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خسارت جمعی
محمد آریس1

چکیده
خسارت جمعی یعنی خسارت وارده از یك فعل زیانبار واحد به همه افرادی که به اعتبار داشتن حداقل 
یــك وجه مشــترك از قبیل وابســتگی بــه یك صنف، گروه، مــکان و غیره، یك جمعیت نامحصور را تشــکیل 
می دهنــد بــه نحوی که خســارت در تمام افراد جمعیت به یك میزان منتشــر شــده باشــد و هیــچ فردی از 
افراد جمعیت به طور مستقیم خسارت ندیده باشد. مثاًل خسارت وارد بر جامعه وکال، پزشکان و... این 
خسارت در آثار هیچ تفاوتی با خسارت فردی ندارد و بایستی در هر حال جبران گردد و لیکن ممکن است 
راه هــای جبران آن حســب مورد متفاوت باشــد. چنانچه جمعیت دارای یــك نماینده جهت احقاق حق 
باشد و به موجب قانون و یا قرارداد، نماینده اختیار طرح دعوا داشته باشد به نیابت از جمعیت، مطالبه 
خسارت و یا مجازات می نماید و چنانچه جمعیت فاقد نماینده باشد این حق به هر یك از افراد جمعیت 
داده می شود که به محاکم قضایی مراجعه نمایند مانند قانون نشانه های جغرافیایی و قانون ثبت عالئم 
تجاری که این حق را برای هر یك از افراد جمعیت قائل شــده اند. از آنجایی که اغلب خســارات جمعی به 
صورت معنوی هستند در نتیجه با دادخواهی یکی از افراد جمعیت - در حالتی که جمعیت فاقد نماینده 
اســت - دیگران از طرح دعوا بی نیاز می گردند زیرا در صورت جبران ضرر خواهان، به خودی خود از ســایر 
افــراد جمعیــت نیز رفع ضرر می شــود. خســارت مالی نیز بــرای جمعیت قابل تصور اســت و لیکن در اغلب 

موارد خسارت مالی وارد بر افراد جمعیت نتیجه  خسارت معنوی است.
واژگان کلیدی: خسارت، جمعیت، نامحصور، نشانه های جغرافیایی، حقوق فولکلور.

مقدمه
 هنگامی که خسارتی به فرد یا افرادی وارد می آید افراد زیاندیده طبق قواعد مربوط به مسؤولیت مدنی 

1. کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری
29
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و قوانیــن موضوعــه حــق مطالبه خســارات وارده و طرح دعوا در محاکــم قضایی را دارنــد و در اینجا قاضی 
دادگاه بــا بررســی موضــوع دعــوا و اثبــات ضرر و رابطه ســببیت با فــرض تقصیر خوانده، حکــم به پرداخت 
خسارت به زیاندیده را صادر می نماید اما گاهی وارد کننده زیان با عمل زیانبار خویش موجبات تضرر افراد 
کثیری را فراهم می نماید که آن جمعیت نه شخصیت حقوقی  مستقلی دارند و نه اینکه تعداد محصوری 
دارند تا بتوانند به اتفاق یکدیگر طرح دعوا نمایند. در اینجا ســئوال این اســت که این نوع خســارت قابل 
مطالبه است یا خیر؟ و آیا افرادی کثیر و نامحصور عمال می توانند علیه وارد کننده زیان طرح دعوا نمایند؟ و 
سئواالتی از این قبیل که موضوع خسارت جمعی را تأمل برانگیز کرده و بین علماء و حقوقدانان وحدت نظر 

در این خصوص وجود ندارد. 

1-تعریف خسارت جمعی
الف( تعاریف ارائه شده

بــرای اینکــه خســارت جمعی از خســارت فردی متمایز گردد و فایــده بحث از آن معلوم شــود  ابتدا باید 
خسارت جمعی تعریف گردد. تاکنون تعاریف مختلفی از خسارت جمعی از سوی حقوقدانان ارائه شده:

»ایــن خســارت بــه جمعیت یا دســته ای از افراد می رســد بدون آنکه بتــوان فردی معیــن از این جمع را 
نشان داد که این خسارت متوجه او بوده است«.)حسینی نژاد،1377: 78(

»خسارت جمعی یعنی ضررهایی که بر گروهی از افراد بدون آنکه بتوان فرد معینی را که خسارت متوجه او 
بوده است، مشخص نمود، وارد آید«.)معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور،1381: 545(
»خســارت جمعی خســارتی است که به یك گروه یا دسته وارد می گردد بدون اینکه بتوان تشخیص داد 

یك نفر معین، یا چند نفر از آنها متضرر گردیده اند«.)لوراسا،1375: 96(
»ضررهای جمعی زیانهایی هســتند که به گروهی از افراد وارد می آید و این زیانها بیشــتر در زیان معنوی 

متصور است« )احمدی،1388: 84(
ب( تعریف پیشنهادی

تعریف نســبتا جامعی که می توان از خســارت جمعی ارائه داد به عقیده ما بدین گونه است:»خســارت 
جمعی یعنی خسارت وارد از فعِل زیانباِر واحد به همه افرادی که به اعتبار داشتن حداقل یك وجه مشترك 
از قبیل وابســتگی به یك صنف، گروه، مکان و غیره، یك جمعیت نامحصور را تشــکیل می دهند به نحوی 
که خســارت در تمام افراد جمعیت به یك میزان منتشــر شــده باشــد و هیچ فردی از افراد جمعیت به طور 

مستقیم خسارت ندیده باشد.«
همانگونــه کــه مالحظه می گــردد تعریف فوق تاحدود زیادی جامع افراد و مانع اغیار می باشــد چرا که بر 
خالف تعاریف قبلی خســارت جمعی را از خســارت فردی متمایز می نماید و تعریف صحیحی از خســارت 

جمعی با تمام مشخصه های آن ارائه می دهد.
30
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2-مشخصه های خسارت جمعی
از آنچه گفته شد مشخصه های خسارت جمعی معلوم می گردد:

1.خسارت به جمعیتی نامحصور وارد می گردد:
منظور از نامحصور بودن این است که در بدو امر افراد جمعیت به قدری زیاد و غیر قابل شناسایی باشند 
که امکان شناسایی و شمارش آنها نباشد اگر چه ممکن است بعدا در اثر سرشماری افراد تعداد آنها معلوم 
و محصور شود. در تعریف محصور و نامحصور گفته شده »جماعتی که... احصاء تعداد آنها نوعی دشواری 
و زحمــت پدیــد آورد مانند وقف مزرعه ای بر دانشــمندان ســاکن طهران که احصاء آنان محال نیســت اّما 
دشواری و عسرت دارد، این جماعت را غیر محصور گویند. اگر دشواری پدید نیاورد آن را محصور خوانند«. 

)جعفری لنگرودی، 1388: 3260(
2.خسارتی است که در تمام افراد جمعیت به یك اندازه منتشر شده است.

3.با یك فعل زیانبار تمام افراد جمعیت به یك اندازه متضّرر می گردند.
4. زیاندیدگان این خســارت به اعتبار وابســتگی به یك گروه، دســته، صنف، مکان و غیره و به طور کلی 

داشتن یك وجه مشترك یك جمعیت را تشکیل داده اند.

