن را  هایی که برای جبران ضرر و زیان در این حالت می بودن آن الزم است و روش 

د پرداخته شود. باید دانست فرصت به چه معناست؟ چه موقع  به درستی دانست تا پس از آن به بررسی سایر موار

تواند توان گفت که فرصت از دست رفته است؟ اگر فرصتی از دست رفته است، این از دست رفتن چه اشکالی می می 

وجود دارند که ممکن است در مقام تئوریک یا    داشته باشد؟ از طرف دیگر در عالم حقوق موارد و مفاهیم زیادی 

که ما با چنین اشکال و ابهامی مواجه نشویم باید به بررسی آن  ا این نظر مشتبه شود، بنابراین برای این عمل ب

   توانند با این نظریه داشته باشند بپردازیم. های احتمالی که آن مفاهیم میها و تفاوت مفاهیم و شباهت 
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 گفتار اول ـ مفهوم از دست دادن فرصت و اشکال مختلف آن 

رو هستیم. مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد.  ما با دو نوع مسئولیت به طور کلی روبه   در حقوق، 

اند و  ی حقوق اهمیت زیادی یافته مسئولیت خارج از قرارداد که به مسئولیت مدنی معروف است امروزه در حوزه 

در مسئولیت مدنی هدف اصلی شناخت    اند.ترین مباحث حقوق تبدیل شده مهم   به یکی از  ترین و حتی یکی از مهم 

روش انواع خسارت  و  می ها  آن  برای جبران  که  این خسارت هایی  شناخت  برای  است.  داد،  ارائه  مفاهیم  توان  ها 

وجیه شود  های افراد در قالب این مفاهیم و نهادها تها و مسئولیتمتعددی وجود دارند که سعی شده است خسارت 

 و سعی شود خسارت وارده به افراد جبران شود. 

یکی از مفاهیمی که امروزه مطرح شده است از دست دادن فرصت است. ما در این گفتار به تعریف و بیان مفهومی  

های مختلفی که  پردازیم. پس از بیان تعریفی از این نظریه، به بیان شکلکه از این نظریه مطرح شده است می 

کنیم که از دست دادن فرصت به چه اشکال  پردازیم و بررسی می شوند، میقق از دست دادن فرصت می موجب تح 

 هایی ممکن است اتفاق بیفتد.  و حالت 

 مبحث اول ـ مفهوم از دست دادن فرصت 

در این نظریه از دو تعبیر استفاده شده است. یکی شانس و فرصت است و دیگری از دست دادن. در زبان فارسی  

 2وقت، مساعدت روزگار و فرصت به وقت مناسب برای انجام کاری، مجال،    1نس به بخت، طالع، اقبال معنی شده شا

برای کاری معنی شده است نوبت، وقت مناسب  کار، مجال،  پروای  از  3و در جای دیگر  برخی  ایران  . در حقوق 

. در حقوق انگلستان برای این  4اند استفاده کرده دانان برای بیان این نظریه از عبارت از دست دادن بخت  حقوق 
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. در حقوق فرانسه برای بیان این  5استفاده شده است   OpportunityLoss ofیا  Loss of Chanceنظریه از عبارت 

 . 6استفاده شده است La Perte d’une Chanceنظریه از عبارت 

فرصت دارد تا از وقوع زیانی     در آینده را دارد، یاگاهی شخص در موقعیتی قرار دارد که امکان تحصیل منفعتی  

تواند  جلوگیری نماید. مثالً شخص امکان شرکت در یک مسابقه را دارد و شرکت او در مسابقه فرصتی است که او می 

کند و خود را  ی مسابقه از آن بهره ببرد. یا شخصی یک سال برای شرکت در کنکور تالش می برای تحصیل جایزه 

کند و مانع حضور او در  کند تا مجوز ورود به دانشگاه را بگیرد اما در روز کنکور شخصی او را حبس میی آماده م

شود و در نتیجه فرصتی که برای قبولی و شرکت در آزمون و امتحان کردن شانس خود داشته را از  سر جلسه می 

صت دارد برای جلوگیری از وقوع آن  دهد و گاهی شخصی که در معرض وقوع زیانی قرار گرفته است، فردست می 

ی آن اقدام نماید. مثالً فردی که مبتال به بیماری شده است، هنوز  کم جلوگیری از گسترش و توسعه و یا دست 

ی بدوی دعوا محکوم  معالجه و درمان آن اقدام نماید و خود را درمان کند. یا شخصی که در مرحله فرصت دارد برای  

دهد تا از حکم محکومیت تقاضای تجدیدنظرخواهی کند و از  شده است به شخص دیگر به عنوان وکیل وکالت می 

ی از تجدیدنظرخواهی  انگارقطعی شدن حکم محکومیت جلوگیری کند اما وکیل مذکور به دلیل اهمال و سهل 

ماند در نتیجه موکل شانس و فرصتی که برای نقض حکم و جلوگیری از قطعیت آن  کردن نسبت به رأی باز می 

ی »از دست  دهد. هر گاه تقصیر دیگری باعث شود که فرد این فرصت را از دست بدهد، مسئله داشته را از دست می 

کند و پزشک در اثر تقصیر، نوع بیماری وی را  شک مراجعه می شود. »مثالً بیماری به پزدادن فرصت« مطرح می 

شود که وی در آن زمان مبتال به بیماری  کند، ولی بعداً کشف می دهد و او را سالم معرفی می به موقع تشخیص نمی 

شد و  بوده است که اگر پزشک تقصیر نکرده بود، قابل تشخیص بود، هر گاه در آن زمان بیماری تشخیص داده می 

 
5 – Horsey Kirsty and Rackley Erika, Tort Law, Oxford University Press, 2009, P239. 

6 – Viney, Genevieve et Jourdain, Patrice, Traite de Droit Civil, Les Conditions de La Responsabilite, 2e Ed., L. 

G. D. J 1998, P71. 



 

 
وم و  اطالعات علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه عل( از پایگاه 9/1395/ 6/ و تاریخ 195929یها )وزارت علوم، تحقیقات، فناوری به شمارههای تحصیالت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها و رسالهنامه، پایان ی پیشنهادهای ثبت و اشاعهنامهی آییندسترسی به این مدرک بر پایه

 ی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است.( و الحاقات و اصالحات بعد1348ی قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان )های علمی، آموزشی و پژوهشی و بر پایهفناوری اطالعات ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف

4 

 

گرفت شانس درمان بیماری وجود داشت ولی اکنون چنین شانس و احتمالی از بین رفته  تحت معالجه قرار می 

 . 7است«

ها در  آورند و قرار دادن آن ها در زندگی به دست می هایی که انسان»در واقع این نظریه، با ارج نهادن بر فرصت 

انسانی دارایی دامنه  ارزشمند  تقویت این فرصتها، درصدد جبران  های  از  های گرانقدر است. به  خسارت ناشی 

های عاطفی آن  های ملموس افراد، یا سرمایه طور که اتالف )بالمباشره یا بالتسبیب( دارایی موجب این نظریه، همان 

ن  ی جبرازا بوده و عامل زیان باید از عهده های پیش آمده برای افراد نیز مسئولیت زا است، تقویت فرصتمسئولیت 

   .8آن برآید« 

دهد که  در تعریف دیگر از نظریه، از دست دادن فرصت آمده است: »دکترین از دست دادن شانس به ما اجازه می 

ی قابل دستیابی و مطلوب جبران خسارت کنیم. مثالً  یا کاهش انتظار دستیابی به یک نتیجه   دست دادنبرای از  

شانس    ٪50یا کمتر از    ٪50ی از دست دادن شانس به خواهان که  ی نادرست پزشکی، نظریه های معالجه در پرونده 

دهد که از پزشکی که این شانس را از دست داده یا شانس  ی بهتر را دارد، اجازه می درمان یا دستیابی به نتیجه 

  است: تعریف دیگر از این نظریه آمده    در .  9ی بهتر را از او گرفته تقاضای جبران خسارت کند« دستیابی به نتیجه 

دارد خوانده برای کاهش )یا از دست دادن( شانس خواهان جهت دستیابی  از دست دادن فرصت بیان می   ی»نظریه 

معقول مسئول است و باید به دلیل از دست دادن این احتمال جبران غرامت کند. اگرچه این امر ممکن    یبه نتیجه 

ای که از اعمال قاعده  آید کامالً با نتیجه به دست می ای که از این نظریه  شد اما نتیجه است در ابتدا محسوس با

  «.10آید متفاوت استسنتی به دست می 

 
محمود،    -7 د نظریهکاظمی،  فرصت  دادن  دست  از  مدنی،  ی  مسئولیت  دانشکدهمجلهر  پاییز  ی  تهران،  دانشگاه  سیاسی  علوم  و  حقوق   ،  1380ی 

 .190، ص 53ی شماره

ناطق نوری، سوده،    -8 ی ی »از دست دادن فرصت« بررسی اجمالی حقوق اروپا و ایاالت متحدهی تطبیقی نظریهی مطالعهمقاله امینی، منصور و 

 .22، ص 3ی ، شماره1390های حقوق تطبیقی، پاییز پژوهشآمریکا، 

9 – Weigand, Tory, A, Loss of Chance in Medical Malpractice: The Need For Caution, 2002, p1. 

10 – Koehler, Jonathan j., psychological Aspects of the loss of Chance Doctrine, The University Of Texas At Austin 

And Arienne P. Brint Harvard Law School, 2nd conference on Psychology and Economics Center for Advanced 

Research and Statistic (ecares) Brassels 8 june 2001 and Belgium 10 june 2001.  
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برای عاملش  افتد که عملی مستعد به وجود آوردن مسئولیت  در حقوق فرانسه نیز گفته شده: »بسیار اتفاق می 

است. مثالً تصادف جسمی را در نظر  است که شانس محقق شدن سود یا اجتناب از زیانی را از دیگری سلب نموده  

تواند قربانی را از حاضر شدن در یک مسابقه یا یک آزمون  بگیرید که معلولیتی به بار آورده است. این تصادف می 

خواهد با او ازدواج کند یا او را از امید ارتقاء شغلی  که شغلش به آن بستگی دارد باز دارد یا از ازدواج با کسی که می 

به کمک غذایی و ... از   یاز سرگیری یک حرفه بعد از بازنشستگی ناامید نماید. برای نزدیکان قربانی امید یا امکان 

یا وکیل مهلت یک تشریفات    یهای دیگری را هم در نظر گرفت: یک مشاور حقوقتوان فرضیه رود. البته می دست می 

به طور معمول پیش نرود: در نتیجه موکل شانس  ود که فرآیند دادرسی  ش می این موضوع باعث  گیرد و  را نادیده می 

کند.  دهد. اقدام متقلبانه و نادرست، قربانی را از شانس افزایش مشتریانش محروم می برنده شدن را از دست می 

بایست دنبال شود طرف دیگر را از امکان تحقق مزایایی که بر  عدم اجرا یا فسخ پیش از موعد قراردادی که می 

   «.11افتد نماید. از بین بردن شانس خسارتی است که اغلب اتفاق می ده محروم می رویشان حساب کر 

و این فرصت با نفع نهایی مورد انتظار    دست رفته »بنابراین آنچه در اینجا مدنظر است خود فرصتی است که از  

رکن  ده متفاوت است.  از دست رفتن فرصت اجتناب از زیان به وجود آم  ی النفع( یا زیان نهایی که در نتیجه  )عدم

رسیدن فرصت در آینده احتمالی است. فرصت و شانس همیشه به    یاصلی در این نظریه احتمال است. به نتیجه 

 «. 12گفتند و عدم النفع مسلم یا ضرر مسلم بود رسد و اال به آن شانس نمینتیجه نمی 

 فروض مختلف از دست دادن فرصت  ـ مبحث دوم

تواند نمود  دهند به دو شکل می هایی که افراد از دست می رسیم فرصت این نتیجه می   با توجه به توضیحات فوق به 

ها پیدا کند. گاهی افراد در جامعه فرصت این را دارند که کسب نفع کنند و دیگری این فرصت و شانس را از آن 

فراد جامعه فرصت و شانس این را  ا  نیز  از دست دادن فرصت کسب نفع مواجه هستیم، گاهی  یگیرد و با مسأله می 

 
11 – Viney G et jourdian P,op.cit, P 72. 

12- Viney G et jourdian P, op.cit, P 73. ،191همان، ص  محمود، به نقل از کاظمی  . 
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ها تحمیل شود جلوگیری کنند اما دیگری این شانس و  دارند تا از وقوع یک زیان که در آینده ممکن است بر آن 

رو هستیم. بنابراین ما در  گیرد و با مسأله از دست دادن فرصت اجتناب از ضرر و زیان روبه ها میفرصت را از آن 

 پردازیم.  فرض می جا به بررسی این دو  این

 بند اول: از دست دادن فرصت تحصیل منفعت )کسب نفع(  

شود این فرصت از بین  »گاهی شخص فرصت دارد تا منفعتی را در آینده تحصیل نماید و تقصیر دیگری باعث می 

در  نده شدن در مسابقه و به دست آوردن جایزه یا فرصت شرکت در کنکور و قبول شدن  ربرود، مانند فرصت ب

 «.13دانشگاه

البته در این فرض در بررسی از دست دادن فرصت و امکان یا عدم امکان قابل جبران بودن و خسارت تلقی کردن  

 های مختلف را در نظر گرفت:  ها باید حالتاین نوع فرصت  ن از دست داد

 . اوالً: آمادگی شرکت کننده در امتحان به حدی است که موفقیت وی بدون تردید حاصل است

کننده در امتحان در حدی نیست که بتواند در امتحان موفقیت حاصل کند یا  های شرکتثانیاً: استعداد و توانایی 

 که احتمال قبولی او در امتحان ضعیف است. این

ثالثاً: اگرچه شخص در امتحان شرکت نموده ولی شرایط ورود به دانشگاه بر فرض شرکت در جلسه امتحان و قبولی  

 14ز نیست. یادر آن ج

شود فرصت کسب نفع از بین رفته یعنی  به طور کلی نفع یا مادی است یا معنوی. بنابراین هنگامی که گفته می 

 فرصت کسب یک نفع مادی یا یک نفع معنوی از بین رفته است. 

 
13 – Ibid. 

  پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی،  دانشگاه تهران، حسنعلی، به راهنمایی درودیان،  ،ضرر و اقسام آن در مسئولیت مدنیـ سامت، محمدعلی،  14

 .66، ص 1371
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 فرصت کسب نفع مادی دست دادنالف: از 

وقت شخص به اقدامی دست زند که در نتیجه آن بر اعیان اموال او یا بر ارزش اموال و مالکیت معنوی او افزوده    هر

گاهی شخص فرصت و    15گوییم نفع مادی به دست آورده است.  یا منفعت و حق مشروعی به دست آورد می شود  

الی  اکند که کبرد و مشتری پیدا می ار می خرد و به بازشانس کسب نفع را دارد مثالً شخصی کاالیی را ارزان می

خود را به قیمت خوب به او بفروشد در این هنگام شخص ثالث در معامله دخالت کرده و عیوبی واهی بر آن کاال  

از خرید منصرف می می  و خریدار  نتیجه صاحب  نهد  از دست  شود، در  برای کسب سود داشته  کاال فرصتی که 

های  ن درختان انار خود را با دادن کود مناسب بر طبق نظر کارشناس و انجام هرس دهد یا کشاورزی در زمستامی 

الزم که بر روی درختان الزم بوده فرصت این را داشته است که در پاییز محصول خوبی برداشت کند اما بعد از  

شود در  ها میوفه با رها کردن بزهای خود در باغ باعث از بین رفتن تمام شکاینکه درختان شکوفه دادند شخصی  

. در دو مثال فوق حصول نفع احتمالی بوده  دهد نتیجه صاحب باغ فرصت کسب ثمر و سود کار خود را از دست می 

 اما شخص فرصت و شانس این را داشته که نفع مادی کسب کند و بر دارایی خود بیفزاید. 

 ب: از دست دادن فرصت کسب نفع معنوی  

ها تقویت جنبه معنوی اشخاص است و تمایالت  دام و فعالیتی که هدف از انجام آن نفع معنوی یعنی انجام دادن اق

ها ممکن است منجر به کسب نفع مادی شود یا کسب  بعضی از این فعالیت   16کند.ها را ارضا میروانی و روحی آن 

 نفع معنوی صرف باشد.  

کند و  رود مدارج ترقی را طی می نشگاه می مثالً فرض کنید دختری با رنج و مشقت بسیار توسط پدر و مادر به دا

ها که خود را صاحب عنوان معرفی کرده انتخاب  چند خواستگار دارد اما در نهایت یکی از آن   شود، صاحب عنوان می

جا دختر فرصت کسب نفع معنوی که از    شود که او دختر را فریب داده است، در اینکند بعداً مشخص می می 

 
 .  242ص ـ کاتوزیان، ناصر، همان، 15

 .  254و کاتوزیان، ناصر، همان، ص  106ص ،1375 ترجمه اشتری، محمد، نشر حقوقدان، چاپ اول،دنی، مسئولیت مـ لورراسا، میشل، 16
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خواستگار مناسب می توانسته نصیب او گردد از دست داده است. ورزشکاری مدت مدیدی را    ازدواج یا با انتخاب

خود برسد و از این طریق    یشرکت کند و به مقام باالی ورزشی در رشته کند تا در مسابقات المپیک  تمرین می 

کت در مسابقه را از  کسب شهرت کند، یک هفته مانده به مسابقات در خیابان در اثر تصادف با تاکسی امکان شر

 رود.  دهد و در نتیجه فرصت و شانسی را که جهت کسب موفقیت و شهرت داشته از بین می دست می 

لذت   زیان  عنوان  تحت  زیان  نوع  این  از  خارجی  حقوق  می   (loss of amenity)در  برده  زیان،    17شود. نام  این 

های خاص مثل انجام یک ورزش یا  محرومیت از لذایذ زندگی است که شامل موارد زیر است: از دست دادن لذت

های زندگی عادی مثل از دست دادن چشایی و  طور کلی، از دست دادن لذت  یک فعالیت تفریحی معین یا به 

 18بویایی، محرومیت از تفریحات معمول و غیره، زیان جنسی.

 فرصت اجتناب از ضرر  دست دادنبند دوم: از 

آ.د.م سابق بیان داشته بود: »ضرر ممکن است به واسطه از بین    728ماده    19ضرر )خسارت( تعریف قانونی ندارد.  

گونه که مالحظه  شده است«. همان فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می   یرفتن مالی باشد یا به واسطه 

دارند: »در هر کجا که نقصی در اموال  برخی در تعریف ضرر بیان می   20ا ضرر تعریف نشده است.ج  در این شود  می 

گویند  ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سالمت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید می 

حی ضرر استفاده شده  بیان مفهوم اصطال های مختلفی برای  در حقوق خارجی واژه   «.21ضرری به بار آمده است

 
17 – Harpwood, Vivienne, Modern Tort Law, 5th Edition, p 394. 

 .190، ص 1385سال چاپ دوم،  نشر میزان،  مجید، ترجمه و تحقیق ادیب، اصول مسئولیت مدنی، ـ ژوردن، پاتریس،  18

 .21، ص  1376 چاپ پنجم،  تهران، جلد چهارم، انتشارات امیرکبیر،دانشنامه حقوقی،  ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر،19

 . 407، ص 1376جلد اول، چاپ هجدهم،  انتشارات اسالمیه، تهران، حقوق مدنی، حسن،   سید امامی،ـ 20

 .  242ص   ـ کاتوزیان، ناصر، همان،21
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زیان،    « خسارت،Damage« برای بیان مفهوم ضرر استفاده شده است. » Prejudice»   و «Damage»  هایاست. واژه 

مبلغ پرداختی به طرف خسارت دیده    جبران خسارت از طریق دادگاه،   ، غرامت، تاوان خسارت «Damagesضرر و »

  22جبران خسارت یا مجازات باشد.و پرداخت خسارت است که امکان دارد برای 

گیرد که ممکن است ضرر و  فرصت اجتناب از ضرر یعنی گاهی اوقات شخص در وضعیتی قرار می   دست دادن از  

سعی    یاکنند که دفع ضرر کنند  »در این چنین وضعیتی اشخاص به طور معمول تالش می   23زیانی به او وارد شود. 

اهش دهند. حال اگر دیگری در این وضعیت مانع آن شود که این شخص  کنند تا میزان ورود ضرر به خود را ک

فرصت و شانسی که جهت دفع ضرر از خود داشته را از دست بدهد با مسأله از دست دادن فرصت اجتناب از ضرر  

های ناشی از خطاهای پزشکی است که در اثر تقصیر پزشک بیمار  مواجه هستیم. مورد بسیار شایع این فرض زیان 

 «. 24دهد صت معالجه و شانس بهبودی را از دست می فر

های  رود و از ترشحات غیرمعمول و خونریزی سارا کانر نزد دکتر متخصص زنان می   2008مثالً در آگوست سال  

شود که کانر  کند. بعد از معاینه مشخص می متناوب که چند روز قبل از قاعدگی اتفاق افتاده با دکتر صحبت می 

با دکتر دیگری مشورت    برد، های بیماری رنج می است. در نوامبر همان سال در حالی که از نشانهمبتال به عفونت  

کند و  بار دوم کانر به پزشک دوم مراجعه می شود که شرایط نرمال است. برای  کرد. بعد از آزمایش مشخص می 

ده است. برای بار سوم کانر  دارد که خونریزی شدیدتر شده و یک نقطه سخت در مدخل رحم او ایجاد ش بیان می 

دارد که خونریزی شدیدتر شده و یک نقطه زمخت دیگر در رحم  کند و بیان می دکتر را مالقات می   2009در فوریه  

شود. به دنبال این تشخیص  او ایجاد شده است. در این زمان با انجام آزمایش کانر مبتال به سرطان تشخیص داده می 

فوت    2009اکتبر    31بخش نبوده و او در  گیرد. اما درمان نتیجه درمانی قرار می   کانر تحت پرتودرمانی و شیمی

اند و زودتر تشخیص  که در تشخیص سرطان قصور کرده کند. شوهر کانر علیه پزشکان و بیمارستان به این دلیل  می 

 
 .  369ص  ،1378انتشارات گنج دانش، تهران،  فرهنگ حقوقی بهمن، انگلیسی ـ فارسی،  ـ آقایی، بهمن،22

 .  22سوده، همان، ص  منصور و ناطق نوری، ـ امینی،23

 .192همان، ص   محمود، به نقل از کاظمی، P.Jourdian, G. Viney, P. Le Tourneaـ 24
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از دست دادن    با یک نوع، دهد ما  نظر از نتیجه و رأیی که دادگاه می کند. در این پرونده صرف اند شکایت می نداده

 25فرصت اجتناب از ضرر مواجه هستیم. 

تواند متفاوت باشد. در معرفی و بیان انواع ضرر گفته شده: ضرر  آن هم می  دست دادن برحسب نوع ضرر فرصت از  

ضرر بدنی و از آن جهت   شود، گیرد ضرر مالی و از آن جهت که به بدن وارد می را از آن جهت که به مال تعلق می 

رایی و حقوق  برخی خسارت را از آن جهت که به دا  26اند.گیرد ضرر معنوی نامیده که به عرض و شرف تعلق می

وارد می  به سرمایه مالی  لطمه  از آن جهت که موجب  و  مادی  شود خسارت معنوی  معنوی می   یشود خسارت 

 27اند. دانسته 

معنوی و جسمانی تقسیم و از دست دادن فرصت اجتناب را در هریک از این نوع    ما نیز ضرر را به سه نوع مادی، 

 کنیم.  ضررها بررسی می 

 رصت اجتناب از ضرر مادی از دست دادن ف (الف

منظور از ضرر مادی، »ضرر قابل تقویم به پول است. ضرر مادی از لحاظ تحقق آن، ممکن است به صورت تلف  

دهد  پرسود را از دست می   یکه تاجری فرصت انجام یک معامله النفع باشد. چنانو یا عدم  شدن )از بین رفتن شیء(

قع به او تحویل نداده است. ضرر مادی از نقطه نظر مالی که صدمه دیده،  به مو  که عمده فروش کاال رابه علت آن 

ممکن است مربوط به یک شیء مادی )مثل خسارت ناشی از تصادفات اتومبیل( یا شخص انسان )مخارج پزشکی  

رر  برخی دیگر در تعریف ض 28یا از کار افتادگی( یا حقوقی باشد که دارای ارزش است. )لطمه به شهرت تجارتی(«. 

 
25 – Warzecha Chris m, The Loss Of Chance Doctrine in Arkansas and the Door Left Open, 2010, p 786. 

 . 143، ص 1361 3ج   گنج دانش، تهران، طق حقوق(، المعارف علوم اسالمی )مندایرهـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر،  26

  انتشارات دانشگاه قم،   دانش کیا، محمدحسین و دادمرزی، مهدی،  مترجمین،  الوسیطفی شرح القانون المدنی الجدید،   ـ احمد السنهوری، عبدالرزاق،27

دارد هر دو جنبه مادی و معنوی  به بعد البته ایشان ضرر بدنی را جدا بیان نموده و اظهار می 242همان، ص    ناصر، . کاتوزیان،498ص   ،1382ج اول،    چاپ اول،

 را داراست.  
 . 106و  105ـ لورراسا، میشل، همان ص 28
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می  بیان  وارد  مادی  مالی شخص  مصالح  یا  به حق  اخالل که  و  تجاوز  هرنوع  از  است  عبارت  مادی  دارند: »ضرر 

 «.29شودمی 

ها شود. توضیح اینکه خسارت« استفاده می  30amageDPecuniaryدر حقوق انگلیس برای ضرر مادی از عبارت »

های «. خسارتGeneral Damage« و خسارت عام »Special Damage»شود. خسارت خاص  به دو گروه تقسیم می 

هایی هستند که در زمان محاکمه معلوم و معین بوده و قابل تشخیص و ارزیابی هستند. این نوع  خاص خسارت

می خسارت مالی محسوب  صرفاً  هزینه ش ها  به صرف  مربوط  زیان  مثالً  هزینه   یوند.  بیمار،  از  درمان،    یمراقبت 

هایی هستند که در  ونقل. اما خسارت عمومی آن خسارتحمل  یویلچر، هزینه ی  تهیهوسایل مثالً    یتهیه   یهزینه 

شوند.  ده ایجاد می زمان محاکمه قابل تعیین و تشخیص نیستند و در نتیجه و به دنبال زیانی که از قبل اتفاق افتا 

های مادی  های غیرمالی. خسارت های مادی و خسارتخسارت  :شوند ها خود به دو دسته تقسیم می این نوع خسارت

وسایلی که در    یتهیه   یهای درمان که در آینده نیاز است، هزینه از دست دادن منافع و سود آینده، هزینه   :مانند 

آسیب به شخص اتفاق    ینند درد و رنج، از دست دادن لذت که در نتیجه غیرمادی ما  هایآینده نیاز است. خسارت 

 31افتد. می 

 شود:  کلی تقسیم می   یضرر مادی به دو دسته 

 ویت منفعت )عدم النفع(فت  ـ2  از بین رفتن مال )از بین رفتن عین، لطمه به حقوق(  ـ1

 ب( از دست دادن فرصت اجتناب از ضرر معنوی 

های حقوقی فارسی از آن به  و نوشته   32گیرد. در قوانینمعنوی در مقابل خسارت مادی قرار می در لغت خسارت  

»ضرر و زیان معنوی« یاد شده است. در کتب عربی با عناوینی    عناوینی همچون »ضرر معنوی«، »خسارت معنوی«، 

 
 .  856جلد اول، ص   همان، السنهوری، عبدالرزاق، ـ احمد 29

30 – Harpwood V., op.cit, p 380. 

