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   مقدمه

ـ التزام شخص به جبـران خـسارت وارده بـه غ          ،  »ی مدن مسئولیت« ـ  ا جـاد یا.  اسـت  ری  نی

 و  ی عرفـ  فیال از تکـ   ی است و گاه تخطـ     ي نقض تعهدات قرارداد    ناشی از   گاه مسئولیت

 ریـ  و غ  ي قـرارداد  مـسئولیت  شـامل ،   عـام  ي در معنـا   »مسئولیت مدنی « لذا   . است یقانون

 و  می الـزام بـه تـرم      بـه معنـاي   ،   خاص يمعنا در   »ولیت مدنی مسئ« کنی ل ؛ است يقرارداد

  . استي خسارات در خارج از روابط قراردادجبران

، که منظـور از آن     است   »موجبات ضمان «،   مهم وضوعات م  از یکی،  »هیفقه امام «در  

باشد؛   ی قرارداد م  يا عدم اجرا  یب و   یتسب،  »اتالف« از   ی ناش يها  التزام به جبران خسارت   

 هـا و    مجموعـه در   »نیالد کتاب« و» کتاب الضمان «بوط به ضمان در      مسائل مر  ترین  عمده

 »يا  هر فتـاح مراغـ    یـ م«ف عالمـه    یتأل»  1نیالعناو« آمده است؛ در کتاب      ی فقه موضوعات

ـ  اهم ي آمده است کـه دارا     بحث مبسوطی در این خصوص    ) 79 تا   57عنوان  ( ار یت بـس  ی

د یـ کرد جد یبا رو ،  »عامه«  و »فقهاء امامیه « از   سیاري ب سندگان معاصر یان نو ی م در.باشد  یم

کـه در    اند  دگاه اسالم پرداخته  ی د  از »مسئولیت مدنی «مسائل   به   یقی و تطب  ی و حقوق  یفقه

  2.ه استموضوع ما مورد استفاده قرار گرفت

 و  ی حقـوق  وضـوعات در م ،  یت مدن یکاربرد مسائل مسئول  ،  ی عمل  و يبه لحاظ نظر  

ـ  ن دهی پوشـ  ی برکس ي و اقتصاد  یاجتماع  از  یکـ یکـه   ،  »مـسئولیت مـدنی   « حقـوق . ستی

 یمـا فاقـد نظـام     حقـوق موضـوعه      حقوق است در     هاي   شاخه  دارترین  و دامنه  نیمهمتر

 خـصوص از جملـه      نی متشتت و گاه معارض در ا      نیوجود قوان ،  در واقع .  است منسجم

                                                                                                                                       
  ي هجر1418ی، مؤسسه نشر اسالم، قم، چاپ اول، 2ج، نیالعناو، ر عبد الفتاحید میس، اي ه مراغینیحس -1

ـ  ، روتیب، چ دوم، 4جی، الفقه االسالما یمصادر الحق ف،  عبدالرزاق احمد ي،  السنهور -2 ـ  الحقوقیمنـشورات الحلب ي،  والـسنهور 1998، هی

ـ  ی و الوس  1928،  فیالجنه التأل  مطبعه،  قاهره،  چاپ اول ي،   المصر ی القانون المدن  یزامات ف لتلاله العامه   ی النظر یالموجز ف ،  عبدالرزاق  یط ف

. 19العدد  ی،   الفقه االسالم  ینه ف یه المد یالمسئول،  محمودی،  نی الشرب :ك.رو. تا ی، بی اء التراث العرب  یداراح،  روتیب،  1جی،  شرح القانون المدن  

ـ    ،  )محمد احمد (سراج  . 1979ل  یآور،   السنه السادسه  یابوظب،  متحدهه ال یاالمارات العرب ،  مجله العداله  ی،  الفقـه االسـالم    یضمان العـدوان ف

 ي هجر1410، دارالثقافه، قاهره، چاپ اول

  هفت



 لهی وسـ  نـدگان  دار ي اجبـار  مـه یب«قانون  ،  »مسئولیت مدنی «قانون  ،  »یمدن«مقررات قانون   

 را بـا  »مـسئولیت مـدنی  « حقـوق  ... و »مجـازات اسـالمی   « قانون    و »ینی زم ي موتور هینقل

ـ  هیـه ت،  از این رو  . ابهامات و اشکاالت فراوان مواجه ساخته است        کـه متـضمن     ی مقررات

 نیـاز بـه  ،  بر جـان و مـال افـراد باشـد    وارده در جبران خسارات ستهی باروشی شایسته و 

البتـه   .دارد بر اصـول     ی مبتن ی متن یسینو به مسأله و باز    متفرق ناظر    نی همه قوان  يبازنگر

 ولـی  ،اسـت  کـرده  حـل  را ابهامـات  موارد از در بسیاري  1جدیداسالمی  قانون مجازات   

مسئولیت « مقررات قانون    انی م عارضرفع ت ،  اهم اقدامات  از یکی راه نیا در تردید دونب

صـرف تلـف مـال      ،  »اتالف در مبحث    ی قانون مدن  را که  چ ؛ است »یمدن« و قانون    »مدنی

ـ  تکميبـا ادعـا   ،  »مسئولیت مدنی «در حالی که قانون     ،  دانستهمسئولیت   را موجب    ریغ  لی

ـ  »تقـصیر « را بـر     مسئولیت انگاشته و نظام     دهیدا سابق را ن   يمبنا،  ین مدن ومقررات قان   ا بن

  . نهاده است

حاصـل   ردادی که بدون قرا   الزاماتدر  «با عنوان    »337«  تا »301«مواد در   یقانون مدن 

 تـسبیب   و اتالف،  غصب،  استیفاء از عمل یا مال غیر     ،  اداره مال غیر  ،  ایفاء ناروا ،  »شود می

  . قرار داده استیرا مورد بررس

منظـور از   .  اسـت  »فقـه «در   2»ضمان قهري «مترادف با   ،  »مسئولیت مدنی «اصطالح  

از توافق   ام مزبور  بدون اینکه الز   ،الزام به پرداخت مالی یا انجام امري است       ،  ضمان قهري 

اداره مال غیر و استیفاء از عمل غیر یا         ،  در خصوص ایفاي ناروا   . باشدناشی شده   طرفین  

. شـود  مـی  نیز نامیده    »شبه عقد «یک واقعه ارادي مشروع موجب التزام است که         ،  مال غیر 

تراضی طرفین بـراي ایجـاد تعهـد        ،  تفاوت شبه عقد با عقد در این است که در شبه عقد           

برخـی  . زاییده اراده و توافق طرفین اسـت ، تعهدایجاد در حالی که در عقد    ،  نداردوجود  

در جـرم   ،  کنند می بررسی   »شبه جرم «  و »جرم«  را با عنوان   »تسبیب« و   »اتالف«،  »غصب«

. کنـد  مـی ي یا غیر عمدي نامشروع ایجـاد التـزام و تکلیـف             دیک واقعه عم  ،  یا شبه جرم  

                                                                                                                                       
، که از جهت روال قانونی نهایی شده بـود ) 27/9/1390 مصوب(زمان نگارش این تالیف متن الیحه جدید قانون مجازات اسالمی  در -1

به هر حال از آنجایی که امیدوار است همـین مـتن بـه صـورت قـانون مجـازات                    . باشد میات شکلی بوده که در حال اصالح        داراي ایراد 

 نـام بـرده   1390اسالمی تصویب شود و تغییر محتوایی صورت نگیرد در این تالیف با اغماض تحت عنوان قانون مجازات اسالمی سـال             

 .شده است

ضـمان قهـري در     ،  در فقـه  .برند می بکار   »ضمان قهري «اصطالحاً در این امور     ،  خارج از عقد بوده باشد     ،اگر سبب ایجاد تعهد به مالی      -2

عـوض  ،  رود به این معنا که اگر یکی از عوضین قبل از قبض تلـف شـود                می که در عقود مالی معوض بکار        »ضمان معاوضی است  «برابر  

  .شود می داده دیگر به مالک

  هشت



 

غیـر عمـدي و     ،   اگـر عمـل نامـشروع      ؛ لیکن  است عمل نامشروع زیان آور عمدي    ،  جرم

  .شود می نامیده »شبه جرم«، مباالتی باشد بیاحتیاطی یا  بیناشی از 

ر مطرح شـده  ی در چند سال اخ  به ویژه  يدیمباحث جد ،  یت مدن یامروزه در مسئول  

. گردد  ی به شدت احساس م    ي خأل مباحث نظر    لذا که حقوق ما از آن غافل مانده است و        

ت سـازندگان   یمـسئول ،  دکنندگان کاال ی تول يا  ت حرفه یمسئول،   مثل حمل و نقل    ییها  نهیزم

باعـث شـده مـسائل      ،  کننـدگان    و حقـوق مـصرف     يا  ت مشاغل حرفـه   یمسئول،  ساختمان

 ب شود ی تصو ها در کشور  يدین جد یقوانبالتبع   و    مطرح شود  ها  حقوق کشور  در يدیجد

این خـصوص بـه شـدت احـساس         و وضع مقرراتی در      بینی  پیشنیز   رانی در حقوق ا   که

  .شود می

مـسئولیت  « وضـوعات  م يهـا   یدگیچیا و پ  یم زوا یبتوانلیف  ه در این تا   د است ک  یام

ـ بـا د  ،  محترم خواهشمندیم  خوانندگان   از .نماییم ی بررس  تا حد امکان    را »مدنی ده پـاك   ی

 و مـساعدت    ییگرند و از راهنما   نده اغماض ب  یاشکاالت و نواقص را با د     ،  خطا پوششان 

  .ندیغ ننمایدر

  

  دکتر ابراهیم تقی زاده

  دکتر سید احمد علی هاشمی

  1391تابستان 

  

  

  نه





  

  

  

  

  

  شناخت موضوع:  نخستفصل

  

  تیمسئول:  اولمبحث

  مسئولیتتعریف :  اولگفتار

 اصوالً خود است و ی و اجتماعی شخصی انسان در زندگییگو پاسخ،  عامی به معن»تیمسئول«

ن ید« اسالم را    ی برخ یو حت ،  ت انسان است  ینشانه مسئول  ، و ارسال رسوالن   ینزول کتب آسمان  

  1.اند و مسلمانان را بالذات مسئول دانسته »تیمسئول

ـ  و اخت  يگـر آن آزاد   ی است که کفه د    ییشه کفه ترازو  یهم،  تیتعهد و مسئول   اسـت و    اری

ار ی و اخت  وان که بدون اراده   یرا ح یز،  معنا است  بی،  يار و آزاد  یبدون داشتن اخت  ،  تیتصور مسئول 

، ص و مختار است   یپس انسان چون عقل دارد و قادر به تشخ         .2 مسئولیتی نیز ندارد   کند  یعمل م 

  .3گردد یشتر میز بی نيت ویشتر گردد مسئولی بیت دارد و هر چه عقل آدمیمسئول

  مسئولیت اقسام : دومگفتار

 می تقـس  ی و اخالقـ   )مـدنی (یحقـوق ،  کیفري مسئولیت به   ی کل  بندي می تقس کیدر  ،  »مسئولیت«

 اضـرار بـه     مـثالً ،   داشته باشد  زی ن یممکن است جنبه اخالق   ،  ی حقوق مسئولیتاگر چه   . شود می

ـ  ا انی م یول،   مذموم است  ی عمل ی نیز  از نظر اخالق   يگرید  وجـود دارد؛ از     هـایی    تفـاوت  دو نی

  :  اینکهملهج

 کـه در    یدر حـال  ،   است مسئولیت شرط تحقق    »ضرر«تحقق  ،  »یت حقوق یمسئول« در   -1

در برابر  ،  بدلیل ارتکاب عمل مخالف تکالیف الهی     ،  حتی بدون تحقق ضرر   ،  »ی اخالق مسئولیت«

                                                                                                                                       
  32صفحه ، 1378، یدفتر نشر فرهنگ اسالم، چرا انسان متعهد و مسئول است؟ تهران، ...ب ایحب، داریپا -1

  همان -2

» اد کل اولئک کـان عنـه مـسئوال        ؤ السمع و البصر و الف     انّ«و  ) 22ه  یسوره انفال آ  (» عقلونین ال   یان شر الدواب عنداهللا الصم البکم الذ      « -3

  )37ه یل آی اسرائیبن(



      مسئولیت مدنی2

  .خداوند مسئول است

در ،   اسـت  ی خود شخص و افکار عموم     »وجدان«،  ی اخالق مسئولیت ي ضمانت اجرا  -2

 که شـاهد غـرق شـدن       ي شناگر مثالً.  است »قانون«،  ی حقوق مسئولیت ي که ضمانت اجرا   یحال

ـ ،   نـدارد  یمـسئولیت  یاز نظر حقوق  ،  کند نمی ی اقدام چی ه ی است ول  يفرد  افکـار    در مقابـل   یول

  .گیرد می قرار زخواست مورد بایمومع

 »قـانون « مـذکور در    می از جـرا   یجرمـ ناشی از    مسئولیت،  »جزایی« یا   »کیفري« مسئولیت

،  الزام شخص به تحمل یک مجـازات کیفـري         : از  است  عبارت  در واقع مسئولیت کیفري    .است

ـ  ا نی ب . را مختل کرده است    هنگامی که با بزهکاري خویش نظم اجتماعی        و  مـسئولیت  نـوع    نی

  : استری وجود دارد که اهم آن به شرح زهایی  تفاوت)یمدن( حقوقی مسئولیت

 اسـت  »قـانون « از ی تنهـا ناشـ  یی جزامسئولیت متفاوت است؛ مسئولیت دو   نی منبع ا  -1

 يتر قلمرو گسترده ،  »مسئولیت مدنی « که منبع    یدر حال ،  ) و مجازاتها  می بودن جرا  یاصل قانون (

 بلکـه   ؛ محقق شود  »مسئولیت مدنی «تا    باشد »قانون« بر خالف    انباری اقدام ز  ستی ن يازی ن  و دارد

  .دی آن را جبران نمادی با،دی وارد نمایانی زيگریهر کس به د

 و) عنـصر معنـوي  (قصد مجرمانه، وه بر ارتکاب عمل عال،  يفری ک مسئولیت در تحقق    -2

 داشـتن   بـدون ،  انبـار یفاعل فعـل ز   ،  »مسئولیت مدنی «در   که   یدر حال ؛   شرط است  زی ن سوءنیت

  . ممکن است مسئول شناخته شودزی نقصد مجرمانه

  :نی رابطه عام و خاص من وجه بر قرار است؛ بنابرا»يفریک« و »یمسئولیت مدن« نی ب-3

،  ننمـوده اسـت    جـاد ی ا ی کـس  ي را برا  یکه خسارت نی ا لی اقدامات مجرمانه به دل    یبعض  -

 می را به دنبال ندارد و مجرم تنها مجازات خواهـد شـد؛ ماننـد جـرا                »مسئولیت مدنی «

  .ي ولگرد جرمای یاسیس

 کـه در    یمانند کـس   ،شوند نمی محسوب   جرم،  ی مدن هاي  مسئولیتمصادیق    از یبعض  -

ـ  ز يگـر ی انجام دهـد و بـه د       رمتعارفیملک خود تصرف غ    ـ  وارد نما  یانی در ایـن   ،  دی

  .استنشده  یجرممرتکب  یول،  شده استجادی اهاي او ضامن خسارت، حالت

ـ  را ن  »مسئولیت مدنی «،   فعل مجرمانه  کیممکن است     - ـ   زی  داشـته باشـد؛ ماننـد       ی در پ

 نیـ در ا،  در امانـت شـود    انـت ی مرتکب خ   و  بوده ییفروش کاال  در   لیوکشخصی که   

  .باشد میمکلف به جبران خسارت وارده نیز ،  مسئولیت کیفريعالوه بر، صورت

  یت مدنیمسئول:  سومگفتار

   عام ي در معنا:بند اول

 اسـت و    يگـر ی شخص بـه جبـران خـسارت د        تعهد و التزام  ،  »یت مدن یمسئول«،   عام يدر معنا 
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 »یت مـدن  یمـسئول «در برابـر او     گوینـد   ،   باشد يگری جبران خسارت د   بهر  ی ناگز ی شخص گاههر

حقوق «است که در  )Responsabilité civile( يترجمه معادل فرانسو، »یت مدنیمسئول« .1دارد

  .2اند  از آن استفاده کرده»رانی احقوقدانان« وارد شده است و اکثر »رانیا

ـ ب،  ی عرب يدر حقوق کشورها   اگـر چـه واژه     ،  اسـتفاده شـده اسـت     » التـزام «شتر از واژه    ی

ـ    ،  »ضمان«اصطالح  ،  »هیفقه امام «در   3.ستیاربرد ن ز بدون ک  یت ن یمسئول بـر عهـده     یتنها بـه معن

ن و بازپرداخت خسارت و اشـتغال       یشامل رد ع  ،   عام يبه معنا بلکه  ،  گرفتن دین دیگري نیست   

بـه  ،  شـود   یمختلف م » مضمون«ت  ی به ماه  توجه با    ضمان یذمه به کار رفته است و تفاوت معن       

 »يضـمان قـرارداد   « و   »يضمان عقد «،  »ضمان غصب «،  »ضمان اتالف «،  »دیضمان  «مثال  عنوان  

  .4 دارندی خاصيک معنایهر 

 و ضـمان    ي است که هر دو مورد ضمان قهـر        يا   به گونه  »امامیهفقه  « در   »ضمان«ف  یتعر

  .شود ی از قرارداد را شامل میناش

 شـخص بـه جبـران       التـزام ،   عـام  يمعنـا  بـه    »مسئولیت مدنی « مراد از    »حقوق ایران «در  

خسارت ناشـی از  ا ی باشد  منشأ ضرر جرماینکه        اعم از ،  استيگریوارده به دو ضرر  خسارت  

براي هر مـورد توضـیح مختـصري         الزم است    .قانونا  ی قرارداد   يا عدم اجرا  ی ضرر غیر عمدي  

  :بیان داریم

بـه دیگـري    ،  گاه کسی ضمن ارتکاب جرم    هر  یعنی  : »ناشی از جرم  « مسئولیت مدنی  -1

زیان فرد را نیز جبران نمایـد کـه          باید ضرر و   می،  کیفريضمن محکومیت   ،  خسارت وارد آورد  

  . شود میگفته )یا ضرر و زیان ناشی از جرم ( ناشی از جرمیتمسئول، مسئولیتبه این 

 است که  ی فرض ژهیو،  مسئولیت نوع   نیا: )ضمان قهري  (» قرارداد  از خارج« مسئولیت -2

 نیاز ا . دی وارد نما  انی ز يگری به د  جهی و در نت   ردی بگ دهی را ناد  ی و عموم  یتعهدات قانون ،  يفرد

ـ ، »يضمان قهر«نوع ضمان به    ـ تعب»  خـارج از قـرارداد  مـسئولیت  «ای شـود و مقـصود از    مـی  ری

                                                                                                                                       
 ..کنند میف ین عبارت آن را تعری با ا در فرانسه معموالَ.ران و فرانسه ذکر شده استیج است و در حقوق ایار رایف بسیتعراین  -1

«Une personne est responsable civilement qu'end elle est tenue de réparer un dommage subi par autrui» cité par Mazeaud (HL et J .) 

Leçon de droit civil ،T. I. théorie général p.341. n◦. 370 

، انیو کاتوز ،  9صفحه  ،  هانیچاپ ک ،  1354،  1ش  ،  تهران،  رانی ا یدانشگاه مل   ه دانشکده حقوق  ینشر،  یت مدن یمسئول،  دحسنیسی،  امام -2

،  نـژاد  ینیو حس . 48صفحه  ،  1374،  دانشگاه تهران ،  تهران،  چ اول ،  جلد اول ،  يضمان قهر ،   خارج از قرارداد   يالزامهای،  حقوق مدن ،  ناصر

محمد ي،  لنگرودي و جعفر13صفحه ، 1370، چاپ اولی، د بهشتی شهی جهاد دانشگاهیبخش فرهنگ، تهرانی، ت مدنیمسئولی،  لقنیحس

  644 صفحه یت مدنیل واژه مسئولیذ، 1376، گنج دانش، چ هشتم،  حقوقينولوژیترم، جعفر

ـ  المدن هی الفعل الضار و المـسئول     ی االلتزامات ف  ی ف ی شرح قانون المدن   ی ف یالواف،  مانی سل ،مرقس -3 ، 1992، 5چـاپ  ، 1جلـد   ،  قـاهره ،  هی

ه الناشئه عن   یعامه للمسئول ه ال یالنظر،  عاطف،  بیوالنق،  که از مصادر التزام سخن گفته است      ،  1ج  ،  الوسیط،  عبدالرزاقي،  والسنهور1صفحه  

 15صفحه ، 1984، هیوان المطبوعات الجامعید، داتیعو، 3ج، روتیب، الفعل الشخص

  42 صفحه .1382، زانینشر م. تهران، چ اول، موجبات ضمانی، عل عباسی، د زنجانیعم -4



      مسئولیت مدنی4

ـ  است و موضوع بحـث مـا در ا         ی معن نیهم،   در مفهوم خاص   »ی مدن مسئولیت« ـ نتـالیف    نی  زی

  .شود می ایجاد  و بدون دخالت اراده»قانون«همین نوع مسئولیت است که به حکم 

  اینکـه  مثـل ،   بدون قصد مجرمانه به دیگري خسارت وارد سازد        یشخصهرگاه  ،  بنابراین

مستوجب پرداخـت خـسارت     ،   مزرعه دیگري آتش بگیرد    که روشن نماید    یی آتش احتیاط بی با

  . است

،  به طور مستقیم براي برخی     »رقانونگذا«  در برخی حاالت   :»قانون ناشی از    مسئولیت« -3

 انفاق  مسئولیت مثل؛  در حالی که سابقه هیچگونه خسارتی وجود ندارد       ،  کند می مسئولیت ایجاد

  . شود می گفته » قانونیمسئولیت« دان که بزوجبراي 

ـ ،   قـرارداد  بر اثر تخلف از مفـاد      مسئولیتاین  : » از قرارداد  ی ناش مسئولیت« -4  ر عهـده  ب

 يقرارداد،  انی شخص زیان دیده و عامل ز      انیهر گاه م  ،  گریبه عبارت د  . ردیگ میاشخاص قرار   

. گیـرد  مـی  شـکل    مسئولیتاین  ،  بوجود آید ،  قراردادنقض  بر اثر   ی  وجود داشته باشد و خسارت    

عبارت اسـت   ،  يت قرارداد ی مسئول لذا 1.دنامن می »ي قرارداد مسئولیت« نوع ضمان را امروزه      نیا

رفته و بـه علـت      ی را پذ  يتعهد،  نیا نامع ین  ی از عقود مع   ي که به موجب عقد    یت کس یمسئول :از

 به متعهد له وارد کند کـه در         یخسارت،   بد آن  يا اجرا یر در انجام تعهد     یا تأخ ی عدم انجام تعهد  

   2.ارده را جبران کندن صورت مکلف است خسارات ویا

 آمـده و    ی کـه در قـانون مـدن       »يضـمان عقـد   «اصطالح   را نباید با   »ي قرارداد مسئولیت«

  .  نمودیکی تصور،  است»عقد ضمان«مقصود از آن 

  مطالبه وطرف مقابل حق دارد از ا     ،   از آن را انجام ندهد     ی تعهد ناش  یاگر کس ،  در قرارداد 

تحـت   ایـن بحـث      .نامند  یم» يت قرارداد یمسئول«ت را در اصطالح     یمسئولاین  . نمایدخسارت  

مطرح  قانون مدنی » 230«تا  »226«  مواد  در » تعهدات يدر خسارت حاصله از عدم اجرا     «عنوان  

.استشده 
3
   

هر کـس کـه     «: ف کرد ینگونه تعر یتوان ا   یم عام را    مسئولیت در معناي  ،  بنابرآنچه گذشت 

 از هر طریقـی اعـم از   يگری دیا اموال و حقوق مال   ی و عواطف  ا احساسات ی یا سالمت یبه بدن   

 و یا به مناسـبت      قانونعدم اجراي قرارداد و یا نقض قواعد عام و هنجارهاي عرفی و یا نقض               

                                                                                                                                       
  8ص، چاپ دوم، 1374، لداینشر ، ی حقوقعیوقا، ناصر، کاتوزیان -1

 3ص ، یت مدنیمسئول، د حسنیسی، امام -2

3- «Lorsque le préjudice résulte de l inexécution d'une obligation contractuelle la responsabilité est contractuelle» Mazeaud (H L et 

J.) Leçons de droit civil p. 341.  
  » استيت قراردادی باشد مسئولي تعهد قراردادي از عدم اجرایسارت ناشهر گاه خ«

 1146یـز، در مـاده    فرانسه نی در قانون مدن  يت قرارداد یرا مسئول یز،   بوده است  »فرانسه«حقوق  ر  ی ما تحت تأث   یرسد قانون مدن    یبه نظر م  

 آثار قرارداد مطرح شده است و در قسمت»  تعهدي از عدم اجرایخسارات ناش«تحت عنوان 



 5شناخت موضوع     

 

وارد آورده جبران نماید و زیان دیده حق دارد  را که یخساراتباید ، دیلطمه وارد نما   انجام جرم 

  .»این خسارات را مطالبه نماید، انیاز عامل ز

 ) قهريمسئولیت( در معناي خاص مدنیمسئولیت :بند دوم

 یـا خـارج از      ير قرارداد ی غ یت مدن ی مسئول در معناي بیشتر   »یت مدن یمسئول«اصطالح  ،  امروزه

قابـل ذکـر اسـت کـه اصـطالح           1.شـود  میبکار برده   )  قهري یا ضمان قهري    مسئولیت (قرارداد

 خـارج از  مـسئولیت مـدنی  «منصرف به ، قید بکار رود هرگاه بدون وصف و ،  »مسئولیت مدنی «

 »حقـوق ایـران  « خـارج قـرارداد در  مسئولیت به »نیمسئولیت مد«این اختصاص  .  است »قرارداد

ت یمـسئول « را   ت خـارج از قـرارداد     یمسئول،  »فرانسه«حقوق  در  . دارد »فرانسه«حقوق  ریشه در   

ا یـ  یاخالقـ  2تی در برابر مسئول    را تی از مسئول  ین معن یا،  »حقوقدانان فرانسه «. ندیگو  ی م »یمدن

   3.اند دهقرار دا» يت قراردادیمسئول« در برابر آن را بلکه، دهند نمیقرار  يفریت کیمسئول

چ رابطـه   ی کـه هـ    است یی جا در،  قرارداداز  خارج  ت  یمسئول،  »حقوقدانان فرانسه «به نظر   

 است کـه  یدر صورت، يت قراردادیکه مسئولی در حال؛4ستین، انیده و عامل ز  ین د این ز ی ب یقبل

 خارج از قرارداد را مسئولیت  آنها. برقرار باشدي قراردادیان رابطه قبلیده و عامل زیان دین زیب

 در  ایـن تفکیـک   ؛  نماینـد  مـی  قراردادي را در آثار قرارداد بررسـی         مسئولیتدر باب تعهدات و     

 »مسئولیت مدنی« خود در    منابع در   »حقوقدانان ایران « نیز وارد شده است و آنچه        »ناحقوق ایر «

  .ولیت خارج از قرارداد استئمسبیشتر مباحث مربوط به دهند  میمورد بحث قرار 

 از ي قرارداداینکه        شخص بدون زمانی است که    ،   قرارداد  از ت خارج یمسئول،  بدین ترتیب 

ـ ا؛  وارد سازدیانیزبه او ا خطا ی داشته باشد به عمد زیان دیدهبا  ،  شیپ  از یناشـ ، تین مـسئول ی

   5. است که بر همگان مقرر استیقانونعام عرفی و ف ینقض تکال

ضـمان   « تحـت عنـوان    مـسئولیت اسباب این   ،  در فصل دوم از باب دوم     ،  یدر قانون مدن  

  :ذکر شده استچنین ق آن یو مصاد آمده است 6»يقهر

  »فاءیاست« - 4. »بیتسب« - 3. »اتالف« -  2 . است»غصب«که در حکم   و آنچه»غصب« - 1
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2- La responsabilité civile . 
3- v. Saint-Pau (J-C.) Juris – ClassrurResponsabilité civile Art. 1382: 13866 édition 2003 p 1. 
4- Aucun lien de droit n'existait entre l'auteur du dommage et victime avant la réalisation du dommage. Mazeaud (H L et J.)op.cit. 
n˚ 376 p. 350 et Le touneau (P.) op.cit. n◦ 39 etV. Saint-Pau (J-C) Juris – ClassrurResponsabilité contractuelle. Art 1146 a 1155. 
Fasc. 171. 10 p. 1. 
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 و هـم  یت مـدن یات هم مسئولی در روا.اند ات استنتاج کردهیز آن را از روا ین» فقهاء«از فقه گرفته شده است و       » يضمان قهر «اصطالح   -6

ء مقررات ضـمان را     »فقهاء«ن مطرح شده و     یضمان متعاقد ،  زی هر عقد ن   در ضمانمورد موارد    با لفظ ضمان آورده شده است و در          يفریک

 يجعفـر . بـاس شـده اسـت     ت مـا از فرانـسه اق      ی قانون مدن  229 تا   221ن جهت مواد    یبه هم ،  اند   نکرده يکجا گردآور یمنقح و به صورت     

  1صفحه ، 1364، 1شماره، يدادگستر وزارت یحقوق مجله، يت قراردادیمسئول، محمد جعفري، لنگرود



      مسئولیت مدنی6

 »يضمان قهـر « اصطالح يجا، یدر زبان فارس،  در این معنا»یت مدن یمسئول« واژه   ناکنو

  .1است» یت مدنیمسئول«همان ، »يضمان قهر«  ازقانون مدنی مراد ظاهراًو  را گرفته

 خـاص  يمعنـا ، »یت مـدن یمسئول«مراد از  ،  نیز »1339«مصوب   یت مدن یقانون مسئول در  

 یبرخــو ،  اســت»ير عمــدیــغ«ا یــ و »يعمـد « بی و تــسباتــالف از یضــمان ناشــیعنـی  ، آن

ـ   به عمد  ی که شخص  ی فرض یعنی،   خاص ي به معنا  یت مدن یمسئول «:اند  ز گفته ی ن »حقوقدانان« ا ی

   .2»گیرد میرساند و مسئول جبران آن قرار  یان می زيگری خود به ديدر اثر خطا

   وقهري بین مسئولیت قرارداديتفکیک :بند سوم

) يضمان قهـر  (ت خارج از قراردادی و مسئوليت قراردادی مسئولییمسأله جدا،  ربازیاز د 

 »فرانـسه « در   ؛3مطرح بوده است   »فرانسه«حقوق   به ویژه ،  »حقوق اروپا «آثار مترتب بر آن در       و

ـ  نبا »قانونگـذار « معتقد بودند که      اراده يبا احترام به آزاد   ،   حقوق يعلما د در محـدوده اراده و      ی

  بـه اینکـه    توجـه  بـا    ن و قـرارداد احتـرام بگـذارد و        ید به اراده طرف   یبلکه با ،  وارد گردد قرارداد  

 منبـع مـستقل     يدارا،  ت خارج از قـرارداد    ی مسئول واثر نقض قرارداد است     ،  يت قرارداد یمسئول

 ی کاف–گر ی دهاي  صرف نظر از تفاوت–ن تفاوت یهم، و خود منبع مستقل تعهد است   ،  یانونق

  .ت از هم جدا شوندیمسئولن دو یاست تا ا

ن تعـارض   یبه حل ا  ،  یت مدن یشتر کتب مهم مسئول   ی تا کنون ب   »1930«هاي  سال از حدود 

ـ  ا »کیتفک«ها با اصل      ن نوشته یشتر ا یباند،    ار مهم پرداخته  یبس ـ ،  ت موافقنـد  ین دو مـسئول   ی کن یل

ـ  ا »وحـدت «معتقد به   ،  زی ن یدر مقابل برخ  . ه دارند ینظراین   ی آثار منف  یل و نف  ی در تعد  یسع ن ی

موجـه  ا نا یـ  یراساسـ ی مطرح شـده را غ     هاي  اند و تفاوت    یی و مبنا  يت از جهت ماهو   یدو مسئول 

  4.دانند یم

 اگـر  ؛انـد   گفتـه یبرخـ ؛ اند کردهاین دو مسئولیت توجه    به   »فقهاء« برخی،  »فقه امامیه «در  

ـ  ی تفـس  یمـال غیـر    در مقابل تعهدات     ی تعهدات مال  يرا به معنا  ) ضمان (یت مدن یمسئول ، میر کن

اتـالف و    (ي از عدم انجام معامله و ضمان قهـر        ی و ضمان ناش   يم آن را به ضمان عقد     یتوان  یم

 :انـد    ضـمان گفتـه    یالحر مفهـوم اصـط    یدر تفس ،  زیگر ن ی د »فقهاء« یبرخ 5.میم ده یتعم) بیتسب

 تلف مـال موجـود      ی به معن  ي ضمان قهر  یول،   تدارك به عوض است    ی به معن  يضمان قرارداد 
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 10صفحه ، 1377،  انتشاریشرکت سهام، تهران، چاپ اول، یع حقوقیوقا، ناصر، انیکاتوز -2

 و مسئولیت خارج قرارداد در حقوق        یا تعدد مسئولیت قراردادي    سیر تحوالت نظري در مساله وحدت     ،  سید احمد علی  ،  هاشمی: ك.ر -3

   61- 35ص ، 1388-1387زمستان وبهار ، شماره اول و دوم، سال هفتم، فصلنامه رهنمون، فرانسه
4- Mazeaud (H, L et J.), Leçon de droit civil, Obligations. Tome.2. 7e édition, Volume première par François Chabas, paris ,1985, 
Menthriestien,PP. 340,390. 
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 7شناخت موضوع     

 

 بـدون   ي که در ضـمان قهـر      یدر حال ،  ستیضمان متوقف بر تلف ن    ،  ین در اول  یبنابرا ؛باشد  یم

 متـصور   »فقـه «ب ضمان به سـه حالـت در         ین ترت یبه ا ،  باشد  ی م یز منتف یموضوع ضمان ن  ،  تلف

گــاه «: انــد مقــرر داشــته ؛ و1»ضــمان غرامــت« و »یضــمان معاوضــ«، »ضــمان کفالــت«، اســت

 بـه عنـوان آثـار       تواند می که   آید می عقد به وجود     ير در اجرا  ی از تأخ  ی ناش ي قهر يها  خسارت

ـ ،  ردی مورد بحث قرار گ    يضمان عقد  ـ  از ا  یت ناشـ  یکن مـسئول  یل  رابطـه   هـا   ن نـوع خـسارت    ی

 و ی بر عهد شکنین قرارداد مبنی طرف است که از ارادهي تعهد، با قرارداد ندارد؛ ضمان   یمیمستق

  » 2...شود ی می قرارداد ناشيعدم اجرا

کتب تعهدات و   و   یدر کتب مربوط به قواعد عموم     ،  نویسندگانشتر  ی ب »رانیحقوق ا «در  

ـ  »وحدت« را هم در مورد      یبحث،  یت مدن یمسئول ت ی و مـسئول   يت قـرارداد  ی مـسئول  »تعـدد «ا  ی

ـ       ي و قـرارداد   يت قهر ین مسئول ی ب کیتفک،  شتر آنان یب و    مطرح کرده ،  يقهر ش ی را بـه عنـوان پ

   3.اند رفتهیفرض پذ

ت ی و مـسئول   » قرارداد يعدم اجرا « از   یت ناش یت مسئول یاهن م ی معتقدند هر چند ب    یبرخ

توان هـر دو را تحـت عنـوان           ی م يکن به لحاظ نظر   یل،  است فرق   »بیتسب« و   »اتالف« از   یناش

   4. مورد بحث قراردادی مدنهاي تی مسئولی و عنوان حقوق»موجبات ضمان« یفقه

 سابقه  يدارا،   این دو مسئولیت    و یا وحدت    تفکیک مسأله،  شود یمدین ترتیب مالحظه    ب

ـ ز،   اسـت  یت مـدن  ی از مباحث مهم تعهـدات و مـسئول        یکی است و    یگاه مهم یو جا  ن یـی را تع ی

ـ  در حـق ز يادیـ ر زیتـأث ،  مطرح شـده  يها   تفاوت یت و بررس  ین دو مسئول  یت ا یماه ـ ان دی ده ی

 عنـوان  به   ،دهد  یت خود را نشان م    ی اهم یت مدن یمسئول بسیاري از ابعاد     در،  ن موضوع یا 5.اردد

،  فاعـل زیـان    ریاثبات تقص ،  زان خسارت قابل جبران   یم،  تین حدود و دامنه مسئول    ییدر تع ،  مثال

 از ياریمـرور زمـان و بـس      ،  دادگـاه صـالح   ،  قانون حـاکم  ،  فات مطالبه خسارت  یتشر،  ادله اثبات 

  . است مهمیی اثر عمليت داراین دو مسئولی ایا دوگانگی یگانگیرفتن یپذ، گریمسائل د

ـ ا ا یـ کـه بداننـد آ      آننـد  یدر پ ،   و محاکم  حقوقدانانهاست   مدت  يت دارا ین دو مـسئول   ی

 در  ی طرف از.  را حل کنند   کیان بار تفک  یآثار ز                                 نیهمچن ؟ریا خ ی هستند   ي واحد يت و مبنا  یماه

 يها  نهیق و زم  ین مصاد یبنابرا؟  يا قهر ی است   يت قرارداد یا مسئول یست آ ی موارد روشن ن   یبرخ
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      مسئولیت مدنی8

ن حدود  یی در تع  يادی ز زمان،  »حقوقدانان« وجود دارد که مورد مناقشه است و         ياری بس یحقوق

 یتعهـدات ،  وسعه علم و صنعت   امروزه بر اثر ت   ،  نیهمچن. اند  ت صرف کرده  یک از دو مسئول   یهر  

مربوط  هاي  تیولئره به وجود آمده است و مس      یو غ » یتعهد به اطالع رسان   «و  » یمنیتعهد ا  «مثل

 یمـ یچ رژ یتـابع هـ   ،  هـا   تین مسئول یشود که ا    یل م ی بر قراردادها تحم   »قانونگذار«توسط  ،  آنبه  

  .تندسین

  انتقاد از تفکیک :چهارمبند 

  ماهیت دو مسئولیت )الف

،  را ی حقـوق  يسات و نهادها  ی تأس معموالً : داریم اي  براي توضیح بحث نیاز به ذکر مقدمه      

 خـود بـه دو      یقاعمال حقو . دهند  ی قرار م  »یع حقوق یوقا« و گاه جزء     »یاعمال حقوق «گاه جزء   

 چـه   ي دارا يت قـرارداد  ین است کـه مـسئول     یشود؛ حال سوال ا     یم م یتقس» قاعیا« و   »عقد«نوع  

   است؟یتیماه

 در  ؛باشـند   یقراردادهـا مـ    و  از نـوع عقـود     ی از اعمال حقوق   یناش» تعهدات«بدون شک   