3-قابلیت مطالبه خسارت جمعی
در بحــث امکان یا عدم امکان مطالبه خســارت جمعی بین حقوقدانان تهافــت آراء وجود دارد عده ای 
خســارت جمعی را قابل مطالبه نمی دانند، عده ای با وجود شــرایطی مطالبه آن را امکان پذیر می دانند و 
برخی از حقوقدانان نیز خســارت جمعی را به صورت مطلق قابل مطالبه می دانند که در ذیل به بررســی 

این نظریات می پردازیم:
الف( نظریه عدم امکان مطالبه خسارت جمعی

برخــی از حقوقدانــان به طور کلی خســارت جمعــی را قابل مطالبه نمی دانند و معتقدند یکی از شــرایط 
مطالبه خســارت این اســت که خسارت باید ویژه باشــد. دکتر عبدالمجید ابوالحمد )حقوق اداری ایران، 
1383، ص786( معتقدنــد: »... خــاص یــا ویــژه بودن زیان به این معنی اســت که تنها کســی یا کســان یا 
شــخص های معینــی از کاری زیــان دیده باشــند و نه همه یا اکثریــت مردم یك جامعه، چنان کــه اگر در پی 
اقدام دولت یا یکی از نهادهای کشوری همه مردم یك شهر یا اکثریت شهروندان شهری زیان دیده باشند، 
چنین زیانی به احتمال قابل جبران نیست... منطق مسئول نبودن کشور در چنین موردهایی این است 
که ظلم یا بی عدالتی به گونه ای یکسان میان همه شهروندان تقسیم شده اصطالح »ظلم بالسویه عدل 
اســت«، برای همین حالت هاســت...« میشــل لورراســا نیز در کتاب خود )مســئولیت مدنی، ترجمه دکتر 
محمــد اشــتری، 1375( معتقــد اســت: »... اتخــاذ این روش ]مطالبه خســارت جمعی[ کــه بیش از پیش 
31به نفع جمعیت هاســت در مورد لزوم وجود ضرر کامال ناموّجه اســت. شــکی نیســت که هیچ یك از اعضای 

خسارت جمعی
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جمعیت های مورد بحث نمی توانند به یك ضرر کامالمشخص استناد کنند. بنابراین منطقا صحیح نیست 
اجتماع، خساراتی را که هر یك از آنها به طور انفرادی قابل مطالبه نیست آن را، به ضرر و زیان جمعی قابل 

مطالبه تبدیل کند...«.
پس به طور خالصه دالیل طرفداران عدم امکان مطالبه خسارت جمعی بدین شرح است:

1ـ زیــان بایــد ویــژه باشــد و چون ضرر جمعــی یك ضرر ویژه نیســت و عمومیت دارد پــس در نتیجه قابل 
مطالبه نیست.)مهمان نوازان،1381: 77(

2ـ ضرر باید موجود و مســلم باشــد و از آنجایی که افراد جمعیت به صورت مســتقیم و مستقل متحمل 
ضرر نشده اند لذا این ضرر قابل مطالبه از سوی افراد جمعیت نمی باشد و خساراتی که به صورت انفرادی 

قابل مطالبه نیست به صورت جمعی نیز قابل مطالبه نخواهد بود.)لورراسا،1375: 110(
ب( نظریه امکان مشروط مطالبه خسارت جمعی

طرفداران این نظریه به شرط داشتن شخصیت حقوقی نیز اکتفاء نکرده و معتقدند حتی جمعیت هایی 
که از نمایندگی یك شخصیت حقوقی نیز بهره مندند تحت شرایطی خاص امکان مطالبه خسارت جمعی را 
دارند در واقع این عده با وجود تأیید امکان مطالبه خسارت، در توضیح نظریات خویش دایره مطالبه آن 
را بسیار مضّیق و محدود نموده اند به طوری که مطابق این نظر بسیاری از خسارات وارده به یك جمعیت 
قابلیت مطالبه ندارد. طرفداران این نظریه چون خســارت وارد به شــخص حقوقی را یك خسارت جمعی 
می داننــد لــذا باالتفاق خســارات وارده به شــرکتهای تجــاری را قابل مطالبه می دانند زیرا مدیران شــرکت 
حــق اقامه دعوا و مطالبه خســارت را دارند.)کاتوزیــان،1386: 273( لکن در مورد جمعیت هایی که دارای 
ســندیکا، اتحادیه، کانون، کنفدراســیون، انجمن و غیره هســتند نظرات یکســان نیســت برخی معتقدند 
چــون هــر یــك از اعضای انجمن یا ســندیکا و غیــره به تنهایی حق اقامــه دعوا و مطالبه خســارت را ندارند 
پس در نتیجه اجتماع آنها نیز چنین حقی را به وجود نخواهد آورد زیرا انجمن صالحیتی بیش از اعضای 

خود ندارد مگر اینکه قانون این سمت را به آنها داده باشد.)مارتی و رینو به نقل از کاتوزیان، 1386: 291(
برخــی نیــز معتقدنــد هدف از تشــکیل انجمنها، ســندیکاها و غیره حمایــت از منافع اخالقــی و معنوی 
اعضــای آنهاســت و دفــاع از آنها نیــز برعهده انجمن می باشــد. برخی نیز قائل به تفکیك می باشــند و اخذ 
خسارت را منوط به چگونگی هدف انجمن، مؤسسه، کانون و... می دانند این دسته معتقدند »... در هر 
مورد که دادگاه تشخیص دهد اقدامی به منافع اخالقی و آرمان های گروهی به اجمال صدمه می رساند و 
انجمن تشکیل شده از آن گروه چنان سرمایه معنوی اندوخته است که لطمه بـه آن را بـایستی صدمه بـه 
تمام اشخاص ذی نفع دانست، انجمن مظهر جمع شناخته می شود و صالحیت اقامه دعوا برای جبران 
خســارت معنــوی را دارد. برعکــس، هرگاه هیچ گونه زیانی به اعضای انجمن نرســد، یا تشــکیل انجمن به 
گونه ای نباشد که بتوان آن را مظهر جمع شناخت، گرفتن خسارت امکان ندارد. تشکیل چنین انجمنی 
وابســته بــه حــدود و گســترش هدف آن اســت. بــرای مثال در مــورد هدف عام و گســترده ای چــون مبارزه 

32
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بــا فســاد اخالقــی که به عموم ارتبــاط پیدا می کند و در حــدود صالحیت های دولت اســت، هیچ انجمنی 
نمی تواند جانشین دولت شود و از فاسدان و هرزه گان غرامت بخواهد مگر اینکه قانون چنین صالحیتی 
بــه آن اعطــا کنــد. برعکــس انجمنهــای صنفی کــه بــه گروههــای محدودتــر و آرمان های خاص تــر محدود 
می شــوند، حق دارند به عنوان جمع خســارت بخواهد. برای مثال، کانون وکال و ســردفتران و ســندیکای 
هنرمنــدان و روزنامه نــگاران می تواند بابت  اهانتی که به این گروهها می شــود زیان های معنوی جمعی را 
بخواهد یا به عنوان مدعی خصوصی تعقیب کسانی را که برخالف قانون تظاهر به وکالت می کنند از مقام 

