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چکیده
خسارت تبعی وارد برتمام اعضای یک گروه یا جمعیت به اعتبار عضویت یا دارا بودن هویت ،
منافع ،اهداف ویا هرگونه وجه مشترک دیگری ،زیان جمعی یا گروهی نامیده میشود .در این
نوع زیان هیچیک از اعضا به طور خاص و مستقیم زینان نمنی بینند ،کن همنه اننان بنه تبنع
صدمه وارد بر گروه و جمعیت به نحو یکسان دچنار زینان منیگردنند .دراین مقا نه مفهنوم،
اوصاف ،قابلیت جبران ونحوه مطا به ای قبیل خسارات مورد بررسنی تطبیقنی در سنه ن نام
حقوقی س ایران قرار گرفته است .در ن ام حقوقی کام ال بویژه در انگلیس و امریکنا عننوان
دعاوی گروهی بطور گسترده در قوانی و رویه قضایی پذیرفته شده و امری معمنو اسنت.
در حقوق فرانسه با قیود و شرایط و محدودیتهایی ای امر مورد پذیرش قرار گرفتنه اسنت.
در ایران طرح ای گونه دعاوی معمو نیست ورویه قضایی وجود نداردو بجزقنوانی تنازه-
تصویب نشانههای جغرافیایی وثبت عالئم تجاری ،در گذشته قانون صریحی وجنود نداشنته
است .با وجود ای  ،براساس اصو حاکم بر جبران خسارت و از جمله اصل ال ضرر و مناده
یک قانون مسئو یت مدنی ،جبران ضرر جمعی قابل پذیرش به ن ر میرسدو مطا بنه خسنارت
به نمایندگی از جمع ویا در صورت فقدان شخصیت حقنوقی جمعینت ،طنرح دعنوا بنه وسنیله
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هریک از اعضا امکان پذیر است.
واژگان کلیدي :جبران خسارت ،جمعیت ،زیان گروهی ،نشانههای جغرافیایی ،عالئم جمعی

 .1مقدمه
مسئو یت مدنی در ن ام های مختلف حقوقی هم در قوانی و روینه قضنایی وهنم دردکتنری
حقوقی تمرکز بر خسارات فردی نموده واصو ومبانی وشرایط ایجاد مسئو یت و اثار ان را
موردبررسی ویا پیشبینی قانونی قرار داده است وبه خسارت جمعی انگونه که باید نپرداخته
است .در گذشته به د یل سادگی روابط وشرایط حاکم بر زندگی اجتماعی امکنان بنروز زینان
جمعی کمتر بود اما امروزه تغییر نحوه زندگی و افزایش زمینه های تضاد منافع ،بستر ایجناد
خسارات جمعی را بیش از پیش مهیا ساخته است وحمایت قانونی از ان ضرورت یافته است.
برای اساس در ای مقا ه به صورت تطبیقی در ن ام حقوقی کام ال وحقوق فرانسه بهعننوان
م هر ن ام حقوق نوشته یا رومی – ژرم و حقوق ایران ابتدا به بررسی مفهوم و مصادیق و
مشخصه های اصلی زیان جمعی وتمایز ان از خسارت فنردی وخسنارت وارد بنر جمعنی از
اشخاص معی پرداخته وسپس امکان جبران این گوننه از خسنارت ونحنوه مطا بنه وشنیوه
جبران ان مورد مطا عه قرار گرفته است.

 .۲مفهوم و اوصاف زیان جمعی
در ن ام حقوقی کام الوبطور مشخص حقوق انگلیس و امریکا ای نوع خسارت تحت عننوان
دعوای جمعی یا گروهی 1مورد بحث قرار گرفته و در تعریف ان گفته شده است که «:دعنوای
گروهی مطا به جبران خسارت وارد بر یک گروه ینا جمعینت دارای مننافع مشنترک از طرینق
دادگاه صا ح است که به وسیله شخص یا اشخاصی به نمایندگی از سنایری بندون نیناز بنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Class action,Group Litigation ,Representative Action
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مشارکت همه انان صورت می گیرد ،1 ]».ص ،]249این دعنوارا ممکن اسنت ینک نفنر علینه
گروهی از اشخاص یا گروهی علیه گروه دیگر یا گروهی علیه یک شخص مطرح کندو باید ای
اوصاف و ویژگیها را دارا باشد  - 1:تعداد اعضای گروه انقندر زیناد و گسنترده باشند کنه
امکان حضور همه انان در دادگاه نباشد -2 .منافع مشترک گروه منورد تعنرق قنرار گرفتنه
باشد -3 .نماینده باید از طرف همه اعضای نمایندگی داشته باشدو از منافع گروه حمایت کند.
 -4گروه باید به صنورت ینک مجموعنه رسنمی و قابنل شناسنایی باشندو بنه عبنارت دیگنر
شخصیت حقوقی داشته باشد -5. .خواسته خواهان یا دفاع خوانده بایندهمان خواسنته گنروه
باشد -۶ .دادگاه احراز نماید که دعنوای مطروحنه گروهنی اسنت -۷ .در قنانون بنرای زینان
گروهی مورد شکایت یا ادعا  ،مجازات یا جبران خسارت پیشبینی شده باشد]،2ص.[5۶
ای تعریف و اوصاف مورد اشاره با ای ایرادات مواجنه اسنت -1 :شنر دعنوای زینان
جمعی نباید فراوانی و گستردگی اعضای باشد زیرا چه بسا گروه معندود و قابنل جمعنی ننه
شخصا که جمعا باعتبار عضویت یا تعلق به ان جمع اسیب مشترک و یکسنان ببینند .در این
صورت زیان جمعی اسنت  -2.در صنورتی کنه دعنوا بنه نماینندگی طنرح شنود بایند سنمت
نمایندگی خواهان احراز شود ک چنآنکه در مباحث بعدی خنواهیم دیند همنه دعناوی زینان
جمعی به نمایندگی مطرح نمیشود بلکه اعضای گروه زیاندیده از جانب خود طنرح دعنوا منی
کنند -3.شر دعوای زیان جمعی دارا بنودن شخصنیت حقنوقی گنروه نیسنت زینرا در این
صورت بسیاری از زیان های وارد بر جمع بد یل فقدان شخصیت حقوقی بی جبران میماندو
ای امر با اصل زوم جبران خسارت ومقررات ناظر بر ان منافات دارد.
در حقوق فرانسه در تعریف زیان جمعی 1گفته شده است« :خسارت ما ی یا معننوی وارد
بر یک جمع یا گروه که به حاظ منافع و عالیق و اهداف مشترک به صورت مجموعه شنناخته
می شوند؛ بدون انکه زینان بنه فنرد ینا افنراد معیننی از اعضنای گنروه محنرز باشند، 3]».
