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Abstract
Stigma damage is one of the new kind of uncertain damages which cannot be
determinated with absolute or mathematical certainty and should be determinated
based on the reasonable certainty. In recent decades, it has been accepted as a
compensable damage in most United States courts in order to achieve the principle
of full compensation. This loss refers to the attribution of a negative or harmful
condition to the property, which is ultimately reflected in the price of the property
and reduces its market value. This article tries to introduce this new damage in the
US legal system with a descriptive-practical manner in order to familiarize
researchers with it and possibly reform the laws in the field of damages in the
Iranian legal system. The findings of this study show that despite the uncertainty in
determining the extent of this damage, it is possible to evaluate and calculate it more
accurately based on some indicators. It also seems that the Iranian legislator can
legislate in this regard by relying on Articles 1 and 3 of the Civil Responsibility
Code and also based on the well-known rule of “No Loss” rule in Islamic
jurisprudence.
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چکیده
خسارت ناشی از سوء شهرت اموال یکی از اقسام جدید خسارات غیرقطعی است که رهر اسهاس
قطعیت مطلق یا ریاضیاتی قارل تعیین نیست و رر پایۀ قطعیت معقول قارلیت مطالب و ارزیهاری
دارد .این خسارت در ده های اخیر در ریشتر محاکم ایاالت متحدۀ امریکا ر عنوان یک خسارت
قارل جبران در راستای نیل ر اصل جبران کامل خسارات پذیرفت شهد اسهت .منرهور از ایهن
خسارت انتساب یک امر منفی یا وضعیت زیانرار ر اموال است ک این امر منفهی در نهایهت در
قیمت آن مال منعکس شد  ،سبب کاهش ارزش معامل ای آن در رازار میشود .نگارنهداان ایهن
نوشتار در تالشاند تا را رویکردی توصیفی -تحلیلی ر معرفی این خسهارت جدیهد ردردازنهد تها
زمین ای ررای آشنایی پژوهشگران را آن و احیاناً اصالح قوانین حوزۀ خسارات در نرهام حقهوقی
ایران راشد .یافت های این تحقیق نشان میدهد ک را وجود عدم قطعیتی که در تعیهین میهزان
این خسارت وجود دارد ،میتوان رر اساس ررخی شاخصها ره ارزیهاری و محاسهبۀ دقیهقتر آن
پرداخت .ر نرر میرسد ک را اتکا ر مواد  1و  3ق.م.م و نیز رر پایۀ قاعدۀ معروف الضرر در فق
اسالمی ،قانوناذار ایرانی میتواند در این خصوص ر وضع قانون ردردازد.
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مقدمه
خسهارت ناشهی از سهوء شههرت (رههدنامی) امهوال ( ،)Stigma damagesیکهی از اقسهام خسههارات
غیرقطعی است ک در دو دهۀ اخیر و در محاکم سراسر ایاالت متحدۀ امریکا ر عنوان یک خسهارت
قارل مطالب در حوزۀ حقوق خسارات مطرحشد و مطالبۀ آن ر نحو فزایند ای افزایش یافت است
( .)Geisinger, 1997: 452ر طور کلی اعتبار یا شهرت در مباحث مرروط ره حقهوق خسهارات ،در
چهار زمینۀ اصلی مطرح میشود ک عبارت است از اعتبار اشخاص 1،اعتبار اموال ،اعتبهار تاهاری و
اعتبار رینالمللی دولتها .آنچ در این نوشتار مدنرر قرار میایرد ،اعتبار و شههرت امهوال اسهت و
خسارت وارد رر آن را عنوان «خسارت ناشی از سوء شهرت اموال» مطهرح میشهود که مقصهود از
آن ،انتساب یک امر منفی یها یهک وضهعیت زیانرهار نسهبت ره اعتبهار مهالی (اعهم از منقهول یها
غیرمنقول) است ک این امر منفی -ر تعبیر ررخهی از نویسهنداان (-)Vale & Cline, 1998: 835
همچون «سای شومی» ( )Ominous shadowرر ارزش آن مال اثر میاذارد و درنهایت ر کهاهش
ارزش معامل ای آن مال در رازار منتهی میشود ( .)Anderson, 2015: 1این امر منفی یها وضهعیت
زیانرار از خودِ زیان یا آلودای فیزیکی مال ناشی نمیشود ،رلک ریشه در تصهور منفهی یها تهرس
ناشناختۀ همرا آن دارد .درواقع این خسارت ناشی از تفکر یا تصوری است ک اشخاص نسهبت ره
آن مال دارند؛ صرف نرر از اینک تصورات آنها در مورد آن مال ،واقعی یها معقهول رهود راشهد یها
خیر ( .)Johnson, 1996: 190اارچ این خسارت اغلب در حوزۀ مسئولیت مهدنی (ر خصهوص در
مورد آلودایهای زیستمحیطی) مطرح میشود و یک ارایش جدید مطالباتی در مباحهث حقهوق
محیطزیست است ( ،)Gibson, 1995: 434اما محدود و منحصر ر آن نیست و در حوزۀ مسئولیت
قراردادی هم قارلیت طرح دارد (.)Charmers, 1996: 45
در میان مواردی ک راعث ایااد سوء شهرت در اموال میشود ،آلودایههای زیسهتمحیطی
مهمترین و رایجترین موضوع ررای مطالبۀ این خسارت است؛ ر ویژ پس از تصویب قانون جامع
پاسخگویی ،مسئولیت و جبران خسارات زیستمحیطی2در ایاالت متحدۀ امریکا ،استفاد از ایهن
اصطالح در قوانین و مقهررات ،آثهار آکادمیهک حقهوقی و آرای ق هایی ر شهدت افهزایش یافهت
( ،)Lusvardi & Warren, 2003: 221تاجایی ک امروز این اصطالح ریشتر در مورد اموالی که
آلود شد اند یا در مااورت و یا نزدیکی اموال آلود قرار دارند ،ر کار ررد میشود.
در اذشت این خسارت جزء خسارات شناخت شهد و قارهل مطالبه قهرار نمیارفهت ،زیهرا
داداا ها آن را در تعارض را شرط قطعی رودن خسهارت میدانسهتند و معتقهد رودنهد که ایهن
خسارت یک خسارت غیرقطعی و مبتنهی رهر فرضهیات اسهت ،درنتیاه قارلیهت مطالبه نهدارد
 . 1ررای مطالعۀ ریشتر در خصوص حمایت حقوقی از شهرت اشخاص ،ر.ک .میرشکاری.361-339 :1399 ،
2. Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) (1980).
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( .)Muldowney & Harrison, 1995: 526مهمترین ایراداتی ک رهر قارلیهت مطالبهۀ آن مطهرح
میشود ،عبارتاند از:
 موضوع خسارت ،سوء شهرت است ک ریش در تصور منفی یها تهرس ناشهناختۀ مهردم
نسبت ر یک مال دارد و از نحوۀ تصور و تفکر آنها نسبت ر آن مهال ناشهی میشهود؛
رنارراین موضوع خسارت یک امر غیرمادی و مرروط ر امهور ذهنهی و روانهی اسهت که
ارزیاری و محاسبۀ آن را رسیار دشوار مینماید (.)Johnson, 1996: 190
 سوء شهرت در طول زمان متغیر و پراکند است؛ ر این معنا که در ارتهدای پوشهشهای
رسان ای یا انتشار اطالعات مرروط ر آلودای یا ورود زیان ،اثر آن رر مخاطبان ریشتر است
و را اذشت زمان و احیاناً پاکسازی یا تعمیرات ،اثر آن کاهش مییارد؛ پس این مفههوم در
طول زمان پایدار نیست و تغییر میکند ( )Schlichter, 1997: 1149و رر اساس تحقیقهات
رسههیاری از محققههان ،ایههن کههاهش ارزش در اغلههب مههوارد کوتا مههدت اسههت ( & Wise
)Pfeifenberher, 1994: 1435-1439؛ درنتیا انداز ایری اثر سوء شهرت رسیار دشهوارتر
از انداز ایری اثر خودِ آلودای یا زیان است.
 کاهش ارزش مال ر واسطۀ سوء شهرت ،اثر رسهیار نهاچیزی خواههد داشهت نسهبت ره
مالکی ک اصالً قصد فروش مالش را ندارد یا حهداقل درزمهانی که ایهن رهدنامی در اوج
است و دارای ریشترین اثر رر ذهن خریداران اسهت ،قصهد معاملهۀ آن مهال را نهدارد .در
ایناون موارد ،محاسبۀ اثر رسیار دشوار است و شاید حکم دادن ره جبهران آن ره دارا
شدن ناعادالن خواهان منتهی شود (.) Schlichter, 1997: 1154
 ارزیاری این خسارت ر ویژ در مورد آلودایهای زیستمحیطی نیاز ر تعیین عهواملی دارد
ک تعیین آنها رسیار دشوار است ،ازجمل سطح واقعی خطهر ،قارلیهت پایهداری آلهودای،
امکان رازاشت مادد آالیند ها ،سطح ترس و شدت نگرانی خریهداران آینهدۀ مهال ،عهدم
تمایل رانکها و مؤسسات مالی در اعطای تسهیالت ر ایناون امهوال و غیهر که تمهامی
این عوامل رر ارزش مال در رازار و تصمیم خریداران احتمالی آیند اثراذار خواههد رهود (
.)Vale & Clin, 1998: 836;Muldowney & Harrison, 1995: 525
 اثبات رارطۀ سببیت در پروند های زیستمحیطی معموالً دشوار است (Johnson, 1996:
 ،)204ر ویژ آنک در ررخی از موارد کاهش ارزش مال ممکهن اسهت در نتیاهۀ عوامهل
چنداان ای راشد ک سوء شهرت یکی از آنها اسهت .در ایناونه مهوارد ،تفکیهک ایهن
عوامل و تعیین رارطۀ سببیت و همچنین میزان تأثیر سوء شهرت رر ارزش مهال رسهیار
دشوار خواهد رود (.)Patchin, 1991: 167
 یکی دیگر از ایرادات مطرحشد  ،رحث جبران م اعف خسارات است را این استدالل که
را صدور حکم ر جبران هزین های تعمیرات یا پاکسازی و رازاشهت ره حالهت اولیه ،
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کلیۀ خسارت وارد رر یک مال جبران میشود و حکم دادن ر جبران خسارت ناشهی از
سوء شهرت در واقهع ،راعهث جبهران م هاعف خسهارت و دارا شهدن ناعادالنهۀ خواههان
میشود (.)Gibson, 1995: 387, 393
 از طرف دیگر ررخی از مخالفان معتقدند ک مااز دانستن مطالبۀ این خسارت نادرسهت
و رر اساس تحلیلهای هزین  -فاید اقتصادی ناکارآمد است ،زیرا پذیرش آن آثار جانبی
متعددی رر جامع و سیستم ق ایی خواهد داشهت .یکهی از آنهها افهزایش هزینه های
دادرسی است .دعاوی مرروط ر مطالبۀ این خسارت غالبهاً پیچیهد  ،زمهانرر و هزینه رر
است و استفاد از دیهداا های کارشناسهان متخصهص و متعهدد (حهداقل در دو زمینهۀ
حقوقی و زیستمحیطی) الزم ر نرر میرسد .در نتیا  ،ماهاز دانسهتن مطالبهۀ آن ره
افزایش هزین های دادرسی منتهی خواهد شد .از طرف دیگر مااز دانستن آن راب اقامۀ
دعاوی واهی را راز میکند ک در نهایت ر افهزایش پرونهد ها مناهر میشهود .ره عالو
مااز دانستن آن در ررخی موارد را منافع عمومی جامعه در تعهارض خواههد رهود ،زیهرا
اارچ ممکن است دفع ررخی زرال ها یا ایااد ررخی مواد و آالیند ها خطرناک راشد ،اما
راید ر یاد داشت راشیم ک ااهی همین خدمات یکهی از مهمتهرین خهدماتی اسهت که
دولتها ررای ادامۀ زیست جوامع ارائ میدهند و پهذیرفتن ایهن خسهارت ،هزینهۀ دفهع
زرال ها و یا تولید ررخی مواد ضروری و مفید را رسیار اهران و غیهر سهودآور مینمایهد و
دیگر کسی حاضر ر ارائۀ چنین خدماتی نخواهد رود (.)Schlichter, 1997: 1155-1156
این ایرادات ر تدریج و را اذر زمان کمرنگتر شد و پاسخهایی نسبت ر آنها ارائ اردید؛ ازجمل :
 ایراداتی چون «غیرمادی رودن» و همچنین «متغیر و ناپایدار رودن» این خسارت در
طول زمان و نیز «دشواری اثبات رارطۀ سببیت» در مورد خسارات دیگهر (ازجمله
خسارات معنوی ،خسارت وارد رر اعتبار تااری و غیر ) هم وجود دارد ،اما در قارل
مطالب رودن آن ها در اغلب نرام های حقهوقی تردیهدی وجهود نهدارد .ضهمن آنکه
دشواری ارزیاری و محاسب ر هیچ وج ماوزی رهرای عهدم جبهران کامهل خسهارت
نیست و حداقل تها میزانهی که اثبهات و ارزیهاری آن رها دالیهل و مهدارک معقهول
امکان پذیر است ،جبران خسارت راید ر عمل آید .ر عالو را توسعۀ شیو های نهوین
ارزیاری و محاسب  -ک در ادام مورد رررسی قرار خواهد ارفت -رسیاری از این اون
مشکالت مرتفع شد است.
 در مورد ایراد «قصد معامل » نیز یادآوری این نکت ضروری است ک رهرای مطالبهۀ
این خسارت همانند دیگر خسارات ،شرایطی الزم است ک یکی از آن ها اثبات ورود
زیان ر خواهان است و خواهان می رایست ثارت نماید ک قصهد معامله داشهت یها
معامل ای اناام داد و ر واسطۀ سوء شهرت مال ،متحمل زیان شد است؛ رنارراین
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در مواردی ک خواهان نتواند این امر مهم را ثارهت کنهد ،حکمهی ره جبهران ایهن
خسارت داد نخواهد شد.
 در مورد ایراد «جبران م اعف خسارت» نیز راید ر این نکت مهم توج نمود ک حکهم
ر جبران هزین های تعمیر یا پاکسازی (اعاد ر حالت سارق) و نیهز جبهران خسهارت
ناشی از سوء شهرت ،دو حکم متفاوت ررای دو نوع خسارت متفاوت است و ن دو حکهم
ررای یک خسارت واحد (.)Gibson, 1995: 397
 در مورد ایراد «افزایش هزین های اقامۀ دعوی و دیگر آثار جانبی» نیز راید ذکر کرد که
اوالً افزایش هزین ها نمیتواند مانعی رر سر را جبران کامل خسهارت وارد راشهد .ثانیهاً
همانطور ک مطرح شد ،این خسارت یک خسارت خاص محسوب میشهود؛ در نتیاه ،
همانند تمامی خسهارات خهاص اثبهات آن از اسهتانداردهای رهاالتری ررخهوردار اسهت و
ر سادای ر آن رأی داد نمیشود .ر عالو رهار اثبهاتی آنههم ررعههدۀ خواههان اسهت.
همین امر عامل مهمی در جلوایری از طرح دعاوی واهی در محاکم است.
در نهایت ،امروز این خسارت رها وجهود ایراداتهی که از سهوی ررخهی در مهورد آن مطهرح
می شود ،یک خسارت قارل مطالب است و اثبات دقیق و ریاضهیاتی میهزان آن الزم نیسهت ،امها
صرف حدس و امان هم ررای صدور رأی ر جبران کهافی نیسهت و رهرای مطالبهۀ آن خواههان
میرایست را دالیل معقول و معتبر موارد زیر را اثبات نماید:
 -1سوء شهرت (ردنامی) واقعاً وجود داشت است -2 .این سوء شهرت پایدار و دائمی رهود و
یک امر موقت و اذرا نبود است -3 .سوء شهرت واقعاً رر ارزش مال در رازار اثر اذاشت و رارطۀ
سببیت میان سوء شهرت و کاهش ارزش مال موجهود اسهت -4 .میهزان کهاهش ارزش مهال در
نتیاۀ این ردنامی را دالیل معقول قارل ارزیاری است -5 .هزین های تعمیرات یا پاکسازی رهرای
جبران کامل خسارت وارد ر خواهان ناکافی راشد (.)Gibson, 1995: 399
ررای رررسی این خسارت الزم است تا ارتدا مفههوم سهوء شههرت ایاادشهد رهرای امهوال و
عواملی ک راعث ایااد آن می شوند ،تبیین اردد .در ادام ررای شناخت رهتر این خسارت تمایز
آن از ررخی خسارات مشار مورد تحلیل قرار ایرد .سدس مهمتهرین شهیو های ارزیهاری آن رها
توج ر عدم قطعیت موجود در آن ،معرفهی اهردد و در نهایهت ،قارلیهت پهذیرش آن در نرهام
حقوقی ایران مورد رررسی قرار ایرد.

