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Abstract  

Compensation in the form of payment of a sum of money is the most important function of civil 

liability law, through which efforts are made to establish the lost position of the injured party at the 

expense of the liable person. Nevertheless, disgorgement damages has been introduced in civil 

liability law in the common law system in order to achieve the objective of deterrence. In this way, 

and contrary to the compensatory or remedial remedies, the gains received by the defendant are 

considered, and the measure of assessment of this remedy is the benefit he earned as a result of 

committing the wrongful act. This damage is based on several principles, including deterrence and to 

prevent unjust-enrichment. This kind of damages is applied in a wide range of areas, such as 

violations of human rights and confidentiality, torts such as usurpation, deception, fraud, slander, 

threats. In the Iranian civil liability system, there are cases that seem to be examples of disgorgement 

damages, but considering the fact that liability in Iranian law is basically based on the damages to the 

plaintiff, disgorgement damage in the strict sense is not acceptable. 
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 حقوق در مدنی مسئولیت حقوق در منفعت اعادة خسارت بررسی

 رانای و ال کامن

 2روته سیدعلی سادات مریم ،1اللهی نعمت اسماعیل

 رانیا قم، قم، دانشگاه حقوق، دانشکدة ار،یدانش .1

 رانیا قم، قم، دانشگاه حقوق، دانشکدة ،یخصوص حقوق یدکترا یدانشجو .2

 (40/42/2933 :پذیرش تاریخ ـ 62/26/2931 :دریافت تاریخ)

 چکيده

 موقعیـت  شـود  مـی  تـشش  آن طریـ   از کـه  است مدنی مسئولیت حقوق کارکرد ترین مهم پول مبلغی پرداخت صورت به خسارت جبران
 نظـور م بـه  نیـز  منفعـت  اعـاد   خسـارت  ال کامن مدنی مسئولیت حقوق در حال،  این با شود. برقرار مسئول هزینة با دیده زیان رفتة ازدست
 منـاف   بـه  ترمیمـی،  یـا  جبرانـی  خسارت جبران های شیوه برخشف ،شیوه این در است. شده تأیید و شناسایی بازدارندگی هدف به وصول
 قـانونی  غیـر  فعـل  تـر   یـا  فعل ارتکاب ةنتیج در وی که است منافعی شیوه این ارزیابی معیار و شود می توجه متخلف توسط شده کسب
 ایـن  است. ناعادالنه شدن دارا از جلوگیری و بازدارندگی ها آن از یکی که است استوار امبن چند بر منفعت اعاد  خسارت است. کرده کسب

 و فریـب  غصـب،  ماننـد  مییجرا شبه و محرمانگی، نقض و امانی وظایف نقض همچون ،متعدد های حوزه در ال کامن نظام در خسارت نوع
 از مصـداقی  ظـاهر  بـه  کـه  شـود  مـی  مشحظه مواردی ایران مدنی مسئولیت نظام در گیرد. یم قرار حکم مورد تهدید و زدن، تهمت تقلب،
 خسـارت  اسـت،  خواهـان  بـه  زیان ورود بر مبتنی اصوالً ایران حقوق در مسئولیت اینکه به توجه با ،اما .است منفعت  اعاد خسارت اعمال
 .نیست پذیرفته ما مدنی مسئولیت حقوق دقی  معنای به منفعت اعاد 

 کليدواژگان

 .مدنی مسئولیت ،جرم شبه جبرانی، خسارت منفعت، اعاد  خسارت
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 مقدمه

 وی، خالارر  تسالیی  و دیده زیان خسارت جبران دارد. متعدد کارکردهای و اهداف مدنی مسئولیت

 و ثبالات،  و صالح   ایجاد بار، زیان فعل مجدد ارتکاب از دیگران و وی بازداشتن و خطاکار مجازات

 خسالارت  جبالران  مدنی مسئولیت هدف ترین مهم اما .هاست آن جمحة از جامعه در تعدال برقراری

 شالد،  نمالی  واقال   بالار  زیان فعل اگر که دهد قرار موقعیتی در را دیده زیان باید خسارت جبران است.

 هالدف  تنها دیده زیان خسارت جبران دانان، حقوق برخی نظر به داشت. می قرار وضعیت آن در وی

 و تعالاد   ایجالاد  بالرای  رریال   این از که نحوی به ؛است خصوصی حقوق از شاخه این توجیه قابل

 حقالوق  در کالارکرد  ایالن  .شالود  مالی  اقالدا   مسالئو   ةهزینال  بالا  دیده زیان ةرفت ازدست موقعیت جبران

 پرداخالت  آن از هالدف  و شالود  مالی  تالممین  1خسالارت  بالودن  جبرانی اصل با عموماً مدنی مسئولیت

 :1135 کاتوزیالان  ؛55 :1131 بالادینی ) است دیده زیان خسارت رانجب نهایتاً و زیان معاد  خسارت

 .(Israel & O’Neill 2014: 4 ؛Treitel 2003: 927 ؛Caggiano 2016: 1 ؛515

 از شود می شناخته ،5«کامل خسارت جبران اصل» مانند گوناگون، عناوین با که جبرانی  خسارت

 دیالده  زیالان  باله  وارده خسالارات  جبران آن  هدف و 1محور ضرر های خسارت زمرة در ماهیت حاظل

 نالوع  هیچ باشد، نشده وارد ضرری هیچ که صورتی در که اند آن بر خسارت نوع این حامیان است.

 .(Edelman 2002: 5-7) باشد دیده زیان دسترس در تواند نمی ماهوی خسارت

 ارتکالاب  از فالراد ا بازدارنالدگی  ویالهه  هبال  ،مدنی مسئولیت کارکردهای سایر دنبا  به حا ، این با

 خسالارت  هماننالد  ،غیرجبرانی خسارت از مواردی ،4Tort must not pay عبارت با سو هم و ،تخحف

 و مقالد   صالادقی ) اسالت  شالده  شناسایی نیز ،6«منفعت اعادة خسارت» تر خاص رور  به یا 5محور  نف 

 .(541 ال 541 :1131 ییوشانحوئ نوری

 ،7حقوقی مختحف های حوزه در و گیرد می تئنش ال منکا نظا  ةتجرب از منفعت اعادة خسارت مفهو 
                                                                                                                            
1. Compensatory Damages 

2. Full Compansation 

3. Loss-based 

 خطاکار شود و به تعبیر دیگر خطاکار نباید از خطای خود منتف  شود.جر  نباید موجب نفعی برای  یعنی شبه. 4
5. Gain-based Remedies 

6. Disgorgement of Profit 

محالور را در ههالار حالوزة مسالئولیت مالدنی، نقالد قالرارداد، خطاهالای انصالافی           ، ادلمن در کتاب خود خسارت نف مثیً .7
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 ارتکالاب  کالاه   خسالارت  نوع این از مقصود است. شده استناد و اشاره بدان ،1مدنی مسئولیت جمحه از

 ةحالوز  در اسالت  گفتنالی  (.Caggiano 2016: 3; Israel & O’Neill 2014: 6) اسالت  سالودجویانه  تخحفات

 اسالت.  دیدگان زیان خسارت جبران به محدود و تقصیر از شینا مسئولیت ،سنتی نظر از ،مدنی مسئولیت

 شالده  شناسالایی  هستند، ضرر بر مبتنی اساساً که ،خسارات برای معیار دو ،قراردادها همانند ،حوزه این در

 بالا  را خواهالان  کنالونی  وضالعیت  کاله  شالود  می شناخته 5انتظار خسارت یا معیار عنوان با او  معیار است.

 عنالوان  بالا  دو  معیالار  کنالد.  مالی  مقایساله  بالود  می وضعیت آن در شد می تممین ات انتظار اگر که وضعیتی

 تخحالف  ارتکاب از قبل وضعیت با دیده زیان یا خواهان کنونی وضعیت ةمقایس متضمن 1اعتماد خسارت

 اسالت  درصدد ،شده شناسایی محور نف   خسارت عنوان تحت که ،منفعت ةاعاد خسارت مقابل، در است.

 .(Barker 2001: 274) دکن مسترد خواهان به آورده دست به خطا ةنتیج در اندهخو که را ارزشی

 ةمطالعال  ،پسسال  شالود.  مالی  بررسالی  ال کالامن  نظالا   در خسالارت  نوع این وضعیت ابتدا ادامه، در

 نتالای   ،انتهالا  در .گیالرد  مالی  صالورت  ایران حقوق در خسارت نوع این وضعیت زمینة در مختصری

 .شود می ارائه تحقی 

 ال کامن در منفعت ةاعاد خسارت

 اعالادة  خسالارت  شالرای   و قحمالرو  و مبنالا  منفعت، اعادة خسارت مفهو  بیان از پس بخ ، این در

 شود. می بررسی خسارت نوع این در مناف  گیری اندازه ةشیو نیز و منفعت

 منفعت اعادة خسارت مفهوم

 معرفالی  Disgorgment of Profits اصالطی   با عموماً انگحیسی حقوقی های فرهنگ در 4منفعت اعادة

 کشالیدن  دسالت » است: شده تعریف گونه این حقوقی مباحث در Disgorgement اصطی  شود. می

                                                                                                                            
(EquitableWrongs)، کند یت فکری بررسی میمالک ةخطاهای مربوط به حوز (Edelman 2002.) 