عمومی درخواست کند«.
بــه طــور خالصــه دســته اخیر معتقدنــد انجمن ها به خاطر ضــرر وارد بــه منافع گروهی اعضــای خود که 
ســرمایه معنــوی آنها را تشــکیل می دهنــد می توانند مطالبه خســارت کنند اما انجمنهایی کــه هدف آنها 
گســترده و نامشــخص اســت ماننــد انجمن حمایــت از بیماری های خاص حــق مطالبه خســارات وارد به 
جمعیت را نخواهند داشت مگر اینکه قانون صراحتا چنین حقی را به انجمن یا سندیکا و غیره اعطا کرده 
باشــد.)صفایی،1390: 139 و احمــدی،1388: 84 و توپا ابراهیمی،1388: 133و134( برخی نیز معتقدند 
فارغ از نوع هدف انجمن ها و ســندیکاها فقط انجمن ها یا ســندیکاهایی حق مطالبه ضرر و زیان وارد به 
گروه را دارا هستند که یا قانون صریحا این اختیار را به آنها اعطا کرده باشد و یا براساس اساسنامه آنها دفاع 

از منافع گروهی اعضا برعهده آنها باشد.)ژوردن،1385: 196(
مثــال در قانــون کار فرانســه در مــاده 10ـ  411 آمــده اســت: »ســندیکاهای حرفــه ای از شــخصیت حقوقی 
برخوردارنــد«. و در مــاده 11ـ  41 همــان قانون آمده: »آنها حق دارند در دادگســتری اقامه دعوا کنند و برای 
جبران زیان مستقیم یا غیر مستقیم به حرفه ای که نمایندگی آن را به عهده دارند در کلیه مراجع قضایی 

از همه حقوق یك شاکی خصوصی برخوردارند«.)همان: 20(
مــاده 21 آیین نامــه موضــوع مــاده 131 قانــون کار ایران نیز کوشــش در جهت اســتیفای حقوق صنفی و 
خواســت های مشــروع و قانونــی اعضــا را برعهده انجمن صنفی کارگری قرار داده اســت. پــس در جایی که 
قانــون صراحتــا حق اقامه دعوا و مطالبه خســارت را به یك انجمن یا ســندیکا داده باشــد قطعا انجمن یا 
ســندیکا به نمایندگی از جمعیت حق مطالبه خســارت را خواهد داشــت. اّما تردید در این جاســت که آیا 
انجمن هایی که با موضوع حمایت از یك صنف یا گروه خاص تشــکیل می شــوند و قانون نیز در مورد حق 
یــا عدم حق آنها در مطالبه خســارت مســکوت اســت، حــق طرح دعوا و مطالبه خســارت بــه نمایندگی از 

جمعیت را دارند یا خیر؟
اخیــرًا در فرانســه رویــه قضایــی گرایــش به ایــن دارد که به انجمن ها حــق طرح دعوا یا مطالبه خســارت 
از جانــب جمعیــت را اعطــا نمایــد مانند انجمن های ضــد نژادپرســتی، حمایت از محیط زیســت و غیره و 
دادگاه هــا از دعــاوی جمعیت هــا بیش از پیش اســتقبال می نمایند.)لوراســا، 1375: 22( بــه عنوان مثال 
دادگاه شــعبه اجتماعــی در یك پرونده در 11 اکتبر ســال 1994 چنین اظهار نظــر می نماید: »... یك انجمن 

33
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می توانــد برحســب موضــوع خــود، جبران زیانــی را که بــه منافع گروهی اعضایش وارد شــده از دادگســتری 
بخواهــد«)ژوردن،1385: 197و198( مثالــی دیگــر »انجمن پیــکار با اعتیاد به الکل، حق دارد که براســاس 
ماده 96 قانون فروش نوشابه های الکلی برای درخواست جبران زیان ناشی از آگهی تبلیغاتی که برخالف 
مقــررات قانونــی یاد شــده صــورت گرفته اســت در دادگاه های مدنی اقامــه دعوا کند. )شــعبه دوم مدنی، 
25 ژوئــن 1998(«)همــان:197و198( و »ســندیکاها در صورتی می توانند به عنوان شــاکی خصوصی اقامه 
دعوا کنند که نزاع مربوط به مســأله ای باشــد که حل آن برای همه اعضاء آثاری را دربر داشــته باشــد و به 
گونه ای باشــد که حتی به طور غیر مســتقیم، به منافع گروهی حرفه آســیب برســاند«)همان:197و198( و 
»... دعوای انجمنی که موضوع آن، پیکار با نژادگرایی علیه مسیحیان است علیه مطلب انتشار یافته ای 
کــه بــه احساســات مذهبی اعضایــش گزند می رســاند قابل قبــول اســت )دادگاه پاریس، 3 ژوئیــه 1995(« 

)همان:197و198(
اّمــا بایــد دیــد که دیدگاه این دســته از حقوقدانان راجع به جمعیت هایی که فاقــد یك نماینده حقوقی 
هســتند، چیســت؟ آیا خســارات وارده به این جمعیت قابل مطالبه اســت یا خیر؟ از دیدگاه معتقدین به 
نظریه امکان مشــروط مطالبه خســارت جمعی، این گونه خســارات قابل مطالبه نیستند)کاتوزیان،منبع 
پیشین( زیرا شرط تمتع از حقوق مدنی داشتن شخصیت است و چون جمعیت فاقد شخصیت حقوقی 
و هم چنیــن فاقــد ذمه مالی اســت حق اقامه دعوا را نخواهــد داشــت.)باریکلو،1385: 219( از طرفی دیگر 
چون ضرری به افراد جمعیت نرســیده اســت در نتیجه جبران چنین خسارتی منتفی است لکن مقامات 
عمومی مثل دادســتان، وزیر بهداشــت و غیره می توانند در حدود صالحیت خویش منع یا توقف اعمال 

زیانبار را از دادگاه بخواهند.)همان:219(
ج( نظریه امکان مطلق مطالبه خسارت جمعی

طرفــداران ایــن نظریــه که در اقلّیت به ســر می برند خســارت جمعــی را تحت هر شــرایطی قابل مطالبه 
می داننــد. ایــن دســته معتقدنــد: »... دلیلی وجــود ندارد که در صــورت غیر محصور بودن زیــان دیدگان، 
وقتی که ارکان مسئولیت جمع شد، حق مطالبه خسارت از میان برود... انجمن ها و مؤسسات می توانند 
بــه خاطــر حفظ مصالح عمومــی صنف یا طبقه خاص دعوای جبران خســارت طرح نمایند. تفکیك زیان 
جمعی از ضرر وارده به یکایك اعضای آن موجه به نظر نمی رســد... مثال جمعیت مبارزه با دخانیات حق 
دارد علیه تبلیغ سیگار اقدام قانونی به عمل آورد، درست است که چنین مسائلی خاص یك صنف نیست 
و بــه همــه افــراد جامعه تعلق دارد ولی چون همه امــکان اقدام و تعقیب ضرر زنندگان به منافع عمومی را 
ندارند، با تشکیل قانونی یك شخص حقوقی و تصویب اساسنامه اش در واقع شخص حقوقی نمایندگی 
ضمنی از جامعه دریافت می دارد که اقدام کنندگان علیه اهداف و اغراض مذکور در اساسنامه اش را تحت 