 .1مفهوم سوء شهرت اموال
ر لحاظ لغوی در فرهنگهای لغت در خصوص واژۀ سوء شهرت فهرستی از معانی ذکهر شهد اسهت
ک تقریباً همگی آنها را تعاریر متفاوت ر یک مفهوم اشار دارنهد .رهرای نمونه در فرهنهگ ورسهتر در
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ررارر این واژ مفاهیم متنوعی ارائ شد است؛ ازجمل « :عالمت یا نشانۀ سهرزنش ،ریآررویهی ،ننهگ و
رسوایی ،عالمت یا ررچسبی که انحهراف از یهک هناهار را نشهان میدههد ،ررچسهب یها نشهان ای از
سرزنش یا محکومیت شدید یک فرد یا یک شیء» (.)Kaethe & Cook & Soukhanov, 1984: 98
ر لحاظ تاریخی واژۀ » «Stigmaرا ارتدا یونانیان راسهتان ره کار رردنهد و کهارررد آن نشهان
دادن وجود یک ننگ ،رسوایی ،ردنامی یا ریآررویی در یک فرد مشخص در جامع رود .ر تهدریج
استفاد از این واژ عمومیتر شد و مصارف و کاررردهای جدیدتری پیدا کرد و ر جز اشخاص در
مورد اموال هم ر کار رفت .این تغییر کارررد تا جایی ادام پیدا کرد ک امروز منرور از این واژ
در اغلب نوشت های حقوقی ،انتساب یک امر منفی یا یک وضعیت زیانرار رهر امهوال اسهت و در
مورد اشخاص از این واژ معموالً استفاد نمیشهود ( .)Gregory et al, 1995: 220همچنهین در
فرهنگهای لغت تااری نیز از این واژ استفاد نشد اسهت و در ایهن حوز هها واژۀ »«Stigma
کاررردی ندارد ( )Elliot-Jones, 1996: 56و ررای نشهان دادن خسهارت ناشهی از سهوء شههرت
تااری از عبارات دیگری استفاد میشود.
ر لحاظ اصطالحی منرور از عبارت «سوء شهرت یا ردنامی اموال» انتساب یک امهر منفهی یها
یک وضعیت زیانرار رر اموال (اعم از منقول و غیرمنقول) است .ایهن امهور منفهی یها وضهعیتهای
زیانرار میتواند مواردی همچهون وقهوع تصهادفات ،وجهود سروصهدا ،پارازیتهها ،تشعشهات ،رهوی
نامطلوب ،مشکالت ژئوتکنیکی ،عیوب طراحی و ساخت ،کشف ررخی آلودایهای مهواد شهیمیایی
یا ریولوژیکی خطرناک ،یادآوری ررخی وقایع ناخوشایند همچون وقوع قتل و خودکشهی یها وقهایع
غیرمتعارف ازجمل اجرای مراسم اح ار و جنایری ،دفن مرداان ،استفاد از ررخی مکانها رهرای
تولید محتوای پورن ،تروریسم و موارد دیگری راشد که راعهث ایاهاد یهک «ررچسهب یها انتسهاب
منفی» رر آن مال میشود (.)Young, 2001: 409; Hajnal, 2017: 1617-1622