1. Torts 

2. Expectation 

3. Reliance 

( خسالارت اعالادة منفعالت در کنالار     Gain-Based) محالور   بندی خسارت باله خسالارت ضالررمحور و نفال      است در تقسیم گفتنی .4

 & Edelman, James, 2002, 65 ←. )شالود  محالور محسالوب مالی     های نفال   خسارت ء( جزRestitutionخسارت استرداد )

80.) 
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 Garner) «قانون اجبار با یا ]خواهان[ درخواست به ،آمده دست  به قانونی غیر رور به که منافعی از

 را آن پتالون کی .اسالت  هدشال  تعریالف  نیز دانان حقوق برخی آثار در 1منفعت اعادة خسارت .(2009

 دسالت  باله  تخحالف  ارتکالاب  رری  از که منافعی از خوانده آن موجب به که کند می معرفی ای شیوه

 بالرای  را 5اسالتردادی  خسالارت  اصطی  گریگور مک .(Clapton 2008: 993) شود می محرو  آورده

 تخحالف  یالک  ارتکاب که است دسترس در زمانی خسارت این گوید می و برد می کار به مفهو  این

 :McGregor 2009) باشد بیشتر دیده انزی به وارد ضرر از که شود ناقد ررف برای نفعی به منجر

para 12-002). رری  از که داند می حقوقی واکن  یا پاسخ یک را منفعت اعادة خسارت نیز گیگحو 

 خواهالان  نکاله ای از نظر صرف شود، می مسترد خواهان به کرده کسب خوانده که مُجازی غیر نف  آن

 (.Giglio 2009: 49) باشد نشده یا شده زیان متحمل

 را آن اسالتحقاق  کاله  منافعی از خوانده کردن محرو  به تعاریف همة شود، می میحظه که  هنان

 دریافالت  را منفعتی خطاکار اساس، این بر دارند. توجه است کرده کسب تخحف ارتکاب با و ندارد

 خواهالان  باله  وارده ضالرر  معیار به توجه بدون و رود می شمار به بادآورده ثروت وی برای که دهکر

 از بیشالتر  توانالد  مالی  حتی و ندارد ضرر میزان و مفهو  با واقعی ارتباط یادشده نف  .شود می محاسبه

 باشد. ضرر

 یمدن تيمسئول حقوق در منفعت اعادة خسارت یمبنا

 ناعادالناله،  شالدن  دارا از یریجحالوگ  است. شده شمارش منفعت ةاعاد خسارت برای متعددی مبانی

 خسالارت  مبنالای  تالرین  مهم اما، است. بحث مورد موارد از بازدارندگی و ،استرداد خسارت، جبران

 مسالئولیت  حقالوق  مبنالا،  ایالن  به توجه با است. بازدارندگی مدنی مسئولیت حقوق در منفعت اعادة

 کسالب  خطا ارتکاب از که افعیمن از ها آن ساختن محرو  و دنکر تهدید با را بالقوه نامتخحف مدنی

 ابزارهالای  از خالود  اهالداف  کسالب  بالرای  و متوقف را متخحفانه اعما  که دکن می وادار کرد خواهند

 هالم  خطالا  از انتفالاع  از خوانالده  بازداشتن گوید می مبنا این توضی  در ایدلمن کنند. استفاده مشروع

 ممکالن  نف  که جایی در خطا رتکابا از دارند قرار وی مشابه موقعیتی در که را کسانی هم خوانده

                                                                                                                            
1. Disgorgement Remedy/Damages 

2. Restitutionary Damages 
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 :Edelman 2002: 83; Clapton 2008) دارد بالازمی  باشالد  خطالا  ایجالاد  بالرای  قیومش یا انگیزه است

993.)1 

 وصو  برای جبرانی خسارات پرداخت به حکم موارد از بسیاری در که شود ایراد است ممکن

 پاسالخ  در شالود.  نمالی  احسالاس  منفعالت  اعادة خسارت به نیازی و است کافی بازدارندگی هدف به

 ،دنال کن تالممین  را هالدف  ایالن  تواننالد  نمی جبرانی خسارات که دارد وجود نیز مواردی گفت توان می

 مالوارد  ایالن  از باشالد.  افالراد  حقوق از کافی حمایت ساز زمینه تواند می منفعت اعادة خسارت لیکن

 باله  عمالداً  دهد می ترجی  هزنند زیان موارد برخی در واق ، در است. 5رحبانه منفعت و عمدی تخحف

 عایالدش  خسالارت  پرداخالت  رغم به که منفعتی هون .بپردازد جبرانی خسارت و بزند ضرر دیگری

 Clapton 2008: 995; Edelman) اسالت  آن اجالرای  و تعهالد  باله  بنالدی  پای منفعت از بیشتر شود می

 اثر آن جبران و یانز میان تعاد  یا خسارت جبران اصل اِعما  بر اصرار اساس، این بر (.84 :2002

 به بار زیان فعل بر استمرار با که کند می ترغیب را مرتکب و تضعیف را مدنی مسئولیت بازدارندگی

 کنالار  در نامشالروع،  سالود  اسالترداد  به حکم رو، ازین دهد. ادامه خود نادرست اَعما  از برداری بهره

 ایجالاد  سالوداگرانه  محاسالبات  برابالر  در مالانعی  هم است مطحوب هم وارده، خسارت جبران به الزا 

 .(545 :1131 یوشانحوئی نوری و مقد  )صادقی کند می

 مرتکالب  بازداشالتن  باله  ضالرورتی  موارد بعضی در که است این بحث مورد مبنای بر دیگر ایراد

 صالورت  باله  نه تخحف هون ؛ندارد بازدارندگی در ثیریمت منفعت اعادة به الزا  یا شود نمی احساس

 بالا  را ب شالخص  باله  متعح  زمین الف شخص اگر ،مثیً است. سودجویانه نه یافته ارتکاب عمدی

 توانالد  مالی  ب شالخص  دهالد،  اجالاره  ج شالخص  به اوست خود به متعح  زمین که اشتباه تصور این

 باله  یالا  عمالدی  الالف  شخص توس  زمین ةاجار هرهند کند، مطالبه الف شخص از را اعاده منفعت

 اعالادة  اینکاله  از ارمینالان  حصالو   بالرای  بنابراین، باشد. هافتاد اتفاق سهواً و نبوده سود کسب قصد

 ثرؤمال  هالای  شالیوه  آیالا  اینکاله  ماننالد  ال عوامل سایر به باید ،کند می اجرا را بازدارندگی کارکرد منفعت

                                                                                                                            
 کنالد  کالویین اههالار مالی    ثیر بازدارندگی شیوة اعادة منفعت در متون راج  به حقوق قرارداد نیز مطر  شالده اسالت. مالک   مت .1

 از نقالد قالرارداد اسالت    ثری بالرای منال  افالراد   ؤشکن از منالاف  حاصالل از نقالد قالرارداد روش مال      محرو  کردن پیمان

(MacQueen 2010: 11.) 

2. Cynically 



23 7911بهار و تابستان  ،7 ، شمارة71دورة ، حقوق خصوصی  

 آیالا  ناله،  یا دارد وجود شکن پیمان تعقیب احتما  آیا نه، یا دارد وجود خسارت جبران برای دیگری

 یالا  شود می خسارت جبران خواهان از کامل نحو به ضرر اثبات بتصعو دلیل به خاصی ةپروند در

 تخحفالات  ةحالوز  در آن پالییرش  فالر   بالا  حتالی  ایراد، این گفت توان می پاسخ در شود. توجه ال نه

 ثیرمتال  و اعالاده  خسالارت  کحالی  پییرش نافی تواند نمی دارد، همراه به نیز را منفعت اعادة که سهوی

 کارکرد دارای ابزارهای وجود که گونه همان باشد؛ مدنی ولیتمسئ حقوق قحمرو در آن بازدارندگی

 جایگزین تواند می اخیر خسارت هون .ندارد منفعت اعادة ترمیمی غیر خسارت با منافاتی مجازات

 باشد. یادشده ابزارهای لممک یا

 فعالیت که است مواردی به مربوط منفعت اعادة شیوة بازدارندگی ثیرمت خصوص در دیگر ایراد

 اسالت  ممکالن  مواردی هنین در است. سودمند بحکه نیست نامطحوب تنها نه اجتماعی نظر از واندهخ

 جامعاله  بالرای  و شالود  تحقالی  مطحالوب  نتالای   ینا به رسیدن راه در مانعی منفعت اعادة شیوة عما اِ

 بازداشالتن  درصالدد  غالبالاً  منفعالت  اعالادة  شالیوة  گفالت  تالوان  می ایراد این به پاسخ در باشد. بار زیان

 کالاربرد  سالنگین  و عمدی تقصیرهای در یا است سودجویانه و عمدی تخحفات ارتکاب از خاصاش

 و اسالت  اعمالا   قابالل  ندرت به ای شیوه هنین ،اساساً ،دشون احراز شرای  این که صورتی در و دارد

 .(Vella 2017: 30-33) کرد مراجعه مدنی مسئولیت در خسارت بودن جبرانی کحی اصل به باید

 قراردادی غير مسئوليت ةحوز در منفعت اعادة تخسار قلمرو

 هالا  جالر   شبه و خطا حقوق و قراردادها حقوق مانند ،مختحف حقوقی های حوزه در منفعت اعادة شیوة

 قالرار  حکم مورد ،5مناف  ةمحاسب و 1پو  استرداد دعوای مانند ،مختحف عناوین ذیل ،انصاف دعاوی و