زیـرا آثـار آن توسـط طـرفین تعیـین           ،  قـراردارد  یع حقوق ی وقا زمرهدر   يت قهر یمسئول،  مقابل

در   گـردد؛ د سبب اشـتباه ینبا، قرارداديت یدر مسئول» يقرارداد«د گفت عنوان یاما با.شوند نمی

 ي سبب تعهـد قـرارداد     ییبلکه اراده انشا  ،   ندارد يری تأث یی انشا اراده،  يت قرارداد یتحقق مسئول 

؛ گـردد   ی م يت قرارداد ی است که سبب مسئول    تعهدنقض  این   ؛ نه مسئولیت قراردادي   گردد و   یم

ـ اشـته باشـد      را دا   و عدم انجام تعهد    یقصد عهد شکن  ،   اگر متعهد  یحتلذا   ن قـصد و اراده در      ی

 است که به محـض     »قانون«ن  یبلکه ا ،  ستی ن ییآورد و اراده انشا     ی به وجود نم   ي اثر الم اعتبار ع

  .کند یجاد می ا مسئولیت،براي عهد شکن، یعهد شکن

. ب کنـد یـ خرته را یوار همساید،  با ارادهین است که کس   ی ا  مثل ی و قصد عهد شکن    اراده

ت ین مـسئول  یبنابرا.  خیر مسلماً؟  گیرد می قرار   در زمره اعمال حقوقی   ا چون با قصد بوده پس       یآ

  .  است»قانون«  نقض هنجارها و قواعد کلی واثر، يت قهری مثل مسئوليقرارداد

عقـد   و ی عمـل حقـوق    ناشـی از   ياردادت قـر  یمسئول منشاءمعتقدند از آنجا که      یبرخاما  

ـ کند تـا ا     یت م ین مقدار کفا  یهم؛  است ی واقعه حقوق   ناشی از  يت قهر ی و مسئول  است ن دو را   ی

در ؛  قـرارداد اسـت   ،  يت قرارداد ی مسئول در تعهد    منشاء ن علت که  یتنها به ا   1؛میاز هم جدا بدان   

، لـیکن ؛  میی نمـا  کید آن دو را از هم تفک      یبابنابراین   ، نیست نیچنر مسئولیت قهري     د حالی که 
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 9شناخت موضوع     

 

 از يت قـرارداد  یرا چنانکه اشاره شـد مـسئول      یز،  ت قابل انتقاد است   ین دو مسئول  یب کیتفکاین  

 در زمره   ن اعتبار ی است و به ا    یمان شکن ی و پ   تعهد يجه تخلف از اجرا   یبلکه نت ،  ستیر عقد ن  اثآ

جـاد ضـمان   ی که سبب ا  ي چون تعهد  گویند می اي  عدهحالی که   ر  د،  گیرد میقرار   یع حقوق یوقا

ت ی مـسئول بنابراین، ت با هم متفاوتندین دو چهره مسئولیده قرارداد است و احکام ا     ییشود زا   یم

 در قـسمت    يت قهـر  یو مـسئول   وقیو در نتیجه جزء اعمـال حقـ        ی از توابع عهدشکن   يقرارداد

  . 1ردیمورد مطالعه قرار گباید  یع حقوقیوقا

  وضعیت حال حاضر )ب

 به گسترش علـم و صـنعت و بـه وجـود             توجهت با   ین دو مسئول  ی ا ییاصل جدا ،  امروزه

د شده اسـت و     یدچار ترد ) یت مدن ی در مسئول  بویژه (د و تحوالت در حقوق    یآمدن مسائل جد  

ه یقضات و رو  ،   حقوق يد هماهنگ ساخته و علما    یط جد یخود را با شرا   ،  ن تعهدات یمفهوم نو 

 حـل مـسائل     ي بـرا  يدیـ  جد یاقدام به طرح مبـان    ،  در مواجهه با تحوالت و مشکالت     ،  ییقضا

  .اند کرده یت مدنیمسئول

 که در آنهـا     یی در کشورها  يادیها و اشکاالت ز     دیترد،   به بعد  يالدی م »19«از اواخر قرن    

 ي در کشورهايادی زحقوقدانان. دیمطرح گرد،  بودندی آثار عمليت دارای دو مسئول يها  تفاوت

 آن  ی برخـ  یت انتقاد کرده و حت    ین دو مسئول  ی ب کیه تفک ی به نظر  »کایآمر«  و »سیانگل«،  »فرانسه«

  .را نامعقول دانستند

 ي بر مبنا  ي و قهر  ي را در محدوده قرارداد    یت مدن یسئولم،  » فرانسه حقوقدانان« از   یبرخ

ـ  یچ تفاوت یه،  ن اساس یف کردند؛ بر ا   ی تعر یز نقض تعهد قبل   یر را ن  ی نهادند و تقص   »ریتقص« ن ی ب

) ردادقـرا (ن  یشیـ ک تعهـد پ   ی از نقض    ی ناش يت قرارداد یرا مسئول یز،  خواهد بود ت ن یدو مسئول 

ـ  بـه رعا   یف قـانون  یـ تکل (یک تعهـد قبلـ    یز نقض   ی ن ت خارج از قرارداد   یباشد و مسئول    یم ت ی

،  هـستند  »کـسان یت  یماه« يت دارا ین دو مسئول  ی ا آنهان به نظر    یاست؛ بنابرا )  و مراقبت  اطیاحت

 يت قهر ی که با مسئول   آید می به وجود    يدی جد تیمسئول،  يک تعهد قرارداد  یرا پس از نقض     یز

د آن را با تعهد ی است و نبايدیت جدی ماهيت قرارداد یچرا که مسئول  ،  ت است یک ماه ی يدارا

   2. گرفتاشتباه،  استيزیا دادن چی ا ترك فعلی که همانا تعهد انجام يقرارداد

، ی و عمل  ي به لحاظ نظر    و  است يادیار ز ی بس ی آثار منف  يدارا،  تیئولن دو مس  ی ب کیتفک

  .کند می گردان و او را در مطالبه حقش سرگذارد یده میان دی بر حقوق زيادی ز منفیراتیتأث

                                                                                                                                       
 20صفحه ، 4ج،  قراردادهایقواعد عموم، انیکاتوز -1

حقـوق  ،   ومسئولیت خارج قرارداد با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه         تفاوت تقصیر در مسئولیت قراردادي    ،  سید احمد علی  ،  هاشمی: ك.ر -2

   67ص، انتشارات دانشگاه امام صادق، ی وحقوقدو فصلنامه معارف اسالم، ایران وفرانسه



      مسئولیت مدنی10

 يده را در انتخاب مبنا    یان د ین است که ز   یا،  تین دو مسئول  ی ب کی تفک ین اثر منف  یمهمتر

 وجـود دارد کـه      هـایی   تینکه امروزه مـسئول   یا                           بویژهکند؛    ی م ال و اشتباه   دچار اشک  يطرح دعو 

 بـه وجـود آمـده کـه       ی امـروزه مـشاغل    یاز طرف . رندیگ  ی م يست در کدام محدوده جا    یمعلوم ن 

ت آور است و    یمسئولت آنها   یدات خود باشند و نوع فعال     ید مسئول اعمال و تول    یصاحبان آنها با  

ان حمـل   یت متصد ی مسئول ر؛ مثل یا خ ی قرارداد باشد    ي دارا يده با و  یان د یکند که ز    یتفاوت نم 

  .... وها دکنندگان محصوالت کارخانهیت تولیمسئول، ت پزشکانیمسئول، و نقل

ـ  کـه آ   دن ممکن اسـت بـا ایـن مـشکل مواجـه شـو             ها  دادگاه،  ها  تین گونه مسئول  یدر ا  ا ی

به  ي آثار يت دارا ین نوع مسئول  ییرا تع ی ز ؟ا خارج از قرارداد   ی است   ي قرارداد خواندهت  یمسئول

ت و عـدم    یان زننده از مـسئول    یت ز ی به معاف  یل است که ممکن است حت     ی در تحمل بار دل    ویژه

   1. گرددیجبران خسارت منته

ـ  موارد بـه حـل ا   ین در برخ  یخوشبختانه قوان   از يراین مـشکل کمـک کـرده و در بـس    ی

ـ  در وجـود قـرارداد       یح کردند که تفـاوت    یتصر،  يا   حرفه هاي  تیمسئول ـ    ی ن یا عـدم وجـود آن ب

  .ستیده نیان دین مشاغل و زیصاحبان ا

 را الجـرم در     یتی دارد هـر مـسئول     ین سوال مطرح شد که چه لزوم      ی ا »19«از اواخر قرن    

که مـشهور بـه      2»ولیسل پالن مار«ابتدا  . می جا ده  يا قرارداد ی يت قهر ی مسئول يها   از دسته  یکی

ن ی ب ي و نظر  ی منطق کی تفک ي برا یم مالک یاگر بخواه «:  است اظهار نمود   ی حقوق يجاد نوآور یا

معنا و فاقـد     بی،  اند  رفتهی آن را پذ   حقوقدانان که اکثر    یکیم تفک یید بگو یم با یدا کن یت پ یدو مسئول 

  .» 3ل رد است قابیه و حتیتوج

،  بـه بعـد    يالدیمـ » 1930« هـاي   در حدود سال   ؛تر شد    دامنه اعتراضات گسترده   به تدریج 

 داشـتند آثـار   یسـع ،  تین دو مـسئول   ی ا کی به اصل تفک   علیرغم احترام ،  یاکثر کتب معتبر حقوق   

ت ی مـسئول  ت از آثـار تعهـد اسـت و        یهـر دو مـسئول    ،  لفینؤمبه نظر   . ندیل نما ی آن را تعد   یمنف

ـ ،  بلکه نقض قـرارداد   ،  ستی تنها اثر ساده قرارداد ن     يقرارداد ن یبنـابرا ، د اسـت یـ ک تعهـد جد ی

   4.ت استیم مسئولی دو رژيبلکه به معنا، ستیت نی دو نوع ماهي به معنایدوگانگ

را قواعد هر   ی ز م؛یق جلوه ده  یار عم یت را بس  ین دو مسئول  ی ب یید جدا ی نبا فتندگ  نیز   یبرخ

 و مشکل سـاز را کنـار        ی تصنع يها  تفاوت،  هین نظر یطرفداران ا . است يگریک مشابه قواعد د   ی

رش ین پـذ  ی مطرح شـد کـه در عـ         نیز يدیه جد ینظر.ها را محدود کردند     گذاشته و دامنه تفاوت   

                                                                                                                                       
1- Mazeaud (H et L.) et Tunc (A.), Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle (trios tomes). 
5e édition, Montchretion, 1957 et 1960, p. 70. 
2- Marcel Planiol 
3- Planiol (M.), Ripert (G.) ,Traité pratique de droit civil français ,Tome.6 Paris, 1930, p.15. 
4- Meignié (M.), Essai d'une délimitation des domaines des responsabilité contractuelle et délictuelle. Th. Lille 1924 –Varryn (J.), 
responsabilité aqwilienne et contrats en droit positif, 1933, p. 278. 
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ند کن  یک هدف را دنبال م    یداند که     ی م ی نقاط مشترک  ين دو را دارا   یا،  تین دو مسئول  یتفاوت ب 

ـ  قلمرو هر    یی در حفظ و شناسا    یالبته نگران . 1 قلمرو مشترك باشند   يتوانند دارا   یو م  ک از دو   ی

ن یبراساس ا ،  ت کماکان مطرح باشد   ین دو مسئول  یب»  2عدم جمع «باعث شد که اصل     ،  تیمسئول

  . ممنوع است و بالعکسيت قراردادیم مسئولی باشد ورود به رژيقهر، تیهر گاه مسئول، قاعده

 و  یآثـار منفـ    آن قدر ارزش ندارد که تمام     ،  کیه تفک ینظر،  گوید می »حقوقدانان«یکی از   

ک یـ ل  ید ذ ی با یول،   متفاوتند ی مبان يدارا،  تین دو مسئول  یم؛ اگر چه ا   یان بار آن را تحمل کن     یز

   3. باشندی قواعد مشترکيرند و دارایم قرار گیرژ

ق ی مـصاد  یمشکالت موجود در برخ   ،  »حقوقدانان«،  »سیانگل« بویژه »کامن ال «در حقوق   

ن یز در عـ   یـ ر آم یک رفتار تقـص   یشود که     ی ظاهر م  یمشکالت زمان  «:دنیگو  یرا مطرح کرده و م    

هـا    ن فرض یدر ا ،   باشد يت قهر ی از مسئول  یک مصداق یک قرارداد و هم     یحال بتواند هم نقض     

ـ  اسـت  ي و قـرارداد يت ارادیا مسئولی که آن سؤال مطرح است  یا بـه  ، 4»ا خـارج از قـرارداد؟  ی

شـود؛    ین مـ  یـی  تع »قـانون «ز توسـط    ی ن يف قرارداد یت تکال یامروزه ماه ،  معتقدند،  عبارت دیگر 

. 5ردیـ ن قـرار گ   ی موضوع توافق طـرف    تواند می يت قهر ینه مسئول ی تعهدات در زم   یبرعکس برخ 

پـس آن   ،  شـود   ی و خارج از قرارداد برداشته م      يت قرارداد  تعهدا ین برخ ی گاه مرز ب   آنکهجه  ینت

ـ  ییدهد همگرا   ینشان م ،  »حقوق اروپا « در   ن تحوالت یا 6. هستند يت واحد ی ماه يدو دارا  ن ی ب

  . رو به زوال استکی تفکیآثار منف شتر شده ویت هر روز بیدو مسئول

 هـستند و بـالتبع      ي واحد يت و مبنا  ی ماه يت دارا ین دو مسئول  یارسد   میبه نظر   ن  یبنابرا

 ت را الزامـاً   یمسئول،  ست در همه موارد   یرا الزم ن  یز،   باشند یم و نظام مشترک   ی رژ يتوانند دارا   یم

 و یمی قـد کیک تفکیم و احترام به    ی ده ي جا ي قهر و یا  يت قرارداد یک نوع مسئول  یداخل در   

آن   و مـشکالت   یآثار منف  ست که تمام  یآن قدر مهم ن   ،  مطرح شده  »فرانسه«حقوق   که در    یسنت

ت در آنها مطـرح بـوده   ی که تفاوت دو مسئولییدر حقوق کشورها،  امروزهیاز طرف . بپذیریمرا  

ن یـ جاد شده اسـت و حقـوق ا       یا،  تین دو مسئول  ین ا ی ب یستی و همز  ییش به همگرا  یگرا،  است

ه یـ ژه و خاص و چه با کمک رو    ین و یک را چه با وضع قوان     ی تفک یآثار منف  کشورها درصدند تا  

جـاد  یو ا » حقـوق عـام   «جـاد طـرح     یت را بـا ا    ین دو مسئول  ی ب ی حل کرده و تفاوت سنت     ییقضا

مـشکالت ناشـی از     ،  »وحدت«پذیرش نظریه   بدیهی است    .نابود سازند » ی قانون هاي  تیمسئول«

                                                                                                                                       
1- Brun(A.),Rapports et domaine des responsabilités contractuelle et délictuelle, 1930 et Mazeaud, (H.) Responsabilité délictuelle 
et responsabilité contractuelle, Rev. Trim. Dr. Civ. 1929,t.I,6e éd., n◦s 96 et s. Et V. Mazeaud (H. L et J), Leçons de droit civil ,T. 
Il, 1er Vol., 8e éd., par Chabas(F.), H˚s 376, 390 ets.  
2- (La règle de non cumul). 
3- Tunc (A.), La responsabilité civile , paris: Economica, 2e édition 1990, p p. 1 a 45. 
4- Ibid. 
5- Jolwicz (W.), On tort. By w. v. h. Rogers. 14th edition London Sweet and. Maxwell. 1994, p. 501, cité par Tunc(A.), op.cit., n 
39, p. 36. 
6- Ibid. 



      مسئولیت مدنی12

 وجود قرارداد صحیح بین طـرفین       له بار اثبات  م از ج  کند؛ می مسئولیت را حل     هاي   نظام »تعدد«

تواند قانون واحدي براي هردو مسئولیت    می »قانونگذار«دارد؛ وانگهی    میرا از دوش خوهان بر      

مـثالً  ،  مینه را در زمینه دیگر هم اجرا کـرد        زتوان مقررات موجود در یک       می اصوالًوضع کند و    

 در فصل مسئولیت قـراردادي آمـده اسـت           که در قانون مدنی    »وجه التزام « یا تعیین    »قوه قاهره «

 یـا   همچنین مقررات راجع به خـسارت معنـوي       . است ز قرارداد اقابل تعمیم به مسئولیت خارج      

 قابـل   اصوالً،   ذکر شده  »مسئولیت مدنی « خسارت یا تخفیف خسارت که در قانون         نحوه جبران 

   1.اعمال در زمینه مسئولیت قراردادي است

 و  ی که برخالف نظم عمـوم     یبه شرط ،  ن افراد ی توافقات ب  ید به تمام  ی با »قانونگذار«البته  

ت یشتر از مسئول  ی ب يت قرارداد ینباشد احترام بگذارد و مسلماً توافقات در مسئول        حسنه   یاخالق

ـ ،  نـد ینما  ی م یت توافقات یش مسئول یا افزا ین به طور معمول در کاهش       ی است و طرف   يقهر کن یل

 مطـرح شـده     يهـا    از تفاوت  ياریبس          رای ز ،ستیت ن ین دو مسئول  ی ب یی تفاوت مبنا  ين به معنا  یا

  . ستندی نی و اساسییت مبناین دو مسئولیب

  تعیین محدوده خاص دو مسئولیت )ج

یکـی از   ،   قرارداد  از  وخارج  مسئولیت قراردادي  در خصوص تفکیک  پیرو مطلب گذشته    

 ي و علمـا  »قـدانان حقو«؛  تعیین محدوده خاص این دو مسئولیت اسـت       ،  »حقوقدانان« تمشکال

طـرح  م 2»یت مدن یقلمرو مسئول « را تحت عنوان     یابتدا مبحث ،   تعهدات حث در ب  یت مدن یمسئول

ـ  را روشن و شرایط هر ي و قهريت قراردادی در آن دامنه و چهارچوب مسئولتاکنند   یم ک را ی

  .مشخص کنند

ـ نما  ی و واضح م   نت به نظر روش   یک از دو مسئول   ید هر   ن حدو ییتع،  در ابتدا  ـ ز،  دی را در  ی

چ ی کـه بـالتبع در آن هـ        ت خارج از قـرارداد    یوجود قرارداد آن را از مسئول     ،  يت قرارداد یمسئول

ـ ، سازد  یست جدا م  ی ن يگونه قرارداد  مـشکالت و ابهامـات   ، کیـ ن شـرایط هـر   یـی کن در تعیل

   3.کند مید یت دچار تردین دو مسئولیکند که ما را در شناخت شرایط ا ی بروز ميمتعدد

شود کـه خـارج از هرگونـه         میجاد  ی ا یزمان،  مسئولیت قهري گویند   میمعروف است که    

 ییها و قواعد و رفتارهـا      معیار  به توجهعدم  ناشی از   ،  ين مسئولیت قهر  یبنابرا 4. باشد يقرارداد

ط یف موضوع به هیچ وجه حـائز شـرا        یهرگاه توص ،  لذا 5. قانونی دارند  ياست که ضمانت اجرا   

                                                                                                                                       
  98ص، 1390، تهران، انتشارات سمت، مسئولیت مدنی، سید حسین و رحیمی، صفایی -1

2- Domaine de la responsabilité civile  
3- Mazeaud (L. et H.) Traité de la responsabilité civile par. Tunc (A.) Ge éd. N0s 109. et. Savatiér. (R.) Traité t. I. 2e éd. N0s 123 
etc. Le Tourneau. (P.) La responsabilité civile 3e éd N0s 171. etc-. Huet (J.) th. op. cit. N0s 110 et c. – Mazeaud (H.) 
Responsabilité contractuelle et Responsabilité délictuelle Rev. trim. Dr 1929 p. 550 rtc N0s 14 et c. – Durry. (G.) Rev. trim. Dr. 
Civ. 1982 p. 604. 
4- Mazeaud (H L et J.) et Tunc (A.) op.cit. n. 03. 
5- Huet(J.) thèseop.cit. n.  a 07. 
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ـ  بالزوماً،  نباشد و نتوان هیچگونه قرارداد سابقی را پیدا کرد        يقرارداد ت یم مـسئول یـ د تـابع رژ ی

بـراي توضـیح   .گـردد  مـی  همـراه  یبا مشکالت ست وین وصف آسان نیشه ایاما هم .باشد يقهر

  :کنیم میچند مورد اشاره مساله به 

، سوار اتوبـوس شـود    ،  ت و بدون دارا بودن عنوان مسافر      یه بل ی بدون ته   هر گاه مسافر   -1

  خارج است و مـشمول قواعـد       يت قرارداد یم مسئول یفرد از محدوده رژ    سوال این است که آیا    

  متعهـد  ي بـرا  یتیچ گونـه مـسئول    ی معتقدنـد هـ    یرخـ ب،  گردد؟ در این مورد     ی م ي قهر مسئولیت

 خـالف   یاما برخـ   1،ستی قابل مطالبه ن   یچ گونه خسارت  یشود و ه    یجاد نم یا) صاحب اتوبوس (

   2.ن نظر را دارندیا

ـ  نزد ی زمـان  مـدت ا در   ی قرارداد   يان اجرا یدرجر،  گاه هر -2 خـساراتی  ،  ک بـه قـرارداد    ی

ت آن یـ درماه؛  منتـسب کـرد  ي تعهد قرارداديبه عدم اجرااینکه بتوان آن را                     شود بدون   حادث  

 به عنـوان مثـال      ؟یا مسئولیت قهري   شود و  می اختالف است که آیا مشمول مسئولیت قراردادي      

  .ستگاه وارد شودیا در ای در خارج از زمان مسافرت  به مسافریهر گاه خسارات جسم

هـوده  ی را ب  يگـر ی د یممکن است کس  ،  ط قرارداد ین شرا ییفتگوها درباره تع  آغاز گ در   -3

 ضرر يگریسه به دین با دسی از طرفیکیا گاه ی،  گرداند هایی  نهیدوار سازد و او را متحمل هز      یام

ـ ،  ن گونه موارد حق جبران خـسارت وجـود دارد         ی در ا  یعیبه طور طب  ،  وارد کند  کن در نـوع    یل

 3ی آلمان»نگینریا« ازيروی به پنویسندگان از ياپاره، ین خصوصدر ا.د استی ترديت ویمسئول

نـد کـه در روابـط خـود صـادق و            بند ی م یمان ضمن ین پ یطرف،  اعتقاد دارند که با آغاز گفتگوها     

و از هر گونه      کنند يط معامله و اوصاف موضوع همکار     ین شرا ییدرستکار باشند و با هم در تع      

ن تعهـد   یـ ن تخلف از ا   یبنابرا،  ندیت عمل نما  یز نموده و بر اساس حسن ن      ی و تقلب پره   سیتدل

، داننـد   ی مـ  يت قهر ی ماه ي آن را دارا   ياریبس،  اما در مقابل  . شود  ی م يت قرارداد یموجب مسئول 

ل آن شـکل گرفتـه   ی قبـل از تـشک  ين دعـو یـ کن ای ل، بر سر قرارداد استاختالفرا اگر چه    یز

   4.است

 از فروشـنده اخـذ      ی بررس يدار برا ی که خر  یاگر مال ،  »سومالذ ب وخأم«براساس قاعده    -4

ـ  ا يد مبنـا  ی اسـات  یبرخ.  ضامن است  يو،   تلف شود  ي در دست و   ،کرده است  ت را  ین مـسئول  ی

ن بوده است که صاحب کاال آن       ین بر ا  ین استدالل که توافق مسلم طرف     یبا ا ،  اند   دانسته يقرارداد

                                                                                                                                       
1- Viney (G.) op.cit. n0. 193 p. 350. 
2 -V. Savatiér (R.)op.cit. t. i. n0s 120. et s. Et. Mazeaud (H.Let J.) et Tunc (A.) op.cit. T I. n0s. 124. et s – Le tourune (P.) op.cit.. 
n0s. 155. et s. 
3- Jhering (R.) culpain contrahendo oevres choisies. t. . Bad Hamburg Berlin  p. I. s cité par Saint-pau (J-C) Juris – Classrur. 
V. aussi. Carbonnier (J.) Obligations op.cit T  n  p.  et Huet (J.) Thèse p. res. n  a  cité par Viney (G.) op.cit. n 0 p. 
0. et Mazeaud (H et L.) et Tunc (A . ( op.cit. n s. 

4- V. Savatiér (R.) Traité de responsabilité civile T I. n  et s. Et Mazeaud (H.) et Tunc (A.) op.cit. p.  S. 
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شنهاد یـ مـت پ یا قیـ دار متعهد بوده است که آن را بازگرداند و ین بفروشد و خر  یط مع یرا با شرا  

ر و نقـض  یدر واقـع تقـص  ،   نه آن را بخرد و نه آن را برگرداند         ؛ حال اگر خریدار   شده را بپردازد  

 سبب تلف مـال شـده   يری و احتراز ناپذیه ثابت کند که حادثه خارجکنیا         مگر؛  عهد کرده است  

 یاما بـه نظـر برخـ       1. از قرارداد است   یخواه ناخواه ناش  ،  ت مزبور یب مسئول ین ترت یاست و به ا   

، دار منعقد نـشده اسـت     ین فروشنده و خر   ی ب يخارج از عقد است و قرارداد     ،  تیمسئول،  دیاسات

قـانون   2»631« مـاده ،  گریکنند و از طرف د      ی مطالعه م  »غصب« آن را در باب      »هانیفق«را اوالً   یز

مـأخوذ  « یـد     و شـود را نـام بـرده اسـت         میمحسوب   3»امانی«،  ید شخص  را که    ي موارد یمدن

ن یمـ  اسـت و بـه ه  ن امـر ید ایز موی ن»فقهاء«نظرمشهور ؛  را از جمله آنها ندانسته است      »بالسوم

ـ       مورد مطالعه قـرار داده     »غصب«علت آن را در کتب       ـ ابـن ادر  « از   ينظـر ،  یانـد از طرف و » سی

 »یامـان «دار  ید خر ین  یبنابرا،   بوده  مالک  با اذن  »مأخوذ بالسوم « نقل شده که چون      »یعالمه حل «

ن نظـر رانقـل کـرده آن را    ی که ا»ید ثانیشه«اند و  ز استناد کردهی ن»ه البرائهاصال«شان به  یا،  است

   4.موجه شمرده است

 از تحـوالت و توسـعه   ی عـصر حاضـر کـه ناشـ      هاي  تی از مسئول  ياریدر بس  کهآننتیجه  

ا یست و   ی ممکن ن  يا قهر ی يم قرارداد ی دادن آن در رژ    ي جا ت و یف مسئول یتوص،   است یصنعت

 جبـران   ي بـه دعـاو    یدگی مـانع رسـ    يبنـد م  ین تقـس  یـ د ا یپس نبا . حداقل مورد اختالف است   

کـه در     همچنان ي و اقتصاد  یتحوالت اجتماع ،  از طرفی . دگان باشد یان د یاز جانب ز  ،  خسارت

 و  یر گذاشته و موجب شده مبان     یز تاث ی ن یت مدن یر داشته در مسئول   ی حقوق تاث  يها  بخش یتمام

ت یم بـه مـسئول    ی تقـس  یمی قـد  ي حل مشکالت مطرح شـود و مبنـا        ي برا يدی جد هاي  راه حل 

 قدرت خود را    یت مدن ی مسئول ید در مبان  ی به توسعه و تحوالت جد     توجه با   ي و قهر  يقرارداد

تعهـدات در  ، يا تعهدات حرفه، یمنیر تعهدات ا  ی مختلف نظ  يها  نهیاز دست داده است و در زم      

                                                                                                                                       
ر از  یـ  غ ی را بـه عنـوان     ری مال غ  یهرگاه کس «:  قانون مدنی  631مطابق ماده    . 86صفحه  ،  4ج،   قراردادها یقواعد عموم ،  ناصر،  انیکاتوز -1

ن ین مستأجر نسبت به ع    ی مستودع است بنابرا    قرار داده باشد مثل    ن قانون او را نسبت به آن مال امین        یمتصرف باشد و مقررات ا    ،  مستودع

 و در صـورت  طیا تفـر یـ  يدباشـند مگـر در صـورت تعـ         یها ضامن نم    ه و امثال آن   ی عل یا مول یر  ی نسبت به مال صغ    یا ول یم  یمستأجره ق 

 خواهد بود اگر چـه  یبیا عی یمتصرف مسئول تلف و هر نقص    ،  خ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد        یاستحقاق مالک به استرداد از تار     

  . »مستند به فعل او نباشد

  169صفحه ، 2ج ی، حقوق مدن، حسنی، امام -2

مـسئولیتی  ، نـشده باشـد  ) تعدي یـا تفـریط  (در صورتی که مرتکب تقصیر ،  آنست که در صورت تلف یا نقص مال  منظور از ید امانی    -3

 امـین «:  قانون مدنی  614مطابق ماده   .مستند به فعل او نباشد    ،  هرچند تلف ،  فرد مسئول تلف یا نقص مال است      ،  لیکن در ید ضمانی   ،  ندارد

لـیکن بـه    ،   اسـت  که ناظر بـه یـد امـانی       » باشد مگر در صورت تعدي یا تفریط       نمیضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است            

 وارد شـده باشـد هـر چنـد           مسئول هر نقص وعیبی است که در زمان تصرف او به مال مغـصوب              غاصب«: همان قانون  315موجب ماده   

، شود که در مقررات حقـوق مـدنی ایـران          میاستنباط  ،   قانون مدنی  631از مفاد ماده    . که ناظر به ید ضمانی است     » مستند به فعل او نباشد    

 . است» استثناء«، وامانی بودن» اصل«، ضمانی بودن

  150صفحه ، کتاب الغصب، 2ج، هاممسالک االف، ید ثانینقل از شه -4
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م ی تقـس  یمی شکل گرفتـه کـه چهـارچوب قـد         يدی جد يها  چهارچوب،  قبال مصرف کنند گان   

  .است را کنار زده ي و قهري به قراردادتیمسئول

ان یـ  جبران خسارت کامـل ز     ي کشورها برا  ییه قضا ی و رو  »انقانونگذار«امروزه  ،  بنابراین

ـ انـد و از ا   خـود نمـوده    یمین قـد  یاقدام به اصالح قـوان    ،  دهید ف ی کـه در توصـ  ین رو مـوانع ی

ده را از حقش در جبـران خـسارت محـروم           یان د ی ممکن بود ز   ي و قهر  يت به قرارداد  یمسئول

  . استبرداشته شده، سازد

    مدنیتیمسئول هدف: چهارم گفتار

 یم اجتمـاع  وز ماننـد همـه علـ      یـ علم حقوق ن  . کند  ی را دنبال م   ی هدف یهر علم ،  یاز منظر فلسف  

، امروزه نه تنهـا علـم حقـوق        1.سازد  یجدا م ،  ر علوم ی است که آن را از سا      ی هدف خاص  يدارا

 هـدف حقـوق     ،بـه عنـوان مثـال     ،   است یضوع خاص  هدف و مو   يدارا،   از آن  یشیبلکه هر گرا  

 به  »یت مدن یمسئول«حقوق  ،  یحقوق خصوص زیر شاخه   در  . از حقوق جزا جداست   ،  یخصوص

ـ .  اسـت  »جبران خسارت « دارد و آن     ی هدف ،زی ن معناي عام   تی از مـسئول   يا   هـر شـعبه                نیهمچن

گفته شده   يت قرارداد یدر مسئول . هدف خاص خود است    يز دارا ین) ي و قهر  ي قرارداد (مدنی

. دا کرده و ملزم به انجام آن خواهند شد        ی پ یگر رابطه حقوق  یکدین با   یطرف،  با انعقاد عقد  ،  است

آثـار عقـد     لیتحـص ،  نی بر آن بار شود و انتظار طـرف        ی که آثار حقوق    هستند خواهان آن ،  طرفین

جـاد  یدن به سرمنزل مقصود ا    ی حفظ قرارداد تا رس    ي را برا  يا حد امکان قواعد   ز ت یمقنن ن . است

 يخـسارات حاصـله از عـدم اجـرا        ،  رفته شده است  یر از اجبار به انجام تعهد که پذ       ینموده و غ  

ـ    يضمانت اجرا ،  ي ت قرارداد ین مسئول یبنابرا.  داده است  ز مدنظر قرار  یتعهدات را ن    يرا مقـنن ب

، ي ت قـرارداد  یهـدف مـسئول   ،  به عبارت دیگر  .  است اراده تیو احترام به حاکم    حی صح ياجرا

 »متعهـد «زیرا چنانچـه    ،  اجراي قرارداد  انتظار   یعنی،  ن از قرارداد است   یت از انتظارات طرف   یحما

 بیشتري  بنديپای،  داد را جبران نماید   باید خسارت طرف قرار    میبداند که در صورت نقض عهد       

   2.نمودبه قرارداد خواهد داشت وحتی االمکان سعی در اجراي آن خواهد 

  کنیم که در جبران خسارت قراردادي بایـد        توجهدر جبران خسارت نیز باید به این نکته         

در آن وضـع قـرار      ،  شـد   ی کـه اگـر قـرارداد اجـرا مـ          یم قرار دهـ   ی را در همان وضع    »متعهدله«

   3.گرفت یم

ش یافـزا هدف قـرارداد    «:رده شده است  م بر ش  يد قراردا مسئولیتهدف دیگري نیز براي     

                                                                                                                                       
   28ص ، 1373، بهمن برنا، تهران، 18چ، مقدمه علم حقوق، ناصر، انیکاتوز: ك.ر -1

2- Williams (G.) Hepple (B.A) op.cit. p p. 15 and 17.  
  - Heuston (R. F.V.) Chambers (R.S.) op.cit. p.7 

3- V. Weir (T)Complex liabilities International Encyclopedia of comparative LawVol. XI Torts Chop. 12. n°10à 46 cité par Viney 
(G.) op.cit. n° 167 p. 282.  
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ت یابـد و مـسئول  ی ین بـا قـرارداد توسـعه مـ      یاموال طرف ،  ن است ی طرف يو توسعه اقتصاد  درآمد  

ن یبنـابرا . ت طـرف مقابـل را بهتـر کنـد         یته موقع  که فرد نتوانس   آید میش  ی پ یی در جا  ي قرارداد

ت یـ ن و در نها   ی امـوال طـرف    افـزایش شرفت و   یانت و پ  یص،   حفظ ،ي ت قرارداد یهدف از مسئول  

، هـا   ف مهـم دولـت    ی از وظا  یکیباید گفت   در مسئولیت قهري    ؛  1»کشور است  ياقتصادتوسعه  

 هـستند و خواهـان      یال و منـافع متفـاوت     ی ام يها دارا   سان ان یاز طرف . جاد نظم در جامعه است    یا

. هـا محـدود گـردد     انساني از آزاديد مقدارین بای بنابرا؛د هستند  خو ی شخص هاي  قهیاعمال سل 

ـ  بی و مالیت جسم ی روابط مربوط به حقوق تمام     ،گریکدیان روابط مردم با     یدر م  شتر بـا نظـم   ی

بـراي  . قرار گرفته اسـت   د  یح و تاک  یتصرمورد  ن  یت از آن در قوان    یا ارتباط داشته و حم    یعموم

د ضمانت اجرایی وجـود داشـته باشـد تـا           یبا،   از اضرار به افراد    يری و جلوگ  ین نظم عموم  یتأم

، يت قهـر  ین هدف در مـسئول    یبنابرا.  تنظیم گردد   و حدود و ثغور آن      تضمین  شهروندان يآزاد

ت از وضـع   یحما،  هدف گرینظم موجود و به عبارت د     هم خوردن       از به  یجبران خسارات ناش  

 بـا   قـرارداد از   خـارج    مـسئولیت ،  در واقع  .به قبل از تحقق ضرر است     اعاده به وضع    و  موجود  

   2. در جبران خسارت داردیسع، »اعاده وضع به سابق«

  

   الت مبانی مسئولیت مدنیسیر تاریخی تحو :دوم مبحث

    در حقوق غرب مدنیمسئولیتتاریخچه  :اولگفتار 

ر تحـول   یسـ ،  به اختصار  یت مدن ی کتب مسئول  به ویژه ،   در کتب مربوط به تعهدات     یبه طور کل  

ت یخچـه تحـول مـسئول     یتار،  طور معمـول   به   یدر حقوق داخل  . 3 شود  ی ذکر م  یت مدن یمسئول

 کـه  »ریتقـص « در مـورد  به ویژه 4نگارند؛ یم »فرانسه«حقوق  و   »رمحقوق  « به   ی را با نگاه   یمدن

  .ر داشته استین تحوالت را در سده اخیشتری بوده و بیت مدنی مسئولی از مبانیکی

                                                                                                                                       
1- Tunc (A.) op.cit. p. 45.  
2- Tunc (A.) op.cit. p. 32.  
3- V. Mazeaud (H L et J.) op.cit. p.341 a 373. 
- Lambert (F) révolution de la responsabilité civile d'une dette de réparation a une créance d'indemnisation RTD. Civ. 1987. 1 cité 
par Viney (G.)op.cit. n 250 p.300. 
- Tallon (P.) La ((Responsabilité contractuelle)) histoire d'un faux concept RTD. 1997 cité par Viney (G.) Ibid.  
- Huest(J.) Responsabilité délictuelle et Responsabilité contractuelle. th paris 11/1978 cité par Viney (G.) Ibid.  
- Viney (G.)et Jourdain(P.) Traité de droit civil Les conditions de la responsabilité Sous la dr. De Ghestin(J.) L. G. D. J. 1998.. 
- Viney(G.) Traité de droit civil sous la dir. De Ghestin (J.) Introduction à la responsabilité L. G. D. J. 1995. 