تعقیب قانونی قرار دهد...«.)پروین،1382: 125(
برخــی دیگر نیز در نفی هرگونه شــرطی جهت امکان مطالبه خســارت جمعی چنین نظــر داده اند: »...  34
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امکان طرح دعوای مطالبه خسارت جمعی وجود دارد... بعضی از حقوقدانان داشتن شخصیت حقوقی 
را الزمه جبران زیان توسط مطبوعات عنوان کرده اند در اصل داشتن شخصیت حقوقی الزمه طرح دعوای 
مطالبه خسارت جمعی مطبوعات نیست. ولی اگر شخصیت حقوقی وجود داشته باشد شناسایی افراد 
مجموعه میّسر شده و مطالبه خسارت به نمایندگی از طرف آن شخصیت آسان تر می گردد...« )کریمیان 
راونــدی،1386: 237(در واقــع از منظر طرفداران این نظریه فرقی بین خســارت فردی و خســارت جمعی 
نیســت و طبق اصل لزوم جبران ضرر، هر خســارتی که شــرایط مطالبه داشته باشــد اعم از فردی و جمعی 
قابــل مطالبــه اســت. به نظر می رســد این دیدگاه با عقل و انصاف ســازگاری بیشــتری دارد. زیرا خســارت 
فردی و جمعی هر دو خسارتی قابل مطالبه می باشند و تفاوت آنها فقط در تعداد زیاندیدگان آنهاست. در 
هر دو خســارت ضرر موجود اســت و قوانین حاضر نیز جبران خسارت جمعی را توجیه و تأیید می نمایند. 
ماده 1 قانون مســئولیت مدنی به طور کلی هر نوع خســارت مادی و معنوی را قابل جبران دانسته است. 
اگرچه لزوم جبران خســارت وارد بر جمعیت در این ماده به صراحت پیش بینی نشــده اســت لکن جبران 
آن نیــز نفی نشــده اســت. بــه ویژه آنکه قوانینــی که اخیرا به تصویب رســیده اند از جمله قانــون حمایت از 
نشانه های جغرافیایی تأکید بر حمایت از حقوق جمعیت و اعطای حق مطالبه خسارت به هر یك از افراد 

زیاندیده دارند.

4-چگونگی مطالبه خسارت جمعی
پس از اجتماع شرایط و ارکان مسئولیت و اثبات تقصیر عامل زیان، زیاندیده می تواند از دادگاه مطالبه 
خســارت نمایــد. در اینجــا این پرســش مطرح می شــود که نحــوه مطالبه خســارت در جمعیتی کــه دارای 
نماینده و یا فاقد نماینده است به چه شکل است؟ آیا هر یك از افراد جمعیت به تنهایی حق مطالبه ضرر 

و زیان را دارد یا خیر؟ خسارات مادی و معنوی به چه شکلی قابل مطالبه می باشند؟ 
الف( نحوه مطالبه خسارت جمعی از حیث نمایندگی

  نحوه مطالبه خسارت در جمعیت دارای نماینده و جمعیت فاقد نماینده به چه شکل است؟ و آیا در 
هر دو حالت یکی از افراد جمعیت خود به تنهایی حق مطالبه خسارت را دارد یا خیر؟ و نیز پاسخ به این 
پرســش که چنانچه جمعیت دارای نماینده باشــد، نماینده با چه شرایطی حق مطالبه خسارت از طرف 

جمعیت را خواهد داشت؟ 
بند اولـ  نحوه مطالبه خسارات وارد به جمعیت دارای نماینده

اکثریت حقوقدانان، جمعیتی را که دارای نماینده مثل انجمن های صنفی، سندیکا، کانون، مؤسسات 
و غیره هستند، محق در مطالبه خسارت می دانند و معتقدند چنانچه نماینده به موجب قانون یا قرارداد 
)اساســنامه( حق دفاع از حقوق جمعیت را داشــته باشــد، می تواند به نمایندگی از جمعیت احقاق حق 

35نماید.)سلطانی نژاد،1380: 361 و کاتوزیان،1386: 274(
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می دارد پس انجمن ها و اصناف در مواردی که به منافع گروهی افراد آنها لطمه وارد شده است می توانند به 
نمایندگی از اعضاء خود احقاق حق نمایند مثل ماده 131 قانون کار مصوب 1369 که تشکیل انجمن های 
کارگری و کارفرمایی را جهت دفاع از حقوق کارگران و کارفرمایان ضروری دانسته است و لیکن انجمن هایی 
که اهداف آنها گســترده و نامشــخص اســت مانند انجمن حمایت از بیماران هموفیلی، انجمن حمایت از 
نابینایان حق طرح دعوا در خصوص ضررهای وارد به اعضای خود را ندارند مگر اینکه قانون چنین حقی 

را به آنها اعطا نموده باشد.)صفایی،1390: 139 و کاتوزیان،منبع پیشین: 275(
بــه نظر می رســد انجمن ها، اصناف، اتحادیه ها و غیره زمانــی حق طرح دعوا به نمایندگی از جمعیت را 
دارند که این حق توســط قانون یا اساســنامه به آن ها اعطاء شــده باشــد و چنانچه مبادرت به طرح دعوا 
نمایند دادگاه ابتدا بایستی به سمت آنها در طرح دعوا رسیدگی نماید که مدرك مثبت سمت آنها نیز قانون 

یا اساسنامه می باشد در غیر این صورت این نمایندگان حق طرح دعوا را نخواهند داشت.
اّمــا در خصــوص جمعیتــی که دارای صنف، اتحادیه، انجمن و... هســتند اّما حق طــرح دعوا برای آنها 
پیش بینی نشده بایستی گفت این دسته نیز مانند جمعیتی هستند که از نمایندگی بی بهره اند که در بند 

بعدی به نحوه مطالبه خسارت آنها نیز خواهیم پرداخت.
پرسش دیگری که در این بخش مطرح می باشد این است که با وجود نماینده آیا هر یک از افراد جمعیت 
نیــز حــق طرح دعوا به تنهایی خواهد داشــت یا خیر؟ اگر چه حقوقدانان به ایــن موضوع نپرداخته اند اّما 
پاســخ بــه این پرســش امکان پذیر اســت. هرچنــد طبق قواعد عمومــی و مــواد قانونی راجع بــه وکالت در 
قانــون مدنــی اصیــل خــود نیز حق انجام مــورد وکالت را دارد و با تســّری آن به مورد ســئوال می توان گفت 
چون انجمن، اتحادیه و غیره نماینده جمعیت محســوب می شــوند پس این نمایندگی نافی حق اعضاء 
که اصیل می باشــند، نیســت اّما بایســتی به این نکته توجه داشــت که در اینجا وضع متفاوت اســت. اّوال 
بسیاری از این نمایندگی ها را قانون مقرر داشته است و برخالف نمایندگی قراردادی در نمایندگی قانونی 
اصیل خود حق انجام موضوع نمایندگی را ندارد بنابراین این نمایندگی ها قهرا به وسیله قانون به اعضای 
جمعیت تحمیل شده اند مثل نمایندگی ولی قهری. ثانیا برفرض که این نمایندگی ها به شکل قراردادی 
یعنــی در اساســنامه پیش بینی شــده باشــند از آنجایی که هــدف از این نمایندگی ها تحقق بخشــیدن به 
آرمان ها و اهداف جمعی است لذا تصمیم گیرنده در مورد امور جمع نیز در صالحیت این نمایندگان بوده 
و یك یا چند نفر از اعضا بدون ســایرین و برخالف اساســنامه ای که مورد پذیرش جمعیت می باشــد حق 