 در شالود.  مالی  مشالاهده  یالی ال کامن های نظا  بین اختیفاتی ه،شیو این اعما  موارد ةربارد است. گرفته

 ،انصافی دعاوی از برخی برای سنتی رور به شیوه این نیوزیحند و استرالیا و لزو و انگحستان کشورهای

                                                                                                                            
1. money had and received  توانالد پالو  پرداختالی باله خوانالده را       دعوایی است که به موجب آن خواهان می ال کامندر

ه باشالد و  ست که اوالً از روی اشتباه یا اکالراه پرداخالت شالد   استرداد ا صورتی قابل  معموالً در پرداختی مسترد کند. پو 

 (.Garner 2009: 32 ←)ثانیاً عوضی که در مقابل آن داده شده ناکافی باشد 

5 .Account of Profits دعاوی نقالد وهالایف امالانی اجالرا      درخصوص  جبرانی است که در دعاوی انصاف به ةیک شیو

امانالت را نقالد    جبران ضررهایی است که توس  شخصی که یک وضالعیت یالا   دنبا به  شود. در این شیوه خواهان می

 کند. خواهان منافعی را که خوانده با نقد آن وهایف تحصیل کرده دریافت می ،کند ایجاد شده است. بر این مبنا می
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 و ولالز  و انگحسالتان  محالاکم  در ،ایالن  وجالود  بالا  اسالت.  فراهم ،محرمانگی و امانی وهایف نقد مانند

 مثالل  ،یالی ال کامن های حوزه دیگر در یعنی ،انصاف حقوق از خارج ةحوز در شیوه این کانادا همچنین

 (.Hondius & Janssen 2015: 7) است گرفته قرار حکم مورد ،قراردادها نقد

 ةحالوز  در شالیوه  ایالن  اعمالا   مالوارد  از نموناله  هنالد  باله  اداماله،  در اختیفات، این از نظر صرف

 .شود می اشاره جرائم شبه

 همجوار هایزمين و امالک حقوق

 دعالاوی  زمینالة  در مدنی مسئولیت حقوق در منفعت اعادة شیوة اعما  مهم بسیار های حوزه از یکی

 دعالاوی  عنالوان  تحالت  غالباً که است جوار، هم اراضی به تجاوز و غصب جمحه از امیک، با مرتب 

 شوند. می شناخته 1مالکانه

Martin v. Porter ةپروند وادع ینا نمونة
 در کالرد.  حکم منفعت اعادة به ادگاهد آن در که است 5

 زمالین  باله  کالرد،  مالی  کالار  خواهان زمین همسایگی در سنگی غا ذ معدن در که ،خوانده پرونده این

 شالد  مطر  1تجاوز جر  شبه بر مبتنی دعوایی .بود کرده استخراج آن از سنگ غا ذ و تجاوز خواهان

 آن، بالر  عالیوه  است. مسئو  خواهان مینز به مجاز غیر ورود دلیل به خوانده که داد یأر دادگاه و

 کالرد  ادعالا  خوانالده  .بود شده خارج وی زمین از که شد سنگی غا ذ بازاری ارزش مستح  خواهان

 کاله  ای گوناله   به سنگ غا ذ متوس  ارزش به توجه با باید و است مقدار این از کمتر بسیار خسارت

 ارزش باله  و کرد رد را ادعا این دادگاه اما شود. محاسبه دارد قرار نخورده دست صورت به زمین در

 ایالن  ثیرمتال  تحالت  دادگالاه  داد. یأر اسالت  شالده  استخراج زمین از که صورتی به سنگ غا ذ بازاری

 سالنگ  غالا  ذ استخراج برای خوانده که را هایی هزینه بوده ارادی خواهان محک به تجاوز که حقیقت

 ارزش باله  دادگالاه  اگالر  نکالرد.  کسالر  نالاف  م کل مقدار از بود شده متحمل بازار به عرضه و زمین از

 .شالد  مالی  محسالوب  ضررمحور و جبرانی خسارتی هنین کرد، می حکم استخراج از قبل سنگ ذغا 

 نادیالده  را بازار به عرضه و استخراج های هزینه و کرد حکم سنگ ذغا  بازاری ارزش به دادگاه اما،

 (.Edelman 2002: 138) بود محور نف  خسارت جهت این از و گرفت

                                                                                                                            
1. proprietary actions 

2. (1839) 151 ER 149 

3. Trespass 
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Edwards v. Lee’s Administratorsمریکاییا دعوای
 مالورد  قاعالدة  اعمالا   از دیگری نمونة نیز 1

 و بالالود سالالاخته هتحالالی خالالود زمالالین در ادواردز (.Sage 2015: 5) اسالالت امالالوا  ةحالالوز در بحالالث

 امالا  بالود.  کرده جیب داشت قرار وی زمین زیر که غاری تماشای برای را شماری بی های توریست

 به ها توریست عامدانة دادن راه با ادواردز که پییرفت دادگاه داشت. قرار لی زمین زیر غار سو  یک

 ،خطالا  ارتکالاب  از ناشالی  نف  کرد حکم قاضی .است شده غیر محک به تجاوز مرتکب لی زمین زیر

 از نبایالد  خطاکار که کرد تصری  حکم در وی شود. داده لی به باید ،خالص مناف  از سو  یک یعنی

 بالود،  کالرده  توجه زمین بهای اجاره به خسارت میزان ارزیابی در دادگاه اگر شود. منتف  ودخ خطای

 رأی کالرد  حکم خالص مناف  پرداخت به دادگاه اینکه به توجه با اما .یافت می استردادی جنبة دعوا

 (.Edelman 2002: 139) شد حمل منفعت ةاعاد خسارت بر دادگاه

 محرمانگی نقض
 باله  نفالر  یک که شود می موردی شامل تنها نه اصطی  این دارد. گسترده یمروقح 5محرمانگی نقد

 .شالود  مالی  نیز قانونی محرمانگی شامل بحکه است، محرمانه اریعات حفظ به متعهد قرارداد موجب

 بالرای  فقال   محرماناله  اریعالات  از اسالت  محز  شخص ی،انصاف سنت یک اساس بر گیشته، این از

 از یکالی  .(Hondius & Janssen 2015: 288) کنالد  استفاده دهش ارائه ها آن برای اریعات که اهدافی

 Lac Minerals Ltd v. International Corona کانالادایی  دعالوای  مالورد،  ایالن  بالا  مالرتب   دعالاوی 

Resources Ltd .خواهان، زمین در احتمالی معادن استخراج برای میاکراتی ضمن در ،خوانده است 

 شکسالت  از پالس  بالود.  کالرده  کسب زمین در موجود ریی های الیه دمور در ای محرمانه اریعات

 اسالتخراج  راه از هنگفتی مناف  و کرد استفاده یادشده اریعات از امانت، نقد با خوانده میاکرات،

 ةوهیفال  نقالد  از ناشالی  مناف  استرداد برای کانادا کشور عالی دیوان .آورد دست به زمین آن معادن

 از امانالت  باله  را زمالین  خوانالده  کاله  کالرد  اذعالان  و گرفت مفرو  ار ضمنی امانت یک محرمانگی

 باله  توانالد  می دادگاه محرمانگی نقد مورد در .(Edelman 2002: 263) است بوده متصرف خواهان

 آن مرسالو   دیالدگاه  .(Caggiano 2016: 9) کند حکم استردادی های خسارت دیگر یا مناف  محاسبة

                                                                                                                            
1. 96 SW 2d 1028 (1936 CA Ken) 

2. Breach of Confidence 
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 عهالدة  باله  اعالاده  خسالارت  دریافت یا جبرانی خسارت بین انتخاب زمینة در گیری تصمیم که است

 منالاف   ةاعاد خسارت محرمانه اریعات حفظ اهمیت سط  به توجه با ها دادگاه اصوالً است. دادگاه

 (.Hondius & Janssen 2015: 51-52; Caggiano 2016: 9) دهند می قرار حکم مورد را

 1امانی تعهد نقض

 پاسالخ  حاصحه مناف  از امین کردن محرو  کند. کسب منفعتی خود امانی وضعیت از تواند نمی امین

 اسالت،  امانالت  ةاولیال  ةهست که ،5«تعار  نه و نف  نه» قواعد از امین که است جایی در قحقو ةاولی

 دهار که دهد قرار وضعیتی در را خود نباید امین که است این قواعد این مفهو  باشد. کرده تخطی

 کاله  ستباال قدر آن موضوع این اهمیت کند. کسب منفعتی وضعیت این از یا شود اصیل با تعار 

 وارد اصالیل  باله  ضالرری  یالا  کالرده  عمالل  نیت حسن با کند ادعا دفاع مقا  در تواند نمی امین شخص

 در اینکه از را امین که است این قواعد این جعل از مقصود است. نکرده نقد را ای وهیفه یا نکرده

1 ةپروند در .کند من  شود متمایل شخصی نف  کسب به و شود اغوا که گیرد قرار وضعیتی
Murad 

v. Al-Saraj در مقاومت برای ،امین در انگیزه ایجاد و کارآمدی حفظ برای حقوق کرد اعی  دادگاه 

 تحمیالل  امین بر بودن پاسخگو برای گسترده یمسئولیت و دقی  هایمعیار ،امانت نقد وسوسة برابر

 (.Hondius & Janssen 2015: 46) کند می

 هاجرمشبه دیگر
 محالرو   و منفعالت  کسالب  از خوانده جحوگیری منفعت اعادة جبرانی شیوة کارکرد اینکه به توجه با