31 – Horsey Kirsty and Rackley Erika, op.cit,p 554. 
 قانون مسئولیت مدنی.   1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ماده  171ـ مثالً اصل 32
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« و   amageDMoralچون »  بیان شده است. در متون انگلیسی از عباراتی   33همچون »الضرر االدبی و المعنوی« 

«Immaterial Damage« و »Non-Pecuniaryharm اند. « استفاده کرده 

اند. دکتر سنهوری در تعریف ضرر معنوی بیان  دانان در تعریف خسارت معنوی تعاریف مختلفی ارائه کرده حقوق 

قابل ضرر مادی است و  شود...... ضرری که در مدارند: »ضرر معنوی ضرری است که به مال شخص وارد نمی می 

شود  باشد ضرر معنوی است...... پس ضرر معنوی ضرری است که تجاوز به مال شخص محسوب نمی آن می نقض  

 «. 34آید...... بلکه به مصالح غیرمالی شخص وارد می 

های دی اند: اوالً لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت و آزاخسارت معنوی را به دو گروه عمده تقسیم کرده 

های روحی،  ی صدمه ی معنوی نامید. ثانیاً در نتیجه توان مجموع آن را سرمایه فردی و حیثیت و شرافت که می 

های عاطفی،  های شغلی و هنری و علمی، از دست دادن زیبایی و هماهنگی جسمی و شکستمحروم ماندن از عالقه 

  .35دیده های دینی و اخالقی زیان لطمه به اعتقاد و ارزش 

 نمایند: ت معنوی را به چهار قسمت تقسیم می رخسا 36دکتر سنهوری 

یا اعضاء یا در    ی درد و اندوه یا زشتی در چهره ـ خسارت معنوی به جسم: جراحات و نقص اعضای بدن که مایه 1

 گردد.  شود، خسارت معنوی جسم تلقی می هیئت جسمانی می 

 ـ خسارت معنوی به شرف، اعتبار و عرض  2

 معنوی به عاطفه و احساس مانند ربودن و جداسازی طفل از مادر   ـ خسات3

 ـ خسارت معنوی در اثر تجاوز به حق مسلم و قطعی، مانند ورود به ملک مالک علیرغم ممانعت از سوی مالک.  4

 
 .  864ص ق، همان،عبدالرزا ـ احمد السنهوری،33

 همان.   -34

 .261کاتوزیان، ناصر، همان، ص  -35

 . 864، ص 1ج الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید،  احمد السنهوری، عبدالرزاق،  -36
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های غیرقابل لمسی که در زمان  گونه تعریف کرد: »زیان توان ضرر معنوی )غیرمادی( را این در حقوق انگلیس می 

«.  37شوندضررهای قبلی ایجاد می محاکمه به سختی قابل تعیین و تشخیص هستند و در نتیجه و به دنبال آسیب و  

توان  خسارات معنوی وجود ندارد. اما می   در تعریف دیگر آورده شده است: »مقبولیت جهانی در خصوص تعریف 

هایی که سبب آسیب به اشخاص یا حقوق غیرمادی یا حقوقی که به  ی شبه جرم گفت که این عبارت در زمینه 

 «. 38رود سختی قابل تقویم هستند به کار می 

ارد شود اما  با توجه به توضیحات فوق، ممکن است شخص در موقعیتی قرار داشته باشد که ضرری معنوی بر وی و

فرصت و شانس این را داشته باشد تا از به وقوع پیوستن این زیان جلوگیری کند اما دیگری این شانس را از او  

دارد که دچار بیماری شده است، دکتر او را آزمایش  کند و بیان می گیرد. مثالً شخصی به پزشک مراجعه می می 

شود که او مبتال به سرطان  است اما بعد از چند سال مشخص می   گوید که این امر یک امر عادیکند و به او می می 

بوده و پزشک در تشخیص خود اشتباه کرده است و امکان معالجه نسبت به زمان مراجعه به پزشک به نسبت زیادی  

جا بیمار فرصتی که برای شناسایی  شود. در اینکاهش یافته است. در نتیجه این شخص دچار افت شدید روحی می 

 . 39دهد رمان بیماری خود داشته از دست می و د 

 ج( از دست دادن فرصت اجتناب از ضرر بدنی 

این نوع ضرر ممکن است به صورت ایراد  آید.  ضرر جسمانی ضرری است که به حیات انسان یا سالمت او وارد می 

. برخی زیان  40تجلی یابد جرح بر بدن، ایجاد مریضی، نقص عضو، از کار افتادگی دائم و موقت و ازهاق روح از بدن  

به زیان بدنی را در زیر عنوان زیان مختلط آورده  بابت عمل ای است که می دیده اند. »ضرر مختلط مربوط  تواند 

 ی خسارت مادی و معنوی بکند.  آور واحد، در عین حال، مطالبه زیان

 
37 – Harpwood V., op. cit. P 393, Horsey Kirsty and Rackley Erika, op. cit. P 554.  
38 – Parish Matthew t., Awarding Moral Damages to Respondent States in Investment Arbitration, Berkeley 

Journal of International Law, v 29, Issue 1, A7, 2012, P 225 – 22. 
39 – Buckler, Stephanie, Medical Malpractice Law – Loss Of Chance: Recovery for The Lost Opportunity Of 

Survival, Journal of Health & Biomedical Law, 2009, P 117 – 129. 
 . 856احمد السنهوری، عبدالرزاق، همان، ص  -40



 

 
وم و  اطالعات علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه عل( از پایگاه 9/1395/ 6/ و تاریخ 195929یها )وزارت علوم، تحقیقات، فناوری به شمارههای تحصیالت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها و رسالهنامه، پایان ی پیشنهادهای ثبت و اشاعهنامهی آییندسترسی به این مدرک بر پایه

 ی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است.( و الحاقات و اصالحات بعد1348ی قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان )های علمی، آموزشی و پژوهشی و بر پایهفناوری اطالعات ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف

14 

 

های پزشکی  ی هزینه به تواند مطالی بدنی است که به مناسبت آن مجروح می مورد رایج این نوع ضرر و زیان، صدمه 

 «. 41ی مادی دارند، بنماید )یعنی تلف مال( و خسارات ناشی از کارافتادگی )یعنی عدم النفع( را که جنبه 

« استفاده شده است. زیان بدنی حداقل و به عنوان  Physical harmدر حقوق انگلیس برای ضرر بدنی از عبارت »

مثالً زیانی که    ؛رار گیرند: کارکنان و کارمندان شرکت و مؤسساتتوانند مورد حکم قمثال در خصوص سه گروه می

نتیجه   ؛کنندگانمصرف   .شودبه کارگران معادن در حین کار وارد می  لباس مثالً زیانی که در  های قابل  ی خرید 

ودگی  ی آلشود. جامعه زیانی که در نتیجه وارد می   ها یا خرید داروی تقلبی به مصرف کنندگاناشتعال برای بچه 

 42شود.هوا و آب به مردم وارد می 

 شود ممکن است یکی از این موارد باشد: ای که از آن حاصل می زیان بدنی با توجه به نتیجه 

 دیده؛  خسارت ناشی از مرگ شخص آسیب  .1

   43از کارافتادگی و نقص عضو؛  .2

در موارد فوق هر گاه شخصی که یکی از اعضای خود را از دست داده یا یکی از اعضای وی دچار نقص شده فرصت  

ی از دست دادن  این کار را داشته تا از بروز این زیان جلوگیری کند، دیگری این فرصت را از وی گرفته با مسأله 

 فرصت اجتناب از ضرر مواجهه هستیم.  

 ز دست دادن فرصت با مفاهیم مشابه ی اگفتار دوم ـ مقایسه 

که بتوانیم مفهوم  مفاهیمی در عالم حقوق وجود دارند که با مفهوم از دست دادن فرصت شباهت دارند. لذا برای این

ی  جا به مقایسه از دست دادن فرصت را بهتر بشناسیم و آن را از سایر مفاهیم موجود و مشابه باز شناسیم، در این 

پردازیم. در از دست دادن فرصت دو امر  در هر دو شکل آن با سایر نهادهای حقوقی مشابه می این نهاد حقوقی  

 
 . 245ن، ص ، همچنین کاتوزیان، ناصر، هما 108لورراسا، میشل، همان، ص  -41

42 – Barron Clinard Marshal, Meier Robert F., Sociology Of Deviant Behavior, 2010, P 199. 
 به بعد.    89حسنعلی، درودیان، همان، ص  -43
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چه مورد  ی سببیت و دیگری وقوع ضرر است. در از دست دادن فرصت کسب نفع آن مورد بحث است: یکی رابطه 

ث و اختالف بر روی این  چه بر خواهان وارد شده ضرر است یا خیر؟ در واقع بحتردید است این امر است که آیا آن 

تواند مصداق ضرر و زیان  کند از دست داده است، میچه خواهان ادعای آن را دارد و ادعا میامر است که آیا آن 

ی سببیت تردید وجود ندارد. یعنی در این امر که فعل خوانده موجب بوده است شک  باشد؟ اما در مورد رابطه 

از دست دادن فرصت کسب نفع را با نهادهایی مقایسه کرد که این دو ویژگی   باید  نیست. بنابراین در مقام مقایسه

 را داشته باشند. 

موجب  در از دست دادن فرصت اجتناب از ضرر بر عکس حالت اول، در تحقق زیان تردید نیست و عمل خوانده  

ل خوانده نبود ضرر محقق  که اگر فعی سببیت است؟ این جا شک و تردید بر روی رابطه زیان شده است، اما در این 

ها را داشته  شد یا نه؟ بنابراین از دست دادن فرصت اجتناب از ضرر باید با مفاهیمی مقایسه شود که این ویژگی می 

 باشد. 

 ی از دست دادن فرصت کسب نفع با مفاهیم مشابه مبحث اول( مقایسه 

النفع و از  ی این مفاهیم عدم . از جمله برخی مفاهیم هستند که با از دست دادن فرصت کسب نفع شباهت دارند 

های آن با از دست  ها و تفاوت النفع و شباهتدست دادن موقعیت عملی است. بنابراین ابتدا به بررسی مفهوم عدم 

های آن با از دست دادن  ها و تفاوتدادن فرصت کسب نفع و سپس به بررسی مفهوم موقعیت عملی و شباهت

 .  پردازیمفرصت کسب نفع می 

 النفع  ی از دست دادن فرصت کسب نفع و عدمبند اول ـ مقایسه 

 النفع  الف( مفهوم عدم 

ی  قانون آیین دادرسی کیفری و در زمره   9ی  ماده   2النفع نشده است. در بند  در قوانین موضوعه تعریفی از عدم

قابل مطالبه آمده است: »منافعی که ممکن  از آن  ضررهای  ارتکاب جرم مدعی خصوصی  اثر  بوده و در  الحصول 
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درسی مدنی بیان گردیده: »خسارت ناشی از  قانون آیین دا  515ی  ماده   2ی  شود« و در تبصره محروم و متضرر می 

 النفع قابل مطالبه نیست«.  عدم

خسارت به معنای ضرر وارده را بر دو نوع    44اند. دکتر امامی النفع ارائه نداده دانان نیز تعریف دقیقی از عدمحقوق 

تر  نفی و به عبارت روشندانند: نوع اول ضرر مادی یا خسارت مثبت و نوع دوم تفویت منافع متصوره یا خسارت ممی 

منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است.  دارند: »ممانعت از وجود پیدا کردن بیان می  45النفع. دکتر لنگرودی عدم

   مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد«.

تصادی، آسیب به منافع مالی است که مستقیماً با پول  اند: »زیان اقدر حقوق فرانسه در تعریف زیان اقتصادی آورده 

دیده، چیزی را از دست  شود زیانقابل ارزیابی است. این خسارت ممکن است یک ضرر مسلم باشد که باعث می 

دیده از دارا شدن چیزی که به  النفع باشد و آن زمانی است که زیان بدهد مانند آسیب به مال. یا ممکن است عدم

ی خوبی که در پی لغو نابهنگام یک  توانست انتظار آن را داشته باشد محروم شود. مانند معامله می طول معقول  

«. بر اساس تعریفی که حقوق فرانسه ارائه داده و آن را به از دست دادن یا دست  46سفارش از دست رفته باشد 

دانان و مصادیقی که  یف با تعریف حقوق رسیم که این تعرنتیجه می نیافتن به نفع مورد انتظار تعریف کرده به این  

اند مطابقت دارد. مصادیقی چون محروم ماندن از کار، از دست دادن موقعیت عملی، در  النفع ذکر کرده برای عدم 

 واقع از دست دان نفع مورد انتظار است.  

ی  ها تقسیم زیان به دو دسته بندی تقسیم . یکی از این 47انددر حقوق انگلیس زیان را به انواع مختلف تقسیم کرده 

های صرفاً  ی زیان های مالی نیز به دو دسته است. زیان   Pecuniary –non »49و غیر مالی »  Pecuniary»48مالی »

 « زیان Pure Economic Lossاقتصادی  و   » « تبعی  می Consequential Economic Lossهای  تقسیم  شوند. « 

 
 . 407امامی، سیدحسن، همان، ص  -44

 .445، ص 1346، 3538ی شمارهترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، محمدجعفر،  -45

 . 184ژوردن، پاتریس، همان، ص  -46
47 – Markesinis B. S. & Deakin S. F., Tort Law, Clarendon Press Oxford, Fourth Edition, 1999, P 722. 
48 – Ibid, P 752. 
49 – Ibid, P 764. 
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هایی هستند که بدون وقوع ضرر بر اموال عینی خواهان و بدون ورود صدمه بر خود  های صرفاً اقتصادی زیان زیان

 گذارد.  دارایی او اثر می او یا حقوق او، صرفاً بر 

ها همراه  ضرر تبعی، ضرری است که اگر چه ضرر بر اموال عینی خواهان یا صدمه بر خود او نیست ولی با این ضرر 

شود. مثالً گفته شده  اموال با خود خواهان، ضرر مالی اضافه نیز بر او وارد می  است. یعنی به دنبال ضرر فیزیکی بر

کند. در نتیجه  ی تولید فوالد در حال کار کردن بوده که ناگهان خوانده، کابل برق اصلی کارخانه را قطع می کارخانه

ت برای فلزی که در زمان قطع  ی خسارجا سه نوع زیان وجود دارد: اوالً مطالبه کارخانه تعطیل می شود. در این

برق داخل کوره بوده و باید دور انداخته شود. ثانیاً زیان منافعی که با فروش فوالدی که در کوره بوده به دست  

توانستند  ای که کارخانه تعطیل بوده می آوردند )ضرر متعاقب(. ثالثاً زیان برای دیگر فوالدهایی که در طول دوره می 

 اقتصادی(. تولید کنند )صرفاً 

مطالبه نیست.    دادگاه استیناف رأی داده که زیان نسبت به دو مورد اول قابل مطالبه بوده و نسب به مورد سوم قابل

النفع و ضرر متعاقب گفته شده:  ی عدم . در خصوص رابطه 50النفع استضرر و زیان متعاقب در مثال فوق همان عدم 

های نقض قرارداد باید جستجو کرد.  باشد که در پرونده های متعاقب میخسارتترین شکل از  النفع متداول عدم

. 51شوند ها نیز خسارات متعاقب نمی النفع ی عدم باشند و همه النفع تنها شکل از خسارات متعاقب نمی اگرچه عدم 

دو معنی عام و خاص    النفع را بهالنفع و ضرر صرفاً اقتصادی گفته شده: »اگر عدم ی عدمهمچنین در خصوص رابطه 

به کار گیریم، معنای عام شامل خسارت ناشی از محروم ماندن از نفعی که در صورت اجرای قرارداد )در مسئولیت  

شد، خواه نفع مزبور ناشی از مال معین یا شخص معین  ی متعهد برای طرف دیگر حاصل می قراردادی( به وسیله 

از انجام دادن شامل    آمده است و دیگری معنای خاص که فقط تعهد به دست می   باشد یا نفعی باشد که صرفاً 

النفع مربوط به عین معین مثل خودداری  خسارت ناشی از خودداری متعهد از انجام دادن عمل مورد تعهد است. عدم

 
50 – Horsey Kirsty and Rackley Erika, Op. Cit, PP 172 – 173. 
51 – West Glenn D. and Duran sara G. Reassessing “Consequences” Of Consequential Damage Waivers in 

Acquisition Agreements, Vol 63, 2008, P 792. 
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که اجیر در مدت اجاره  النفع مربوط به شخص معین مانند اینموجر از تسلیم عین مستأجره در مدت اجاره و عدم 

النفع به معنای خاص است. مثالً اگر  «. »در حقوق انگلیس خسارت محض اقتصادی همن عدم 52در ثالث کار کند...

له از موصی محروم گردد،  ی الف دقت الزم و کافی به کار نبندد و موجب شود موصینامه وکیلی در تنظیم وصیت 

   «.53شودله، خسارت محض اقتصادی نامیده می خسارت وارد به موصی 

النفع در حقوق آمریکا نیز به طور گسترده پذیرفته شده است. مثالً در خصوص دعاوی ناشی از تجارت و کسب  عدم

خالف  ی رفتار  النفع اوالً: بر طبق اصل کلی، خسارت باید بالفاصله به وسیله و کار. برای جبران خسارت ناشی از عدم 

ثابت شده باشد. این شرط تنها برای    اطمینان )مسلم( معقول ثانیاً خسارت باید با یک    خوانده ایجاد شده باشد.

ثالثاً  ی میزان آن. محاسبه اثبات وجود خسارت است نه محاسبه  جبران  ی میزان ممکن است تخمین زده شود. 

النفع  بینی باشد. این شرط در خصوص جبران خسارت ناشی از قراداد است و هنگامی که عدم خسارت باید قابل پیش

النفع در سه  مالی دارد. عدم   النفع مبنای بینی ندارد. عدم شود نیاز به اثبات قابلیت پیش جرم ادعا می   به در یک ش 

حالت قابل تصور است. در جایی که اقدام باعث سختی کار شده و درآمد کم شود، در جایی که اقدام باعث توقف  

اقدام باعث شود که کسب و کار هرگز شروع  تجارت شده یا همه یا بعضی از اقدامات محدود شود. در جایی که  

 .  54نشود

 النفع ب( شباهت از دست دادن فرصت کسب نفع و عدم 

اگر از دست دادن فرصت کسب نفع را به معنای از دست دادن نفع نهایی بدانیم، از دست دادن فرصت کسب نفع  

ازنیز نوعی عدم از نفع  با نفی فرصت، فرصت تحصیل  واقع  از عدم تحصیل نفع  بین می   النفع است. »در  و  رود 

 «. بنابراین:55شودالنفع نتیجه می عدم

 
 .259و  258، ص 1386، 135و  135شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، ش  -52

 . 119، ص 1390زامات خارج از قراداد(، انتشارات سمت، چاپ دوم، اهلل، مسئولیت مدنی )ال صفایی، سیدحسین، رحیمی، حبیب -53

54 – Brinig, Brian., P., J. D., C. P. A, Business Damages: Lost Profits Or Lost Business Value, University Of San 

Diego School Of Law, P 2. 
 .193کاظمی، محمود، همان، ص   -55
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داده را از دست  اوالً: در از دست دادن فرصت کسب نفع شخص متضرر نفعی که انتظار حصول آن در آینده می 

 النفع است(دهد. )چون از دست دادن فرصت نوعی عدم می 

 است.  56در صورتی که عمل خوانده نبود محتمل دوماً: در هر دو حاصل شدن نفع در آینده و 

 النفعج( تفاوت از دست دادن فرصت کسب نفع و عدم

ی شمول آن  »چون متعلق فرصت، گاهی تحصیل نفع است و گاهی اجتناب از ضرر، پس از این جهت دایره ـ  1

 «. 57النفع استتر از عدم عام

گردد و تنها در این  النفع حصول منفعت در آینده مسلم است و تقصیر خوانده مانع ایجاد آن می ـ »در مورد عدم2

النفع مسلم قابل جبران است. در صورتی  شود که عدمالنفع« قابل جبران است، لذا گفته میفرض است که »عدم 

. زیرا یکیاز شرایط  58جبران نیستآن، قابل    که حصول نفع در آینده محتمل باشد، از دست رفتن امکان تحصیل 

قابل جبران بودن ضرر و به عبارتی ایجاد مسئولیت این است که ضرر مسلم باشد، هر چند این ضرر بالفعل نباشد  

و مربوط به آینده باشد. ولی در مورد »از دست دادن فرصت« در هر دو فرض آن تحقیق فرصت محتمل است و  

 «.59ست»احتمال« رکن اصلی آن ا

 «.  60النفع« ضرر مربوط به آینده استـ »از دست دادن فرصت ضرر بالفعل است، ولی در مورد »عدم 3

رود در حالی که در  النفع پس از فعل خوانده دیگر امکان تحقق نفع مورد انتظار به طور کلی از بین می ـ در عدم 4

پس از فعل خوانده ممکن است شانس و فرصت  بعضی از شقوق از دست دادن فرصت کسب نفع )و اجتناب از ضرر(  

 
 همان.   -56

 همان.   -57

58-   Mazeaud, Andre tunn, Traite Theorique et Pratique de la Responsabilite Civi Delictuell, 6re ed, 1974, P 267   به نقل

   .194از کاظمی، محمود، همان، ص 

59- Viney G. Op. Cit, P 66  194به نقل از همان، ص . 

 .194کاظمی، محمود، همان، ص  -60
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به طور کلی از دست نرود و هنوز شانس باقی باشد، اما در مقایسه با قبل از فعل خوانده کاهش یافته باشد، بنابراین  

 النفع به حساب آورد.  ی عدمتوان از مقوله تفویت کسب نفع را در تقسیم کلی می 

ارت قابل مطالبه است در حالی که در از دست دادن فرصت کسب  النفع به شرط پذیرش آن کل خسـ در عدم 5

از نفع نهایی  نفع حکم به جبران کل خسارت طرفداری ندارد، بلکه جبران اگر پذیرفته شود، در هر حال کمتر  

 تفویت شده است.  

قانون    6و    5ی  شود )ماده دانان به عنوان یکی از خسارات مادی معرفی میبندی حقوق النفع در تقسیم ـ »عدم 6

 «.61تواند هم در قالب ضرر معنوی و هم ضرر مادی طرح شود مدنی(، در حالی که فرصت از دست رفته می 

 ی از دست دادن فرصت کسب نفع و از دست دادن موقعیت عملی  بند دوم ـ مقایسه

 الف( مفهوم موقعیت عملی 

نسبت به دیگری دارد ولی منفعتی که از آن استیفا  »منظور از موقعیت، جایگاه و وضعیت فانونی است که شخصی 

کند، هر چند مخالف با نظم عمومی و اخالق حسنه نیست ولی تکلیف و تعهد قانونی طرف دیگر و حق قانونی  می 

نیز نمی  واقع در این منتفع  از دست باشد. در  برای  قانونی  دهنده  جا صرف داشتن موقعیت، موجب پیدایش حق 

دست رفتن آن، حق او ضایع شده محسوب گردد. از طرف دیگر وجود منافع ناشی از موقعیت  شود که با از  نمی

«. به عنوان مثال »برادری  62شد، مسلم و حتمی نیست بلکه احتمالی استنسبت به آینده، اگر حادثه واقع نمی 

ای ندارد، ولی ندای  یفه دار مخارج زندگی برادر از کار افتاده و ناتوان خودش است، به حکم قانون چنین وظعهده

وجدان را پاسخ گفته و برای برادر مستمری معین کرده است. برادر مستمند نیز حقی در این باره ندارد، زیرا در  

قوانین ما فقط خویشاوندان در خط مستقیم حق نفقه گرفتن دارند. در این حالت، برادر توانگر در تصادفی کشته  

ی  تواند به استناد موقعیت عملی خویش از رانندهزد که آیا برادر مستمند میساشود و این سؤال را مطرح می می 

 
 .23، همان، ص و ناطق نوری، سوده امینی، منصور -61

 .76، ص 1389انتشارات میزان، چاپ سوم، مسئولیت مدنی، باریکلو، علیرضا،  -62
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ی  مقصر خسارت بخواهد یا باید گفت، چون در قوانین حقی برای برادر شناخته نشده است، او نیز حق مطالبه 

 « 63خسارت ندارد؟

 گونه خسارات از جهاتی تردید شده است:ی این در امکان مطالبه 

ق.م.م    1ی  قه به برادر یک تکلیف قانونی نیست بلکه یک امر اخالقی است، در حالی که طبق ماده اوالً پرداخت نف

توان مسئول تلقی نمود که فعل زیانبار او، حق قانونی دیگری را ضایع یا به آن آسیب رسانده  در صورتی کسی را می 

 باشد. 