 .2تمایز خسارت ناشی از سوء شهرت اموال از مفاهیم مشابه
ر منرور آشنایی دقیق تر را ماهیت این خسارت و پاسخ ر ررخی از ایهرادات مطروحه ضهروری
است ک این خسارت را مفاهیم مشار دیگر مورد مقایس قرار ایرد تا تفاوتهای آن و ضهرورت
توج مستقل ر آن آشکارتر اردد.

 .1 .2عدمالنفع
مطارق نرر ررخی از نویسنداان ،س وء شهرت دارای ماهیت دواان رود  ،شبی دو روی یک سک
است ک یکطرف آن «خسارت» و طرف دیگر آن «منفعت» قهرار دارد .کسهانی که رهر جنبهۀ
منفعت رودن آن تأکید میکنند ،معتقدند ک این خسارت چیزی ریشتر ازآنچه اقتصهاددانان رها
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عنوان «جستاوی معامل (رهتر)» مینامند ،نیست ک در تمامی اینها تالش رر این است تها رها
حذف عامل ردنامی ،ارزش مال راالتر رود و درنتیا سود ریشتری ررای مالهک آن حاصهل شهود
( .)Lusvardi& Warren, 2001: 63-88ر تعبیر دیگر ،را فهروش مهالی که دارای سهوء شههرت
است ،زیانی در سود مورد انترار مالک حاصل میشود و این ازدسهت دادن منهافع مهورد انترهار
( )Loss of expected profitچیزی جز عدمالنفع نیست (.)Stott, 1988: 388
ررای پاسخ ر چنین شبه ای الزم است دو تفاوت اصلی میان خسارت عدمالنفع و خسهارت
ناشی از سوء شهرت مورد توج قرار ایرد :اول آنک خسارت ناشی از سوء شههرت راعهث ایاهاد
نقصان و کاستی (ضرر) در دارایی موجود مالک آن میشود ،درحالی ک عدمالنفع از ایااد ثروت
یا سود ریشتر جلوایری میکند ردون اینک نقص و کاستی در دارایی موجود ایااد نماید.
دوم آنک عنصر عدم قطعیت در خسارت ناشی از سوء شهرت ،در میزان خسارت وارد است
ن اصل وقوع خسارت ،درحالی ک در عدمالنفع عنصر عدم قطعیت در اصل وقوع خسارت اسهت
و ن میزان خسارت؛ ر همین دلیل هم اثبات آن دشوارتر و پیچید تر است.