 ،4فریالب  و تقحب مانند ال حقوق مختحف های حوزه در شیوه این است، شده کسب مناف  از وی کردن

 و ارادی تخحالف  گوناله  هالر  و ،3ییایالیا  دعالوای  ،3جالر   و ضالرب  ،7تجالاوز  ،6زدن تهمت ،5تهدید

 منالاف   از محرومیالت  و بازدارنالدگی  کالارکرد  حفالظ  بالرای  محاکم است. دسترس در ال خودخواهانه

                                                                                                                            
1. Breach of Fiduciary Duty 

2. 'No Profit' and 'No Cofilict' Rules 

3. (2005) EWCA civ 959, (2005) WTLR 1773, (74) 

4. Deceit and Fraud 

5. Intimidation 

6. Libel 

7. Trespass 

8. Assault and Battery 

9. Malicious Prosection 
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 مرتکب سودجویی قصد به و عمدی صورت به که دنبده متخحفانی منفعت اعادة به حکم توانند می

 .Edelman 2002: 145)) اند شده اتتخحف این

 تمنفع اعادة خسارت شرایط
 شوند. می بررسی خیصه رور به که است شرایطی نیازمند منفعت ةاعاد ارتخس ةمطالب

 خوانده عمل بودن سودآور

 نالوع  ایالن  ةمطالبال  مهالم  شالرای   از یکالی  کاله  سازد می مشخص منفعت اعادة خسارت موارد ةمطالع

 کاله  مثبتالی  نتای  واق ، در است. تخحف بودن سودآور یا انتفاعی مدنی مسئولیت ةحوز در خسارت

 مقالد   )صادقی دشون زایل ساده جبران یک با است ممکن کرده ایجاد آن مرتکب برای ربا  زیان فعل

 نکنالد،  تحصالیل  منفعتالی  خالود  تخحف از خوانده هنانچه اساس، این بر .(545 :یوشانحوئی نوری و

 وارده ضالرر  باله  توجاله  بالا  و خسارت بودن جبرانی اصل به توجه با را مناسب جبرانی شیوة دادگاه

 1ارزشالی  وی کاله  است کرده دریافت را نفعی خوانده گفت توان می زمانی .کند می تعیین و محاسبه

 باشد. پو  به تقویم قابل که باشد کرده دریافت را

 منافع بودن مستقيم و خطا و نفع ينب سببيت رابطة

 کاله  معناسالت  بالدین  اینجا در سببیت است. سببیت رابطة وجود منفعت اعادة خسارت شرط دومین

 نفال   حقالوقی  نظر از و شد نمی منتف  خوانده یافت، نمی ارتکاب تخحف اگر کند اثبات باید نخواها

 :Edelman 2002) اسالت  5«نبالود  اگر» معیار خصوص این در اولیه معیار است. خطا به انتساب قابل

108; Cunnington 2008: 584.) د،باشال  اشالته د وجود نف  ایجاد برای متعددی اسباب که صورتی در 

 تیزهوشی یا مهارت از ناشی حدی تا و دیگری ح  نقد از ناشی حدی تا خوانده نف  کهاین دمانن

 نفعتم ةاعاد هون .دهند حکم خوانده مناف  تسهیم به که دارند تمایل اغحب محاکم بوده، وی خود

 ایالن  هدف ترین مهم دهخوان نامشروع مناف  استرداد و بازدارندگی یست؛ن خوانده مجازات دنبا  به

 خطالا  باله  انتساب قابل که است مناف  از بخ  آن به نسبت مسئولیت نتیجه، در .است خسارت نوع

 کمتر. هیزی نه بیشتر هیزی نه ،باشد

                                                                                                                            
1. value 

2. But for 
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 بنالابراین،  اسالت.  الز  خطا و نف  بین واقعی سببیت رابطة وجود دهد می نشان ها پرونده بررسی

 خوانالده  تخحالف  اثالر  در دیگالر  خ ب و خوانده خود مشارکت با خوانده نف  از بخشی که جایی در

 از پالس  شالده  تحصیل مناف  1مناسبِ تسهیم از است عبارت ارزیابی معمولی معیار باشد، شده ایجاد

 اسالت  خوانالده  ةعهالد  بالر  هالا  هزیناله  ایالن  اثبات بار و نف  آن تولید برای شده انجا  های هزینه کسر

(Barker 2001: 283.) ًدعالوای  در ،مثی Potton Ltd v.Yorkclose Ltd
 خواهالان  کاله  شالد  هداد یأر 5

 کاله  صالورتی  در بنابراین، است. خوانده قانونی غیر فعل به منتسب مستقیم که است منافعی مستح 

 غیر عمل به نسبت که باشد دیگری عوامل به انتساب  قابل خوانده توس  شده کسب مناف  از برخی

 ایالن  در .یسالت ن خواهالان  باله  دهاعالا   قابالل  منافعی هنین شوند، می محسوب خارجی خوانده قانونی

 دادگالاه  بود، خواهان به متعح  احیرر ح  نقد با خانه ههارده وساز ساخت بر مشتمل که ،پرونده

 کالرده  کسالب  مالالی  هنین فروش راه از خوانده که منافعی از سهمی هه که کرد تعیین باید داد یأر

 افالزای   و زمالین  ةمنظر ندمان ،دیگر عوامل به منتسب سهمی هه و است خوانده تخحف به منتسب

 تنهالا  اسالاس،  ایالن  بر بازاریابی. و آگهی و ها آپارتمان فروش و تکمیل زمانی ةفاصح در خانه ارزش

 .است پرداخت و محاسبه قابل خوانده متخحفانة عمل به انتساب  قابل مناف 

 ءجالز  ببیت،س بحث با سو هم ،نیز ها آن 1بودن بعید یانگحیس تعبیر به و مناف  بودن مستقیم شرط

 آمیالز  مناقشاله  موضالوعات  از و کننالد  مالی  توجاله  آن به خسارت تعیین در ها دادگاه که است شرایطی

 توس  شده کسب مناف  از سهمی هه که است ابها  این کردن روشن درصدد دادگاه اینجا در است.

 کنیالد  ر فال  .اسالت  نبوده تخحف ارتکاب ةنتیج مقدار هه و بوده بار زیان عمل ةنتیج واقعاً خوانده

 برای را شده اشاره مبحغ سپس و است کرده کسب دالر 511 دیگری عحیه تخحف ارتکاب با شخصی

 11 مبحالغ  سالپس  .اسالت  آورده دست به دالر هزار 11 راه این از و کرده گیاری سرمایه سها  خرید

 باله  غمبحال  کدا  .است رسیده دالر هزار 111 به آن ارزش که کرده ای خانه خرید صرف را دالر هزار

 حاصالحه  سالود  کاله  کند یم اههار 4کسابر پروفسور است؟ مطالبه قابل منفعت اعادة خسارت عنوان

                                                                                                                            
1. Due Proportion 

2. Potton Ltd v. Yorkclose Ltd [1990] FSR 11 

3. Remoteness 

4. Birks 
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 اسالت،  گفته 1باروز فسوروپر که رور همان ،اما .است مستقیم غیر منفعتی دریافتی سود اولین از بعد

 (.Edelman 2002: 108) است خودسرانه تحدیدی نیز سود اولین به حکم کردن محدود

 مسالتقیم  غیر مناف  نیز 5مریکاا ةناعادالن شدن دارا و استرداد مقررات از سو  بازنگری در است یگفتن

 دانالان  حقالوق  باشالد.  گیری اندازه و تعیین  قابل یادشده مناف  هرهند ؛است دهش امستثن خسارات ةحیط از

 منالافعی  باله  حالدود م را خسالارت  کاله  ای قاعالده  بالر  ویرگو گراها  ؛اند کرده تمکید شرط این وجود بر نیز

 ایالدلمن  و (Graham 2008: 301) گالیارد  می صحه است شده ناشی تخحف ارتکاب از مستقیم که کند می

 .(Edelman 2002: 108-111) دکن می تمیید را بینی پی  قابل مناف  به خسارت محدودکنندة ةقاعد نیز

 بينی پيش قابليت

 در شالرط،  ایالن  مبنالای  بر .شود می مطر  ضررمحور های خسارت در عموماً بینی پی  قابحیت شرط

 کالم  دسالت  یالا  بینی پی  قابل او برای که است خساراتی مسئو  فق  عهدشکن ،قراردادی مسئولیت

 اجالرای  در که کسی از توان نمی را انتظار از دور و نامتعارف زیان و باشد انتظار مورد عرف دید در

 تمییالز  و تقصالیر  تحقال   نظالر  از هاله  ،نیز نیمد مسئولیت ةحوز در .دکر مطالبه کرده کاهحی قرارداد

 ،ضالرر  ورود و مرتکالب  فعل میان عحیت ةرابط لحاظ از هه دارد عهده بر شخص که تکحیفی درجة

 در اما .(111 :1135 )کاتوزیان شود می شناخته مسئولیت ایجاد ای شر از یکی ضرر بینی پی  امکان

 بالا  و عامداناله  خوانده که شود می اعطا یموارد در معموالً خسارت که منفعت، اعادة خسارت مورد

 قابحیالت  معیالار  شالود  گفتاله  اسالت  ممکالن  تقحب(، و فریب دعوای )مانند است کرده  رفتار نیت سوء