بود، هر زمانی احتمال معقول  ر برادر زنده می ثانیاً خسارت ناشی از فقدان موقعیت حتمی و مسلم نیست زیرا اگ

عرفی وجود دارد که برادر از پرداخت نفقه خودداری کند. در حالی که یکی از شرایط ضرر قابل جبران، مسلم و  

 . 64حتمی بودن آن است 

ی  طبق ماده تردید دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که آیا حق باید قانونی باشد؟ برخی معتقدند که بر  

ی خسارت کرد زیرا بر طبق این قانون خسارت کسی را که  ق.م.م باید حق قانونی از بین برود تا بتوان مطالبه   1

حق قانونی او مورد تجاوز قرار نگرفته است ضرر قابل مطالبه نیست و محروم ماندن از احسان برای طرح دعوی  

پسر یا    منطق و رعایت عدالت، هیچ تفاوتی بین مثال فوق و کسی کهدارند که از نظر  . البته بیان می 65کافی نیست 

اند در هر دو مورد  اند و نفعی که از آن محروم شده دیده شوهر خود را از دست داده است وجود ندارد؛ هر دو زیان 

   دهند.هایی پیشنهاد می حلها راهمشروع و اخالقی است. ایشان در پایان برای جبران این گونه خسارت 

تون عبارت »هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده« که در  برخی دیگر معتقدند، مشکل می 

ی  ق.م.م استعمال شده است، را حمل بر این معنا نمود که حق باید قانونی باشد، زیرا در عرف و سیره   1ی  ماده 
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چه الزم است، این است که حق یا منفعت ایجاد  آن   عقال، دلیلی بر اصل لزوم قانونی بودن حق، وجود ندارد بلکه

نتیجه، مراد از حق قانونی هر حقی است که  شده، مخالف با قانون آمره و نظم عمومی و یا اخالق حسنه نباشد. در 

 . 66اعمال و استیفای آن مستلزم انجام عمل خالف قانون آمره یا نظم عمومی و یا اخالق حسنه نیست 

های  ها و شباهتجا به تفاوت عملی ما در این   ز قابل جبران بودن یا نبودن از دست دادن موقعیت به هر حال صرفنظر ا

 پردازیم.  این نهاد با از دست دادن فرصت کسب نفع می 

 ب( شباهت از دست دادن فرصت کسب نفع و از دست دادن موقعیت عملی  

احتمالی است. زیرا در از دست دادن موقعیت عملی حتی اگر  در هر دو حاصل شدن و به دست آمدن نفع یک امر 

داد باز محقق شدن نفع حتمی و مسلم نبوده بلکه احتمالی است زیرا مسلم نیست که اگر  خوانده اقدامی انجام نمی 

کرد. در از دست دادن فرصت به  ی برادر خود را پرداخت می ماند در آینده همچنان نفقه به فرض برادر زنده می 

،  67ی استفاده از آن احتمالی بوده از دست رفته صوص از دست دادن فرصت کسب نفع هم، فرصتی که نتیجه خ

 حتی اگر فعل زیانبار خوانده نبود.  

 ج( تفاوت از دست دادن فرصت کسب نفع و از دست دادن موقعیت عملی  

ت به میزان نفع نهایی نیست  ی جبران خسارت، در از دست دادن فرصت کسب نفع جبران خساراز لحاظ نحوه ـ  1

گیرند و خوانده را به  و کمتر خواهد بود. مثالً در روش جبران خسابت به صورت درصدی، نفع نهایی را در نظر می 

کنند یا در روش جبران به صورت مبلغ مستقل و مقطوع خود  همان درصد که شانس کسب نفع داشته محکوم می 

، 68شود نه نفع نهایی ارزشمند است و خوانده به میزان فرصت محکوم می گیرند و خود فرصت فرصت را در نظر می 

 اما اگر دعوای از دست دادن موقعیت عملی پذیرفته شود کل خسارت قابل مطالبه خواهد بود.  
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ـ در از دست دادن فرصت خواهان یک حق قانونی که احتمال آن در آینده بوده را از دست داده و فعل خوانده  2

ن شده است، اما در از دست دادن موقعیت عملی خواهان یک حق قانونی که احتمال تحقق نفع از آن  مانع تحقق آ

ی آن در  چه از دست رفته است صرف موقعیت مستمری بوده که امید به ادامه بلکه آن   وجود داشته باشد، ندارد 

ق.م.م الزم    1ی  ده که: »طبق ماده . البته به این نظر ایراد ش 69کرده است آینده به دست آوردن نفع را ایجاد می 

چه  ی عقال، دلیلی بر اصل لزوم قانونی بودن حق وجود ندارد بلکه آن نیست حق قانونی باشد زیرا در عرف و سیره 

 «. 70الزم است، این است که حق یا منفعت ایجاد شده مخالف با قانون آمره و نظم عمومی و یا اخالق حسنه نباشد 

 ز دست دادن فرصت اجتناب از ضرر و مفاهیم مشابه ی امبحث دوم ـ مقایسه 

پردازیم.  در این قسمت به بررسی مفاهیمی که با از دست دادن فرصت اجتناب از ضرر مفهومی نزدیک دارند می 

ها وجود دارد در خصوص  ویژگی نزدیکی که این نوع مفاهیم دارند این است که بیشتر تردیدی که در خصوص آن

و در خصوص خود ضرر تردید کمتر وجود دارد. مفاهیمی همچون ایجاد خطر، ضرر محتمل،    ی سببیت استرابطه 

ها پرداخت. در زیر ابتدا به بررسی  توان در مقام مقایسه به بررسی آن ضرر آینده از جمله مفاهیمی هستند که می 

 پردازیم.  فرصت اجتناب می  هر یک از این مفاهیم با از دست دادن های  ها و تفاوت مفهوم و سپس به بررسی شباهت

 ی از دست دادن فرصت اجتناب از ضرر و ایجاد ضرر بند اول ـ مقایسه 

 الف( مفهوم ایجاد خطر  

ی  ی سببیت است. در حقوق انگلیس برای احراز رابطه در از دست دادن فرصت اجتناب از ضرر تردید در وجود رابطه 

داد یا نه؟ کاربرد  شود. یعنی اگر اقدام خوانده نبود زیان روی می « استفاده می if notسببیت از معیار »اگر... نبود  

صرفاً حذف عواملی است که تأثیر سببی در وقوع خسارت  این قاعده تعیین مسئولیت مدنی نیست بلکه هدف آن  

این  دارد که »اگر خسارت به جهت وقوع یک تقصیر خاص واقع نمی ی مزبور بیان می اند. قاعدهنداشته شد، در 
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گردد و اگر وجود یا عدم وجود تقصیر در تحقق خسارت به  صورت آن تقصیر سبب وقوع خسارت مزبور تلقی می 

ب مؤثر  میزان  نمییک  محسوب  خسارت  وقوع  علت  گرفته  صورت  تقصیر  باشند،  قضیه 71گردد وده  در   ی  «. 

«Barnet V. Chelsea & Kensington Hospital Management Committee »(1969  رأی داده شد که قصور )

و نبوده  ی بیمار )که بعداً در اثر مسمومیت با آرسنیک فوت کرد( سبب مرگ ایک مأمور اورژانس در خصوص معاینه 

 .72کرده استدهند بیمار در هر صورت فوت می است. زیرا شواهدی وجود دارد که نشان می 

ای موارد اعمال آن ممکن نیست. مثالً در جایی که  معیار »اگر... نبود« در سببیت همیشه راهگشا نیست و در پاره 

ب یا در جایی که دو تخلف همراه  بالقوه در وقوع خسارت مؤثرند،  خصوص خواهان رخ  ا سوءنیت در  چند سبب 

کنند. در این موارد اعمال معیار »اگر... نبود« منتج به این  دهند که هر یک برای تحقق خسارت کفایت می می 

مانند زیرا هر کدام  شود که هیچ یک از تخلفات سبب وقوع خسارت نیست و خسارت بدون سبب می نتیجه می 

( خواهان به دلیل  1972« )Mcghee V. National Coal Boardی »قضیه   شد. مثالً درحتی اگر نبود زیان واقع می 

مواجهه با گرد و غبار ناشی از تراش ذغال سنگ در محل کارش به آماس پوستی مبتال شد. رأی داده شد که  

اش مسئول نیست ولی به علت عدم تأمین  ی او با گرد و غبار در ساعت کاری خصوص مواجهه کارفرمای خواهان در  

ایل شستشو مسئول است، زیرا سبب شده است که خواهان بیش از حد الزم در معرض گرد و غبار قرار گیرد.  وس 

این بیماری  با وجود  تقصیر خوانده سبب  نبود که  امر  این  تعیین  به  قادر  که در زمان طرح دعوا، دانش پزشکی 

ده به طور طبیعی خطر ابتالی او به  خواهان است ولی خواهان به جهت اثبات مناسب این مسأله که عملکرد خوان

ی قضایی  ( کمیته 2004« )Chester V. Ashraf» ی  . در قضیه 73بیماری را افزایش داده است در دعوا پیروز شد 

ی مطلع ساختن خواهان از وجود خطری جزئی در رابطه با  مجلس اعیان رأی داد که قصور یک پزشک در زمینه 

به تحقق مسئولیت او در قبال بیمار گردیده است، اگرچه در اجرای عمل    جراحی، پس از وقوع خطر مزبور منجر

 
71 – David Hillel, Mc Cague W. Paul, Yaniszewski Peter F., Proving Causation Where the But For Test is 

Unworkable, 2005, P 216.  
72 – Kirsty Horsey and Erika Rackley, Op. Cit, P 227. 
73 – Harpwood, V. Op. Cit, P 146 – 147. 
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ی تسبیب و تقصیر پزشک و اثبات آن مورد قبول  جراحی تقصیری صورت نگرفته بود ولی استناد خواهان به قاعده

به  وجود داشت که در صورت مطلع شدن خواهان از خطر مزبور، وی نسبت  دادگاه قرار گرفت. زیرا این احتمال  

 .74داد ی بیشتری انجام می گیری در این خصوص مشاوره کرد و برای تصمیم انجام عمل جراحی اعالم رضایت نمی 

ی خطر پیشنهاد شد. بدین معنی که اگر امری شرایط وضوع ضرر  ی سببیت نظریه در نتیجه برای انعطاف در نظریه 

ی آن را فراهم آورد کسی که آن را ایجاد کرده مسئول است. در صورت اثبات خطر خواهان  را تسهیل کند و زمینه 

 شود.  از اثبات سبب معاف می 

دانان ارائه شده متفاوت  جا با مفهوم دیگر که از ریسک توسط برخی از حقوقاین باید توجه کرد که مفهوم خطر در  

دارند: »ریسک ایجاد وضعیت خطرناکی است که در صورت وجود ریسک هم اثبات  است. دکتر کاتوزیان بیان می

کند، خواه کاری  ی ایشان، همین که شخص زیانی به بار آورد، باید آن را جبران  ی سببیت الزم است. به گفته رابطه 

توجه است، انتساب ضرر به بار آمده  چه در این زمینه شایان  که سبب ایجاد ضرر شده است صواب باشد یا خطا. آن

دیده کافی است ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر ناشی از  به فعالیت مسئول است نه تقصیر او. زیان 

«. باید توجه داشت  75تقصیر، دادرس باید به احراز این رابطه بیندیشدی دعوی است. پس به جای اثبات  فعل خوانده 

که این مفهوم از ریسک ارتباطی با از دست دادن فرصت اجتناب از ضرر ندارد زیرا در از دست دادن فرصت تردید  

 در خود رابطه سببیت است.  

 ب( شباهت از دست دادن فرصت )اجتناب از ضرر( و ایجاد خطر  

 
74 – Horsey Kirsty and Rackley Erika, Op. Cit, P 737. 
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توان به طور قطع ثابت نمود که هر  ی سببیت تردید وجود دارد و نمی مورد نسبت به وجود رابطه   ـ »در هر دو 1

داد. بدین ترتیب در هر دو مورد تقصیر خوانده، خواهان را در  شد، زیان نهایی روی نمی گاه تقصیر خوانده واقع نمی 

 «.76کند دهد و وقوع ضرر را تسهیل می معرض خطر قرار می 

ی »سببیت« اثبات آن را تسهیل نمایند تا  ایجاد این  دو نظریه، این است که با منعطف نمودن قاعدهـ »هدف از 2

 «.  77دیده جبران شود هر چه بیشتر خسارت زیان 

 ج( تفاوت از دست دادن فرصت )اجتناب از ضرر( و ایجاد خطر  

پذیرش و  شود چون با  دیده، جبران می »در مورد ایجاد خطر پس از پذیرش و اعمال آن، تمام زیان وارده بر زیان 

شود که سبب زیان تقصیر خوانده بوده است. زیرا تقصیر خوانده ایجاد خطر نموده است و در  اعمال آن ثابت می 

نهایت هم خطر محقق شده است و زیان واقع گردیده. مثالً در فرضی که مالک، ماشین یا یک شیء خطرناک دیگر  

برداری از آن را ندارد و بدین وسیله محیط خطرناکی را برای مردم  الحیت بهره سپرد که صرا به دست کسی می 

وارده  ایجاد می  به تمام زیان  باعث زیان خواهان گردد، وی نسبت  بپیوندند و  به واقعیت  کند، هر گاه این خطر 

« جبران تمام  ی اعمال نظریه »از دست دادن فرصتمسئول است و باید آن را جبران نماید. در حالی که نتیجه 

چه  دیده نیست و ربطی به زیان نهایی ندارد حتی جزئی از آن زیان نهایی هم نیست. زیرا آن زیان وارده بر زیان 

شود زیان ناشی از نفس »فرصت از دست رفته« است که مستقل از زیان نهایی است و طبیعتاً میزان آن  جبران می 

 «.78ئی از آن استتوان گفت جزکمتر از زیان نهایی است ولی نمی 

ی خطر نیست، بدین توضیح که  ـ از دست دادن فرصت )اجتناب از ضرر( همیشه مبتنی بر، یا قابل جمع با نظریه 2

گاه پزشک در  ی قصور در محافظت، مسئول فرصت از دست رفته است. مثالً هر  برخی اوقات خوانده به واسطه 

 
76- Viney G., Op. Cit, P 71, 192  196به نقل از کاظمی، محمود، همان، ص. 
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د تجویز  )بدون  است  نکرده  ایجاد  خطرناکی  وضع  کند  قصور  بیماری  وظیفه تشخیص  در  اما  جراحی(،  یا  ی  ارو 

محافظت از بیمار تقصیر نموده است، به عبارت دیگر گروهی مبانی جبران خسارت از دست دادن فرصت قصور از  

که در مقایسه با خطر از دست دادن فرصت مفهوم مضیق  انجام وظیفه محافظت است و نه ایجاد خطر. نتیجه این 

که از  ی قصور در انجام وظیفه است و یک مفهوم موسع که عالوه بر این طه دارد و ان از دست دادن فرصت به واس 

شود شامل از دست دادن فرصت که مبتنی و به  ی قصور در انجام وظیفه را شامل می دست دادن فرصت به واسطه 

 .  79شودی ایجاد خطر باشد هم می واسطه 

 محتمل  ی از دست دادن فرصت اجتناب از ضرر و ضرر بند دوم ـ مقایسه

 الف( مفهوم ضرر محتمل 

ی احتمالی دارد، ضرر محتمل  زیانی که فعالً وجود ندارد و وجود آن در آینده هم حتمی نیست، بلکه صرفاً جنبه 

باشد، ضرر باشد. به عبارت دیگر ضرری که در حال محقق نیست و پدیدار شدن آن نیز در آینده مسلم نمی می 

 . 80باشدمحتمل می 

محتمل در مسئولیت قراردادی قابل تصور است: مثالً اگر مالک اتومبیلی با تعمیرکار، قراردادی در خصوص  ضرر  

تعمیر ترمز اتومبیل منعقد نماید و متعهد با عدم انجام تعهد یا سوء اجرای تعهد به عهد خویش وفا ننماید خسارتی  

 . 81قراردادی است  که ممکن است در اثر تصادف به بار آید ضرر محتمل در مسئولیت

ضرر محتمل در مسئولیت قهری نیز قابل تصور است: مثالً اگر شخصی در ملک خویش تصرفی نماید که ممکن  

است در آینده باعث ویرانی و ضرر همسایه شود چنین ضرری محتمل و غیرقابل جبران است. بدیهی است در  

 
79 – Fischer, David, Tort Recovery For Loss Of Chance, Wake Forest Law Review, Vol 36, no3, P 605, 2001. P 

612.  
 .63سامت، محمدعلی، همان، ص   -80

 .477، ش 766احمد السنهوری، عبدالرزاق، همان، ص  -81



 

 
اطالعات علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و  ( از پایگاه 9/1395/ 6/ و تاریخ 195929یها )وزارت علوم، تحقیقات، فناوری به شمارههای تحصیالت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها و رسالهنامه، پایان ی پیشنهادهای ثبت و اشاعهنامهی آییندسترسی به این مدرک بر پایه

 ی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است.( و الحاقات و اصالحات بعد1348ی قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان )های علمی، آموزشی و پژوهشی و بر پایهفناوری اطالعات ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف

28 

 

د فاعل مسئولیت دارد اما مسئولیت انهدام احتمالی  صورتی که در اثر تصرف فعلی خسارتی در ملک همسایه وارد شو 

 .  82که بنا منهدم شود بنا را فعالً ندارد مگر این 

ی قضایی به  در حقوق فرانسه در خصوص ضرر محتمل گفته شده: نقطه نظری که هم از دکترین و هم از رویه 

کند. مرز  آن را ایجاب نمی دست آمده این است که خسارت صرفاً »فرضی« یا »محتمل« مسئولیت مدنی عامل  

گونه  باشد و خسارت »محتمل« که این شده و قابل جبران می میان خسارت »بالقوه یا ممکن« که قطعی قضاوت  

نیست، در واقع مرزی مبهم است. »حواشی آن نامطمئن هستند زیرا گذر از یکی به دیگری به صورت نامحسوس  

شان است تا به ذات و طبیعتشان«. این تضاد در اصل به اتفاقی  درجه ها بیشتر به  گیرد. تضاد و تفاوت آن صورت می 

ای که مسئولیت  که باعث به وجود آمدن خسارت شده مربوط است. اگر خسارت قبالً به وجود آمده و در لحظه 

که ضرر این  شود دقیقاً به همراه نتایجش مشخص باشد، اتفاق باطل است. در عوض، به محض اینتخمین زده می 

ژگی را دارا باشد که در آینده متحول شود و به طریق اولی هنگامی که تحقق آن محتمل باشد ضریب تردید  وی

 .  83شودی حق غرامت مطرح می افزایش یافته به نحوی که مسئله 

 ب( شباهت از دست دادن فرصت )اجتناب از ضرر( و ضرر محتمل 

دست دادن فرصت اجتناب از ضرر( خوانده، خسارت    ـ در ضرر محتمل مانند از دست دادن فرصت )به خصوص از 1

 کند.  نهایی را پرداخت نمی 

ارکان بود،  گونه که گفته شد، در از دست دادن فرصت وجود خسارت و زیان محتمل است و احتمال جزء  ـ همان2

یچ یک  به طور طبیعی در ضرر محتمل هم ضرر احتمالی است و این ضرر مبتنی بر احتمال است. بنابراین در ه

 مسلم بودن و قطعیت وجود ندارد.  

 
 .575، ش 978همان، ص  -82

83 – Viney G et Jourdian P, Op. Cit, P 67.  
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 ج( تفاوت از دست دادن فرصت )اجتناب از ضرر( و ضرر محتمل 

رود( وقوع زیان نهایی باعث  یابد اما از بین نمیـ در از دست دادن فرصت )حتی در فرضی که فرصت کاهش می 1

ش یافته تقویم و ارزیابی و مورد  شود که خوانده مجدداً خسارتی پرداخت نماید، زیرا حسب فرض شانس کاهنمی

که در  شود و احتمال این حکم قرار گرفته است اما در ضرر محتمل، در واقع سرنوشت دعوی به آینده موکول می

آینده زیان محتمل به وقوع پیوسته و خواهان آن را مطالبه کند وجود دارد. حتی اگر خواهان یک جبران خسارت  

 . 84لی بعداً آن زیان نهایی حاصل شود موقتی هم دریافت نموده باشد و

ـ در از دست دادن فرصت زیان واقعاً وجود دارد زیرا زیان یعنی همان فرصت از دست رفته فعالً محقق است اما  2

باشد اما احتمال ورود ضرر وجود  الوقوع نمی در ضرر محتمل در حال حاضر خسارتی نیست و در آینده هم محقق 

 . تا وقتی احتمال مذکور به واقع تبدیل نشود ضرری وجود ندارد.  85دارد 

ی خود فرصت از دست رفته وجود دارد، زیرا خود شانس یا  ـ در از دست دادن فرصت جبران خسارت به واسطه 3

. اما در ضرر محتمل زیان فعلی نیست و هنوز محقق نشده و بالطبع  86ایجاد خطر زیانی فعلی و آسیبی آشکار است 

 هیچ جبران خسارتی وجود ندارد.   

در از دست دادن فرصت اجتناب، زیان نهایی حاصل شده است و یک زیان قطعی است اما تردید در سببیت  ـ  4 

تردید است نه سببیت خوانده.  فعل خوانده نسبت به زیان حاصله است. اما در ضرر محتمل، خود وقوع ضرر مورد  

که ضرر نهایی واقع شده است یا خیر مورد تردید است و قابل تعیین هم نیست. )این  در ضرر محتمل ایندر واقع  

 تفاوت در جایی است که فرصت به کلی از بین برود و در مورد کاهش شانس صادق نخواهد بود(.  

 ز ضرر( و ضرر آینده ی از دست دادن فرصت )اجتناب ابند سوم ـ مقایسه 

 
 . 339ن، ص داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنا النظریه العامه لالنتزام، الموجز فی احمد السنهوری، عبدالرزاق،  -84

 . 198یزدانیان، علیرضا، همان، ص  -85
86 – Mandell Mark S. and Marcotte Carlin Susan, The Value Of a Chance: The Evolution and Direction Of Chance 

in Tort Law, Suffolk University Law Review, Volume xx, Number 2, 1986, P 209.  
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 الف( مفهوم ضرر آینده 

الوقوع، عبارت از »ضرری است که سبب آن محقق بوده، لکن آثار و نتایج آن ظاهر نشده است.  ضرر مستقبل حتمی 

«. یکی  87بدین معنی که حصول نتایج و آثار آن منوط به مضی زمان بوده و پس از مدتی حتماً حادث خواهد شد 

که اتفاق افتاده است در آینده به    هاییداند که فعالً ایجاد نشده اما در اثر حادثه ه را ضرری می از استادان ضرر آیند 

کند،  سازی آن برای آینده قرادادی منعقد می ای برای وارد کردن مواد اولیه و ذخیره . »مثالً کارخانه 88آید وجود می 

درست است که کارخانه فعالً به دلیل برخورداری از    جانماید. در اینولی وارد کننده در اجرای تعهدش کوتاهی می 

ی کافی زیانی ندیده است، ولی در آینده با تمام شدن مواد مزبور و احتیاج پیدا کردن به موادی که  مواد اولیه 

مسلم است و در حال حاضر قابل برآورد، لذا کارخانه    موضوع قرارداد بوده است، ضرر خواهد دید. این ضرر در آینده

دارند: »پذیرش جبران خسارت  ی ضرر آینده بیان می «. یکی دیگر از اساتید درباره 89تواند آن را مطالبه کند می 

رسد، زیرا هر چند خسارت قطعی است اما زمان ظرف خسارت است و تا  آینده از نظر تحلیلی مشکل به نظر می 

ی کشورها و حتی برخی تصریحات قانونی  ی قضایزمان فرا نرسد خسارت در ظرف خود واقع نشده است. اما رویه 

 «.  90گذارند ق.آ.د.م( در قابل جبران بودن خسارت آینده تردیدی باقی نمی   515ی )ماده 

ای چنان صدمه ببیند  توان بیان کرد این است که: »فرض کنیم کارگری در حادثه مثالی که در مورد ضرر آینده می 

د. خسارتی که از این بابت به او رسیده راجع به آینده است، زیرا از  که توان کار کردن را برای مدتی از دست بده

ماند. چنین خسارتی در دید عرف و به نظر قانون مسلم است  دستمزدی که به طور معمول گرفته است محروم می 

له بمیرد  رسد. زیرا احتمال دارد کارگر در این فاصی میزان آن به یقین نمی ق.م.م(. ولی دادرس درباره   5ی  )ماده 
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ی دیگری شود یا به ثروتی برسد که نیاز به دستمزد نداشته باشد یا نیروی کار او چند برابر ارزش  یا دچار حادثه 

 «. 91ها پیدا کند... و مانند این 

آور  در حقوق فرانسه در خصوص ضرر آینده گفته شد: »این فرض بسیار شایع است زیرا عمالً هر بار که وضعیت زیان 

عنوان نمونه هنگامی که  کند. به  ت یا توافق دوستانه مربوط به مسئولیت، باید دنبال شود بروز می پس از قضاو

تواند تحول یابد. حتی اگر  گردد، این ناتوانی به طور عمومی میتصادف جسمی باعث به وجود آمدن یک ناتوانی می 

مربوط به شرایط نامعلوم هستند در هنگام  پزشکان آن را رفع شده اعالم کنند و در هر صورت عوامل متعددی که 

های  گذارند. )طول عمر قربانی، وضعیت تأهل، شغل و ...( در مورد خسارتارزیابی مسئولیت بر شدت آن تأثیر می 

 «. 92مربوط به همسایگی و به صورت عام تمامی خسارات مداوم ممکن است پیش آید 

است. بدین معنی که تحقق ضرر آینده در زمان ورود ضرر    »تفاوت بین ضرر آینده و ضرر محتمل در قطعیت تحقق

اصلی به طور قطع و حتم محرز است. لکن محقق شدن ضرر محتمل در زمان ورود ضرر اصلی احتمالی است. به  

عبارت آخری تحقق ضرر مستقبل در آینده منوط به شرایط و مقدماتی است که معلول ضرر اصلی بوده و حصول  

ی است. ولی در ضرر محتمل علت بودن ضرر اصلی، برای معلولیت مقدمات و شرایط ضرر ثانوی  ها در آینده قطعآن

 «.  93در حد احتمال و گمان قابل ادعا است

شود. ضرر مالی و غیرمالی، ضرر مستقیم و ضرر غیرمستقیم،  در حقوق انگلیس ضرر به انواع مختلف تقسیم می 

گونه که  ضرر به شخص و ضرر به مال، ضرر اقتصادی و ضرر اقتصادی صرف، ضرر واقع شده و ضرر آینده. همان 

شدند. ضررهای عام ضررهایی بودند که  ی ضرر خاص و ضر عام )عمومی( تقسیم می قبالً بیان شد ضرر به دو دسته 

زیان این  نبودند.  معلوم  آن  میزان  و  نیستند  ارزیابی  و  قابل تشخیص  محاکمه  زمان  یا  در  مادی  است  ها ممکن 

می  دست  از  آینده  مزایای  و  حقوق  دادن  دست  از  برای  که  زیانی  و  ضرر  مثالً  باشند.  هزینه غیرمادی  ی  دهند؛ 

 
 .  279کاتوزیان، ناصر، همان، ص  -91

92 – Viney et G Jourdian P, Op. Cit, P 68/ 
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های غیرمادی مانند از دست  در آینده الزم خواهد شد. یا زیانی پزشکی  است؛ هزینه   هایی که در آینده الزم مراقبت 

   .94دادن لذت جنسی 

 ب( شباهت از دست دادن فرصت )اجتناب از ضرر( و ضرر آینده 

ـ در بعضی از موارد از دست دادن فرصت مانند کاهش شانس، هنوز خسارتی واقع نشده است اما جبران خسارت  1

دست دادن فرصت وجود دارد، در خسارات آینده نیز زیانی که هنوز عمالً واقع نشده است مورد جبران   به دلیل از

پیدا کند، از دست دادن    شانس زنده ماندنش کاهش  ٪20ی تقصیر پزشک شخصی  گیرد. مثالً به واسطه قرار می 

 فرصت اتفاق افتاده است، اما هنوز زیان حاصل نشده است.  