ص ،[120حقوقدانان فرانسوی تصریح کردهاند که هرگناه ضنرر بنر گروهنی وارد شنود بنی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .prejudice collectif/social
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انکه بر افراد به طور مستقیم و به طور خاص وارد شود زیان جمعی است و جمع باید دارای
شخصیت حقوقی باشد]  ، 4ص  ،[ ۷0۸بطورمثا ضرری که به جامعه پزشکی براثنر طبابنت
غیر قانونی یک شخص فاقد صالحیت ویا به وسیله یک صیاد قاچاقچی به اتحادیه ماهیگیران
وارد میاید از ای نوع بشمار می رود ], 5ص  ،[10۸در تعاریف ارایه شده در حقوق فرانسه
به ای ویژگی خسارت گروهی اشاره شده که باید شخصیت حقوقی داشنته باشند و جمعینت
های فاقد اساسنامه و شخصیت حقوقی امکان مطا به جبران خسارت ندارند .همانگونه کنه در
نقد برخی از ن ریههای مطرح در ن ام کام ال گفته شد اگر شنر دعنوای زینان جمعنی دارا
بودن شخصیت حقوقی جمعیت باشد بسیاری از زیان های جمعی که فاقد شخصنیت حقنوقی
هستند بدون جبران میماند.
در حقوق ایران تحت تاثیر حقوفدانان خارجی بهخصوص فرانسنه  ،نویسنندگان تعناریف
مشابهی از زیان جمعی ارایه داده اند ،ازجمله ای که :
«ممک است ضرر به گروهی وارد شده باشد ،بیانکه بتوان تشخیص داد که زیان به فرد
یا افراد معینی رسنیده اسنت»] , ۶ص« ،[13۷این خسنارت بنه جمعینت ینا دسنتهای از افنراد
می رسد بدون انکه بتوان فرد معینی از ای جمع را نشان داد که ای خسارت متوجنه او بنوده
است» ] .۷ص « ،[۸3ضررهای جمعی ،زیانهایی هستند که به گروهی از افراد وارد میایند و
ای زینان هنا بیشنتر در زینان معننوی متصنور اسنت» ].۸ص« ،[212خسنارت جمعنی یعننی
ضررهایی که بر گروهی از افراد بدون انکه بتوان فرد معینی را که خسارت متوجنه او بنوده
است ،مشخص نمود ،وارد اید»] ،9ص.[۸3
تعاریف ارائه شده از جامعیت الزم برخوردار نیست وان را از خسارت فردی یاخسنارت
بر افراد متعدد متمایز نمیگرداند زیرا اوال -صرفاً بنه دسنته ،گنروه و جمعینت اشناره شنده
بدون ان که معلوم باشد گروه با چه تعداد عضومورد ن ر است وایا خسارت وارد بنر جمنع،
فارغ از اینکه محصور باشند یا نامحصور ،خسارت جمعی محسوب میگردد ؟ به همی جهنت
برخی از استادان حقوق در تعریف به ای مشخصه توجه داشته وای گونه تعریف نمنودهانند:
« ...زیان به جمعی نامحصور وارد امده است و چنان منتشر است که هیچ کس نمیتواند خود
را زیان دیده اصلی بداند،10 ] »...ص ،[ ۷1یا در تعرینف دیگنری امنده ...« :خسناراتی کنه بنه
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جمعی نامحدود وارد امده و چنان منتشر است که بنه دشنواری منیتنوان زیاندینده از ان را
محدود به اشخاص معیّ کرد،11] »...ص ،[104یا «در مواردی که خسارت بر شخص حقیقنی
یا حقوقی معینی به طور مشخص وارد نمیشود بلکه بر گروه یا دستهای از اشخاص به طور
جمعی و نامحدود وارد میشود،12] »...ص ،[۷1من ور از نامحصور بودن ای اسنت کنه بنه
د یل کثرت افراد جمعیت ،در بدو امر شناسایی و شمارش میسر نباشد .اگر چنه ممکن اسنت
بعداً در اثر سرشماری و ن ایر ان تعداد دقیق افراد معلوم و محصور شود .در واقع انچه کنه
از نامحصور بودن مقصود میباشد همی تبادر ذهنی از نامحصور بودن است نه اینکه افنراد
جمعیت به هیچ طریقی قابل شناسایی و شمارش نباشند .چنآنکه گفته شنده اسنت« :جمناعتی
که احصای تعداد انها نوعی دشواری و زحمت پدید اورد مانند وقف مزرعهای بر دانشنمندان
ساک تهران که احصای انان محا نیست اما دشواری و عسنرت دارد ،این جماعنت را غینر
محصور گویند .اگر دشواری پدید نیاورد ان را محصور خوانند» ] ،13ص ،[۸4ثانیا ن جمعیت
زیاندیده به د یل وابستگی به یک صنف خاص ،گنروه ،مکنان وینا دارا بنودن مننافع  ،عالینق ،
اهداف مشترک یک جمعیت را تشکیل میدهند به عبارت دیگر افراد جمعیت ال اقل در یک نقطنه
با یکدیگر مشترکند .بهعنوان مثا ایرانیان به د یل ایرانی بودن و ...در حا ی که در هنیچ ینک
از تعاریف ارائه شده به ای وجوه مشترک اعضای اشارهای نشده است.
ثا ثا  -دیگر اینکه ،خسارت جمعی ناشی از یک فعل زیانبار واحد میباشد در حا ی کنه در
هیچ از تعاریف ارائه شده به ای مشخصه اشاره نشده است .به عبارتی دیگنر چنانچنه زینان
وارده به اشخاص چندی بار تکرار شود به ای خسارت ،خسارت جمعی اطالق نمیگردد]،14
ص.[32۶
رابعا ن در خسارت جمعی تمام افراد جمعینت بنه ینک انندازه زینان منیبیننند و زینان بنه
صورت مساوی در همة افراد منتشر شده است .چنانچه یکی از افنراد جمعینت متحمنل زینان
بیشتری نسبت به سایر افراد جمعیت گردد ،خسارت جمعی به مقدار مازاد صدق نمنیکنند بنه
عبارت دیگر خسارتی خسارت جمعی محسوب میشود که سایر افراد جمعیت نیز متحمنل ان
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شده باشند .تعاریف ارائه شده در مورد خسارت جمعی فاقد ای مشخصه میباشند.
بر ای اساس میتوان گفت :خسارت تبعی وارد برتمام اعضای یک گروه یا جمعینت اعنم
از محصور یا نامحصور به اعتبارعضویت یادارا بودن هویت ،منافع ،اهداف ویا هرگونه وجه
مشترک دیگری،زیان جمعی یا گروهی نامیده میشود.در ای نوع زیان هیچ یک از اعضای بنه
طور خاص و مستقیم زیان نمی بیند ک همه انان بنه تبنع صندمه وارد بنر گنروه و جمعینت
بنحو یکسان دچار زیان می گردند .بنابرای خسارت وارد بنر اشنخاص حقنوقی ،زیاندیندگان
متعدد و تکرار خسارت،خسارت جمعی محسوب نمی شوند.