 اعمالا   نتای  بودن مستقیم معیار عو  در و شود گیاشته کنار باید خود مرسو  معنای به بینی پی 

 خسالارت  سالاختن  محالدود  بالرای  کاله  ،بینی پی   قابحیت معیار فق  کانینگتون نظر به رو، ازین د.شو 

 (.Cunnington 2008: 585) است مستقیم سبب معیار ،شود می اعما  محور نف 

 منفعت اعادة خسارت ةمحاسب شيوة

 ممکالن  منفعالت  ةمحاسب است. آن محاسبة شیوة منفعت اعادة خسارت زمینة در مهم مسائل از یکی

 نفعالی  هاله  کاله  کننالد  تعیین باید صرفاً ها دادگاه که شود تصور و برسد نظر به ساده موضوعی است

                                                                                                                            
1. Burrows 

2. Restatment (Third) of Restitution and Unjust Enrichment, ş 51(5)(a), (2011). 
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 این برخیف ،اما دهند. قرار حکم مورد خواهان برای را همان و است آمده دست به خوانده توس 

 باله  رود. می شمار به منفعت اعادة خسارت زمینة در مشکل مسائل از یکی خسارت ةمحاسب تصور،

 است: توجه  قابل ینکات مناف  ةاعاد خسارت گیری اندازه در کحی، رور

 معیالار  و 1انتظالار  معیالار  ؛دارد وجالود  ضرر گیری اندازه برای معیار دو ها جر  شبه و قراردادها در

 اگالر  کاله  وضالعیتی  بالا  را خواهالان  (خطا وقوع یا معامحه از )پس کنونی وضعیت او  معیار .5اعتماد

 کنالونی  وضالعیت  دو  عیالار م در و کنالد  مالی  مقایساله  بالود  می وضعیت آن در شد می مینمت انتظارش

 متفالاوت  معیار دو این وجود عحت شود. می مقایسه خطا وقوع یا معامحه از پی  وضعیت با خواهان

 تهداشال  توانالد  مالی  قانونالاً  وی که متفاوتی ح  دو با توان می را خواهان کنونی وضعیت که است این

 دو  یالا  پیشین وضعیت به تبازگش مدنی( مسئولیت در هم قرارداد در )هم او  ؛کرد ارزیابی باشد

 نالداده  رخ خطالا  اگالر  کاله  وضعیتی در گرفتن قرار مدنی( مسئولیت در گاه گه و قراردادها در )اغحب

 .نیسالت  گوناله  ایالن  منفعالت  ةاعاد خصوص در اما داشت. را وضعیت آن در داشتن قرار انتظار بود،

 یالک  فقال   ،کنالیم  و محالر  کالرده  کسالب  خود خطای از که منافعی از را خوانده بخواهیم اگر هون

 ارتکالاب  یالا  معامحاله  از پالی   وضالعیت  آن و دگیر قرار آن در تواند می وی که دارد وجود وضعیت

 قالرار  اختیالارش  در دعالوا  زمان در که ارزشی مقدار به نسبت دیگر خوانده ،اساس این بر ست.خطا

 داشت. نخواهد مسئولیتی دارد

 یالا  1بازار بر مبتنی کامیً دیدگاه دو بین که ددار وجود متفاوت های دیدگاه نف  گیری اندازه برای

 که زمانی زیرا .اند فتهپییر را عینی دیدگاه محاکم اکثر اند. نوسان در 5شخصی کامیً دیدگاه و 4ینوع

 امالوا   یالا  خالدمات  یالا  کاال آن که شود می فر  کند  می دریافت را خدماتی یا اموا  یا کاال شخص

 )معیالار  کنالد  اثبالات  را فالر   ایالن  یفخال  توانالد  مالی  وانالده خ هرهند .است بازاری ارزش دارای

 ارزش مالا   یالا  خالدمت  یالا  کاال یک برای مرد  که کنند می فر  هنین ها دادگاه معموالً ،(شخصی

 .(Barker 2001: 7-9) شوند می قائل یکسان

                                                                                                                            
1. Expectation Measure 

2. Reliance Measure 

3. Market-Based 

4. Objective  

5. Subjective 



33 7911بهار و تابستان  ،7 ، شمارة71دورة ، حقوق خصوصی  

 ایران حقوق در منفعت اعادة خسارت بررسی

 اثر در است الز  باشد خسارت جبران به محز  خواهان برابر در خوانده اینکه برای ایران حقوق در

 منتفالی  موضالوع  فقالدان  عحالت  به مسئولیت وگرنه ؛باشد شده وارد خواهان به خسارتی وی تقصیر

 دیگالر،  تعبیالر  به .است شده ذکر مدنی مسئولیت قانون 1 ةماد در صراحت به شرط این بود. خواهد

 ایالن  بر خوانده. نف  نه است خواهان ررض بر مبتنی اصوالً ایران مدنی مسئولیت حقوق در خسارت

 به زیان ورود ایران حقوق در مدنی ولیتئمس در خسارت ةمطالب شرط ترین مهم که آنجا از اساس،

 منشالم  صالورتی  در فقال   فعالل  تالرک  یا فعل رسد می نظر به ،(555 :1131 کاتوزیان) است متعهدله

 موجالب  کاله  شالود  منتهالی  سارتخ گرفتن ح  به است ممکن و شود می شناخته خوانده مسئولیت

 حقالوق  در آن دقیال   معنالای  باله  منفعالت  اعادة خسارت بنابراین، .باشد شده خواهان به ضرر ورود

 (1قالراردادی  و قالانونی  تکحیالف  و تعهالد  نقد از ناشی مناف  استرداد )یعنی ال کامن مدنی مسئولیت

 ضالرر  وجود بر مبتنی که ،خسارت ةمطالب زیرا .است ایران حقوق در قانونی و حقوقی جایگاه فاقد

 منتفالی  اساسالاً  منفعت اعادة خسارت مفهو  در ،است زیان ورود و تعهد نقد بین سببیت ةرابط و

 مالا   کیفالی  یالا  کمّالی  کالاه   یعنی ضرر، مفهو  به توجه با مبنا، این بر .(63 :1131 شهیدی) است

 باله  وارده ضالرر  توانالد  نمالی  باشالد،  تعهد نقد نتیجة در هرهند ،خوانده به رسیده مناف  دیده، زیان

 .یستن خواهان ما  کیفیت یا کمیت کاه  مستحز  خوانده نف  هون شود. تحقی خواهان

 باله  را کنالد  مالی  کسب خود خطای از خوانده که نفعی ایران حقوق لحاظ از اینکه بیشتر توضی 

 کرد: تقسیم توان می دسته سه

 مناف  خواه کرده تصرف را ما  عین خواه باشد، مرتب  خواهان عینی اموا  به منفعت اگر (الف

 بالد   یا ما  عین باید و است ضامن وی ،شک بدون باشد، کرده تفویت استیفا بدون یا استیفا را آن

 151 و 111 )مواد کند پرداخت را ها آن المثل اجرت نیز مناف  مورد در و کند مسترد مالک به را آن

 قالالب  در شخصالی  اگالر  بنابراین و است جاری یزن غیر عمل از استفاده مورد در تکحیف این .ق. .(

 کند. پرداخت را عمل المثل اجرت باید ،کند استفاده دیگر شخصی منفعت از بارل ةاجار

                                                                                                                            
پییرد و ممکن اسالت ضالرری نیالز باله      انتقا  ما  از خواهان به خوانده صورت نمی که در این نوع خسارتبا تمکید بر این. 1

 منافعی است که خوانده از نقد قرارداد تحصیل کرده است. ةخواهان وارد نشده باشد، خواهان مستح  مطالب
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 بنالایی  مغصالوبه  زمین در غاصب آنکه مانند باشد، خوانده خود اموا  به مربوط منفعت اگر (ب

 و مصالال   توانالد  مالی  و دارد عحال  ت غاصالب  باله  درختان و بنا ،باشد کاشته درختانی یا کرده احداث

 تحمالل  غصالب  مالورد  مالا   در غاصب که هایی هزینه اگر اما کند. تصرف و جدا محک از را درختان

 کالرده  مجسالمه  باله  تبدیل را غصبی سنگ کهاین مانند نباشد، عینی ما  کردن اضافه صورت به کرده

 .ق. .( 114 ةماد) تنیس وی اجرت پرداخت به محز  سنگ مالک و است احترا  فاقد عمل باشد،

 بالدون  و شالود  دیگالر  شالخص  باله  نسبت خطایی مرتکب شخص که است جایی در اشکا  (ج

 قواعالد  و نهادهالا  در کنالد.  کسالب  منفعتالی  خود خطای از کند استفاده اموا  منفعت یا عین از اینکه

 محالرو   دیگر تعبیر به و متضرر شخص به خسارت پرداخت برای مبنایی توان نمی حقوقی و فقهی

 از برخالی  بررسی به ادامه، در کرد. پیدا مقابل ررف به آن اعطای و اکتسابی مناف  از خطاکار ردنک

 شود. می پرداخته ما حقوقی نظا  در قواعد و نهادها

 ةحالوز  در منفعالت  اعالادة  شالیوة  اجالرای  از ای نموناله  غصالب  جالر   شبه شد، میحظه که  هنان .1

 از غصالب  نهالاد  کاله  شود تصور است ممکن نیز ایران حقوق در .شود می تحقی ال کامن مدنی مسئولیت

 شالیوة  مسالتوفات  غیالر  و مسالتوفات  منالاف  دربالارة   غاصالب  ضمان به حکم با آن در که است مواردی

 مالا   عالین  ضالامن  اینکاله  بالر  عالیوه  غاصب، مدنی، قانون 151 ةماد اساس بر شود. می اعما یادشده 

در  کاله  اسالت  آمده ماده ینا صدر در د.بو خواهد غصب مدت در نیز آن مناف  ضامن است، مغصوب

 ضالامن  خالود  بعالد  ما و خود تصرف زمان مناف  ةانداز به ناغاصب از یک هر مغصوب ما  مناف  زمینة

 قائالل  باشالد  نکالرده  یالا  کرده استیفا را مناف  غاصب اینکه بین تفاوتی و است مطح  ماده عبارت است.