ها در مقام ارزیابی خسارت  سببیت بر اساس معیارهای سنتی سببیت اثبات نشده است، دادگاه   ـ در جایی که اصل2

نمایند، در واقع برخی  ی از دست دادن فرصت به عنوان ابزاری برای غلبه بر عدم قطعیت استفاده می آینده، از نظریه 

کستن پای خواهان بوده است، اما  اوقات اصل سببیت خوانده برای وقوع حادثه مسلم است. مثالً خوانده سبب ش 

ی معیارهای سنتی اثبات سببیت مقدور نیست، برای حل  که در آینده احتمال بروز آتروز وجود دارد به وسیله این

ی کانادا و استرالیا از این نظریه برای ارزیابی خسارت در جایی که سببیت  های ایاالت متحده این مشکل دادگاه 

جا اگر  نمایند. در اینرت بستگی به حوادث آینده یا حوادث احتمالی دارد استفاده می ثابت است، اما میزان خسا

باشد( ممکن باشد، حکم به   ٪50تعیین میزان خسارت با روش سنتی اثبات، )احتمال غالب یعنی احتمال بیش از  

از این نظریه مورد حکم قرار  شود و اگر با معیار سنتی قابل اثبات نباشد، بر اساس و با استفاده  کل خسارت داده می 

حوادث    و با تفکیک حوادث گذشته از  96رو هستیمی عدم قطعیت روبه . در واقع در هر دو نهاد با مسأله 95گیرد می 

   .97شودتری برای اثبات سببیت الزم دانسته می آینده در خصوص حوادث آینده استانداردهای ضعیف 

 
94 – Harpwood, V., P 380. And American Bar Association Proving Antitrust Damages: Legal and Economic 

Issues, 2010, P 264. 
95 – Fischer, David, Op. Cit, P 613.  
96 – Cook, I John, Law Of Tort, Fifth Edition, Head Of Law Liverpool John Moores University 2001, P 116.  
97 – Fischer, David, Op. Cit, P 636.  



 

 
اطالعات علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و  ( از پایگاه 9/1395/ 6/ و تاریخ 195929یها )وزارت علوم، تحقیقات، فناوری به شمارههای تحصیالت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها و رسالهنامه، پایان ی پیشنهادهای ثبت و اشاعهنامهی آییندسترسی به این مدرک بر پایه

 ی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است.( و الحاقات و اصالحات بعد1348ی قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان )های علمی، آموزشی و پژوهشی و بر پایهفناوری اطالعات ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف

33 

 

 )اجتناب از ضرر( و ضرر آینده ج( تفاوت از دست دادن فرصت 

در از دست دادن فرصت اجتناب از ضرر پرسش اصلی آن است که آیا خوانده باعث و سبب ضرر بوده است؟ آیا  

؟ در از دست دادن فرصت اجتناب )که فرصت کامالً از دست  98تواند خسارتی به هر میزان دریافت نماید خواهان می 

ل شده و زیان یک زیان موجود و کنونی است، اما ضرر آینده زیان در حال حاضر  رفته( خواهان واقعاً زیانی را متحم

واقع نشده و فعلی و کنونی نیست اما تحقق آن در آینده احتراز ناپذیر و حتمی بوده و به ظن قوی و بر طبق روند  

     . 99رود عادی امور امکان وقوع آن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
98 – Cooke I. John, Op. Cit, P 116. 
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 آور بودن از دست دادن فرصت فصل دوم ـ مبنای مسئولیت 

قابل جبران  در این فصل ما به دنبال آن هستیم تا به بررسی این امر بپردازیم که چه شک و تردیدهایی در خصوص  

که تردیدهایی که  ی این ابهامات و تردیدها از کجاست؟ پس از این بودن از دست دادن فرصت وجود دارد؟ ریشه 

هایی که برای رفع این شک و  حلزمینه وجود داشت را بیان نمودیم. در گفتار دوم سعی خواهیم کرد راه   در این

 آور بودن از دست دادن فرصت را توجیه نماییم.  توان ارائه داد را مطرح کنیم و مسئولیتتردیدها و رفع ابهامات می 

 دادن فرصت  گفتار اول ـ شک و تردید در مسئولیت مدنی مربوط به از دست 

ترین تردیدهایی که در قابل جبران بودن از دست دادن فرصت کسب نفع  در این گفتار سعی بر آن است تا به مهم 

یا دفع ضرر وجود دارد بپردازیم. در خصوص این امر که ایا از دست دادن فرصت دیگری ضرر است و ایجاد مسئولیت  

از دست  کند؟ اینمی  آیا کسی که این فرصت را  شود،  داده است ملزم به جبران خسارت صاحب فرصت می که 

ی  تردیدهایی به وجود آمده است. این تردیدها عمدتاً مربوط به شرایط عام مسئولیت مدنی مانند ضرر و رابطه 

ی سببیت  که آیا در این وضعیت رابطه شود یا خیر؟ این که از دست دادن فرصت ضرر محسوب میسببیت است. این

 ی سببیت مانند قواعد عام الزم است؟  یا اثبات رابطه وجود دارد؟ آ

گونه که قبالً بیان گردید دو  دست دادن فرصت وجود فعلی که موجب ضرر شده است مفروض است اما همان در از  

رکن مهم مدنظر است، یکی تحقق ضرر است که این امر در حالتی مورد شک بود که از دست دادن فرصت کسب  

ی سببیت که در از دست دادن فرصت  نفعی اتفاق افتاده باشد و در این حالت وقوع ضرر مورد تردید بود. دوم رابطه 

 پردازیم.  اجتناب از ضرر مورد شک بود. بنابراین بر حسب مورد به بررسی این دو می 

 تحقق ضرر )مسلم بودن ضرر(مبحث اول ـ تردید در  

ی  چه مورد تردید واقع شده است مسلم بودن ضرر است. اما در خصوص رابطه در از دست دادن فرصت کسب نفع آن 

اشکالی نیست زیرا محقق است که فعل زیانبار عامل آن فرصت را از بین برده است. »در حقوق فرانسه این  سببیت  
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دهند و تحلیل  امر را در بحث از ضرر و تحت عنوان شرایط قابل جبران بودن ضرر )مسلم بودن( مورد توجه قرار می 

تحصیل منفعت در آینده محتمل است و حصول  جا وقوع ضرر مسلم نیست زیرا  کنند. اشکال این است که در اینمی 

آید که فرصت بگذرد و شخص از آن استفاده کند تا معلوم شود که آیا این فرصت قابل  اطمینان وقتی به دست می 

توان ثابت نمود که  وجه نمی آید یا خیر. تحقق فرصت احتمالی است و به هیچ تحقق است و نفع نهایی به دست می 

 «.  100آورد داد حتماً نفع مورد انتظار را به دست می شد، دست نمی فرصت محروم نمی  دیده از هر گاه زیان 

دارند: »پذیرفتن این امر که از دست دادن فرصت قابل جبران باشد در حقوق ایران به عنوان قاعده  برخی بیان می 

ی و ناتوانی سوارکار آن به حکم  تجربگ ی باز مانده، به دلیل فربهی یا بی دشوار است. مثالً اگر اسب یکی از مسابقه 

توانسته است در مسابقه پیروز شود مگر به اتفاقی نامنتظر نباید آن را بختی جدی شمرد و فوت آن را  قاعده نمی 

 «.  101خسارت نامید 

که از دست  توان بیان کرد. یکی این طور که قبالً بیان شد، از دست دادن فرصت کسب نفع را به دو معنی می همان

که آن را به معنی از  فرصت کسب نفع را به معنی از بین بردن نفع نهایی )متعلق فرصت( بدانیم و دیگر این دادن  

 دست دادن خود فرصت مدنظر قرار دهیم. 

النفع است. البته این امر با ضرر آینده متفاوت است. زیرا ضرر آینده قابل جبران  در معنی اول نفع نهایی همان عدم

 ضرر آینده تحقق آن در آینده   مربوط به آینده است مانع از قابل جبران بودن آن نیست. چونکه  است و صرف این 

ی مربوط به آینده بودن آن مانعی در راستای  ی جبران است. »صرف خصیصه مسلم است و اگر مسلم باشد شایسته

مکن است بعد از صدور  قابلیت جبران آن نیست، زیرا در موردی که خسارت وارد بر شخص قابل گسترش است و م

 
100- Viney G. Op. Cit, P 72, 73   198به نقل از کاظمی، محمود، همان، ص. 

 .284-283کاتوزیان، ناصر، همان، صص  -101
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حکم بروز کند، قابلیت جبران بودن آن به صراحت پذیرفته شده است. مثالً زیان ناشی از، از کار افتادگی، یا تجاوز  

   «.102به ملک، ایجاد مزاحمت برای همسایه

نتیجه  به  بردن لذت، در صورتی که نسبت  بین  از  برای  انگلیس  باشد در حقوق  نهایی قطعیت وجود داشته  ،  ی 

  Mulvaine V. Hooseph »103ی »ی خسارت کند. مثالً در پرونده النفع مطالبه تواند تحت عنوان عدمخواهان می 

باز آمریکایی دستش در یک تصادف رانندگی آسیب دیده بود. دادگاه انگلیس رأی به جبران خسارت برای  یک گلف 

ی آن را داشت  ی نقدی در تورنمنت گلفی که او برنامه بازیکن گلف به این دلیل که شانس برنده شدن و بردن جایزه 

صورتی که خواهان ورزشکاری بوده که به صورت    شود درطور که مالحظه می که در آن شرکت کند، دادند. همان

ی نهایی را داشته باشد، در صورتی که عمل خوانده این  مرتب ورزش خاصی را انجام دهد و توانایی کسب نتیجه 

 ی خسارت کند.  النفع مطالبه تواند به عنوان عدم شانس را از او بگیرد می 

النفع در مواردی پذیرفته شده  صل صحبت خواهیم کرد(، عدم گونه که بعداً در بخش دوم مفدر حقوق ایران )همان 

النفع را رد کرد و بگوییم ضرر نیست و قابلیت جبران ندارد. در  توان عدمو قابلیت جبران دارد و به طور قاطع نمی 

ی نهایی که به دلیل از دست رفتن شانس امکان تحقق آن از بین رفته  از دست دادن فرصت کسب نفع، نتیجه 

 تواند مسلم باشد یا احتمالی.  شه احتمال صرف نیست و با توجه به اوضاع و احوال میهمی

در   امروزه  انگلیس  از دست دادن خود فرصت است. در حقوق  به معنای  دادن فرصت  از دست  دوم،  در معنای 

امر را   اکثر محاکم این  آینده )فرصت اجتناب( تردید کمتر وجود دارد و  ارزشمند بودن شانس ویا خطر آسیب 

تواند بر طبق روش  ست که خواهان نمی ترین دالیل برای پذیرش از بین رفتن شانس جایی ااند. یکی از مهم پذیرفته 

ی قانون  خود ارزشمند است و باید به وسیله سنتی خسارت، ثابت کند که شانس کسب نفع یا فرار از زیان خودبه 

درصد برای درمان یک    50حمایت شود. این عقیده که شانس ارزشمند است از این عقیده که حتی شانس کمتر از  

 
102- Viney G. Op. Cit, P 73  199به نقل از کاظمی، محمود، همان، ص . 

103 – Mandell Mark S. and Marcotte Carlin Susan, Op. Cit, P 231. 
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. البته در خصوص  104گیرد ید بابت از بین بردن آن خسارت دریافت کند نشأت میبیماری ارزشمند است و شخص با

کنند بر طبق روش سنتی احتمال  کنند و سعی می ی حاکم این است که این نظریه را اعمال نمی قصور پزشکی رویه 

که اگر  عنی این ای از محاکم نیز نظر مخالف دارند و معتقدند تفاوت دو درصدی یغالب عمل کنند. هر چند که عده

 .  105درصد باشد مسئول است، عادالنه نیست  51درصد باشد مسئول نیست اما اگر سبب   49قصور پزشک سبب 

دیده برای کسب نفع داشته و  بنابراین اگر نفع نهایی از بین رفته را یک نفع محتمل بدانیم، خود فرصتی که زیان 

چه دارد فرصت  آزمایی شخص آن ایی یا عقد بیمه. در بلیط بخت آزماز بین رفته، دارای ارزش است. مثالً بلیط بخت 

و شانس شرکت در مسابقه است و برای همین فرصت، پول پرداخت کرده است و تحقق نفع کامالً احتمالی است.  

آورد. این فرصت منوط به  گذار تنها یک فرصت کسب نفع یا فرصت اجتناب از ضرر به دست مییا عقد بیمه، بیمه 

گذار برای کسب همین فرصت، پول پرداخت  ک امر کامالً احتمالی در آینده )حادثه( است. بنابراین بیمه تحقق ی

تواند باعث تحقق زیان مادی یا معنوی شود. در مثال فوق چون برای  کرده است. از دست دادن این فرصت نیز می 

زیان مادی وارد نموده   برده به دارنده ی بلیط پول پرداخت شده، کسی که فرصت شرکت در مسابقه را از بین تهیه 

گیرد  شود و فرصت ورود به دانشگاه را از وی می مانع شرکت کسی در کنکور ورودی دانشگاه میاست. یا کسی که  

 کند.  قطعاً به وی زیان معنوی وارد می 

 ی سببیت مبحث دوم ـ تردید در وجود رابطه 

ی سبب استعمال شده است. در  ده است. در مواد مختلف واژه در قوانین و مقررات حقوق ایران سبب تعریف نش

و هنگام ذکر موجبات ضمان قهری از تسبیب به عنوان یکی از موجبات صحبت شده   307ی  قانون مدنی در ماده 

است. در قانون مجازات اسالمی نیز در باب پنجم و هفتم عبارت تسبیب در جنایت استعمال شده است و در باب  

کند:  گونه تعریف می ق.م.ا مباشرت را این  317ی  رت اجتماع سبب و مباشر صحبت کرده است. ماده هشتم از عبا

 
104 – Heever, Pat van Den, The Application Of The Doctrine Of A Loss Of A Chance To Recover In Medical 

Law, Pretoria University Law Press, 2007, P 23. 
105 – Miller, Chrise, Gregg V. Scott, Loss Of Chance Revisited, Law Probability and Risk, University Of 

Salford, V. 4, Issue4, PP 227 – 235, 2005. 
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ق.م.ا نیز در تعریف تسبیب    318ی  »مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد«. ماده 

ه دیگری را فراهم کند و خود  دارد: »تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علی بیان می 

 شد...«.  مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی

دهد و در نتیجه به وی  دیده فرصت و شانس اجتناب از ضرر را از دست می در حالتی که در اثر تقصیر خوانده زیان 

ی  در خصوص رابطه تردیدی که وجود دارد  شود، ضرر بالفعل محقق شده و وقوع آن مسلم است.  ضرر وارد می 

ی سببیت وجود دارد؟ مثالً فرض کنیم گوسفندان  که آیا بین فعل خوانده و این ضرر مسلم رابطه سببیت است. این 

اند و احتمال داشته در اثر این مرض از بین بروند. اما کشاورز فرصت  داده کشاورزی مریض بوده و شیر خوب نمی 

دامپزشک مراجعه و با تزریق داروی مناسب آنان را درمان کند، اما بعد از مراجعه به دامپزشک    این را داشته تا به 

جا شوند. در این دهد و در نهایت گوسفندان تلف می در اثر تقصیر دامپزشک فرصت درمان گوسفندان را از دست می 

ی سببیت قطعی بین  ست رابطه چه مورد تردید اچه محقق اس وقوع زیان بر صاحب گوسفندان است. اما آن آن

زیرا نمی  زیان است.  و وقوع  تقصیر نمی تقصیر دامپزشک  اگر دامپزشک  درمان  توان گفت  کرد گوسفندان حتماً 

اند و احتمال تلف شدن وجود داشته  شدند. زیرا قبل از تقصیر دامپزشک نیز گوسفندان در سالمت کامل نبوده می 

 است. 

شود. در تعریف سبب گفته شده: سبب  هنگام بحث از جبران خسارت صحبت می   در حقوق انگلیس نیز از سبب در

کند. مثالً اگر سالمتی پای شخصی در اثر غفلت راننده از بین برود،  به ارتباط بین یک رفتار و اثر آن رفتار اشاره می 

اثبات سببیت به طور واقعی  سبب به دنبال این امر است که غفلت راننده ایجاد زیان کرده است یا نه؟ با وجود این،  

 106شد یا نه؟ تشخیص این امر است که آیا پای خواهان حتی اگر رفتار خالف خوانده نبود، دچار زیان می 

ی سببیت وجود دارد یا نه از معیار  در حقوق انگلیس برای احراز این امر که آیا بین عمل شخص و وقوع زیان رابطه 

داد یا نه؟  شود که اگر رفتار خوانده نبود زیان روی می این معیار بررسی میشود. بر طبق  »اگر نبود« استفاده می 

 
106 – Mandell Mark S. and Marcotte Carlin Susan, Op. Cit, P 206. 
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جا شانس دو معنی دارد. شانس به  . در آن 107داد خوانده مسئول نخواهد بود اگر بدون عمل خوانده زیان روی می 

نهایی   ی یجه معنای امر موجود )خود شانس( که ارزش کنونی و حال دارد و شانس به معنای نفع نهایی. وقتی نت

ی نهایی  تواند مطلوب باشد در برابر عبارت شانس )امر موجود( از عبارت از دست دادن نتیجه ممکن است یا می 

ضرر و زیان باشد(    تواند نامعقول باشد )نتیجه ی نهایی ممکن است یا می شود. وقتی نتیجه )نفع و سود( صحبت می 

شود. بنابراین شانس و ریسک را ضرر موجود و  نتیجه صحبت می در برابر عبارت ریسک )ایجاد خطر( از تحمیل  

که دو چیز را باید در نظر داشت، شانس  . توضیح این 108دانند شود می ی نهایی را ضرری که بعداً حادث می نتیجه 

ن  که ایجاد خطر و ریسک با خود ضرر و زیان که از تولید آ خود نفع متفاوت است. دوم ایندستیابی به یک نفع با  

 اند. آید متفاوت است. خود شانس دستیابی و خطر امر موجوداند اما نفع یا ضرر نهایی امر محتملخطر به وجود می 

زیاندادگاه  در خصوص  را  سببیت  مشکل  سنتی  طور  به  بررسی ها  شد  خواهند  آشکار  یا  دارند  وجود  که  هایی 

ی قضایی  کنند. اما امروزه رویه اند بررسی میده هایی که هنوز موجود نشکنند. شانس و خطر را به عنوان زیان می 

آینده  ی شانس و ریسک است، خود شانس و ریسک  انگلستان معتقد است تنها زیانی که موجود نشده، عواقب 

ی از بین بردن شانس این است که رفتار خوانده شانس جبران یا درمان را کاهش یا از بین  موجود هستند. شکوائیه 

بین بردن شانس خواهان باید نشان دهد که خوانده با رفتار قصورآمیز شانس جبران و دستیابی به  برده است. در از  

که  نتیجه را کاهش داده یا از بین برده است. در خصوص خطر آسیب در آینده نیز رفتار خالف خوانده خطر این 

اگر شخصی بیش از افراد دیگر )گروه    زیان در آینده اتفاق خواهد افتاد را ایجاد کرده یا افزایش داده است. مثالً 

تر پیشرفت سرطان  ، آن شخص را در خطر بزرگ خطرناک( در خطر پیشرفت سرطان نباشد اما رفتار خالف خوانده 

 . 109قرار داده است، آن رفتار خطر آسیب در آینده را باال برده است

 
107 – Cook, John, Op. Cit, P 112. 
108 – Mandell Mark S. and Marcotte Carlin Susan, Op. Cit, P 204. 
109 – Ibid, PP 209, 210, 211, 223. 
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رسیم که بین فعل عامل و از دست دادن خود  بنابراین با تفکیک بین زیان نهایی و خود فرصت به این نتیجه می 

ی سببیت مورد تردید نیست. در مثال فوق دامدار و کشاورز فرصت این را داشته که گوسفندان را  فرصت رابطه 

دامپزشک و وقوع زیان )تلف خود  ین فعل این  درمان کند اما دامپزشک این فرصت را از او گرفته است در نتیجه ب

 ی سببیت محرز است.  فرصت( رابطه 

ی قصور  های قصور پزشکی بحث کمی متفاوت است. از بین بردن شانس در پرنده در حقوق انگلیس در پرونده 

را دارند.  شود که اگر بر طبق معیار مراقبت رفتار بشود، شانس درمان آسیب یا بیماری  پزشکی شامل بیمارانی می 

ها به جای تعیین  پزشک قصوری مرتکب شده که شانس درمان بیمار را کاهش داده یا از بین برده است. دادگاه 

ی سببیتی را که ارتباط  کنند که یک رابطه ارزش برای شانس و فرصت که قصور پزشک آن را از بین برده، سعی می 

های قصور پزشکی شانس د، برقرار کنند. )در واقع در پروندهکنمیان قصور پزشک و نتایج نامطلوب آن را تحلیل می 

 (. 110ی سببیت هستند دانند بلکه دنبال توجیه از طریق احراز یک رابطه را ارزشمند نمی 

ی سببیت بین فعل خوانده و وقوع زیان نهایی است. در حقوق انگلیس  چه مورد تردید است وجود رابطه بنابراین آن 

های آینده را فقط در  ها جبران خسارت برای آسیبدادگاه   (All Or Nothing)یا هیچ  بر طبق روش سنتی همه  

اند. اگر خطر کمتر از حد  ی آن زیان اتفاق خواهد افتاد، پذیرفته صورتی که خطر باالتر از حد معمولی که در نتیجه 

 زیان اتفاق بیفتد.    آینده وجود داشته باشد، پس جبران خسارتی نخواهد بود حتی اگر معمول برای زیان 

ها نیاز دارند که با قطعیت معقولی یا با احتمال معقولی نشان دهند که آسیب در آینده  به منظور یافتن سبب دادگاه 

درصد شانس یا خطر وجود داشته باشد. در    50اتفاق خواهد افتاد. بر طبق معیار احتمال معقول، باید بیش از  

، اعمال معیار احتمال معقول برای جبران  1986در سال    (Jackson V. Johns Manville Sales Corp)ی  پرونده 

کرد دچار سرطان شده بود و  ی خوانده کار می خسارت پذیرفته شده بود. در این پرونده کارگری که در کارخانه

ی  با ارائه   ی خسارت کرده بود. دادگاه رأی داد که احتمال معقول که برای احتمال افزایش سرطان در آینده مطالبه 

 
110 – Ibid, P 214. 
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درصد شانس سرطان وجود داشت«. همچنین بر طبق معیار اطمینان    50مدارک وجود داشت این بود که: »بیش از  

ی خطر آسیب آینده که جهت اثبات سببیت بین عمل  تری در فراهم کردن درجه معقول، خواهان بار اثباتی سنگین

توضیح داده بود    (Redman V. Sooter). دادگاه در دعوای  آید داردبار که از خطر به وجود می خالف و نتایج زیان 

اطمینان معقول   که اطمینان معقول به این معنی نیست که برخی شرایط در آینده حتماً وجود دارد یا ندارد، بلکه 

های پزشکی به رسمیت شناخته شده و نظر در مورد احتمال بیماری در آینده بر اساس وضع  به اجمال کلی اندیشه 

    111ود است.موج

توان عامل را به  ی سببیت محرز نیست پس نمی توان به طور قطع گفت که چون رابطه در حقوق ایران نیز نمی 

ی سببیت یکی مفهوم قاطع و مشخص ندارد بلکه یک مفهوم عرفی است و  پرداخت خسارت محکوم کرد. رابطه 

دارد یا نه. از طر دیگر در بررسی  ی رابطه وجود  دهد آیا بین فعل عامل و وقوع زیان نهایعرف است که تشخیص می 

دیدگان قبل از دخالت عامل که صور مختلف دارد و تأثیر فعل  ی عوامل از جمله وضعیت زیان این امر باید همه 

 عامل را در نظر داشت.  

 ی قابل جبران بودن خسارت ناشی از، از دست دادن فرصت  گفتار دوم ـ مبانی نظری و توجیه کننده 

گفتار قبل تردیدهایی که در خصوص قابل جبران بودن خسارت ناشی از، از دست دادن فرصت وجود دارد را    در

ی سببیت و مسلم بودن ضرر بود. در این گفتار سعی خواهیم کرد تا  بیان نمودیم. تردیدها در خصوص وجود رابطه 

 رند به برطرف کردن این تردیدها بپردازیم. ی نظراتی که در این خصوص وجود دابه تردیدها پاسخ دهیم و با ارائه

 مبحث اول ـ توجیه از دست دادن فرصت و مسلم بودن ضرر 

شود. جهت نشان دادن این  در این مبحث در پی آن هستیم تا نشان دهیم از دست دادن فرصت ضرر محسوب می 

ی این  پردازیم که جهت توجیه ضرر بودن از دست دادن فرصت ارائه شده است. از جمله امر به بیان نظریاتی می 

 
111 – Ibid, P 224 – 226. 
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ی نجات دریایی،  ن معنوی است، قاعده نفسه ارزشمند است، از دادن فرصت یک زیانظریات این است که: فرصت فی 

 تشابه از دست دادن فرصت با زیان آینده.  