 .2 .2خسارت کاهش ارزش اموال
یکی از نزدیکترین مفاهیم ر «خسارت ناشی از سهوء شههرت ایاادشهد رهرای امهوال» ،موضهوع
«کاهش ارزش اموال» ( )Diminution of propertyاست .این شباهت تها حهدی اسهت که ررخهی
محاکم این دو اصطالح را ر جای یکدیگر ره کار میررنهد ،درحهالی که همیشه ایهن دو اصهطالح
یکسان نیستند .را آنک سوء شهرت اموال درنهایت منتهی ر کاهش ارزش آنها میشود ،اما تفهاوت
ظریفی میان این دو اصطالح وجود دارد ک کارررد هرکدام را متمایز از دیگری مینمایهد .اصهطالح
کاهش ارزش ،زمانی مطرح میشود ک مالی متحمل خسارت فیزیکی شد راشهد و حتهی پهس از
تعمیر هم کامالً ر حالت اولیه ررنگشهت راشهد .ره عبارتدیگر ،قسهمتی از آسهیب فیزیکهی وارد
غیرقارل تعمیر راشد؛ ررای مثال ،پس از وقوع یک تصادف ،اتومبیلی آسهیبدید راشهد و علهیرغم
تعمیر ،هنوز از ضعف ررخی قسمتها مثالً ضعف قسمتهای فلزی ررخوردار راشد .در این حالت از
عبارت «خسارت کاهش ارزش مال» استفاد میشود ،درحالی ک در رحث «خسارت ناشی از سهوء
شهرت اموال» علت کاهش ارزش ،صدمات فیزیکی یا آلودای نیست ،رلک منشأ این کهاهش ارزش
تصور و تفکری است ک نسبت ر آن مال ایااد شد است؛ درنتیا منشأ آنیک امهر غیرمهادی و
ناملموس است و حتی اار کامالً ر حالت اولی رازاردد رازهم ممکن است این تصور منفی یا ترس
مردم نسبت ر آن مال موجود راشد (.)McMeekin, 2012: 261
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 .3شیوههای ارزیابی خسارت ناشی از سوء شهرت اموال
ررای ارزیاری خسارات غیرمادی همچون سوء شهرت امهوال ،منهارع راهنمهای رسهیاری -ههم در
سطح رینالمللی و هم در ایاالتمتحدۀ امریکا -وجود دارد ک هرچند اسهتفاد از آنهها الهزامآور
نیست ،اما ر واسطۀ اهمیهت و متحدالشهکل رودنشهان ره عنوان یهک منبهع راهنمهای مههم ،در
ارزیاریها و نوشت های حقوقی این حوز مهورد توجه قهرار میایهرد ( .)Bartke, 2011: 357از
جملۀ آنها در سطح رینالمللهی میتهوان ره اسهتانداردهای رینالمللهی ارزیهاری International
) Valuation Standards (IVSکهه از سههوی شههورای اسههتانداردهای رینالمللههی ارزیههاری
) International Valuation Standards Council (IVSCتهیهه شههد و نیههز اسههتاندارهای
متحدالشههکل مررههوط ر ه روی ه های حرف ه ای ارزیههاریThe Uniform Appraisal Practice
 (USPAP) Standards of Professionalاشار کهرد که مؤسسهۀ ارزیهاری امریکها آن را فهراهم
نمود است .صرف نرر از این منارع راهنما ،روش عمومی و شناخت شد ررای محاسبۀ خسهارات
ناشی از سوء شهرت اموال ،رررسی «تفاوت میان ارزش فعلی و ارزش سارق مال» است .تهاکنون
روشهای اونااونی ررای ارزیاری و محاسبۀ خسارت در این دو زمان مطرح شد است ک تمامی
آنها در دو ارو اصلی قارلتقسیم هستند :روشهای سنتی و روشهای نوین.

 .1 .3روشهای سنتی (کالسیک)
روشهای سنتیِ ارزیاری خسارات معموالً در مواردی کارررد دارند که اطالعهات کهاملی از رهازارِ
مالِ آسیبدید وجود داشت راشد .را توج ر اینک استفاد از این روشها نسبتاً ساد تر است و
در منارع راهنمای رینالمللی و داخلی کشورها مورد اشار واقع شد است ،رنارراین اولین ازینۀ
انتخاری ،ق ات ،داوران و کارشناسان ررای ارزیاری این خسارت محسوب میشهوند؛ هرچنهد که
هیچکدام از آنها کامل و رینقص نیستند .این روشها عبارتاند از:

 .1 .1 .3روش مقایسۀ بازاری (مقایسۀ مستقیم معامالت مشابه در بازار)
روش رازاری یا روش مقایسۀ معامالت مشار در رازار -ک را عناوین متفهاوتی از سهوی نویسهنداان
مختلف مطرح میشود 1،-پرکاررردترین و دقیقترین روش ارزیاری این خسهارت اسهت و اشهار ره
این نکت دارد ک ررای محاسبۀ این خسارت ،فرمول اصلی ،کسر نمودن ارزش فعلی مهال (پهس از
وقوع خسارت و صرف هزین های تعمیر یا پاکسازی) از ارزش قبلی مال (قبهل از وقهوع خسهارت)
 .1این روش را عناوین متفاوتی در نوشت های مختلف حقوقی مورد اشار قرار میایرد؛ ازجمل :
Market method/ Direct market comparison approach/ Comparable sales analysis/ Traditional sales
comparison approach/ Appraised-by-comparison/ Paired sales analysis.
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است ک ررای آااهی از ارزش مال آسیبدید در این دو مقطع زمهانی ،میرایسهت آن را رها امهوال
مشار در رازار مقایس نمود .ررای اعمال این روش الزم است ارزیاب ارتدا ارزش مال قبهل از وقهوع
خسارت و همینطور پس ازآن را رر اساس تعداد کافی معامالت اناامشد در مورد اموال مشار در
رازار تعیین نماید و ارزش فعلی را از ارزش قبلی کسر کند .سدس رقهم ر دسهتآمد را رهر اسهاس
ویژایهای خاص و منحصرر فرد هر مال تعدیل نماید (.)Patchin, 1994: 402
راوجود سادای ر کارا یری این روش و نیز دقت و شفافیت و همچنین تعیهین خسهارت رهر
اساس واقعیات موجود در رازار ،ررخی از نویسهنداان معتقدنهد که در مهورد رع هی از امهوال-
ر ویژ در پروند های زیسهتمحیطی -اسهتفاد از ایهن روشِ ارزیهاری امکانپهذیر نیسهت ،زیهرا
ر ندرت میتوان اموالی را پیدا کرد ک هم ازحیهث ویژایههای خهود مهال – مثهل ویژایههای
جغرافیایی ،اقتصادی ،مشخصات فیزیکی ،کاررردی و غیر  -و هم حدود ،اسهتر  ،نهوع و درجهۀ
آلودای کامالً مشار راشند (.)Johnson, 1996: 206; Schlichter, 1997: 1150

 .2 .1 .3روش هزینهای یا جایگزینی ()The Cost method/ Replacement method
در این روش ،ارزیاب رهرای محاسهبۀ خسهارت وارد ر واسهطۀ سهوء شههرت ،اقهدام ره تعیهین
هزین های الزم ررای ساخت مادد مالی را همان ویژای یا ویژایهای مشهار مینمایهد .اارچه
این روش ر صورت محدود و در مواردی ک مال آسیبدید دارای ویژایههای منحصهرر فردی
راشد ک ر سادای نتوان معامالت مشهار آن را پیهدا کهرد ،مهورد اسهتفاد قهرار میایهرد ،امها
مهمترین ایراد آن عدم ارتبهاط میهان هزینه های الزم رهرای سهاخت ماهدد و میهزان خسهارت
ایاادشد در اثر سوء شهرت است ( .)Schlichter, 1997: 1150ر عبارت دیگر در اغلهب مهوارد،
سوء شهرت کل ارزش مال را ازرین نمیررد تا میهزان خسهارت ررارهر رها هزینه های الزم رهرای
ساخت مادد همان مال یا مال مشار راشد .از طرف دیگر این روش صرفاً رر هزین های سهاخت
مادد تمرکز مینماید و عنصر سود و نیز هزینۀ فرصت را مدنرر قرار نمیدهد.

 .3 .1 .3روش درآمددی یدا تعیدیر بدر اسدا

ندر سدرمایهگذاری ( The Income

)analysis/ Capitalization rate method
این روش معموالً در مورد اموال تااری (مولد) نریهر ادارات ،مراکهز خریهد ،پاسهاژهای تاهاری،
آپارتمانهای استیااری و مانند آن ر کار ارفته میشهود .درواقهع ایهن روش مبتنهی رهر سهود
اقتصادی و سطح ریسک سرمای اذاری است و در آن تأکید رهر درآمهدها و عوایهد حاصهل از آن
مالِ خاص است .در این روش -ک خود انواعی دارد -ارزیاب ،درآمد حاصل از مال آسیبدید را
را تنزیل جریان نقدیِ مورد انترار رر اساس ارزش خالص فعلی ر دست میآورد.
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این روش نیز دارای این ایراد مهم است ک اوالً شامل اموال غیرتااری (غیر مولد) نمیشهود
و ثان یاً در مورد اموال تااری نیز ممکن است اطالعاتی از رازار در مورد میهزان درآمهد حاصهل از
این مال در یک منطقۀ جغرافیایی خاص وجود نداشت راشد یا ناقص راشهد؛ در نتیاه  ،ارزیهاری
دقیقی از ارزش خالص درآمد حاصل از آن مال ر دست نمیآیهد یها مهال آلهود هنهوز فعالیهت
تااری خود را شروع نکرد راشد ک در این صورت هیچ مبنهایی رهرای ارزیهاری وجهود نخواههد
داشت ( .)Johnson, Op.cit: 206ر عالو تخمین درآمدهای آینهد (رهرای مهدتی رهیش از یهک
سال) تا حدودی دشوار و غیرقطعی خواهد رود.