  285 تا 251از صفحه ، 1385، زانیم، تهران، 2ج، یت مدنی مسئولیمبانی، د مرتضیس، قاسم زاده:ی داخلبرخی منابع حقوق -4

، ج اول، بیـ د ادیـ ق مجیـ ترجمه و تحق،  یت مدن یاصول مسئول ،  سیپاتر،  ژوردن.1342،  تابان،  تهران،  جلد اول ،  حقوق رم ،  منصور،  هانیک

 یمبـان ی،  موس،  جوان.1348. دانشگاه تهران ،  تهران،  خ حقوق ی از تار  یمباحث،  سرگذشت قانون ی،  عل،  پاشا صالح . 1386،  زانینشر م ،  تهران

  1326. نیشرکت چاپ رنگ، تهران، جلد اول، حقوق

ـ النظر، عاطف، بیالنق  و م1949جلد اول . مطبعه المعارف ،  بغداد،  مصادر االلتزام ،  تزامله العامه لال  یالنظری،  حسن عل ،  الذنون:یمنابع عرب  ه ی

  1984، هیبوعات الجامعوان المطیدات دیعو، روتیب، 3جی، ه الناشئه عن الفعل الشخصیالعامه للمسئول
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  ییدر جوامع ابتدا:  اولبند

قه ی مطابق سل»هی علیمجن«، نبودحاکم بر افراد نظام خاصی  که ی و زمان  ییجوامع ابتدا در  

 گرفت ی انتقام مانباریبه دلخواه از متجاوز و مرتکب فعل ز، کرد و بر حسب مورد یخود اقدام م

   1.ساخت یمبه شخص مقابل وارد ،  مشابهیکرد و خسارت ی ما مقابله به مثلی

  شـد  جادی ا )ي و اجبار  ياریاخت( هیدتعیین  ج مرحله   یبه تدر ،  در برخی جوامع  ،  پس از آن  

محـدود  ،  البته موارد دخالت دولت   .  شد  نیز مقرر  مجازات،  ت دولت یو همزمان با استقرار حاکم    

ن شـد کـه   ییمجازات تع، ها ج با مداخله دولتیبه تدر .بودن خصوص نی در ایود و قاعده عامب

   3.م شدیالد تنظیش از می در قرن سوم پ»رم«است که در عهد  2»ایلیآک«ن آنها قانون یاز مهمتر

  رمدر حقوق :  دومبند

ن بـر جنبـه   یشارح، »یقرون وسط «در  ،   داشته است  ییر به سزا  یتأث،  »رمحقوق  «ونان در   یفلسفه  

 »يالدیهفـدهم مـ   «در قـرن     4»دومـا «له  یات آنان به وسـ    یاما نظر ،  د داشتند یهدات تأک  تع یاخالق

   5.دیل گردیتعد

،  بـود  مـال او   ر شـده و مثـل     یدر ذمه حکومت متعهد له زنج     ،  ا متعهد ی گو »رمحقوق  «در  

 از  تنهـا  تعهـد    »رم«در حقـوق    .  جدا شـد   ینی از حقوق ع   )شخصی(دینیج حقوق   یکن به تدر  یل

شـد؛ در     ی مـ  ی ناشـ  )مثل عقود معین در حقوق ایران      (شده مشخص و فهرست      و عقود  ها  قالب

 اما 6.شد  ی م ی ناش )عقود (ها  قالببلکه از اشکال و     ،  شد  ی نم ی ناش تعهد از اراده  ،  يتعهد قرارداد 

ـ ی مورد پذيالدیم» 17« قرن »حقوقدانان«ه توسط  کيا هیبراساس نظرسرانجام   ، ترش قرار گرف

   7.نمود ی را ملزم به انجام آن ممتعهد،  بدون شکل و قالبی حتتعهديهر 

ت متعهدلـه قـرار     یـ ل حاکم یـ کرد و متعهـد را ذ       یجاد م ی شخص ا  ي را برا  الزاماتی،  تعهد

                                                                                                                                       
ـ ام، ان پوریآر، عی، پاشان، احمد، آرام: مترجمان. ن گهواره تمدنیمشرق زم، جلد اول، خ تمدنیتار،  لیو،  دورانت: ك. ر -1 چ ، نیر حـس ی

  .35صفحه ، 1371ی، انتشارات آموزش انقالب اسالم، تهران، 3

 م خـسارت فـراهم آورد کـه در قـانون روم بـه             ی تـرم  ي را برا  ی قانون يو،  الد بود یاز م ش  ی روم در قرن سوم پ     یقاض »Aquillia« ایلیآک -2

)Pommum injuria datung)  (یت مـدن یمسئول، حسینقلی،  نژادینی حس:نقل از.موسوم بود)  که با قصد مجرمانه وارد شده استیخسارت ،

 5صفحه 

  763صفحه ، 1ج  ،طیالوس، عبدالرزاق احمدي، السنهور -3
4- domat  

  ازین اضرار ناشـ ی باي کن در مرحلهیل، وجود نداشتت باشد ی مسئولي و عام بر مبنایک قاعده کلی که متضمن یدر حقوق رم قانون -5

 و  يالقـانون المـصر    یمصادرااللتزام ف ،  رمضان،  ابومسعود (.گذاشتند میه افراد فرق    ی بر عل  ی مربوط به دولت و جرم خصوص      یعموم جرم

 )314صفحه ، م، 1990ه یالدار الجامعی، الطبعه االولی، اللبنان

ار قـرض دهنـده     یـ ن خود و در اخت    یرنده در گرو د   یقرض گ ،  ن قرارداد یبود که براساس ا   ) قرض (Nexum قرارداد   یمیار قد یشکل بس  -6

  ).Mazeaud (H. L et J.) op.cit. p. 17 (. بودیفاتی تشري بود و از قراردادهای مذهبیژگیک و، ینیبود ا

گر آن قواعـد الزم  یدانستند اما امروزه د می مشخص   حقوقی  را ابتدا از اعمال    يضمان قهر ،   حقوق رم  ز ابتدا مثل  یدر حقوق انگلستان ن    -7

  )13صفحه ، مسئولیت مدنی، حسینقلی،  نژادینیحس(. ستیالجرا نا
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را از بـین     فـرد    يآزادتعهـدي    و   الزامهیچ  ،  » فرانسه یقانون مدن «م کنندگان   ید تنظ یاز د . داد  یم

و تعهـد خـارج از      ،   اصـل  ين تعهد قـرارداد   یبنابرا ؛ باشد یمتعهد به آن راض   اینکه  مگر  برد   نمی

   1. بوداستثناء، قرارداد

 2»نینیژوسـت «در زمـان    ،  قرارداد و جرم  : جود داشت  و  دو منبع تعهد    تنها ییدر قرون ابتدا  

، يبندم  ین تقس یا،  آیند میبوجود   »جرم«  از ی و برخ  »قرارداد« تعهدات از    یح شد که برخ   یتصر

ـ پوت«توسـط   )  و شبه جرم   جرم،  شبه قرارداد ،  قرارداد (بعدها در شکل گسترده تري      مطـرح  3»هی

  .دیدگر

 ي بـه عنـوان مبنـا      »ریتقـص «،  يالدی در قرن شـشم مـ      »رم« امپراطور   »نینیژوست«در زمان   

تـا  ) يالدی مـ  577 (ن امپراطـور  یـ ن تحوالت از هنگام درگذشـت ا      یاما ا ،  رفته شد یت پذ یمسئول

  .4دید نهاد و متوقف گریرو به ضعف و سست) يالدیسده شانزدهم م (انیمورانقراض حکومت 

 م فرانسهیحقوق قد:  سومبند

» دیه« یا   »خون بها «خته بود و    ی در هم آم   يفریت ک ی و مسئول  یت مدن یمسئول،  »فرانک«در حقوق   

گـر بـه    ی د بخـش  و   ی از آن بـه خزانـه پادشـاه        یبخشکه   ( و هم نقش غرامت    يفریهم نقش ک  

 .را داشت) شد ی پرداخت ماش انوادها خی یقربان

ـ  ا درامـا تفـاوت      5، داشت يادی مشابهت ز  »رم«ن حقوق با حقوق     یا ن بـود کـه جبـران       ی

ـ ز،  بـود یخـانوادگ ، تـر   قیـ و بـه طـور دق     » تضامنی«  و »مشترك«،  خسارت در حقوق فرانک    را ی

ـ  از آن به عهـده خو      یبخشبلکه  ،   نبود تنها به عهده مباشر جرم    ) دیه (پرداخت مبلغ   شاوندان او ی

  .6 بود)شود می نامیده  عاقلهشبیه آنچه در حقوق اسالم(

در کتـاب خـود بـا عنـوان         ،  ن بـار  ی نخـست  يبـرا ،  »فرانسه«  حقوقدان سده هفدهم   »دوما«

 یاصـول کلـ   ،  ات گذشـته  یـ موفـق شـد بـا کمـک از تجرب         »  خـود  یعی در نظم طب   ین مدن یقوان«

 یت مـدن  یمسئول،  سندگانین بود که نو   ین تحوالت ا  یا ن اثر یمهمتر،   را بنا نهد   » مدنی تیمسئول«

   7. کردندکی تفکيفریت کیرا از مسئول

» ریتقـص « بـر مفهـوم   ی مبتنیت مدنیه اصل مسئولارائ، میسندگان قد یدستاورد تأمالت نو  

 ن بار ی نخست يدهد برا   یل م ی را تشک  »فرانسه« ی نظام حقوق  ين اصل معروف که سنگ بنا     یا،  بود

                                                                                                                                       
1- Mazeaud (HL et J.)op.cit. p. 18. 
2- Justinin 
3- Pothier  

  259صفحه ، 1ج، مبانی حقوقی، موس، جوان -4
5- Viney (G.).op.cit. p. 19. 
6- Ibid. 

 بـه مجـازات   یو منتهـ شـد   می  به نام شاه اقامهکه) L'action publique) يفری کين دعوایا بیلیه بر قانون آکی با تکيسندگان فرانسوینو -7

حقـوق  ، منـصور ی، هـان یک(.  ساختندیمر استواریه تقصیکن هر دو را بر پایل، نمودند می کیتفک) L’ action civil) ی مدنيدعواو گردید می

  )250صفحه ، 1ج، رم
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   1.مطرح شد» دوما« توسط

 بـه   یرتضـرو ،  ی جبران خسارت مـدن    يکه برا گفتند    نیز »فرانسه«م  یسندگان دوره قد  ینو

 1804 در سـال     که (»دوما« اصل معروف     بر اساس  رایز،  ستی ن )قصد سوء  (اثبات ارتکاب جرم  

ـ ز،  یا کلـ  یـ هر تعهـد خـاص      نتیجه   «:)رفته شد یز پذ ی ن »فرانسه« ی قانون مدن  1382در ماده    ان ی

بـا انجـام نـدادن     یا و ) قرارداد مثل ( تعهد خاص   که با نقض   ی کسان و است   يگرینرساندن به د  

  . »باشند میملزم به جبران خسارت ،  را ایجاد نمایندیانیز، یتعهد کل

 ولیت را ئ مبناي مـس    و دانست  یم 2»ریتقص« اثبات جبران خسارت را مستلزم اثبات        »دوما«

 دانـست؛  »یر مـدن  یتقـص « ود را  نبـ  جنحـه ا  یـ ت و   یاکه جن خالفی   هر   يو.  قرار داد  »تقصیر« بر

 خـود را    ي که تعهـدات قـرارداد     ی اشخاص يرهایتقص«: شمردر را بر    ی از تقص  هایی  نمونه،  سپس

 کـه بـه     يمستأجر،  دهد نمیل  ی فروخته شده را تحو    ي که کاال  يا  دهند مانند فروشنده    یانجام نم 

ـ  ن يگری د يها  ریو تقص  کند  ی عمل نم  تعمیر خانه فه خود در    یوظ  یز کـه بـه قراردادهـا ارتبـاط        ی

 که از آنها مراقبت     یواناتی از ح  ی خسارات ناش  مثل،  روند  یا جنحه به شمار نم    یت  یندارند و جنا  

ـ  از عـدم تعم یخسارت ناش ،  یاطیاحت بی  از ی ناش يسوز آتشهمچنین  ،  شود  ینم  یر سـاختمان ی

  .»آورد ی خسارت به بار میرانی قرار دارد و پس از ویرانی وکه در معرض خطر

ماننـد  ،   از عمـل شـخص باشـد       ی کـه ناشـ    یانهـا و خـسارات    یهمـه ز   «:داشتمقرر   يو

ـ احت بی ـ  از آن چ   ینـا آگـاه   ،  یتـوجه  بـی  و   کوتـاهی ،  یاطی ـ با  ی کـه فـرد مـ      يزی ت بدانـد و    سی

ـ احت بیبا   که   ید توسط کس  یبا،  ف باشند ی هر اندازه هم که خف     ... مشابه يها  ریگرتقصید ا یـ  یاطی

 بخـش  را به سـه      تخلفات،  ن حقوقدان یا 3.» است جبران شود   مدهها به بار آ     انین ز یا،  ر او یتقص

 : م کردیتقس

ـ  کـه غ   يری تقـص  -3 ير قـرارداد  ی تقص -2یی جزا تخلف کیفري یا   -1 ر از دو نـوع اول      ی

  .یاطیاحت بی ي از رويزی پرتاب نمودن چمثل؛ است

 نظـر بـه   لـذا   و   است   یت مدن یعامل مسئول منشا و   بلکه  ،  اریر نه تنها مع   یتقص،   وي از نظر 

، شـته باشـد    وجـود دا   »تقـصیر « و بر عکـس هـر جـا          وجود ندارد ،  ریت بدون تقص  ی مسئول وي

  .  نیز وجود داردمسئولیت تردید بی

منبـع  ،   و شبه قـرارداد     و شبه جرم   جرم،  عنوان کرد که در کنار قرارداد      4»هیپوت«پس از او    

 ويبنـابراین   . گیـرد  مـی  »قـانون «م از   ی از تعهد وجود دارد که وجودش را به طور مستق          يگرید

ـ له نو ی بـه وسـ    يبندم  ین تقس ی ا . بود »قانون« مطرح کرد که   مسئولیتمنبع پنجمی براي     سندگان ی

                                                                                                                                       
1- Mazeaud (HL Et J)op.cit. p. 28. 
2- faute 
3- Viney (G.) op.cit. p. 12. 
4- Pothier  
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  .مد نظر قرار گرفت »فرانسه« یم قانون مدنی در زمان تنظ ورفته شدی پذیقانون مدن

   19فرانسه پس از قرن :  چهارمندب

ـ  براسـاس نظر   یت مـدن  یمسئول باًی تقر »1804« شد تا سال     گفتهچنانکه   ـ پوت«ه  ی  از  »دومـا « و   »هی

 ير ارادیـ  و غي منـابع اراد                      نیهمچن . استوار گشته بود»ریتقص« جدا و براساس    يفریت ک یمسئول

ـ  ؛ز شکل گرفته بود   ین)  و خارج از قرارداد    يت قرارداد یمسئول (تیمسئول  بـرخالف قـانون     ی ول

ـ   و خارج از قرارداد م     ي همه تعهدات اعم از قرارداد     ي برا ی قواعد عام  »آلمان« یمدن  د؛شطرح ن

 منابع تعهـد بـه قواعـد عـام تعهـدات اختـصاص              یقبل از بررس  ،   را یفصل یسندگان آلمان ینو(

   1).دادند

 )قـرارداد از خارج  (قهريت یسندگان به مسئولینو، »فرانسه« ی قانون مدن»1382«در ماده   

ر ی را که بر اثـر تقـص  یکس ،ان رساند ی ز يگریهر عمل انسان که به د     «: ح کردند یپرداخته و تصر  

هـر کـس نـه تنهـا         «:»1383«ماده    مطابق و. 2»دینما  یان به بار آمده را ملزم به جبران آن م         یاو ز 

 او به   یمباالت بی و   یاطیاحت بی که از    ییبلکه نسبت به ضررها   ،  ان وارده از عمل خود    ینسبت به ز  

 توجـه   و جـرم  ي به فعـل عمـد     »1382« در ماده    ي فرانسو قانونگذار. »توجود آمده مسئول اس   

امـا  ، گردد ی م ير عمد ی و غ  ير عمد ی عام است و شامل تقص     »1382«را متن ماده    ی ز ،داشته است 

  . اشاره کرده استیمباالت بی و یاطیاحت بی از ی ناشيتنها به ضررها»1383«در ماده 

   در حقوق غربمبناي مسئولیت مدنی:  دومگفتار

 ؟و مسئولیت بر چه اساسـی اسـتوار اسـت          ؟شویم میچرا ما مسئول    :  که سوالاین  در پاسخ به    

ارائـه   اي  طهدلیل و ضاب   مبنا و باید  ،  بنابراین براي تعیین مسئول   ؛  ضابطه و مبنایی ارائه دهیم    باید  

 که البتـه ایـن       است »تقصیر« مسئولیت این بود که ضابطه براي تعیین        پاسخ اولین   ها  مدت .شود

 این مبنا بعـد از پیـشرفت         ولی  قرار گرفت؛  »مسئولیت مدنی « مبناي   ،مبنا در بسیاري از کشورها    

کـه در    (»تقصیر«مبناي  .جاي آن را گرفت    ياقتصادي غرب به چالش کشیده شد و مبانی دیگر        

و بـر حـسب نیازهـا       رات زیادي گردید    یبه تدریج دستخوش تغی    )حقوق ما نیز وارد شده است     

جایگـاه    به اهمیت مبنا و    توجهبا  .  ایجاد گردید  »رتقصی بدون   هاي  مسئولیت«،  ومصالح اجتماعی 

  .دهیم می  مورد مطالعه قراررای بعدي این مبنا و مبان، »تقصیر«

  فهوم اخالقیمتقصیر در اي ن مب:اولبند 

 ي دارا یلـ م و هـم از جهـت ع       ي که هم از جهت نظر     »مسئولیت مدنی «مبانی  مفاهیم و    از   یکی

                                                                                                                                       
  365صفحه ، یت مدنی مسئولیمبان، قاسم زاده -1

2- Art. 1382: «Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute d'auquel il est arrivé à le 

réparer». 
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   1. است»ریتقص« نظریه،  استی خاصیدگیچین حال پیت و در عیاهم

ـ  و يا قـرارداد یـ  ی قـانون رنده تخلف از تعهد و التـزام   یبر گ  در،  »ریتقص« ـ ا تجـاوز  ی ک ی

ر عبـارت  یتوان گفـت کـه تقـص    ی برخالف متعارف است و ميگریشخص به حقوق شخص د 

ن هرگـاه   یبنـابرا . دهد  ی انجام م  يگریک شخص نسبت به شخص د     یکه  ی   عمل خالف  :است از 

ـ احت رعایـت  در اعمال و رفتار خود       یشخص ـ  معمـول و مرسـوم در جامعـه را نکنـد             اطی ا از  ی

شود و ملزم است      ی مسئول شناخته م    و مقصر،   شود يگریان د یمقررات تخلف کند و موجب ز     

 و  ی کـه از مقـررات راهنمـائ       يا  راننـده ،   مثـال  عنـوان   بـه . دیان وارد شده برآ   یاز عهده جبران ز   

ان وارد شـده را جبـران       یـ د ز یشود مقصر است و با      یکند و موجب حادثه م      ی تخلف م  یرانندگ

  .کند

جبـران خـسارت     مـسئول    یوقت،  وارد کننده خسارت  ،  »فرانسه« در   یه سنت ی اساس نظر  بر

ج یکن بـه تـدر    یل،  داشت ن یتیمسئول،  ن صورت یر ا یشد؛ در غ   میاخالقی  ر  یکه مرتکب تقص  بود  

ل گـشت و مـالك      ی متما ی و نوع  ی اجتماع ي معنا  خود خارج شد و به     ی اخالق ياز معنا  ریتقص

هنـوز  ،  آنی سـنت يمعنا ر بهیالبته تقص. ک انسان معقول و متعارف در جامعه شدیرفتار ، ریتقص

  .دهیم میمورد بررسی قرار را  »تقصیر«مفهوم اخالقی در ادامه  بنابراین 2. داردیطرفداران

ملهم از حقـوق     »فرانسه«حقوق  .  و وجدانی داشت    جنبه اخالقی  »تقصیر«در ابتدا مفهوم    

 »تقـصیر « عملـی را     آنهـا  . در ابتدا تفسیر اخالقی بـود      »تقصیر« بود و برداشت کلیسا از       »کلیسا«

  کـه   معتقد بودنـد    و لذا  شخصی و وجدانی قابل سرزنش باشد     ،  شمردند که به لحاظ اخالقی     می

 و  صغار،   دیوانگان کسی که آگاهی ندارد مثل    ،   آگاه است و بر این اساس       مبتنی بر اراده   »تقصیر«

تـوان در صـورت      نمـی زیرا  ،  دند مقصر محسوب شو   نتوان نمیخواب  در حال   هوش یا    بیافراد  

 قابل سرزنش   اخالقاً مورد سرزنش قرار داد و چون        آنها را اخالقاً  ،  بروز خسارت از جانب آنان    

حقوقی به    و  اخالقی مسئولیت،   در واقع در آن زمان     .نیستند به لحاظ حقوقی نیز مسئول نیستند      

 ي در گرو خطاها   تنها و هر کس     داشت ی اخالق یمفهوم،  مسئولیت بی ترت نی بد .آمیخته بود  هم

 این مفهوم با انتقاداتی مواجه ولی؛ شد نمی يداوراو ه  درباری نوعبه طور و یش بود خواخالقی

 شد و صـغار و مجـانین       نمیبسیاري از ضررها جبران     ،  »تقصیر«زیرا مطابق مفهوم اخالقی     ،  شد

  .مسئولیتی نداشتند

 متعـدد و    هـاي   صـنعت و ایجـاد کارخانـه        به تحوالت صنعتی و گسترش علم و       توجه اب

 هـا    کارخانـه   کارگاههـا و    به تدریج این مشکل ایجاد شد که کارگران وکارکنـانی کـه در             ،متنوع

 ثابت کننـد زیـرا       را اخالقاً   کارفرما تقصیرتوانستند   نمی،  دیدند میمشغول به کار بودند و آسیب       

                                                                                                                                       
1- ver.stark, boris,droit civil,nos.27ets.  
2- Mazeaud (HJ et L.)op.cit. p p. 419 À 430.  
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ري در ایـن  تقصی، جزئی از کار بود و کارفرما    ،  صدمه  به نحوي بود که آسیب و      آنهاطبیعت کار   

با انتقـادات زیـادي مواجـه       ،  هی نظر  این لذا؛  نداشت،  حوادث که ناشی از ذات وطبیعت کار بود       

، مانـد بها بدون جبـران       انی از ز  ياریشد که بس    موجب  ،   صنعتی یزندگ پیچیده   طیشرا زیرا،  شد

ت اثبا،   و کاالها  نی وارده به مسافر   هاي   و حمل و نقل در خسارت      ی رانندگ همچنین در حوادث  

  .  دشوار بودغالباً »تقصیر«

 بزرگی تـشکیل    هاي  سرمایه داران با هم متحد شوند و شرکت       ،  انقالب صنعتی باعث شد   

مـصرف    جبـران ناپـذیري بـر کـارگران و         هـاي    جدید تولید باعث ورود زیان     هاي  روش،  دهند

قدرت مقابله بـا    ،   در ظاهر کسی مقصر نبود و کارگران و مصرف کنندگان          ولی؛  کنندگان گردید 

 صاحبان کارخانه را ثابت کرد و نظریـه         تقصیرشد   نمیزیرا به سادگی    ،  سرمایه داران را نداشتند   

   1. در عمل به نفع سرمایه داران وثروتمندان مورد استفاده قرار گرفت»تقصیر«

 بـه  توجه با ذا ولشد میبایست فکري به حال آن  می جا ماند و حقوق از عدالت،  بنابراین

دو استثناء بر   ،  این مشکالت و با هدف برطرف نمودن      ،   اخالقی ری تقص هی وارده به نظر   يرادهایا

  :این نظریه وارد شد

  ي قراردادهاي مسئولیتگسترش  )الف

 مطالبـه خـسارت     ي بـرا  م انجام تعهـد   اثبات عد ،  ي قرارداد مسئولیتدر   به اینکه    توجهبا  

 ی اجتناب رقابلیمانع غ ،  دید که ثابت نما   وش می معاف   مسئولیت از   ی زمان  تنها و متعهد  است یکاف

سعی نمـود بـراي بـسیاري از     2»فرانسه«رویه قضایی   ،  باعث وقوع حادثه و خسارت شده است      

اگر لذا گفته شد در سوانح و اتفاقات         ،پیدا کند ردادي  ریشه قرا ،   قرارداد  از  خارج هاي  مسئولیت

 بـر عهـده     ینـ می و نکـات ا    اطی احت تی رعا نهی که اشخاص در زم    ی عام فی تکل ندبتوا زیان دیده 

  . شود می معاف »تقصیر«از اثبات ، ایددارند به قرارداد منسوب نم

ضـامن  ،   ضمنی  را به موجب قرارداد     حمل و نقل   ي تا متصد  دندیکوش،  هی نظر نیهم پیرو

.  نباشـد  ي متـصد  تقـصیر  مجبـور بـه اثبـات        زیان دیـده   و مسافران بشمارند تا       کاال یمنیحفظ ا 

 گفته شد   و دارو  لیومب مانند ات   خطرناك ي و فروشندگان کاالها   دکنندگانی در مورد تول   نطوریهم

 اگر جهی در نت  ؛شود می نی و فروشندگان تضم   دکنندگانی تول ي کاال از سو   یبیع بی،  به طور ضمنی  

ـ  ن ، خسارت به مطال يبرا،  ندی بب بی کاال آس  بی ع جهیمصرف کننده در نت     ری بـه اثبـات تقـص      يازی

یعنـی  ،  نفـع اشـخاص ثالـث     به تدریج ایـن تعهـد ضـمنی را بـه             .ندارد و فروشنده    دکنندهیتول

                                                                                                                                       
  96ص ، 1388، چاپ میزان، )4(حقوق مدنی، حمید، بهرامی احمدي -1

 حمید بهرامی احمدي، ضـمان قهـري  :  به نقل از140، 1، دالوز، 1933 می 24و 1932 دسامبر 6، شعبه مدنی، دیوان عالی کشور فرانسه  -2

   40ص، 1390، )ع(انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران، »مسئولیت مدنی«



 23شناخت موضوع     

 

 نیز سرایت دادند و وارثان مسافر را نیز از اثبات تقصیر متصدي حمـل ونقـل                 بازماندگان مسافر 

   1.معاف نمودند

  یی و قضاي قانوهاي استفاده از اماره )ب

 ریتقص،  يکارگرمانند حوادث     موارد ی در بعض  »فرانسه« دیوان کشور    ؛»تقصیراثبات  «در  

فرض ، بی ترتنیبد.  معاف نمود»تقصیراثبات « را از  زیان دیده  گرفت و     را مفروض  انیعامل ز 

 امـاره «قائل به   ،  بنابراین .دیکه خالف آن را ثابت نما     نیمگر ا ،   مقصر است   که کارفرما  شد نیبر ا 

ـ ء خطرناك را مسئول جبـران ز      ایشا شدند و دارنده   2»ریتقص در  . دانـستند  يگـر یان وارد بـه د    ی

تقـصیري و    بـی توانـد بـا اثبـات        می خوانده    این، با وجود ،   است تقصیر مفروض ،  »تقصیراماره  «

  .اثبات اینکه اقدامات وي متعارف بوده از خود رفع مسئولیت نماید

 شد و دیوان عالی کـشور حکـم داد کـه دارنـدگان اشـیاء                تر   مسئولیت سنگین  ،آنبعد از   

از ایـن   ؛  شـوند  نمـی  از مسئولیت مبـرا      »قوه قاهره « جز با اثبات     منقول و نگهدارندگان حیوانات   

   3.شود مییاد » مسئولیتفرض «مسئولیت به 

ـ اینکه اگر   مانند  ؛   استفاده شد  یی قضا هاي   از اماره  »تقصیر« اثبات   ي برا زین يدر موارد   کی

 موجـود در  بی از عيکه و بود  بر این   فرض  ،  ختفرو می را   یوبی مع يکاال،  فروشنده متخصص 

 به ناچار نظریه جدیدي تحت عنوان نظریه  وموثر واقع نشد،  دابیرما این ت  ا؛  کاال آگاه بوده است   

  . شکل گرفت»خطر«

   4نظریه خطر: ند دومب

  مفهوم نظریه خطر )الف

بـه  . ح و بـسط داده شـد      یتوضـ  6»ژوسـران «له  ی وس  مطرح و به   5»یسال«ه توسط   ین نظر یا

قی تـاثیري داشـته باشـد؛        حقـو  هـاي    روانی نباید در بررسـی     هاي   کنکاش در جنبه   »یسال«گفته  

 بر زیان دیـده کـه       ها  تقصیر است تحمیل زیان    بی فعل زیانبار فاعل  هر جا   « :افزاید می »ژوسران«

 هـا   عدالتی است و زیان زننده باید جبران آن        بی ندارد یک نوع     ها  هیچ نقشی در پدید آمدن زیان     

برخـی  ، شود میدر این نظریه بجاي ارزیابی درونی فاعل به خود فعل توجه     7.»را بر عهده گیرد   

؛ در چنین مسئولیتی هر شخص همیشه نسبت به اعمـالی           اند  نامیده» مسئولیت برون ذاتی  «آن را   

                                                                                                                                       
   40ص، همان، به نقل از حمید بهرامی احمدي، 113ص ،  در تعهدات مدنیقاعده اخالقی، ریپر -1

2- La presomption de faute 
بـه نقـل از     . فرانسه اسـتنباط شـد     ی قانون مدن  1384 و از ماده     1930 کشور فرانسه در سال      یلعا  وانی معروف د  يه موضوع رأ  ین نظر یا -3

  40ص، همان، حمید بهرامی
4- Risque 
5- Saleilles 
6- Josserand 

 31ص ، مسئولیت مدنی، قاسم زاده: به نقل از -7
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   1.که زیانی را به غیر فراهم ساخته مسئول و ضامن است

ـ  ن یت مـدن  یط مـسئول  ر شر یارتکاب تقص ،  گاهدین د یدر ا   هـر کـس محـیط      بلکـه  2.ستی

گوي خسارت ناشی از آن     پاسخ باید   طبعاً،  منفعت خود ایجاد کند    خطرناکی براي جلب سود و    

؛ باید خسارت کارگران را جبران کند     ،   به لحاظ ایجاد محیط خطرناك     بنابراین کارفرما ؛  نیز باشد 

 .خـسارت را از بیمـه دریافـت نمایـد         ،   کردن کـارگران   تواند با بیمه   می  نیز رماضمن اینکه کارف  

جـاد  یاندازد ا   ی م  راه   را به  يا  ا کارخانه یآورد و     ی را به حرکت درم    یلی که اتومب  ی شخص همچنین

ن راه  ی را که از ا    يضررد  یناچار با به  شود    یمند م   ت بهره ین فعال یکند و چون از منافع ا       ی م خطر

معـروف شـد؛ از    » نفع-خطر«این نظریه به نظریه . تقبل و جبران کند نیزشود  ی م يگری د توجهم

 این است کـه هـرکس از کـار یـا     تر زیرا منصفانه، رسد میمنطقی به نظر ، نظر تئوري این نظریه  

   3. ناشی از آن باشدهاي سخگوي زیان باید پاطبعاً؛ شود میفعالیتی بهره مند 

،  شـکل گرفـت   »فرانـسه « به ویژه کشورهاي غربی    در   »ه خطر ینظر« که   یدر واقع از زمان   

 جـه ی جبران خسارت آسـانتر بـه نت       يدعاو،  هینظراین   مطابق. افتی کاهش   »ریه تقص ینظر«نقش  

ـ  و عـالوه بـر ا      ستی ن »تقصیر« به اثبات    يازی ن رایز،  رسد می  یقربـان ،  ی مظلـوم  چی هـ  گـر ید،  نی

ـ »تیرابطه سبب«اثبات تنها ، هی نظر نیدر ا . اندوزان نخواهد شد    ثروت هاي  يبلندپرواز  فعـل  نی ب

، یـان ز فاعل ي از سو»تقصیر« است و اثبات عدم  ی و ضرر وارده در تحقق مسئولیت کاف       انباریز

 دیـ شود که ثابـت نما     می از مسئولیت مبرا     یاو تنها در صورت   . سازد نمی را از مسئولیت مبرا      يو

   4. بوده استی و عامل خارجهی قهرقوه از یناش، حادثه

مطـابق ایـن    ،   ایجاد شـد   »مطلق خطر «این نظریه بعدها توسعه یافت و به دنبال آن نظریه           

 در  جـز ،  نمسئول جبران آن است و اثبات خـالف آ        ،  هر کس موجب زیان دیگري شود     ،  نظریه

 لـو و زیانبـار    هـاي   لذا هرگونـه خـسارت ناشـی از فعالیـت         ،   جایز نیست  »فورس ماژور «موارد  

  .شود میغیرانتفاعی را شامل 

                                                                                                                                       
  66صفحه ، 1389، انتشارات پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی، تهران،  در فقه امامیهمسئولیت مدنی، محمود، حکمت نیا -1

2- p. uech (M.) L'illicéité dans la responsabilité civile extracontractuelle pref. A. Rieg 1973. LGDJ p. assim cité par Callé 
(C.)op.cit. n°50. Et s.  

یعنی کسی که از مزایا ومنـافع       » من له الغنم فعلیه الغرم    « : مطرح شده است با این عبارت که       اي  قاعده،   مشابه این نظریه   ه اسالمی در فق  -3

تواند  یماگر چه این جمله     ،  به نظر برخی از حقوقدانان    . ناشی از آن نیز برآید     هاي  شود بایستی از عهده خسارات و زیان       میامري بهره مند    

رتبـاطی نـدارد    ا باید توجه داشت که ضابطه من له الغنم فعلیه الغرم با نظریه خطـر             باشد ولی  ترجمه خوبی براي بازگو کردن نظریه خطر      

مـال  ،  گویند منافع مبیـع در بیـع       می آن   است که منظور از آن تالزم ملک و منافع است که بر اساس            » الخراج بالضمان «بلکه مدلول روایت    

یعنی تلف شدن آن مال نیز به زیان او و به حـساب او خواهـد                ،  غرامت،  برد میهر کس منافع مالی را      ،  مشتري است و یا به عبارت دیگر      

 )295ص، 1ج، 1388، تهران) 1(قواعد فقه ، بهرامی احمدي(. بود

  )43ص، پیشین، به نقل از حمید بهرامی احمدي( 349ص، 1ج، رساله مسئولیت مدنی، تنک -4
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   خطرهی نظریابیارز )ب

ـ  که ا   شد گفته.  مواجه شد  یبا انتقادات  زی ن »خطر« هینظر ـ  نظر نی  و   بـر خـالف عـدالت      هی

؛  است يروزی و رمز پ   »ی زندگ قانون«،   براي بشر  تی جهت که داشتن فعال    نیاز ا ،  مصلحت است 

 مـسئولیت ، گـر ی ديمـسئول شـمرد؟ از سـو    ،  کار مشروع انجام   را به خاطر     ی کس دیپس چرا با  

ـ   داران هیسـرما . کاهـد  مـی  ها  تی خالق يری و بکارگ  تعدادها اس یی از شکوفا  »ریبدون تقص «  می از ب

و کم ریـسک     خطر بی ي و کارها  ستندیا می باز   ي اقتصاد تیاز فعال ،   نشوند مسئولیتآنکه دچار   

   1. استانباری زي وضع از لحاظ اقتصادنی و ادهند می حیرا ترج

 در کمتر   رایز،  کند نمی را آسانتر    »مسئولیت مدنی « ي دعاو »خطر« هینظر،   گفته شد  بعالوه

اسـباب  ،  در غالـب مـوارد    .  علت منسوب نمود   کی وارد شده را بتوان به       انی است که ز   يمورد

ـ  مـسئول قـرار گ     دی که با  ی انتخاب علت  ند که  موثر انباری در وقوع حادثه ز    يمتعدد بـر طبـق    ،  ردی

 و ایجـاد    »خطـر «موجـب کـاهش قـدرت نظریـه         ،  این انتقـادات   .ت اس تر  ن آسا »تقصیر« هینظر

   2.نظریات مختلفی گردید

   حقنی تضمهی نظر:سومبند 

ـ « ياز سو  میالدي   »بیستم« در اواسط قرن      که هی نظر نیادر   حقوقـدان   3» اسـتارك سیورب

 منافع يو. شدطرح م »زیان دیده «از بعد »ولیت مدنی مسئ« يمبنا،  دی ارائه گرد  يمعروف فرانسو 

 و همـت خـود را در        اد قـرار د   توجـه  را مـورد     زیان دیـده   شده   عییاز دست رفته و حقوق تض     

ـ  که نظریدر حال 4.دو مصروف نمي حقوق و  »نیتضم«  يمبنـا ، »خطـر « جـاد ی و ا»تقـصیر « اتی

  . ردندک میجستجو ، انی واردکننده زعمل ای را در فاعل مسئولیت

ـ  افراد است و عالوه بر ا      یعیحق طب ،  يآزاد: دیگو می »كاستار« آنـان حـق دارنـد بـا        ،  نی

.  اشـخاص اسـت  یهیجزء حقوق بد ،  این نوع زندگی   کنند و    ی زندگ سالمت  و  و آرامش  تیامن

 ي را پاس بدارند و از تعد      گریکدی تی و امن  يآزاد،   متقابل به طور  دیاشخاص با ،  گری د ياز سو 

ـ  ن»قـانون «. ندازندیا ن  را به خطر   نیری سا یمنی و ا  دنیبه آن اجتناب نما    ـ  از ازی  حـق اشـخاص   نی

   5. قرار داده استانی واردکننده ز»مسئولیت مدنی« آن را ي کرده و ضمانت اجراتیحما

ـ  »ریتقـص « هی محدود و منحصر به نظر     یت مدن ی مسئول يمبنا،  »استارك«نظر     به ـ ا نظر ی ه ی

م و حقـوق  ی کنـ توجـه ان یـ  عمل عامـل ز یابی است که تنها به آثار و ارزست و اشتباهی ن »خطر«

                                                                                                                                       
  69ص، مسئولیت مدنی، سید حسین و رحیمی، صفایی -1

  36ص، 1380، دانشگاه تهران، جزوه مسئولیت مدنی، حسنعلی، درودیان -2
3- ver.stark, boris,droit civil,nos.58 et s.  