 1ن خسارت وارد بر اشخاص حقوقی:بیشترنویسندگان خسارت وارد بر اشخاص حقوقی
را خسارت جمعی دانسته اند ]،15ص ،[۷۸۷در حا ی که شخص حقوقی واحد است نه جمعیت
و ضرر وارد به شخص حقوقی همانند ضرر وارد به یک شخص حقیقی است و اگنر من نور،
ضرر وارد به سهامداران یا شرکاء است در ای صورت صرفن ر از اینکنه شنخص حقنوقی
شخصیتی مسنتقل از اعضنای خنود دارد ،چنانچنه در اثنر ضنرر وارد بنه شنخص حقنوقی،
سهامداران یا اعضای ان نیز متضرر گردند در ای صورت نیز خسارت جمعی محقنق نشنده
است بلکه خسارت بر هریک از اعضنای جمنع بطنور مسنتقل وارد شنده و بنه نسنبت هرینک
جداگانه قابل مطا به است.
ا بته گاهی خسارت به یک جمعیت وارد میاید امّا یک شخصنیت حقنوقی بنه نماینندگی از
جمعیت اقدام به مطا بة ضرر و زیان مینماید .در اینجا نمایندگی شخص حقوقی از جمعیت به
منز ة ورود خسارت به شخص حقوقی نیست بلکه ضرر به جمعیت وارد امده و یک شخص
حقوقی عهدهدار مطا به ان است.
2ن تعدد زیاندیدگان خسارت جمعی با تعدد زیاندیدگان نیز متفاوت است و نبایستی ان را
یک نوع خسارت جمعی پنداشت .هرگاه زیاندیدگان تعدادشان بیش از یک نفر و در عنی حنا
محصور باشند بحث تعدد زیاندیدگان پیش می اید امّا تعداد انها به قدری نیست کنه خسنارت
جمعی به ان اطالق شود .خسارت وارد بنر افنراد متعندد دو حا نت دارد گناهی هنر زیاندینده
ضرری مستقل از دیگران متحمل میگردد مثلل انکه در اثر تقصیر شخصی چند خانه دچنار
حریق شود .امّا گاهی ضرر وارد به یکی ،نتیجة ضرر وارد به دیگران است مانند ای که کسنی
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که به قتل میرسد ،افراد تحت تکفل وی نیز متحمل ضرر میشوند]،1۶ص.[143
3ن تکرار خسارت جمعی بودن خسارت با تکرار خسارت متفاوت است] ،1۷ص ،[429زیرا
خسارت جمعی حاصل فعلِ زیانبارِ واحد است اما در تکرار خسنارت فعنل زیانبنار بنه تعنداد
زیاندیدگان تکرار می شود .همچنی اگر زیان وارده به اشخاص معی چندی بار تکنرار شنود
به ای خسارت ،خسارت جمعی اطالق نمیشود و در هر بار بایستی زیان وارده جبران شنود
[ ،15ص .]920

 . ۳قابلیت مطالبه زیان جمعی
در ن امهای حقوقی مورد مطا عه سه دیدگاه و رویه ،عدم امکان مطا به خسارت جمعی ،امکان
مطا به بطور مطلق و در تمام انواع ان ،قابلیت جبران با حناظ شنرایط مشنخص و در سنطح
محدود نسبت به جبران زیانهای گروهی وجود دارد.
 .1-۳نظریه عدم امکان مطالبة
از دیدگاه طرفداران ای ن ر شر قابلیت مطا به خسارت ،ویژه بودن ان اسنت ...« .خناص ینا
ویژه بودن زیان به ای معنا است که تنها شخص یا اشخاص معینی زینان دینده باشنند و ننه
همه اکثریت مردم یک جامعه ،چنان که اگر در پی اقدام دو ت یا یکی از نهادهای کشوری همنة
مردم یک شهر یا اکثریت شهروندان شهری زیان دیده باشند ،چننی زینانی بنه احتمنا قابنل
جبران نیست ،14] »...ص ،[۷۸۶همچنی طرفداران ای ن ر معتقدند زوم وجود ضنرر کنه از
ارکان مطا به خسارت است در خسارت جمعی منتفی است زیرا هیچ ینک از اعضنای جمعینت
ضرری مشخص که قابل اسنتناد باشند ،متحمنل نشنده و در چننی صنورتی منطقنی نیسنت،
خسارتی که به صورت انفرادی قابل مطا به نیست ،با اجتمناع افنراد قابنل مطا بنه باشند ]،1۸
ص ،[۶0به عبارت دیگر ورود ضرر مسلم نیست.
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ک اوالً ،ویژه بودن خسارت شر مطا بة ان نیست.
ثانیاً ،در خسارت جمعی ورود ضرر به افراد جمعیت مسنلم اسنت بنا این تفناوت کنه در
خسارت فردی ،فرد به صورت مستقیم مورد ضرر واقع منیشنود و نی در خسنارت جمعنی
افراد به طور غیر مستقیم متحمل ضرر می شنوند و نی در هنر دو صنورت ضنرر موجنود و
مسلم است.
ثا ثاً ،اصل زوم جبران خسارت و قاعده ال ضرر ،ضرورت جبران هر خسارتی را اعنم از
فردی و جمعی را توجیه مینماید .اگر چه در منورد خسنارت وارد بنه جمعینت ننصّ قنانونی
وجود ندارد امّا در عی حا امکان مطا به ان نفی نشده است .ماده  1قنانون مسنئو یت مندنی
به طور مطلق هر نوع خسارتی که بدون مجوز قنانونی بنه دیگنری وارد امنده باشند را قابنل
جبران دانسته است و از ای حیث فرقی بی خسارت فردی و جمعی وجود ندارد.
رابعاً ،از ن ر عقل و انصاف د یلی وجود ندارد که حق فردی مورد حمایت قانونگذار باشد
و یک حقوق جمعی از ای حمایت بیبهره باشد .حقوق افراد جمعیت در پرتوی قاعده انصاف
قابل حمایت است ،19].ص[109
خامساً ،در حقوق ایران با وضع قوانینی مثل قانون نشانههنای جغرافینایی و قنانون ثبنت
عالئم تجاری (در مورد عالئم جمعی) که به حمایت از حقوق جمعی منیپردازنند ،ن رینه عندم
امکان مطا به خسارت جمعی با تردید جدی روبروست.