 .2 .3روشهای نویر
منرهور از شهیو های نهوین ارزیهاری ،ره کارایری روشههایی اسهت که در آنهها از علهوم آمههار و
مدلسازی و همچنین اطالعات حاصل از نررسنایهای ر دستآمد از شهرکتکننداان در رهازار
(خریههداران ،فروشههنداان ،مصههرفکننداان ،دالالن ،قرضدهنههداان منههارع مههالی ،سهههامداران و
صاحبان سرمای  ،کارشناسان شرکتهای ریم ) ررای تکمیل اطالعات و محاسبۀ خسهارت اسهتفاد
میشود .این روشها معموالً زمانی ر کار ارفت میشوند ک اطالعات کاملی از رازار یک مال خاص
وجود نداشت راشد تا امکان مقایسۀ دقیق را فراهم آورد .در چنین مواردی ررای تکمیل اطالعات و
تعیین دقیقتر میزان خسارت وارد از شیو های نوین ارزیاری ر عنوان روشهای تکمیلهی اسهتفاد
میشود .در هنگام استفاد از این روشها توج ر چند نکت ضروری است:
اول اینک این روشها تکمیلکنندۀ شیو های سنتی ارزیاری هستند و ن جایگزین کاملی ررای آنها.
دوم آنک استخراج و تحلیل اطالعات جمعآوریشد در این روشها میرایست را دقت نرهر
صورت ایرد تا فرضیات در مرحلۀ تعیین میزان خسارت وارد نگردد.
سوم اینک این روشها دارای مبانی اقتصادی نیز هسهتند (McLean & Mundy, 1998: 1-
 .)2دو فرض یۀ اصلی اقتصادی در این خصوص تئوری انتخاب و تئوری حداکثرسهازی مطلوریهت
است؛ ر این معنا ک اوالً زمانی ک اشخاص یا رنگا های اقتصهادی رها دو یها چنهد کهاال مواجه
میشوند ،یکی را رر دیگری ترجیح میدهنهد (تئهوری انتخهاب) و ثانیهاً در تالشانهد تها میهزان
رضایت یها مطلوریهت خهود را در ایهن انتخابهها ره حهداکثر ررسهانند (تئهوری حداکثرسهازی
مطلوریت) .رر این اساس ،ررخی از نویسنداان معتقدند ک مفهوم اقتصادی «منافع یا مطلوریهت
مصرفکنند » ( )Consumer benefits/utilitieمیتواند مبنایی ررای انداز ایری زیهان ناشهی از
سوء شهرت اموال راشد .معیار سهنتی منهافع یها مطلوریهت مصهرفکنند  ،رحهث «اضهاف رفها
مصرفکنند » ( )Consumer surplusاست .منرور از این مفهوم تفاوت میهان حهداکثر میزانهی
است ک مصرفکنند ررای ر دست آوردن یک کاال تمایل ره پرداخهت دارد و قیمهت واقعهی و
جهاری آن کهاال در رهازار ( .)Carson & Mitchell, 1990: 1263-1267رهرای محاسهبۀ میهزان
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خسارت در این زمین میتوان ر جای اصطالح «اضاف رفا مصرفکنند » اصطالح جدیهدی رها
عنهوان «اضهاف رفها جبرانهی» ( )Compensating surplusمطهرح نمهود ( & Just & Hueth
 .)Schmitz, 1981: 69-73مقصود از اصطالح «اضاف رفا جبرانی» میزانهی از جبهران خسهارت
است ک در آن مالک یک مال ،میان مالکیت مال آلود و غیرآلود از همان نوع ،ریتفاوت اردد
( .)McLean & Mundy, Op. cit: 4ر عبارت دیگر ،پرداخت خسارت میرایست ر میزانی راشهد
ک تفاوتی میان مالکیت مال آلود و غیرآلود ررای مالک وجود نداشت راشد .ررای دستیاری ره
چنین میزانی از خسارت الزم است اطالعات مرروط ره تقاضهاهای مصهرفکننداان جمهعآوری
شود .ر همین دلیل نیز اکثر روشهای نوین ارزیاری عمدتاً مبتنی رر نررسنایها و جمهعآوری
اطالعات هستند تا رتوانند میزان اضاف رفا جبرانی را رر اساس تقاضاهای رازار تعیین نمایند.

 .1 .2 .3روشهای نظرسنجیمحور ()Survey-based
همانطور ک مطرح اردید ،در مواردی ک اطالعات رازار در مورد معامالت مرروط ره یهک نهوع
مال خاص یا اموال مشار آن کامل نباشد ،ررای تعیین میزان خسارت (ره تعبیهر ررخهی اضهاف
رفا جبرانی) ،جمعآوری اطالعات از طریق نررسنای یکی از روشهای تکمیل اطالعات اسهت.
روشهای نررسنایمحور عمدتاً ر س دستۀ اصلی تقسیم میشوند :ارزیاری احتمهالی ،تحلیهل
مشترک ،و کاهش ارزش استنباطشد (از سوی مالکان).
در «روش ارزیاری احتمالی» ،ارزیاب را توج ر نبود اطالعات رازاری مناسب ،اقدام ر تهیهۀ
پرسشنام هایی مینماید ک در آنهها جزئیهاتی از کمیهت و کیفیهت مهال موردرحهث تصهریح
میشود (.)Cabot, 1994: 29
«روش تحلیل مشترک» نیز فرایندی ررای استنباط ارزش کاال یا خهدمات خهاص اسهت .در
این روش ،انتخابِ اشخاص رین چند کاال یا خدمات مشار و یها ازینه های قیمتهی یها جبرانهی
متفاوت جمعآوری میشود.
در «روش کاهش ارزش استنباطشد » ،جزئیات کاملی از شرایط و ویژایهای مهال مهورد اخهتالف
در اختیار مالکان همان نوع مال مشار قرار میایرد و میزان کاهش ارزشی ک آنهها تعیهین مینماینهد
ر عنوان مبنایی ررای محاسبۀ خسارت مدنرر قرار میایرد (.)McLean & Mundy, 1998: 15

 .2 .2 .3روش ارزیابی گروهی (سیستماتیک) ()Valuation team approach
در ایههن روش کهه ررخههی ( )Wilson, 1992: 38آن را «رویکههرد سیسههتماتیک ارزیههاری»
( ) Systematic approach to valuationنیز معرفی مینمایند ،ارزیاری اروهی از کارشناسهان در
حوز های مرتبط زیستمحیطی ،حقوقی و دیگر حوز های مرروط  ،ر عنوان مبنهایی در تعیهین
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میزان خسارت ر حساب میآید .مدیریت این کار تیمی نیز ررعهدۀ ارزیهاب اسهت .او رها ترکیهب
اطالعات مرروط در زمین های مختلف و سدس اعمال تعدیالت متناسب را ویژایهای ههر مهال
خاص اقدام ر تعیین میزان مناسب خسارت میکند ( .)Bruce, 1997: 382ررای اسهتفاد رهتهر
از این روش ،رعایت چند نکت ضروری است :اول آنک کارشناسان انتخاری میرایسهت از دانهش،
تخصص ،تارر و ق اوتهای حرف ای ررخوردار راشند .دوم آنک این کارشناسان در اعهالم نرهر
خود ر همۀ عوامل مؤثر رر ارزش مهال توجه کهافی داشهت راشهند و عهالو رهر ویژایههای و
خصوصیات خود مال ،ر شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،عرفی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و غیر نیهز
در ارزیاریهای خود توج داشت و از اطالعات کافی در ایهن حوز هها ررخهوردار راشهند ( Stott,
 .)1988: 373را آنکه در اکثریهت پرونهد های مطروحه ایهن حهوز  ،از نرریهات کارشناسهان و
متخصصان استفاد میشود ،اما این روش ر تنهایی ررای صدور رأی کهافی نیسهت و الزم اسهت
ک کارشناسان مستندات ارزیاری خود و همچنین شیو ای را ک ررای محاسبۀ میهزان خسهارت
وارد استفاد کرد اند نیز توضیح دهند.