 ضالمان  بالر  مشهور نظر نیز فقه در داند. می شده تحف مناف  ضامن را غاصب صورت دو هر در و دهشن

 غاصالب  و اسالت  مالالک  آنِ از غصالبی  مالا   مناف  و فواید است؛ مغصوب ما  مناف در زمینة  غاصب

 از کاله  غصالبی  درخالت  های میوه یا دوشیده غصبی حیوان از غاصب که شیری مانند هاست، آن ضامن

 دیگر و غصبی سواری مرکب از ستفادها یا غصبی ةخان در سکونت اجرت یا است کرده استفاده ها آن

 ؛167 :1136 نراقالی  ؛167ال   166 :1165 نجفالی ) دگیالر  مالی  نظر در اجرت ها آن یبرا عرف که منافعی

 ةشالد  تفویالت  منالاف   ضالامن  غاصب که ندارد وجود تردیدی نیز دانان حقوق بین (.171 :1413 خمینی

 یالا  آید وجود به غصب زمان در خواه منفصل، خواه باشد آن به متصل مناف  خواه است، مغصوب ما 
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 شالود  تحالف  تالا  بگالیارد  معطل خواه شود مند بهره آن از غاصب خواه باشد، آمده وجود به آن از پی 

 .(567 :1134 کاتوزیان ؛136 :1175 امامی ؛33 :1151 لنگرودی جعفری)

 باله  اسالترداد  هالای  خسالارت  زمالرة  از باید را غصب ،یادشده ابتدایی تصور برخیف حا ، این با

 توضالی   باله  نیازی مغصوب ما  عین مورد در خسارت بودن استردادی منفعت. اعادة نه آورد شمار

 قواعالد  اساس بر که شد متیکر باید نیز مستوفات( غیر و مستوفات از )اعم مناف  مورد در اما. ندارد

 نیالز  مغصالوب  مالا   منالاف   اعادة به حکم بنابراین و دارد تعح  مالک به مغصوب عین مناف  مالکیت

 مغصالوب  مالا   از غاصالب  کاله  منالافعی  دیگر، تعبیر به است. مالک به متعح  اموا  استرداد به حکم

 دارد. میزمه وی به زیان و مالک ما  کاه  با کرده کسب

 خالارج  الزامالات موضوع  در 116 و 117 مادة دو در که است غیر عمل و ما  از استیفا دیگر مورد. 5

 دارایالی  کاه  با غیر عمل یا ما  از استیفا نیز مورد دو این در است. یافته انعکاس یمدن قانون قرارداد از

 منفعت. اعادة خسارت نه هستند استرداد خسارت از مصداقی نیز دو این و دارد میزمه غیر

 تصالرف  در اصالیل  از مالالی  امالین  آن در کاله  است امانی رابطة نقد خصوص در سو  مورد. 1

 عاله یود در یتصالرف  حفاهالت  جهت از ریغ تواند ینم نیام» مدنی قانون 617ة ماد برابر باشد. داشته

 ضالامن  واالّ ؛گالیار  امانالت  یضالمن  ای  یصر ةاجاز با مگر ،گردد منتف  آن از انحا از ینحو به ای کند

 حاصحه مناف  دربارة شود، مند بهره اصیل اموا  از امانت مقا  در امین هنانچه اساس، این بر «.است

 کنالد،  اسالتفاده  امانالت  مالورد  مالا   از مقالرره  تعهالدات  بالرخیف  امالین  هنانچاله  ،مثیً .است مسئو 

 توسال   اکتسالابی  مناف  نیز مورد این در .است استرداد قابل مالک برای مستوفات مناف  المثل اجرت

 اوست. به زیان و اصحی ما  کاه  با میز  امین

 از کاله  اسالت  «هالالم  عِرقِ»ة قاعد ریقه ضمان و مدنی مسئولیت با مرتب  فقهی قواعد از یکی. 4

 ناح  به را زمینى کس هر» :ه استفرمود )ع(صادق. اما  است شده اخی تعبیر همین بر مشتمل حدیثی

 و گردانالد  برمى صاحب  به را خاک و دارد برمى را خود بناى ... کند تمسیس ساختمانى آن در یا بگیرد

 مکحّالف  بگیالرد  نالاح   باله  را زمینى کسى هر» :استه فرمود )ص(خدا رسو نیز  «ندارد. ح  هالم ریشة

 دارد وجالود  مختحفالی  تفاسالیر  حالدیث  الفالاظ  مالورد  در 1«.کنالد  حمل محشر به را خاک  که شود مى

                                                                                                                            
تسالحم    : یرفال  بنالا ه و  قالا  .یقو  من أخی أرضا بغیر حقها أو بنى فیهالا  )ع(ن عبدالعزیز بن محمد قا : سمعت أبا عبداهللع. 1
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 )محقال   «.نیسالت  حال   ذى هالالم  درخت ةریش» شود می گفته آن فارسیة ترجم در و (513 :)جزیری

 قاعالده  ایالن  اجمالی مفاد (.553 :1454 ىمیانج )احمدى «.ندارد ح  هالم ریشة» یا (117 :1456 داماد

 یالا  سالازی  سالاختمان  باله  آن در و کنالد  غصالب  یو اذن بالدون  را دیگری زمین که کسی که است این

 نبی از را خود تصرف آثار باید بحکه شود، نمی زمین مالک تنها نه کند، اقدا  وکار کشت یا اریک درخت

 زمالین  گیالری  بالازپس  و آثار تخریب به تواند می مالک نکند، عمل تکحیف این به که یصورت در و ببرد

 او امالوا   دربالارة  ضالمانى  و احترا  گیشته، این از (.111 :1135 فرزانه  معینو  )توالئی کند اقدا  خود

 وی محصو  یا درختان به خسارت ورود موجب وی تصرف آثار تخریب اگربنابراین  و ندارد وجود

 (. 117 :1456 داماد )محق  شد نخواهد هم ارش موجب و بود نخواهد آور ضمان شود،

 احتالرا    عد  دیگر سوی از و مالک قانونی مالکیت به احترا  سو یک از قاعده این مفاد ،بدین ترتیب

 هنالدانی  ارتبالاط  قاعالده  بخ  دو از یک هیچ تنها نه رو، ازین است. دیگری محک در نامشروع تصرفاتبه 

 محالک  در قانونی متصرف که کند می ایجاب قاعده این او  بخ  عکس، به بحکه ،ندارد ما فعحی بحث به

 وی نهالا   از کاله  درختالی  عالین س، پ دهد. نمی دست از را خود اموا  عین دربارة خود مالکیت ح  غیر

 کالار  به سازی ساختمان برای که لوازمی و مصالحی و کرده رشد وی دانة و بیر از که محصولی یا روییده

 اقالدا   محصالو  یالا   درخالت  یالا  بنا قح  به اگر . البته،بردارد را ها آن تواند می و اوست خود به متعح  برده

 ضالامن  زمالین  مالالک  د،وش وارد ها آن به خسارتی زمین مالک توس  آن تخریب و قح  جریان در و دننک

 اجرتالی  آن باله  و اسالت  احتالرا   فاقد نیز زرع و کشت یا وساز ساخت در متصرف عمل همچنین، نیست.

 کرد. استفاده ما بحثدر  توان نمی نیز «هالم عرق»ة قاعد از ابراین،بن گیرد. نمی تعح 

 باله  غاصالب  «األحوا  بمشد یؤخی الغاصب» معروف عبارت رب  که است این غصب آثار از یکی. 5

 «األحوا  بمش  یؤخی الغاصب» مانند دیگری تعابیر با سخن این مفاد و شود مى مجازات وجه شدیدترین

 فقهالا  از برخالی  کالی   در کاله  رالور  همان ،«اخی» از مقصود (.111: 1133 بخشیاخد) است شده بیان نیز

 هالم  قاعده عنوان به آن از که را، عبارت این است. مجازات و مؤاخیه آمده، (115 :1416 نجفی یروانیا)

 فاقالد  برخالی  و (531 :1451 )نالائینى  روایالت  به مستند برخی (،11 :1455 الغطاء )کاشف است شده یاد

                                                                                                                            
ف أن یحمالل ترابهالا إلالى    : من أخی أرضا بغیر حقها کحّ)ص(اهلل  سو ثم قا : قا  ر إلى صاحبها لیس لعرق هالم ح . هالترب

 .(153ال  157 ،13 ج :1414 الحر العامحی) المحشر
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 (43 :1454 الغطالاء  )کاشف روشن یمنبع یا ( 135 :1173 خویى ؛455 :1415 )خوانسارى یلدل و مدرک

 برخی، نظر به همچنین، (.116ال   111: 1133 بخشیخدا) است تردید مورد آن اعتبار رو ازین و اند دانسته

 مؤاخیه جهو ترین عادالنه به غاصب که است این ح  ندارد، وجود آن کحیّت بر که دلیحی اینکه از گیشته

 (.516 :1413 کمرى )کوه شود مطالبه است دیگری ح  آنچهفق   وی از و شود

 مغصوب ما  قیمت تنز  به نسبت غاصب ضمان مانند ،متعدد موارد در قاعده یا عبارت این به

 نسالبت  یالا  (564 :1411 انصاری) تحف روز قیمت از بی  قیمتی به نسبت یا (555 :1453 )بحرانى

 فالر   بالر  قاعالده،  ایالن  اما است. شده استناد ،(561 :1416 جزائرى مروج) ستوفاتم غیر مناف  به

 غاصالب  از اعم ضامن اوالً . هوننیست استناد قابل ما بحث در اولی، حکم یک عنوان به آن اعتبار

 غاصالب  صرفاً ما بحث مورد که درحالی نباشد؛ غاصب اما باشد ضامن شخصی است ممکن و است

 غصالب  و شود شمرده محتر  غاصب شخص اموا  کند می اقتضا مالکیت حترا اقاعدة  ثانیاً نیست.