  320ص، ی مدنتی مسئولیمبان، یدمرتضیس،  و قاسم زاده73ص، مسئولیت مدنی، صفایی و رحیمی :ك.ر -4

  199ص، جلد اول، )يضمان قهر،  خارج از قرارداديالزامها (یحقوق مدن، ناصر، کاتوزیان -5
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،  خـود ر کس حق دارد در جامعه      ه وينظر     به. می را فراموش کن   »قانونگذار«ن  یده و تضم  یاندیز

 و  یکس حـق نـدارد حقـوق و سـالمت           چیه. ن شود ی کند و حقوق او تضم     یمن زندگ یسالم و ا  

عامل ،   وارد شد  یانین رفت و ز   ی از ب  ینکه حق یپس به محض ا   . گران را به خطر اندازد    ی د یمنیا

حـسن  . شود  یده م ی نام یت مدن یمسئول،  انین الزام به جبران ز    ید آن را جبران کند و هم      یان با یز

 و  توجه از آنان    یت قانون یده و حما  یاندین حقوق افراد ز   یه آن است که به تضم     ین نظر یبزرگ ا 

  . د داردیتأک

اجـراء   جهـت    دراو نیـز     که    را انیز حقوق واردکننده  در پاسخ به این ایراد که        »استارك«

ـ ندایحقوق ز يده گرفته و برایکند ناد   یت م یحقوق خود فعال    تقـدم و رجحـان قائـل شـده     هدی

ر حقوق او   ی انسان بر سا   »جان« و   »جسم«ت از حقوق مربوط به      ین و حما  ی تضم :دیگو  یم است

، »ي و اقتـصاد   يمعنـو « يها   از خسارت  »ی و مال  یبدن« يها   خسارت کی با تفک  وي.  دارد يبرتر

د جبران یبا،  »تقصیر« و بدون نیاز به اثبات        به هر حال   لی و ما  ی بدن يها   که خسارت  استمعتقد  

، آید نمیزیرا در این موارد اضرار به دیگران از لوازم منطقی و متعارف حق فعالیت بشمار            ،  شود

ین بنـابرا  ، اسـت  انیر عامل ز  ی موکول به اثبات تقص    ي و معنو  ي اقتصاد يها   جبران خسارت  یول

  :اند  دو دستهها به نظر وي زیان

ـ  قب نی ا ؛ی و مالی   جسم يبه ضررها   منجر هاي   فعالیت -1  و  ی ضـررها بـه طـور نـوع        لی

 چی هـ  ي الزمه اجرا  رایز.  قرار گرفته است   نیمورد تضم ،  انیفاعل ز » تقصیر« به اثبات    ازیبدون ن 

ـ  اگر در اثر فعال    نرویاز ا . ستی ن گرانی د »يماد« و   »یجسم« تیضرر زدن به تمام   ،  یحق بـه  ،  تی

.  نامتعـارف انجـام داده اسـت       یاقدام،  فاعل،   وارد شود  ير ضر يگری د ي و ماد  ی جسم تیتمام

ـ  بر حـق فعال     جسمی ومالی  تیحق امن ،   موارد لی قب نیدر ا ،  بی ترت نیبد لـذا  ؛   مقـدم اسـت    تی

  . مقدم و تجاوز به این حقوق موجب مسئولیت است»تضمین شده«حقوق 

بـا  ذات آن مالزمـه      چنـان اسـت کـه        ها  تی فعال ی بعض عتیطب؛  زا بی آس هاي   فعالیت -2

حـق  ،  حق اعتصاب ،  یحق تظلم و دادخواه   ،  ي اقتصاد هاي  مانند فعالیت ،   دارد يگریاضرار به د  

کـه   باشـد  مینحوي  اعمال به   گونه   نی ا عتیطب؛   و مانند آن   یحق انتقاد ادب  ،  بر هم زدن نامزدي   

ـ انگ،   مقـدم باشـد    گرانی د تیاگر حق امن  ،  ها  تیفعال لی قب نیدر ا . دنشو میرقبا از آن متضرر       زهی

ـ بلکـه با  ،   باشـد  »ینـوع « دتوان نمی ،مسئولیت اشخاص  اری مع نیبنابرا. رود می نی از ب  تیفعال  دی

بدیهی است اینگونـه اعمـال مجـاز و مـشروع اسـت و لـذا                 1.ردی مالك قرار گ   »یشخص« اریمع

لطمه زدن به آنها اصوالً موجب مـسئولیت   ،  در اینگونه حقوق  . قدم است فعالیت بر حق امنیت م    

 اینکه فعالیت اقتـصادي تـاجر        مثل ،مگر اینکه واردکننده زیان مرتکب تقصیر شده باشد       ،  نیست

                                                                                                                                       
  200ص ، همان -1
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، در ایراد زیان نامشروع باشد یا یکی از نامزدها بدون علت موجـه و بـا سـوء اسـتفاده از حـق                      

   1.نامزدي را بر هم بزند که در این صورت وارد کننده زیان ملزم به جبران خسارت است

ر یـ ل و موضوعات نظ   ی از مسا  يا  در پاره ،  اند  سندگان گفته ی نو یبرخنیز   »رانیحقوق ا «در  

 در »قـانون «  و یاندیـشیده از مالـک ن     جز به رفع ضـرر     »قانونگذار«،   غاصبان »تضامنی«ت  یمسئول

ت در ی مـسئول ون قـان  ثـل ن م ی از قـوان   یبرخـ در   وضع شده است و   ن منافع مالک    ی تضم يراستا

   2.شته استل دای از دست رفته تمان حقیمض به تی رانندگوادثح

ـ  در تـزاحم م  دیـ  چرا با  کهبا این مشکل روبروست     » ك استار سیورب« هی نظر یمباناما    انی

 و واردکننده   زیان دیده  حق   انی اگر م  همچنین مقدم باشد؟  تیحق امن ،  تی با حق فعال   تیحق امن 

ـ  امن ي دارا زیـان دیـده   ؟ اگـر    چرا باید حق زیاندیده مقدم باشـد      ،   شود جادیتزاحم ا ،  انیز  و  تی

   3. برخوردار استتی فعالي از آزادزی نانیکننده ز وارد،  استيآزاد

   نوعینظریه تقصیر :چهارمبند 

 بـه مفهـوم سـنتی را        »تقـصیر « مطرح شـد و نظریـه        »بیستم«یکی از نظریاتی که در قرن       

. )شـود  مـی از این نظریه گاه به تقصیر بدون گنـاه تعبیـر            ( بود »تقصیر نوعی «نظریه  ،  تعدیل کرد 

بـر  . دانـستند  می  اخالقی هاي   را غیر انسانی و بدور از ارزش       »خطر«نظریه  ،  طرفداران این نظریه  

 نماید و بـر اسـاس آن        توجه باید به رفتارها     حقوق براي احراز رابطه سببیت    ،  اساس این نظریه  

 و اجتمـاعی  ی مفهوم جدیـدي قائـل شـد کـه جنبـه نـوع      »تقصیر«این نظریه براي  . داوري کند 

  .داشت

بلکه ،  شود نمی توجه به ارزیابی درونی و روانی شخص        »تقصیر«در این معنا براي احراز      

 »معقول«  و »متعارف«شود که انسان رفتاري برخالف رفتار یک فرد          می هنگامی محقق    »تقصیر«

، ن اخالق ید که در سرزم    از افرا  ياریبس،  ری شدن مفهوم تقص   ی اجتماع با . داشته باشد  در اجتماع 

ملزم به جبران خـسارت  ،  و صغارنیمجان، انی کارفرماشدند مثل ی مقصر محسوب نم   يها  انسان

در .  اسـت  »انسان متعـارف  «رفتار خالف سلوك و عمل      ،  ری تقص مالك،  ن معنا یرا در ا  یز،  نددش  

 ی قائل شده است و اگر کس      ي قد و قامت اشخاص سالم حدود      يعت برا ی که طب  ونهگواقع همان 

ـ مع نـاقص و  ،   هر چند انسان خوبی باشد      را نداشته باشد   ي الزم استانداردها  يبـرا ؛   اسـت  وبی

 کـرد و عـدول و      مـشخص    و روشن ح  یطور صر   به باید   را و ضوابطی    قواعد،   نیز رفتار متعارف 

نکـه بـه حـاالت      یانسان متعارف است بـدون ا     ،  اریمع،  نیبنابرا 4.ستنادر  یتقص راتجاوز از آنها    

                                                                                                                                       
1- Le tourneau, Philippe,La responsabilite civile,Paris, Dalloz, 1976,no,185  

  130ص، ضمان قهري، کاتوزیان -2

3- Mazeaud (H.J et L.) op.cit. p.421. 

  . 89ص، 1347، انتشارات شرکت سهام چهر، 5ج، زاده ركین زیحس ترجمهی، قرارداد اجتماع، ژان ژاك، روسو -4
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ارجـح بـر    ،  یار نوع ین جهت مع  یم و به هم   ی داشته باش  ي فاعل کار  ياریا هوش یا ضعف   ی یروان

  .  استیار شخصیمع

  بـسیار  العـاده   ت نه بـه طـور خـارق       شتر مردم اس  ی ب  که مثل  ی شخص یعنی،  انسان متعارف 

ـ ا 1،گر مثل پدر خـوب خـانواده      یبه عبارت د  ؛   کودن یو نه شخص  ،  ا نابغه یار  یهوش  ياریـ ن مع ی

 مدتاین مالك    . است ی اجتماع ياریکند و مع    یگر تفاوت نم  ی به شخص د   یاست که از شخص   

 نابراین صـغار  ب. شود میشخص مسئول در نظر گرفته      تعیین  هاست به عنوان مبنا وضابطه براي       

یک انسان  رفتار   با   ها   چون رفتار آن   ولی،   قابل سرزنش نیستند   ومجانین اگرچه به لحاظ اخالقی    

این افـراد بـه     ،  ؛ در حالی که طبق نظریه سنتی       دارند مسئولیت تناسب ندارد    متعارفاجتماعی و   

   2.آمدند نمیبشمار  درك و تمییز مقصر قوهعلت نداشتن 

این مفهـوم از  ،  تقصیر مورد نظر قرار گیرد»ناحقوق ایر «اگر بنا باشد در     ،  رسد میبه نظر   

 و از نظر اجتمـاعی  ي بیشتري داشته سازگار»حقوق موضوعه ایران« و »فقه اسالمی« با   »تقصیر«

   .بیشتري دارد پذیرش یتنیز قابل

   3ر بدون تقصیهاي مسئولیتشکل گیري : گفتار سوم

ي ژتکنولـو   شتابان علم و    جهت هماهنگی با توسعه    ، و تحول مبانی مسئولیت    با گسترش 

وي گپاسـخ ،  »تقـصیر «نظریـه     زیان دیده؛  در سده بیستم و براي جبران کامل خسارت       وصنعت  

 »تقـصیر بـدون   « هاي  مسئولیتلذا قانونگذاران مجبور به ایجاد      . نبودمربوط به مسئولیت    مسائل  

 روز به روز در حـال   ها  مسئولیتاین  .  نیست »تقصیر« به اثبات    لزمشدند که در آنها زیان دیده م      

توانـد خـسارت     میندارد و بهتر     را   »تقصیر« مربوط به اثبات     هاي   زیرا پیچیدگی  ،گسترش است 

، شود چنانکـه  یادتر میروز به روز ز »تقصیربدون « هاي تیر مسئول یتأث.  را جبران کند   زیان دیده 

ت یمـسئول «  را به طـور عـام بـر        یت مدن ی که مسئول  هسندگان را بر آن داشت    ی نو یه برخ ین نظر یا

   4. بنا نهند»یمنیا

، »تقـصیر «در مـسئولیت مبتنـی بـر         ،»تقصیر« است و نه     »ضرر« مبتنی بر    ها  این مسئولیت 

تواند  می،  بودن علت حادثهتقصیري یا اثبات خارجی بی از خود و اثبات »تقصیر«خوانده با نفی 

تقـصیري و یـا      بـی  حتی با اثبات     »تقصیربدون  « هاي   در مسئولیت  ولی،  از مسئولیت معاف شود   

تعهـد   « مثـل یتعهـدات در  امـروزه  .توان از مسئولیت معـاف شـد      نمیاثبات خارجی بودن علت     

 یمـ ی رژ چی تـابع هـ    کـه شـود     یل م ی بر قراردادها تحم   »قانونگذار« توسط   هایی  تیولئمس» یمنیا

                                                                                                                                       
1- Bon père de famille 

   780ص، 1ج ، طیالوس، عبدالرزاقي، ورسنه -2

  . تجلی یافتمحض یا نوعی, عینی  ,  نظیر مسئولیت مطلقهایی  در مسئولیتها این مسئولیت -3
4- Starck (B.) Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine prive 
cité par Callé (C.) op.cit. p. 52. 
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   1.ستندین

و این   ندارد   »تقصیر«به  ارتباطی  ،  ییه قضا یا رو ی »قانون«ش تعهدات توسط    ین افزا یبنابرا

  و یـا   »تقـصیر « ی و سـنت   یتـوان بـه سـاختار شـکل         یگر نم یاد شده است که د    ی چنان ز  تعهدات

ـ  از ا  هـایی   در ادامه بـه نمونـه     ،   و مفاد قرارداد اکتفاء کرد     يتعهدات قرارداد  اشـاره  ن تعهـدات    ی

  .میکن یم

  یموسسات پزشک  وت پزشکیمسئول :بند اول

  در فرانسه )الف

ر کارکنان خود است؛ به     یتقص مسئول،  مطلق  به طور  مارستانیر ب یمد،  »فرانسه«حقوق  در  

ـ  را تزر  یآمپـول ،  ت دستور پزشک  ی مثال چنانچه پرستار بدون رعا     عنوان  را  یـی ا دارو یـ ق کنـد    ی

ـ  ی رابطـه روشـن    تواندمار ن یباگر  مار دهد؛   ی به ب  یاشتباه  از کارکنـان    یکـ ی تقـصیر ن ضـرر و     ی ب

 ییه قـضا  یـ در گذشـته رو   . شـود  مـی مارستان مـسئول شـناخته      یر ب یمد،  مارستان برقرار سازد  یب

، ییه قضا یاما اکنون رو  ،  دانست  ی م »لهیبه وس  متعهد«،  ماری ب يمارستان را در نگهدار   یب،  »فرانسه«

 جبـران   يجـه بـرا   یو در نت  ،  داند  ی م »جهیمتعهد به نت  «،  ماریمارستان را در حفظ سالمت ب     یر ب یمد

   2.ستی نير قراردادی به اثبات تقصيازین، خسارت

                                                                                                                                       
ـ  را که هر ز تقصیراصل فرانسه ی قانون اساس  ي شورا ه است و  ر حفظ شد  ی از تقص  ی ناش یاصل کل ،  تحوالت نی ا  همه البته با  -1 ـ ان دی ده ی

ه  مطـرح کـرد  یک اصل اساسـ یم آن را به عنوان یستقر م یرفت و به طور غ    ی پذ یحق جبران خسارت خود را دارد به طور رسم        ،  ریاز تقص 

ق یـ کنترل تطب، ن شورایفه ایوظ. س شدی فرانسه تأس1958 یتوسط قانون اساس) Le conseil constitutionnel(ی  قانون اساسيشورا. است

  . انتخابات در سراسر کشور استی و نظارت بر روند قانونین با قانون اساسیقوان
Duhamel(O.) et Meny (Y.) Dictionnaire constitutionnel p u. f. 1992 p. 195 

مـار بـه   ین بیـ شـوهر ا ،  شـد يدی شدی سوختگيماری بود تخت خود را آتش زد و دچار ب      ي بستر یمارستان روان یک ب ی که در    يماریب -2

، مارسـتان ی ب يت قـرارداد  یک سو بـه اسـتناد مـسئول       یاو از   . ت کرد یمارستان شکا یه ب یعل،  مارستان در مراقبت از همسرش    ی ب یعلت کوتاه 

ـ به علـت ز   ي،  ت قهر یگر به استناد مسئول   ی د يجبران خسارت وارده به همسر خود را مطالبه کرد و از سو            ان شـخص خـود و دختـرش        ی

مارسـتان را در    ی را نقض کرد و ب     ين رأ ی ا یالوان ع یکن د یل،  ش را مردود اعالم کرد    یدادگاه پژوهش همه خواسته ها    ،   خسارت کرد  يادعا

 کـشور فرانـسه بـه    یوان عالی دی شعبه اول مدن   2000ه  ی ژوئ 18 يرأ(. رفتیز پذ ی را ن  يت قهر ی مسئول ي مراقبت مقصر دانست و دعوا     امر

 که پـس از مـصرف مـواد ضـد           يماری در خصوص ب   اي  نده در پرو   همچنین ).198صفحه  ،  اصول مسئولیت مدنی  ،  سیپاتر،  نقل از ژوردن  

 یمـار و موسـسه درمـان   یان بیـ  شدن و درمان که ميقرارداد بستر«:  ابراز داشت دیوان عالی شده بودیدچار سوختگ،   کننده پوست  یعفون

ـ نما  یمـ  یمنیهد ا موظف به تع  ،  ر داروها ینظ،  کند  یه م ی که ته  هایی   را درمورد فرآورده   ی منعقد شده است موسسه درمان     یخصوص و در  » دی

اس کـرد و در مـورد امـاکن         یتوان ق   ی را م  ين رأ ی ا یبه نظر برخ  . مارستان صادر کرد  یبمدیر  ت  ی بر محکوم  ي فرانسه رأ  یوان عال یت د ینها

.  دانـست ي قراردادیمنیا ز اعمال کرد و آنها را متعهد به تعهد      یدهد ن   ی قرار م   را در معرض خطر    يمشتر،  ت آنها ی که موضوع فعال   یخدمات

 ن امـر یـ م بـود و ا یر مستقیان غی جبران زي مطرح کرده است برايت قهری که شوهر به عنوان مسئول یی گفته شده دعوا   ين رأ یه ا یدر توج 

ي قـرارداد و بـه عنـوان        ل عدم اجـرا   ی حق دارند به دل     اشخاص ثالث  کنیل،  گرداند  ی م شخص ثالث ،   شدن يآنها را نسبت به قرارداد بستر     

 ی قانون مدن  1382 و   1165مارستان به استناد مواد     یه ب یعل،   بودن قرارداد  یبه لحاظ اصل نسب   » ت استناد قرارداد توسط اشخاص ثالث     یقابل«

ان داشـت کـه   ی آن ب  ی صادر کرد و ط    ی مهم يوان کشور فرانسه رأ   ی د ی شعبه اول مدن   1991ن   ژوئ 4ن در   یهمچن  کنند يفرانسه طرح دعو  

ـ د. ریـ کند نه بـا پزشـک مـزد بگ    ین موسسه منعقد میقرارداد درمان را با ا، کند یپزشکانش را استخدام می،  که موسسه درمان یهنگام وان ی

 گوناگون از   يها  یابیارز،  سندگانینو.  پزشک را نقض کرد    يت قرارداد یئول بر مس  ی دادگاه شهرستان مبن   يرأ،  ن استدالل یکشور فرانسه با ا   

 از طـرف    يدیـ  جد يرأ. ه داشـت  یـ  صورت گرفت که عمدتاً بر استقالل پزشک در انجام کارش تک           ی مختلف ي داشتند و انتقادها   ين رأ یا
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   امامیه فقه  درمسئولیت پزشک )ب

ـ ا.  نیست »تقصیر« بر اساس     نیز مسئولیت پزشک   »حقوق اسالم «در   ن شـغل بـه لحـاظ       ی

را با جـان انـسان ارتبـاط        یز،   است ینیت سنگ ی مسئول يدارا،   در حقوق تمام کشورها     آن تیماه

 ی و به طور کلـ دانستهر نیروط به اثبات تقص  مش پزشک را ت  یمسئولبرخی   »فقه امامیه «در  . دارد

راد یـ در صـورت ا   ،  ب را ی طب »صاحب جواهر «مرحوم   1.اند   شده قائل »ینیت ع یمسئول« آنها   يبرا

 موضوع را در مقولـه      ضامن دانسته و  ،   او باشد  یا ول یمار  ی ب هر چند عملش با اذن    ،  صدمه فوت 

   3.اد کرده استن است»اتالف« نظر خود به قاعده يشان برایا 2،است  کردهی بررسشبه عمد

 يباشـره بـرا   مرا کـه خـود بال      ب نسبت به آنچه   یطب« :دیفرما  یم )ره (ینیمرحوم امام خم  

اگر اجازه داشته باشد                 نیضامن است و همچن   ،  دهد  ی او انجام م   یا ول یمار  یبدون اجازه ب  ،  الجع

ـ آ  ی بر م  »فقهاء«در مجموع از کالم      4»...ضامن است ،  و مقصر باشد    وجـود ضـمان     يد کـه بـرا    ی

  . استیب کافیبه فعل طب» استناد«صرف ، بیطب

 که اگر در مـورد      اند   دانسته » به مباشرت  اتالف«ق  ی را از مصاد   ت پزشک یمسئول،  »فقه«در  

ـ  باشـد و     ي بـدون اذن و    ، و در مورد بالغ    ی ول اذن،  کودك و مجنون   بـا وجـود اذن در      حتـی   ا  ی

 معتقدند اگر   »فقهاء«گر از   ی د یبرخ 5.ضامن است ،   کرده باشد  یاطیاحت بی یت اصول پزشک  یرعا

نکـه  یا            اشکال است مگر   يدر ضمان او جا   ،  ب خود دست به طبابت نزند و تنها دستور دهد         یطب

   6. از مباشر باشديسبب اقو

ـ ز،  دانـد   یضـامن نمـ    »ناحـسا «به دلیل    پزشک را    »سیابن ادر «تنها  ،  »فقهاء«ان  یدر م  را ی

                                                                                                                                       
 پـس از عمـل      يمـار یکه در فرانسه اتفـاق افتـاد ب        يگریدر پرونده د  . کند  ید م ین راه حل تأک   ی کشور فرانسه صادر شد که بر ا       یوان عال ید

ـ کلن. دچار اختالالت گوناگون شـد    ی،  ان عمل جراح  ی جراح در جر   یر فن یبر اثر تقص  ی،  ک خصوص یک کلن ی در   یجراح ک و جـراح بـه      ی

ـ  م ياحراز رابطه قرارداد  ،   قرارداد يت بر مبنا  یه محکوم یپرداخت غرامت محکوم شدند؛ دادگاه شهرستان در توج        مـار را   ینگـاه و ب   ان درما ی

ـ  نکرده بود که آیرا دادگاه شهرستان بررسیز،  را نقض کردين رأ ی کشور ا  یوان عال یکن د یل.  دانست یکاف ـ ا جـراح در کلن ی ک اسـتخدام  ی

  ر؟یا خیبوده است 
2- Civ. 1re , 7 Novembre. 2000. cité par. Le Tourneau (P.), op.cit. , n°48, p. 

 ابـواب   260صـفحه   ،  1412،  29ج  ،  اء التـراث  یـ ت الح یـ موسسه آل الب  ،  قم،  چاپ اول ،  عهیوسائل الش ،  نیمحمدحسی،   حر عامل  :ك. ر -1

: نیـز برخـی از  » حقـوق ایـران  «در .»ه و اال فهـو لـه ضـامن      یـ أخـذ البرائـه مـن ول      یطر فل یب او تب  یمن تط « 35582ث  ی حد 24الضمان باب   

لـیکن از آنجـایی کـه       انـد،      دانـسته   را مبناي مسئولیت پزشـک     مسئولیت مطلق ،  براي پزشک ) 527؛صضمان قهري ،  بهرامی( »حقوقدانان«

رسـد کـه    مـی شود و باتوجه به رویکرد قانون مجـازات اسـالمی جدیـد بـه نظـر          می نامه از مسئولیت مبرا      پزشک در صورت اخذ برائت    

  . نباشد،  از نوع مسئولیت عینیمسئولیت پزشک

  45ص، 43ج، جواهر الکالم، محمد حسنی، نجف -2

 همان -3

  5صفحه ی، نیل دی به مساییدرگاه پاسخگو، فقه و حقوق ب ضامن است؟یا طبیآ، ب اهللایحبي، طاهر -4

  221صفحه ، 2ج ،  تکمله المنهاجیمبان، ابوالقاسمیی، خو -5

  602صفحه ، 1378، انیلی اسماعیموسسه مطبوعات، قمی، چاپ سنگ، 2ج، ه مکاسبیحاش، د محمد کاظمیسی، یطباطبا -6
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   1.ستیضمان آور ن، ی کار مجاز شرعاصوالً است و برائت، معتقد است اصل

 »نامـه   برائت«اخذ  ،   وجود دارد  »فقه« در   خسارت از   معافیتب در   ی طب ي که برا  یتنها راه 

 بـه لحـاظ     ت پزشـک  یئولکه در شـرع اسـالم مـس       ،  رسد  ین به نظر م   یبنابرا. قبل از درمان است   

 ت برهاند وی او را از مسئولتواند نمیر ی عدم تقصثباتر است و ا   یماران فراتر از تقص   یمصلحت ب 

   2.اند  دانستهيت قهری فراتر از مسئولی آن را حتیبرخ، نیبنابرا

ـ بلژ،  ونـان ی،  ایاسترال،  سییسو،  در نظام حقوق آلمان    ـ تالیک و ا  ی  یت مـدن  یولمـسئ ،  نیـز ا  ی

   3. شده استیمار بررسین او و بیاز بعد قرارداد ب شتریپزشک ب

طبابـت  .  گردد ی برم یت شغل پزشک  یبه ماه ،   مسئولیت پزشک  تشداین  رسد    یبه نظر م  

بـدن و   گـر   یازمندنـد و از طـرف د      ی بدان ن  ها  گمان همه انسان   بی و مهم که     ي است ضرور  يامر

 یحفظ جان وسالمت، ت داردیشتر اهمی آنچه بيبه هر رو.ز محترم و ارجمند است   یمار ن یجسم ب 

  .ده نداردیاندی در حقوق زیر چندانیا عدم وجود آن تاثیمار است وقرارداد یب

  يا ت مشاغل حرفهی مسئول: دومبند

ـ نما،  کافه،  رانرستو،  مغازه،  هتل،  اماکنی نظیر ایستگاه  گاه در    ان دچـار   ی مـشتر  ...شگاه و ی

جبران مسئول  ،  ات موسس  این ا صاحب یآو سوال این است که      گردند   می یا مال ی یب جسم یآس

  باشد یا خیر؟ میخسارت زیان دیدگان 

  اماکن  وها مسئولیت فروشگاه )الف

ده این سوال مطـرح شـ  ، هرگاه خریداري در هنگام خرید آسیب ببیند، ها درباره فروشگاه 

»  آزاد يورود« در مورد فروشگاه بـا       ییه قضا یرو،  »فرانسه«در  که فروشنده چه مسئولیتی دارد؟      

ـ ان د یزفروشنده مسئول خسارت افراد     ست که   یرا عادالنه ن  یز،  داند  یفروشنده را معاف م    ه در  دی

، »فرانــسه« ییه قــضایــرو، مخــصوص افــراد خــاص يدر فروشــگاهها امــا 4.فروشــگاه باشــد

ـ د«،   مثـال  عنـوان به   5. دانسته است  »ي قرارداد یمنیتعهد ا «ا موظف به     ر فروشندگان  یوان عـال  ی

 بـاالخره   »تقـصیر «علیرغم عدم وجود    ،  ریها و اختالف نظرات در موارد ز         پس از بحث   »فرانسه

                                                                                                                                       
 نظـر  دانند به وجه فقـدان اذن  ی را ضامن ميگران که ویداند که ماذون باشد و د      یمن را ضامن    ی پزشک سیابن ادر ی،  به نظر محقق حل    -1

  )270صفحه ، 1ج، مفتاح الکرامه، د محمد جوادیسی، عامل (ستین نی در بینزاع، ن گونهیبد. اند داشته

 18صفحه ،  قرارداديمبانی مسئولیت مدنیی، رتی شبیوحدت -2

  . به بعد116صفحه ی، و المحام و المقاول يالمهندس المعمار، بیالطب، هینه عن الخطا المهنیه المدیالمسئول، فیعبداللطی، نیالحس. ك.و ر

 ير قـرارداد  یـ ت غ ی جبـران خـسارت بـه مـسئول        ي و ژاپن به طور معمول برا      يناویاسکاند،  »کامن ال « تابع   ي کشورها یدر نظام حقوق   -3

 يابـر   کـه پزشـک اساسـاً   ي مگر در مورد،ستیمار به قرارداد آن دو مربوط ن یان معالجه ب  یر پزشک در جر   یشود و تقص    یاستناد م ،  پزشک

مـار خـود را در   یب، شی خـو يعمل نکردن به تعهـد قـرارداد     با  ا  یحاضر نگردد   ،  ش آن را تعهد کرده بوده است      ی که از پ   یانجام دادن عمل  

 .)ir.irhar.www، رانیت حقوق ایسا، حسن،  تباريبه نقل از جعفر( . قرار دهديگریار پزشک دیاخت
www.irhar.ir/content/view/1276/113/ 
4- Civ. 1re , 2 at. 1980. D. 1981. I. R. 68 cité par Le tourneau (P.),Ibid. 
5- Civ. 1re ,29 Mai. 1996, cité par Viney (G.), op.cit. ,n250. 
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  :جبران خسارت دادحکم به 

   1.يتجاران در اماکن یت تاجر در خسارت وارده بر مشتری مسئول-

   2.ین دامپزشکی خسارت وارده به دام در حيت دام پزشک برای مسئول-

  3.ان خودی مشتريت گاراژدار در تصادفات حاصله برای مسئول-

   4. که صاحب کارگاه متحمل شده استی سوانحيت مهندس برای مسئول-

  5.ن آموزشی خسارات وارده به کادر آموزش در حي برای اسکیت مربی مسئول-

  6.دین خریان در حیت مغازه دار در حوادث وارده به مشتری مسئول-

 در خسارت وارده به افراد تحـت معالجـه بـه لحـاظ انفجـار جعبـه                  ت پزشک ی مسئول -

  7.آمپول

   8.ن اطرافی به مالکي از گود برداریخسارت ناشدر مانکار یت پی مسئول-

  9.اء در انباریارده به اشت انبار دار در خسارت وی مسئول-

 قـرارداد   ي خـارج از اجـرا      در خسارت وارده به مسافر      حمل و نقل   يت متصد ی مسئول -

   10.حمل و نقل

 خـود وارد کـرده      ي به مشتر  ين نعلبند ی که در ح   یت نعلبند در خسارت جسم    ی مسئول -

   11.است

  حمل و نقلي متصدیمنیت ایمسئول )ب

 را متصدي حمـل     ر بود و تعهد   یار سخت گ  ی بس ییه قضا ی در ابتدا رو   »فرانسه«حقوق  در  

آن هـم در طـول مـدت حـضور مـسافر در             ،  دانـست   ی مـ  يجار،  تنها در حمل و نقل اشخاص     

اما از هنگـام    .  حمل بود  ي عهده متصد  ت بر یمسئول،  داد  ی رخ م  ي و ي برا ی اگر اتفاق   که ستگاهیا

 يد آمـد و متـصد     یـ ه پد ین رو ی در ا  ير جد یی تغ »1989مارس  « در   ی شعبه اول مدن   يصدور را 

 به سـر    هیله نقل ی که مسافر در وس    ی وقت یعنیز  ی ن  مدت انتقال مسافر   یحمل موظف شد که در ط     

  12.دی او را حفظ نمایمنیا، برد یم

                                                                                                                                       
1- Cass eiv,  mai : Bull. Civ. II n . RTP Civ  , p.  , note , j. tluet; Bull civil, n  et décisions citées supra n  
Ibid cité par Veaux (D.), Ibid. 
2- Cass.. Civ . oct. : Jcp . Il.  cité par Veaux(D.) ,op.cit. , n.  
3- t. Civ.  June: s. : p  , p. . jurispr, p.  , cité par Veaux (D.), Ibid.  
4- Cass. Civ  Jane.: Bull. Civ. II n  - . Deck. 0: d.. Jurispr, p. 0 , cité par Veaux (D.), Ibid.  
5- Cass.  Civ.  mai : Gaz, p. al. .  , p.  , cité par Veaux (D.), Ibid. 
6- Cass.  Civ.  juin : D. . Inf. rap, p.  cité par Veaux (D.), Ibid. 
7- Cass.  Civ. 0 juin . J. cp. g . IV.  , cité par Veaux (D.), Ibid.  
8- Cass I Civ , I dec. .: Bull. Civ. I, n; RTD Civ 0. N  , p  , cité par Veaux (D.), Ibid. 
9- Ca Aix,  ch.  juin : DMF, p. . et. Com. Marseille  mars . DMF  , p . Ibid, cité par Veaux (D.), 
Ibid. 
10- Cass, I viv,  mars : p . Jurispr, p. I, cité par Veaux (D.), Ibid. 
11- Cass. Civ  juin : s. . I, p.  - Cass. Rey.  Janv.  , p.  , cité par Veaux(D.), Juriss- 
classear,Fasc.175.Fasc.15, op.cit. , n.  

 آن متعهد ملزم است که ي از قراردادها نموده است و بر مبنای آن را وارد برخییه قضای است که قانون گذار و روي تعهدیمنیتعهد ا  -12

، مثـال در قـرارداد حمـل و نقـل اشـخاص           عنـوان   به  .ن کند یز تام یت متعهدله را ن   یامن که موضوع قرارداد است؛      اش  یفه اصل یعالوه بر وظ  
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مسئول ،   حمل و نقل   يمتصد،  قانون تجارت  1»386« به موجب ماده    نیز »رانیحقوق ا «در  

 قرارداد مربوط به او نبوده يد عدم اجرایکه ثابت نما نیا                 مگر،  سالم رساندن کاال به مقصد است     

  . د شده است قرارداي باعث عدم اجرا»قوه قاهره«ا یو 

ـ  2. است »ریفرض تقص « از   یت ناش ین مسئول یا،  ی برخ نظربه    اگـر   معتقدنـد  یکن برخـ  یل

 در  يکـه و  یشـد؛ در حال     یت معـاف مـ    ی خـود از مـسئول     يریتقـص  بین بود متعهد با اثبات      یچن

 و متعهد قطع شـود و       م تعهد ن عدم انجا  ی ب سببیتشود که رابطه      یت معاف م  ی از مسئول  یصورت

 نامنـد؛ توضـیح     »فـرض مـسئولیت   «؛  سر است ی م »قوه قاهره «تنها با اثبات دخالت     را که    ن امر یا

 عبارتنـد    چهار سیستم متفاوت مسئولیت وجود دارد که       »تقصیر« مبتنی بر    هاي  در سیستم ،  اینکه

  : از

 خوانـده   تقـصیر بایـستی  میکه در این سیستم  ،   الزم االثبات  »تقصیر«سیستم مبتنی بر     -1

  .اثبات شود

یا اثبات سعی وکوشـش       و »تقصیر«؛ که با اثبات عدم      »فرض تقصیر «سیستم مبتنی بر     -2

  .شود میمسئولیت وي مرتفع ، متعارف از جانب خوانده

و غیر قابل انتساب بودن    ،   که با اثبات علت خسارت     بتنی بر فرض مسئولیت    سیستم م  -3

  .شود می مرتفع  ويمسئولیت، آن به خوانده

  ؛  سیستم مسئولیت محض یا مطلق-4

تـوان در مـورد      مـی  دوم وسوم را عالوه بر چگـونگی دفـاع خوانـده             هاي  تفاوت سیستم 

در زمینـه  ، زیرا بر اساس سیـستم فـرض تقـصیر   ،  خسارات ناشی از علل ناشناخته مشاهده کرد      

توانـد بـا اثبـات اقـدامات متعـارف از            مـی خوانـده   ،  خسارات ناشی از علل ناشناخته ومجهول     

بایست علت خـسارت     یم مسئولیت مبرا شود؛ در حالی که در سیستم مبتنی بر فرض مسئولیت           

و غیر قابل انتساب بودن آن را به خود اثبات نماید که در این حالـت بـا مجهـول بـودن علـت                        

توضیح اینکه در سیـستم مبتنـی بـر مـسئولیت محـض یـا               . چنین امري ممکن نیست   ،  خسارت

 نیـز از مـسئولیت وي       »قـوه قـاهره   «خوانده در هر حـال مـسئول اسـت وحتـی اثبـات              ،  مطلق

   3.کاهد نمی

                                                                                                                                       
 .یح و سالم برساند را تا مقصد صحيد وی ببرد بلکه بايگریک مکان به مکان دی را از د مسافری نه تنها با حمل و نقليمتصد

L Exique de termes juridiques. Sous la dir. de gullien (R.) et Vincent (J.) , éd , Dalloz,  , p. . 
ا ید تلف ینکه ثابت نمایمگر ا،  مت آن خواهد بود   ی مسئول ق   حمل و نقل   يمتصد،  ا گم شود  یاگر مال التجاره تلف     « مطابق مادة مذکور     -1

انـد     از آنها داده   یکی بوده که    یماتی از تعل  یا ناش یه  یالا مرسل   یر ارسال کننده    یا مستند به تقص   یتجاره  ل مربوط به جنس خود مال ا      شدنگم  

  .»نماید يریتوانست از آن جلوگ نمی ی مواظبيچ متصدی که هوده بیا مربوط به حوادثی

   86صفحه ، )يضمان قهر(،  خارج از قرارداديالزامها، انیکاتوز -2

  65ص، 1389، تهران، انتشارات مجد، حقوق حمل ونقل دریایی، ابراهیم، دهتقی زا -3
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فـرض  «  حمل و نقل   ي متصد ي است که برا   ییای قانون در  »113«ماده  »2«بند  ،  گریمثال د 

ـ  تصادف  ازی ناشیا صدمات بدن  ی که فوت    یکرده و عنوان داشته است که در صورت       » ریتقص ا ی

 حمل يا غفلت متصدیر و ین است که حادثه بر اثر تقصیفرض ا، ا انفجار باشدیبه گل نشستن    

   1.مگر آنکه بتوان خالفش را اثبات کرد، موران مجاز او اتفاق افتادهأا میو 

  ی دارو و مواد مصرفکنندگاندیت تولیمسئول )ج

ـ  تول يهـا   یمبـاالت  بی خطاها و ،  ها  لهیامروزه مصرف کنندگان دارو در برابر ح       د کننـدگان  ی

 در  ی محکمـ  هـاي    کشورها گـام   ین تمام یبنابرا،   دفاع از حقوق خود ندارند     ي برا يله موثر یوس

   2.اند  برداشتهیی و دارویدنیآشام، یت از مصرف کنندگان مواد خوراکیحما

ـ امـروزه رو   3. سعی نمود از زیان دیدگان حمایت کند       ییه قضا ی رو »فرانسه«حقوق  در   ه ی

بسیار سنگین   ی را داروی يها  ه کنندگان فراورده  یت ته یمسئول،  به وضوح  ن فرانسه ی و قوان  ییضاق

   4.اند نموده

 ،یـی  و دارو  ی قانون مربوط بـه مقـررات امـور پزشـک          »14« در تبصره ،  »رانیحقوق ا «در  

عـالوه بـر    «د  یت با ق  ین مسئول یحکم ا .  شده است  بینی  پیش یت مدن ی مسئول  و يفریت ک یمسئول

، شـود   ی م يادهیان د یدر متن عبارت آمده است و اطالق آن شامل هر ز          » جبران خسارت وارده  

ـ  که با شرکت توز    يداریا خر یم دارو باشد    یدار مستق یخواه خر  طـرف قـرارداد    ،  ع کننـده دارو   ی

 اثبـات تقـصیر   ن جبـران خـسارت محـدود بـه          یگـر؛ بنـابرا   یا هر مصرف کننـده د     ینبوده است   

  . ستی نيقرارداد

                                                                                                                                       
  17صفحه ، 1379) ع(دانشگاه امام صادق ، یت مدنیجزوه مسئول، دیحمی، بهرام -1

 و قانون ياصالحات بعد و 29/3/1334 مصوب یدنی و آشام  ی و مواد خوردن   یی و دارو  یه مقررات امور پزشک   ران قانون مربوط ب   یدر ا  -2

ـ  و قـانون تعز    1353و اصالحات سـال      1346 مصوب   ی و بهداشت  یشی و آرا  یدنی و آشام  یمواد خوردن   و ی امـور بهداشـت  یرات حکـومت  ی

 . توان نام بردی را م23/12/67 مصوب یدرمان
3- Ire. Civ.  février 007..  cité par Veaux(D.),op.cit. , n. 