 .3 .2 .3روش قیمتگذاری گزینهای ))Option pricing model (OPM
یکی دیگر از روشهای ارزیاری خسارت ناشی از سوء شههرت ،اسهتفاد از «مهدل قیمتاهذاری
ازین ای» ( )OPMاست .در این روش کلیۀ ازین هایی ک مالک یهک مهال رهرای پاکسهازی و
اح یاناً توسع و ارتقای استفاد از مالش در اختیار دارد ،مورد رررسی و تحلیهل قهرار میایهرد و
میانگین ر دستآمد از این ازین ها ررای ارزیاری و محاسبۀ میزان خسهارت اسهتفاد میشهود.
این روش اصوالً در مورد اموال تااری (مولد) مورد اسهتفاد قهرار میایهرد و در طهول سهالها
استفاد از آن ر طور خاص در مورد اموال غیرمنقول مختلف (همچون پروژ های منارع طبیعهی،
زمینهای کشاورزی ،اموال استیااری) توسع یافت است.
در این روش ،ارزش مال آلود ر عنوان تارعی از زمان پاکسازی درنرر ارفت میشهود و زیهان
اضافی وارد رر ارزش مال ر واسط پاکسازی در زمان نامناسب نیز انداز ایری میشود .ر عالو در
این روش ر ماهیت متغیر و احتمالی جریانهای نقدی (نقدینگی) حاصل از مال نیز توج میشود
و چارچوری است ررای تخمین ارزش مال رر اساس ازین هایی ک مالک ررای پاسهخ ره انترهارات
متغیر نقدینگی دارد و همچنین اقداماتی ک میتواند ررای افزایش ارزش مال ر کار ایرد ( Lentz,
 .)& Tse, 1995: 121در این روش از نرر زمان پاکسهازی مالهک دو ازینه در دسهترس خواههد
داشت :یکی ،پاکسازی در رهترین زمان ممکن (زمان رهین ) و دوم ،پاکسازی در زمان نامناسهب.
همچنین ازین هایی ک مالک ررای ارتقا و توسهعۀ اسهتفاد از مهال (رهتهرین و رهاالترین اسهتفاد
ممکن) در اختیار دارد نیز مدنرر قرار میایرد .میانگین حاصهل از رررسهی تمهامی ایهن ازینه ها
مبنایی ررای تعیین میزان خسارت وارد خواهد رود .ررخی معتقدند که میتهوان از ایهن مهدل در
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مورد اموال غیرتااری (غیرمولد) نیز استفاد کرد .در ایناون موارد میتهوان ره جای جریانههای
نقدی (نقدینگی) عدد صفر را اذاشت یا حتی ارزشهای منفی مثل هزین های ریمه  ،مالیاتهها و
دیگر هزین های احتمالی را هم میتوان در این مدل قیمتاذاری قرار داد (.)Ibid: 123, 136
مهمترین مزیت این روش آن اسهت که ره ازینه های مختلهف در دسهترس مالهک رهرای
پاکسازی و استفاد از مالش توج میکند و انعطاف کافی رهرای تغییهر متغیرههای مختلهف را
دارد و نیز علیرغم توج ر ازین های مختلف ،شیو ر کارایری آن نیز ساد و کمهزین اسهت
و هم در مورد اموال تااری و هم اموال غیرتااری قارلیت ر کارایری دارد.
 .4 .2 .3سیسددتم نمرهدهددی بدده خطرهددای زیسددتمحیطی ( Environmental risk

)scoring system to assess
این روش مبتنی رر مطالعات موردی و همچنین تعیین سیستم نمر دهی ر اسباب ایاهاد سهوء
شهرت است .در این روش عامل ایااد سوء شهرت (مثالً آلودای) ر سطوح مختلف (مهثالً سه
سطح) تقسیم ،و ررای هرکدام نمر ای درنرر ارفت میشود .ررای نمونه  ،رهرای سهطوح پهایین
ریسک (آلودای) نمرۀ  ،0-3ررای سطوح متوسط ریسهک نمهرۀ  ،4-6و رهرای سهطوح شهدیدتر
ریسک نمرۀ  7-9درنرر ارفت میشود .رر اساس شدت ریسک یا آلودای نمر ای ر مال آلهود
اختصاص داد میشود و را مقایسۀ نمرۀ کل مال موضوع رحث را مطالعات موردی اناامشهد در
زمینههۀ امههوالی که ره همههان شههدت آلههود شههد اند ،میههزان خسههارت وارد تعیههین میاههردد
(.)Roddewig, 2000: 371-374
ررخی دیگر از نویسنداان در این روش از دست رندیهای ریشتری اسهتفاد کرد انهد .رهرای
نمون  ،یکی از نویسنداان از مدلی را عنوان «مدل ارزیاری ریسهک» ()Risk assessment model
استفاد کرد است ک صرفاً شدت ریسک یا آلودای را طبق رندی نکرد  ،رلک در کنار آن ،نهوع
فعالیتهای صنعتی اناامشد را هم طبق رندی کرد و در هر مورد ،رر اساس اینکه آلهودای از
چ فعالیتهایی ناشی شد و در چ سهطح و شهدتی منتشهر شهد و نیهز رهر اسهاس مطالعهات
موردیای ک از سوی ارزیاران دراذشت صورت ارفت و ر صورت یک رانک اطالعاتی اردآوری
شد است ،اثر سوء شهرت را رر کاهش ارزش مال تعیین مینمایند (.)Syms, 1997: 27-39
مهمترین ایراد روشهای نمر دهی یا درج رندی ،لزوم دسترسی ر اطالعات حاصل از اموال
آلود قارل قیاس را همان شدت آلودای است ک متأسفان ر واسطۀ منحصر ر فرد رودن ررخهی
اموال یا ررخی از انواع آلودایها ،ر ندرت مقایسۀ واقعهی ر دسهت میآیهد .ضهمن آنکه در ههر
طبق  ،میزان آلودای و میزان تأثیری ک رر کاهش ارزش اموال خواهد داشت ،یکسهان نخواههد
رود؛ رنارراین تعیین میزان ثارت خسارت ررای هر طبق  ،از انعطهاف کهافی رهرای درنرهر اهرفتن
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ویژایهای خاص هر مال یا هر نهوع آلهودای ررخهوردار نیسهت؛ در نتیاه در ررخهی از مهوارد
ارزیاری صورتارفت دقیق نخواهد رود.

 .5 .2 .3استفاده از مدل سهام -وثیقه ()Mortgage-equity model
آلودای ر طور رالقو جریان منافع آیندۀ حاصل از مال را کاهش و ضرورت جذب مادد سرمای
را افزایش میدهد .هردوی این موارد ارزش مال را کاهش خواههد داد .ره تعبیهر دیگهر ،وجهود
ویژایهای ریسکی در اموال ،هزینۀ سرمای اذاری رر آنها را افهزایش میدههد و در نتیاه ره
کاهش ارزش مال منتهی خواهد شد .مدل تحلیلی سهام -وثیق ر همین امر در رررسی میهزان
خسارت وارد توج میکند .درواقهع در ایهن مهدلِ تحلیلهیِ ریسهکمحور ،کهاهش ارزش مهال
ر عنوان تارعی از افزایش ریسک همرا آن (آلودای) درنرر ارفت میشود .این تحلیهل صهراحتاً
ر اثر وثیق ای و تحلیل سود سهام در فرایند درآمد حاصل از سرمای اذاری توج میکنهد و رهر
این امر تمرکز دارد ک سرمای اذاری رر اموال عموماً تهارعی از نهرخ رازاشهت سهرمای و سهود و
دیگر شرایط صاحبان سهام و قرضدهنداان منارع مالی است .این تکنیک منتسهب ره «لئهون
الوود» است  .او اولین شخصی رود ک استفاد از این تحلیهل را رهرای ارزیهاری ایهن خسهارت در
زمینۀ سرمای اذاری رر اموال غیرمنقول ر دست آورد و توسع داد؛ ر همین دلیل هم این روش
را عنوان معادلۀ « »Ellwoodنیز شناخت میشود (.)Charmers, & Jackson, 1996: 53
فرمول عمومی این تحلیل ر این شرح است1:
Ye – M (Ye + P 1/Sn – Rm) D0 1/Sn
___________________________________________