 نفسه ارزشمند است ی فی بند اول ـ فرصت از بین رفته

النفسه ارزشمند  ی از دادن فرصت ارائه شده این است که شانس و فرصت فی یکی از نظریاتی که جهت توجیه نظریه 

که به نتیجه برسد یا نه. در این زمینه گفته شده: »نیاز به تالش برای تحلیل سببیت زمانی که  است اعم از این

سببی بیشتری جهت اثبات این امر که عمل خالف،  رود. شرایط  شانس و ریسک را دارای ارزش بدانیم از بین می 

ها پذیرش شانس و خطر را به  از دست دادن شانس یا خطر آسیب آینده را ایجاد کرده الزم نیست. برخی دادگاه 

ها وجود منافع واقعی را به رسمیت  عنوان عناصر قابل جبران خسارت اعالم کرده بودند. به این ترتیب، این دادگاه 

ی از بین بردن یا کاش شانس جبران یا ایجاد یا افزایش خطر  د که با رفتار خالف خوانده به وسیله شناخته بودن

آسیب آینده تحت تأثیر قرار گرفته بودند. این منافع نتایج نهایی مانند مرگ، بیماری یا آسیب آینده نیستند، بلکه  

س و ریسک به عنوان منافع قابل جبران  خود شانس یا ریسک هستند. عالوه بر این، پذیرش ارزشمند بودن شان

تواند یک ارتباط سببی کافی بین عمل  کند. خواهانی که نمی همه  یا هیچ را منعطف می نتایج سخت روش سببیت  

«.  112خالف و آسیب غیر موجود ثابت کند، نباید برای هر گونه زیان واقعی یا موجود بدون پرداخت خسارت بماند

اند که موقعی غفلت پزشک شانس درمان بیمار را کاهش  بینی کرده انشمندان حقوقی پیش ها و د»بسیاری از دادگاه 

 «.  113شود برد، بیمار متحمل زیان واقعی می دهد یا از بین می می 

ترین دالیل مبنی بر پذیرش از دست دادن شانس  در جایی دیگر در حمایت از این نظر گفته شده: »یکی از مهم

تواند به طور سنتی ثابت کند که شانس کسب نفع یا دفع ضرر به خودی خود ارزشمند  جایی است که خواهان نمی 

ی قانون حمایت شود. این عقیده که شانس ارزشمند است از این عقیده که حتی یک شانس کمتر  است و به وسیله 

 
112 – Mandell Mark S. and Marcotte Carlin Susan, Op. Cit, P 230. 
113 – Warzesha Chrise M. Op. Cit, P 804 – 805.  
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ل پرداخت  شخص حاضر است برای آن پو   درصد جهت مراقبت از یک بیماری اساسی چیزی ارزشمند است که   50از  

پذیرفته گیرد. دادگاه کند نشأت می  برای  ها  باید سببی  به طور منطقی  ارزشمند است  این عقیده که شانس  اند 

«. طبق این نظر نه تنها از دست دادن  114ی دعوا به دلیل کاهش شانس همانند از بین بردن کامل آن باشد اقامه 

 ارزشمند است.  کامل شانس بلکه کاهش دادن شانس نیز

چنین گفته شده: »اگر شانس کسب نفع از بین برود جبران خسارت باید پذیرفته شود حتی اگر شانس کسب  هم

توان پذیرفت این است که  هایی که برای پذیرش ارزشمند بودن شانس میسود غیرقطعی باشد. یکی از استدالل

ان خسارت ممکن است مبتنی  ای که رأی به جبرشانس کسب نفع ممکن است ارزش بازاری داشته باشد به گونه 

ی این شواهد که  تواند نه تنها به وسیله آمیزی حداقل یک ارزش بازاری دارد که می بر آن باشد. هر فرصت مخاطره

های ی طرح کنند، ثابت شود. بلکه به وسیله های مشابه آن واقعاً پول پرداخت می خریداران و فروشندگان برای فرصت

های(  انداز موضوعات )طرح چه خریداران و فروشندگان برای به دست آوردن چشم ر آن های( مبتنی ب سخت )دشواری 

 شود.کنند. ثابت می آمیز مشابه پرداخت میمخاطره 

ی شواهدی که خریداران و فروشندگان به طور واقعی  تواند مثالً با ارائه هر شانسی یک ارزش بازاری دارد که می 

 «.  115زش را پرداخت کنند، ثابت شود های مشابه حاضرند آن اربرای شانس

، دادگاه استیناف  1917مثالی که در حقوق آمریکا برای ارزشمند بودن شانس وجود دارد این است که در سال  

ی  ی مطالبه ی حیوانات اجازه حقوقی آمریکا به مالک یک خوک به جهت از دست دادن شانس برنده شدن در مسابقه 

تخلف انتقال خوک او را به مسابقه به  آهن خوانده با ادعا کرده بود که شرکت راه  جبران خسارت داده بود. خواهان

ی  ی دوم جایزه ی اول را از دست داده بود. اگرچه خواهان در وهله تأخیر انداخته بود، در نتیجه پیروزی در وهله 

ه بود. خواهان ادعا کرده بود که  دالر بود را از دست داد  300ی اصلی که  دالری را به دست آورده بود، اما جایزه   75

 
114 – Heever, Pat Van Den, Op. Cit, P 23. 
115 – Schaeefer Elmer J., William & Mary, Op. Cit, P 762. 
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ی  ی اول تحت تأثیر قرار داده بود و در نتیجه زیان از دست دادن جایزه حمل با تأخیر حضور خوک را در وهله 

دالر خسارت برای وی    225ی اول را ایجاد کرده بود. با خواهان موافقت شده بود و هیأت منصفه رأی به  مرحله 

 . 116نس مسابقه، خودش منفعت قابل جبران است داده بود. رأی داده شد که شا

»بنابراین اگر بپذیریم که نفس »از دست دادن فرصت« ضرر است، وجود احتمال در تحقق و به واقعیت پیوستن  

آن، اثری در ماهیت امر ندارد. زیرا تمام شرایط مسئولیت و جبران خسارت موجود است. اوالً ضرر مسلم وجود دارد  

بین رفتن آن شده است.  و تقصیر خوانده موجب از  زیرا وجود فرصت مسلم است. ثانیاً این فرصت از بین رفته است  

ی سببیت هم وجود دارد، پس از دست دادن فرصت یک ضرر مسلم و مستقیم است و بالفعل هم  بنابراین رابطه 

 «.  117موجود است و باید جبران شود

 بند دوم ـ از دست دادن فرصت یک زیان معنوی است 

ضرر متوقع اصوالً یک آسیب روانی و ضرر معنوی است. بر اساس    از دست دادن فرصت به خودی خود و صرفنظر از

شود که فرصت اجتناب از زیان را از دست داده است در واقع دچار یک آسیب  این نظریه وقتی خواهان متوجه می 

تردید خوانده است. بنابراین جبران خسارت از دست دادن فرصت،  شود که سبب این آسیب روانی بی روانی می 

 .118آن زیان معنوی خواهد بود جبران 

اند: »ممکن است محروم ماندن  در حقوق داخلی نیز برخی بر پذیرش این نظر تا حدودی تمایل و رغبت نشان داده 

که بایستی، به    ی ورودی دانشگاه( زیان معنوی مسلم به همراه داشته باشد از موقعیتی )مانند شرکت در مسابقه 

   «. 119احتمال موفقیت شرکت کننده، مورد حکم قرار گیرد ی طور مستقل و قطع نظر از درجه

 
116 – Mandell Mark S. and Marcotte Carlin Susan, Op. Cit, P 232. 

117- Viney G., Op. Cit, P 78  201به نقل از کاظمی، محمود، همان، ص . 
118 – Perry. R. Stephen, Risk Damage and Responsibility, Published in Owen David G. Philosophical Foundations 

Of Tort Law, P 339. 
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که این فرصت، فرصت کسب نفع مادی یا معنوی  بر طبق این نظریه شخصی که فرصت را از دست داده اعم از این 

خواهد شد. مثالً کسی که  باشد یا فرصت اجتناب از زیان مادی یا معنوی موجب ورود زیان معنوی و روحی به وی  

تفریحات   از  رفته،  کالس  کرده،  مطالعه  کنکور  در  شرکت  برای  سال  و  یک  نرفته  مسافرت  به  و  کاسته  خود 

در جلسه و آزمون را از او بگیرد  هایی را برای خود جهت قبولی ایجاد کرده، حال شخصی فرصت شرکت  محدودیت 

ی از دست دادن فرصت را اعم  قطعاً به این داوطلب زیان معنوی و روانی وارد خواهد کرد. از طرف دیگر این نظریه 

اجتناب از زیان مادی یا معنوی باشد یا از دست دادن فرصت کسب نفع مادی یا    که از دست دادن فرصتاز این 

 شود.معنوی باشد شامل می 

 ی نجات  بند سوم ـ نقض وظیفه 

ی امداد و نجات دریایی زیربنای قانونی برای مفهوم جبران خسارت در از دست دادن فرصت را فراهم آورده  پرونده 

. در این پرونده، دادگاه مسئولیت جبران را بر کارفرمای ملوان که با تسامح از تالش جهت نحات ملوان غرق  120است 

شده خودداری کرده بود و بدین وسیله تنها شانس نجات برای ملوان غرق شده را از بین برده بود، تحمیل کرد. بر  

قیانوس بود، کارفرمای وی باید هر گونه تالش  طبق قواعد حقوقی دریایی، اگر یک ملوان در خطر غرق شدن در ا

معقول و منطقی برای نجات او انجام دهد. اگر کارفرما از این تالش خودداری کند، وراث ملوان تنها نیاز است ثابت  

گرفت، دستیابی به نجات ممکن بود. در این حالت بار اثبات این  کنند در صورتی که تالش برای نجات صورت می 

افتد. اگر کارفرما نتواند این امر را ثابت کند مسئولیت  ی کارفرما میها بیهوده بوده بر عهده ی تالش امر که همه 

شود. منطق این تصمیم این است که ملوان کامالً در اختیار کارفرما است. قصور  می ملوان غرق شده بر او تحمیل  

 برد.  ن می به انجام هر گونه تالش معقولی به طور کامل شانس نجات را از بی

ی کارفرما وجود دارد این است که کارفرما با قصور جهت نجات نه تنها  ای که برای انتقال بار اثبات بر عهدهتوجیه 

آمیز خواهد  ی مدارکی که نشان دهد تالش برای نجات موفقیت ی شانس نجات را از بین برده است، بلکه همه همه

 
120 - Mandell Mark S. and Marcotte Carlin Susan, Op. Cit, P 211 – 212. 
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دهند که دکترین نجات دریایی به عنوان یک انعطاف  طور کلی توضیح می بود یا نه را از بین برده است. مفسران به  

دهد که  دانند. این تعدیل نشان می بر معیار اثبات وجود سبب بین قصور به تالش جهت نجات و غرق شدن می 

 شانس نجات دارای ارزش است. 

سمیت شناختن اهمیت خود شانس ی به رها اهمیت زیادی را برای شانس به وسیله ی نجات، دادگاهبر طبق قاعده

نجات بدون توجه به وسعت یا محدودیتی که آن ممکن است داشته باشد، قائل هستند. شانس نجات به تنهایی  

کشت باید  طور که اگر کارفرما به طور مستقیم ملوان را می چنان اهمیتی دارد که باید قابل جبران باشد همان 

 جبران خسارت کند.  

ی موجود در نجات دریایی را پذیرش صریح از دست دادن شانس و  ها قاعدهبرخی از دادگاه   121در حقوق آمریکا 

طرح پیشنهادی حقوق خطا در آمریکا نیز یافت    323اند. تعهد به نجات در بخش  قابل جبران بودن آن دانسته 

که برای حفاظت از  کند  را ؟؟؟ یا معوض مبتنی بر خدمت به دیگری میدارد: »هر کس تعهد  شود و مقرر می می 

 که: باشد مشروط بر این باشد، مسئول زیان بدنی ناشی از قصور در انجام تعهدش می شخص یا مال او ضروری می 

 ، خطر آن زیان را افزایش داده باشد یا؛  الف( قصور وی در انجام وظیفه 

 ب( آسیب، ناشی از اعتماد دیگران بر آن تعهد بوده باشد«.  

  اشی از، از دست دادن فرصت همانند زیان آینده استبند چهارم ـ خسارت ن

دارد هر عنصری از دعوی خواهان باید بر اساس معیار احتمال  ی سنتی بیان می کند که: »قاعده ادعا می   122همر

طور که آینده قطعی  غالب ثابت شود و جبران تابع قانون همه یا هیچ است مگر در خصوص آسیب آینده. همان 

ی احتمال، تحقق زیان  های احتمالی آینده با توجه به درجه ن برای جبران خسارت ناشی از آسیبنیست، به خواها

بینی ممکن نیست روش جبران به نسبت باید پذیرفته  گوید که هر جا پیشامکان جبران زیان داده شده است. او می 

 
121 – Weigand Tory A., Op. Cit, P 7. 

122 – Heever, Pat Van Den, Op. Cit, P 19. 
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چه اتفاق خواهد افتاد و  ی آنباره شود. با توجه به موضوع میزان آسیب در آینده، باید در بررسی عدم قطعیت در

چه باید اتفاق بیفتد، این روش )به نسبت( باید به کار برده شود. با توجه به میزان زیان سابق و سببیت، خسارت  آن

چه باید اتفاق بیفتد، مورد بررسی قرار گیرد. در خصوص تفویت  متناسب باید در خصوص بررسی عدم قطعیت آن 

افتاد، بنابراین در  فور سؤال این است که اگر فعل خوانده نبود چه اتفاقی می معیار باتفرصت و سببیت نیز طبق  

 این خصوص نیز باید جبران خسارت احتمالی متناسب مورد استفاده قرار گیرد«.  

،  ی اقدام زیانبار ناشی از منشأ روش همه یا هیچ در خصوص خطر آسیب آینده )فرصت اجتناب از ضرر( به وسیله 

های از بین بردن منافع و ایجاد خطر  ی قراردادها یافت شده است. پرونده النفع( در حوزه ن بردن منافع )عدم از بی

های از بین بردن منافع، احتمال آینده،  ی احتمالی است. در پرونده بینی وقوع حادثه آسیب در آینده مبتنی بر پیش

آینده، احتمال آینده، امکان خسارت است. بنیاد و   های ایجاد خطر آسیب درخسارت به منافع است. در پرونده 

های ایجاد خطر آسیب در آینده نیز  اساس پذیرش جبران خسارت در از بین بردن منافع قابل اعمال به پرونده 

 . 123هست

 ی سببیت  مبحث دوم ـ توجیه از دست دادن فرصت و رابطه 

 بند اول ـ مفهوم سنتی سببیت  

شود. بدین معنی  فور استفاده می ی سببیت از معیار بات ال برای احراز رابطه گونه که گفته شد، در حقوق کامن همان

شد. اما پاسخ به این بود، زیان حاصل نمیشود که اگر فعل خوانده نمیکه در صورتی فعل خوانده سبب تلقی می 

خیر. همیشه یکسان نیست و ممکن است پاسخ به صورت    شد یابود، زیان حاصل می پرسش که آیا فعل خوانده نمی

شد یا به  درصد حاصل نمی   80بود، مثالً زیان حاصله به احتمال احتمال باشد. بدین شکل که اگر فعل خوانده نمی 

ی سببیت از معیار احتمال غالب استفاده  شد. در چنین مواقعی برای احراز رابطه درصد حاصل نمی  30احتمال  

 
123 - Mandell Mark S. and Marcotte Carlin Susan, Op. Cit, P 223 – 224. 
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درصد بوده است. فرض    50که فعل خوانده سبب زیان حاصله باشد بیش از  ین معنی که اگر احتمال اینشود. بد می 

درصد باشد فرض آن است که فعل خوانده سبب    50آن است که فعل خوانده سبب زیان بوده است و اگر کمتر از 

درصد باشد    50ر احتمال بیش از  ی همه یا هیچ است. اگمعیار مفید نتیجه که این  این  زیان نبوده است و نتیجه 

شود. در چنین معیاری، با  شود و اگر احتمال کمتر از آن باشد هیچ خسارتی پرداخت نمی کل خسارت پرداخت می 

شود که چرا علیرغم  درصد باشد، این پرسش مطرح می   50که فرصت تفویت شده ممکن است کمتر از  توجه به این 

 فعل خوانده سبب خسارت نبوده است، خوانده بایستی مسئول زیان بوده باشد؟   که با اعمال معیار احتمال غالباین

 های فوق پیشنهادهای متعددی به منظور توجیه این لزوم جبران خسارت ارائه شده است.  برای پاسخ به پرسش

 بند دوم ـ نظریات مبتنی بر انعطاف در معیارهای سببیت  

سببیت در از دست دادن فرصت بپردازیم. برای توجیه این رابطه نظریاتی    یجا ما قصد داریم به توجیه رابطه در این 

کنیم، نظریات مختلفی در این زمینه مطرح گردیده و هر یک  که جهت توجیه این نظریه بیان گردیده را بررسی می 

قرار ذیل   دانان سعی کرده از یک جنبه به موضوع پرداخته و به توجیه آن بکوشد. نظریات مطرح شده بهاز حقوق 

 باشند.  می 

 ی احتمال ی توزیع مسئولیت بر حسب درجه الف( نظریه 

درصد شانس و    30اگر خوانده    بر طبق این نظر هر کس به نسبت خطر و زیانی که ایجاد کرده مسئول است . مثالً 

درصد احتمال    70فرصت خواهان را از بین برده باشد یا خطر ایجاد کرده باشد، بر طبق معیار احتمال غالب چون 

کسب نفع یا دفع ضرر توسط خوانده از بین نرفته پس خوانده هیچ مسئولیتی ندارد، اما بر طبق این نظر خوانده به  

  50. معیار همه یا هیچ، در زمانی که شانس بیمار کمتر از  124درصد مسئول پرداخت خسارت است   30ی  اندازه

اند که به  ها متمایل شده های اخیر دادگاه است. متعاقباً در سال  بینی نکردهگونه بازدارندگی پیش درصد است، هیچ

 
124 – Gereck, David, Risk Exposure as Injury: Alleviating The Injustic Of Tort Causation Rules, P 801.  
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جای معیار همه یا هیچ، قاعده به نسبت از دست دادن شانس که جبران خسارت را زمانی که قربانی شانس درمانش  

بار یافته  « اعتJoseph kingبرابر یا کمتر از حد احتمال است، مقرر دارند. این نظریه به طور قطع و بیشتر توسط » 

درصد( یا کمتر از حد احتمال   50است. این عقیده بر این مبنا قرار دارد که اگر شانس برابر با حداقل احتمال )

کنند که موقعی  خسارتی دریافت نخواهد کرد نامناسب خواهد بود. طرفداران استدالل می باشد و بگوییم بیمار هیچ  

به نسبت از دست دادن شانس، رأی باید به نسبت    مطابق با قاعدهدرصد است،    50که احتمال سابق درمان کمتر از  

شود. درصد است اعمال می  50از بین رفتن احتمال جبران باشد. این قاعده تنها زمانی که احتمال درمان کمتر از  

  درصد   50بینی شده است. باالی  درصد است، جبران کامل خسارت پیش  50زمانی که احتمال سابق درمان بیش از  

ها همسان با شوند و خسارتطور که اگر غفلت سبب خاص مرگ بود، محاسبه می شانس درمان خسارت همان 

 . 125شوند ی همه یا هیچ معین میقاعده

اند. منجر به وقوع یک حادثه شده از این روش استفاده و حکم به تقسیم خسارت داده هنگامی که چند عمل متوالی  

« پای خواهان به سبب تقصیر خوانده مجروح شد. مدتی بعد و قبل از  126byBaker V. Willoughی »در قضیه 

یک سارق قرار گرفت و نهایتاً قطع شد. دادگاه رأی داد که حق  شروع دادرسی همان پای او مورد اصابت گلوله 

از    تواند خسارات ناشیشود و وی می ی خسارت به آسیب وارد شده توسط سارق محدود نمی خواهان برای مطالبه 

« تقصیر  127Jobling V. Associated Dairies Itdی »ی اول را مطالبه نماید. در قضیه تقصیر خوانده در حادثه 

خوانده سبب کاهش قدرت شنوایی خواهان شد. سه سال بعد و پیش از شروع دادرسی، خواهان در اثر یک مشاجره  

طور کامل از دست داد. داگاه رأی داد که خوانده فقط    ارتباط با تقصیر خوانده بود، شنوایی خود را بهکه کامالً بی 

به میزانی که به خواهان آسیب رسانده است مسئولیت دارد. بنابراین با توجه به روش فوق تفویت فرصت اگر احتمال  

 
125 – Ralph R. Frasca, Loss Of Chance Rules and The Valuation Of Loss Of Chance Damage, University of 

Dayton, 2005, P 13. 
126 – Coke, John, Op. Cit, P 119. 
127 – Horsey Kirsty and Rackley Erika, Op. Cit, P 245. 
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درصد باشد که همان روش احتمال غالب   50پذیر است. اگر احتمال باالی  درصد باشد جبران امکان  50کمتر از  

 شود.  میاعمال 

 ب( مشکل بودن اثبات سببیت  

ها دشوار و حتی غیرممکن است. بر طبق  بر طبق این نظر اقابت سببیت بر طبق معیار احتمال غالب در برخی حوزه 

عدالتی ناشی از عدم پرداخت خسارت برای مردمی است که دستشان  اصل انصاف، از دست دادن فرصت مبتنی بر بی 

عدالتی ناشی از عدم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت که با  یکمدرک برتر کوتاه است. بی از اثبات پرونده با  

ها به  . به همین دلیل دادگاه 128درصد را از بین برده است  50برای فرصتی کمتر از    دقتی شانس کسب نتیجه بی

از دست دادن فرصت را توسعه داده چند دلیل نظریه  اثی  از جمله: دشوار بودن  برای  اند.  نیاز  بات شرایط مورد 

  50اند و یک شانس کمتر از  سببیت در دعاوی قصور پزشکی، فرار پزشکان از مسئولیت در زمانی که قصور کرده 

اند پزشکان نتوانند از معیار متناسب مراقبت برای هر بیمار  ی این نظریه خواسته اند. با توسعهدرصد را از بین برده 

 Mcghaee V. National»ی  . مثالً در قضیه 129ارزشمند است و باید از آن حمایت شود   فرار کنند چون زندگی انسان

Coal Board  استدالل شده بود که در اوضاع و احوال خاصی باید جبران خسارت خواهان پذیرفته شود. بیان شده »

برای اثبات سببیت،    بود که غفلت خوانده باعث شده بود که حقیقت نامعلوم شود و به دلیل عدم توانایی خواهان

 . 130خوانده نباید از مسئولیت فرار کند 

بنابراین بر طبق این نظر معیار سنتی سببیت باید منعطف شود. در از دست دادن فرصت امکان ثابت نمودن سببیت  

از طرف خواهان به دلیل قصور خوانده از بین رفته و به همین دلیل باید دنبال اثبات روش سخت سببیت نباشیم  

 درصد است نیز قابل جبران بدانیم.   50با انعطاف در معیار سببیت مواردی که شانس از بین رفته کمتر از  و

 
128 – Heever Kirsty and Rackley Erika, Op. Cit, P 245. 
129 – Mcmullen V. Ohio State University Hospital, (2000)88 Ohio st. 330 – 337. 339.725. n. e 2d 1123 – 1117.1122 

Cited In, Smith, Patricia & Shandel e. Richard, The Preparation and Trial Of The Medical Malpractice Cases, Law 

Journal Press, 2006, PP 1 – 27 & www.Hmepage,Udayton.edu.P6.  
130 – Horsey Kirsty and Rackley Erika, Op. Cit, P 230. 

http://www.hmepage,udayton.edu.p6/
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 ج( معیار احتمال غالب ناعادالنه و خالف عدالت است 

  50درصد یا بیش از    50سیستم حقوق خطاها به طور کلی بر این وضعیت منطبق است که شانس و خطری که  

درصد باشد رد   50درصد احتمال تحقق داشته باشد مورد نظر قرار گیرد. بنابرانی در صورتی که شانس کمتر از  

توان گفت  ن وجود داشته باشد، پس می درصد احتمال زیا  51ای باشد که  شود. مثالً اگر رفتار خوانده به گونه می 

درصد است، پس آن رفتار موجب زیان نشده است. به طور    49آن رفتار زیان را ایجاد کرده است و اگر شانس تنها  

آسیب و زیان قطعی است.  که زیان در آینده اتفاق خواهد افتاد وجود داشته باشد،  درصد خطر این  51مشابه، اگر  

باشد    49اگر خطر   هیچ  درصد  یا  همه  روش  را  روش  این  افتاد.  نخواهد  اتفاق  آسیب  و  زیان  که  است   محتمل 

«All Or Nothing اند. « نامیده 

ای باور نکردنی به همراه داشته باشد به این نحو که  تواند نتیجه درصدی می   2بر طبق معیار احتمال غالب، اختالف  

  49شود اما اگر احتمال سببیت  رت خواهان داده می درصد باشد حکم به جبران کل خسا  51اگر احتمال سببیت  

 تواند ناعادالنه باشد. شود. که این نتیجه می درصد باشد هیچ خسارتی پرداخت نمی 

درصد شانس او را از بین برده است. اگر قصور پزشک ثابت    5درصد شانس داشته و دکتر    55فرض کنید کسی  

درصد    2درصد باشد و قصور پزشک آن را به    48ل و شانس  شود، حال اگر احتماشود کل خسارت پرداخت می

 . 131شوددرصد بوده خسارتی پرداخت نمی   50کاهش داده چون شانس کمتر از 

 د( معیار احتمال غالب دلبخواهانه و مبتنی بر حدس است  

تمال غالب  روش احتمال غالب بر این فرض قرار دارد که برای حکم به جبران خسارت توسط خوانده بایستی به اح

که زیان توسط وی صورت گرفته باشد در از دست دادن  درصد احتمال این  50وی سبب حادثه باشد. یعنی بیش از  

درصد شانس و احتمال است و شک در این است که چون شرط اعمال    50فرصت، فرصت از بین رفته کمتر از  

 
131 – Warzcha Chrise M, Op. Cit, P 800. 
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که نسبت به این امر شده این است که بر طبق  معیار احتمال غالب وجود ندارد پس قابل جبران نیستند. انتقادی 

.  132شودکه چه کسی خسارت بدهد چه کسی ندهد دلبخواهانه عمل می معیار احتمال غالب، نسبت به تعیین این 

استدالل شده دو طرف که استدالل برابر مطرح کرده اند اما پرونده به نفع یکی از طرفین )طرفی که معیار احتمال  

ی یک طرف دعوا بر طرف دیگر است. در  شود. قضاوت همه یا هیچ ترجیح دلبخواهانه کرده( قطعی می غالب ارائه  

نامشخص است، قاعده پرونده  به  هایی که سبب  توانسته  یا هیج ترجیح دلبخواهانه برای طرفی است که  ی همه 

ایی که ممکن است باید به  . همچنین گفته شده اصل برابری در مقابل قانون است. تا ج133ی سنتی عمل کند شیوه 

چرا یک طرف باید  ی قانون بدون تبعیض رفتار شود. تحمیل بار اثبات بر یک طرف یک نوع طرفداری است.  وسیله 

بدون هیچ دلیل اساسی خطر سستی قضایی را تحمل کند. اگر خواهان و خوانده حقیقت را احتماالً به طور برابر  

بستی که سؤال بدون جواب است. جایی که  یک طرف وجود دارد؟ حالت بن ای برای رأی به  تقسیر کنند چه بهانه 