 .۲-۳نظریه امکان مشروط و محدود مطالبه
ای ن ریه بیشتر موردقبو کشورهای تابع حقوق رومی  -ژرم قرارگرفته است .دکتری و
رویه قضایی فرانسه مطا بنه جبنران خسنارت وارد بنر اعضنای رابنرای گنروه هنای دارای
شخصیت حقوقی پذیرفته است ] ،20ص ،[123با وجود مخا فت او ینه روینه قضنایی کیفنری
فرانسه از زمان تصویب قانون  12مارس  1920قانونگذار صریحا برای برخی انجم ها ن ینر
سندیکاهای حرفهای وانجم مصرف کنندگان صالحیت طرح دعوای خسارت گروهنی را بنه-
رسمیت شناخته است .رویه قضایی تا مدتها مطا به ای گونه خسارات را بر مبننای اساسننامه
انها محدود به دفاع از منافع اعضای می نمود ک در سا های اخیر تمایل بنه پنذیرش دعناوی
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انجم هایی که فراتر از منافع اعضای خود به دفاع ازمنافع گروه گستردهتری از افراد جامعنه
می پردازند افزایش یافته است وحتی در صنورت فقندان صنالحیت قنانونی ،چننانچنه زینان
شخصی انجم احراز شود دعاویای انها مورد قبو واقع منیشنودوزیان گروهنی در حکنم
زیان شخصی ان تشکل تلقی شود .با وجود ای  ،تناکنون حقنوق موضنوعه فرانسنه دعناوی
گروهی مطروحه توسط یک شخص خصوصی به نمایندگی از یک گروه ننامعی از اشنخاص
را نپذیرفته است .چنانکه در مناده 411-10و  411-11قنانون کنار ،سنندیکاهای حرفنه ای را
دارای شخصیت حقوقی دانسته و حق اقامه دعوا توسط انان را جبران زیان مسنتقیم و غینر
مستقیم به حرفه ای که نمایندگی ان را برعهده دارند در کلینه مراجنع قضنائی هماننند شناکی
خصوصی پذیرفته است ،21].ص ،[1۶0ا بته دادگاه بر سابقه تشکیل ،ثبت انجم  ،اساسنامه ،
فایده اجتماعی ان و ای که زیان وارده در محدوده منافعی که انجم از ان دفاع میکنند توجنه
خواهد داشت و در صورت عدم احراز موارد مذکور ممک است دعوای گروهنی را رد نمایند.
بنابرای دعاوی که با موضوع و اهداف انجم ارتبا دارد و مجوز قنانونی در ان خصنوص
وجود داشته باشد پذیرفته میشود و در ای باره اراء زیادی از شعب کیفری دیوان کشور و
دادگاه پاریس صادر شده است ،22].ص[۷۸
شعبه مدنی دیوان تمیز از گذشته دعوای زیان جمعی دارای شخصیت حقوقی را پذیرفتنه
وحتی اجازه داده است که یک انجم برای خسارت وارده قبل از تشکیل خود اقامنه دعواکنند
بشر ای که مقصود جبران ضنرر وارد بنر مننافع گروهنی خنود اعضنای باشند .بنهعنالوه
قانونگننذار فرانسننه در قننوانینی چننون قننانون  3مننارس  ، 1945منناده  3-4قننانون خننانواده و
کمکهای اجتماعی به برخی از انجم ها که انجم های ممتاز نامیده میشنونداجازه داده اسنت
که نه تنها برای زیان وارد به منافع گروهی اعضای خود که برای خسارت وارد برکنل گنروه
ذیربط ازجمله افرادی که عضو انجم نیستنداقامه دعوا کند] ،۶ص.[139
در حقوق ایران مت صریح قانونی بطور عام درای زمینه وجود نداردتنهادرقانون نشنانه
های جغرافیایی مصوب سا  13۸3وقانون ثبت عالیم تجارتی امکان طرح دعنوای جمعنی در-
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خصوص همی موارد خاص پیشبینی شده است ک برخی حقوقدانان ضنم پنذیرش اصنل
امکان مطا به خسارت جمعی دارا بودن شخصیت حقوقی را شر مطا به خسنارت دانسنته و
جمعیتی را که فاقد شخصیت حقوقی است و ینا نماینندهای جهنت مطا بنه نندارد ،ذی حنق در
مطا به خسارت نمیدانند ]،10ص2۷3؛  ،۶ص ،[139ای دسته به داشت شخصنیت حقنوقی و
یا نماینده نیز اکتفاء نکرده و معتقدند جمعیت در صورت داشت شخصیت حقنوقی نینز تحنت
شرایطی خاص حق مطا به خسارت دارد]،23ص.[19۶
طرفداران ای ن ر چون خسارت وارد به شخص حقوقی را خسارت جمعنی منیداننند در
نتیجه باالتفاق خسارات وارد به شرکتهای تجاری را قابل مطا به میدانند زیرا مدیران شنرکت
حق اقامه دعوا و مطا به خسارت دارند .ک در مورد جمعیتهایی که دارای سنندیکا ،اتحادینه،
کانون ،انجم و ...هستند ن رها یکسان نیست .برخی معتقدند چون اعضا به تنهایی حق اقامنه
دعوا و مطا به خسارت ندارند اجتماع انها نیز چنی حقی را بنه وجنود نخواهند اورد .برخنی
دیگر مطا به خسارت را مننو بنه چگنونگی هندف انجمن  ،مؤسسنه ،کنانون و ...منیداننند و
معتقدند در هر مورد که انجم م هر جمع شناخته میشود به طوری که خسنارت بنه انجمن
خسارت به جمعیت ان تلقی میشود در اینجا انجم  ،مؤسسه و ...صالحیت اقامه دعوا دارنند
در غیر ای صنورت نمنی تنوان انجمن را م هنر جمنع و نمایننده ان جهنت مطا بنه خسنارت
دانست] ،10ص.[2۷5
ایراداتی برای ن ریه وارد است؛ از جملنه این کنه خسنارت وارد بنر شنخص حقنوقی را
خسارت جمعی میپندارند یاجمعیت فاقد شخصیت حقوقی یا فاقند نمایننده را بنه د ینل فقندان
شخصیت حقوقی محق در مطا به خسارت نمیداننددر حا ی که طبق تعریفنی کنه از خسنارت
جمعی ارایه شد  ،ای برداشت نادرست است وبرفنرق کنه جمعینت فاقند نمایننده باشند این
موضوع نافی حق اعضای ان در مطا به خسارت وارد به خود نیست .زیرا وقتی نمایننده حنق
طرح دعوا و مطا به خسارت را از طرف اصیل دارد به طریق او ی خود اصنیل (جمعینت) نینز
دارای چنی حقی خواهد بود .شر اساسی در طرح دعوا ذینفع بودن خواهان است که ممکن
است شخصا یا بهوسیله نماینده قانونی یا قراردادی او مطرح شود.در غیر ای صورت مطابق
بند  5ماده  ۸4قانون ایی دادرسی مدنی ایران دعوا ردّ خواهد شد .در این رابطنه در یکنی از