در دادگـاه   ،  میر مـستق  یـ ان غ یپس از مرگ او دخترش به علت ز       . دز آلوده شد  یروس ا یافت خون به و   ی به علت در   ی شخص 1983در سال   

چ رابطـه   ین دختـر هـ    یان مرکز و ا   ین استدالل که م   ید نظر با ا   یدادگاه تجد ،  اقامه دعوا کرد و از مرکز انتقال خون درخواست غرامت نمود          

شـد بـا    نقـض    یوان عال ی در د  يأن ر یاما ا ،   او را مردود دانست    يدعوا،  کز انتقال خون نیست    و تقصیري متوجه مر     وجود ندارد  يقرارداد

ـ  در ایجه است و کوتاهی به نتیمنی تعهد ا  يدارا،   که دارد  ی خون يها  نسبت به فراورده  ،  مرکز انتقال خون  : ن استدالل که  یا هـم از  ، ن امـر ی

ـ  ا یوان عال ید. م قابل استناد است   یرمستقیده غ یان د یهم ز  م و یده مستق یان د یجانب ز   دانـست کـه بـر عهـده         ين تعهـد را امتـداد تعهـد       ی

 .فروشندگان متخصص قرار دارد و حکم به جبران خسارت داد

4- Art  -   :«  Le producteur ne peut invoquer la cause d exonération prévue au 0 de article - : Lors que le Dommage 

a été cause par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui – ci »Loi no  -  du  mai:  relative alla 

responsabilité. gaz , p. al. . Bull. leg , p.68. 
Aussi art . Du council directive of  July  on the Approximation of the law. Regulations and administrative provions of the 
Member states concerning liability for defective products (EEC):  
the liability of the producer arising from this directive May not. in relation to the injured person be limited or excluded by a 
provision limiting his liability or exempting him from liability). 
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  وبی معيد کاالی از تولیت ناشیمسئول )د

 یعنـی خـسارت ناشـی از اسـتفاده از تولیـد           »  از کـاال   یوب ناش ین ع یتضم «خصوصدر

صـاحب  بـا مـسئول شـناختن       امـروزه   ،  ودشـ  مـی انواع کاالهـا    شامل  که   ها  محصوالت کارخانه 

 ی قـانون مـدن  »1386«در مـاده  1.سـازند  مـی متضرر را از اثبات تقـصیر متعهـد معـاف           ،  کارخانه

ـ  مع ي و تمام مقررات مربوط به کـاال        شده  بند آورده  18 »فرانسه« شـده   گنجانـده    هـا در آن  وبی

   2.است

ـ  ژوئ »25«کـه در    ه اروپا   یدستورالعمل اتحاد  »4« مادهدر   ، دیب رسـ  ی بـه تـصو    »1985«ه  ی

 کـاال و رابطـه   بیـ ورود ضـرر و ع تنها اثبات ،  د کننده یت تول ی اثبات مسئول  يعنوان شده که برا   

بـه روشـنی    ن مـاده    یـ در ا  3.نه نـدارد  ین زم ی در ا  یسهم،  ریو تقص کافی است   ن آن دو    ی ب تیسبب

ـ  با اثبات ا    تنها و متصرف کنار گذاشته شده     »هتقصیر تولید کنند  «  شـرط کـه در واقـع        »سـه «ن  ی

  .  جبران خسارت خود را بخواهدتواند میاست  مدنیت یط عام در مسئولیشرا

 بـه ویـژه    ،تیر در مسئول  یش به حذف تقص   یگرا،  شیز کم و ب   یر کشورها ن  ین سا یدر قوان 

ر در ی تقـص  مفهـوم تـوان گفـت   ین مـ یبنابرا. اك وجود دارد   خطرن يدکنندگان کاال یتول مورد   در

بر عهده   راعدم تقصیر    اثبات    حتی گاه،  »فرانسه« ییه قضا یرو 4.اضمحالل است    ت روبه یمسئول

   5.گذارد  میمتعهد

 يها   بخش ی همچنانکه در تمام   ي و اقتصاد  یحوالت اجتماع ت،  دین ترتیب بایستی گفت   ب

 هـاي    و راه حـل    یر گذاشته و موجـب شـده مبـان        یز تاث ی ن ینت مد یر داشته در مسئول   یحقوق تاث 

 بـا توجـه بـه توسـعه و          یمی قد ینا مب لذا،   حل مشکالت بوجود آمده مطرح شود      ي برا يدیجد

 يهـا   نـه ی قدرت خود را از دسـت داده اسـت و در زم            یت مدن ی مسئول ید در مبان  یتحوالت جد 

، تعهــدات در قبــال مــصرف کننــد گــان، يا  حرفــهتعهــدات، یمنــیر تعهــدات ایــمختلــف نظ

   6. شکل گرفته استيدی جديها چهارچوب

 مطلق وعینـی   هاي  تید مسئول یبا،  ت دارد یجاد مسئول ی قدرت ا  »قانونگذار« از آنجا که  لذا  

ت ی طرح مـسئول   دبای             نیهمچن؛  د دچار مشکل نشو   جبران خسارت  ي برا  زیان دیده  جاد کند تا  یا

ن قـرارداد  ی که بر طرفشودمطرح ،  و خارج از قرارداديت قراردادی صرف نظر از مسئول يواحد

ـ  ن گاندکننـد ی خـود تول   ي برا یاز طرف  7.قابل اجرا باشد  ،  و اشخاص ثالث   ست کـه  یـ ز صـالح ن   ی

                                                                                                                                       
1- Ibid. 
2- Art 1386-1- «Le producteur est responsablé du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat 
avec la victime» 
3- “The injured person shall be required to prove the damage the defect and the causal relationship between and damage”. 
4- Le tourneau (P.) et Cadiet (L.) Droit de la resposabilite et des contrats Paris Dalloz2002 p. 1360.  
5- Jourdain (P.), op.cit. , p. 142 cité par Le tourneau (P.), Ibid.   
6- Le tourneau (P.) et Cadict (L.) Droit de la responsabilité et des contrats p. 1196.  
7- Remy (P.) op. cit. p. 48 
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 »مهیب« يدات الزم برا  یرا تمه یز،  رهایی یابند ت  یسئول م تقصیر از بتوانند با تمسک به عدم وجود       

ـ ریگ  یش را بکار نم   ی خو يکاال امـروزه در   لـذا    1.دنـ جـه ممکـن اسـت متـضرر گرد        ید و در نت   ن

 و بـا    انـد    آورده ياشخاصی که در معـرض مـسئولیت هـستند بـه بیمـه رو             ،  مختلفکشورهاي  

 »رگـ  بیمـه « عهـده مـسئولیت را بـر      ،  د ضرر در صورت ورو  ،  پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه     

شود و تضمین گروهی که مبتنی بر تعـاون اسـت            می تقسیم   اي  لذا خسارت به گونه   ،  گذارند می

  .شود میجایگزین مسئولیت فردي 

، پزشـکان ،  ت سـازندگان سـاختمان    یمـسئول بایـد     نیـز  »حقوق ایـران  «رسد در    میبه نظر   

 گسترش یابد و براي جبران خـسارت نیـازي بـه اثبـات               خودروسازان  و مهیبي،  ا   حرفه مشاغل

د که صـرف نظـر از        باش  و مطلق  ژهی و هاي  تیمشمول مسئول  آنهاتقصیر آنان نباشد و مسئولیت      

، ن و مصرف کنندگان کـاال و خـدمات        یتبطبر تمام مر  ،  ا عدم آن  یوجود قرارداد   اثبات تقصیر و    

  .جاد شوندی ا»قانونگذار«توانند توسط  یها م مین رژیحاکم باشد ا

  مـصوب  قـانون حمایـت از حقـوق مـصرف کننـدگان          » 2«مادهمطابق  » حقوق ایران «در  

صحت و سالمت کاال و     منفرداً یا مشترکاً مسؤول     ،  کنندگان کاال و خدمات     کلیه عرضه « :»1388«

شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطـه            خدمات عرضه 

 یـا عـدم      اگر موضوع معامله کلی باشد در صـورت وجـود عیـب            ، در معامالت هستند   یا عرف 

فروشـنده   سالم را مطالبه کند و    مشتري حق دارد صرفاً عوض      ،  شده  انطباق کاال با شرایط تعیین    

توانـد معاملـه را    باشد مشتري می) عین معین(باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی   

.  و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخـت کنـد              کاالي معیوب  فسخ کند یا ارش   

» .کننده منتفی اسـت      پرداخت خسارت از سوي عرضه     ،يدر صورت فسخ معامله از سوي مشتر      

شــده توســط  چنانچــه کــاال یــا خــدمات عرضــه« :همــان قــانون» 18«همچنــین مطــابق مــاده 

کننـده   خـساراتی بـه مـصرف    ،  کنندگان کاال یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب            عرضه

اکثر تا معـادل چهـار      وارد گردد متخلف عالوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي نقدي حد           

  ».برابر خسارت محکوم خواهد شد

قـانون بیمـه     :در این راستا تصویب شده اسـت      دیگري نیز   قوانین   »حقوق ایران «البته در   

سـال  مصوب   ( دارندگان وسایل نقلیه موتوري در مقابل اشخاص ثالث        مسئولیت مدنی اجباري  

قـانون  ؛   آپارتمـان  فـروش   پـیش قـانون   ؛   اجباري شدن بیمـه وکـالي دادگـستري        قانون؛  )1387

 که نیـاز بـه توسـعه وگـسترش          باشند میبخشی از این قوانین     ،   تولید کنندگان خودرو   مسئولیت

  .مبانی نظري آن است

                                                                                                                                       
1- V. Serlooten (P.) vers une responsabilité professionnelle ? Mélan gés Hébraud p.805et s cité par Jourdain (P.) op.cit. p. 76. 
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    امامیه در فقه مدنیمسئولیتمبناي : چهارمگفتار

مـسئولیت  «  شـود و   ی استفاده مـ   »ضمان« از واژه ،  تی مسئول ي به جا  »یحقوق اسالم «در  

، ت و ضمان  یجاد مسئول ی از ا  ی هدف اصل  .گیرد می قرار   »ضمان قهري «کلمه معادل   تقریباً،  »مدنی

 از مصالح عموم مـردم  ی احکام اسالم یبه طور کل  .  است  قسط و عدالت   يان و برقرار  یجبران ز 

 کنـد و از مجمـوع مقـررات         ی مـ  يت و جانبـدار   ی حما ي و اخرو  يوی مختلف دن  ينه ها یدر زم 

همگان ،  يحقوق شهروند دیگر  آبرو و   ،  مال،  ت از جان  ید که اسالم ضمن حما    ی آ ی برم یاسالم

  .ن حقوق مکلف کرده استیت ایز به رعایرا ن

یـا  » موجبات ضمان «که از آن به     بر مبانی متعددي استوار است       »يضمان قهر «،  »فقه« در

، »الضـرر «،  »تـسبیب «  و »اتـالف «: ن اسباب عبارتنـد از    ی از ا  یبرخ. شود مییاد  » اسباب ضمان «

  .1... و)علی الید(» دی«ضمان ، »غرور« ضمان، )تقصیر( »طی و تفريتعد«ضمان 

قبـل از   .  اسـت  »الضرر« و   »تسبیب« و »اتالف«ضمان ناشی از    ،  اما از مهمترین این اسباب    

؛  اسـت  شـده وارد  نیـز     مـا   در حقوق  »یرتقص« ناشی از    مسئولیتکه  از آنجا    ،باسبابررسی این   

بـه  ضـمان   ایـن    از   »فقه« در   ؟این ضابطه به رسمیت شناخته شده یا خیر       ،  »فقه«باید دید آیا در     

  . مشابه تقصیر استکه تقریباًیاد شده است  »تفریط تعدي و«ضمان 

  )تقصیر(ضمان تعدي وتفریط :  اولبند

،  کـردن  ی سست ي به معنا  ی است که در فارس    »قصریر  قص«شه  یاز ر ،  ی مصدر عرب  »ریتقص«

   2.استعمال شده است» ریتوف«در نقطه مقابل              نیهمچن،  کردنیکوتاه

از  اند که مـراد      دانسته »طیتفر« و   »تعدي« جامع و اعم از      یر را مفهوم  ی عنوان تقص  »فقهاء«

) يتعـد (ست ترك گـردد یبا ی که مینجام عملچه به صورت ا؛ سته استیتجاوز از عمل شا ،  آن

 عبـارت   »ریتقـص «،  گریر د یا به تعب  ی و   )تفریط(ردیست انجام گ  یبا  ی که م  یچه به گونه ترك عمل    

 ص آن در قـانون و     یط و تـشخ   ی و تفـر   تعـدي ضابطه   3. فعل حرام و ترك واجب      انجام است از 

   4.ضامن است ، است و هر کس برخالف متعارف عمل کند»عرف«، فقه

 کـه   ی عبـارت اسـت از انجـام عملـ         »ریتقص«: اند   گفته »حقوقدانان« یبرخ،  بر این اساس  

                                                                                                                                       
  1382، زانینشر م. تهران، چ اول، موجبات ضمانی، عل عباسی، د زنجانیعم -1

  .ریل واژه تقصیذ، چاپ اول، 1330سال ، انتشارات دانشگاه تهران، دیدوره جد، لغت نامه، علی اکبر، دهخدا -2

ر و تجاوز ی از اصطالح تقص  طی و تفر  يف تعد یشان ضمن تعر  یا،  325ص  ،  شمعنوان ش ،  نیعناوی،  عبدالفتاح بن عل  ی،  نی الحس یالمراغ -3

، طی و تفـر   يل ضمان تعد  یشان ذ یا،  178ص  ،  موجبات ضمان ،  دیعمی،  زنجان،  نیهمچن (. آنها پرداخته است   یهم استفاده کرده و به معرف     

تجاوز نمـودن  ، تعدي« قانون مدنی951ماده  برابر .طی و تفرير اعم است از تعدی تقصیمدن در قانون ). کرده است یر را بررس  یمسأله تقص 

ترك عملـی کـه بـه       ،  تفریط عبارت است از   «  همان قانون  952و مطابق ماده    » يیا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگر        ،  از حدود اذن  

   » الزم استفظ مال غیرموجب قرارداد یا متعارف براي ح

 567ص، تا یب، 2ج، چاپ مهر، موسسه دار العلم، قم، لهیر الوسیتحر، ...روح ا،  امام خمینی-4
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ـ با  ی کـه شـخص مـ      یا ترك عمل  ی) تعدي(ست مرتکب شود    یبا  یشخص نم  ست انجـام دهـد     ی

ـ مقا،  ي عاد ی را که انجام شده با رفتار انسان       يد کار یبا،  ری تقص احراز يبرا. 1)طیتفر( ، ردسه کـ  ی

   2. که حادثه رخ داده استیطیبلکه در شرا، یمنتها نه به طور نوع

ـ  در آن ر »ریتقـص «کـه    »فرانـسه «حقـوق   د گفت بر خالف     یبااما     تـاریخی گـاه یشه و پای

، محل تردیـد اسـت    ،  تی مسئول يمبناتنها  به عنوان   تعیین تقصیر   ،  »هیفقه امام «در  ،   دارد یمحکم

 مسئولیتلیکن مبناي   ،  استبارز   مسئولیت در   »تقصیر«نقش   ها   از نمونه  چه در بسیاري  زیرا اگر 

نـابود کـردن      به معناي از بـین بـردن و         که  است  استوار »اتالف« مثل يدیگربر مبانی   ،  »فقه«در  

  . است

 بـه   زیرا رابطـه سـببیت    ،  نداردود  وج »تقصیر« نیاز به هیچ شرطی مثل    ،   مستقیم  اتالف در

ت کمرنـگ   یرابطه سـبب  چون  ) تسبیب( با واسطه    اما در اتالف  ،  واضح برقرار است   طور کامل و  

 به کمک   »تقصیر«گردد که   برقرار  دارد تا رابطه سببیت     وجود  نیاز به عنصر تقویت کننده      ،  است

 خسارت بـه زیـان زننـده منتـسب      ورابطه سببیت محکم شده     ،  تقصیر مع عمل و   و با ج   آید می

برخـی از    در   مـسئولیت شـرط   مکمـل و    مبنا نیست بلکه بـه عنـوان        ،  »تقصیر«بنابراین  . شود می

   :کنیم می بررسی را »حقوقدانان« و »فقهاء« آراء، تفصیل بحث براي .کند می عمل ها مسئولیت

  ر ی تقصن به اعتباریقائل )الف

ـ  تحقق پ   زمانی  در جبران خسارت   مسئولیت،  معتقدند »فقهاء«از   یبرخ کـه   کنـد   یدا مـ  ی

 4، و عـدم آن اسـت      »ریتقـص «،  مالك در ضـمان و عـدم آن       ،  لذا 3.ر باشد ی تقص ثر بر ا  زیان وارده 

 تـرك   یعنـ یط  ید تـرك شـود و تفـر       ی انجام آنچه با   یعنی تعدي«: عتقد است  م »نیصاحب عناو «

ا یـ د انجام دهد تـرك کنـد        یر است خواه آنچه را با     ی تقص ،د انجام شود و مراد از آن دو       یبا هآنچ

وان که حـضرت    یت صاحبان ح  یشان در مورد مسئول   یا 5»...د انجام دهد بجا آورد    یرا که نبا   آنچه

کن در روز   یل،  دانستند  ی م  خسارت بوجود آمده از جانب حیوان      ضامن،  آنها را در شب   ) ع( یعل

 کـه مالـک      اسـت  يریمربـوط بـه تقـص     ،  فاوتن ت یاند مبنا و اساس ا      گفته،  اند  دانسته  یمضامن ن 

ـ ز،  داشـته اسـت   ش روا   یزراعت در روز نسبت به زراعت خو       در روز  کـه    بـوده  را او موظـف   ی

ـ  در ا  یپس کوتاه ،   کند ي نگهدار واناتیش را از آفات و هجوم ح      یمزرعه خو  ) طیتفـر  ( امـر  نی

                                                                                                                                       
  553ص، 2ج، ها قرارداد یقواعد عمومی،  مدنی حقوقیدوره مقدمات، نید حسیسیی، صفا -1

ر عادتـاً   یر با تعب  ی تقص یخورد جز آنکه به ضابطه عرف       ی به چشم نم   يدیا گفته جد  ی ی ابتکار خاص  ی قانون مدن  گر شارحان یاز د (. همان -2

  ).اند  کرده به اجمال اشارها متعارف و معمول ی

  13ص، 1365-1366، نشگاه تهراندا انتشارات دانشکده حقوق، یت مدنیجزوه مسئولی، حسنعل، انی درودبه نقل از -3

  . »ط وعدمهیدوران مدار التفری امثال الموارد ی المالک وعدمه من أن الضمان وعدمه فطی تفری الضمان و عدمه انما هیفالعبره ف« -4

  ).247ص، 2ش، اتیتاب الدک، لهیر الوسیمستند تحر، احمدي،  و مطهر249ص، 3ش، 2ج،  تکمله المنهاجیمبان، دابوالقاسمیسیی، خو(

  325ص، عنوان ششم، نیعناوی، عبدالفتاح بن علی،  المراغینیالحس -5
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بایست حیوان را در     می حیوان    لیکن در شب مالک    ؛وان است یت صاحب ح  یموجب عدم مسئول  

   1.صاحب آن مقصر است،  پس در ضرر بوجود آمده از جانب حیوان؛آغل نگهداري نماید

 هندوانه و مـوز   علت ضمان در انداختن پوست خربزه و ی به روشن  »فقها«گر از   یدبرخی  

ـ   ،  »عـرف « یعنی؛  اند  دانسته »ی عرف تعدي«  را ر و راه عبور مردم    یدر مس   را  ین فعلـ  یمرتکـب چن

 بر  يو اتفاق ضرر    قابل احتراز نباشد و برحسب تصادف      عرفاً ین اگر عمل  ی بنابرا .داند  یمقصر م 

   2.اشت به دنبال نخواهد دیتیمسئول، آن مترتب گردد

دیگري را نیز مورد استناد قـرار        هاي   مثال،   معتقدند »فقه« در   »تقصیر«کسانی که به نظریه     

در مـورد   ) ع(ی حکـم حـضرت علـ      : فرمایـد   ی مـ  »)ع( یفقه االمام عل  «سنده کتاب   ینو: دهند می

رفتن مـصالح   شان با در نظرگ   یر است و ا   ی برتقص یمبتن...  و رنگرز و   ضمان صنعتگر  و   مسئولیت

، بـر ایـن اسـاس      4. دیگري نیز ذکر شـده اسـت       هاي  نمونه 3.ن حکم را صادر فرمودند    یجامعه ا 

 ی خـسارت   باشد و  »ر متعهد یتقص« در اثر    هر گاه عدم انجام تعهد      معتقدند »حقوقدانان«برخی از   

   5. خسارات خواهد بود جبرانمسئول يو، گردد »متعهدله« توجهم

   تقصیر بارتقائلین به عدم اع )ب

  بـه عنـوان مبنـا      »تقصیر«ه  ینظر   اصوالً،  »یفقه اسالم «در  ،   برخی دیگر معتقدند   ،در مقابل 

بـدون   و مجنون ) ممیزر  ی و غ  ممیزاعم از   (ر  ی صغ یت مدن ی مثال مسئول  عنوانبه  ،  ستنیرفته  یپذ

ـ د« و   »ارث«  مثل یر احکام وضع  زیرا د ،   است »تقصیر«در نظر گرفتن      از  ی و ضـمان ناشـ     »اتی

 »تقـصیر «  و بلـوغ و عقـل    )  هم خواهد شد   بی عام که شامل تسب    يبه معنا  (»اتالف« و   »غصب«

   6.ستیشرط ن

و با  ز است   ییو درك و تم   آگاه    فرع بر وجود اراده    »ریتقص«،  دندقائلین به این نظریه معتق    

                                                                                                                                       
 همان  -1

 شـرح  یمـسالک االفهـام فـ   ) ید ثانیشه (ینید محمد جواد الحسیسی،  و العامل  9 مسأله   566ص  ، ،   لهیر الوس یتحری،  نی الخم يالموسو -2

 . 45ص ، تا غصب یبی، رتیمکتبه بص، قم، ومجلد د. ع االسالمیشرا

 116ص، تا یب، ثیوارد الحد) ع(ی فقه االمام علیالمدخل ال، محمد، میعبدالرح -3

تـرك                        چنانچـه    گوینـد  مـی » فقهـاء «،  دی کند تا مدت سرآ    ياز کشت خوددار  ،  ن به او  یم زم یدر عقد مزارعه اگر زارع پس از عقد و تسل          -4

چ ، 13ج، مستمـسک العـروه   ، د محـسن یس، میحک( .کند یدا میت پین مسئولی و بدون عذر باشد در برابر مالک زم  ی کوتاه يزراعت از رو  

ن شده در   یش از مقدار مع   ید و ب  ی حمل بار اجاره نما    ي را برا  یوانی ح ی در عقد اجاره اگر شخص     ).78ص.  ق   ه1416،  انیلیاسماع،  قم،  اول

ن مـستأجره در دسـت      یع،  زیان ن یچنانکه در اجاره اع   هم. ضامن خواهد بود  ،  ریل تقص ی برسد به دل   یبیوان آس یحمل کند و به ح    عقد بر آن    

) .74ص،  مستمسک العـروه   ،  د محسن یس،  میحک(باشد    یمت آن م  یا ق ی  ضامن مثل  يو،  طی و تفر  يمستأجر امانت است و در صورت تعد      

ضامن مال است هرچند تلف مستند به فعـل او نباشـد بـه عنـوان                ،  دی نما ي و تعد  ی مال کوتاه  يعه اگر مستودع در نگهدار    ید در عقد و   و

شان یا، 128ص، 27ج، جواهر الکالم، محمد حسنی، نجف( ضامن است يو، وان تلف گرددی کند و حيوان خودداریه حیمثال اگر در تغذ

  ).»ری بل قسم واحد و هو التقصيط و التعدیالتفر: نظّمها قسمانی موجبات الضمان و ی فیثاناالمر ال«: فرماید می

  134ص، 3ج، حقوق مدنی، د حسنیسی، ماما -5

  380ص، العناوینی،  المراغینیالحس -6
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 »1216« مـاده و   »فقـه «در  کـه     ی در حال  نست مقصر دا  باید را ن   و مجنون  ممیزر  یر غ ی صغ این مبنا 

ز ر  ی غ ریصغ،   است »فقه« که بر گرفته از      یقانون مدن  ؛انـد   شـده مـسئول دانـسته     ،   و مجنـون   ممیـ 

ـ  »ی عرفـ  تیرابطـه سـبب   « آنچه مهم اسـت   ،  براي جبران خسارت  ن  یبنابرا ن عمـل شـخص و      ی ب

رابطـه  « است براي احـراز      »تقصیر« و اگر در جایی سخن از        »تقصیر«نه   است و خسارت وارده   

   1.مسئولیتمبناي به عنوان  است و نه »سببیت

ـ از روا  و   ستیر ن ی تقص يبر مبنا مسئولیت  نیز   )خسارت با واسطه  (»تسبیب«حتی در     اتی

ـ ز،  ر مبناسـت  یتقص،  مدنیت  یتوان استنباط کرد که در مسئول       یمنذکر شده     یـاد   روایـات در   رای

 »فقها« زیرا،  ستیت ن ی شرط مسئول  »ریتقص«است و   شناخته شده   ت  یمسئولشرط   »اتالف«،  شده

قاعده ،  اتی قبل از استناد به روا     یره و حت  یر و غ  یات خاص درباره ضمان اج    یعموماً در کنار روا   

   2.اند ت دانستهیل مسئولی را دل»اتالف«

 در »نظریـه خطـر   « به   »تسبیب«و »اتالف« در باب    »مسئولیت مدنی « مبناي   ،در این دیدگاه  

 ي را بـرا   یاگـر مـال   «: ات آمده اسـت کـه     یدر روا ،  به عنوان مثال   . نزدیک است  »فرانسه«حقوق  

ـ        یتعم  از  همچنـین  3.»ضـامن اسـت   ،   کنـد  تلـف  او مـال را      یر به عامل بسپارد تا اصالح کند ول

ضـامن  بـه ایـن دلیـل    که متعهـد  آید   میچنین بر    )دامپزشک (طاری پزشک و ب   روایات مربوط به  

ت پزشـک از بـاب      یمـسئول ،  انـد    صریحاً گفته  »فقهاء«و    است »اتالف«عمل او مصداق    که  است  

   4. است»اتالف«

وشـو   ا شست ی دوختن لباس    ير برا یهرگاه اج «: فرماید می »فقهاء«یکی از    به همین دلیل  

. هرچند که بـدون قـصد باشـد       ...،  ضامن است ،  ا پارچه وارد آورد   ی به لباس    یبیآس،  ا برش آن  ی

   5». استز عموم قاعده اتالفیل نیدل

و لـزوم  ، مهم است ورود ضـرر اسـت نـه نامـشروع بـودن تـصرف            آنچه در این دیدگاه  

                                                                                                                                       
ـ  از فعـل ز    ی ناش یت مدن یمسئول(ی  قی و حقوق تطب   یحقوق مدن ،  نید حس یسیی،  صفا -1 ـ نـشر م  ،  ج اول ،  )ر و مجنـون   یآور صـغ   انی ، زانی

   248ص، 1375

ألن ،  ذلـک سـواء أقـصر أم ال   یالنص و االجمـاع فـ  «: دیگو  ین م یو مالح چن  ،  باربر،   ضمان صنعتگر  ي در مقام استدالل برا    یمحقق ثان  -2

  ) 267ص ، جامع المقاصد، یمحقق ثان(»  حفظهیر فیسقط وجوب ضمانه عدم التقصی ال ر حق وال اذنیر لغیاتالف مال الغ

، جـواهر الکـالم   ی،  نجف(. »ته االتالف الضمان  ی سبب یکل ذلک مضافاً ال   : دیگو  یت پزشک م  ی در موارد باال و هم در مسئول        صاحب جواهر  -

  ) 323ص

  ).5مسأله ، 602ص، عروه الوثقی، ییطباطبا(. کند یباب ضمان باربر بر اثر لغزش و سقوط کاال به قاعده اتالف استناد م در عروه  صاحب-

  )247، ص کتاب االجاره، مصباح الفقاهه، د ابوالقاسمیسیی، خو(. کند یب به قاعده اتالف استناد می ضمان طبيز برای نیی مرحوم خو-

ـ احاد ، تین روایبه مضمون ا، ابواب احکام اجاره )147ص ، 19ج، وسایل الشیعه ،  یعامل(» ....فسدیصلح ف یته اجراً ل  یر اعط یاجکل  « -3 ث ی

 .  را آورده استيادین باب تعداد زیز وارد شده که صاحب وسائل در همی نيگرید

  5مسأله ، 602ص، عروه الوثقی، ییطباطبا -4

ر فهو یلعموم من أتلف مال الغ... کون ضامناًی مال المستأجر اذا أفسده یکل من آجر نفسه لعمل ف     «،  4أله  مس،  602ص،  همانیی،  طباطبا -5

 » ...ضامن
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 یاز طرفـ   1؛ان کار و ضرر اسـت     ی م سببیته لحاظ احراز رابطه     ز ب ی مسبب ن  فعلبودن  » یعدوان«

 از  یت به طور مطلق برقرار شده و سـخن        یخورد که در آنها مسئول      ی به چشم م   یفروع،  »فقه«در  

   2.امده استیان نی به م»ریتقص«

ـ فقه امام « از   يروی به پ   نیز که  »یقانون مدن «مبناي  ،  »حقوقدانان«به نظر برخی      نگاشـته   »هی

 که شرط است وجـود      يزیست و تنها چ   یر شرط ن  یتقص است و    »بیتسب« و   »اتالف«شده است   

تصور شده است در    » ریتقص«به عنوان    ا انتساب فعل به مسبب است و آنچه       ی و   »تیرابطه سبب «

   3. است»تیابطه سببر« احراز يواقع برا

،  بـه متعهـد نمـود      تبط عقد را مـر    ين که بتوان عدم اجرا    یهم،  زی ن ي ت قرارداد یدر مسئول 

ست ین الزم نیبنابرا؛ ا خطای  باشد عمدي از روينکه عمل ویاخواه ،   محقق است  يت و یمسئول

   4.باشد تا مسئول خسارت باشدر شده یمتعهد در انجام تعهد خود مرتکب تقص

،  شـناخت   مـدنی  تیتوان به عنوان مبنا در مسئول      نمی را   »ریتقص«،  ی منظر فقه  از،  بنابراین

البتـه   و گیـرد  قـرار    »سبب«به عنوان مکمل در کنار      تواند   می بی از تسب  یکن در خسارت ناش   یل

 »فقهـاء « یطور کـه برخـ      هماندر واقع    است و    »ی عرف تی سبب رابطه«ت آن به خاطر احراز      یاهم

 صـدق عنـوان   يحـال بـرا  ،  بـا واسـطه  »اتـالف « است منتها »اتالف« یز نوع یب ن یتسب،  اند  گفته

 از آن به    »فقهاء«که  ،  ببیت برقرار گردد  س  تا رابطه   است ری به عنوان تقص   ياز به عنصر  ی ن »اتالف«

ت نـدارد   یخود موضوع ،  طیا تفر ی تعدي در واقع     که اند   نام برده  ا عدوان ی طی و تفر  تعديعنوان  

   5.ت استی احراز رابطه سببيبلکه برا

ناخت و آن د همانطور که هست شـ ی را با» اسالمیحقوق«از جمله نظام ، یهر نظام حقوق 

م کـه  ی اگر فـرض کنـ  یجه حتی مخلوط کرد و در نت    ی غرب یم واردات یها و مفاه    اسید با مق  یرا نبا 

 »حقـوق اسـالم  « يهـا  حـل   راهید است و بـر برخـ  ی مشکالت مفی برخییگشا  در گره » ریتقص«

  . ستیر به عنوان مبنا نیرش تقصی پذي به معنان امریمنطبق است ا

ادگار یر که ی تقصیمیر دچار تحول شده و مفهوم قد  یتقص،   امروز در خود غرب    یاز طرف 

                                                                                                                                       
  35ص ، یت مدنیجزوه مسئول، دیحمی، نقل از بهرام -1

ت برقـرار  ی آنهـا مـسئول  ي بـرا یطور کلـ  سته و بهر ندانیت آنها را مشروط به اثبات تقصیه مسئول یفقه امام ،  در مورد پزشک و دامپزشک     -2

ی، عـامل (. انـد   اجمـاع کـرده  ينان ادعـا آدهد که  ینسبت م» فقهاء« از يا شان به عدهی ا).322ص، 27ج،  جواهر الکالم ی،  نجف(. کرده است 

ه واال فهـو    یـ أخذ البراءه مـن ول    یطر فل ی أو تب  بیمن تط  «)35582ث  یحد،  24باب  ،  ابواب موجبات ضمان  ،  2690ص،  29ج،  وسایل الشیعه 

 -ا نکـرده باشـد      یـ ر کـرده    یش تقـص  یخواه در عمل خـو    ،   به مال وارد آورد ضامن است      یبی اگر آس   حتی اگر ماهر باشد    صنعتگر. »ضامن

  . »ه وإن کان حاذقاًیجنیضمن الصانع ما یو «)267ص، 1414، تیموسسه آل الب، قم، چاپ دوم،  8ج، جامع المقاصد، یمحقق ثان(

  328 و ص291ص، 2ج،  حقوقیمبان، جوان -3

   35 و ص 134ص ، چاپ سوم، 1375، بحر العلومی، حقوق مدنی، مصطف، عدل -4

  554ص، )ونر و مجنیآور صغ انی از فعل زی ناشیت مدنیمسئول(ی قی و حقوق تطبیحقوق مدنیی، صفا -5



      مسئولیت مدنی42

 از تحـوالت  یناشهاي  بود کهنه گشته و امروزه ضرورتی و مدنيفریت ک ی مسئول دوران وحدت 

ـ ا بایـ ر ی ما از مفهـوم تقـص  يروی ساخته است و پ یر را از مفهوم خود ته     ی تقص ،یاجتماع د بـر  ی

ز یـ ه ن یـ ن نظر یـ ر کـه ا   ی تقص یه سنت یرو نظر یا پ ین آنها باشد و     یروز دکتر   رات روز به  ییساس تغ ا

اد شـده اسـت کـه       یـ ر چنان ز  یدر واقع استثنائات تقص   . امروز در خود غرب مهجور مانده است      

   1. نمانده استی از آن باقیامروزه جز نام

کما اینکـه در    ،  ه و باطل است   فاید بیمفهومی  ،  »تقصیر«وان گفت مفهوم    ت نمیبا این حال    

، »تقـصیر «بـا احـراز     ،   باشد »تقصیر«و دیگري بدون    ،   مقصر اي  راننده اگر   تصادم دو وسیله نقلیه   

   .کند می خسارت را به راننده مقصر منتسب عرف

  تسبیب  واتالف:  دومبند

 »اتـالف «که یکی از آنها      بر مبانی متعددي استوار است       »هفق«ذکر شد که مسئولیت و ضمان در        

  .دهیم می بنابراین به صورت مختصر این مبنا را مورد بررسی قرار ؛است

  معناي اتالف )الف

وار ی دینکه کس ی ا مثل،   است بردنن  ی و از ب   کردن نابود   يبه معنا و  شه تلف   ی از ر  »اتالف«

ـ  ترد یبـ ی  در حقـوق اسـالم     2.ن ببـرد  ی را از ب   يگری مال د  يا فرد ی کند و    بی را تخر  يگرید د ی

ن نام و با عبـارت  ی به همي در قاعده ا»اتالف« مباحث مربوط به . ضمان است  از مبانی  »اتالف«

 هرگاه   که این است  و معناي آن      مطرح است  یدر کتب فقه   3)ر فهو له ضامن   یمن اتلف مال الغ   (

، در برابر صاحب آن ضامن و مسئول اسـت        ،   صاحبش تلف کند    را بدون اذن   يگری مال د  یکس

   4.خیرا ی علم و قصد باشد يخواه تلف از رو

  انواع اتالف )ب

.  یـا بالتـسبیب  »غیر مستقیم« یا بالمباشره و اتالف »مستقیم« اتالف  : دو نوع است   »اتالف«

 و  »اتـالف « زیـادي بـین      هـاي   تفـاوت .  را مطرح کنـیم    »تسبیب« و   »اتالف«دا باید تفاوت    در ابت 

 بـین    این است که معیار تفکیـک      رسد می به نظر    تر  لیکن آنچه دقیق  ،   مطرح شده است   »تسبیب«

 نیـست و اتـالف   »اتـالف « بـراي  اي  واسـطه یعنی گاه اصالً؛  است »عرف«،  »تسبیب« و   »اتالف«

 آنکـه کـسی بـا دسـت هـایش           مثل،   روشن است   رابطه سببیت  شود و کامالً   میبالمباشره انجام   

 آن واسـطه را نادیـده       »عـرف «امـا   ،   وجـود دارد   اي   گـاه واسـطه     ولی ؛لباس دیگري را پاره کند    

                                                                                                                                       
 52، ص  بهرامی، ضمان قهري-1

  .113ص ، موجبات ضمان، ید زنجانیعم -2

ـ القواعـد الفقه  ،  ي بجنـورد  ي موسو و 434ص  ،  2ج  ،  هین الفقه یالعناو،  يمراغه ا  -3 القواعـد  ، محمـدکاظم ، ي مـصطفو و 25ص  ،  2ج  ،  هی

  19ص ، هیالفقه

  193ص ، 2ج ، هیالقواعد الفقه، ناصر، يرازیمکارم ش -4
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 شیـشه   ،آورد؛ مثل اینکه شخصی با سـنگ یـا چـوب           می را مستقیم به شمار      »اتالف« گیرد و  می

 وجود  اي   در این موارد نیز اتالف بالمباشره محقق شده است؛ اما اگر واسطه            ،همسایه را بشکند  

مثل اینکه شخـصی در     ،   صدق خواهد کرد   »تسبیب«،   آن را نادیده نگیرد    »عرف«داشته باشد که    

 شـود  در اینجا ممکن است تردید       ،گري به سبب آن آسیب ببیند     جلو منزل خود آب بریزد و دی      

   1؟ ضامن است یا خیر آبریزنده که آیا

  مستند اتالف )ج

، هیعار،   مانند اجاره  ی که در ابواب مختلف فقه     اند  استناد کرده ی  اتیهان به روا  ی از فق  یبرخ

 )ص(پیامبر اکـرم    این است که    ت  ای آن روا  ترین  مهمیکی از   . مضاربه و شرکت وارد شده است     

 الزمـه احتـرام مـال مـسلمان         اینبنابر. »احترام مال مؤمن همانند احترام خون اوست      « :فرمودند

ـ با،  ن ببـرد  ی را تلف کند و از ب      وي مال   سهرککه  ن است   یا،  همچون محترم بودن جانش    د آن  ی

 حرمت  ي ضمانت اجرا  :ند که ی فرما یت م ین روا ی اشاره به ا   با) ره(»ینیامام خم « 2.را جبران کند  

 نی همـ باشـد و  مـی   موجـب قـصاص  یطیهدر نبودن آن است که بـا وجـود شـرا    ،  خون مؤمن 

 را تلف کند ضامن خواهـد       يگری مال د  ین اگر کس  ی بنابرا ؛ضمانت اجرا در مال هم وجود دارد      