ی یک طرف بر طرف دیگر دعوا  هیچ جانشین منطقی پیشنهاد نشده، قضاوت همه یا هیچ آشکارا ترجیح دلبخواهانه 

درصد احتمال سبب    51که  . بنابراین طبق این نظر در معیار احتمال غالب هم سبب قطعی نیست. این 134است 

 ی دلبخواهانه بودن است.  درصد سبب نباشد نشان دهنده   49ی باشد و قطع

 سایر نظریات  

 بند اول ـ از دست دادن فرصت یک خطای مستقل است  

که فرصت کسب نفع باشد یا فرصت اجتناب از زیان به  بر طبق این نظر از دست دادن فرصت دیگری اعم از این

ی  ال یک قاعده ت این نظر این است که چون در حقوق کامن شود. علخودی خود یک خطای مستقل محسوب می 

عام مسئولیت مدنی وجود ندارد و قواعد مسئولیت مدنی در این نظام حقوقی مبتنی بر خطا است، در نتیجه از  

شود و خوانده را به پرداخت خسارت  دست دادن فرصت دیگری به خودی خود یک خطای مستقل محسوب می 

 
132 – Ibid. 
133 – Gereck, David, Op. Cit, P 806. 
134 – Shmueli Bebjamin & Sinai Yuval, Liability Under Uncertain Causation? Four Talmudic Answers Toa 

Contemporary Tort Dilemma, 2006 – 2007, PP 487 – 488. 
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کند اما ایجاد خطر  اصلی اغلب خود را به صورت زیان بدنی یا خسارت به مال آشکار می   نماید. زیانمجبور می 

ها قابل مقایسه نیستند، ایجاد خطر واقعاً زیان هستند. شرط عدالت صحیح این است  آسیب آینده با این نوع زیان 

جود، ریسک موجود برای  های موجرم قابل جبران باشند که شامل زیان ها بر طبق سیستم شبه ی خسارتکه همه 

ی نهایی، زیانی موجود و آسیبی  شده خود شانس یا خطر نتیجه گفته    ی نهایی. در ادامه ی نهایی، نتیجه نتیجه 

که آن را  اند: از دست دادن فرصت یک آسیب حقیقی و واقعی است و برای این برخی دیگر گفته .  135آشکار است

 .136سببیت منعطف شود  قابل جبران بدانیم الزم نیست که معیارهای 

اند مثالً جبران کامل  ها هر یک به نحوی رأی به جبران خسارت داده دارد: دادگاه ویگاند در این زمینه اظهار می

ها هر یک از زیان نهایی یا از دست دادن فرصت، آسیبی قابل جبران  زیان یا جبران به نسبت بر طبق این روش 

 .138نفسه یک آسیب قابل جبران استانس فی . یا گفته شده از بین بردن ش 137هستند 

 بند دوم ـ از دست دادن فرصت نقض حقوق اساسی اشخاص است  

ی از دست  دارد که عقیده بر طبق این نظر از بین بردن شانس نقض حقوق اساسی اشخاص است. جانسن بیان می

شناسانه بین شانس )کسب نفع  دادن شانس یک امر محسوس به مفهوم اساسی است. در واقع مبتنی بر تفکیک زبان

ی )سود یا زیان( است. در واقع شانس اجتناب از ضرر نهایی یا کسب سود یک حق اساسی از  یا دفع ضرر( و نتیجه 

قاعده  است.  شخصی  نظریه حقوق  بر  بایستی  فرصت  تفویت  جبران  لزوم  و  ی  دادرسی  آیین  با  مرتبط  های 

که فرصت  نابراین بر طبق این نظر از دست دادن فرصت اعم از این استانداردهای اثبات سببیت ترجیح داده شود. ب

شود و این نقض حق  نفسه و ذاتاً نقض یک حق شخصی محسوب می کسب نفع باشد یا فرصت اجتناب از ضرر فی 

 .139بایستی جبران شود 

 
135 – Mandell Mark S. and Marcotte Carlin Susan, Op. Cit, PP 206, 209. 
136 – Heever, Pat Van Den, Op. Cit, P 19. 
137 – Weigand Tory A., Op. Cit, P 24. 
138 – Warzecha Chrise M, Op. Cit, P 805. 
139 – Heever, Pat Van Den, Op. Cit, P 18. 
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بیشتری  بازدارندگی  از  غالب  احتمال  معیار  با  مقایسه  در  فرصت  دادن  دست  از  جبران  ـ  سوم  بند 

 برخوردار است  

مباالتی و افزایش مواظبت به منظور کاهش خسارت  های مسئولیت مدنی بازدارندگی و کاهش دادن بی یکی از هدف 

ست دادن فرصت مبتنی بر هدف بازدارندگی حقوق  های از د. بر طبق این نظریه یکی از استدالل140باشدو زیان، می 

. در واقع ناشی از ایراد و انتقاد از بازدارندگی ناکافی و نامتناسب اعمال معیار احتمال غالب  141مسئولیت مدنی است 

کنند که  . از بین بردن شانس بر مبنای بازدارندگی پذیرفته شده است. دانشمندان استدالل می 142در سببیت است 

قابل   بازدارندگی بهتر صورت می با  یا هیچ  گیرد. بر طبق نظر این دانشمندان قاعده جبران بودن شانس  ی همه 

درصد خطر آسیب برای خواهان ایجاد کرده است    51خشن و غیردقیق است زیرا بر طبق این قاعده مجرمی که  

باید به خواهان پرداخت کند در حالی که مجرمی که    100 ایجاد کرده چیزی  درصد خطر    49درصد خسارت 

سازد. در حالی  کند. سناریوی باال به ترتیب باال بودن بازدارندگی و پایین بودن بازدارندگی را نمایان می پرداخت نمی 

 .143کند تر است. یعنی اهداف مسئولیت مدنی را بهتر محقق می تر و منصفانه که معیار از بین بردن شانس دقیق 

 ی زیان  سببیت و محاسبهبند چهارم ـ تفکیک قائل شدن بین 

یکی از نظریات مطرح شده این است که باید بین سببیت و محاسبه کردن زیان تفکیک قائل شویم. بر طبق این  

سبب بر طبق معیار  نظر در خصوص سببیت باید بر طبق معیارهای سببیت سنتی عمل کرد. یعنی در خصوص  

. این نظریه در  144استفاده کرد   ت باید از روش درصدی همه یا هیچ عمل شود. اما در خصوص محاسبه کردن خسار

»پرونده  از    «Allied Maples V. Simmons & Simmonsی  سبب  تمایز  پرونده  این  طبق  بود.  شده  مطرح 

شود که الزم است یک  ی خسارت مهم دانسته شده بود. در خصوص سبب معیار احتمال غالب اعمال می محاسبه 

 
140 – Kirsty Horsey and Erika Rackley, Op. Cit, P 16. 
141 – Gerecke David, Op. Cit, P 808.  
142 – Shmueli Benjamin & Sinai Yuval, Op. Cit, PP 458 – 460. 
143 – Heaver Pat Van Den, Op. Cit, P 26. 
144 – Berry QC, Simon, Quantifying The Value Of A Lost Chance, Sitting as a Deputy High Court Judge in 

Abbey National Plc V Gouldman, 2002, P 2. 
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ی خسارت بستگی به حوادث غیرقطعی آینده دارد  ثابت شود. در حالی که محاسبهارتباط بین عمل خالف و زیان 

ها از شانس یا خطر محقق شدن  شود، بلکه بر اساس ارزیابی دادگاه که در طبق معیار احتمال غالب معین نمی 

 .145گیرد نتیجه صورت می 

 گیری دیده در تصمیم بند پنجم ـ نقض استقالل زیان 

باعث شود که خواهان به زیان خودش عمل نماید و به تعهد یا ادعای خوانده اعتماد کند، در واقع وی  وقتی خوانده  

جا دعوای  گیری را متأثر ساخته است. در این را از تعقیب روند مطلوب محروم نموده است و استقالل وی در تصمیم 

وان از دست دادن فرصت دفع ضرر  مسئولیت مدنی با عنوان از دست دادن فرصت پیگیری روند مطلوب تحت عن

تواند مطرح شود. از دست دادن فرصت باید یک خسارت قابل ارزیابی به حساب بیاید. تئوری نقض  یا کسب نفع می 

تصمیم  در  می استقالل  وسیعی  بر یک سطح  غفلت  گیری  نادرست،  اظهارات  در خصوص  مثالً  اعمال شود.  تواند 

ب رضایت  بر  مبتنی  پزشکی  »تقصیر  می پزشکی  خطرناک،  کاالی  تولید  از  ناشی  مسئولیت  از  یمار«،  یکی  شود. 

های سخت نظریه این است که اعتماد زیانبار وجود داشته باشد. زیان شامل از دست دادن شانس پیگیری  جنبه 

. مثالً گفته  146جریان دعوایی است که به طور معقول کاهش خطر زیان اقتصادی یا آسیب بدنی را به دنبال دارد 

ی پزشک و اعتماد از جانب بیمار است.  ی مبتنی بر رضایت بین پزشک و بیمار مستلزم تعهد از ناحیه رابطه   شده

مسئول  بردارانی که  پزشک قصور کند و شانس بهبودی از بین برود، نقض چنین تعهدی است. همچنین نقشه اگر  

می قیمت را  هستند  رهن  برای  خانه  یک  مسئوگذاری  خریدار  قبال  در  اولیه توان  هدف  اگر  )حتی  دانست  ی  ل 

اش برای اخذ وام باشد(. در  گیری در رابطه با به رهن گذاشتن خانهگذاری صرفاً قادر ساختن راهن به تصمیم قیمت

کنند و  مزد دریافت می  ی خدمت خود مبنی بر تعیین ارزش مال مرهونهگذاری به جهت ارائهواقع مأمورین قیمت 

 
145 – Heaver Pat Van Den, Op. Cit, P 11. 
146 – Heaver Pat Van Den, Op. Cit, P 25. 
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ی خاص، اکثریت خریداران در مقام عمل روی  اه باشند که در رابطه با خرید یک خانه باید نسبت به این امر آگ

 .147گذاری جداگانه را ندارند کنند و استطاعت و توانایی اخذ یک قیمت ها در مورد قیمت خانه تکیه می گزارش آن 

 های جبران خسارت بخش دوم ـ مسئولیت مدنی از دست دادن فرصت، شرایط و روش 

ی فرصت کسب نفع و فرصت اجتناب  خش وضعیت حقوقی و جایگاه از دست رفتن فرصت از هر دو جنبه در این ب

کنیم.  از ضرر را در قوانین و مقررات داخلی ابتدا بر اساس قواعد عام و سپس به صورت مصداقی و موردی بررسی می 

امده است اما موارد و مصادیقی در  هر چند این نظریه به طور مدون و واضح در قوانین و مقررات داخلی ایران نی

توانند مصداق این نظریه باشند. پس از این بحث در حقوق تطبیقی  حقوق داخلی وجود ندارد که به نظر برسد می 

پردازیم. تاکنون پذیرفتیم که از دست دادن فرصت ضرر  ی این نظریه بیشتر است به بررسی و تدقیق می که سابقه 

که جبران شوند چه شرایطی باید داشته  یم که ببینیم این ضرر و زیان برای این است و حال به دنبال آن هست

گونه ضررها قابل جبران هستند؟  گیرد که آیا بر طبق شرایط عام این باشند. در بررسی شرایط این امر مدنظر قرار می 

پس از بررسی شرایط  اگر بر طبق شرایط عام قابلیت جبران را دارند چه شرایط خاصی برای جبران الزم است؟  

هایی چه مالک و مهم است این امر است که اگر ضرری وجود دارد و شرایط جبران را دارند چگونه و با چه روش آن

 ترین مباحث در این خصوص است.  ی جبران خسارت در این نظریه یکی از مهم این ضررها باید جبران شوند. نحوه 

 ت در حقوق داخلی و حقوق تطبیقی  فصل اول ـ مسئولیت مدنی از دست دادن فرص

شود. با توجه به این که از دست  در این فصل ابتدا به بررسی از دست دادن فرصت در حقوق داخلی پرداخته می 

دادن فرصت گاهی به معنای فرصت کسب نفع است و گاهی به معنای فرصت اجتناب از ضرر در نتیجه با توجه به  

پردازیم. فرصت کسب نفع گاهی  ه بررسی حقوق داخلی بر اساس قواعد عام می ابتدا ب  همین تفکیک در گفتار اول

 به معنای نفع نهایی است و گاهی به معنای خود شانس و فرصت است.  

 
147 – Horsey Kirsty and Rackley Erika, Op. Cit, P 189. 
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پردازیم و سپس به  النفع و قابل جبران بودن یا نبودن آن می جا با توجه به این تفکیک ابتدا به بررسی عدم در این 

تواند مصداق یک زیان  شود. خود شانس و فرصت می ن خود شانس و فرصت پرداخته میبررسی مفهوم آن به عنوا

ی  توانند در حقوق داخلی مصداق نظریه مادی قرار گیرد یا زیان معنوی. در بند دوم از گفتار اول موارد خاصی که می 

ق.م.م و   6ی ربه، ماده المثل در صورت فسخ مضاکنیم. مواردی مانند اجرتاز دست دادن فرصت باشند بررسی می 

تواند به مفهوم نفع نهایی یا خود فرصت باشد. در  می ق.م احکام مزارعه، فرصت اجتناب از ضرر نیز    565ی  ماده 

کنیم و سپس به  بررسی آن به عنوان نفع نهایی به مفهوم سبب و نظریاتی که در این خصوص وجود دارد اشاره می 

پردازیم. در پایان فصل و در گفتار دوم موقعیت از دست دادن  نس می فرصت اجتناب از ضرر به مفهوم خود شا

 ای گذرا به حقوق فرانسه و آمریکا نیز خواهیم داشت.  کنیم و در ادامه اشارهفرصت در حقوق انگلستان را بیان می 

 گفتار اول ـ مسئولیت مدنی از دست دادن فرصت در حقوق داخلی  

ی قضایی نیز  در حقوق موضوعه ایران نص خاصی که در خصوص از دست دادن فرصت باشد وجود ندارد. رویه 

تاکنون در این خصوص اظهارنظر نکرده و موضع خاصی در خصوص این موضوع از خود نشان نداده است. اما در  

اند های خود پرداخته ای از نویسندگان به این نظریه به طور مختصر در نوشته و مفسران داخلی پاره  دانانبین حقوق 

 اند به معرفی آن بپردازند. و سعی کرده 

 مبحث اول ـ مسئولیت مدنی از دست دادن فرصت کسب نفع  

در مبحث اول سؤال این است که آیا از دست دادن فرصت کسب نفع در حقوق ایران قابلیت جبران را دارد؟ برای  

یافتن پاسخ فوق، سعی نمودیم ابتدا از دست دادن فرصت کسب نفع را بر اساس قواعد و مقررات عام مسئولیت که  

ساس این قواعد عام قابلیت جبران دارد یا نه؟  در حقوق ایران وجود دارد، بررسی کنیم و نشان دهیم که آیا بر ا

تواند مصداق از دست  سپس تالش نمودیم به بررسی مورد یا موارد خاصی که در حقوق داخلی وجود دارد و می 

 دادن فرصت کسب نفع قرار گیرد بپردازیم.  
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   بند اول ـ مسئولیت مدنی از دست دادن فرصت کسب نفع در حقوق ایران بر اساس قواعد عام

توان کسب کرد و  ی نهایی است که از فرصت میاز دست دادن فرصت گاهی به معنای از بین بردن نفع و نتیجه 

گیرد. بنابراین با توجه  ی نهایی مدنظر قرار می گاهی به معنای خود شانس و فرصت است که بدون توجه به نتیجه 

 کنیم.  به تفکیک فوق هر یک را جداگانه بررسی می 

 دادن فرصت به معنی از بین بردن نفع نهایی   الف( از دست

النفع نفع نهایی حاصل نشده و محقق  النفع دارد. در عدماز دست دادن فرصت به مفهوم نفع نهایی شباهت به عدم 

جا نیز هنوز نفعی محقق نشده و فرصت تحقق نیز از بین رفته است. یکی از مباحث مورد  نگردیده است. در این 

دانان و قضات در خصوص قابلیت جبران  النفع است. حقوق نان و مطرح در دادگستری بحث عدم دابحث بین حقوق 

النفع قابلیت  جا به دنبال آن هستیم که ببینیم عدم آن نظر واحد ندارند و این امر مورد تردید است. بنابراین در این

النفع  وضع قوانین موضوعه نسبت به عدم النفع و سپس به بررسی مجبران دارد یا خیر. ابتدا به بررسی انواع عدم 

 پردازیم.  می 

   النفعانواع عدم  .1

 النفع از لحاظ موضوع  عدم .1-1

النفع محقق عبارت  اند. »عدمالنفع محتمل تقسیم نموده النفع محقق و عدمالنفع را به عدم از لحاظ موضوع عدم 

رسید و فعل  آن منفعت به متضرر می   شد، محققاً است از: فوت شدن منفعتی که هر گاه، فعل معین موجود نمی 

که کسی در خیابان در جلوی گاراژی جوی عمیقی بکند  مزبور سبب منحصر نرسیدن منفعت شده است. مثالً چنان 

ای شود، این شخص مانع رسیدن منفعتی شده است که اتومبیل از کار کردن به  و مانع از خروج اتومبیل کرایه 
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کسی کارگری را بازداشت نماید و او را از کار روزانه باز دارد، مانع رسیدن مزد  آورد. و همچنین هر گاه،  دست می 

 «.148یعنی منفعت محقق شده است

شد احتمال داشت که  النفع محتمل عبارت است از: فوت شدن منفعتی که هر گاه فعل معین، موجود نمی»عدم

ی ملکی درج شده است،  را که در آن اعالن مزایده  ایی روزنامه، روزنامه که توزیع کننده عاید طرف گردد. مثل این

اطالع بر این امر علیه توزیع  کند. مشترک پس از  رساند و او در مزایده شرکت نمیبه مشترک آن روزنامه نمی 

خواهد، بدین تقریب که هر گاه روزنامه را توزیع  ی خود را از وی می نماید و خسارات وارده ی دعوی می کننده، اقامه 

شد و از  شناخته می   کرد و برندهای که وزارت دارایی اعالن نموده، شرکت می رسانید، او در مزایده ه به او می کنند 

 «.149نمود و چون روزنامه را توزیع کننده، نرسانده باید خسارت وارده را به مشترک بپردازد آن مبلغی استفاده می 

 النفع از لحاظ منشاء  عدم .2-1

النفع ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد حاصل ـ عدم 1اند:  النفع را از لحاظ منشاء به چند دسته تقسیم نموده عدم

النفع  ـ عدم 3النفع ناشی از ورود لطمه به تمامیت جسمی )ایراد صدمه ـ توقیف غیرقانونی(؛  ـ عدم2از قرارداد؛  

 ناشی از تجاوزات مالی.  

ر عهده داشته که باید ظرفت مدت معینی انجام دهد اما از انجام آن خودداری  در حالت اول شخصی تعهدی ب

گردد  شود که متعهد باعث می دهد و نتیجه این می کند یا با تأخیر و خارج از ظرف زمان تعیین شده انجام می می 

   کند.توانست برای متعهدله به دست آید ممانعت میمنفعتی که از انجام کار در موعد مقرر می 

آورده  کرده و منفعتی را به دست می در حالت دوم، مثالً شخصی با اقدام خود دست دیگری را که روزانه کار یدی می 

 آورده برای مدتی محروم شود.  شود وی از منفعتی که هر روز به دست می شکند و باعث می می 

 
 407٫، ص 1376امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، انتشارات اسالمیه، چاپ هجدهم، ج اول،  -148

 .405همان، ص  -149



 

 
اطالعات علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و  ( از پایگاه 9/1395/ 6/ و تاریخ 195929یها )وزارت علوم، تحقیقات، فناوری به شمارههای تحصیالت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها و رسالهنامه، پایان ی پیشنهادهای ثبت و اشاعهنامهی آییندسترسی به این مدرک بر پایه

 ی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است.( و الحاقات و اصالحات بعد1348ی قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان )های علمی، آموزشی و پژوهشی و بر پایهفناوری اطالعات ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف

60 

 

ده »نسبت به منافع مال مغضوب هر  ق.م استناد کرد در این ماده مقرر ش   320ی  توان به مادهدر حالت سوم می 

ی منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استیفا منفعت نکرده باشد...«.  یک از غاصبین به اندازه 

شود که مالک از منافع مالش در  کند و باعث می کند و از آن استفاده نمی بنابراین غاصبی که مالی را غصب می 

 النفع است. عدم مدت غصب محروم شود، نوعی 

 النفع  موضع قوانین موضوعه نسبت به عدم  .2

مصوب   مدنی  دادرسی  آیین  قانون جدید  تبصره   1379در  از    515ی  ماده   2ی  در  ناشی  است: »خسارت  آمده 

ماده عدم نیست«. در قسمت آخر  قابل مطالبه  از    267ی  النفع  ناشی  زیان  آمده است: »ضرر و  نیز  قانون  همان 

 طالبه نیست«.  النفع قابل معدم

 ندارند.  النفع نیز نظر واحد موص قابل جبران بودن یا نبودن عد صو علمای حقوقی در خ نویسندگان

ی  ماده   2ی  بصره النفع در امور مدنی طبق تاین است که عدم از نظریاتی که در این خصوص مطرح شده    ـ یکی1

البه است. یعنی ق.آ.د.م حکم  قابل مطق.آ.د.ک    9ی  ماده   2طالبه نیست اما در امور کیفری طبق بند  قابل م  515

ل وارد بر  ا. اشک150ارد و ق.آ.د.ک مخصوص آن استدن میرا بیاالنفع  قابل مطالبه بودن عدم   عام در خصوص غیر 

این نظر این است که از لحاظ حقوقی تفکیک بین ضرر و زیان ناشی از جرم کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم  

ی مدنی دارد و ماهیت  مدنی غیرمنطقی است، زیرا ضرر و زیان و مسئولیت مدنی ناشی از جرم کیفری نیز جنبه 

یده به او اختیار داده است که دعوای  دیل کار زیان سهگذار برای تهر چند که قانون ع ضرر یکسان است،  و دو ناین  

 . 151مطرح کند ز جرم را در دادگاه کیفری اضرر و زیان ناشی 

 
و   19ی ی علوم قضایی و خدمات اداری، شمارههای حقوقی دانشکدهی دیدگاهنامهفصلو مقررات، نفع ـ نظریات الخسارت عدمپیک، سیامک،   ره  -150

 . 35، ص 1379، 20

 . 125-126اهلل، همان، ص رحیمی، حبیب ؛صفایی، سیدحسین -151
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شود. از نظر ایشان  الحصول تفکیک قائل می النفع به معنای خاص و منافع ممکنـ یکی از استادان حقوق، بین عدم2

،  ارهدت اجمستأجر در مبه  مورد اجاره    اشی از مال معین مانند خودداری موجر از تسیلم ن»محروم ماندن از نفع  

شی از شخص معین مثل کار کردن اجیر خاص در مدت اجاره برای ثالث به طوری که  از نفع نامحروم ماندن از  

چنین محروم ماندن از نفع ناشی از عمل  الحصول است، و همکن منافع ممجاره نباشد،  ا   قابل جمع با انجام کار مورد

ی الزم برای  رستورانی متعهد شده که ظرف مدت معین مواد اولیه که شخصی در برابر مالک  مورد تعهد مثل این 

باشد ی نذیرش مشترهد رستوران قادر به پدهد و به علت تخلف از انجام تعتیار قرار  ن را در اخی غذای مراجعیتهیه 

گیرد این است که منظور از  ای که می النفع به معنای خاص است. در پایان نتیجه م شود. عدمها محرواز سود آن   و

النفع به معنای خاص تنها  «. باید توجه کرد که عدم 152النفع به معنای خاص است عدم  515ی  ماده   2ی  تبصره 

از  تواند در موارد خارج  النفع می باشد بلکه این نوع عدم کند، نمیمیخود عمل ن  هد به تعهد مربوط به جایی که متع

کند و در زمانی که تاجر در زندان  که یک فرد تاجر است زندانی می صی، دیگری را  شخشود. مثالً  قراداد نیز محقق  

ازگشته  ها به حالت کمتر از قیمت اولیه بکند قیمترا آزاد می ه وی  رود و بعد از دو روز ک است قیمت کاالها باال می 

 شود. توانست کسب کند محروم می ی افزایش قیمت میو در نتیجه تاجر از سودی که در نتیجه 

غیرقابل مطالبه    515ی  ماده   2ی  چه در تبصره دارد: »آن بیان می   515ی  فسیر ماده ـ یکی از نویسندگان در ت3

النفع و ضرر و زیان  النفع است و تفاوت است بین عدمی از عدملنفع نیست بلکه خسارت ناش ااعالم شده خود عدم 

از آن  اما خسا  النفع«. بر طبق این نظر خود عدم 153ناشی  از عدمقابل مطالبه است  قابل مطالبه  رت ناشی  النفع 

دلیلی وجود ندارد که منع خسارت از  یاً  ثان  ، نیست. در انتقاد از این نظر گفته شده: »اوالً خالف ظاهر ماده است

 «.154لثاً این نظر مبنایی در فقه ندارد ، ثاالنفع باشد خسارت منحصر به عدم

 
 .256-259و  70و  69، ص 136و   135و  51ی همان، شمارهآثار قراردادها و تعهدات، مهدی، شهیدی،  -152

 .685، ص 1391انتشارات فکرسازان، چاپ دوم، .د.م در نظم حقوق کنونی، ق.آاجری، علی، مه  -153

 .125، ص اهلل، همانیبصفایی، سیدحسین، رحیمی، حب -154
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اند: کرده   بیان شده است این است که بین دو حالت تفکیک   515ی  ماده   2ی  ره صـ نظر دیگری که در خصوص تب4

مالش باشد.   منافع یفاء  ی منع مالک از استالنفع به واسطه ، دوماً اگر عدم صب باشد ی غالنفع به واسطه »اوالً اگر عدم 

باشد.  مستوفات( نیز می   عم از مستوفات و غیرضامن منافع )اعین است  الوه بر این که ضامن صب عدر حالت اول غا

   «. 155به نیستالنفع قابل مطالبصره عدم در حالت دوم، طبق این ت

النفع  لحصول )مسلم( و عدم االنفع محقق بین عدم ر از نظریات که در این خصوص بیان شده تفکیک  ـ یکی دیگ 5

.آ.د.م به استناد حدیث  ق  515ی  ماده   2ی  ب تبصره الحصول )احتمالی( است. یکی از اساتید قبل از تصویمحتمل

بیان دا از  »الضرر و ال ضرار«  باید خسارت  امل  سلم خسارت محسوب و عمنفعت مدست دادن  شته بود که  آن 

الحصول«  ق محقالحصول است و نه  گذار، خسارت محتمل قانون اند: »منظور  . در تأیید این نظر گفته 156پرداخت کند 

اتید  دیگر از اس «. یکی  157اند قال استناد کرده تسبیب و بنای ع مانند: الضرر، اتالف و  نظر خود به »قواعدی  و در تأیید  

ق.آ.د.ک    9ی  ی و مبانی فقهی سازگار است و ماده قوقاین نظر با اصول ح  دارد کهظهار میید نظر فوق اتأی  جهت

 .  158جود نداردایشان و ظر.د.م و ق.آ.د.ک از ن النفع مسلم است. در نتیجه تعارضی بین ق.آنیز عدم 

  37ی  النفع مسلم پذیرفته شده است. ماده که عدمه موارد متعددی اشاره کرد  توان به نیز می در حقوق موضوع

النفع ببرد، از خسارت ناشی از تنزل  که به طور صریح نامی از عدم بدون این   1309قانون تسریع محاکمات مصوب  

آن استرداد عین بوده و  دارد: »در دعاوی که موضوع  برد و بیان می النفع است نام می قیمت که از مصادیق بارز عدم

ن در موردی که موضوع وجه نقد  د، و همچنیناشی از تنزل قیمت نمایخسارت    و یاالمثل  ی اجرت مدعی مطالبه 

النفع ولو به طور  نماید«. در این ماده به طور ضمنی عدم، محکمه میزان خسارت را پس از محاکمه معین مینیست

 
ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  ی دانشکدهالنفع(، مجله)عدمقانون آیین دادرسی مدنی  15ی ماده 2ی نقد و بررسی تبصرهشکاری، روشنعلی،  -155

 به بعد.  93، ص 1380، تیرماه 52ی ، دورهتهران

 .245امامی، سیدحسن، همان، ص  -156

ی  ی مفید، شمارهنامه،  1980المللی کاال مصوب النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینخسارت عدملدین، فخرا مشهدی،آقاصغری،  -157

 .88، ص  1381م، بهار ونهبیست

 . 126-127اهلل، همان، ص ب؛ رحیمی، حبیصفایی، سیدحسین -158
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  1310عالئم و اختراعات مصوب  ثبت    49ی  . در ماده 159گردیده استقی  مصادیق آن، خسارت تلجزئی و یکی از  

ن بیان شده است: »در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای  النفع ضرر تلقی شده و چنیعدم

و عالئم تجاری مطالبه می  اختراعات  به  مربوط  منافعی  جزایی در دعاوی  و  وارده  شود خسارات شامل ضررهای 

نیز ضرر  1317جع به کارشناسان رسمی مصوب ن راقانو 24ی «. ماده حروم شده استاز آن مخواهد بود که طرف 

ر دادگاه و ضرر تضییع وقت کارشناس  لت حضور د ها به عشهود و کارشناسان از حیث شغل و کار آن و زیان وارد بر  

اصالحی    یالیحه   33ی  دارد. ماده .ک نیز این امر را بیان می ق.آ.د  160ی  نسته است. همچنین ماده را قابل مطالبه دا

قانون کار نیز مقرر   18ی  داند. در مادهفعت« می اعم از ورود خسارت یا تفویت مننیز ضرر را » 1347ق.ت مصوب  

منتهی به حکم  تالف  و این توقیف در مراجع حل اخ  چه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد دارد: »چنان می 

شود و کارفرما مکلف است عالوه بر جبران ضرر  گر محسوب می خدمت کار ی ومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه مح

  29ی  پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید«. در ماده و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می 

ی  ارداد از ناحیه فرما موجب تعلیق قربه تشخیص هیأت حل اختالف، کار  همین قانون نیز آمده است: »در صورتی که 

کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر  

 تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند«.  