= R0

1 + Di J or K-factor

این فرمول نرخ سرمای اذاری کل را رر مبنای شرایط وااذاری سهام و پارامترهای مهالی (از
قبیل نسبت وام ر ارزش مال ،نرخ سود ،مدت استهالک و  )...و امارات مرروط ر تغییرات مهورد
انترار در ارزش مال و درآمد ،در مدت پروژ محاسب میکند.
در رازار یک مال ،اصوالً مفهوم ریسک از تصمیمات قرضدهنداان منارع مالی و سرمای اذاران
امالک و مستغالت ر دست میآید و ر عنوان نرخ سرمای اذاری منعکس میشود .ر همین دلیهل،
1. R0 = Overall capitalization rate.
Ye = Equity yield rate.
M = Mortgage ratio / or Loan-to-value ratio.
P = percent of loan paid off.
1/Sn = Sinking fund factor at equity yield.
Rm = Mortgage capitalization rate or mortgage constant.
D0 = Change in total property value.
Di = Change in income.
J = J-factor.
K = K-factor.
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ررخی معتقدند ک کاهش ارزش اموال آلود میتوانهد رهر اسهاس تعهدیلهای مررهوط ره سههام و
همینطور تصمیمات قرضدهنداان منارع مالی تخمین زد شود و فرمول سهام -وثیق چهارچوب
مناسبی را ررای ایهن تعهدیالت فهراهم میکنهد () Charmers, & Jackson, 1996: 53؛ ایهن مهدلِ
تحلیلی درواقع ،جایگزینی ررای روش تحلیل تنزیل جریان نقدی DCF1است (.)Ibid: 56
مهمترین مزیت این شیوۀ ارزیاری آن است ک در هر دو رویکرد مقایسۀ معامالت مشهار در
رازار و رویکرد درآمدمحور در ارزیاری استفاد میشود و از مزایای هر دو روش ررخهوردار اسهت.
ضمن آنک ازجمل روشهایی است ک از انعطاف کافی ررای توج ر تغییهر متغیرهها ررخهوردار
است و میزان ارزش و احیاناً کاهش ارزش مهال را رهر اسهاس واقعیهات موجهود در رهازار تعیهین
مینماید .اما مهمترین ایرادی ک رر این روش ارزیاری وارد است ،آنست ک صهرفاً رهر دو مؤلفهۀ
سود سهام و وثیق تمرکز دارد ک ممکن است در مورد ررخی از اموال را تمرکز صرف رهر آنهها
نتوان مبنای قارل اتکایی ررای تعیین ارزش مال و میزان خسارت وارد تعیهین کهرد .لهذا رهتهر
است ک ر عوامل دیگری هم در تعیین خسارت وارد توج شود.

 .6 .2 .3استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه (چندمتغیری) ()Multiple regression analysis
استفاد از تحلیلهای رارسیونی روشی است ک رر اسهاس اطالعهات اذشهت  ،نسهبتِ ههر متغیهرِ
مستقل را را قیمت اموال مورد تحلیل قرار میدهد .این روش پراستفاد است و ریشهتر در مباحهث
آکادمیک ارزیاری خسارات مطرح میشود .نتایج این تحلیلها میتواند اثبات نماید ک آیا اثهر مههم
و قارلتوجهی رر قیمت اموال وجود دارد ک منسوب ر شرایط زیستمحیطی اموال آلود راشهد یها
خیر .در استفاد از این مدل ،کارشناس میرایست توضیح دههد که چهرا ایهن متغیرههای خهاص
انتخاب شد اند و این مدل ر چ صورت ایااد و تفسیر شد است .ماموع اطالعهات استفاد شهد
در این تحلیل نیز راید در فایلهای کاری ارزیاب نگهداری شود (.)Jackson, 2003: 316
هرچند امروز تعداد ریشتری از کارشناسان حوزۀ خسارت از این روش ررای ارزیهاری خسهارت
استفاد میکنند ،اما دو ایراد مهم در خصوص این روش وجود دارد :اول آنک در این روش نیاز ره
جمعآوری اطالعات اذشتۀ آن مال است ک ااهی احتمال دارد را فقدان یها محهدودیت اطالعهات
مواج شویم .دوم آنک در استفاد از ایهن روش و نحهوۀ تحلیهل اطالعهات رایهد مراقهب خطاههای
محاسباتی رود .مثالً ممکن است ک عواملی غیر از آلودایهای زیستمحیطی هم رر قیمهت امهوال
اثراذار راشد ،درحالی ک ر عنوان متغیرهای مستقل مطرح نشهد راشهد و ایهن تفهاوت در تعیهین
متغیرهای مستقل ممکن است ر انتساب نادرست نتایج منتهی شود (.)Rogers, 2002: 208-213

1. Discount cash flow.
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 .7 .2 .3توجه به سایر شاخصها
یکی دیگر از روشهای ارزیاری این خسارت توج ر عوامل و شاخصهایی است ک را توجه ره
آنها میتوان ارزش مال و همچنین حدود کاهش ارزش آن را ر واسطۀ آلودای ر طور تقریبهی
تخمین زد .این شاخصها در دو دستۀ اصلی جای میایرند :شهاخصهایی که رهر اسهاس آنهها
میتوان ارزش مال را تخمین زد ،و شاخصهایی ک رر اساس آنها میتوان حهدود کهاهش ارزش
خسارت ناشی از آلودای را تخمین زد.
ازجمل شاخصهای مرروط ر تعیین ارزش اموال ر ویژ اموال غیرمنقول میتوان ره مهوارد
زیر اشار کرد:
 ماموعۀ فرمولها و محاسباتی ک ررای تعیین نرخ مالیات امهوال مهورد اسهتفادۀ ادارات
مختلف ،همچون ادارات مالیات و دارایی ،قرار میایرد و رر اساس آنها مالیهات سهالیانۀ
اموال تعیین میشود.
 ماموعۀ سوارق و اسناد شهرداریها در مورد اموال ،در مناطق مختلف جغرافیایی ک رر
اساس آنها میزان عوارض سالیانۀ اموال مختلف تعیین میشود.
 رررسی ماموعۀ سوارق ریم ای اموال درصورتی ک مال ریم شد راشد.
 تحلیل اسناد مالی و فرمولهای مرروط ر تعیین ارزش اموال که از سهوی کارشناسهان
مالی رانکها در رحث پذیرش وثیق و تعیین ارزش وثیق صورت ارفت راشد.
 رررسههی سههوارق تعیههین ارزش امههوال در دعههاوی مطروح ه و دیههداا های کارشناسههان
داداستری و ارزیاران در مورد آنها درصورتی ک سارقاً دعهوایی پیرامهون آنهها مطهرح
شد راشد (.)McMeekin et al, 2012: 284-285
ازجمل شاخصهای مرروط ر تعیین میزان کاهش ارزش ر دلیل آلودای نیز میتوان موارد
زیر را نام ررد:
 نوع و ماهیت آلودای؛
 درج  ،شدت و مقاومت آلودای؛
 چ شخص یا اشخاصی راعث ایااد این آلودای شد اند یا ایهن آلهودای ناشهی از چه
نوع فعالیت صنعتی است؛
 میزان ترس مردم از این آلودای و این مال تا چ حد است ()Mundy, 1992: 1-7؛
 تأثیر این آلودای رر سالمت اشخاص و محیطزیست تا چ حدی است؛
 محل آلود چ شرایط و ویژایهایی دارد؛
 آیا این آلودای ر طور کامل قارل پاکسازی است؛
 آیا ررنام جامعی ررای پاکسازی این آلودای (از سوی دولت ،سازمانها و یا اشهخاص
حقیقی) وجود دارد؛
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 آیا ررنام های ت مینی و ریم ای ررای خریداران احتمالی آیند  ،پیشرینی شد است؛
 چ طور و تا چ حد این آلودای رر استفاد از آن مال اثر اذاشت است؛
 آیا این آلهودای رهر اسهتفاد از مکانههای نزدیهک یها ماهاور نیهز اثهر داشهت اسهت
(.)Roddewig, 2000: 375-387
را رررسی ماموعۀ این عوامل و شاخصها میتهوان حهدود خسهارت وارد را تعیهین نمهود.
مهمترین مزیت این روش سادای و سههولت اسهتفاد از آن اسهت .درواقهع ره جای اسهتفاد از
مدلهای دشهوار آمهاری و ریاضهی که اغلهب ق هات و حقوقدانهان رها آن آشهنایی ندارنهد ،از
شاخصهای ملموستر استفاد میشود .ر عالو در این روش ر چندین عامهل در تعیهین ارزش
مال و میزان کاهش ارزش توج میشود؛ در نتیاه  ،ارزیهاری دقیهقتر و منطبهقتر رها واقعیهات
موجود در رازار خواهد رود و از انعطاف کافی ررای درنررارفتن شرایط و ویژایهای خهاص ههر
مال نیز ررخوردار است .را وجود چنین مزایایی ،مهمتهرین ایهراد ایهن روش تخمینهی و تقریبهی
رودن آن است.
در قوانین ررخی ایالتهای امریکا ،ازجمل تگزاس ،مقرر شد اسهت که رهرای جلهوایری از
جبران م اعف خسارت و نیز دارا شهدن ناعادالنهۀ زیاندیهد  ،درصهورتی که خوانهد مسهئول
آلودایهای ایاادشد شناخت شود ،میرایست مبلغی ر تناسهب خسهارات احتمهالی ره عنوان
وثیق در قالب سدرد ای تودیع نماید .خواهانهایی ک اثبات نمایند در زمان وجود سوء شههرت
نیاز ر اناام معامل داشت اند و مابور شد اند ک مال خود را ر واسطۀ سوء شهرت همرا آن ر
قیمت پایینتر از قیمت رازار معامل نمایند ،میتوانند از محهل ایهن سهدرد ها خسهارت خهود را
دریافت نمایند .البت داداا ها میرایست میزان سدرد و اینک تا چه مهدتی رایهد تودیهع شهود
(مثالً دو تا پنج سال پس از پاکسازی) را رر اساس ویژایهای خاص هر پروند مشخص نمایند
( .)Schlichter, 1997: 1158-1159در چنههین حههالتی ،هههم فرصههت جبههران خسههارت رههرای
زیاندیداان محفوظ میماند و هم امکان دارا شدن ناعادالنهۀ زیاندیهداان و در نتیاه  ،صهدور
فوری رأی ر جبران خسارت ،ازرین خواهد رفت.