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ارای قضایی دادگاه پاریس در سا  1991چنی امده« :انجمنی که به طنور قنانونی منیتوانند
جبران اسیبهای وارده به منافع گروهی اعضایش را بخواهد در صورت نبود مجنوز قنانونی
نمیتواند برای دفاع از منافع کلی در دادگستری اقامه دعوا کند»] ،22ص.[19۷
 .۳-۳نظریه امکان مطلق مطالبه زیان جمعی
این ن ریننه در حقننوق کننام ال و بننویژه در انگلننیس وامریکننا بطننور گسننترده پذیرفتننه شننده
است.سابقه موضوع در انگلیس به قرون وسطی یعنی به حدود سا های  1200میالدی بر منی
گردد که ای دعاوی به طور گسترده مورد رسیدگی قرار میگرفت و مبتننی بنر سناختارهای
اجتماعی ن یر روستا  ،بخش،شهر ،صنف ،اتحادیه ،انجمن و ماننند ان بنود] ،24ص ،[193در
فاصله بی سا های  1400تا  1۷99میالدی بتندری از حا نت معمنو بنه اسنتثنا تبندیل و بنا
محدودیتهایی روبرو شد تا ای که از سا  1۸50به بعد به همان گستردگی مورد توجه جدی
قرار گرفت] ،24ص.[240
در امریکا بطور مشخص از سا  19۶۶بهموجب قنانون اینی دادرسنی مندنی در دادگناه
فنندرا وبیشننتر ایا تهننای امریکادعنناوی گروهننی مننورد پننذیرش گسننترده قننرار گرفتننه و در
اصالحات بعدی ای قانون و نیز قانون دعاوی جمعی مصوب سا  2005با پیشبینی مقررات
دقیق تری راه بر جبران خسارت های جمعی و گروهی هموارتر گردیده است به گوننه ای کنه
گروه های جمعی فارغ از ای که شخصیت حقوقی داشته یا نداشته باشند امکان طنرح دعنوای
خسارت وارد بر جمع را به نمایندگی یا نسبت به هریک بطور انفرادی دارند .دعناوی انجمن -
های حمایت از حقوق مصرف کننده ،سهامداران شرکتها ،مستأجران اماک خناص ،خرینداران
و فروشندگان سهام ،انجم های طرفدار و حامی محیط زیست از جمله ای دعاویست کنه بنا
گستردگی مورد رسیدگی وحکم به جبران خسارت قرار منیگینرد]  ،1ص249؛  ،2ص 5۶؛ ،3
ص[ 120
در حقوق ایران چنانکه شرح ان گذشت اگرچه قانون عام صریحی در ای زمیننه وجنود
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ندارد واساسا طرح ای قبیل دعاوی معمو نیست و به حاظ ن ری هم بیشتر نویسنندگان بنا
شرایط و محدودیت هایی قابل پذیرش دانستهاند ک برخی دیگرخسارت جمعی را تحنت هنر
شرایطی قابل مطا به میدانند .این دسنته معتقدنند د یلنی وجنود نندارد کنه در صنورت غینر
محصور بودن زیاندیدگان ،وقتی که ارکان جمعیت جمع شد ،حنق مطا بنه خسنارت از مینان
برود] ،25ص ،[2۷یا ای که طرح دعوای خسارت جمعی منو بنه داشنت شخصنیت حقنوقی
باشد .بلکه داشت شخصیت حقوقی شناسایی افنراد مجموعنه را میسنر منیسنازد و مطا بنه
خسارت به نمایندگی از طرف انها را اسانتر میکند] ،2۶ص.[23۶
ای ن ریه با منطنق حقنوقی و روح قنانون و رویکنرد جدیند قانونگنذار ایراننی در قنانون
نشانههای جغرافیایی که تأکید بر حمایت از حقوق جمعی و اعطای حق مطا به خسارت به هنر
یک از افراد زیاندیده دارد و ماده یک قانون مسئو یت مدنی سنازگارتر اسنت .زینرا خسنارت
فردی و جمعی هر دو خسارتی قابل مطا به هسنتند و تفناوت انهنا در تعنداد زیاندیندگان ان-
هاست .خسارتی که به جمعیت وارد میشود همانند خسارت وارد بر فرد است و چنه بسنا از
اهمیت بیشتری نیز برخوردار باشد.

 .۴مصادیق زیان جمعی قابل مطالبه در حقوق ایران
قانونگذار ایران در دو مورد برامکان جبران زیان جمعی تصریح کرده اسنت؛ عالینم جمعنی و
نشانه های جغرافیایی .بند «ب» از ماده  30قانون ثبنت عالئنم تجناری (مصنوب سنا )13۸۶
عالمت جمعی را اینگونه تعریف کرده است« :عالمت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتنی کنه بنا
عنوان عالمت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی میشود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات
دیگر مانند کیفیت کاال یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشنان تحنت ن نارت
ما ک عالمت ثبت شده جمعی استفاده میکنند متمایز سنازد ».ماننند عالمنتهنای مربنو بنه
کانون وکال و غیره .ای عالمت بیشتر به عضنویت افنراد تأکیند دارد و بنرخالف نشنانههنای
جغرافیایی با کیفیت محصو و یا انتساب به محل جغرافیایی خاص ،ارتبا ندارد.
در صورت سوء استفاده از ای عالمت ،هر ذینفع طبنق مناده  41قنانون اخیرا نذکر حنق
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مراجعه به دادگاه و درخواست جبران خسارت و ابطا عالمت را دارد .بدیهی است من ور از
ذی نفع در ای ماده هر یک از افراد جمعیت است که حق استفاده از عالمنت جمعنی را دارد و
افراد خارج از ای جمعیت ذی نفع محسوب نخواهند شد .مناده  42نینز درخصنوص اعمنا و
اجرای کلیه مقررات ای قانون نسبت به عالئم جمعی مقرر میدارد« :مواد  31تا  41ای قنانون
در مورد عالئم جمعی نیز قابل اعما است».
ماده  ۶1ای قانون عالوه بر جبران خسنارت ،مجنازات کیفنری حنبس تعزینری و جریمنه
نقدی برای سوء استفاده کنندگان از عالئم جمعی درن ر گرفته است همچنی ابطا عالمت نیز
به حکم ماده  41از شیوههای جبران خسارت است.
مناده  59این قنانون نیننز بنرخالف قاعنده ،اختالفنات ناشننی از اجنرای این قننانون را در
صالحیت شعب خاصی از دادگاههای عمومی و انقالب تهنران دانسنته اسنت و رسنیدگی این
دادگاهها را تابع مقررات قانون ایی دادرسی عمومی و انقالب در امور مدنی دانسته است.