همچون    ال،النفع( در دعاوی تخلف از عقد در کشورهای کامن ع )عدم ی خسارت محرومیت از مناف جواز مطالبه   »اصل

النفع  های حقوقی، عدم عنه است. در این نظامی آمریکا امری مسلم و مفروغ ، انگلستان، ایاالت متحده استرالیا، کانادا

. در کشورهای پیرو نظام حقوقی نوشته نیز  160شود انگاشته می عی  وان خسارات خاص یا خسارات تبمعموالً به عن

تحمل  ثر نقض قرارداد از سوی خوانده مخواهان در ا  هایی است که یان ز هدف از دادن خسارت، جبران تمام و کمال  

ات واقعی را  حقوق نوشته، هم جبران خسار  رو، قوانین مدنی بسیاری از کشورهای عضو خانواده شده است. از این

 
 . 95، ص 1383، سال هشتم، آذر و دی 47ی ی دادرسی، شمارهماهنامه النفع در فقه و حقوق موضوعه، سی عدمبررپورامینی، محمدحسین،  -159

ی  ی مجلهنامهاسری، ماشااهلل، ویژهی بناء نیترجمهلی، الملالنفع( در دعاوی بینی خسارت محرومیت از منافع )عدممطالبهان یوکیو، گوتاندا، ج  -160

 .211، ص  1389ستان المللی، زمحقوقی بین
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شکنی از تحصیل آن محروم شده  ی پیمانهم جبران سودی را که خواهان در نتیجه   و   دهند مورد حکم قرار می 

پانیا نیز به  فرانسه، قوانین مدنی کشورهای آلمان، ایتالیا، ژاپن، اس قانون مدنی   1149ی  است. به عنون نمونه، ماده 

 «. 161شمارندروا می را در دعاوی تخلف از قرارداد النفع ارات عدمی خسمطالبه  ن،همین سا

 دست دادن فرصت به معنی از دست دادن خود فرصت ب( از 

جا به دنبال آن هستیم تا ببینیم آیا از بین بردن خود شانس و فرصت بدون توجه به نفع نهایی بر اساس  در این 

شود که ضرری  انی ایجاد می ید توجه کرد که مسئولیت مدنی زمقواعد مسئولیت مدنی قابلیت جبران دارد یا نه؟ با

. در نتیجه باید به این امر پرداخت که  162اند آید و ضرر نیز به طور کلی به ضرر مادی یا معنوی تقسیم کرده به بار  

 هاست و آیا آن زیان قابل جبران است یا خیر؟ داق کدامیک از زیان خود فرصت مصاز دست دادن 

 ان یک زیان مادی بررسی از دست دادن فرصت به عنوـ 1

وقوع آن ممکن است هم به صورت فقدان  پول است و از نظر  خسارت مادی، »زیانی است که قابل تقویم و تبدیل به  

وی  ی کلی، کاال را به  که فروشندهء( یا به صورت فقدان نفع )بازرگانی به علت آن ء موجود باشد )تخریب شیشی

ن کاال را در بازاری مساعد بفروشد( از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال  ، نتوانسته است آتحویل نداده

ی پزشکی و  و هم شخص بشری )هزینه تواند شیء مادی باشد )خسارتی که از تصادم دو خودرو حاصل شده(  می 

  شانس )فرصت(   دست دادن ای از موارد از  «. در پاره 163گی( یا حقوق مالی )خسارت به شهرت تجاری(اد از کار افت

به پول را داشته باشد و به  گونه که گفته شد قابلیت ارزیابی  یک ارزش مادی باشد. یعنی همان  تواند دارایمی 

را با پرداخت    آزماییم و بخت ی مهکت در یک مسابقه یط شرثالً شخصی بل حقوق مالی شخص صدمه وارد آورد. م

قه به هدف خود  آورد تا با شرکت در آن مسابی در نتیجه فرصت این را به دست مکند  مقدار زیادی پول تهیه می 

 
 . 217 – 218، ص همان -161

ها از دیدگاه فقه  فویت منافع و فرصتت های معنوی و مسئولیت ناشی ازران خسارتررسی لزوم جبی خسارت »بنظریه، محسن، اسماعیلی -162

 . 19، ص 1377پ اول، انتشارات امیرکبیر، تهران، چا«، و حقوق تطبیقی

 . 70، ص 1370پ اول، د دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، چاناشر بخش فرهنگی جهامسئولیت مدنی، نژاد، حسینقلی، حسینی -163
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قیمت است برسد، حال اگر دیگری این فرصت را از او بگیرد در واقع یک فرصت کسب نفع  ی گران که کسب جایزه 

ود فرصت برنده شدن  پرداخت کرده است. بنابراین خمادی را از او گرفته است زیرا برای کسب این فرصت پول  

سرت موسیقی را با  صی بلیط شرکت در یک کنت و قابلیت تقویم به پول را دارد. یا شخدارای ارزش مادی اس 

گیرد. در نتیجه فرصت انتفاع  فرصت شرکت در آن کنسرت را از او می کند اما دیگری  مبلغی پول تهیه می پرداخت  

از شرکت در مسابقه کسب یک  گونه که مالحظه شد در مثال اول هدف  دهد. هماناز آن کنسرت را از دست می 

از موسیقی    انتفاع   نهایی نیز یک نفع مادی بود اما در مثال دوم هدف نهایی مادی نیست و بود یعنی نفع  نفع مادی  

ا مالک است نفع نهایی نیست بلکه خود آن شانس  جچه در اینمدنظر شرکت کننده است. باید توجه  داشت که آن 

ود فرصت دارای  تیجه خد زیرا برای ایجاد آن فرصت پول پرداخت شده بود و در نو فرصت است که ارزش مادی دار

 د.  بو ارزش مادی 

 عنوی  ـ بررسی از دست دادن فرصت به عنوان یک زیان م2

ده  دیعث ضرر معنوی به زیان بااجتناب از ضرر ممکن است  از دست دادن فرصت کسب نفع یا از دست دادن فرصت  

روانی شخص می از  زیرا  .  شود و  تألم روحی  از ضرر موجب  اجتناب  یا  نفع  دادن فرصت کسب  مثالً  دست  شود. 

،  زشی مهم شرکت کند اما در زمان مسابقه ها تمرین کرده و به اردو رفته تا در یک تورنمنت ورورزشکاری که مدت

دن کامل فرصت  . نه تنها از دست داشودحی و روانی به وی می ی روسلماً باعث صدمهکند. م دیگری او را زندانی می 

ی  ت این است که صدمه ای که باید توجه داش اد زیان معنوی شود. نکته واند باعث ایجتبلکه کاهش فرصت نیز می 

به عنوان زیان  صت است در صورتی  که ناشی از، از دست دادن فرصت یا کاهش فردیده  روحی و روانی به زیان 

که فرصت وی از بین رفته یا  شته باشد یعنی از ایندیده به وقوع زیان علم دایرش است که زیانمعنوی قابل پذ 

 .داشته باشد  کاهش پیدا کرده اطالع 

شهرت تجارتی  الً در تحقق کسر  دیده نیست. مثوط به علم و جهل زیان های معنوی تحقق زیان من اما در سایر زیان 

گونه که در بخش اول  به وقوع زیان مؤثر نیست. هماندیده  یا کسر حیثیت و حتی درد و رنج علم یا عدم علم زیان
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ی خسارات  مینه ات معنوی و احکام و قوانین متعدد حقوقی که در ز ی فقهی خسارجه به سابقه توضیح داده شد، با تو

ید کرد که در حقوق ایران خسارات معنوی قابل جبران است. از دست دادن فرصت نیز  نوی وجود دارد نباید تردمع

 حکم و جبران قرار گیرد.   تواند موردیان معنوی شود می جر به زدر صورتی که من 

 دست دادن فرصت کسب نفع بر اساس مقررات خاص در حقوق ایران لیت مدنی از بند دوم ـ مسئو

 المثل در صورت فسخ مضاربه الف( احکام اجرت 

ربه را در ابتدای امر و قبل  قد مضا نان عدا( البته برخی از حقوق 109ق.م و   550ی ربه عقدی جایز است )ماده مضا

انی که سرمایه به وجه نقد تبدیل نشده  لی بعد از شروع به تجارت تا زمز دانسته واز شروع مضارب به تجارت جای

ن  توانند آ . جایز بودن مضاربه این حس را دارد که هر وقت صاحب مال یا عامل خواست می 164د دانناست الزم می 

 .165را فسخ کنند 

فسخ عقد باید به عامل  کنیم که در صورت  پردازیم و بررسی می های مختلف فسخ عقد می جا به حالت ما در این 

ها و  نظرات فقچیست؟    آنشود مبنای  ی ثلی به عامل پرداخت مالمجرت لمثل پرداخت شود یا خیر؟ اگر اااجرت

 کنیم.  را نقد و تحلیل می دانان در این خصوص حقوق 

 ین یا کاال باشدـ اگر در زمان انحالل سرمایه به صورت د1

 166است( »به نظر برخی فقیهان یه متصور  نحالل سرمایه به صورت دین باشد )در موارد فروش به نساگر در زمان ا

وصول مطالبات اقدام نماید. زیرا مضاربه مقتضی رد سرمایه به  چه سودی در آن باشد یا نباشد عامل باید نسبت به  

ها را وصول و  باشد و به همین دلیل عامل باید آنجایگزین مال نمیان نحوی است که اخذ شده است و دیون  هم

 
 .131، ص 1384ج دانش، چاپ اول،  انتشارات گنمضاربه، ودی، محمدجعفر، جعفری لنگر -164

 . 81، ص 1372ناشر مؤلف، چاپ اول، م، المضاربه در اسمی، محمدحسین، ابراهی -165

و   257، ص 1390ن ـ مضاربه، نشر میزان، چاپ اول، . به نقل از سکوتی نسیمی، رضا، حقوق مدنی ـ عقود معی246، ص 2ی حلی، تذکره، ج  عالمه -166

283-277. 
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ود سرمایه را به مالک رد کند.  حصول س از سود بقیه را به مالک برگرداند و در صورت عدم  بعد از کسر سهم خود  

قاعدهاین دست به  از فقیهان  نیز استناد کرده الید ما  ی »علی ه  از فقیهان  د«.  اناخذت حتی تودی«  »برخی دیگر 

ی اذن مالک ایجاد  بور به واسطه زکه اوالً دیون ماند  ه ه و گفتردید کرددر تکلیف عامل به وصول مطالبات ت  167امامیه 

 «. باشد ها مقتضی عدم تکلیف او به نقد کردن می ئت ذمه عامل از وجوب نقد کردن آن شده و ثانیاً برا

عامل    168ز فقهاگر در زمان انحالل سرمایه به صورت کاال باشد و سودی در آن وجود داشته باشد به نظر برخی ا»ا

جه را محتمل  باید آن را فروخته و نقد نماید ولی اگر سودی در آن نباشد در وجوب نقد کردن آن بر عامل دو و

 «. 169انددانسته 

 ـ اگر در زمان انحالل سرمایه نقد باشد2

هر کدام از  این صورت    حاصل شده باشد در   باشد و در اثر تجارت عامل سودی الل سرمایه نقد  ح ن»اگر در زمان ا

 ود هستند.م خود از س مالک و مضارب مستحق دریافت سه

 نقد باشد و سودی حاصل نشده باشد باید بین دو حالت تفکیک قائل شد:  اگر در زمان انحالل سرمایه

المال فروخته  حداقل هیچ سودی حاصل نشده باشد و مال را به رأس  ارب موجب زیان شده یااگر اقدامات مض :اوالً

 گیرد.  تعلق نمیی نیز به وی  المثلجرتاق چیزی را ندارد و ااشد در این صورت مضارب استحقب

حصول آن متوقع    جود دارد وسود و  نتظارسود فعلی نشده اما ا  اگر اقدامات مضارب موجب به وجود آمدن  ثانیا:

تواند ادعایی نسبت  میکدام نرب باشد هیچاین حالت در صورتی که فسخ از جانب مضا، باید توجه کرد که در  است

نده و احتمال بردن سود از دست  طل ماکه سرمایه مع این بهانه  تواند به  به دیگری داشته باشد بنابراین مالک نمی 

از  در طول مدت مضاربه انجام داده  ی که  تواند بابت کارهاینمی یرد و عامل نیز  مضارب خسارت بگ   رفته است از

 
 ، به نقل از سکوتی نسیمی، رضا، همان. 383، ص 4شهید ثانی، مسالک، ج  -167

 همان.  . به نقل از سکوتی نسیمی، رضا، 247ی حلی، تذکره، ص مهعال -168

 . 277-283و  257، ص ، همانیمی، رضاسکوتی نس -169
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از مضاربه بدست آوردن سود بوده است و تجارت به عنوان  ی اجرت مالک مطالبه  نهایی  المثل نماید. زیرا هدف 

. خصوصاً که  یت نداشته تا اجرتی به آن تعلق بگیردموضوعجه بوده است و  ی رسیدن به این هدف مورد تومقدمه 

و سودی وجود نداشته باشد در    باشد   شده است. اما اگر فسخ از جانب مالکعامل خود در انحالل عقد پیشقدم  

 «.  170المثل است یا نه اختالف نظر وجود دارد اجرتکه عامل مستحق مورد این

 ها این است که:  اند. مبنای استدالل آن لمثل دانسته ااکثر فقیهان عامل را مستحق اجرت

ظهور  فسخ قبل از    داده است و مالک با  تبرع انجام  د اوالً: عمل عامل محترم است که وی با اذن مالک و بدون قص

 سود، آن را تفویت کرده است. 

این  آن داده بود و این امر مقتضی  ول سود بر فرض حصاش از  ثانیاً مالک اذن در عمل را به مضارب در مقابل حصه 

ت و عزل قبل از  نداشته باشد. بنابراین در صورت مخالفاز حصول سود حق عزل او را  بوده است که مالک قبل  

از سود تفو او را  باید اجرت   یتحصول سود، در واقع حصه  نتیجه  بپردازد  نموده و در  او  به  المثل عمل عامل را 

عاله نیز اگر جاعل بعد از شروع عامل و قبل از حصول نتیجه او را عزل نماید باید اجرت او را عقد ج  که درچنان

عاله دیدگاه  گذار اگرچه در عقد مضاربه در خصوص مورد حکمی را مقرر نکرده است ولی در بحث جبدهد. قانون

وع نماید  جاست: »... اگر جاعل در اثنای عمل رقرر داشته  م م. ق  565ی  در ماده اکثریت فقیهان امامیه را پذیرفته و  

ز  گردیده و او هم اع رسیدن عامل به جعل  مانعاله  از جالمثل عمل عامل را بدهد«. زیرا مالک با رجوع  باید اجرت

 برع نداشته است.  عاله قصد ت اقدام به فعل در ج

اند. مبنای استدالل این  برای عامل در صورت فسخ مالک مخالفت نموده   گروهی دیگر از فقها با استحقاق اجرت

موده است و قصد طرفین این بوده است که  حق خویش را در فسخ مضاربه اعمال نه: اوالً مالک  گروه این است ک 

است و هر یک   که مضاربه عقد جایزشریک باشد. دوماً عامل با علم به این عامل تنها در صورت حصول سود در آن 
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انعقاد عقد و شروع به عمل نموده است و اگر ضرری  تواند آن را فسخ کند، اقدام به  میبخواهد  از طرفین هر وقت  

ی اجرت را نخواهد داشت. سوماً  جه وی استحقاق مطالبه مل بوده است و در نتی هم متصور باشد مبتنی بر اقدام عا

 . 171باشدالفارق می قیاس مع ها ده و قیاس آن ی مضاربه با جعاله صحیح نبومقایسه 

 اند: چنین نظر داده  دانان در خصوص بحث فوق و مستحق بودن عامل به دریافت اجرت حقوق 

سخ و  که اگر فاین است که باید بین دو حالت تفکیک قائل شد: حالت اول اینـ یکی از نظریاتی که مطرح شده  1

تواند  اقدام نمی   ین سود محقق نشده باشد مضارب به دلیل قاعده باشد و تا آن زمااز بین بردن عقد در حین عملیات  

توان از بین برد، مهم نیست  کرده که هر لحظه می   جایزی  یادعایی نسبت به مالک داشته باشد زیرا اقدام به معامله 

ودی به دست نیامده باشد،  که اگر فسخ پس از ختم عملیات باشد و س این که فسخ از طرف مالک باشد. حالت دوم 

عایی نسبت به مالک داشته باشد مگر  تواند ادفق طرفین که حاکی از این امر است مضارب نمی به دلیل مبنای توا

 .172گری شده باشد شرط دیکه این

واند تنظریات که مطرح شده این است که چه مالک مضاربه را فسخ کند چه عامل، مضارب نمی ـ یکی دیگر از  2

داشته شده: »اگر مالک مضاربه را فسخ کرده باشد با وجود دو شرط عامل  سارت کند. اما در ادامه بیان  ی خمطالبه 

به تحاول  خسارت کند. شرط  ی  طالبه تواند ممی  اگر  ود دصیل سود وجآن است که ظن قوی  باشد. یعنی  اشته 

ی مالک از اختیار خود در فسخ مضاربه است. بر  شت. شرط دوم سوءاستفاده ود داشد این ظن وجمضاربه فسخ نمی 

طبق این نظر با جمع دو شرط فوق، سوءاستفاده از حق فسخ )تقصیر( باعث خسارت ناروای عامل شده است و  

مالک  د  روحاد و همبستگی است و انتظار چنین اقدامی از مالک نمی چون در عقدی مانند مضاربه بنای طرفین بر ات

 «.  173المثل کار او است، دادن اجرت ترین راهصیر را جبران کند و عادالنه یستی خسارت ناشی از تقبا
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باشد. مبنای  تر  داند پذیرفته المثل می رسد در فرض مذکور نظری که مضارب را مستحق دریافت اجرت به نظر می 

ند. به نظر  دانان نیز سوءاستفاده از حق مطرح کرده بودقوقد و حاین امر را فقها احترام به عمل مضارب دانسته بودن

دست دادن فرصت مضارب جهت تحقق سود موردنظر دانست. یعنی مالک  الل فوق را از  رسد باید مبنای استد می 

س مضارب دارای  تی که مضارب جهت تحصیل سود داشته را از وی گرفته است و خود این شانبا فسخ عقد فرص

المثل صورت  بدهد و جبران این خسارت با پرداخت اجرتزش است. در نتیجه مالک ملزم است خسارت مضارب را  ار

المثل  ال حکم به پرداخت اجرت مه حشود اما در هب می شانس از مضارگیرد. فسخ از طرف مالک موجب گرفتن  می 

زیرا هر فرصتی مال تلقی نمی  ضارب برود.  معمل    سود از  ده نمی شود و این امر مربوط به زمانی است که توقع دا

واقعی    آور نیست. زیرا فرصت در صورتی قابل جبران است که جدی وضرر و ضمانشود و از دست دادن هر فرصتی  

توان حکم  نمی  رود،می ی که عقد مضاربه در اثر انفساخ از بین باید توجه کرد در حالت باشد و احتمال صرف نباشد.

المثل به مضارب داد زیرا در این حالت هر چند ممکن است فرصتی از مضارب گرفته شده باشد به پرداخت اجرت 

و   است  قهری  حالت  این  در  ضرر  و  نیست  کسی  عمل  از  ناشی  فرصت  دادن  دست  از  اما  باشد  رفته  بین  از  و 

 آور نیست.  مسئولیت 

 قانون مسئولیت مدنی   6ی ب( ماده 

»در صورتی که در زمان وقوع  دارد:  ت مقرر می ئولیت مدنی در خصوص زیان ناشی از فوی شش قانون مسماده 

گ  در اثر مر شخص ثالثی را نگهداری کند و   مکلف بوه و یا ممکن است بعدها مکلف شود  اً قانوندیده  زیان آسیب،  

ان مستمری... به آن شخص پرداخت  ی زیان باید مبلغی به عنوحروم گردد، وارد کننده او شخص ثالث از آن حق م

اند و معتقدند حق  ته ت رسیدن به نفعی در آینده دانسکند«. در تفسیر این ماده، مبنای آن را محروم ماندن از بخ

احتمانفقه  و ممبگیران یک حق  به دالیل دیگر  لی است  متوفی  اثر مرگ  اما  کن است در  برود  بین  از  او  فقر  یا 
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تکلیف  داند. این ماده به بخت دستیابی به منفعت توجه دارد زیرا صرف  ن را قابل مطالبه می همچنان آگذار  قانون 

 . 174داند هر چند تکلیف فعلیت نیافته باشد گرفتن خسارت را کافی می ای قانونی بر

بینی کرده  النفع را پیش ده نوعی عدمآید این ماری که از آن بیان شده برمی گونه که از ظاهر ماده و تفسیهمان

نتیجه  است   در  نیست  محقق  و ضرر  است  شده  محروم  است  آینده  به  مربوط  که  احتمالی  نفع  از  زیرا خواهان 

النفع احتمالی در حقوق ایران  که قبالً بیان شد عدم   گونهسؤال این است که همان   تمالی است. حالالنفع احعدم

مر را به عنوان ضرر پذیرفته است؟ پاسخی که  گذار این ا شود چرا قانون قابل جبران نیست و ضرر محسوب نمی 

النفع محتمل را به شکل  گذار با توجه ب حساس بودن موضوع به طور استثنایی عدمتوان داد این است که قانونمی 

 خود فرصت پذیرفته و قابل جبران دانسته است.  دست دادن فرصت کسب نفع به مفهوم نفع نهایی و نه  از 

 نی در بحث جعاله  قانون مد 565ی ج( ماده 

است یا در شمار ایقاعات، قانون مدنی حکم صریحی ندارد. نویسندگان حقوق  ی عقود  که جعاله در زمره در این

آثاری  ی احکام جعاله و اند: بعضی از آنان با مالحظه ف پیدا کرده ایقاع بودن جعاله اختالی عقد یا مدنی هم درباره 

 .176اند فته گو گروه دیگر جعاله را عقد   175اندرده شود آن را ایقاع شمکه بر التزام جاعل بار می 

عقد را بر هم بزنند. با  ند  وانتعامل می   جاعل و تیجه هر کدام از  معروف این است که جعاله عقد جایز است در ن

عمل توسط عامل و پس از شروع به عمل عقد را فسخ کند در برابر  توجه به این حق، اگر جاعل قبل از انجام کامل  

جزاء مقصود  مورد نظر دارای ا: »اگر عمل  دارددنی در انی زمینه بیان می ئولیتی دارد یا خیر؟ قانون معامل مس

ت میزانی است که انجام داده است اما اگر  المسمی به نسبده باشد در صورت فسخ، عامل مستحق اجرت باالصاله بو

 المسمی نخواهد داشت«. ء مقصود باالصاله نباشد عامل سهمی از اجرتعمل دارای اجزا
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گذار جاعل را ناگزیر  عامل زیان نابجایی ببیند، قانون شود که  باعث می چون فسخ عقد از طرف جاعل  ،  با وجود این