طرح دعوا نخواهند داشت. 
بند دومـ  نحوه مطالبه خسارات وارد به جمعیت فاقد نماینده

اکثریت حقوقدانان جمعیتی را که از شخصیت حقوقی بی بهره باشد و یا دارای نماینده نباشد، محق در 
مطالبه خسارت نمی دانند و معتقدند در اینگونه موارد به دلیل اینکه افراد جمعیت به طور خاص متضرر 
37نشده اند و نماینده ای نیز جهت مطالبه خسارت ندارند، بنابراین امکان طرح دعوا نیست. در نتیجه در 

خسارت جمعی
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مــورد نحــوه مطالبه خســارت ایــن جمعیت ها در کتب حقوقی بحثــی به میان نیامده لذا در این قســمت 
بایستی با توسل به قواعد عمومی و نمونه ها به نحوه مطالبه خسارت پاسخ داد.

طبق قوانین شکلی حاضر در دعاوی حقوقی اصوال بایستی خواهان و خوانده، معلوم و معین باشند و 
طرح دعوا از طرف اشخاص مجهول الهویه یا علیه اشخاص نامعین و مجهول در محاکم مسموع نیست. 
اّما این بدان معنی نیســت که دعاوی یك جمعیت علیه دیگری و یا یك شــخص علیه جمعیت در حقوق 
شــکلی، پذیرفتــه نشــده اســت زیــرا در اینجا جمعیــت و یا افــراد آن، اشــخاص ذی نفعی هســتند که نفع 

مسلمی از آنها از بین رفته و یا خسارتی را متحمل شده اند.
اگر چه در قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا دعوای جمعیت علیه دیگران پیش بینی نشده است اّما 
ماده 74 همان قانون دعوای علیه افراد غیر محصور را پذیرفته و آن را امکان پذیر می داند. ماده اخیرالذکر 
مقرر می دارد: »در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شــهر یا بخشــی از شــهر که عده آنها غیر محصور 
اســت عالوه بر آگهی مفاد دادخواســت به شرح ماده قبل یك نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی 

که خواهان آنها را معارض خود معرفی می کند، ابالغ می شود.« 
همانگونــه کــه مالحظــه می گــردد طــرح دعــوا علیه جمعیــت نامحصور بــه عنــوان خوانده در ایــن ماده 
امکانپذیر اســت پس در نتیجه می توان گفت جمعیت به قرینه این ماده می تواند در مقام خواهان دعوا 
نیز باشد زیرا وقتی جمعیت در مقام خوانده واقع می شود و حق دفاع در دادگاه دارد پس همین حق را در 

مقام خواهان و احقاق حق نیز خواهد داشت.
در فرضی که جمعیت فاقد نماینده می باشد این پرسش به میان می آید که آیا هر یك از افراد جمعیت به 

تنهایی حق طرح دعوا علیه فاعل زیان را خواهند داشت یا خیر؟
از آنجایی که جمعیت فاقد نماینده جهت طرح دعوا می باشــد و نیز جمع شــدن تمامی افراد جمعیت 
جهــت طــرح دعــوا امکانپذیر نیســت لــذا در مــواردی کــه جمعیت فاقــد نماینده می باشــد هر یــك از افراد 
جمعیت به تنهایی حق طرح دعوا علیه فاعل زیان را خواهد داشت.)مســتنبط از انصاری،1387: 374( 
یکی از بارزترین مثال ها که می توان در خصوص حق افراد جمعیت فاقد نماینده در طرح دعوا مطرح نمود، 
دعوای افراد ذی نفع مبنی بر ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری می باشد زیرا اینگونه مقررات، 
ممکن است گروه یا جمعی از افراد را متضرر ساخته و ایجاد کننده یك خسارت جمعی باشند. قانون دیوان 
عدالــت اداری اجــازه داده تــا هــر یك از متضررین اعــم از حقیقی یا حقوقی به دیوان مراجعــه کرده و ابطال 
این گونــه مصوبــات و احیانــا تضییع حقوق خود را مطالبه نماید ولو اینکه شــخص خواهان به طور خاص 

مخاطب آیین نامه و یا مصوبات دولتی نباشد. 
ب( نحوه مطالبه خسارت جمعی از حیث نوع خسارت

از آنجایــی کــه غالبــا ماهیت خســارات مادی تجزیه پذیر و خســارات معنــوی تجزیه ناپذیرنــد، لذا نحوه 
مطالبه هر یك از آنها را به طور اختصار توضیح خواهیم داد. 38
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بند اولـ  نحوه مطالبه خسارات مادی
   اکثر خســاراتی که به یك جمعیت وارد می شــود خســاراتی از نوع معنوی هستند که بر حیثیت و منزلت 
آن جمعیت خدشه وارد می نماید و لیکن در پاره ای از مواقع نیز خسارات وارد به جمعیت خسارت مادی 
هستند.پرسش اینکه آیا هر یك از افراد جمعیت فقط نسبت به سهم خود حق مطالبه ضرر و زیان را دارند 

یا اینکه حق دارد تمام خسارات مادی وارد به جمعیت را مطالبه کند؟
از آنجایی که ماهیت خسارات مادی تجزیه پذیر هستند در نتیجه هر یك از افراد جمعیت فقط می تواند 
نسبت به سهم خود جبران خسارت را بخواهد. جمعیت. ماده 6 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی 
نمونه خوبی در توضیح این مطلب اســت. طبق این ماده هر شــخصی که از نشــانه های جغرافیایی ســوء 
اســتفاده نمایــد عــالوه بر جبران خســارت، بــه جزای نقــدی و حبس محکــوم خواهد شــد. همانگونه که 
مالحظــه می گــردد بخــش اول این ماده مربوط به جبران خســارت مادی اســت و هر یــك از افراد جمعیت 

می تواند خسارات وارده به خود را مطالبه کند.
بند دومـ  نحوه مطالبه خسارات معنوی

  همانگونــه کــه گفته شــد اغلب خســارت هایی که بــه جمعیت ها وارد می شــود، خســارت های معنوی 
هســتند اگر چه در قوانین ما به صورت خاص به خســارت جمعی اشــاره نشــده است اّما مصادیقی از آن را 
می توان در قوانین موضوعه یافت مثال ماده 513 قانون مجازات اسالمی که توهین به مقدسات اسالم و یا 
هر یك از انبیاء عظام یا ائّمه طاهرین)علیهم السالم( یا حضرت صدیقه طاهره)علیهاالسالم( را مستوجب 

مجازات دانسته، نمونه بارز خسارت معنوی وارد بر جمعیت مسلمان است. 
   در اینجا پرسشی که به ذهن می رسد این است که نحوه مطالبه خسارات معنوی توسط هر یك از افراد 