 سالعی نتیجة  در وی که منافعی و اموا  رو، ازین 1.(633: 1413منتظری ) داد پاسخ غصب با نباید را

 اوسالت.  خالود  باله  متعحال   اسالت  شده حاصل دیگر اموا  از تبعیت به یا کرده کسب خود تیش و

مالادة   نیالز  و ق. . 11مالادة   ذیل که نیز (45 :1413 )بجنوردی «غاصباً انک لو و لحزارع الزرع» ةقاعد

 است. مطحب این شاهد است آن از مصداقی ق. . 111

 شالدت  قاعالده  ایالن  در غاصب دربارة عمل شدت از مقصود است، آمده فقهی مناب  در که رور همان

 اگالر  کاله  است این قاعده فادم مشابه، تفسیری رب  (.71 :1131 )آمحی آن کمیت نه است اخی کیفیت در

 قاعالده  ایالن  معنالای  اسالت.  غاصبة عهد به آنة هزین باشد، هزینه مستحز  آن بد  رد یا مغصوب ما  رد

 بالی   هیزی دارد ح  مالک و بدهد مالک به غصب مورد ما  از بی  هیزی باید غاصب که نیستاین 

 آن شالمردن  حالی   و گرفتاله  مالالک  از غاصالب  آنچه از بی  مالی گرفتن کند. مطالبه وی از خود ح  از

 (.151 :1455 شاهرودى هاشمی) است حرا  او  غصب همانند و است دیگر غصبی مالک برای

 تنهالا  ناله موضوع  این و بماند پاسخ بدون نباید غاصب تجاوز و تعدی قصد که است بدیهی البته

                                                                                                                            
فی یتعرّ  له أصی و قد یتالوهم أنّ   و قد ترى الناس فی هیه المسملة غالبا مفررا أو مفرّرا. فقد یتوهّم أن ما مضى مضى». 1

الغاصب یؤخی بمش ّ األحوا  فیصادر حتّى أمواله المححّحة الشخصیّة و کیهما بارین. فمموا  بیت الما  تالردّ إلالى بیالت    

 «الما  و أمواله الشخصیّة المححّحة ال یجوز التصرّف فیها بغیر إذنه.
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 تمثیرگالیار  قطعاً نیز تخسار جبرانبرای  و مالی لحاظ از باشد، مؤثر تواند می قضیه کیفری جنبة در

 باله  غاصالب  دربالارة  بیشالتری  گیری سخت گیار قانون بحث موردة قاعد رب  اینکه بر عیوه و است

 عقییالی  یالا  شالرعی  مبنالای  توانالد  مالی  نیز تقنینی سیاست لحاظ ازة یادشده قاعد است، آورده عمل

 حکالم  یک عنوان به ،گیار قانون و کند فراهم غاصب ضامن بر مالی مجازات اِعما  برای سودمندی

 .کند مکحف است کرده کسب خود نامشروع عمل از که منافعی رد به را غاصب ثانوی،

 باله  کاله  شالود  مالی  یافت ضمان برای نیز دیگری اسباب شده، گفته نهادهای و قواعد بر عیوه. 6

 شود: می اشاره ها آن به مختصر صورت

 تقابالل ة قرینال  باله  قاعده، این در تصرف و «اکل» حرمت موضوع بارل. به ما  اکل حرمت الف(

 اوالً مالا  بحالث  در امالا  است. دیگران اموا  در تصرف تراضی، با توأ  تجارت از ناشی تصرف با آن

 هنالان  ،ثانیالاً  نالدارد.  غیر ما  در تصرف با میزمه مدنی مسئولیت و ضمان مستحز  و نامشروع عمل

 کسالب  غیالر  مالا   از نفعی ما بحث در متخحف شخص که است این بر فر  شد، گفتههند بار  که

 .اوست خود اموا  یا تیش و سعی از ناشییادشده  نف  بحکه ؛کند نمی

 )بجنالوردی  عقحالی  دلیل عنوان به آن از گاه که عین، از منفعت تبعیت .عین از مناف  تبعیت ب(

 اسالت،  شالده  یالاد  (116 :1457 مازنالدرانی  )سیفی سنت بر مبتنیة قاعد عنوان به گاه و (75 :1413

 آنکاله  مگر ؛بود خواهد هم آن مناف  مالک ،دهعالقا عحی باشد، عین مالک کس هر که معناست دینب

 بر تنها نه قاعده این ما بحث در باشد. کرده واگیار دیگری به ،اجاره مثل ،معتبری سبب با را منفعت

 قاعالده  مقتضای عکس، به بحکه کند، نمی داللت متضرر ررف برابر در منفعت دربارة متخحف ضمان

 دارد. تعح  وی خود به ،بوده او ما  از ناشی اگر متخحف توس  شده کسب منفعت که است این

 دارد: شباهت حدی تا مناف ة اعاد خسارت مفهو  با که شود می یافت مواردیایران  قوانین در

 محکومیالت  (1134) ایالران  اسالیمی  جمهالوری  بهالادار  اوراق بالازار  قانون 435 و 461ة ماد دو در .1

ة مالاد  برابالر  اسالت.  شالده  بینی پی  «آمده دست به سود» عنوان تحت مبالغی پرداخت به اشخاص از برخی

                                                                                                                            
آمالده یالا    دسالالت  ا  یا به جزای نقدی معاد  دو تا پن  برابر سالود بالاله اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک س». 1

 «... نشده یا هر دو مجازات محکو  خواهند شد زیان متحمل

آمده یا زیالان   دست هاشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا ش  ماه یا به جزای نقدی معاد  یک تا سه برابر سود ب». 5
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 سالا   یالک  تا ماه سه از تعزیری حبس بر عیوه 4تا  1 بندهاییادشده در  موارد ارتکاب با اشخاص ،46

 محکالو   مجالازات  دو هالر  یا نشده متحمل زیان یا آمده دست به سود برابر پن  تا دو معاد  نقدی جزای به

 شالده  کسالب  منفعالت  و سالود  میزان از بی  پرداخت به محکو  مرتکب ،شده اشاره حکم برابر د.نشو می

 شالده  کسالب  سود معاد شده  اشاره حکم که آنجا از اماشود.  می مسترد خوانده از منفعت نهایتاً وشود  می

 ناله  دارد جریماله  و یجزایال  جنبالة  حکالم  مالورد  مبحغ و است تنبیهی خسارت وصف واجد بیشتر ،یستن

 از دقیقالی  مصالداق  تواننالد  نمالی  مقالرره  دو ایالن  رو، ازیالن  شالود.  نمالی  پرداخت خواهان به . پسخسارت

 دارند. همراه به خود با را منفعت اعادة کارکرد حدّی تا و عمل در هرهند ؛باشند منفعت اعادة خسارت

 کارکردهالای  نیز برداری هکی و اختیس و ارتشا مرتکبین مجازات تشدید قانون در ،همچنین. 5

 مجالازات  (،1ة ماد)کرده  اخی کیهبردار که مالی معاد  نقدی جزای به حکم قالب در منفعت اعادة

ة کحی ضب  و (،1ة ماد 5 ة)تبصر رشوه ضب  (،5ة )ماد آمده دست به ما  دوبرابر معاد  نقدیة جریم

 باله  شالده  ایجاد برداری کیه و تیساخ و ارتشاة شبک تشکیل بابت از که منقولی غیر و منقو  اموا 

 توانالد  مالی  و دارد جریماله  و جزایالی ة جنبال  نیزیادشده  موارد ،لیکن. است شده بینی پی  دولت نف 

 منفعت. اعادة خسارت از دقیقی مصداق نه ،باشد تنبیهی خسارت از مصداقی

 تالوان  مالی  مالدنی،  مسئولیت قانون 1ة ماد در مندرج کحی حکم به توجه با و آنچه آمد اساس بر

 باله  وارده ضالرر  بالر  مبتنی ایران مدنی مسئولیت حقوق در خسارت جبران بر حاکم کحی اصل گفت

 امالوا   باله  کاله  جالایی  تالا ایالران،   مدنی  مسئولیت حقوق در منفعت اعادة خسارت واست  دیده زیان

 امالوا   یالا  کالار  از ناشالی  منفعالت  کاله  مواردی در اما است. نشده شناسایی شود، می مربوط متخحف