وع نماید  عمل رج  ... اگر جاعل در اثنای دارد: »ن می .م بیاق  565ی  ار او را بپردازد. ماده ثل کالمتا اجرت ساخته  

 ؤال این است که مبنای حکم این ماده چیست؟ المثل عمل عامل را بدهد«. س تباید اجر

  ، ذار برای جبران ضرر عامل ایجاد کرده استگند که قانون دانئولیت جاعل را مسئولیت عینی می برخی مبنای مس

قانون معتق است  و در  د  کافی شمرده  را  عرفی  ت گذار سببیت  احراز  است. در  پی  نبوده  مبنای  قصیر جاعل  واقع 

را پرداخت کند حتی  لمثل  ااجرت  بق حق قانونی رفتار کرده است و باید یست زیرا بر طمسئولیت جاعل خطای او ن

 .177خود داشته باشد ی مشروعی برای انصراف اگر بهانه 

خسارت بودن جاعل نسبت به عامل  در این مورد را عامل  جاعل در مقابل عامل  یدی مبنای مسئولیت  دکتر شه

 .  178انددانسته 

کند به  سخ می دکتر امامی مبنای حکم فوق را احترام به عمل عامل دانسته است. در نتیجه وقتی جاعل عقد را ف

 . 179د هد ا بت وی ردلیل احترام به عمل عامل باید اجر

قابل تصور است که بگوییم شانس و فرصتی که  ضرر در صورتی    ضرر به عامل مسلم است اما اینبنابراین ورود  

مل، وجود داشته خود دارای ارزش است و از دست دادن  جهت کسب نفع، پس از اقدامات صورت گرفته از طرف عا

 گذار ضرر و قابل جبران دانسته است.  ون همین فرصت است که قان

 د( احکام مزارعه 
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ده است در صورتی قابل  و بیان گردیدانان تصریح قوق حعقد مزارعه که در قانون مدنی یا در کالم  احکام ای از پاره

ن برده شود  صورتی که این فرصت از بیباشد و در ست که بپذیریم صرف فرصت دارای ارزش می تفسیر و پذیرش ا

 ی این احکام:  له جبران شود. از جمکه باید ضرری به بار آمده 

که  ی قبل از این ثالثدارد: »اگر شخص  ق.م مقرر می   528ی ماده   ـ غصب زمین مزارعه توسط اشخاص ثالث:1

شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم  لیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ می تسمین مورد مزارعه  ز

ی  صب مطالبه تواند از غاآیا عامل میتوان بیان نمود این است که  که می   ؤالیواقع شود حق فسخ ندارد«. حال س 

 نماید؟ مسئولیت غاصب در مقابل عامل و مزارع به چه نحو است؟ خسارت 

زد. وی  رد به عامل و مزارع را بپردادارند که غاصب باید خسارت وایان می ؤال فوق ب تادان در پاسخ به س یکی از اس 

و  ی منافع مسلمی که از آن دثل زمین و کار را به عالوه المی ارزیابی این خسارت اجرت در ادامه در خصوص نحوه 

ترین  مل و مزارع عادالنه در پایان در خصوص تقسیم خسارت به دست آمده بین عادهند و  تلف شده مالک قرار می 

دارد این است که هر چند از این نظر که  ایرادی که این نظر    .180داند راه را نسبت تقسیم محصول بین آن دو می 

یح است چون مزارع مالک زمین و به تبع  المثل زمین مسئول دانسته صحغاصب را در برابر مزارع نسبت به اجرت 

المثل  رت مالک منافع آن است و غاصب با غصب منافع زمین را از بین برده است اما چرا باید غاصب را نسبت به اج

عامل مسئول باشد؟ در  باید در برابر مزارع نسبت به منافع عمل  صب  ئول دانست؟ چرا غازمین در برابر عامل مس

یابد. غاصب زمین را غصب  نمی قال  عقد مزارعه منافع زمین به عامل منتقل نمی شود و منافع عامل به مزارع انت 

 کرده است.  غصب نکرده است اما منافع عامل را  

دارد که با انعقاد عقد مزارعه، بخشی از منافع عامل به  یکی دیگر از اساتید در پاسخ به سؤال فوق چنین مقرر می

کند باید مجموع  در نتیجه غاصبی که زمین را غصب می شود  عامل منتقل می مزارع و بخشی از منافع زمین به  

عامل و مزارع مبنا را بر نسبت    پایان در خصوص تقسیم این خسارت بین ردازد. در  المثل زمین و عامل را بپاجرت
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ایرادی که این نظر دارد این است که عقد مزارعه یک عقد تملیکی  . 181دهند سهم هر یک از عامل و مزارع قرار می 

با انعقاد عقد، مزارع مالک منافع عامل و عامل مالک منافع زمین  در نتیجه    نیست بلکه یک عقد مشارکتی است

 . شوند نمی

که غاصب زمین را غصب  حالت اول اینتوان بررسی کرد.  از دو جهت می   را   ی فوقکه حکم مقرر در ماده نتیجه این

عامل  کرد مالک و  ی غاصب زمین را غصب نمهم بوده و در صورتی که  شت و زراعت فرالی شرایط الزم برای ک کرده و

که غاصب زمین را غصب کرده اما شرایط کشت و زراعت فراهم نیست.  توانستند سود کسب کنند. حالت دوم این می 

اند کسب محصول  توانسته میده و آب برای زراعت فراهم نیست و مالک و عامل به طور طبیعی نالً خشکسالی آمثم

و گفت که غاصب فرصتی را که مالک و عامل    دست دادن فرصت دانستتوان از مصادیق از را می کنند. حالت اول 

یل غصب کردن زمین بر طبق  برای کسب سود داشته اند را از بین برده، اما در حالت دوم هر چند که غاصب به دل

پردازد حتی اگر عدم کسب سود  ب  را   ی کلی ضامن است و در هر صورت باید خسارت وارد به مالک و عاملاعدهق

 رسد فرصتی از دست رفته است.  ما به نظر می هره باشد، ای قاناشی از قوه 

ی غاصب از دست رفته  وسیله اند و به  جهت کسب محصول داشته یانگر آن است که فرصتی که عامل و مالک  ب

 است.   کم همین امردارای ارزش بوده و علت وضع این ح

دارد: »هر گاه  قانون مدنی مقرر می   536ی ماده  ظت و مواظبت از محصول و زراعت:فاـ تفریط عامل در ح 2

مزارع گردد  حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه  مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث  عامل به طور متعارف  

 )مبنا( چنین حکمی چیست؟  عامل ضامن تفاوت خواهد بود«. سؤال این است که علت صدور

اند و معتقدند در صورتی  مقابل مالک دانسته امین بودن عامل در  برخی مبنای مسئولیت عامل در مقابل مالک را  

شود اعم از  به مالک وارد می   نه خسارتی که شود و باید هر گوکه عامل تعدی و تفریط کند در حکم غاصب می 

 
 . 179جلد دوم، همان، ص حقوق مدنی، امامی، سیدحسن،   -181



 

 
اطالعات علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و  ( از پایگاه 9/1395/ 6/ و تاریخ 195929یها )وزارت علوم، تحقیقات، فناوری به شمارههای تحصیالت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها و رسالهنامه، پایان ی پیشنهادهای ثبت و اشاعهنامهی آییندسترسی به این مدرک بر پایه

 ی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است.( و الحاقات و اصالحات بعد1348ی قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان )های علمی، آموزشی و پژوهشی و بر پایهفناوری اطالعات ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف

75 

 

ی تقصیر باشد یا حوادث خارجی پرداخت کند هر چند تعهد عامل در این زمینه تعهد به وسیله  که در نتیجه این

قواعد غصب مسئول  غاصب بدانیم بر طبق  امل را  به این نظر وارد است این است که حتی اگر ع. ایرادی که  182است 

حصول  وت مالتفاول مابه ئآید این است که چرا باید مسؤالی که پیش میس باغ خواهد بود. اما    المثل زمین یاجرتا

 شد؟یا باغ به میزانی باشد که عرفاً حاصل می   عهمزر

الوثقی  بایی در عروه فتوای سیدمحمدکاظم طباطی فوق از قول غیرمشهور و  ذار ایران در وضع حکم ماده گقانون 

گذار نسبت به محصولی که حصول آن مسلم نیست  که قانون که با توجه به این این  یجه . نت183نموده استپیروی  

ادن فرصت نیز جدی  ایجاد مسئولیت کرده و احتمالی بودن آن را قابل جبران دانسته و از طرف دیگر در از دست د

در از دست دان فرصت نیز وجود دارد و  ل  بودن فرصت به مفهوم توقع حصول نفع است و همین میزان احتما

 قابل جبران است. ی پذیرش از دست دادن فرصت کسب نفع به عنوان یک ضرر دهندهنشان

در برابر تسلیم زمین به عامل و بر طبق قرارداد عامل متعهد  خسارت ناشی از عدم اقدام عامل به زراعت:  ـ 3

اند توام این امر خودداری کند مزارع می جدر صورتی که عامل از ان  است که به زراعت معین در قرارداد بپردازد. 

. اما سؤال این  .م(ق  534ی  سخ نماید )ماده د و در صورتی که اجبار مؤثر واقع نشد مزارعه را فاجبار او را بخواه

نکند(؟ قانون    سخ)عقد را ف  ی خسارت کند به تواند به دلیل خودداری عامل از زراعت مطالاست که آیا مزارع می 

 المثل است«.  امل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرتدارد: »اگر عبیان می  535ی  مدنی در ماده 

قدند عامل ب کشت نکردن زمین منافع زمین  ت و معدانند  ی فوق را ناشی از اتالف و تسبیب می اده برخی مبنای م

که عامل باید  تقدند این اخت خسارت نیز معشان در ادامه در خصوص معیار پردامل دیگر را از بین برده است. ایو عو
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شی  زیرا بختواند معیار قرار گیرد  شد بپردازد نمیمی   قیمت آن مقدار از محصولی که در صورت کشت عاید مالک

 .184از آن محصول سهم خود عامل است

«. در ادامه  المثل خسارت عدم انجام تعهد نیستدند که »این اجرتی فوق معتقبرخی دیگر در خصوص مبنای ماده 

که از عدم    عهد عامل توجه کرد و دید به مفاد تدارند که »باید  رت بیان می ی این خسادر خصوص چگونگی محاسبه 

ل  حل اوکنند. راه حل را برای محاسبه پیشنهاد می . دو راه هایی به وجود آمده است«انجام این تعهد چه ضرر و زیان

یشان »مزارع  ظر اصی مزارع از محصول احتمالی تخمین زده شود«. به ن این است که توجه شود »ارزش سهم اختصا

ورها در  نست بخشی از محصول را عاید او سازد«. »در حقوق بعضی از کشتوااز دست داده که بقای آن می را  بختی  

که ظن قوی و قابل اعتماد بر وقوع   صول چنان زیاد باشد ی احتمال به دست آمدن مح ارزیابی این بخت اگر درجه 

ق  یوقی تطبول حقصازیرا با  ر گیرد  اکند و بایستی مورد استفاده قرول حقوقی تطبیق می خسارت به وجود آید با اص

رسیده  ای که از محصول به مالک می المثل زمین و کار عامل، به نسبت حصه دوم این است که اجرتحل  راه کند.  می 

 «.  185است، معیار تعیین خسارت باشد

دست دادن  المثل از  ت اصلی پرداخت اجرت المثل را مقرر کرده است اما علار اجرتذ گکه هر چند قانون نتیجه این 

المثل نماییم.  پرداخت اجرت  کوم بهفرصت بوده است زیرا تصرف عامل در زمین تصرف غاصبانه نیست که وی را مح

آور شناخته  گرفته شده و از بین بردن آن ضمان کسب نفع به عنوان امری که ارزشمند است در نظر    بخت و شانس

 شده و باید جبران شود.  

دهد تعهد ضمنی وی  هنگامی که مالک زمین را به مزارعه می ـ تسلیم نکردن زمین به عامل از طرف مزارع:  4

و    348ت عقد است. )مالک مواد  یی بر تسلیم زمین شرط صحاست که زمین را به عامل تسلیم کند و توانا  این

 ق.م(   470
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تواند المثل زمین و گرفتن خسارت از عامل ندارد. عامل می »اگر مزارع این تعهد را انجام ندهد مزارع حقی بر اجرت 

   «.186عهد بخواهد و اگر اجبار ممکن نبود مزارعه را فسخ کند ه انجام تالزام او را ب 

ند و  کد صرفنظر  عقتواند در صورت امتناع مزارع از تسلیم، از اجبار او و فسخ  این است که آیا عامل می سؤال  

حل قاطع  کمی ندارد. در فقه راه شده است بخواهد. قانون مدنی حعاید او می   المثل منفعتی را که در برابر زرع اجرت

ی خسارت  مال حق فسخ و مطالبه اند و امکان عدم اعینی نمودهبپیش   فقط امکان فسخ را برخی  ارائه نشده است.  

تواند که آیا عامل می اند. اول اینتر تقسیم نموده ئیرا به دو سؤال جز. برخی دیگر مسأله  187اندبینی نکرده پیشرا  

؟ در پاسخ به سؤال  ل چیستمعاد  که این خسارت چه میزان و از مزارع خسارت عدم انجام تعهد بخواهد؟ دوم این 

دهد،  فسخ مزارعه را به عامل می گذار حق  قانون وقتی    : دارند، اشکال اول این است کهاول دو اشکال را بیان می 

د  تواند از این وسیله که برای جبران ضرر فراهم آمده است استفاده نکند و عقد را همچنان باقی گذاری دیگر او نم

رسد ناشی از اهمال خود او است؛ یعنی در واقع، عامل اقدام به  ضرری که از این راه به او می  رد. زیرا تا خسارت بگی

در اثر عقد مزارعه    ری داشته باشد. اشکال دوم این است که:گ ضرر خود کرده است و نباید انتظار جبران آن را از دی

آور است. از  ضمانمچون غاصب نامشروع و  استیالء مزارع بر آن هتا بتوان گفت  شود  منافع ملک از آن عامل نمی 

آید تا از جهت جلوگیری از انتفاع عامل از کار خود ضمانی به وجود آید.  شمار نمیسوی دیگر منفعت انسان مال به  

پاس  فوق چنین  اشکال  قانون خ می به هر دو  اوالً:  و آن حدهند.  داده  به عامل  اختیار  ق فسخ است که  گذار یک 

دم انجام تعهد را از مزارع بگیرد زیرا  تواند خسارت عنه؟ اگر استفاده نکرد می   تواند از این اختیار استفاده کند یامی 

 .188ست رود خسارت است. بنابراین در اصل لزوم جبران خسارت تردیدی نیوی سبب و

اعی  دارند که باید ارزش حق انتفاهد، بیان می تواند خسارت بخوکه عامل چه میزان می پاسخ به سؤال دوم و این در  

ی زمین و منافع مسلمی که عامل از دست داده است  شده  را که از عامل تلف شده با توجه به بهای منفعت تلف 
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اجرت حداقل  خسارت  این  ساخت.  احتمالی  المعین  محصول  تخمین  به  موارد  بیشتر  در  ولی  است  زمین  مثل 

ی سهم وی از محصول است را رد  تواند بگیرد به اندازه خسارتی که عامل می   ایشان این نظر که میزان  انجامد.می 

شت آن  امل و کون در صورت تسلیم زمین به عد و معتقدند سهم وی از محصول یک ضرر احتمالی است چکننمی 

سلم نیست. ایشان همچنین دادن بخشی از  ت ممکن بود محصولی به دست نیاید پس میل دیگر مثل آفادالبه  

 .189اشکال کمتری دارد هر چند که معتقدند این نظر دانند مثل زمین را به عنوان خسارت عامل کافی نمی الاجرت

ر نظر گرفتن احتمال محصولی که در صورت تحویل زمین ممکن  ده به عامل با  که حکم به خسارت وارد نتیجه این 

ت قابل تقویم به پول است  ت کسب نفع به عنوان یک فرص نصیب وی شود در واقع ارزشمند دانستن خود فرصبود  

 جبران شود. ی فرصت است که باید و از دست دادن آن ضرر وارد کردن به دارنده 

 ست دادن فرصت اجتناب از ضرر  د مبحث دوم ـ مسئولیت مدنی از

جود ضرر  یکی وقوع و وبیان گردید در از دست دادن فرصت دو رکن مدنظر و مورد تردید بود.  طور که قبالً  انهم

از دست دادن فرصت کسب نفع و دیگری وجود رابطه  از ضرر.    سببیتی  در  از دست دادن فرصت اجتناب  در 

و تردید است که آیا  این در از دست دادن فرصت اجتناب از ضرر وجود ضرر قطعی است اما این امر مورد شک  بنابر

ؤال این است که آیا بین تحقق این زیان و فعل خوانده  ساب به عامل را دارد یا خیر؟ در واقع س وقوع ضرر قابلیت انت

اد؟  دست می پیوست و خواهان فرصتش را از دی سببیت وجود دارد؟ آیا اگر فعل خوانده نبود زیان به وقوع می رابطه 

شود که یک روند زیانبار وجود داشته اما خواهان فرصتی برای متوقف  جا ناشی می اء شک و تردید نیز از آنمنش

 انس متوقف کردن این روند زیانبار را از بین برده است؟ کردن آن داشته اما خوانده این فرصت را از بین برده و ش 

فع نهایی  دست دادن ن معنی از  م به کار ببریم. از دست دادن فرصت به  توانیقبالً بیان شد که فرصت به دو معنی می 

وق به  جا با توجه به تفکیک فن فرصت به معنای از دست دادن خود فرصت. بنابراین در این و دیگری از دست داد

 
 .190همان، ص  -189
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نهایی و از دست دادن فرصت اجتناب  پردازیم و موقعیت حقوقی از دست دادن فرصت اجتناب از وقوع زیان  بحث می 

 کنیم.  از خود فرصت را بررسی می 

 وم نفع نهایی  بند اول ـ فرصت به مفه

از ضرر شک و تردیدی در   از دست دادن فرصت اجتناب  نهایی نیست. آن در  ورد تردید است  چه متحقق زیان 

. در از دست دادن فرصت اجتناب از ضرر یک روند زیانباری  خوانده است ی سببیت و قابلیت انتساب ضرر به رابطه 

را از بین برده است و شک در  از قبل بوده است و خوانده فرصتی که عامل برای قطع این روند زیانبار داشته است  

د  داد؟ تردیشده این زیان به وجود آید یا اگر فعل خوانده هم نبود زیان روی می آیا فعل خوانده باعث  این است که  

 پیوست؟آیا اگر فعل خوانده نبود این زیان به وقوع می در این است که 

استفاده    (But For Test)ال برای تبیین و احراز سببیت و پاسخ به چنین ابهامی از معیار »اگر... نبود«  کامن در نظام  

شود. بر طبق این معیار خواهان در یک دعوای غفلت باید بر طبق معیار احتمال غالب ثابت کند که اگر رفتار  ی م

د مناسب  توانفور می که معیار سببیت باتحقیقی  شد. علت  میل نمی بود زیانی به خواهان تحقصورآمیز خوانده ن

ثابت شود که قصور خوانده ترکیبی ضروری در به  تواند  ال غالب می جا بر طبق معیار احتمآن   شد این است که با

غفلت    کند، غفلت خوانده را دنبال می ت. در اغلب دعاوی غفلت که خواهان  وجود آوردن آسیب خواهان بوده اس 

سببیت  خوانده به طور معمول یکی از دو یا چند سبب احتمالی متقابل و کامالً متناقض است. دادگاه شواهد وجود  

تواند ثابت کند که خوانده سبب آسیب به  آیا بر طبق معیار احتمال غالب می تا مشخص کند که کند را بررسی می 

 .190خواهان بوده است یا نه 

راهنما هنگام پیچیدن به چپ، با  غ  لیل استفاده نکردن از چرا کند که خوانده به ددیده ادعا میبرای مثال، زیان 

دثه روی  کرد حاشین وی تصادف کرده است. در صورتی که مشخص شود، اگر خوانده از چراغ راهنما استفاده می ما

 
190 – Knutsen Erik A., Ambiguous Cause – in – Fact and Structured Causation: A Multi – Jurisdictional 

Approach, 2003, P 252. 
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دیده است، اما اگر  داد، کوتاهی وی در این زمینه سبب واقعی )شرط الزم ـ سبب اگر ... نبود( خسارت زیان نمی

ا استفاده می مشخص شود که حتی  راهنما  از چراغ  به  دباز حادثه روی میکرد  گر خوانده  میزان  به همان  اد و 

 .191شودب واقعی محسوب نمی شد، کوتاهی وی سبارت وارد می سدیده خزیان

در جایی که دو تخلف در  مال نیست. مثالً  شود و قابل اعبه نتایج ناگوار منتهی می ای موارد  فور در پاره یار باتمع

ممکن است منتهی    فورکند. اعمال معیار باتیک برای تحقق خسارت کفایت می   دهد و هر خصوص خواهان رخ می 

ها توسط یکی از آن ود دارند و زیان  به این نتیجه شود که هیچ یک سبب نباشد، یا در جایی که چند خوانده وج

 . 192اتفاق افتاده اما آن خوانده به طور دقیق معین نیست 

ی همانند معیار احتمال غالب جود ندارد و معیار قوق خارجی مالک مشخص برای سبب ودر حقوق ایران همانند ح

دهد که تشخیص می فهوم عرفی است و عرف است  گذار از مفهوم سبب یک مظور قانون تعیین کننده نیست. من 

  پیوستشد یا خیر. عرف است که باید تعیین کند اگر فعل عامل نبود زیان به وقوع می تواند سبب بافعل عامل می 

درصد نقش داشت   50تر از  صیر عامل کمحتمال غالب که اگرتقف معیار اقوق ایران، بر خالین در ح . بنابرا193یا نه 

رتی  هد که باید خساددرصد باشد عرف تشخیص می   50گر تقصیر عامل کمتر از  شد، حتی اول شناخته نمی وی مسئ

اما عرف تقصیر وی را مؤثر بداند  هم باشد  درصد    30شخصی تأثیرش در تحقق زیان  پرداخت کند یا خیر. یعنی اگر  

 دانند.ال بر طبق معیار احتمال غالب مسئول نمی کامن شود در حالی که در حقوق  مسئول می 

توان کسی که فرصت اجتناب از ضرر را از بین برده است به عنوان  قوق ایران می حال سؤال ین است که آیا در ح

 مسئول دانست؟ سباب  یک سبب یا یکی از ا

گونه که قبالً بیان گردید از دست دادن فرصت اجتناب از زیان در جایی است که ضرر و زیان وجود دارد و  همان

ی سببیت  تردید در این است که آیا زیان قابل انتساب به عامل است یا خیر؟ آیا بین فعل عامل و وقوع زیان رابطه 

 
 . 220-222، ص 1384شار، چاپ اول، شرکت سهامی انتی مسئولیت مدنی، فلسفهنی، حسن، بادی -191

192 – Markesinis B. S. & Deakin S. F., Op. Cit, P 178, 184. 
 .77فرهاد، همان، ص ، پروین -193
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ی کلی وجود ندارد و از طرف دیگر حکم  فوق و این امر که در حقوق ما قاعده  وجود دارد یا نه؟ با توجه به تفسیر

دود کرد، در نتیجه اگر از نظر عرف اجتناب از  فسیر محاند باید تق.م.ا را نیز چنان که گفته   364ی  مقرر در ماده 

ت عامل این شانس را از بین توانسته جلو آن را بگیرد ولی دخالدیده می ضرر حتمی بوده و به احتمال زیاد زیان 

حتی در صورتی که  عرف اجتناب از زیان ممکن نبوده و  ول دانست، اما اگر از نظر  ئبرده است پس باید عامل را مس

، عامل را نباید مسئول دانست.  پیوستن به وقوع می یاکرد و زبار ادامه پیدا می روند زیانکرد  عامل دخالت هم نمی 

جتناب شک و تردید داشته باشیم و شک کنیم که آیا فعل خوانده در وقوع  اگر در حتمیت یا عدم حتمیت این ا

 گوییم مسئول نیست.  زیان نهایی مؤثر بوده یا نه با توجه به اصل عدم می 

 انس و فرصت  شوم ـ فرصت به مفهوم خود بند د

آیا  طور کلی گفت که  توان بهرسیدیم که نمی یی تفسیر کردیم به این نتیجه در بحث قبل که فرصت را به نفع نها

دادن این فرصت منجر به وقوع  وجه به این امر که از دست  بدون تبرده است،    بین  توان کسی که فرصت را ازمی 

دست دادن خود فرصت و شانس مسئول دانست؟ آیا خود فرصت ارزشمند  یان شده یا نشده است، به علت از  ز

 شناخت؟نیست و کسی که آن را از بین برده نباید مسئول 

شد خود فرصت گاهی  بیان  سب نفع  ادن فرصت کقعیت از دست دنگام بحث در خصوص مو گونه که قبالً و ههمان

ی  کرد خود شانس شرکت در مسابقه تهیه می آزمایی  تواند دارای ارزش مادی باشد. مثالً کسی که بلیط بختی م

اخت کنند یا در مورد عقد بیمه ذکر گردید که  پردال آن پول  دارای ارزش مادی بود و افراد حاضر بودند در قب

دریافت دارند حاضر بودند  ر آینده دچار ضرر و زیان زیاد نشوند و بتوانند خسارات خود را  که د گذاران برای این بیمه 

در برابر شانس و فرصت برخوردای از این امر خود را بیمه کنند و برای به دست آوردن این فرصت هزینه کنند.  

ی سببیت بین فعل عامل و  ابطه د قابل جبران باشد و ربنابراین در این موارد چون فرصت دارای ارزش است بای

 وقوع زیان نیز وجود دارد.  
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تواند موجب ضرر و زیان  گر از دست دادن فرصت به خصوص از دست دادن فرصت اجتناب از ضرر میاز طرف دی

بر  معنوی و روحی و روانی بر شخص شو شخص وارد شود  د. در این موارد ضرر و زیان روحی که ممکن است 

فع بر وی  دن فرصت کسب ن ست دا ی از دتیجه از زیان روحی باشد که ممکن است شخص در نتواند شدیدتر  می 

دهد و در نتیجه بعد از  ی را تشخیص نمیکند و پزشک بیماری ووارد شود. مثالً کسی که به پزشک مراجعه می 

تواند  ، دیگر نمی فرصت معالجهی از دست دادن  دهد یا در نتیجه شود و پا یا دست خود را از دست می مدتی فلج می 

گونه  شود بسیار شدید خواهد بود. بنابراین در این ی روحی که از این بابت به او وارد می دار شود، میزان صدمه بچه 

پرداخت خسارت  رسد باید مسئول قرار گرفته و ملزم به  بین برده است به نظر می را از  فرصت  موارد کسی که این  

 شود.  

 

 

 