   3.بود

  ضمان اتالفمفاد  )د

ـ  ( مالبه صورت اتالف  گاه   »اتالف« ـ  بـه صـورت تفو  یاسـت و گـاه  ) دنربـ ن یاز ب ت ی

ـ یامام خم «. باواسطهاست و گاه    م  یبه صورت مستق  مال و گاه    ع کردن   یا ضا یمنفعت و    ، )ره(»ین

ـ     »اتالف« که موضوع قاعده     ی کسان نظررد   در داننـد کـه بـه صـورت         ی مـ  ی را مختص به اتالف

 عبـارت از    »اتـالف « کـه    انـد    گفتـه  »اتالف« ي در معنا  یآنچه برخ : ندی فرما ی باشد م   مال عییتض

را قاعـده   یـ ز،  ت ضـعف اسـت    یـ در نها ،  .. و دنیع مال است نه مصرف و خوردن و آشـام         ییتض

ـ ا تلـف ن   ی »اتالف« فهمند فقط عنوان     ی م »فاتال« است و آنچه عقال از       »ییعقال«،  اتالف ، ستی

                                                                                                                                       
ـ الروضه البه ،  ید ثان ی شه :ك.ر -1  موسـوي   .230ص  ،  22ج  ،  جـواهرالکالم ،  ینجفـ . 261ص  ،  3ج  ،  مـسالک االفهـام   . 536ص  ،  3ج  ،  هی

  506ص ، 1ج ، عیکتاب الب، الخمینی

  59ص ، 3ج ، المبسوط، سید مرتضی، يخ انصاریش -2

، ج، عهیوسائل الش، یحر عامل ( »ان راه و عابر شود ضمان آور است       ی که موجب ز   يزیهر چ ... «:آمده است ) ع( از امام صادق   یتیدر روا  -3

 ییدم کـه کـاال  ی پرسياز رنگرز) ع(ق از امام صاد:گوید می الصباح یل بن ابی اسماع)181ص  ،  1ج،   از ابواب موجبات ضمان    19 باب   19

ـ بایـد   او را   «: فرمودنـد ) ع(د خسارت آن را پرداخـت کنـد؟ امـام         یا او با  یآ. ا سوزانده است  یم شده و او کاال را پاره کرده         یبه او تسل    رايب

ـ  فرمایات مـ یـ ن روا یـ دربـاره ا  ) ره(ینی امام خم  )8 ص 29باب  ،  کتاب االجاره ،  13ج  ،  همان( ».درمه ک یکه انجام داده جر   خسارتی   از : دی

ر آن تبـاه  یـ ات و غین رواین علت ضمان در ایبنابرا. موجب ضمان است،  شود که تباه کردن مال  یات و مانند آن استفاده م     ین روا یظاهر ا 

 ـ  463ص ، 2ج ، عیـ کتـاب الب ، )ره(امـام خمینـی  ( صاحب مال وجود نداشته باشديبرا،  که امکان انتفاع از ماليکردن مال است به طور

462(  



      مسئولیت مدنی44

   1...که باشد ی به هر شکل و صورتست اگرانین بردن مال دیبلکه مطلق از ب

 یکه ناشـ   هایی  ضمان آور نخواهد بود و خسارت     ،   بدون دخالت انسان   »اتالف«همچنین  

ـ  ن »اتـالف «مشمول قاعده   ،  که انسان در آن مؤثر نبوده       باشد ی و عوامل  یعیاز حوادث طب    2.ستی

 آن اتـالف ، امـه چ کس تعلق ندارد ماننـد مباحـات ع  ی باشد که به ه  یاگر مال تلف شده از اموال     

 يگـر یت و احتـرام بـه حـق د        یرعا،  »اتالف« قاعده   يچون مالك و مبنا   ،  ستیموجب ضمان ن  

   3.تاس

ز بـه شـمار     یـ مطلـوب ن  ،   آنهـا  اناً اتالف ی که از نظر شرع احترام ندارد و اح        یمالهمچنین  

 ماننـد آالت قمـار و       ییای اشـ   اتالف  مثال عنوانبه   4. نخواهد بود  »اتالف«رود مشمول ضمان     یم

 البتـه اتـالف   . ستیـ ضـمان آور ن   ،   نـدارد  تیـ  که شـرعاً مال    ئییشنوع  هر  ل لهو و لعب و      یوسا

   5.استآن مال مت یموجب ضمان ق، ت داردیمالکتاب اهل   که نزدیلیوسا

اختـصاص بـه    ،  » ضمان یحکم وضع «را  یز،  رعمد است ی و غ   عمد شامل موارد  قاعده   این

 یبه هـر صـورت    را   شود و تلف مال      یمرد شبه عمد و خطا هم       حالت عمد نداشته و شامل موا     

 ي ضـرور  ضـمان د آمـدن    یـ در پد ،   عمد و قـصد    اگر چه  6.د موجب ضمان دانست   یکه باشد با  

   7.الزم است،  تلفعامل عمل و تحقق انتساب و ارتباط با تردید انجامبدون  یول، ستین

 يگـر یمـال د  ،  وانهیا د ین اگر کودك    یبنابرا. ستیل شرط ن  بلوغ و عق  ،  »اتالف«ر ضمان   د

نکه تا کودك بـه  یت ا ی نها ؛ضامن مال تلف شده است    ،  »اتالف«را تلف کند به حکم اطالق ادله        

در مورد  8. آنان نخواهد شدتوجه مجبران بهشرعی ف یوانه عاقل نشود تکلیا دیسن بلوغ نرسد 

 اگر تلف    و حتی  ضامن است ،   را تلف کند   مالی ياده رو یا ز ی یل کوتاه ی به دل  وير  گا،  9»امین«

   10.باشد ی و فراموش اشتباهياز رو

                                                                                                                                       
  316ص ، 1ج ، عیکتاب الب، )ره(ینیامام خم -1

  286ص ، همان -2

،  المکاسب هیحاش،  یاصفهانو  38له  امس،  260ص  ،  1ج  ،  یتکمله عروه الوثق  ،  يزدی یی طباطبا و60ص،  4ج  ،  کتاب المکاسب ،  يانصار -3

  109ص ، 3ج 

  286ص ، موجبات ضمان، ید زنجانیعم -4

  215ص ، 6ج ، مفتاح الکرامه، دمحمدجوادیس، ی عاملینیحس -5

 را تلف کنـد ضـامن آن        رینکه هرکس مال غ   یان ا یز با ب  ی ن ی قانون مدن  328ماده  . 208ص  ،  2ج  ،  هیالقواعد الفقه ،  ناصر،  يرازیمکارم ش  -6

  .ت کرده استیه تبعین نظریاز ا …ا بدون عمدی باشد  عمدينکه از رویمت آن را بدهد اعم از ایا قی د مثلیاست و با

  151 ص، 1ج ، القواعد الفقه، یدمصطفیس، محقق داماد -7

  100ص ، 1ج ، یقواعد فقه مدن، ...اسدا، یلطف -8

خـواه امانـت   ، معروف است از مسقطات ضمان است و بدین معناست که اگر شخصی با وصف امانت          » استیمان«که به قاعده    » امانت «-9

باشد و آن مال تلف شـود بـه    و یا اذن شارع مالی را در تصرف داشته  و مصلحت مالک و در هر حال با اذن مالکانه و خواه امانت قانونی    

 ) 301ص، عناوین، مراغی:رك( تعدي وتفریط نموده باشدضامن نخواهد بود مگر اینکه در نگهداري، دلیل ظهور در امانت

  425 ص 1 ،ج، مانی االیارشاد األذهان ال، یعالمه حلو  322ص ، 27ج ، جواهرالکالم، محمد حسن، نجفی -10
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  ضمان منافع ) ه

ن دو  یحکم ا که   اند  م کرده ی تقس »رمستوفاتیغ« و   »مستوفات«به دو دسته    منافع را    »فقها«

  :رندگر تفاوت دایدیکبا دسته 

که شخص تلف کننده آنها را استفاده و از آنها بهره برده            است   یمنافع ؛»منافع مستوفات «

قائلنـد کـه    ،  »فقهاء«مشهور  در این حالت    . نی ماش يا سوار ی مانند ساکن شدن در منزل و        ،است

  منـافع يفایاست، آنهابه نظر  1. است»اتالف«که بر اساس قاعده      نماید   د عوض آن را پرداخت    یبا

چ یهـ ، گـاه  2. رودیضامن منافع مزبور به شـمار مـ   شخص  ن رو   ی از ا   و  است »اتالفحکم  «در  

  نگذارنـد   کـه  ين مـسافربر  یمانند ماش ،  اند   استفاده نبرده  منافع مال ده و مالک از     نک از تلف کن   ی

 »فقهـاء  مـشهور «، زین مورد نیدر ا. ز از آن استفاده نکند  ی ن يگری آن استفاده کند و د     صاحبش از 

 3.شـود  ی محسوب مـ   مالق  یز از مصاد  ی ن »غیر مستوفات « منافع: اند  گفته ضمان هستند و     هقائل ب 

، یچنانکـه شخـص   ،  ندک مینیز این عمل را ضمان آور تلقی         »ره عقال یس« و   »عرف« ضمن اینکه 

 گـرفتن   يبـرا توانـد     مـی مالـک خانـه     ،   استفاده نکند  ولی تصرف کند    ي را به نحو   يگریخانه د 

هرچند ند  کبوده را مطالبه     متصرفد  ی که تحت    یکند و عوض منافع    به او رجوع  ،   المثل اجرت

   4.منافع را استفاده نکرده باشداو 

، 5 شرط است  تقصیر،  »تسبیب« که معتقدند در     »دانانحقوق«بنابراین علیرغم نظر برخی از      

 »تـسبیب «؛ درست است کـه در برخـی مـوارد در            باشد نمی مبناي مسئولیت    »تقصیر«،  »فقه«در  

 بـوده  »رابطـه سـببیت  « از بـاب احـراز        این امر  ولی،   به میان آورده شده است     »تقصیر«سخن از   

                                                                                                                                       
  46ص ، 37ج ، جواهرالکالم. 217ص ، 6ج ، جامع المقاصد، یمحقق کرک -1

  465ص ، 1ج ، عیکتاب الب، ینی امام خمو 54ص ، 4ج ، هیالقواعد الفقه، دحسنیس، ي بجنورديموسو -2

  98ص ، 2ج ، نیمنهاج الصالح،  بن محمدرابوجعف،  صدوقو 403ص ، 3ج ، مصباح الفقاهه، دابوالقاسمیس، ییخو -3

حالـت اول   :  دارد ی اقـسام   باید گفت این منـافع     مل انسان در خصوص ضمان منافع ع    . 206ص  ،  1ج  ،  کتاب المکاسب ،  يخ انصار یش -4

عمـل انـسان آزاد   منـافع  ، گـر ی د حالت. نددر ضمان آن اتفاق نظر دار     » فقهاء«،   شده است  يگریر د ی است که اج   یا انسان یعمل برده   منافع  

 که محـل بحـث   یدر عدم ضمان آن اتفاق نظر دارند و اما حالت» فقهاء «؛نده ممکن است کار کندیست و در آیاست که اهل کسب و کار ن 

 باشـد  یمعلوم شغل و حرفه ياگر شخص آزاد دارا: اند  گفتهین مورد برخیدر ا؛   است که اهل کسب و کار است       ياست عمل انسان آزاد   

 و را عرفیز، دید از عهده خسارت برآیدارد ضامن است و با ا از کار باز ی او را حبس کند      يگری پردازد و د   یشه بدان م  یکه هر روز و هم    

در » فقهـاء  «)36ص  ،  2ج  ،  مصباح الفقاهـه  ،  دابوالقاسمیس،  خویی (.در غیر این صورت ضمانی نیست     ،  کنند ین قضاوت م  ی چن ره عقال یس

دکاظم یاز جمله س  . اند  ت منفعت را موجب ضمان شمرده     ی از آنان تفو   ياری فرد آزاد را موجب ضمان دانسته و بس        يفایز است یبحث اجاره ن  

عه نکند و دندان ن شده مراجیی خود شخص در وقت تعیدن دندان خود اجاره کند ولی کشي را برا دیگرييفرد، هرگاه: سدی نوی م يزدی

در قـانون   . ...پزشک آزاد باشد و چه عبـد        است چه  ي انجام آن را داشته باشد اجاره کننده ضامن مزد و اجرت و            ي برا یپزشک هم آمادگ  

ت ی قانون مـسئول   »کی«در ماده   ،   بدان اشاره و استناد شده است از جمله        يز ضمان منافع انسان شاغل مورد قبول واقع و در موارد          ی ن یمدن

ـ ثیا ح یـ  يا آزاد یا مال   ی ی به جان و سالمت    یاطی احت یجه ب یا در نت  ی عمداً و    ی بدون مجوز قانون   یهرکس«:  آمده است  یمدن ت هرا شـ  یـ  تی

 شـود   يگری د يا معنو ی يد که موجب ضرر ماد    یما وارد ن  يده لطمه ا  یجاد گرد ی افراد ا  يگر که به موجب قانون برا     یا به حقوق د   ی يتجار

  » باشدی از عمل خود میمشمول جبران خسارت ناش

  386ص ، 1ج، حقوق مدنی، سید حسن، امامی -5



      مسئولیت مدنی46

   1. مبنا و رکن مسئولیت باشد»تقصیر«، »تسبیب«نه به عنوان اینکه در ، است

  الضررقاعده : بند سوم

  طرح بحث )الف

 رهیـ معامالت وغ ،   مانند عبادات  »فقه« ابواب   شتری که درب  ی قواعد فقه  نی از مشهورتر  یکی

ـ اهم. باشـد  می ی از مسائل فقه   ياریتند بس است که مس   »الضرر«قاعده  ،  شود میبه آن استناد      تی

ـ نزد  از گذشـته دور و     »فقهـاء « از   ياری است کـه بـس     يقاعده مذکور به حد     و  فـات یلأ در ت  کی

و احکـام فراوانـی را از آن اسـتنباط           را بـه آن اختـصاص داده         یل خـود رسـاله مـستق      راتیتقر

   2.اند نموده

  مستندات قاعده )ب

  : اند اجماع و عقل استناد کرده، سنت، به قرآن» الضرر« اثباتي برانیی و اصول»فقهاء«

   کتاب -1

 در   آن  بـه واژه ضـرر و مـشتقات        حی وجود دارد که با تـصر      ياری بس اتی آ دیدر قرآن مج  

  : گردد می ذکر را ارائه کرده که چند نمونه از آن یاحکام، خاص موارد

- »  دوال بِ      هال تُضَار لَه لُودوال م ها ولَدبِو هلَدـ ی؛  3»و ـ  نبا یعن ضـرر  فرزنـدش    بـه    ي مـادر  دی

بـا قطـع   مثالً  که اند  شدهی مادران نههی آنیدر ا.  بزندانی به فرزندش زي پدر دی نبا زیبرساند و ن  

   4.شوند  و ضرر فرزند خودانی زموجب ریش

                                                                                                                                       
  83ص ، مسئولیت مدنی، صفایی و رحیمی -1

 در حالت    از منکر و بپا داشتن حدود      یسقوط نه ،   که سپر مجاهدان شده است     ی مقتول هیدپرداخت   لزوم،   جمله موارد قاعده الضرر    از -2

مشروع ،  سیحرمت سحر و غش و تدل     ،  ضررآمدن   شی با پ  عدم لزوم شهادت  ،   ضرر وجودبا  مال مشاع   عدم اجبار بر قسمت     ،  عدم امنیت 

،  مـادر از فرزنـد     ساختن جدامنع  ،   مردم اجی احت در صورت حرام بودن احتکار    ،   اجحاف  در صورت   بر محتکر  قیمت گذاري ،  صبودن تقا 

 غـبن   اریـ عـدم سـقوط خ    ،   غـبن  اریـ  و خ  تی رؤ اریدر خ ،  ری تاخ اری در خ  عی خدعه با  ای مرابح در صورت ظهور کذب       ي بودن مشتر  ریمخ

، ونی در مورد مـرگ مـد      ونیحلول د ،  ض صفقه  و تبع  میتعذر تسل   و سی و تدل  بی ع اریعدم سقوط خ  ،  يبواسطه خروج مال از ملک مشتر     

ـ  ز يزی که چ  ي درمورد  شدن مالک  ریمخ،   مضارب اعیعدم جواز ابت  ،   غبن در صلح   اریخ،   مورد رهن اگر رو به فساد باشد       عیب  آورتـر از    انی

 در اجـاره  اریـ خ، باشد می مسلوب المنفعه شده فروخته نی در آنجا که معلوم شود ع    يفسخ مشتر ،  باشد بوده زراعت نشده     آنچه مورد اذن  

ـ  کـه او رابغ ی در صـورت  هی عل ی مول ربودنیمخ،   در مورد عدم قبول    تی و عدم لزوم وصا    ابدی تی عموم  شرعاً ایو   اگر عذر عقال    کفـوش  ری

ـ ی درمعاملـه بـرادر د     ورودحرمـت   ،   با فقر شوهر   ارزوجهیخ،   داده باشند  بی صاحب ع  ي به مرد  ای کرده باشند    جیتزو  و در خطبـه بعـد       ین

ـ امانعی لیحرمت تطو ،  نی از زوج  کی چه در ابتدا و چه در استدامه و در هر          وبیفسخ نکاح به ع   ،  ریازجواب دادن بغ    در مـشترکات از     تی

 که در کتب فقه است و بـه         گری از موارد د   ياری وبس اتی ومشروع شدن اصل قصاص و د      نهایاسواق و مانند ا   ،  طرق،  مشاهد،   مساجد لیقب

، يوری مقـداد سـ    ؛141ص  ،  1ج  ،  القواعـد و الفوائـد    ،   اول دی شـه  و 43ص  ،  رساله الضـرر  ،  محمود،  یشهاب( . است افتهی قاعده استناد    نیا

  )141ص ، هیالقواعدالفقه، دینضال، فاضل

   233، بقره -3

 کـرده  ی بواسـطه فرزندانـشان نهـ   يگـر ی را به دکی ضرر زدن هرنکهی اای فرموده و  ینه را از ضرر زدن به فرزندانشان        نی والد هی آ نیا -4

 ممنوع و   يگری مستفاد است که ضرر زدن هر کس به د         نی چن هیرحال از آ   ه به. باشد می هی آ نی ا ری بر حسب اختالف در تفس     نیاست که ا  

ـ ، به پدر و مادر است  مربوطهیه آ اگر چیعنی ستی در حرمت است ومورد مخصص ن قتی حق ینه،  چه. نامشروع است   تی خـصوص یول

 )170ص ، قواعد فقه، ابوالحسن، يمحمد (. ندارديری حکم تاثنی در اي ومادريپدر
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، الق داده طـ  زنـان خـود را    ،   از مردان  ی گروه اًظاهر؛  1»و ال تُمسکُوهنَّ ضراراً لتَعتَدوا    « -

ـ ن بلکـه بـا  ، بـوده  رجوع مجدد نه بعلت رغبت به آنهـا  نیکردند و ا میسپس به آنها رجوع      تی 

. گرفـت  مـی که به زنـان مطلقـه تعلـق           بود تی از زوج  ی ناش ی کردن حقوق مال   مالی و پا  اضرار

  .  و منع کرده استی عمل نهنیمردان را از ا، هی آنی در ا»میقرآن کر«

بـه   ؛برسـد  ي ضـرر دی دهنده نبایکاتب و گواهیعنی به  2»دیتب و ال شَهضَار کا یو ال   « -

 ضـرر ،   و یـا تنظـیم سـند       از بابت شهادت   دینبا  معامله یا نی کننده د  میکاتب و تنظ  ،   مثال عنوان

   . متوجه آنان شودشدیدي

  : سنت-2

 » فقهاء«مه آنچه چون ذکر ه.  وارد شده استيادی زاری بساتیروا، »الضرر«در خصوص 

 به ذکر اجماالً،  ممکن استریغاند،   نقل کردهتی بصورت روا»الضرر«محدثان در باب قاعده  و

  : میپرداز می از آن برخی

ـ  »زراره« ازقـول    »یاصول کـاف  « در   »ینیکل« مرحوم ) ع( آورده اسـت کـه امـام بـاقر      نی چن

 یکـ یمنزل  ،   داشت که در آستانه آن باغ      ییدرخت خرما ،  یدر باغ  3» بن جندب  هسمر«: فرمودند

 آمد   و رفت،   بدون اجازه گرفتن از صاحب خانه بطرف نخل خود         »سمره«. از انصار قرار داشت   

  . آورد میفراهم   راي شخص انصاری ناراحت موجبات مسالهنیکرد و ا می

 بـه   )ص(غمبـر یپ. بـرد  تیشکا،  ) وآله هیعل اهللا   یصل(غمبری به پ  »سمره« از   ي انصار شخص

 کـرده و  تی مـرد از تـو شـکا   نیا،  حاضر شد به او فرمودیفرمود و وقت   دستور »سمره«احضار  

 در زمـان ورود از او اجـازه          بنـابراین  يشـو  مـی   وارد اش  و خانواده  بر او    دون اذن  ب تو دیگو می

ـ  اجازه بگ  يگریرختم از د   د ي من در راه خود به سو      ایآ: گفت »سمره«! ریبگ  )ص(غمبـر ی پ رم؟ی

ـ   تو ي از آن درخت صرف نظر کن تا برا        فرمود ـ  ؛ باشـد  گـر ی د یی در جـا   یدرخت  »سـمره « ی ول

ـ از ا :  فرمـود   به او  )ص(غمبریپ! زد همچنان از قبول آن سرباز      و در   کن درخـت صـرف نظـر      نی

 هنگـام   نیـ در ا . دیـ رار ورز اصـ   باز هم بر امتنـاع خـود       »سمره«! ری در بهشت بگ   یعوض درخت 

 آن  دادو دسـتور  4» مـؤمن ی عل  و ال ضرر و ال ضرار      ک رجل مضار  انّ«:  به او فرمود   )ص(غمبریپ

برو و هر جا      و ری بگ را درخت   نیا« :گفت وبه او    ندازندیا ب »سمره« يجلو درخت را درآورند و   

                                                                                                                                       
  231، بقره -1

   282، بقره -2

ـ   در کتـاب رجـال و ا      یخصوصا بنا بـه نوشـته مرحـوم ممقـان         ،   منعکس است  نیومحدث» فقهاء« مرد حسب آنچه در کتب       نیا -3  یبـن اب

ـ  و اکاذ   اسـت   رفتـه  یبـشمارم »  الـسالم  مهیعلـ  «تی بوده و ازدشمنان سرسخت اهل ب      شروري اریمرد بس ،   شرح نهج البالغه   ددریالحد  بی

تا زمان امـام    » ص«غمبریسمره از زمان پ   : دیگو می دی الحد ی اب ابن.  کرده است  جعل ی اسالم هاي   در جهت مخدوش ساختن چهره     ياریبس

  .کرد می کیتحر »ع «نی بود ومردم را به جنگ با امام حسادی زداهللای کربال جزء سپاه عبهیر قضزنده بودو د» ع «نیحس
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      مسئولیت مدنی48

 بـا   هـا    نقـل  یو در برخـ   » مـؤمن «بـا   اسـناد    یدر برخـ   ایـن روایـت      .» آن را بنـشان    یخواه می

   1.کند نمیدر مفاد حدیث اشکالی ایجاد البته  که همراه است»اسالم«

 قاعـده   نیـ ضرر است و با صراحت بـر ا       رود  حرمت و   در حیسمره صر  تیروا،  نیبنابرا

ـ  ن يگریشماردی ب اتی روا لیدر ذ » و الضرار  الضرر« ذکر است که جمله      انیشا. کند میداللت    زی

 فی شـر  ثی حـد  نیـ شود کـه ا    می حاصل   نانیاطم باًی تقر دهی تتبع در موارد عد    با 2.شود می دهید

 دهی رسـ  »اهـل سـنت   « از   زی ن ياری بس ثیاحاد.  وارد شده است   )ص(امبراکرمیاز پ » الضرر «یعنی

  .باشند می »الضرر« قاعده دیاست که مؤ

  : ثی حدمفاد )ج

ـ   مفهـوم  ایآ،  »الضرر و الضرار   «شود می گفته   یوقت ـ  ا اي آن  و معن  اسـت کـه در عـالم        نی

ـ ز،   از جمله نادرست اسـت     یشت بردا نی قطع چن  به طور ضرر وجود ندارد؟  ،  در اسالم ،  خارج  رای

 گوناگون هر روز منـشا      ي بشر به انحا   يدارد و ابنا   شود که ضرر در عالم خارج وجود       می دهید

ـ  از ابعـاد و زوا     انـد   تـالش کـرده    »فقها«،  اینبنابر. شوند می گریکدی ضرر به    رادیا  گونـاگون   يای

در » ال«ا کلمه ینکه آی ادر 3. که اقرب به نظر شارع باشد    ندی نما ری و تعب  ری تفس اي  بگونه  را ثیحد

                                                                                                                                       
   177ص ، هیلقواعدالفقها، ي بجنورديموسو -1

 رسول یو قض«: که آن حضرت فرمود: کند می نقل نیچن»  السالمهیعل« ازحضرت امام صادق عقبه بن خالد،   شفعه تی روا در،  از جمله  -2

در مـورد شـفعه   )ص( حضرت رسول یعنی»  و المساکن و قال ال ضرر والضرار     نی االرض یف  الشرکاء نیبالشفعه ب »  وآله هی اهللا عل  یصل«اهللا  

، ) شـشم تیـ روا، باب الضرار، شهیکتاب المع، یاصول کاف، ینیکل(. »رالضررو ال ضرا«:  ومسکن قضاوت کرد و فرمودنی در زم  کاء شر نیب

ـ        )ص(امبرخدای که پ  دهینقل گرد »  السالم هیعل« از امام محمدباقر   نیهمچن  و خانـه و     نی شـرکاء در زمـ     نیقضاوت فرموده است بـه شـفعه ب

شود که علت و     می معلوم   ثی حد نی ا از ) ششم تیروا،  باب الضرار ،  شهیکتاب المع ،  یل کاف اصو،  ینیکل(» الضرر و ال ضرار   «:فرموده است 

ـ  ن ی راضـ  یکی انسان به هـر شـر      رای ز ; ضرر و ضراراست   ی همان لزوم نف   کی شر يحکمت حق شفعه برا     و در مـورد شـفعه اشـاره         ستی

 در  رایز. ستی ن گرشفعهی د می مصداق دارد و بعد از تقس      میقبل از تقس  ،   که قابل قسمت باشد    ی سخن در اموال مشاع و اموال      نیشودکه ا  می

 نیـی وحدود تع،  عالمتها گذاشته شدنی اگر در زمیعنی ;»اذا ازف االزف و حددت الحدود فال شفعه«: دیفرما می )ص(غمبری پثیدنباله حد 

ـ  اهللا علیصـل «غمبـر ی مضمون است که پنیبد»  السالمهیعل« از امام محمدباقر     ی در کاف  گری د یتیروا .ستی درکار ن  اي   شفعه گرید،  دیگرد  هی

الضـررو ال   «:  قـضاوت فرمـوده و گفتـه اسـت         یدنی درباره آب آشام   نانی صحرانش انی نخلستانها و در م    ياری درباره آب  نهی اهل مد  نیب» وآله

 شـد کـه     دهیرسـ از حـضرت پ   : باشـد  مـی  موضوع   نی شرح در هم   نی بد زین»  السالم هیعل« دعائم االسالم از حضرت صادق       تیروا .»ضرار

ـ آ.  را دوباره بنـا کنـد      واری د ستی حاضرن واری د  دو خانه حد فاصل و ساتر بوده وخراب شده است و مالک            نی ب يوارید  بـه درخواسـت     ای

ـ  متعهد بـه ا    ی شرط ای مالک بنابر حق     ایآ: دی آن ملزم ساخت؟ حضرت پرس     ي بنا دی را به تجد   واریتوان مالک د   می مجاور   هیهمسا  ر کـا  نی

 واریـ  جهت ملک خود دساتر جادی ايتواند برا می مجاور هی وجود ندارد وهمسای الزامنیچن: فرمود  داده شدیمنفباشد؟ و چون پاسخ   یم

ـ  د نکهی بدون ا  ی فرض نی شد در چن   دهیپرس)  السالم هیعل( مورد از حضرت صادق      نیدرهم.  خودش بسازد  ی شخص نهیرا دوباره به هز     واری

 آن را خراب کنـد؟ حـضرت   هی حق دارد به منظور اضرار به همسای لزوم وضرورتونه گچی بدون هواری مالک دایآ خود بخود خراب شود 

ـ یامـام خم   (.»الضرر والضرار » « وآله هی اهللا عل  یصل« بنا به فرموده رسول اکرم       رایز،   ندارد ی حق نیچن: فرمود  بیتهـذ ،   روح اهللا  دی سـ  - ین

 در »نی المحققـ فخـر «.  نقل شده اسـت 150ص ، 3ج ، »ي نوریحاج« لی در کتاب مستدرك الوسا تی روا نیا،  )79ص  ،  3-2ج  ،  االصول

ـ  نمای رامثی احادنگونهی تواتر اي ادعا،در باب رهن »  شرح القواعد  ی الفوائد ف  ضاحیا«کتاب    لی در کتـاب وسـا  »ی حـر عـامل  خیشـ « و دی

 يایـ ح را در ابـواب ا     گـر ی د ي را نقل نموده وتعداد    ثی از احاد  يتعداد  داده و  بیترت» ضرار بالمؤمن  اال جوزیانه ال «: به نام باب   ی باب عهیالش

 .  ابواب نقل کرده استریموات و شفعه و سا

  134ص ، )یبخش مدن(قواعد فقه، ی مصطفدیس، محقق داماد -3



 49شناخت موضوع     

 

  .تگو استف مورد بحث و گ»فقهاء«ن یدر ب، هیا ناهیه است یناف، »الضرر«قاعده 

 را در مـورد     »فقهاء« ن و ییختلف اصول  بهتر است اقوال م    حدیث ي روشن شدن معنا   يبرا

 چنـد قـول وجـود       یبه عبارت  چند احتمال و     »الضرر«ث  ی حد ي معنا در.مییان نما یث ب یمفاد حد 

  :دارد

   ي حکم ضرری نف-1

 چی شارع ه  ي از سو   که  است نیا» الضرر و الضرار   «ثی حد يمعنا،  دگاهی د نی اساس ا  بر

 شـارع مقـدس   ي که از سو  یر حکم ه،   سخن گریبه د .  نشده است   وتکلیف  وضع يحکم ضرر 

 به اسـتناد قاعـده      آنحکم  ،  ی مال ری غ ای ی مال یاجانی   ضرر   مثل،   آور باشد  انیاگر ز ،  صادر شده 

  .شود می برداشته »الضرر«

بـه   بر بنـدگان اسـت     انی ز ی حکم شرع  ینف،  ثی حد مقصود«:سدی نو یم،  »ي انصار خیش«

 که از عمـل بـه آن        یحکم،   سخن گریبه د .  جعل نشده است   انی در اسالم حکم ز     که ی معن نیا

، ی غبنـ عیـ حکم به لزوم ب   ،  از باب نمونه  .  در اسالم وضع نشده است     دی بر بندگان وارد آ    يضرر

 ی وجوب وضـوء در صـورت      همچنین،   است شده یپس در شرع اسالم نف    ،  ضرر بر مغبون است   

   1» نفی شده است است که در اسالميباشد حکم ضرر ضرر داشته رندهی وضوء گيکه آب برا

 حکم اسـت    ینف»  و ال ضرار   الضرر«ثی معتقد است که مفهوم حد     نیز» ی خراسان آخوند«

 اعتقـاد بـه     بلکـه ،  ستی ن آور انیز،  خود معامله ،  ی معامله غبن  در مثالً   یعنی. موضوع یبه لسان نف  

 یع ناشـ  یـ ضرر از ب  ،  يع ضرر یدر ب ،  »یآخوند خراسان « دگاهیاز د . بودآور خواهد    انیلزوم آن ز  

ـ ب حکم به لـزوم زیرا ،  شود میناشی  بیع  صفت لزوم   ضرر از اعتقاد به     بلکه  ،  شود نمی  يع غـرر ی

   2.شود می برداشته »الضرر«طبق قاعده ، بنابراین است و رضراست که موجب 

  تدارك مری ضرر غی نف-2

 ي ضـرر  يگری معناست که هر کس به د      نیبه ا » الضرر و ال ضرار   «،  دگاهی د نی اساس ا  بر

. )ضرر الیتدارك ( و در واقع ضرري که تدارك نشود نفی شده است           آن را جبران کند    دیبا،  بزند

ضرر اسـت و    ،   در برابر آن نباشد    ی برود و جبران   نی از ب  ی از کس  یاگر مال ،  دگاهی د نیبر اساس ا  

 وجود  ی در برابر آن تدارك و جبران      دیپس با ،  ت شده اس  ی اسالم نف  عتیدر شر ،   ضرر نیچون ا 

 به  یاست و مال خود را به کمتر از ارزش واقع         » غبن«جاهل به   ،  یاگر کس بنابراین  . داشته باشد 

  تا زیان او   دودر نظر گرفته ش    او   ي برا » فسخ اریخ«  باید بر او ضرر وارد شده و     ،   فروخته يگرید
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      مسئولیت مدنی50

   1.شودجبران 

  نهی حکومتی -3

 گرچه ظاهراً ،  نقل شده ) ص(امبر  ی از پ  »الضرر« که در مورد قاعده      یسخناند،     گفته یبرخ

ـ  رفـع مخاصـمه ا     يامبر در مقام قضا برا    ی در واقع پ   یول،  دینما می یاز احکام قضائ   ن حکـم را    ی

محل نزاع نبـوده    ،  ا درخت ین و   یاصل زم ،  »سمره بن جندب  «ه  یرا در قض  یز. صادر نکرده است  

کنـد    قضاوت ،ص حق ی تظلم نکرده است که حضرت در باب تشخ        ي از و  ي مرد انصار  واست  

ز از بـاب    یحضرت ن  ت نمود و آن   یشکا) ص(امبر  ی به پ  »سمره« از طرز رفتار     يبلکه مرد انصار  

) ص(امبرین است که پ   ی ا »الضرر«ن مفاد قاعده    یبنابرا.  صادر نمود  یتحکم حکوم ،  حاکم جامعه 

   2.ر منع نموده استی به غرار افراد را از اضیبا حکم حکومت

  ر ی اضرار به غ در شارعيعدم امضا -4

ر را کـه    یـ اضـرار بـه غ    ،  ن است که شـارع مقـدس      ی ا »الضرر«مفاد قاعده   ،  اند   گفته یبرخ

  و  اسـت  یفتز من ی ن يبالتبع ضرر و حکم ضرر    . ء نکرده است  رد امضا یگ میتوسط مردم صورت    

  . و چه در مرحله اجراءيت ندارد چه در مرحله قانونگذاریضرر در اسالم مشروع

 مرحله جعل و وضـع قـانون و         یکی،   دو مرحله دارد   »قانون اسالم «،  نکهیح مطلب ا  یتوض

ـ  به غ  ارن است که اضر   ی ا »الضرر«ث  یمفاد حد . »قانون ياجرا« مرحله   يگرید ر نـه در مرحلـه      ی

 در مرحلـه    یان کـه اگـر قـانون      یـ ن ب ی بـد  ؛داردنـ ت  ی مـشروع  ، و نه در مرحله اجرا     يقانونگذار

موجب ه  ب،   ضرر رساند  ي به فرد   در هنگام اجرا   یول،   ضرر نداشته باشد   ی از نظر کل   يقانونگذار

ـ   يضرر ی مثال وضوء از نظر کل     ،شود می برداشته   ي مورد به طور  ثیحداین    ممکـن   ی ندارد ول

ـ    نیـ  ضرر داشته باشد که درا     ی شخص اياست در مرحله عمل بر     ث یموجـب حـد   ه  صـورت ب

  .شود می شخص برداشته  ازوجوب وضوء، »الضرر«

  اثبات حکم در الضرر )د

ـ  را ن  یعـدم احکـام    »الضـرر « هدعا قا ی آ شود این است که    میسوالی که مطرح     ز شـامل   ی

  نماید؟ می نیز کند یا اثبات حکم می نفی حکم »الضرر« به عبارت دیگر آیا حدیث؟ شود می

ان کـه اگـر جعـل       یـ ن ب یبد،  شود می را شامل    ياحکام وجود ،  »الضرر« شک قاعده    بدون

امـا  . گردد می مرتفع   »الضرر«آن حکم بموجب قاعده     ،   موجب ضرر در حق مردم شود      یاحکام

ـ ادر نشدن حکم موجب ضرر شـود آ       ن است که اگر ص    ی که قابل طرح است ا     یبحث نجـا  یا ا در ی

 ی؟ مثال کسخیرا یکند  می و از صادر نشدن حکم ممانعت بود خواهد ي جار »الضرر«ز قاعده   ین
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 51شناخت موضوع     

 

به شخص محبوس ضرر وارد     ،   را ضامن نداند   ي را چند روز حبس نموده که اگر شرع و         يفرد

ـ       م چون عدم    یی بگو »الضرر«م بموجب قاعده    یتوان میا  یآ. شود می ن یجعل ضـمان در مـورد چن

  ؟د جعل ضمان شودیپس با، ضرر به شخص محبوس است، یشخص

 امـور   ،شـود  می را شامل    يکه امور وجود   يطور  همان »الضرر«ن است که قاعده     ی ا حق

 مـثالً .  گردد ی برم يبه حکم وجود  ،  یحکم عدم ،  قتی در حق  چون اوالً  .ردیز در برگ  ی را ن  یعدم

ـ  بودن ا  يخاطر ضرر ه   ذمه است که ب    ان حکم به برائت   هم قتی در حق  ،حکم به عدم ضمان    ن ی

 ضـرر اسـت چـه از        ی نفـ  »الضرر« مفاد قاعده    اًیثان.گردد می رفع   »الضرر«حکم بموجب قاعده    

ه شـارع  یـ پس اگر عـدم جعـل حکـم از ناح   ، نیجانب شارع مقدس باشد و چه از جانب مکلف    

  . از ضرر حکم صادر کنديریگ جلويه بران قاعدید شارع بموجب ای شود بایمرموجب ضر

  سوء استفاده از حق ) ه

 اسـت و  (abus de droit)  آنفرانـسوي ست که معـادل  امی مفهو، »سوء استفاده از حق«

سـوء   اعمال حق خویش به دیگري ضرري وارد سازد          ا ب ی شخص هرگاهمعناي آن این است که      

توانـد   نمـی هـیچکس   « :مده است آچنین   قانون اساسی » 40«در اصل .نموده است استفاده از حق    

 در واقـع ایـن      ؛»اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهـد               

 »ه ابن جنـدب   سمر« نیز   »الضرر«زیرا در   ،   است »حقوق اسالم « در   »الضرر«مفهوم مشابه مفهوم    

 را  »الضـرر «تـوان دامنـه قاعـده        نمـی شـد؛ اگرچـه      میبا اعمال حق خویش باعث ضرر به غیر         