بند «ا ف» ماده  1قانون نشانههای جغرافیایی (مصوب سا

 )13۸3بنا تعرینف ان مقنرر

میدارد« :نشانه جغرافیایی ،نشانهای است که مبدأ کاالیی را به قلمنرو ،منطقنه ینا ناحینهای از
کشور منتسب میسازد مشرو بر ای که کیفیت و مرغوبیت ،شهرت ینا سنایر خصوصنیات
کاال اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی ان باشد ».و در بند «ب» همنان مناده امنده اسنت:
«کاال یعنی هرگونه محصو طبیعی و کشاورزی و یا فراوردههای ان یا صننایع دسنتی و ینا
تو یدات صنعتی» و در بند «د» تو ید کننده یا ذی نفع را هر شخصی میداند که « ...به تو یند و
فراوری محصوالت کشاورزی ،دامی و غذایی یا ساخت و تو ید ابنزار صننعتی و مصننوعات
دستی اشتغا دارد یا از مواد طبیعی بنه من نور تو یند بهنرهبنرداری منیکنند ینا در تجنارت
محصوالت مذکور فعا یت میکند».
برخی از کاالها (تو یدات) با نام یک شهر ،منطقه یا محل شناخته میشنوند در واقنع انچنه
در مرغوبیت و مطلوبیت این ننوع کاالهنا اهمینت بیشنتری دارد انتسناب انهنا بنه ینک نقطنة
جغرافیایی خاص است نه اسم و یا نشانی که از انها استفاده میشنود؛ مثنل ،زعفنران قائننات
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و . ...ای اسامی برچسب محصوالت منطقهای خاص بوده ،در زبان حقوقی به ای برچسبهنا
نشانههای جغرافیایی گفته میشود .رابطه نشانههای جغرافیایی با فو کلور ،عموم و خصوص
مطلق است .بدی توضیح که هر نشانه جغرافیایی مصداقی از فو کلنور اسنت و نی هنر جلنوه
فو کلور نشانه جغرافیایی نیست] ،2۷ص.[24
حمایت از نشانههای جغرافیایی در سطح بی ا مللی نیز توسط کنوانسیون پاریس (مصوب
 ) 1۸۸3که ایران در سا  133۷به ای معاهده ملحق شده و نیز موافقتنامه یسنبون (مصنوب
 ) 195۸که در سا  13۸3عین ًا به تصنویب مجلنس شنورای اسنالمی رسنیده اسنت ،صنورت
میگیرد.
ماده  2قانون نشانههای جغرافیایی هر تو ید کنندهای را که از نشانههای جغرافیایی جهت
تو ید کاالی خود استفاده میکند ،ذی نفع قلمداد کرده و حق طرح دعوا به انها جهت جلوگیری
از اعما زیانبار اعطا نموده است .در ماده  ۶ای قانون نینز مجنازات کیفنری حنبس و جنزای
نقدی برای سوء استفاده کنندگان از ای نشانهها پیشبینی شده و در مواد  11و  14اصنالح و
ابطا عالمت نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
علی االصو  ،دادگاه صا ح جهت رسیدگی به خسارات وارده به افراد جمعیت ،دادگاه محل
اقامتگاه خوانده (فاعل زیان) و در شکایات کیفری ،دادگاه محل وقنوع جنرم اسنت امّنا قنانون
حمایت از نشانه های جغرافیایی ای قاعنده را نقنن نمنوده و در مناده  13رسنیدگی بنه این
دعاوی را در صالحیت دادگاه عمومی و انقالب تهران دانسته است.

 .۵نحوه مطالبه خسارت جمعی
بافرق امکان پذیرش دعوای زیان جمعی و تحقق ارکنان مسنئو یت ،نحنوه مطا بنه خسنارت
جمعی اعنم ازمنا ی ینا معننوی در جمعینتهنای دارای شخصنیت حقنوقی و نمایننده قنانونی
یاقراردادی و گروه های فاقد شخصیت حقوقی و نماینده ،صرف ن ر از محصور یا نامحصور
بودن انان حائز اهمیت است .در دو ن ام حقوقی کام ال و فرانسه با اغماق از اختالف ن رها
بهشرحی که گذشت در قوانی و رویه قضایی و دکتری حقوقی گنروههنای واجند شخصنیت
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حقوقی و نماینده مثل انجمن هنای صننفی ،سنندیکاها ،کنانون وکنال و غینره محنق در مطا بنه
خسارت هستند و چنانچه نماینده به موجب قانون یا قرارداد (اساسنامه) حنق دفناع از حقنوق
جمعیت را داشته باشد ،میتواند بنه نماینندگی از جمعینت احقناق حنق کنند ،2].ص 2؛  ،22ص
204؛  ،24ص  ،[39در حقوق ایران قانون عام یا رویه قضایی در ای خصنوص وجنود نندارد
و ی دکتری حقوقی که قایل به قابلیت جبران ای نوع خسنارات اسنت ماننند دو ن نام حقنوقی
مورد مطا عه ،بر ای ن ر است که نمایننده حنق طنرح دعنوا از جاننب گنروه دارای شخصنیت
حقوقی را دارد] ،12ص 3۶1؛  ،10ص  .[2۷4زیرا نماینده شخصی است که با اذن دیگری یا به
حکم قانون میتواند به نام ای شخص و به حساب او عمنل کنند ،2۷].ص  ،[24مناده  2قنانون
ایی دادرسی مدنی نیز فقط نمایندگان قراردادی و قانونی را ذی سمت در طرح دعوا منیدانند
.اما چنانچه در قانون یا اساسنامه انجم  ،صننف ،اتحادینه و غینره حنق طنرح دعنوا توسنط
نماینده مسکوت باشدهر یک از افراد جمعیت مستقالحق طرح دعوا و مطا به ضرر و زیان علیه
مقصر را خواهد داشت.
در پاسخ به ای پرسش که ایا با وجود نماینده ،هر یک از افراد جمعینت حنق طنرح دعنوا
دارند یا خیر؟ میتوان گفت هرچند طبق قواعد عمنومی و منواد قنانونی راجنع بنه وکا نت در
قانون مدنی ،اصیل خود نیز حق انجام مورد وکا ت را دارد اما باید توجه داشت کنه در اینجنا
وضع متفاوت است .زیرا اوالً بسیاری از نمایندگیهای جمعیت را قنانون اعطنا کنرده اسنت و
ای نمایندگیها قهراً به اعضای جمعیت تحمیل میگردد .ثانیاً ،برفرق که ای نماینندگیهنا بنه
صورت قراردادی یعنی به صورت پیشبینی در اساسنامه باشد در ای فرق هم یکی از افراد
جمعیت به تنهایی حق طرح دعوا نخواهد داشت زیرا ای نمایندگی با تصمیم اکثریت به نماینده
اعطا شده و با تصمیم اکثریت نیز زائل میگردد .پس بهعنوان نتیجه منیتنوان گفنت اعضنای
یک جمعیت دارای نماینده به تنهایی حق طرح دعوا و مطا به خسارت را ندارند مگنر از طرینق
نماینده.