 .4قابلیت جبران خسارت ناشی از سوء شهرت ایجادشدده بدرای امدوال
در نظام حقوقی ایران

در نرام حقوقی ایران– تاجایی ک مورد رررسی قرار ارفت  -ر این خسارت در قوانین و مقررات
و در آرای ق ایی ر صراحت اشار نشد است ،را این حهال ،ره نرر میرسهد قانوناهذار ایرانهی
میتواند را تکی رر مواد  1و  3ق.م.م و نیز را استناد ر قاعدۀ معروف «الضرر» در خصوص قارهل
مطالب رودن این خسارت قانوناهذاری نمایهد .قاعهدۀ الضهرر جهزء مشههورترین قواعهد فقههی
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پذیرفت شد است ک ر واسطۀ اهمیتش مستند رسیاری از مسائل فقهی و حقهوقی قهرن حاضهر
قرار ارفت است و رسیاری از رزراان فق رسالۀ مستقلی در مورد آن نوشهت اند (محقهق دامهاد،
 .) 131 :1390مستندات این قاعد  ،آیات و روایات معتبر رسیار و نیز حکم عقل است (انصهاری،
 1372ق .)372 :را وجود نصوص شرعی متعدد ،ردون تردید قبح ضرر و حسن جلوایری از آن و
در نتیا  ،نهی از اضرار از احکامی است ک عقل صرف نرر از متون شرعی یا ادلۀ نقلهی ره آن
حکم میکند (هادوینیا .)75 :1399 ،را وجود تعاریر و تفاسیر مختلفی ک در مورد تفسهیر ایهن
قاعد ذکر شد است (محقق داماد ،همان 133 :ر رعد) ،مفهوم این قاعد ر صورت کلی اینست
ک ضرر زدن در اسالم نفی شد و همچنین حکهم ضهرری در شهریعت جعهل نشهد اسهت .در
خصوص خساراتی همچون خسارت ناشی از سوء شهرت ایاادشد ررای اموال که در قهوانین و
همینطور متون فقهی تصریحی وجود ندارد ،این سؤال مطرح شد است ک آیا میتوان درجایی
ک حکمی از سوی قانوناذار ررای جبران یک ضرر خاص وجود ندارد ،ر استناد این قاعهد ره
جبران خسارت حکم داد و درواقع اثبات حکم کرد؟ را آنک ررخی از فقها را این نرر مخالفاند و
معتقدند ک قاعدۀ الضرر صرفاً ر عنوان عامل رازدارند عمل میکند ،ن اینک نقش قانوناذاری
و اثبات حکم داشت راشد (خوانساری 1418 ،ق ،)373 :اما ررخی دیگر از محققان رر این راورنهد
ک اار از نبود حکم ر جبران خسارت زیانی ر کسی ررسد ،این حکم عدمی یا عهدم حکهم ،ره
استناد قاعدۀ الضرر نفی می شود و نتیاۀ آن حکم ر جبران خسارت است ک البت نحوۀ جبران
خسارت را توج ر اوضاع و احوال هر ق یۀ خاص مشخص میشود .توجی حکومت الضهرر رهر
احکام عدمی از آنااست ک اار وظیف ای ررعهدۀ کسی راشد ،او ن تنها مسئول کارهایی است ک
اناام داد  ،رلک مسئول ترک فعلهای خود است .قاعدۀ الضرر ر صورت کلی اعالم کرد اسهت
ک هیچ ضرری را ررنمیتارد (رهرامی احمدی ،)29-28 :1398 ،چ این ضرر از اقدامات شخصی
راشد و چ از فقدان حکم ررای جبران زیانهای وارد  .رنارراین رر اساس این قاعد و ر ویژ حکم
عقل ک مهمترین مستند این قاعد است ،هیچ ضرری نباید جبراننشد راقی رماند ،حتی ااراین
ضرر ناشی از فقدان حکم صریح ر جبران خسارات خاصی راشد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
خسارت ناشی از سوء شهرت اموال یکی از اقسام خسارات غیرقطعهی اسهت که در ارزیهاری آن
تعیین دقیق و صد درصدی میزان خسارت الزم نیست و را وجود ایراداتی که رهر قارهل مطالبه
دانستن آن مطرح میشود ،رسیاری از محاکم در امریکا آن را قارل مطالب میدادنهد .مقصهود از
این خسارت ،انتساب یک امر منفی یا یک وضعیت زیانرار نسبت ر مالی است ک رهر ارزش آن
اثر میاذارد و ر کاهش ارزش معامل ای آن مال در رازار منتهی میشود.
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را توج ر نکات مطرحشد  ،ر نرر میرسد رهترین شیوۀ ارزیاری این خسارات در هر دعوایی
رستگی ر شرایط و اوضاع و احوال خاص آن دعوی دارد و شاید در ررخی موارد الزم راشد ک از
چند شیوۀ محاسباتی ررای ارزیاری دقیقتر خسارات وارد استفاد شود .اما را وجود این ،رهترین
شیوۀ ارزیاری ،مقایسۀ تفاوت ارزش مال قبل و رعد از وقوع خسارت است ک رر اسهاس مقایسهۀ
معامالت مشار آن مال در رازار صورت میایرد .این روش محاسباتی ،ساد  ،دقیق و مبتنهی رهر
واقعیات موجود در رازار است .چنانچ در ررخی از موارد -ر هر دلیلی -اطالعات کهاملی جههت
مقایس وجود نداشت راشد ،میتوان را اسهتفاد از سهایر شهاخصهای مررهوط ره آن مهال ایهن
خسارت را ارزیاری نمود .در حقوق ایران نیز ر نرر میرسد مقنن ایرانی میتواند را تکی رر مهواد
 1و  3ق.م.م و نیههز قاعههدۀ معههروف «الضههرر» در خصههوص قارههل مطالبه رههودن ایههن خسههارت
قانوناذاری نماید.
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