جمعیت چگونه است؟ 
   چــون بر خالف خســارات مادی، خســارات معنوی تجزیه ناپذیرند پس در نتیجــه هر از افراد جمعیت 
می توانــد جبــران تمام خســارت معنــوی وارد به جمعیــت را مطالبه کند بــدون آنکه الزم باشــد دیگران با 
وی همراهــی کننــد لــذا مطالبه یك نفر از افراد جمعیت هدف ســایرین را نیز تأمین نموده و حق ایشــان را 
در مطالبه زائل می سازد. به عنوان نمونه ماده 6 قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی عالوه بر جبران 
خسارت، مرتکب را مستحقق مجازات کیفری نیز دانسته است حال چنانچه یکی از افراد جمعیت اقدام 
بــه طــرح دعوا علیــه وارد کننده زیان نماید و وی را به مجازات برســاند دیگران حق طــرح دعوای مجدد و 

تعقیب کیفری فاعل زیان را به استناد همان زیان نخواهند داشت.
5- شیوه های جبران خسارت جمعی

شــیوه های جبران خســارت بر حســب نوع زیان وارده متفاوت هســتند. به طور کلی شیوه های جبران 
خســارت که در قوانین مختلف به آنها اشــاره شده است، جنبه حصری نداشته و بسیار متنوعند. ممکن 
است برای جبران یك خسارت از چند شیوه جبران به صورت توأمان استفاده شود. در اینجا شیوه های 

39

خسارت جمعی
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جبران خسارت را به کیفری و غیرکیفری تقسیم کرده ایم.
الف( شیوه های کیفری

شیوه های کیفری معموال برای جبران خسارت های معنوی و تسکین آالم افراد زیاندیده به کار می روند. 
نمونة بارز آن در خســارت های جمعی  ماده 6 قانون حمایت از نشــانه های جغرافیایی اســت. همچنین 
ماده 61 قانون ثبت عالئم تجاری نیز در حمایت از عالئم جمعی، مجازات سوء استفاده کنندگان از عالئم 

جمعی را حبس و جزای نقدی مقرر داشته است.
ب( شیوه های غیر کیفری

  مصادیق شیوه های جبران غیرکیفری به شرح ذیل است:
بند اول-بازگرداندن به وضع سابق )اعاده به حال سابق(

  بازگرداندن وضع زیاندیده به حالت سابق، بهترین شیوه جبران خسارت است.)مددی،1388: 143(
بند دوم -از بین بردن منشاء ضرر: از بین بردن منشأ ضرر نیز خود نوعی جبران خسارت است البته این 
شــیوه در مواردی به کار می رود که ورود ضرر به صورت مســتمر و مکرر جریان داشــته باشد.)نظری،1389: 
192( بارزتریــن مثــال در این خصوص در مورد خســارت جمعی، ابطال مصوبات دولتــی در دیوان عدالت 
اداری اســت.همچنین ابطــال عالمت هایــی کــه بــه صــورت غیر واقعی منســوب بــه یك مبــدأ جغرافیایی 
شــده اند و در ماده 14 قانون حمایت از نشــانه های جغرافیایی به آن اشــاره شــده نیز از قبیل همین نوع 

جبران است.
بنــد ســوم - الــزام بــه عذرخواهــی: این نوع جبــران صرفــًا در خســارت های معنوی متصور اســت. ماده 
10 قانــون مســئولیت مدنــی در ایــن خصوص مقرر می دارد: »کســی که بــه حیثیات و اعتبارات شــخصی یا 
خانوادگی او لطمه وارد شــود می تواند از کســی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود 
را بخواهــد... دادگاه می توانــد... حکــم به رفع زیان از طریق دیگــر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم 

در جراید و امثال آن نماید.«
بنــد چهــارم- حق پاســخگویی: ماده 23 قانــون مطبوعات در این خصوص اشــعار مــی دارد: »هرگاه در 
مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افتراء یا خالف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص )اعم از حقیقی یا 
حقوقی( مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ را ظرف یك ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد و نشریه 

مزبور مکلف است... به چاپ برساند...«.
بند پنجم- جبران خسارت از طریق پرداخت غرامت، مثل یا قیمت.

6-جلوه های بارز حمایت از حقوق جمعیت در قوانین و معاهدات
در اینجا به سه مبحث حقوق فولکلور، حمایت از نشانه هایی جغرافیایی و عالئم جمعی که هدفشان 

حمایت از حقوق جمعیت می باشد، می پردازیم.  40
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)Folklore law( حقوق فولکلور )الف
بند اولـ  تعریف و تبیین فولکلور

فولــك )Folk( بــه معنــی مــردم، عامه مردم و جماعــت و لور )Lore( بــه معنای دانش و آگاهــی و فولکلور 
)Folklore( به معنای )فرهنگ مردم و فرهنگ عامه مردم( می باشــد.)لغت نامه دهخدا( واژه فولکلور در 
قوانیــن داخلــی ایــران صرفا در بند 10 از مــاده 2 قانون مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ســال 1348 
بعــد از واژه فرهنــگ عامــه و داخــل پرانتــز آمــده اســت. در مقــررات نمونــه 1982 وایپــو و یونســکو فولکلور 
بدین گونــه تعریف شــده اســت: »جلوه های فولکلور مجموعه ای از تولیدات مشــتمل بــر عناصر ممتاز یك 
جامعه معین می باشد که از طریق حفظ و ابقاء گسترش یافته اند یا به وسیله افرادی که جلوه های هنری 
بومــی و ســنتی چنین جوامعی را انعــکاس داده اند«.)به نقل از حبیبــی درگاه،1388: 15( در واقع فولکلور 
آثــار جمعــی را متعلــق بــه جمعیت یا مکانی خاص دانســته و به عبارتی برای آن آثــار مالکیت جمعی قائل 
است)حبیبا،1385: 123(و دیگران بدون مجوز حق استفاده از این آثار را ندارند. فولکلور را می توان شامل 

موارد ذیل دانست:
1ـ جلوه هــای شــفاهی از قبیــل داســتان های بومی، شــعر و افســانه های بومی و محلی و خــط، الفاظ و 

کلمات، سمبل ها و عالئم ویژه.
2ـ جلوه های موسیقایی از قبیل آوازه های بومی و ابزار آالت موسیقی.

3ـ جلوه های ناشی از اعمال مردم بومی از قبیل رقص های بومی، شکل های هنری و بازی های بومی.
4ـ جلوه هــای ملمــوس از قبیــل تولیــدات هنــر بومی مثل نقاشــی های بومی و ســنتی، طرح هــا، منّبت 
کاری ها، مجسمه ســازی، ســفالینه، ســاخت خانه هایی با شــکل و معماری بومی، موزاییك، سبد بافی، 

صنایع دستی، ارائه مدل و الگوی البسه، فلزات مخصوص مردم بومی و محلی و غیره.
5ـ شکل های مهندسی و معماری بومی و محلی.)به نقل از حبیبی درگاه،1388: 15(

مقررات نمونه 1982 وایپو و یونسکو الگویی برای قانونگذاران داخلی کشورها جهت حمایت از فولکلور و 
ضمانت اجرای برخورد با کسانی که این جلوه ها را مورد استثمار و بهره برداری نامشروع خود قرار می دهند 
ارائه داده است و برخی از کشورها علی الخصوص کشورهای آفریقایی با تبعیت از این الگو، مقررات داخلی 