گروههای فاقد شخصیت حقوقی ونماینده مانندگروههای صننفی ،شنغلی ،کنه بنهصنورت
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سازمان یافته ورسمی تشکیل نشده وشخصیت حقوقی ندارند ودرنتیجه فردینا افنراد معیننی
بهعنوان نماینده انان وجود ندارددر حقوق فرانسه وایران امکان طرح دعوا ندارند ک در ن ام
کام ال ونیز بنا بر ن ریه منتخب در حقوق ایران مبنی برامکان طرح ای قبیل دعاوی میتنوان
گفت از انجایی که جمعیت فاقد نماینده ،نمایندهای جهت طرح دعوا ندارد و جمنع شندن تمنام
افراد جمعیت نیز امکانپذیر نیست امکان مطا به خسارت توسط هر یک از افراد جمعیت وجنود
دارد ] ،2ص ،[3در قوانی ایران ماده  2قانون حمایت از نشانههای جغرافیایی (مصنوب سنا
 ) 13۸3ومنناده  19قننانون دیننوان عنندا ت اداری ن رینه نگارنننده را تایینند مننیکنننند ونمونننهای
ازمطا به خسارت توسط هر یک از افراد جمعیت میباشند ] ،2۸ص[135
ماهیت خسارات وارد بر جمعیت ممک است ما ی یا معننوی باشند کنه از این جهنت نینز
نحوه مطا به هر یک متفاوت است .درخواست جبران خسارات ما ی یا معنوی بنه نماینندگی از
جمعیت یکجا صورت میگیردو ی برفرق عدم وجود نماینده هنر ینک از افنراد جمعینت حنق
طرح دعوا و مطا به خسارت را مستقال خواهد داشت .در نتیجنه هنر ینک از افنراد جمعینت در
خسارتهای ما ی فقط می تواند به نسبت سهم خود جبران خسارت را بخواهندومانع از طنرح
دعوای سایری به نسبت خود نیست.
خسارات معنوی که بر جمعیت وارد میشود برخالف خسارتهای ما ی تجزیه ناپذیرنند.
در نتیجه یکی از افراد جمعیت می تواند جبران کل خسارت معنوی را بخواهد بدون انکه الزم
باشد دیگران با وی همراهی کنند و مطا به یک نفر از افراد جمعیت هدف سایری را نیز تنأمی
نموده و حق انان را در مطا به زائل میسازد.

 .۶روش جبران خسارت
شیوههای جبران خسارت بر حسنب ننوع زینان وارد متفناوت هسنتند و روش هنایی کنه در
قوانی به انها اشاره شده جنبه حصری نداشته و ،ممک است بنرای جبنران ینک خسنارت از
چند شیوه جبران به صورت توأمان استفاده شود .بطور کلی چهار روش جبران خسنارت در
ن امهای حقوقی مورد مطا عه وجود دارد که با توجنه بنه ننوع خسنارت ،خواسنته خواهنان،

118

هدایت اهلل سلطاني نژاد ــــــــــــــــــــــــــــــــ بررسي تطبيقي جبران زیان جمعي...

اصو کلی حقوقی چون اصل جبران کامل خسارت ،مقررات قانونی وروینه معمنو قضنایی
دادگاه بر حسب مورد یکی را برای حکم به جبران خسارت زیاندیدگان جمعی بر میگزیند.
 .1-۶جبران کامل یا اعاده وضع
اصل جبران کامل خسارت که در ن ام حقنوقی فرانسنه وبرخنی کنوانسنیونهنای بنی ا مللنی
صریحا ودر ن ام کنام ال و حقنوق اینران تلویحاپذیرفتنه شنده وبنا عندا ت ومنطنق حقنوقی
سازگاراست ایجاب میکندهر زیانی که به اشخاص اعنم از فنردی ینا گروهنی وارد شنود بنا
حاظ شرایط مسئو یت به نحو کامل جبران گردد تا زیاندیده به شرایط پنیش از ورود ضنرر
بر گردد بنه گوننه ای کنه گنویی هنیچ زینانی بنراو وارد نشنده اسنت ] ،29ص ،[3۷4برخنی
حقوقدانان نمونههایی را بهعنوان جبران کامل نام برده اند که ضم تاکیند بنر این کنه نقطنه
مطلوب در جبران خسارت ،جبران کامل است ک هیچ یک از نمونه های منورد ذکنر مصنداق
واقعی اعاده وضع به ن ر نمیرسد.
ا ف( بازگرداندن عی منا  :مناده  311قنانون مندنی مقنرر منیدارد « :غاصنب بایند منا
مغصوب را عیناً به صاحب ان رد نماید.»...
ب( ا زام به تعمیر و رفع عیب :ماده  329قانون مدنی مقرر میدارد« :اگنر کسنی خاننه ینا
بنای کسی را خراب کند باید ان را به مثل صورت او بنا نماید.»...
ج( از بی بردن منشأ ضرر :در مواردی که عامل ورود زیان به کاری دست میزند که به
طور مستمر وسیله اضرار می شود ،از بی بردن ای وسیله بهتری راه جبران ضرر اسنت»...
] ،10ص ،[۶۸1ابطا مصوبات خالف قانون دو تی که هر ذی نفع میتوانند از دینوان عندا ت
اداری درخواست نمایند از بنی بنردن منشنأ ضنرر وموقعینت زیانباراسنت .همچننی ابطنا
نشانه های جغرافیایی که به صورت غیر واقعی منسوب به یک مبدأ جغرافینایی شندهانند و در
ماده  14قانون حمایت از نشانههای جغرافیایی به ان اشاره شده نیز از قبیل همی نوع جبران
است.
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د( ا زام به عذرخواهی :ای نوع جبران صرفاً در خسارتهای معننوی متصنور اسنت .در
ای مورد میتوان به ماده  10قانون مسئو یت مدنی اشاره نمود.
و( حق پاسخگویی :ماده  23قانون مطبوعات در ای خصوص مقرر منیدارد« :هرگناه در
مطبوعات مطا بی مشتمل بر توهی یا افتراء ،یا خالف واقع و یا انتقاد نسبت به شنخص (اعنم
از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود ،ذی نفع حق دارد پاسنخ ان را ظنرف ینک مناه کتبناً بنرای
همان نشریه بفرسد و نشریه مزبور مکلف است ...به چاپ برساند.»...