  .محدود به موارد سوء استفاده از حق نمود

اگر کسی در اجراي حق خود      ،   است  معروف »حق مطلق «که به نظریه    ،   سنتی طبق نظریه 

، طی که اجراي حـق از محـدوده قـانونی خـود تجـاوز نکنـد               به شر ،  به دیگري ضرري برساند   

 :که با این عبارت     اند   وضع کرده  اي   قاعده »اهل سنت «؛ پیروان این نظریه در فقه       مسئولیتی ندارد 

با ضمان منافات دارد؛ این اندیشه    ،  قانونگذاریعنی اجازه شارع و     »الجواز الشرعی ینافی الضمان   «

البتـه در ایـن      1. نیـز رواج داشـت     »انگلـستان «حقوق قـدیم    و   »فرانسه«حقوق  ،  »رم«در حقوق   

که صاحب حق در حین اجـراي حـق باعـث           ي  در موارد ،  اول :شتدو استثناء وجود دا   ،  نظریه

هرگاه زیان زننده با قصد اضرار به دیگـري ضـرر رسـاند             ،  دوم ضرر فاحشی به دیگري شود و     

  .سنگین باشد یا ناچیز خواه ضرر فاحش و، ضامن است

ضرري که بدون اعمال حق صورت گیـرد نبایـد          ،  »حقوق ایران «  و »فقه امامیه « یدگاهاز د 

در مواردي کـه شـخص    عظیم باشد یا کوچک وجزئی؛ خواه فاحش و، جبران نشده باقی بماند  
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شـود کـه    مـی اسـتنباط   1قـانون مـدنی  » 132« از ماده   نیز شود میبا اعمال حق خود باعث ضرر       

فـع  ردر صورتی مجاز است که به قدر متعارف باشد و براي رفع حاجت و یـا                  مالکتصرفات  

 تصرفات مالک غیر مجاز و غیـر قـانونی و         ،  ضرر باشد و در صورت فقدان یکی از این شروط         

  .مستوجب مسئولیت است

، تصرف قانونی و حتی در صـورت ضـرر بـه غیـر            ،  موجود باشد شرایط ماده   اگر تمامی   

 اسـت  »الضرر«در غیر این صورت نفی حکم ضرري که مفهوم قاعده    ،   مسئولیت نیست  موجب

   2.محقق نشده است

 دی ضمان دهعقا: بند چهارم

  معنا ومفهوم قاعده )الف

ـ  تؤد ی ما أخذت حتّ   دی ال یعل«ي مشهور نبو  ثیحد،  مستند این قاعده   کـه نـام     اسـت  3»هی 

 يگـر یآنچه از مـال د    این است که    ،  مقصود از قاعده   4. است ثی حد نیاز هم گرفته  نیز بر قاعده  

   5. است تا آن را به صاحبش برگردانداش  باشد به عهدهی کساریدر اخت

 از اعـضاء بـدن      يباشد نه دسـت کـه عـضو        می الءیاست،  ثی در حد  »دی« مراد از    بنابراین

، نیشـود بنـابرا    مـی  توسط دست انجـام      يزی کردن بر چ   دای پ  و تسلط  الی است  معموالً رایز،  است

  . شده است»دی« به ریتعب

اقـوال مختلفـی    کنـد    می داللت   ی بر چه مطلب   قاًی دق »دی ال یعل« تی روا نکهیدر خصوص ا  

 را کـه مـورد      یشارع مقـدس ضـمانت مـال      ،  میبهتر است بگوئ  ،  اما در معناي قاعده   ،  وجود دارد 

 ،داده قـرار    یبـه عهـده مـستول     ،   برگردانده نشده است    قرار گرفته مادام که به مالک      ری غ الءیاست

ـ  واجب است و در صورت تلـف         نیرد خود ع  ،   است ی آن باق  نی ع ی صورت که تا وقت    نیبد  ای

  6.ضامن است، ک آن را به مالمتی باشد قیمی آن و چنانچه ق باشد مثلیاگر مثل، نقص

                                                                                                                                       
ند که مستلزم تضرر همسایه شودمگر تصرفی که به قدر متعارف           تواند در ملک خود تصرفی ک      نمیکسی  «: قانون مدنی  132مطابق ماده    -1

  »و براي رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد

فـع ضـرر از     رنظر دیگر این است که حتی اگر تصرفات متعارف و براي رفع حاجت یا               ،  187ص  ،  مسئولیت مدنی ،  صفایی و رحیمی   -2

 )374ص ، ضمان قهري، بهرامی: ك.ر(اگر چه مجاز است لیکن موجب مسئولیت است ،  باشدخود مالک

  کتاب الغصب، 88ص، 17ج ، مستدرك الوسائل، يمحدث نور -3

الل  فوق اسـتد ثی به حد در کتاب خالف در باب غصب      ی طوس خیش .101 ص   22مسأله  ،  کتاب الغصب ،  2ج  ،  خالفال،  ی طوس خیش -4

   استکرده

  417ص، 2ج ، نیالعناو، اي مراغه -5

 بـا هـم ندارنـد بلکـه از دو      ی ارتبـاط  چگونهی ه گری است و د   ی است که تشابه لفظ    دی در کلمه     صرفاً دی با قاعده    دی ال ی قاعده عل  تشابه -6

ـ  مالـک  جانـب  مـأذون از  ریـ  و غمالـک  ری غ دی موضوعش   دی ال یقاعده عل ،   از جهت موضوع   یکی،  جهت با هم متفاوت هستند      شـارع  ای

 از  گـر یو د ،   مـأذون  ری غ ای بر مأذون    ای مالک و    ری غ دی ای مالک است    دی ستی مشکوك است که معلوم ن     دی،  دیباشد اما موضوع قاعده      می

 نی ضامن است به همریتصرف در مال غم،  قاعدهنیگردد و به حکم ا     می اثبات ضمان    دی به ضرر ذو ال    دی ال یمطابق قاعده عل  ،  جهت حکم 

کنـد   می تی اثبات مالکدی به نفع ذو الندیگو می که به آن قاعده تصرف هم      دیاما قاعده   ،  شود می ادی هم   د ی  قاعده به نام ضمان    نی از ا  لیدل
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  بـدون اجـازه مالـک   يگری عدم جواز تصرف د   نیز داللت بر   »احترام مال مسلمان  «قاعده  

بر مال او مسلّط گردد و موجب تلف و خسارت بر مـال             ،   بدون اجازه مالک   یلذا اگر کس  ،  دارد

 »احتـرام «  قاعـده  ،جـه یدر نت ،  شـود  میضامن شمرده   ،  شود به موجب قاعده احترام مال مسلمان      

  1. است ضمانی حکم وضعمی و تحکدیی در جهت تأ و»دی الیعل« قاعده داتی از مؤیکی

 2ی حکم وضـع  را صرفاًتیاست که مفاد روا تر حیقول صح مختلف این    از اقوال    نیبنابرا

ـ  در روا»دی الیعل«فت لفظ   توان گ  نمیو  ،  نیاعم از صورت بقاء و تلف ع      ،  بدانیمضمان    بـر  تی

  . استی داللت دارد نه بر ضمان که حکم وضعیفیمجرد وجوب حکم تکل

 محدوده قاعده )ب

ـ  ؛ حالت جهل و علم وجود ندارد      نی ب ی فرق »دیضمان  « حکم   در  اسـت حالـت     نی همچن

 تی رافـع مـسئول     در هر دو صورت شخص ضامن است و جهل به حکم           یعنی. عمد ری و غ  عمد

 اطالقـات و  نیو همچن، »هی تؤدی ما أخذت حتّ دی ال یعل« تی مطلب از اطالق روا    نیا،  باشد نمی

  و جهل به حکـم   ؛یفیل است نه تک   ی از احکام وضع   ان ضم زیشود و ن   می استفاده   گریعمومات د 

البتـه اگـر    ،  رد در مـسأله نـدا     ياثـر ،   اسـت  ری مال غ  نکهی در ا   جهل به موضوع   ای،   ضمان یوضع

 اسـت  ی عالوه بر ضمان که حکم حقـوق ، انجام شده باشد عمد و ارادهي از رو  ریتصرف مال غ  

   3باشد میازات هم  مجيدارا

ـ  ا يبلکه مبنـا  ،   ندارد ی دخالت  نیز »تقصیر«،  در تحقّق ضمان    و  »دیـ  ضـع و« تی مـسئول  نی

ی و  احتیـاط  بـی  ي از رو  نکـه یاعـم از ا   ،   است ی و شرع  ی بدون مجوز قانون   ری بر مال غ   »الءیاست«

  .خیر ایته باشد صورت گرفتقصیر 

ـ  اعم از    »دیضمان  «شود که    می استفاده   »دیضمان  «از اطالق و عموم       ریـ  و غ  ی عـدوان  دی

شـود کـه     مـی اسـتفاده   ،   در ضـمان یـد      و قصد   عنصر عمد  عدم دخالت  از   بویژه . است یعدوان

 بـر   الءی را به است   »غصب« »فقهاء« رایز،  »غصب«ر  ی و غ  »غصب« اعم است از ضمان      »دیضمان  «

ـ لذا در تحقق ا   ؛  اند   کرده فی تعر )قهر وغلبه عامدانه  (ی به طور عدوان   ریمال غ  عنـصر  ،   حالـت  نی

ضـمان  « اوت عنصر عمد و قهر وجود ندارد و تفـ         »دیضمان  « در   ی ول ،قصد و عمد وجود دارد    

  .استهمین مورد ر  هم د»غصب« و »دی

                                                                                                                                       
  )84ص، 1ج ، هیواعد الفقهالق، فاضل، ی لنکران:ك.ر.(شود می محسوب دی ذو التیو اماره بر مالک

  235ص، 2ج ، هیالقواعد الفقه، يرازیمکارم ش -1

، حرمـت ،  احکـام تکلیفـی بـراي مکلـف شـامل احکـام وجـوب             .  و تکلیفی از اصطالحات رایج در فقه و اصول است          احکام وضعی  -2

لزوم اسـت ایـن احکـام نـاظر بـه تکلیـف نیـستند و بـه              ضمان و   ،  بطالن،  مکروه و مباح است و حکم وضعی ناظر به صحت         ،  استحباب

 .توجه دارند..وضعیت عمل از لحاظ صحت یا بطالن و

  169ص، 1ج، مکاسب، ي انصارخیش -3
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ضـامن اسـت و قاعـده       ،  قبض کنـد  ،   و ناآگاهانه   را به عقد فاسد    ی مال ی کس اگر جهیدر نت 

 بـا  »دیضمان «رابطه ، ی از نظر منطقنیبنابرا .ستی ن غاصب اگرچه ردیگ می آن را فرا     »دی ال یعل«

 آمده اسـت  مطلب   نیا  هم قانون مدنی »308« ماده   در .1ص مطلق است  عموم و خصو  ،  »غصب«

 ». بدون مجوز هم در حکم غصب استری بر مال غدیاثبات «: که

 وظیفه متصرف )ج

 و  دیـ موظّف است مال مأخوذ را به صاحبش برگرداند و صرف رفـع             ،  ری مال غ  متصرف

 حیتوض. صاحبش باشد»دیوضع « مقارن با   ایمگر آنکه مالزم    ،  ستی ن یرداشتن از آن کاف   دست ب 

 الزم اسـت آن را برگردانـد و در          هیـ در مقـام تأد   ،   را برده باشـد    يگری د لی اتومب یآنکه اگر کس  

انـدن مـال بـه      برگرد قراردهـد و      اقتـدار و تـسلّط مالـک       طهی قرار دهد و در ح     صاحبش اریاخت

ـ  اي نـه ی قرنکهیمگر ا، ستی نی به اوالد و اهل خانه مالک کاف  ی حت گریشخص د   بـر  ی باشـد مبن

 دادن مـال بـه آنهـا        ایـ شوند و    می او محسوب    ندهی نما ای دارند    آنها از طرف مالک وکالت     نکهیا

رثه و حاکم شـرع هـم       و،  یوص،  لی رد مال به وک    البته .شودمحسوب   الک مال به م    تحویل عرفاً

  .  به صاحب مال استهیدر حکم تأد

 چنانچـه مـال     اما. خود مال را به مالکش برگرداند      ابتدا باید ،  ریشخص متصرف در مال غ    

، یمـ ی و در اجنـاس ق     مثل،  ی بپردازد که در اجناس مثل      آن را به مالک     بدل دیبا،  تلف شده باشد  

   2.دی پرداخت نمادیبا می آن را متیق

  حقوق ایران   درمسئولیتمبناي : مپنج گفتار

   و قانون مسئولیت مدنیبررسی قانون مدنی: بند اول

 و بر اسـاس      است وارد گشته ،  »اتالف« است مبناي    »فقه امامیه «فته از    که برگر  »قانون مدنی «در  

 یا قیمـت آن      را تلف کند ضامن آن است و باید مثل         هر کس مال غیر   « :قانون مدنی  »328« ماده

عمد و اعم از اینکه عین باشـد یـا   یا بدون ،  تلف کرده باشداعم از اینکه از روي عمد، را بدهد 

  .»منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است

اگر کسی در حال خواب یا بیهوشی یا دیوانگی مال دیگري را تلف کند              ،  مطابق این ماده  

در مـورد   . توان او را مقـصر دانـست       نمیهرچند که   ،  مسئول و مکلف به جبران خسارت است      

هـر  «: قـانون مـدنی    »331« نیست؛ مطابق ماده     »تقصیر« سخنی از    »قانون مدنی « نیز در    »تسبیب«

 آن شـده     یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یـا عیـب             کس سبب تلف مالی بشود باید مثل      

                                                                                                                                       
  86ص، 1ج ، قواعد فقه، محقق داماد -1

ـ  تحرو، 41ص 37جواهر الکالم ج ،  168ص،  2ج  ،   الفوائد ضاحیا،  نیفخر المحقق  -2 مفتـاح  ، ی عـامل ینیحـس و 173ص2ج ، لهیالوسـ  ری

  .کتاب الغصب، الکرامه
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در کـه   » مـسئولیت مـدنی   «قـانون   اس   اسـ   بـر  لـیکن . »باید از عهده نقص قیمـت برآیـد       ،  باشد

ایـن   »1« بر اسـاس مـاده       . وارد شد  »حقوق ایران « در   »تقصیر«مبناي  ،  تصویب شد  »1339«سال

ـ مـال   ای یا سالمتیبه جان ، یاطیاحت بیجه یا در نتی عمداً، یهرکس بدون مجوز قانون«: قانون ا ی

جـاد  ی افـراد ا يبرا  که به موجب قانونيگریا به هر حق دی یا شهرت تجارتی تیثیا حی يآزاد

 شـود مـسئول جبـران    يگـر ید يا معنـو یـ  يد که موجب ضـرر مـاد  ی وارد نمااي ده لطمهیگرد

  نتیجـه   یـا در   عمـداً « عبـارت  بـه    توجـه با   »حقوقدانان« .»باشد می از عمل خود     یخسارت ناش 

 قـرار داده    »تقـصیر «را   مـسئولیت ضابطه تعیین    این قانون مالك و   ،  اند   اظهار داشته  »یاحتیاط بی

 را به طـور     »تقصیر«معتقد شدند که این ماده قاعده کلی مسئولیت بر مبناي           برخی    حتی  و است

 را در قـسمتی کـه       ن مـدنی   قـانو  »323« و »331«،  »328«صریح بنا نهاده و به همین دلیل مـواد          

 معتقدند مبـانی قبلـی      »حقوقدانان« اکثر   ولی 1. است نسخ نموده است    »اتالف«مربوط به ضابطه    

تواند مورد استفاده    می »تقصیر«بلکه در کنار ضابطه     ،   نسخ نشده  »اتالف« حقوقی ما مثل      و فقهی

 را مطـرح سـاخته      »تقـصیر « که مبناي    »مسئولیت مدنی «قانون   »1« ماده  معتقدند آنها .قرار گیرند 

، ولـی در مـواردي    ،  گیـرد  مـی  را در بـر      »مسئولیت مـدنی  «یک قاعده عام است که بیشتر موارد        

بوده م مذکور    وجود دارد که استثناء بر قاعده عا       »قانون«در  ) مثل اتالف  (مسئولیت بدون تقصیر  

   2.زند میو در واقع قاعده عام را تخصیص 

زیرا در اکثـر    ؛  گی دارد نبا حقوق تطبیقی نیز هماه     صحیح بوده و      این نظر  رسد میبه نظر   

در عـین حـال     ،  بـوده  »تقصیر«اصل مسئولیت بر مبناي     که   »فرانسه«کشورهاي پیشرفته به ویژه     

  .ت نیز بوجود آمده اس»تقصیر«بدون  هاي مسئولیت

 در صـدد    »مـسئولیت مـدنی   «با تصویب قانون    ،  »ایران«قانونگذار   رسد میبنابراین به نظر    

 و تایید ضمان مبتنی بـر  »قانون مجازات اسالمی« با تصویب زیرا، نسخ قوانین مغایر نبوده است  

ابقـاي مـواد مربـوط بـه     همچنـین   اسـت و  »قانون مدنی«ابه مبانی مسئولیت در     که مش  »اتالف«

دهد که   می همه وهمه نشان     »1370« و »1361« هاي   علیرغم اصالح قانون مدنی در سال      »اتالف«

 مبنـاي ،  ایـن مبنـا   لـیکن   ،   وارد شـده اسـت     »تقـصیر «مبناي    حتی اگر بگوییم   »حقوق ایران «در  

تواند مورد اسـتناد   میهم  »الضرر«و  »تسبیب« و»اتالف« مسئولیت نبوده و مبناي    منحصر به فرد  

 حتـی  و   »ییاروپـا « يو کشورها  »فرانسه«حقوق  در   امروزه،   چنانکه دیدیم  از طرفی ؛  قرار گیرد 

ر ی بر تقـص   ی مبن هاي  تیدامنه مسئول   و یافتهش  ی افزا ری مطلق و بدون تقص    هاي  تیمسئول،  »رانیا«

...  و »غاصب« و   »لی اتومب دارنده«ت  ی مسئول »رانیحقوق ا «همچنانکه در   ؛  دا کرده است  یکاهش پ 

                                                                                                                                       
 215ص ، 1347، نشر میزان، تهران، وقایع حقوقی، عبدالمجید، امیري قائم مقامی -1

 45ص،  خارج از قراردادهاي الزام،  و قاسم زاده84ص ، مسئولیت مدنی، صفایی -2
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  . ستیر نی تقصيبر مبنا

 مـورد تـصویب قـرار       »ایـران « که در قوانین اخیـر       ير بدون تقصی  هاي  مسئولیتدر ادامه   

  .دهیم می را مورد بررسی قرار گرفته است

   عینی و مطلق در حقوق ایرانهاي مسئولیتبوجود آمدن :  دومبند

 الزم نیست و صرف انتساب ضرر به متعهد براي          »تقصیر«اثبات  ،  ها  در این نوع مسئولیت   

  این است که زیان دیده را از بـار اثبـات           ها  جاد این نوع مسئولیت   فایده ای . مسئولیت کافی است  

،  کـه اقتـضاي زنـدگی انـسانی اسـت          هـایی   سـازد و او را درگیـر پیچیـدگی         می معاف   »تقصیر«

لـیکن در   ،   سابقه طوالنی تري دارد    »اروپا« در   ها   چنانکه اشاره شد این نوع مسئولیت      .نماید نمی

 است که قوانینی در این راستا به تصویب رسیده است که به برخی از آنها  د سالی  نیز چن  »ایران«

  .شود میاشاره 

  حمایت از حقوق مصرف کنندگان قانون )الف

ـ یبه تا  23/8/88خیب و در تار   ی تصو ی اسالم يمجلس شورا این قانون که در       يد شـورا  ی

  ف عرضه کنندگان کاال و خدمات در قبال حقوق مـصرف یوظا در  دومبخشدر  دی رسنگهبان

ـ  منفـرداً ،  خـدمات  و کننـدگان کـاال    ه عرضه یکل« :دارد میبیان   »2«مادهو در    کنندگان  ا مـشترکاً  ی

ط منـدرج در  یخدمات عرضه شده مطـابق بـا ضـوابط و شـرا     مسئول صحت و سالمت کاال و

  .» در معامالت هستندعرف ایقرارداد مربوطه  تا مندرجاین و یقوان

ـ  از عیخسارات وارده ناش چنانچه« :گوید میو در تبصره این ماده  ـ فیا عـدم ک یـ  بی ت ی

به مجـازات مقـرر   ، عالوه بر جبران خسارت، داشته باشند یباشد و عرضه کنندگان به آن آگاه

ت جبـران خـسارات   یمسئول« :آن آمده است» 16«در ماده و » خواهند شد ن قانون محکومیدر ا

 یا حقـوق یـ  یقـ ی کننده به عهده شـخص حق یدگیمرجع رس صیوارده به مصرف کننده با تشخ

کننـده شـده    باشد که موجب ورود خسارت و اضرار بـه مـصرف   یم ی و دولتیاعم از خصوص

ـ  آن در اینـدگ یا نمایـ شـعبه  ،  عالوه بر شـرکت مـادر  ی خارجهاي شرکت در مورد. است ران ی

  .»خواهد بود مسئول

،  مربوطـه  هـاي    نماینـدگی  عرضه کنندگان مثل    مدنی گردد که براي مسئولیت    میمالحظه  

لـیکن بـراي مـسئولیت      ،  کافی بـوده   یا عدم کیفیت کاال       از عیب   ناشی شرط ورود خسارت   تنها

  .نیز شرط دانسته شده است فروشنده یا عرضه کننده  آگاهی،کیفري

ا خدمات عرضه شده توسط عرضه      یچنانچه کاال   «:مقرر شده است  » 18«مادههمچنین در   

کننـده وارد     بـه مـصرف  یخـسارات ، بیباشد و به واسطه آن ع وبیا خدمات معیکنندگان کاال 

 حداکثر تا معادل چهـار برابـر   ي نقديجبران خسارات به پرداخت جزا گردد متخلف عالوه بر
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  .»خواهد شد خسارت محکوم

از تعهـدات خـود    کیفاء هر یو خدمات از ا که عرضه کنندگان کاال یدر صورت« -تبصره

ر انجـام دهنـد مکلفنـد    یبا تاخ ایا آن را به صورت ناقص و ی کرده و يدار خودداریدر قبال خر

 به صرف اثبـات  زیان دیده، بدین ترتیب؛ »ندینما جبران خسارت وارده را، م تعهدعالوه بر انجا

  .تواند خسارت خود را مطالبه نماید می »تقصیر« و بدون نیاز به اثبات »رابطه سببیت«

  ت از مصرف کنندگان خودروی قانون حمایین نامه اجراییآ قانون و )ب

 تـصویب شـد کـه علیـرغم     ایت از مصرف کننـدگان خـودرو   قانون حم »1386«در سال   

   . دراین زمینه بودگامی مثبت، ن آنقایص

 ی ابالغـ  يت استانداردها یعرضه کننده موظف به رعا    « : این قانون آمده است    »2«در ماده   

 مـصرف کننـده     سالمت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده بـه            ،  تیفیک،  یمنیدر مورد ا  

مکلف به رفـع    ،   ضمانت مدتعرضه کننده در طول     « :قانون مذکور  »3« ماده   مطابقو   »باشد  یم

اسـت کـه در خـودرو وجـود           )ا حمـل  ی،  دیتول،  مونتاژ،  ی از طراح  یناش (بیا ع یهر نوع نقص    

 و مشخـصات    بروز نمـوده و بـا مفـاد ضـمانتنامه         ،  جه استفاده معمول از خودرو    یا در نت  یداشته  

ـ  آن باشـد  یمنی ایا نافیا مانع استفاده مطلوب از خودرو     یر بوده   یکننده مغا    به مصرف  یاعالم ا ی

 مـدت ب خودرو در طـول      یا ع ینه رفع نقص    یهز.  خودرو شود  یموجب کاهش ارزش معامالت   

 یز خسارات مـال   اعم ا ،  کننده و اشخاص ثالث     ه خسارات وارده به مصرف    یضمانت و جبران کل   

  شـخص ثالـث   مـه یکه خـارج از تعهـدات ب      ( بیا ع ی از نقص    ی درمان ناش  هاي  نهی و هز  یو جان 

 مـدت ن مـشابه در طـول       یگزی جـا  ين خودرو یتأم،  رگاهی حمل خودرو به تعم    يها  نهیهز) باشد

ـ      مـدت چنانچـه   (رات  یتعم برعهـده  .) هـشت سـاعت باشـد      و  ز چهـل  ش ا ی توقـف خـودرو ب

  .»باشد یکننده م عرضه

بـراي جبـران خـسارت کـافی اسـت و           ،   وسـیله  اثبات عیب ،  بر اساس این ماده   ،  بنابراین

  .آگاهی و یا تقصیر عرضه کننده خودرو نقشی در مسئولیت ندارد

  نفروش ساختما قانون پیش )ج

: »6«اده  مـ  »1«طـابق بنـد   م.ن به تصویب رسـید     ساختما فروش  پیشقانون   »1389«سالدر  

و انباري ) پارکینگ(هاي اختصاصی نظیر توقفگاه  بخش شده و فروش درصورتی که واحد پیش«

 المثل معادل اجرت، خریدار تا زمان تحویل واحد به پیش، برداري نباشد بهره در زمان مقرر قابل

 .» باید خسارت پرداخت گرددنشده  تحویلبخش

 بنـاء و    فروشـنده در قبـال خـسارات ناشـی از عیـب             پیش« :این قانون  »9« همادو مطابق   

خریـدار و   در برابـر پـیش  ، ناشی از عدم رعایـت ضـوابط قـانونی    تجهیزات آن و نیز خسارات
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چنانچـه میـزان   .  نمایـد یت خود را از این جهت بیمهلمسئواست و باید  مسئول اشخاص ثالث

 فروشـنده ضـامن   پـیش ، شود وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می خسارت

  .»التفاوت خسارت وارده خواهد بود پرداخت مابه

اشی نده در قبال خسارات نفروش پیشدر این ماده به طور مطلق براي د که وش می مالحظه

  1. مبنا وجایگاهی ندارد»تقصیر« ایجاد شده ومسئولیت بنا از عیب

   شخص ثالثقانون بیمه )د

 ملـزم بـه جبـران       رگـ   بیمـه «: »1387« مـصوب   شخص ثالث   بیمه قانون» 5«مادهبر اساس   

در حـوادث  . بـود  نامـه خواهـد   مذکور در بیمه  تا حد وارد شده به اشخاص ثالثهاي خسارت

استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا  رانندگی منجر به جرح یا فوت که به

 موظف رگ بیمه،  حادثه ساز باشدوقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی علت اصلی، پلیس راه

توانـد جهـت    مـی زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نمایـد و پـس از آن    است خسارت

 مـالی  هـاي  خـسارت از %) 2( بـدنی و دو درصـد   هـاي  خـسارت از %) 1(یک درصـد   بازیافت

کـه بـه موجـب گـزارش کارشـناس      در صـورتی  . به مسبب حادثه مراجعه نماید پرداخت شده

علـت اصـلی وقـوع تـصادف یکـی از تخلفـات             ،  راهنمایی و رانندگی یـا پلـیس راه        تصادفات

و  شـود  مـی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سـه مـاه توقیـف     رانندگی

  .»ینامه است ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهمدترانندگی در این 

 بـه   امـا ،  کـرد  نمی در برخی شرایط خسارت ناشی از حادثه را جبران           رگ  بیمهدانیم که    می

 راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قـضائی         در صورت اثبات عمد   «:  این قانون  »6«موجب ماده 

یـا در  ، حادثـه  ردان موثر در وقوعرانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگ و یا

گواهینامه او متناسب بـا نـوع وسـیله      فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا،صورتی که راننده مسبب

خسارت زیان دیده را پرداخت نموده ، تضمین  موظف است بدون اخذ نباشد شرکت بیمهنقلیه

مقامی زیان دیده از طریق مراجع قـانونی بـراي اسـترداد تمـام یـا       تواند به قائم میو پس از آن 

  .»پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید بخشی از وجوه

ایجـاد  صـدد   در »قانونگـذار «آیـد کـه      میبرخی قوانین دیگر بر      از این قوانین و   ،  بنابراین

 کـه در  »تسبیب«  و»اتالف« در واقع باز گشت به همان قواعد     ؛ است ر بدون تقصی  هاي  مسئولیت

  .از کارایی الزم نیز برخوردار بود  مطرح بود و»فقه«

                                                                                                                                       
 شد چرا که توان قائل به مسئولیت عینی  ، نمی  بنا ست این ادعا مطرح شود که به صرف تصریح مبنی بر مسئولیت در قبال عیب              ممکن ا  -1

 فـروش   پـیش در قـرارداد    »شرط ارتکازي «متعهد به ساخت بناي غیر معیوب بوده است ولذا این مورد به صورت شرط ضمنی یا                 ،  سازنده

، از مـسئولیت معـاف شـود      ،  شود تا فروشنده بتواند با درج شرط عدم مسئولیت         میدر حالی که پذیرش این ادعا باعث        ،  قابل تصور است  

  .باشد نمیبوده و توافق بر خالف آن معتبر » امري«لیکن مفاد قانون در این خصوص 
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  ارکان مسئولیت مدنی: ومد فصل

 »مـسئولیت مـدنی   «شرایط عمومی الزم بـراي تحقـق        ،  »مسئولیت مدنی ارکان  «ز  ا نظورم

سه شـرط یـا رکـن       ،   شخص مسئول و مکلف به جبران خسارت گردد        اصوالًبراي اینکه   ؛  است

  : ازدعبارتن ي و قهريت قراردادیمسئولکه در  1الزم است و باید اثبات گردد

  2.ا خسارتیوجود ضرر  .1

   3.زیانباررتکاب فعل ا .2

  4ن فعل شخص و ضرری بتیرابطه سبب .3

 به قاعده عام مسئولیت که گفته شده مبتنـی بـر   توجهبرخی با  ،  در خصوص فعل ضرري   

؛ 5انـد   ن گفتـه  از رکن تقصیر یا فعل تقصیر آمیز سـخ        ،   است بجاي ارتکاب فعل زیانبار     »تقصیر«

، زیرا معناي آن تمـامی مـصادیق مـسئولیت        ،  رسد فعل زیانبار تعبیر بهتري باشد      می به نظر    ولی

در ادامـه بـه توضـیح عناصـر         .شـود  می مبتنی بر تقصیر و غیر آن را شامل          هاي  تی مسئول اعم از 

  .پردازیم میمذکور 

   یا ضررخسارت:  اولمبحث

بنابراین اگر کـسی    . باشد می»  خسارت ای ضرر «تی مسئول تین رکن مهمترین و نخس   دی ترد دونب

 »مسئولیت مدنی «،   منتهی به تصادف نشود    لیکن این امر  ،  با سرعت باال و غیر مجاز حرکت کند       

  . هر چند مرتکب تخلف شده است، نخواهد داشت

، »مـسئولیت مـدنی   « در قوانین    کنیل،  کند نمی فیرا تعر  »ضرر«یا   »خسارت« واژه،  قانون

                                                                                                                                       
ـ ا عمل ز  ی فعل   .)1: اند  ن سه شرط را قرار داده     ی ا يت قرارداد ی و در مسئول   يت قهر ی مسئول  در در حقوق فرانسه   -1 ). 3ضـرر   ). 2ان بـار    ی

  .تیاثبات رابطه سبب

. Saint-pau (J-C)Fasc.175. art. 1146 et 1155 p. 9: «Toute responsabilité civile quelle soit contractuelle ou délictuelle suppose la 

réunion de trois éléments: une faute (ou un fait dommageable) un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice». 
2- Préjudice  
3- Fait ou faute dommageable  
4- Lien de causalité  

 99ص، مسئولیت مدنی ،رحیمی صفایی و -5
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ـ  مختلف آن را تحت ا     قیمصاد،  آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفري       ـ  عنـوان و     نی  بـه   ای

 نجـام خسارات حاصـل از عـدم ا        ،  هی تاد ریخسارات تاخ   ،  یخسارت دادرس  لی قب از گری د یاسام

  .برد مینام ،  بهم محکومی عدم تسلای در انجام تعهد وریخسارات تاخ، تعهد

گـاه  ،  »قانونگذار«:  عمده استعمال شده است    ی به دو معن   ی در حقوق مدن   »خسارت«واژه  

ـ  م ی تفـاوت  چگونهی استعمال ه  نیاستعمال نموده که در ا    » ضرر «یآن را به معن    و » خـسارت  «انی

 شتریـ مه و لطمه استفاده شده اسـت کـه ب          کاربردها از لفظ صد    یو در برخ   1وجود ندارد » ضرر«

 زیـ وگـاه ن  ) يمعنـو  ( او تیبـه جـسم و جـان شـخص و شخـص            ناظر است به صدمه و لطمـه      

 2. اسـتفاده شـده اسـت   شـود  مـی  جبـران ضـرر پرداخـت    ي کـه بـرا    يزی چ ی به معن  »خسارت«

 کـه از خـسارات حاصـله از عـدم           یگـام هن،  ی قانون مـدن   »229« و   »227«مواد  در   »قانونگذار«

 اول بـه کـار بـرده و      ي را به معنا   »خسارت«،  دیگو می خسارات سخن    جبران ای تعهدات   ياجرا

در ادامـه معنـاي    .3 کـرده اسـت     دوم را اراده   يمعنـا  کند می خسارات بحث    هی که از تاد   یهنگام

  .نماییم می مختلف بررسی هاي ضرر را از دیدگاه

  تعریف ضرر:  اولگفتار

   تعریف لغوي:بند اول

ـ  یـی  و از دسـت دادن دارا      یتبـاه ،  بی آسـ  يدر لغت به معنا   » خسارت«  یا »ضرر«واژه   ، ا حـق  ی

  و »صاحب قـاموس  « 4. آوردند انیضرر و ز  ،  ي مند انیز،  ضررکردن،  ربح ضد: یبه معن همچنین  

 سـوء حـال     نکـه یاعـم از ا   ،  اند  آورده»  حال سوء«یو به معن   »ضد نفع «  ضرر را  »یراغب اصفهان «

 به خاطر  ای از اعضا و     ي سوء حال بدن به خاطر فقدان عضو       ایت علم و فضل     نفس به خاطر قلّ   

   5.قلت مال و آبرو باشد

 یول،   است یعی طب يامر،  ضرر اهل لغت به علت استعمال مختلف کلمه         نیاختالف نظر ب  

امـا در مـورد فقـد    ، شود میکلمه ضرر استعمال    ،  درمورد نفس و مال   : توان گفت  میدر مجموع   

در هر حال ضرر مفهومی عرفی است .شود می کلمه ضرر کمتر استعمال ، و آبرولیاحترام و تجل

  .شود می و بدنی معنوي، و شامل هرگونه زیان مادي

                                                                                                                                       
 25ص، 1351سال ، ي حسابداریسسه عال موهینشر، تعهدات و قراردادها،  تعهد و آثار آنيعدم اجرا، سید حسین، یصفائ -1

   131ص، هی اسالمانتشارات، 1375، 1 جلد یق مدن، حقو حسندیس، امامی -2

  25ص،  تعهد و آثار آنيعدم اجرا، صفایی -3

، چاپ اول، امیعوائد اال، مال احمدی،  نراقو.ل واژه خسارتیذ، ریر کبیموسسه انتشارات ام  ،  تهران،  1جلد  ،  نیفرهنگ مع ،  محمد،  نیمع -4

  57صفحه ، 1360ی، غات اسالمینتشارات دفتر تبلا، قم

  126ص، جلد اول ، قواعد فقه ،  محقق دامادبه نقل از -5
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  قهاءضرر از دید ف :ند دومب

  : به کار رفته استلی ذیناضرر در مع، »فقه«در 

  . قتلایاعم از ضرب و جرح ، يگری به خود و د»یصدمه جان« -

  .» خودتیثیح« و لطمه زدن به »گرانی دتیثیح«تجاوز به  -

  .»گرانیناموس د«تعرض به  -

، »غـصب « ماننـد    ریـ اوز بـه مـال غ      و تج  گرانید  و ناقص کردن اموال خود و      »اتالف« -

  . »اختالس« و » در امانتانتیخ«

عـدم  « ایـ  وجود آن حاصل شده است       ی که مقتض  ی نفع » کردن دایوجود پ «ممانعت از    -

 وهی م ی داشتن شکوفه مقتض   نیهم.  که شکوفه دارند   اي  وهی مانند کندن درختان م    »النّفع

 اتفـاق نظـر وجـود       عـدم النّفـع   در صدق ضرر بر     . عت درخت  منف ،وهیدادن است و م   

   1.ندارد

 »عـدم النّفـع   « آن را    »فقهـاء «باشـدکه    می »فوت منفعت «مساله  ،  نکته مهم در مفهوم ضرر    

بـل از آن   مانند قبار انیبعد از وقوع عمل ز ،  دهی د انی ز  دارایی موجودي،  عدم النّفع در   .نامند می

خـسارت طـرف    مثـل ،   شـده اسـت    دهی د انی ز یی دارا شی آور مانع افزا   انیحادثه ز ،   لیکن است

  . را از دست داده استيگریفرصت انجام معامله د،  به اعتماد وقوع معاملهنکهیمعامله از ا

 اسـت   ی مفهوم عرف  کی»  خسارت ای» «ضرر«  به اینکه  توجهرسد با    میدر مجموع به نظر     

ـ ،   مراجعه کـرد   »عرف« به   دی با زینآن   قی مصاد صیلذا در تشخ   عـرف جوامـع    ،   مثـال  عنـوان ه  ب

 تاجر به خود ای کارگر ای  در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگريدی تردگری ديامروز

 در قضاوت خـود     »عرف«البته  . داند می »الضرر« قاعده   ي و جبران آن را الزمه اجرا      هدد نمیراه  

عـرف امـروزي    ،  به همین جهت  .کند می ضرر استفاده    قی مصاد صی در تشخ  ی نوع هاي  از مالك 

 و بـدنی و از       قائل است که شامل هر گونه زیان مـادي و معنـوي            اي  مفهوم گسترده ،  براي ضرر 

  .است عدم النّفعجمله 

  قدانان تعریف حقو:بند سوم

 را در جهـت     یفـ یو هـر گونـه تعر       قائلند ی ضرر معنا و مفهوم عرف     ي برا »حقوقدانان«برخی از   

 . کننـد  انیـ  ضـرر را ب    ی عرفـ  ی معـان  انـد    کرده ی سع آنها .اند   نموده ی آن معرف  ی عرف ي معنا درك

  : استلی آن قاي عمده براي خسارت دو معنافی در تعر» حقوقينولوژیترم«صاحب 

 شـده بـه متـضرر داده    يگری به دی ضرر مالرادی که باعث ای از طرف کسدی که بای مال -

                                                                                                                                       
  360صفحه ، 3ج، هس اللغییمعجم مقای، ابن فارس: ك.ر -1



      مسئولیت مدنی64

  . شود

   1.ندیگو می وارد شده را هم خسارت انی ز-

 او در فـرض عـدم       یـی  متـضرر و دارا    ی کنـون  یین دارا ی را به تفاوت ب    ضرر،  برخی دیگر 