ة اعالاد  باله  محز  را متخحف غصب، شبه و غصب در زمینة ،حقوقی و فقهیة ادل است متضرر خصش

 کند. می خود تخحف از حاصحه مناف 

 نتيجه

 با و است جبرانی خسارت پرداخت مدنی مسئولیتة حوز در خسارت پرداخت بر حاکم کحی اصل

 وضعیت آن در زیان ورود از قبل که گیرد می قرار وضعیتی در دیده زیان خسارت نوع این پرداخت

                                                                                                                            
 ...«   خواهند شدنشده یا هر دو مجازات محکو متحمل
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 حقالوق  از رشته این هدف مدنی، مسئولیت حقوق در ایجادشده تحوالت به توجه با اما است. بوده

 شناسالایی  اسالاس،  ایالن  بالر  .شود نمی جبرانی خسارات پرداخت به محدود و خسارت جبران صرفاً

 باله  دادگاه شیوه، این در است. خسارات بودن جبرانی کحیة قاعد بر استثنائی منفعت اعادة خسارت

 .دهد می حکم دیده زیان نف  به دهکر کسب خود تخحف از خطاکار که نامشروعی مناف ة اعاد

 برخی با که است ترمیمی غیر خسارت جبرانة شیو یک ماهیت لحاظ از منفعت اعادة خسارت

 خسالارت  میزانة محاسبة نحو لحاظ به ،اما دارد. تشابه ،استرداد و تنبیهی خسارات جمحه از ،مفاهیم

 دارد. دو آن با هایی تفاوت ،اهداف و پرداختی

 کسالب  خالود  تخحالف  نتیجالة  در خطاکالار  که است واقعی مناف  خسارت این در مناف  از منظور

 .شود می اعما  بینی پی  قابحیت و سببیت معیار خسارت نوع اینة محاسب در رو، ازین .است کرده

 از افالراد  بازدارنالدگی  نیالز  و ناعادالناله  شدن دارا از یجحوگیر منفعت اعادة شیوة توجیهی مبنای

 از افالراد  بازدارنالدگی  ضالرورت  شالیوه  ایالن  مبنالای  ترین مهم شاید و است قانونی غیر فعل ارتکاب

 باشد. سودجودیانه تخحف ارتکاب

 نقد بر عیوه است. شده شناسایی و ییدمت ییال کامن های نظا  مختحف های حوزه در شیوه این

 مالکیالت  حقوق نقد اتها ، غیر، محک به تجاوز غصب، قبیل از موضوعاتی در ردادی،قرا تعهدات

 است. شده استفاده خسارت جبران برای شیوه این از محرمانگی و امانی رواب  نقد معنوی،

 و جبرانالی  خسالارت  اصل مدنی، مسئولیت قانون 1ة ماد تب  به ایران مدنی مسئولیت حقوق در

 قالانون  1ة مالاد  ربال   منفعالت  اعالادة  شیوة اساساً و است حاکم وارده رضر میزان از خسارت تبعیت

 امالوا   بالا  مالرتب   خطاکالار  توسال   اکتسابی نف  اگر حا ، این با .یستن اعما  قابل مدنی مسئولیت

 مالالک  باله  بایالد  اشالخاص،  مالکیت به احترا  جمحه از، متعدد قواعد اساس بر باشد، دیده زیان عینی

 امالوا  در ارتبالاط بالا    تخحالف  از جحوگیری هدف با ،تواند می گیار قانون گیشته، این از .شود مسترد

 مقابالل  رالرف  به و گرفته وی از کرده کسب خود خطای از خطاکار که منافعی کند مقرر ،اشخاص

 شود. داده
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 .11 ج، مؤلف تهران، ،الوثقىه العرو شر  فی الهدى مصبا  ق(.  1131) محمدتقى میرزا آمحى،

 مطبوعالاتى  ةمؤسسال  قالم،  کینتر(، محمد سید )شر  المکاسب کتاب ق(. 1411) مرتضى شیخ انصارى،

 .الکتاب دار

 .1، ج اسیمى ارشاد و فرهنگ وزارت تهران، ،المکاسب حاشیة ق(. 1416) عبدالحسین بن عحى ایروانى،

صالص   ،66 ش ،سیاسی عحو  و حقوقة دانشکدة مجح ،«مدنی مسئولیت هدف» .(1131) حسن بادینی،

 .111ال  55

 .7 ج، الهادی نشر قم، ،هالفقهی القواعد ق(. 1413) حسن سید بجنوردى،

 .دکفه مکتب قم، النقود، و المصارف فقه ق(. 1453) محمدسند بحرانى،

 س ،اسیمی حقوق ،«هالم عرق فقهی ةقاعد کاربرد و مبانی. »(1135)فرازانه  معین وشاره؛ عحی ئی،توال

 .151ال  33صص  ،17 ش ،11

 ،7 ش ،سیاسی عحو  و حقوق ةدانشکد ةنشری ،«غصب عناصر» .(1151) محمدجعفر لنگرودی، جعفری

 .33ال  61صص 

 إلحیالاء  السالی   عحالیهم  البیت آ  مؤسسة قم، ،5 چ ،هالشیع وسائل (.1414) حسن بن محمد ،عامحی حر

 .13 ج، التراث

صالص   ،61 ش ،16 س ،)ع(بیالت  اهالل  فقه ،«االحوا   باش یؤخی لغاصب» (.1133) عبداهلل خدابخشی،

 .116ال  117

 .5 ج، العحم دار مطبوعات ةمؤسس قم، ،هالوسیح تحریر (.ق 1413) موسوی الحّه رو  سید خمینی،

ة مؤسسال  قالم،  ،5 چ ،النالاف   مختصالر  شالر   فالی  المالدارک  جالام   ق(.   1415) حمالد ا سالید  خوانسارى،

 .1، ج اسماعیحیان

 .6 جنجف، مکتبه الحیدریه،  ،هالفقاه مصبا . (1173) موسوى ابوالقاسم سید خویى،

 آثالار  نشالر  و تنظیمة مؤسس تهران ،هالمضارب ،هالوسیح تحریر دلیل. ق( 1457) اکبر عحى ،مازندرانی سیفى

 .خمینى اما 
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 .1 ج، مجد تهران، ،تعهدات و قراردادها آثار (.1131) مهدی شهیدی،

 و ایالران  حقالوق  در مدنی مسئولیت تحو » (.1131) یوشانحوئی نوری جعفر محمدحسن؛ مقد ، صادقی

 عحالو   و حقالوق ة دانشکدة مجح حقوقة نام فصل ،«ترمیمی غیر خسارت شناسایی بر کیدمت با فرانسه
 .556ال  513صص  ،4 ش ،41 د ،سیاسی

 حقالوق  در تنبیهالی  خسالارت » (.1135) آقابابالایی  فهیماله ؛ فارسانی خسروی عحی عباس؛ حامد، قاسمی

 .137ال  161 صص ،31 ش ،دادگستری حقوقیة مجح ،«ایران

 .الغطاء کاشفة مؤسس نجف، ،(البی  کتاب) هالفقاه أنوار. ق( 1455) جعفر بن حسن الغطاء، کاشف

 کاشفة مؤسس نجف، ،اإلسی  شرائ  شر  فی الغما  منهل. ق(  1454) نحس بن عباس الغطاء، کاشف

 .1 ج، الغطاء

 .اسیمی انتشارات دفتر قم، ،5 چ البی ، کتاب. ق(  1413) حجت عحى بن محمد سید کمرى، کوه

 .4 ج، انتشار سهامی شرکت تهران، ،قراردادها عمومی قواعد (.1131) ناصر کاتوزیان،

 .تهران دانشگاه انتشارات تهران، ،تولید عیب از ناشی مسئولیت (.1131)الالالالالالالالالال 

 انتشالارات تهالران،   مختح ، و خاص های مسئولیت :5 ج ،قرارداد از خارج های  الزا  (.1134)الالالالالالالالالال 

 .تهران دانشگاه

 .رانته دانشگاه انتشاراتتهران،  عمومی، قواعد :1 ج ،قرارداد از خارج های الزا  (.1135)الالالالالالالالالال 

 .اسیمى عحو  نشر مرکزتهران،  ،شفعه به اخی ایقاع،. ق( 1456) مصطفى سید داماد، محق 

، الکتاب دار مؤسسة، قم ،المکاسب شر  فی الطالب هدى ق(.  1416) محمدجعفر سید جزائرى، مروج

 .1 ج

 .5 ج ،تفکر نشر قم، ،5 چ ،هاإلسیمیه الدول فقه و الفقیهه والی فی دراسات. ق(  1413) عحى حسین منتظرى،

 معالارف ة مؤسس انتشارات قم، آبادی(،  نجم )تقریر هالفقهی الرسائل .ق(  1451) محمدحسین میرزا نائینى،

 .)ع(رضا اما  اسیمى

 .17 ج، دار إحیاء التراث العربیبیروت، جواهر الکی ، . ش( 1165) محمدحسن شیخ نجفی،

 .5 ج، المرتضویه مکتبه تهران، ،الشیعه مستند (.ق1136) محمد بن احمد نراقی،

 اسیمى فقه المعارف هدائرة مؤسس قم، ،5 چ ،الخمس کتاب. ق(  1455) محمود سید شاهرودى، هاشمی

 .1 ج ،)ع(بیت اهل میهب بر
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