موارد ذکر شده را نمیتوان مصداق جبران کامل شناخت زیرابه یقی زیانهای معنوی به
طور کامل جبران نمیشوند ] ،30ص.[۸۸
 .۲-۶جبران نسبی یا معادل
مناسبتری روش جبران خسارت در سیستمهای حقوقی جبنران ضنرر از راه دادن معناد
است که در زیانهای ما ی حکم به دادن مثل در اموا مثلی یا پرداخت قیمنت در امنوا قیمنی
یا تعمیر و تعوین ما ویاانجام ویاترک فعلی است که به داوری عنرف جنایگزی مناسنب و
عادالنه ای برای خسارت وارده و انچه زیاندیده ازدست داده محسوب شود و در زینانهنای
معنوی نیز با حاظ شرایط واوضاع و احوا حاکم بر زیاندیده و عامل زینان وعنرف دادگناه،
نحوه جبران و میزان ان رامشخص میسازد.
 .۳-۶جبران کیفري
این نننوع جبننران خسننارت در ن ننام حقننوقی کننام ال سننابقه طننوالنی داردودر حننا حاضننر
درامریکا ،انگلیس و فرانسه عالوه بر سایر خسارات ای نوع خسارت نیز در منواردی تعینی
میشود که زیان وارده ناشی از عمد و سوء نیت باشد .در ای کشورها در برخی پروننده هنا
دادگاه حکم به پرداخت خسارت تنبیهی به مبا غ باالیی داده است ] ،31ص ،[۸۸درحقوق ایران
مقرراتی که خسارت تنبیهی را به رسمیت شناخته باشد وجود ندارد ک اعما مجازات منی-
تواند نقش جبرانی برای زیاندیدگان داشته باشد .نموننه ان در خسنارتهنای جمعنی مناده ۶
قانون حمایت از نشانههای جغرافیایی و ماده  ۶1قانون ثبت عالئم تجاری و مناده  513قنانون
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مجازات اسالمی مصوب  13۷5است.
 .۴-۶جبران اسمی یانمادین
درحقوق انگلیس ،امریکا و فرانسه در مواردی که زیان وارده اندک باشد یا زیاندینده صنرف
محکومیت عامل زیان را درخواست کنددادگاه مبلغی خسارت که از حاظ ما ی ارزش ناچیزی
دارد به طور نمادی به نفع خواهان تعیی می نمایدومعموال یک واحد پو ی ان کشور مثل ینک
دالر یا فرانک است که صرف محکومیت خوانده را نشنان منی دهند ] ،32ص ،[20۷در حقنوق
مانامی از ای روش جبران به میان نیامده است ک به حناظ حقنوقی منعنی نندارد وچنانچنه
مورد درخواست زیاندیده قرار گیرد دادگاه باستناد ماده یک قانون مسؤو یت مدنی می توانند
خسارت نمادی تعیی نماید.

 .۷نتیجه
از بررسی تطبیقی در سه ن ام حقوقی کام ال ،فرانسه و ایران ای نتیجه بهدست امده است
که خسارت تبعی وارد برتمام اعضای یک گروه یا جمعیت اعم از محصور یا نامحصور به
اعتبارعضویت یادارا بودن هویت  ،منافع  ،اهداف ویا هرگونه وجه مشترک دیگری ،زیان
جمعی یا گروهی نامیده میشود .در ای نوع زیان هیچ یک از اعضای به طور خاص و
مستقیم زیان نمی بیند ک همه انان به تبع صدمه وارد بر گروه و جمعیت بهنحو یکسان
دچار زیان میگردند .زیان جمعی درکام ال تحت عنوان دعوای گروهی از دیرباز بهنحو
گسترده قابل مطا به شناخته شده واراء زیادی در مورد جبران خسارات ما ی و معنوی وارد
بر گروه های دارای شخصیت حقوقی ونماینده قانونی ویا فاقد شخصیت ونماینده قانونی
صادر گردیده است .در حقوق فرانسه صرفا خسارات وارد بر گروه های دارای شخصیت
حقوقی ونماینده ،قابل جبران شناخته شده است .در حقوق ایران قانون عام وکلی ناظر به ای
قبیل خسارات در دست نیست وطرح اینگونه دعاوی معمو نیست و رویه قضایی هم وجود
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ندارد .تنها در دو قانون نشانه های جغرافیایی (مصوب سا  )13۸3و عالیم تجارتی سا
 13۸۶بطور خاص و موردی ،حق طرح دعوای مطا به خسارت جمعی پذیرفته شده است.
دکتری حقوقی نیز جبران زیان جمعی وارد بر جمعهای واجد شخصیت حقوقی و نماینده را
قابل مطا به دانسته است ک به ن ر میرسد خسارت جمعی و فردی در اثار هیچ تفاوتی با
یکدیگر ندارند و طبق اصو کلی جبران خسارت و ماده  1قانون مسئو یت مدنی هر دو
بایستی جبران گردند.
در ای صورت اگر جمعیت دارای نماینده باشد و نماینده به موجب قانون یا قنرارداد حنق
طرح دعوا و مطا به ضرر و زیان را از جانب جمعیت داشته باشد ،فقط نماینده به نمایندگی از
جمعیت حق دادخواهی دارد درغیر ای صورت هر یک از افراد جمعیت حق مطا به خسنارت را
مستقال خواهد داشت و در برخی موارد ممک است بنا مطا بنه ینک نفنر از افنراد جمعینت ،از
دیگران نیز رفع ضرر گردد در ای صورت هدف سایر افراد از طرح دعوا تأمی میشود.
چهار روش جبران کامل ،نسبی ،نمنادی و کیفنری در منورد خسنارت جمعنی نینز ماننند
خسارات فردی وجود دارد که دادگاه بر حسب مورد وبا توجه به نوع خسارت ،شرایط عامنل
خسارت و زیاندیده بر میگزیند .با توجه به تشکیل جمعیتهنا ،اصنناف ،اتحادینههنا و ...کنه
افرادی با منافع و ویژگی های مشترک را در عضویت خویش دارنند ،بحنث حماینت از حقنوق
جمعی ضرورت ویژهای پیدا کرده است .از ای رو کشورهای مورد مطا عنه بنا وضنع قنانون
درصدد حمایت بیشتراز حقوق جمعیتها برامدهاند تنا در صنورت ورود ضنرر ،وارد کنننده
زیان مسئو جبران خسارت شناخته شود .رویکرد قانونگذار ایران در دو قانون مورد اشاره
مؤید ای است که هرچند بصورت خاص و موردی به مقو ه زیان جمعی توجه شده و گرایش
به سمت تصویب قانون عام در مورد جبران ای نوع خسارت قابنل پنیشبیننی اسنت .در این
صورت با افزودن عبارتی بدی مضمون به ماده یک قانون مسئو یت مدنی منا را از تصنویب
قانون جداگانه ای بینیاز می سازد.
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