جهت حفظ این میراث بومی و سنتی وضع نموده اند.
در آرای قضایــی برخــی از کشــورها نیــز حمایــت از جلوه هــای فولکلــور به خوبــی دیده می شــود. مثال در 
استرالیا می توان به پرونده yumbulu علیه شرکت R.B اشاره کرد که مربوط به کتابی در ارتباط با اسرار یك 
قبیله معروف استرالیایی بود. دادگاه، حقوق این قبیله را نسبت به طرح های البسه و نمایش تصویرشان 
محترم شمرد و هرگونه ساخت، فروش، تحریف و انتشار اسرار را فاقد وجاهت قانونی دانست.)همان:37( 
دســت اندازی بــه جلوه هــای فولکلور عــالوه بر ضررهای معنــوی می تواند موجد ضررهای مــادی نیز برای 
41جمعیت باشد. مثال دانش مربوط به کشت زعفران به عنوان یك محصول با ارزش اقتصادی باال به استان 
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خراســان تعلــق دارد و بــا توجــه به نوع آب و هــوا و موقعیت جغرافیایــی بهترین نوع زعفــران مختص این 
منطقه می باشد و از نظر اشتغال و درآمدزایی ساالنه هزاران نفر را مشغول نموده و اسباب درآمدزایی آنها 
را فراهــم مــی آورد اّمــا متأســفانه حقوق مردمان این منطقه چه از طریق شــهرهای داخلــی و چه از طریق 
کشورهای خارجی مثل افغانستان ضایع می گردد و عالوه بر ضررهای معنوی و اعتباری موجب ورود ضرر 

مادی نیز به این جمعیت می گردد.
بند دومـ  منابع حقوق فولکلور

1( قوانین ملی
برخی از کشورها در قوانین داخلی خود برخی از جلوه های حقوق فولکلور را مورد حمایت قرار داده اند. از 

جمله می توان به قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران مصوب 1383 اشاره نمود. 
2( قوانین و مقررات بین المللی

1ـ2( مقررات نمونه 1982 وایپو و یونسکو
با همکاری دو سازمان وایپو و یونسکو »مقررات نمونه« جهت الگویی برای قانونگذاران داخل کشورها 
تدوین شد که هدف از آن ارائه الگویی برای کشورها جهت حمایت از جلوه های فولکلور در مقابل استثمار 

و بهره برداری نامشروع از جلوه های فولکلور بود. 
2-2(پیش نویــس معاهــده حمایــت از جلوه های فولکلور در مقابل اســتفاده غیر مجــاز و دیگر اقدامات 

زیانبار )1984(
ویژگی این مقررات نســبت به مقررات نمونه این اســت که این مقررات برای هرگونه اســتفاده نامشــروع 

از جلوه های فولکلور که باعث آسیب اقتصادی یا فرهنگ شوند، مجازات های مدنی درنظر گرفته است. 
ب( نشانه های جغرافیایی

شاید برای شما بسیار بدیهی باشد که یك کاالیی را با نام یك شهر، منطقه یا محلی بشناسند. یا وقتی که 
به عنوان نمونه می گویند انگور شاهرود، سوهان قم، فرش اصفهان، زعفران قائنات، رطب مضافتی بم، 
عایق رطوبتی دلیجان و... دیگر اسامی برای این کاال حتی با مارکی خاص زیاد مهم نیست و اعتبار ندارد. 
به طور معمول این اســامی نام کاالهایی اســت که با نام شــاهرود، قم و... مناطق و حتی کشــورها معروف 
اســت. به بیان ســاده تر این اســامی، برچســب محصوالت منطقه ای خاص بوده که با این نام شناسایی 
می شوند. در زبان حقوقی به این برچسب ها نشانه های جغرافیایی گفته می شود. بند الف ماده 1 قانون 
نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 مقرر می دارد: »نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدأ کاالیی را به 
قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر 
خصوصیات کاال اساســا قابل انتســاب به مبدأ جغرافیایی آن باشــد.« و در بند ب همان ماده آمده است: 
»کاال یعنی هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده های آن یا صنایع دستی و یا تولیدات صنعتی.« 
و در بند )د( تولید کننده یا همان ذی نفع را هر شخصی می داند که به تولید و فرآوری محصوالت کشاورزی 

42



13
99

یز 
پای

 ،1
ره 

شما
ش 

 پی
ل،

 او
ال

 س
ی /

نف
ص

 -
ی 

لم
ی ع

خل
 دا

مه
ل نا

ص
ف

دامی و غذایی و یا ساخت و تولید ابزار صنعتی و مصنوعات دستی اشتغال دارد یا از مواد طبیعی به منظور 
تولید بهره برداری می کند یا در تجارت محصوالت مذکور فعالیت می کند.

بند اول ( قوانین و مقررات مربوط به نشانه های جغرافیایی
معاهدات و کنوانسیون های بین المللی جهت حمایت از نشانه های جغرافیایی عبارتند از کنوانسیون 
پاریس بـــــرای حمایت از مالکیـــــت صنعـــــتی 1883 که ایـــــران در ســــــال 1337 به این معـــــاهـــــده ملحــــق 
شــــــده اســــت) http://www.nanakar.com( و همچنین موافقتنامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی 
مبدأ و ثبت بین المللی آنها مصوب سال 1958 که در سال 1967 میالدی در استکهلم سوئد اصالح شده 
و این موافقتنامه در ســال 1383 عینا به تصویب مجلس شــورای اســالمی و تأیید شورای نگهبان رسیده 

)http://re.majtis.ir( .است
قانــون حمایــت از نشــانه های جغرافیایــی مصــوب 1383/11/7 نیــز قانــون داخلــی جهــت حمایــت از 
نشانه های جغرافیایی است. در این قانون عالوه بر ضمانت اجرای مدنی، مجازات های کیفری نیز برای 
سوءاستفاده کنندگان از این نشانه ها پیش بینی شده است. مهم ترین و شاید بدیع ترین نکتة این قانون 
این اســت که هر تولیدکننده ای را که از نشــانه های جغرافیایی جهت تولید کاال و خدمات خود اســتفاده 
می کنــد، ذی نفــع قلمــداد نموده و حق طــرح دعوا به آنها جهت جلوگیری از اعمال زیانبار ســوء اســتفاده 
کنندگان از نشــانه های جغرافیایی اعطا نموده اســت. در خصوص اشــخاص ذینفع در ماده 2 این قانون 
آمده است: »هر شخص یا هر گروه ذی نفع می تواند در خصوص نشانه های جغرافیایی به منظور جلوگیری 

از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها در دادگاه اقامه دعوا نماید:
الف( معرفی و انتساب غیر واقعی و گمراه کننده مبدأ جغرافیایی کاال.

ب( هرگونــه اســتفاده از نشــانه های جغرافیایی کــه مطابق مــاده )10 مکرر( کنوانســیون پاریس مصداق 
رقابت نامشروع باشد.«

بند دوم(دادگاه صالح
  علی االصول، دادگاه صالح جهت رسیدگی به خسارات وارده به افراد جمعیت محل اقامتگاه خوانده 
)فاعــل زیــان( و در دعــاوی کیفــری، دادگاه محل وقوع جرم می باشــد. لکــن قانون حمایت از نشــانه های 
جغرافیایی این قاعده را نقض نموده و رسیدگی به این گونه دعاوی را در صالحیت دادگاه عمومی و انقالب 
تهران دانسته است. ماده 13 این قانون مقرر می دارد: »رسیدگی به اختالفاتی که به موجب این قانون و 

آیین نامه اجرایی آن باید به دادگاه ارجاع شود، در صالحیت دادگاه عمومی و انقالب تهران می باشد.«
ج( عالئم جمعی

بند ب از ماده 30 قانون ثبت عالئم تجاری، عالمت جمعی را اینگونه تعریف نموده است:
  »عالمــت جمعــی یعنــی هر نشــان قابل رؤیتــی که با عنــوان عالمت جمعــی در اظهارنامــه ثبت معرفی 
می شــود و بتوانــد مبــدأ و یــا هرگونــه خصوصیــات دیگر ماننــد کیفیت کاال یــا خدمات اشــخاص حقیقی و 
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حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالك عالمت ثبت شده جمعی استفاده می کنند، متمایز سازد.« 
به عنوان مثال عالمت های مربوط به کانون وکال، کانون سردفتران، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام 
مهندســی و غیره از عالمت های جمعی هســتند که هر یك از اعضای آنهاـ  که ذی نفع محســوب می شــوند 
ـ می تواند تحت نظارت ســازمان های فوق از آن اســتفاده کنند. این عالمت بیشــتر به عضویت افراد تأکید 
دارد و بــر خالف نشــانه های جغرافیایی با کیفیت محصول یا خدمــات، ارتباطی ندارد و طبق قانون ثبت 

عالئم تجاری مالك عالمت جمعی نیز می تواند همانند اعضا از عالمت جمعی استفاده نماید.
طبق ماده 41 قانون ثبت عالئم تجاری مصوب سال 1386 »هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت 
عالمــت را درخواســت نمایــد. در ایــن صورت بایــد ثابت کند مفاد بند الــف ماده 30 و مــاده 32 این قانون 
رعایت نشــده اســت.« و در ماده 32 نیز هفت مورد برای عالئم غیر قابل ثبت برشــمرده اســت که از جمله 
آن در بند الف این قانون آمده: »]عالمت[ نتواند کاال یا خدمات یك مؤسسه را از کاالها و خدمات مؤسسه 
دیگر متمایز سازد.« بدیهی است منظور از ذی نفع در این ماده هر یك از افراد جمعیت است و افراد خارج 

از جمعیت ذی نفع در طرح دعوا محسوب نمی شوند.
در قانــون ثبــت عالئــم تجاری عالوه بر جبران خســارت برای هرگونه اســتفاده غیر مجــاز جرم انگاری نیز 
شــده اســت. ماده 61 این قانون مقرر می دارد: »هر شــخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شــود که طبق 
مــواد )15(، )28( و )40( نقــض حقــوق به شــمار آید یا طبق ماده )47( عمل غیر قانونی تلقی شــود، مجرم 
شناخته شده و عالوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال 
یا حبس تعزیری از نود و یك روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می شود.« و به موجب ماده 60 »نقض 
حقوق مندرج در این قانون، عبارتســت از انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توســط اشخاصی غیر از مالك 
حقــوق تحــت حمایت این قانــون و بدون موافقت او انجام می گیرد.« همچنیــن ابطال عالمت نیز یکی از 

شیوه های جبران می باشد )اعاده به وضع سابق( که در ماده 41 به آن اشاره شده است.
ماده 59 قانون ثبت عالئم تجاری رسیدگی به اختالفات ناشی از اجرای این قانون را در صالحیت شعبه 
یا شــعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران دانســته اســت و تجدیدنظر خواهی از آراء و نحوه رســیدگی 

این دادگاه ها را تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در اموری مدنی می داند.

7(نتیجه گیری
از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم که خسارت جمعی و فردی در آثار هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر دو 
قابل مطالبه و باید جبران شــوند و آنچه این دو را از یکدیگر متمایز می گرداند و به خســارت جمعی ویژگی 
می بخشــد همان تعداد نامحصور زیاندیدگان در خســارت جمعی می باشــد. اگر چه قوانین ما صراحتا در 
باب خســارت جمعی مقرره ای را پیش بینی ننموده اند لیکن ســکوت قانونگذار در مورد جبران خســارت 
جمعی به معنای نفی آن نیســت. طبق ماده 1 قانون مســئولیت مدنی که یك اصل کلی را بیان می دارد، 
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هر کس بدون مجوز قانونی به دیگری خســارتی وارد نماید اعم از اینکه خســارت مادی باشــد یا معنوی، 
مسئول خسارت وارده می باشد. با توجه به این اصل خسارات وارده از ناحیه فاعل زیان، چه به فرد باشد 

یا به جمعیت بایستی جبران گردد کما اینکه عقل و انصاف نیز به این موضوع حکم می کند.
اگــر جمعیــت دارای نماینــده باشــد و نماینده به موجب قانون یــا قرارداد حق طرح دعــوا و مطالبه ضرر 
و زیــان را از جانــب جمعیت داشــته باشــد، فقــط نماینده به نمایندگــی از جمعیت حــق دادخواهی دارد. 
البتــه عــدم وجــود نماینده نافی حق افــراد جمعیت در احقاق حق نیســت. در این صورت هر یــك از افراد 
جمعیت به تنهایی حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و در برخی موارد ممکن است با مطالبه یك نفر 
از افراد جمعیت از دیگران نیز رفع ضرر گردد در این صورت هدف سایر افراد تأمین و مستغنی از طرح دعوا 

می شوند.
امروزه با توجه به تشکیل جمعیت ها، اصناف، اتحادیه ها و... که افرادی با منافع و ویژگی های مشترك 
را در عضویــت خویــش دارنــد، بحــث حمایت از حقــوق جمعی ضرورت ویــژه ای پیدا کرده اســت. از این رو 
قانونگذاران کشورهای مختلف از جمله ایران در صدد وضع قوانینی با هدف حمایت از حقوق جمعیت ها 
برآمده انــد کــه نمونــه آن قانون حمایت از نشــانه های جغرافیایی مصوب ســال 1383 و قانون ثبت عالئم 
تجاری در خصوص عالئم جمعی می باشــد. هدف و رســالت این قوانین حمایت از حقوق جمعیت است 
که در صورت ورود ضرر، وارد کننده زیان مسئول جبران خسارت در مقابل جمعیت می باشد. با استفاده 
از مــالك ایــن قوانین و تعمیم و تســّری آن به موارد مشــابه می توان گفت حمایــت از حقوق جمعیت ها نیز 
از اهداف قانونگذار اســت و این عقیده که خســارت جمعی قابل مطالبه نیســت، مورد حمایت قانونگذار 
نمی باشــد. بــه جــرأت می توان گفــت امروزه حمایت از حقــوق جمعیت ها از اهمیت بیشــتری در قیاس با 
حقوق فردی پیدا کرده اســت. به عنوان مثال چنانچه حمایت قانونی از تولید کنندگان و ســازندگان یك 
کاالی خاص صورت نگیرد، امنیت تجاری نیز وجود نخواهد داشت و در چنین وضعیتی ضربه مهلکی به 
اقتصاد کشــور وارد خواهد شــد اّما خوشبختانه با وضع قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی حمایت از 

تولیدکنندگان که محور اصلی چرخ اقتصاد کشور هستند جنبه قانونی به خود گرفته است.
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