هر جـا کـه     «:  گفته شده  رسد می تر  امعی که به نظر ج    فیدر تعر اما   2.اند  ف نموده یان تعر یوقوع ز 

ـ ثیا به سالمت و حی از دست برود    یا منفعت مسلم  یجاد شود   ی در اموال ا   یصنق   و عواطـف تی

   3.»ضرر ایجاد شده است، شخص لطمه وارد گردد

   قابل مطالبهشرایط ضرر :گفتار دوم

، مـستقیم باشـد   ،   بدین شرح که باید مـسلم باشـد        ؛ باید شرایطی داشته باشد    »قابل مطالبه «ضرر  

 باشد که به حق شخص اي قبالً جبران نشده باشد و ناشی از صدمه و لطمه،  باشد بینی  پیشقابل  

  .یا نفع مشروع او وارد شده باشد

   باشدمسلمضرر باید  :بند اول

دین معنا که یا فعلیـت داشـته        ب،  ضرر قطعی یا حتمی است نه احتمالی      ،  »مسلم«منظور از ضرر    

از ؛  یعنی وقوع آن در آینده مسلم باشد      ،  قابل تحقق باشد  ،  باشد و یا برحسب جریان عادي امور      

در .قابل مطالبه بودن ضرر مسلم قابل استنباط است       ،  »مسئولیت مدنی « قانون   »6«و» 5« مفاد مواد 

بلکـه بـا ظـن و       ،   دادگاه به یقـین فلـسفی برسـد        لزومی ندارد ،  مورد ضرورت ثابت شدن ضرر    

از  .تواند حکم به جبران خـسارت دهـد        میگمانی که احتمال وقوع آن قریب به یقین باشد نیز           

  .دست دادن احتمال رسیدن به منفعت نیز اگر معقول و منطقی باشد ضرر قابل جبران است

  عدم النّفع )الف

 خـود   يضرر ماد .  باشد ي معنو ای يممکن است ماد  ،  شود می که به شخص وارد      يضرر

،  و نـوع دوم    »خسارت مثبت « ایاز دست رفتن مال موجود      ،  نوع اول : شود می میبه دو نوع تقس   

ـ ر تعر  د یفان حقـوق   مؤلّ یبرخ.  است »عدم النّفع « که همان    »یخسارت منف « ای منافع   تیتفو  فی

ماننـد  ،   آن حاصـل شـده اسـت       ی کـه مقتـض    یدا کردن منفعت  یممانعت از وجود پ   : ندیگو میآن  

، بـه عبـارت دیگـر      4.ودکه موجب حرمان او از گرفتن مزد شـ        ،   شاغل به کار   یرقانونی غ فیتوق

                                                                                                                                       
  45ص، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، حقوق تعهدات، محمد جعفر، جعفري لنگرودي -1

  138صفحه ، 1ج ، حقوق تعهداتی،  قائم مقاميریام -2

نقصی بر مـال    « :ریف دیگر آمده است   همچنین در تع  . 48صفحه  ،  يضمان قهر ،   خارج قرارداد  يالزامهای،  حقوق مدن ،  ناصر،  انیکاتوز -3

اگر کسی درختان میوه ده را از جا بکند ضرر مـالی اسـت و   .... دیگري یا صدمه بر جان کسی یا وهن در عرض دیگري وارد کردن است           

 موقعی ضـرر اسـت کـه        عدم النّفع . دیگر اجیري زیاده بر اندازه سم پاشی کند و مانع میوه دادن و یا کاهش میوه درخت شود ضرر است                   

  )ذیل واژه ضرر، 8918ش ، مبسوط در ترمینولوژي حقوق، محمد جعفر، جعفري لنگرودي(. مقتضی قریب نفع وجود داشته باشد

   142ص ،  حقوقينولوژیترم، ي لنگروديجعفر -4
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 بـه   بی که به احتمال قر    یعبارت است از حرمان از نفع     ،  شود می که ضرر محسوب     یعدم النّفع 

ـ    ،   وصول به آن نفع    دیام،   امور و اوضاع و احوال     يان عاد یجرحسب  ،  نیقی ب و  معقـول و مترقّ

 انیـ  سـخن بـه م     شـده  تی منفعت تفو  ای عدم النّفع  از   یهنگام« :به نظر برخی  . مقدور بوده باشد  

 واقعـه   نی که اگر ا   یدر حال ،   است افتهی ن ی شخص فزون  ییدارا،  انباری عمل ز  جهی که در نت   دیآ می

ـ ا، ی زنـدگ ي و آمـار ي امور و تجربـه جـار   يبق روند عاد  بر ط ،  داد نمیرخ    انجـام  شی افـزا نی

   .1»رفتیپذ می

   عدم النّفع اقسام -1

 و  »قطعـی الحـصول   « عدم النّفع : شود می میبه دو قسم تقس   ،   به لحاظ متعلق آن    عدم النّفع 

  .» الحصولمحتمل« ععدم النّف

زیـان  فعـل   ،   که هر گاه   ی عبارت است از فوت شدن منفعت      :قطعی الحصول  عدم النّفع ـ  

 منفعـت  دنیسبب منحـصر نرسـ  ،  و فعل مزبوردیرس می آن منفعت به متضرر      محققاً،  زننده نبود 

در صـورتی کـه     ،  عادي امـور  مقصود آن است که بر حسب جریان        ،  به عبارت دیگر  .شده است 

 مانع  یچنانچه کس ،  مثالً؛  شد میمنفعت حاصل   ،  بود نمی نقض عهد یا فعل ضرري یا تقصیرآمیز      

 هر  نیو همچن . و تحصیل پول باز دارد    از کار کردن    و او را    ،   شود  فردي تاکسی لی اتومب حرکت

ـ ی مـزد    دنیمانع از رس  ،  وزانه باز دارد   و او را از کار ر      دی را بازداشت نما   ي کارگر یکس،  گاه  یعن

   2.شده است، منفعت محقق او

 عبارت است از فـوت شـدن         الحصول  محتمل عدم النّفع  : الحصول  محتمل عدم النّفع ـ  

 مثل.  طرف گردد  دیعاکه سودي    وجود داشت  احتمال   این،  نبود خاصی که هر گاه فعل      یمنفعت

نامه را دیـر بـه دریافـت        ،  شده است مرقوم   ی ملک دهی که در آن اعالن مزا     اي  ساننده نامه ر،  کهنیا

نامـه را  ،  که اگر نامـه رسـان      شود مدعی   وي سپس    و  شرکت نکند  دهی در مزا   او  و برساند کننده

ایـن  . گردید میشد و سود هنگفتی عاید او        میرساند او در مزایده شرکت کرده و برنده          میزود  

 منفعت موجـود    شیدای فعل و عدم پ    نی ب تیرابطه سبب ،  رای ز ،ستیقابل مطالبه ن  ،  نّفععدم ال قسم  

  . احتمال داشت منفعت حاصل نشود، شد می جادی و بر فرض هم که فعل استین

  فقه  در عدم النّفع -2

 قابـل    فقهـی  ابتدا به قواعد و اصـول     ،  »فقه«در  ،  عدم النّفع  قابل مطالبه بودن     ی بررس يبرا

 مورد استناد واقـع     عدم النّفع حجیت   که در    ی و اصول کل   قواعد .میپرداز می رابطه نیاستناد در ا  

  . ...و، »تسبیب«، »اتالف«، صدق عنوان ضرر:  عبارتند ازشده

                                                                                                                                       
  24ص.  دانشگاه تهرانیاسیدانشکده حقوق و علوم س، )4 (یجزوه درس حقوق مدن، انیدرود -1

   407ص . 1، ج، یحقوق مدن، دحسنیس، یامام -2



      مسئولیت مدنی66

  صدق عنوان ضرر -2-1

، عـدم النّفـع    که احراز شود     داد عدم النّفع  بودن قابل مطالبه    حکم به ،  توان می ی صورت در

ـ  ابـراز ترد   عدم النّفـع   در صدق ضرر بر      هانی فق یبرخ،   این رابطه   در .شود میضرر محسوب     دی

  صـراحتاً هـان ی از فق  ياریبساما   2.اند   را ضرر ندانسته   عدم النّفع   صراحتاّ حتی برخی  و   .1اند  نموده

   3.اند  را ضرر دانستهعدم النّفع

ـ  ترد چیه،  »عرف«نزد  ،   منفعت مسلم  تیبر تفو   است که در صدق ضرر     نی ا تیواقع  يدی

 زندانی کردن فرد تنبل و بیکار هرچند موجب مـسئولیت کیفـري           ،  لی دل نیوجود ندارد و به هم    

  .آید نمیزیرا فوت منفعت مسلم به شمار ، باشد نمی »مسئولیت مدنی«لیکن موجب ، است

   بی و تسب اتالفقاعده -2-2

مال ،  عدم النّفع  است که به     حی صح ی در صورت  عدم النّفع  جبران   ي قاعده برا  نیاستناد به ا  

صـادق  ،  عـدم النّفـع   بر   عنوان مال     ادعا که  نیبا ا ،  ی و مؤلفان حقوق   هانی از فق  یبرخ .صدق کند 

به . دانند نمی حی جبران دانستن آن صح    قابل ي را برا  »تسبیب« و   »اتالف«استناد به قاعده    ،  ستین

شدن م  ومحر«بلکه  ،  ستی مال ن  عدم النّفع  یول،   موجود باشد   است که فعالً   يزیمال چ ،  نظر آنها 

ـ یمال  .  است ی مفهوم عرف  کی،   مال که است   نی ا تیواقع 4. است »از کسب مال    کـه   يزیـ  چ یعن

                                                                                                                                       
   190. هـ ق1407، داراالضوأ، روتیب، چ دوم، قواعد الفقه، یمحمدتق، هیالفق -1

بلکـه منـع از     ،  باشد نمی عمل اضرار    نیا،  از دارند  را از فروش متاعش ب     چنانچه مالک «: دیگو می یمرحوم مالاحمد نراق  ،  به عنوان مثال   -2

 یول،   کند ری که آن را اصالح و دا      دی نما  و اراده  شد داشته با  ری قنات با  کیمانند  ،   ملک بدون نفع   ی طور اگر کس   نی نفع است و هم    لیتحص

اما ،  داند نمی را ضرر    عدم النّفع  که   نی با ا  هی فق نیا،  ستیت و ضرر ن    نفع اس  لی هم ممانعت از تحص    نیا،   کار مانع شود   نی او را از ا    يگرید

،  مختلـف هـاي   و زمـان ها مکان، اموال، نسبت به اشخاص، کند که شناخت ضرر میعنوان  داند و می  بر فهم عرف ی ضرر را مبتن   صیتشخ

 )21ص.  هص ق1408، یرتیبص، قم، ئده چهارمعا، امیعوائد اال، مالاحمد، ینراق( .متفاوت است

ـ  ال م ایخواه نفس باشد    ،  ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است         «: فرماید می ضرر   يدر معنا ،  ینی نائ يرزایم -3 ،  جـوارح  ای

تهـران  ،  چ دوم ،  سوء استفاده از حـق    ،  دی حم یامبهر( :به نقل از  »شود میضرر محسوب   ،   آن کامل باشد   ی چنانچه مقتض  زی ن عدم النّفع بلکه  

 از شـؤون  يزیضرر عرفاً عبارت است از نقص در چ«: سدینو می ضرر   يدر معنا نیز   ي مرحوم بجنورد  )120ص،  1370،  موسسه اطالعات 

، يبجنورد (.»داندب موجود   راآن  ،   که عرف  يه طور ب،  وجود دارد ،   شدن آن  داری پد بی قر ی مقتض ای است   افتهی که وجود    نیانسان بعد از ا   

 از فروش مـال خـود و کـاهش     در بحث منع کردن مالکنیز بحرالعلوم دیس) 78ص  .  هـ ق  1402،  امیمطبعه خ ،   قم 1،  ج،  هیالقواعد الفقه 

 یم اختصاص ده  ي را به مورد   »الضرر«  که قاعده  ندارد یلی دل چیه: دیگو میداند و    می منمنع کننده را به سبب اضرار ضا      ،   کاال متی ق افتنی

، دارالتـراث ،  روتی ب 14ج  ،  چ اول ،  مفتاح الکرامه ،  محمدجواد،  ی عامل ینیحس(به نقل از    . که متعلق آن مال موجود باشد و نه اکتساب مال         

 ایـ  وجود دارد و چه بسا صـنعتگر  یمیضرر عظ،  امرنی در ا کهلی دلنیبه ا،  بحرالعلوم در بحث حبس صنعتگر دی س )47ص.  هـ ق  1418

  .داند میحابس را ضامن ، رندی بمی او از گرسنگالیع

، سـت  معتقـد ا رایـ ز، حکم به عدم ضمان کـرده اسـت   کاال متی از فروش مال خود و نقصان ق       در بحث منع مالک    زی ن صاحب جواهر  -4

، هیدارالکتـب االسـالم   ،   تهـران  37ج  ،  چ سـوم  ،  جـواهرالکالم ،  ینجفـ (. صورت نگرفته است  » تسبیب «ای مال به صورت مباشرت      تیتفو

 از تحقق وجود    يری موجود است و نه جلوگ     ءیی بردن ش  نی اتالف از ب   ي استدالل که معنا   نی با ا  زی ن ء»فقهاء«یکی دیگر از    ) 15ص،  1367

 1چ،  يمکتبـه الـداور   ،  ی خلخـال  دمحمدکاظمیمقرر سـ  ،  هیفقه االمام ،  ...ا بیحب،  یرشت(. داند نمی حیمسک به قاعده مزبور را صح     ت،  يزیچ

 )21ص.ق1408
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 نیو بـه همـ     1. ارزش مبادله را داشته باشـد      ي و از نظر اقتصاد    ردیبتواند مورد داد و ستد قرار گ      

ـ  اتومب ی که شخص  یشود و در صورت    میمال شمرده   ،   است که منافع   لیدل  را  ی منـزل کـس    ایـ  لی

ـ اعم از ا،  خواهد بودزیضامن منافع آن ن، نیعالوه بر ع  ،   کند »غصب«  کـه از منـافع اسـتفاده    نی

   2.) م. ق320مستفاد از ماده  (ری خایکرده باشد 

ـ اتومب،  ي که فرد  ي مورد نی ب »عرف« ـ  نمـوده و موجـب تفو      »غـصب « را   يگـر ی د لی  تی

 لشیمانع او در استفاده از اتومب     ،  لی بدون غصب اتومب    که شخص  يمنفعت او شده باشد و مورد     

م ول او موجب محـر ی رساندن به اتومببی با آسای او شده باشد و     عدم النّفع موجب  ،  جهیو در نت  

   3.داند می موارد او را مسئول نی ای و در تمامستی قائل نیفرق، شدن او از منافع شده باشد

 کـه  یهنگـام ، رسـد کـه عقـال    مـی  خردمندان به نظر یراجعه به زندگ  م با،  طرف دیگر  از

 را  وي،  سـازد  مـی  محـروم ،  ه که مـورد انتظـار بـود       ی نفع مسلم  لیاز تحص ،  دیگري را ،  یشخص

ـ  دل نی به هم  دی و شا  ننددا میمسئول جبران خسارت وارده       ي کـشورها  نی باشـد کـه در قـوان       لی

   4.اند  مطالبه دانسته را قابلعدم النّفعمختلف 

   رانی در حقوق موضوعه اعدم النّفع -3

 خی بـه تـار    توجـه  اشاره شده است کـه بـا         عدم النّفع  به مسأله    »ایران« مختلف   نی قوان در

                                                                                                                                       
   19ص، 4ج، حقوق مدنی، امامی -1

ي منـافع زمـان تـصرف خـود و مابعـد خـود         به اندازه  هر یک از غاصبین   ،  نسبت به منافع مال مغصوب    «  قانون مدنی  320 مطابق ماده    -2

تواند   ي منافع زمان تصرف غاصبین الحق خود برآمده است می           ضامن است اگر چه استیفاي منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده            

  »به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند

گمان  بی است که عقال در مقابل آن مال پرداخت کنند و            يزیمال چ «: سدیون می از کار    تیدکتر محقق داماد در بحث ضمان در محروم        -3

 بازداشت شود و اي  شدهری اج دارند که چنانچه کارگرقیخود تصد،  مشهورروانیپ. شود می بادله کار انسان در بازار اقتصاد با پول م    يروین

چ ،  یبخـش مـدن   ،  قواعد فقه ،  یدمصطفیس،  محقق داماد ( »جرت او خواهد بود   ضامن ا ،  بازداشت کننده ،   او از کار گردد    تیموجب محروم 

 دارد کـه    دهیدر حبس انسان آزاد عق    ه  در کتاب تذکر  ،  زی ن ی مرحوم عالمه حل   )88ص،  1370،  ی نو در علوم اسالم    هاي  شهیاند،  تهران،  سوم

آن اجرت را   ،  شد نمی که اگر آن شخص حبس       یدر صورت ،  دیحبس نما ،  رت باشد  او اج  ي که برا  ی را در مدت   ي فرد آزاد  یشخص،  هر گاه 

آن نفـع را بـه      ،  در صورت عـدم حـبس     ،  اگر محبوس ،  البته. ه است  منفعت او شد   تیسبب تفو ،   حبس ضامن است زیرا  ،  نمود می لیتحص

  . ستیضامن ن،  نبوده استتیحبس کننده از آن جا که سبب تفو، آورد نمیدست 

 فرانـسه  يفـر ی کی دادرسـ نیی قانون آ149 ماده 1 و بند  ی قانون مدن  1149ماده  ،   آلمان ی قانون مدن  225توان به ماده     ، می  مثال به عنوان  -4

نسیون بیع بین المللی     قانون کنوا  74ماده  و  ) U.C.C (کای آمر يقانون متحدالشکل تجار  ،  )گناه بی متهم   فی از توق  ی ناش عدم النّفع خسارت  (

 بیـع بـین     ونی با استناد به کنوانـس      نیز ها  برخی دادگاه . اشاره کرد ،   اصول کلی قراردادهاي بازرگانی بین المللی      7-4-2 و ماده    1980مورخ  

 .انـد    راه نـداده    به خود  يدیتردعدم النّفع،    و در صدور حکم به جبران        دانسته ی قطع ي را امر  عدم النّفع قابل مطالبه بودن خسارت     ،  المللی

ـ (بـا خوانـده   ،  ریـ  فروش پن  ي برا يقرارداد،  ه بود ری صادر کننده پن   ي هلند کیخواهان که   ،   پرونده کیدر  ،   مثال عنوانبه    وارد ی آلمـان کی

ز پـس ا . ه اسـت  کـرد يخـوددار ، از پرداخت کامل ثمن  ،  اما خوانده ،  ه است  داد لیدر موعد مقرر تحو   ،   را رهای و پن  همنعقد کرد ) ریکننده پن 

نقـض   فروشـنده  جـه ی بـوده و در نت وبیـ مع، یلی تحويرهای درصد پن3ادعا نمود که ، در مقابل، خوانده، )ریفروشنده پن ( خواهان   تیشکا

که به صورت ، انشی از مشترنفر مربوط به از دست دادن چهار عدم النّفعاز جمله ،  خسارت وارده به اودیبا،  رونی کرده است و از ا    تعهد

) U.L.I.S (ي منقـول مـاد  أیقـانون متحدالـشکل اشـ    82بـا توجـه بـه مـاده      در آلمـان     يدادگاه بدو . کردند را بپردازد   می دیعمده از او خر   

 .  را رد نمودی خسارتنیچن، نبودنبه دلیل قطعی  1946مصوب
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  : باشند می لیبه شرح ذ، بیتصو

 به علت زراعـت نکـردن       از جبران خسارت مالک    1قانون مدنی » 536«و»535«  در مواد  -

عـدم   یا عدم مواظبت متعارف در زراعت و کم شدن حاصل سخن گفته شده است کـه نـوعی                 

  . استالنّفع

 یدر صـورت  «: مقرر داشـته بـود     »1318« مصوب   ی مدن ی دادرس نییقانون آ  »728« ـ ماده 

 نی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده است و ا           یدهد که مدع   میارت  دادگاه حکم خس  

ضـرر  ،   محکوم بـه بـوده اسـت       می عدم تسل  ای ری تأخ ای  از عدم انجام تعهد    ی بالواسطه ناش  ررض

 که از انجام تعهـد  ی به واسطه فوت شدن منفعتای باشد ی رفتن مال نیممکن است به واسطه از ب     

  . »شده است میصل حا

ـ  کـه قا   یانیـ ضرر و ز  «: »1335«مصوب   يفری ک ی دادرس نییقانون آ » 9«ماده  مطابق  ـ    لب

  : باشد می لی به شرح ذتمطالبه اس

  .حاصل است،  ارتکاب جرمجهی که در نتي ماديانهایـ ضرر و ز1

ـ  اشـخاص     اعتبار ای تیثی که عبارت است از کسر ح      ي معنو انیـ ضرر و ز   2  صـدمات   ای

  یروح

 محروم از آن ی خصوصیمدع،  بوده و در اثر ارتکاب جرم که ممکن الحصول   یـ منافع 3

  .»شود می

ماده مذکور  ،  رر و زیان معنوي   با حذف ض   »1378 «ك مصوب .د.آ. ق »9«ماده  تنظیم   در -

  : باشد می لی قابل مطالبه به شرح ذانیضرر و ز... « :بدین نحو اصالح گردید

  . حاصل شده است ارتکاب جرمجهی که در نتي ماديانهایـ ضرر و ز1

 از آن محروم ی خصوصیمدع،  بوده و در اثر ارتکاب جرم که ممکن الحصول   یـ منافع 2

  .»شود می

حکم به جبران خسارت ناشـی از کـم شـدن           ،  »مسئولیت مدنی «قانون  »6«و»5« در مواد    -

 است و مـشابه مـواردي اسـت کـه           عدم النّفع  کار یا سلب قدرت کارگران شده که مصداق          قوه

  . اند  در زندانی نمودن اجیر گفته»قهاء امامیهف«

 و انقالب در امور ی عمومهاي دادگاه دادرسی نیی قانون آ»515« ماده  »2« تبصره   مطابق -

ـ  قابل مطالبه ن   عدم النّفع  از   یخسارت ناش  «:»1379« مصوب   یمدن  بـه فاصـله     توجـه بـا   . »ستی

                                                                                                                                       
 همـان   536ومطابق ماده   » ت اجرت المثل اس   مزارع مستحق ،  زراعت نکند ومدت منقضی شود    ،  اگر عامل « قانون مدنی  535مطابق ماده    -1

، به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گـردد عامـل                      ،  هر گاه عامل  «قانون  

  »ضامن تفاوت خواهد بود
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ـ ا،   در بـاال   آیین دادرسی مـذکور   قانون   دو   بی تصو خی تار نیب،   اندك یزمان  پرسـش مطـرح     نی

 نیـی قـانون آ  ،  ی و انقـالب در امـور مـدن        ی عموم هاي   دادگاه ی دادرس نیی قانون آ  ایشود که آ   می

 چی در ه  عدم النّفع  خسارت   جهی نت در نسخ نموده و     خصوص نی را در ا   يفری در امور ک   یدادرس

 نیـی  اسـت و قـانون آ  ی خود بـاق نان به اعتبارکه آن قانون همچ نی ا ای ؟ستی قابل مطالبه ن   یحالت

 ي مبنا چی که ه  یکی تفک ؟ است  جرم ری از غ  ی ناش عدم النّفع فقط ناظر به    ،  ی در امور مدن   یدادرس

 نقـض   ایـ که منشأ آن جرم باشـد       ،  کند نمی ی قابل مطالبه است فرق    عدم النّفع اگر  .  ندارد یمنطق

 شی پـ  يچه امر :  گفت دیبا،  ستی قابل مطالبه ن   مطلقاً عدم النّفع  باشد که    نیااگر منظور   . قرارداد

 يفـر ی در امـور ک ی دادرسنیی قانون آبی در زمان تصوعدم النّفعآمده است که مطالبه خسارت  

 کیـ در .  اعالم شده استیرشرعیغ، ي قانون بعد  بی زمان تصو  در،  مخالف با شرع نبوده است    

، عدم النّفـع   از   ی از قابل مطالبه نبودن خسارت ناش      »قانونگذار«ظور  من:  گفت دیبا،  ی منطق هیتوج

بـه   .خسارت محتمل الحصول است و نه محقـق الحـصول         ،  بلکه منظور . ستیمطلق خسارت ن  

منـافعی اسـت کـه      ،  م.د. قـانون آ   »515« مـاده    »2« در تبـصره     عدم النّفـع  عبارت دیگر منظور از     

 ي و بنا  »تسبیب« و   »اتالف«،  »الضرر«:  مانند يعد قوا .موجبات آن کامل نیست و احتمالی است      

 در  »قانونگـذار «کـه   نی بـه ا   توجهبا  ،  یاز طرف .  است ری تفس نی ا دیعقال که شرح آنها گذشت مؤ     

ـ  تأد ریخـسارت تـأخ   ،   قانون آیین دادرسی مدنی    »515« ماده »2«ادامه تبصره     را قابـل مطالبـه      هی

ـ  تأد ری خـسارت تـأخ    رایز،  شود می تی تقو شتری مزبور ب  ریتفس،  دانسته است   از  یکـ ی،  خـود ،  هی

  .  استعدم النّفع خسارت قیمصاد

 قابل مطالبه است    عدم النّفع ،   فقهی وحقوقی   با استناد به اصول    »حقوق ایران «در  بنابراین  

 نیی قانون آ  »515« ماده »2«تبصره  در  ،  عدم النّفع  از قابل مطالبه نبودن       مراد  گفت دی با جهیو در نت  

  .شود نمی مسلم عدم النّفع محتمل است و شامل عدم النّفع، ی مدنیدادرس

   فرصترفتناز دست  )ب

  از دست دادن فرصت مفهوم -1

 ری در اثـر تقـص     یهگـا .  اسـت  »عدم النّفـع  «  از مفهوم   غیر »فرصت« رفتن   از دست مفهوم  

 نیدر ا .دهد می را از دست    ندهی اجتناب از ضرر آ    ای منفعت و    لیفرصت تحص ،  شخص،  يگرید

 اًعرفـ  ارزش است و يدارا،  منفعت و اجتناب از ضرر   لیفرصت تحص   مثل نفس فرصت ،  موارد

 ضـرر مـسلم اسـت و        ینوع،  لذا از دست دادن آن     شود می از آن بها پرداخت      ي برخوردار يبرا

   1. متفاوت استیی نهاانی با زتاًی ضرر ماهنی جبران شود و ادیبا

 باعـث   يگری د ریو تقص ،  دی نما لی تحص ندهی را درآ  یفرصت دارد تا منفعت   ،   شخص یگاه

                                                                                                                                       
1- La chance de realiser un profit  
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 زهیسابقه و به دسـت آوردن جـا  مانند فرصت برنده شدن در م ،   برود نی فرصت از ب   نیشود ا  می

 و نقـض    ی نظـر خـواه    دی فرصت تجد  ای فرصت شرکت در کنکور و قبول شدن در دانشگاه           ای

ـ  در دادن دادخواسـت تجد ریل و تـأخ   یـ  وک ری که در اثر تقص    يحکم بدو  ـ  ای نظـر خـواه  دی  نی

   1.رود می نیفرصت از ب

ـ       ی شخـص  گاهی صـت دارد تـا از وقـوع آن    فر، ل ضـرر قـرار دارد     کـه در معـرض تحم

 عی شـا اریمورد بس .گردد می فرصت   نی رفتن ا  نی خوانده باعث از ب    ری تقص یول،  دی نما يریجلوگ

 فرصـت   مـار یب،   پزشـک  ریکه در اثـر تقـص     ،   است ی پزشک ي از خطا  ی ناش هاي  انیز،   فرض نیا

  .دده می ت را از دسيمعالجه و شانس بهبود

   قابل جبران بودن -2

در قابـل جبـران   ، می کنی را به عنوان ضرر مستقل تلق هر گاه نفس از دست رفتن فرصت      

 تی مـسئول  جـاد ی ا يری قابل جبران بودن آن و به تعب       طی تمام شرا  رایز،   نمود دی ترد دیبودن آن نبا  

 متعارف معمول و يبا موضوعات ضرر، راز لحاظ موضوع ضر،  نوع ضررنیمنتها ا .وجود دارد

کـدام از آنهـا      چی ه ظاهراً،  رایتفاوت دارد ز  ... و یاز کارافتادگ ،  یجسمان،  ي ماد يضررها لیاز قب 

لذا اشخاص حاضرند در    ،   ارزش قائل است   ها   فرصت نی چن ي برا »عرف« و   »عقل«،  یول،  ستین

  . را متحمل شونديادی زهاي نهیهز، ها  نوع فرصتنی از ايبرابر برخوردار

 يری جلوگي دارد برافرصت،  قرار گرفته است  یانی که در معرض وقوع ز     یشخص،  یگاه

 کـه مبـتال   ي فـرد مثالً.دی از گسترش و توسعه آن اقدام نما    يری دست کم جلوگ   ایاز وقوع آن و     

در ایـن صـورت   . دی آن اقدام نما معالجه و درمانيهنوز فرصت دارد برا ،   شده است  يماریبه ب 

، در ایـن حالـت    .دهـد  می را از دست      درمان فرصت،  فرد،   پزشک در تشخیص بیماري    با تقصیر 

شد و تحت معالجه قـرار       می داده   صی تشخ يماریب،  در آن زمان    و  نکرده بود  ریاگر پزشک تقص  

ـ   ی شانس و احتمال   نی اکنون چن  یول،   وجود داشت  يماریگرفت شانس درمان ب    می  رفتـه   نی از ب

  .است

 یونیبـا کـام  ، کنـد  مـی  ثبت نـام  ی مسابقه اسب دوانکی در ی اسبمالک، مثالیا به عنوان  

 بـه   ریـ شود و او د    می واژگون   ونیکام،   راننده ریدر اثر تقص  ،  شود می مسابقه   يعازم محل برگزار  

 فرصت و شانس برنده شدن را       جهیشود در نت   می محرومرسد و از شرکت در مسابقه        میمسابقه  

 راننـده   ایـ  حمـل    ي متـصد  اگـر توان به طور قطع گفت کـه         نمی مورد   نیا در.دهد میاز دست   

 را  زهیشـد و جـا     می برنده   حتماً،  کرد می در مسابقه شرکت     سوارکارشد و    نمی »تقصیر« مرتکب

ن و یا نشدن او وجـود  احتمال برنده شد، کرد میبلکه اگر در مسابقه هم شرکت      ،  کرد میتملک  

                                                                                                                                       
1- La chance d‘eviter un dommage  
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دخالت  » مسابقه درعدم شرکت«در  خوانده ریتقص،  است که  نیا،   آنچه مسلم است   یول. داشت

 از دسـت    فرصـت « نی کـه همـ    میریاگر بپـذ  حال  ،   رفتن فرصت شده است    نیباعث از ب   و   دارد

شـود و خوانـده مـسئول شـناخته          مـی  کامـل     مـدنی  تیارکـان مـسؤل   ،   ضرر اسـت   ینوع »هرفت

 اگـر   رایز،  ستی ن ریتأث بی ییتحقق ضرر نها  ،   خسارت قابل پرداخت   زانی م نییالبته در تع  .شود می

ـ ،  نبوده اسـت  )ضی مرگ مر  مثالً(یی ضرر نها  ی خوانده سبب واقع   ریچه تقص  ـ  بـدون ترد   یول  دی

  .  ضرر را فراهم کرده استنی تحقق اطیامکان و شرا

 نینفـس همـ   ،   جبران آن بحث اسـت     تی و خسارت در قابل    انی آنچه به عنوان ز    نجای ا در

کـه واقـع شـده      )ضی مر تی معلول ای فوت   مثالً(یینه آن ضرر نها   ،  است » از دست رفته   فرصت«

 قابـل  ریـ  خوانـده غ ری آن وجـود داشـته و بـا تقـص         لی که احتمال تحص   یی آن نفع نها   ای است و 

که از آن ،  رفتن مورد انتظار  نی با از ب   دیرا نبا » از دست رفته   فرصت« نیبنابرا . شده است  لیتحص

 کـه در اثـر از دسـت رفـتن           یین را با ضـرر نهـا       آ ای نمود و    شود اشتباه  می» عدم النّفع « به ریتعب

   1. دانستیکی، شود می اجتناب از آن واقع فرصت

   سابقه جبران اینگونه خسارات-3

 هیـ و در رو    قرار گرفتـه اسـت     »يحقوقدانان فرانسو « از   ياری بس توجه موضوع مورد    نیا

ـ  ا در 2. وجـود دارد    رابطه نی در ا  يادی آراء ز  زی کشور ن  نیا ییقضا ـ  د ي رأ نـه ی زم نی  ی عـال  وانی

   3.استی گواریبس،  صادر شده است»1990«کشور فرانسه که در سال 

ـ  هـم در ا    یی قـضا  هیـ  وجود نـدارد و رو     ی رابطه نص خاص   نیدر ا ،  »رانیحقوق ا « در  نی

ـ  ز مـدت ،  دی اسات ی موضوع در آثار حقوق    نی و از طرح ا    ستی موجود ن  نهیزم . 4گـذرد  نمـی  يادی

جبـران   رشیدر پـذ  .  دارد ی در حقـوق مـا تـازگ       »مسئولیت مدنی « مسئله در    نیطرح ا ،  نیرابناب

در ،  دانند می آن را در غالب موارد عادالنه        رشی پذ نکهی شده است و با ا     دی ترد اینگونه خسارات 

  .اند  حال قبول آن را در حقوق ما مشکل دانستهنیع

 بـه    هم که مـستقالً    موضوعی باره وجود ندارد و      نی در ا  یحینص صر ،  »یفقه اسالم « در

در   قطعی الحصول  »عدم النّفع « نکهی به ا  توجهبا    ولی .شود نمی دهید،   موضوع پرداخته باشد   نیا

 از«  است گفته شود که مفهوم     ممکن،   شده رفتهی به عنوان ضرر پذ    »فقهاء« مشهور   ي از سو  »فقه«

                                                                                                                                       
1- Patrice Jourdain,Revue Trimestielle de Droit Civil,janvier-mars 2991, N 1,Note de jourisprudence,responsabilite civil,p.901  
2- Viney,G.Op.Cit.,p.18;B.Starck,Op.Cit.,N 501,p.35 

 شرکت در مـسابقه   از دست رفتن فرصتيرت برا که از صدور حکم به جبران خسا      ي دادگاه بدو  ي ضمن فسخ رأ   یقاض،  در این پرونده  

 ی ناشـ انی زیول، ستی و مسلم نیقطع، انستحقق هر فرصت و ش، فیهر چند بنابر تعر  «:اظهار داشت ،   نموده بود  يخوددار،  یاسب دوان 

 از آن   یخسارت ناش ،   برود نی منفعت از ب   کی لی که فرصت تحص   يدر هر مورد  .ست ا میق مسلم و مست   انی ز کی»فرصت از دست رفته   «از  

 . ستی از آن نیی کمتر است و جزیی نهاانی خسارت راجع به ززانیاز م،  خسارتنی ازانیم، قابل جبران است
3- J.C.P.,4791,N 31,I,0262;J.C.P.,7991,N 14,II.)Jurisprudence (12922,p.534;Recueil Dalloz,8991,N 03,P.191;Recueil Dalloz, 
8991,N 5,p.05,15,25  

 247، ص، يضمان قهر،  خارج قرارداديالزامها، انیکاتوز -4
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   1.ستا رشی قابل پذ»فقه«در ، هم به عنوان ضرر قابل جبران » دادن فرصتستد

ـ ،  شود که مفهوم ضرر    میمعلوم  ،   به آنچه ذکر شد    توجه با  اسـت و    »یعرفـ « مفهـوم    کی

ـ ی فرض مسئله    در. مراجعه نمود  »عرف« به   دی با ي موضوع ضرر  نیی تع يبرا ادن  دسـت د   از«یعن

 ارزش و ي دارای از لحـاظ عرفـ  هـا   نوع فرصـت   نی ا رایز،  داند می آن را ضرر     »عرف«،  »فرصت

 و  ي مـاد  هـاي   نهیهز،  ها  کسب فرصت  اشخاص حاضرند در برابر       و باشند می به پول    میقابل تقو 

   2. صرف کننديمعنو

  ضرر باید مستقیم باشد: بند دوم

ر یـ خـسارت غ  «و   3»میخـسارت مـستق   «: کننـد   یم مـ  یم تقس خسارت را به دو قس    ،  »حقوقدانان«

، سارات غیـر مـستقیم    خـ امـا در قبـال      ،  ان زننده مسئول است   یم ز یدر خسارت مستق  ،  4»میمستق

در خـصوص مطالبـه     « :دارد مـی  قانون آیین دادرسـی مـدنی مقـرر          »520« ماده .مسئولیتی ندارد 

خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیـان وارده بالواسـطه ناشـی از عـدم                  ،  ت وارده خسارا

اگرچـه ایـن مقـرره در مـورد         » ...اجراي تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده اسـت            

 یتفـاوت ،  ی کـه ذکـر شـد      و مـسئولیت  د» وحـدت  « با همان مبناي   ولی،   است مسئولیت قراردادي 

   5.يا قهری باشد يت قراردادیکند که مسئول ینم

 در ورود   يگـر یچ علـت د   یست که ه  ین ن یواسطه بودن ضرر ا    بیمقصود از   ،  اند  البته گفته 

 و خـسارت  فعل ضررين یب »ی عرفتیبرابطه سب« بلکه مالك احراز، ضرر دخالت نداشته باشد 

 بخواهد کـه  زیان زننده جبران خسارت وارده را از       تواند می ی در صورت  زیان دیده  6.ستوارده ا 

 وجود  یت عرف یرابطه سبب ،  میرمستقی در ضرر غ   یول،   سبب ورود خسارت مزبور باشد     عرفاً وي

مگـر آنکـه سـبب      ،  دانـد  مـی را مـسئول     نیز همین تلقی را دارد و سبب مستقیم          »عرف« 7.ندارد

 رابطه علیت بین سبب مستقیم و ضـرر را          ،تر   باشد که در این صورت سبب قوي       تر  قوي،  دورتر

                                                                                                                                       
 چـه  نکـه ی انیـی  تعي داشته است که بـرا انی مفهوم آن به صراحت بنیی و تب ي موضوع ضرر  نیی در خصوص تع   ینراقاز طرفی مرحوم     -1

 است کـه بـر حـسب    هیپس بر فق«:سدینو می باره نی در اهی فقاین.  مراجعه نمود به عرفدیبا، ستی ضرر ن يزیه چ  ضرر است و چ    يزیچ

» کنـد  نمی در حکم    ی بودن آن تفاوت   ادی ز ایکم  ،   که عنوان ضرر صادق است     نمود احراز   ی کند و هر گاه از نظر عرف       ی را بررس  ضرر،  مورد

ـ     دیتحد«: سدینو می باره   نی در ا  يو)21ص  ،  ق. ه 1408،  قم،  یرتیمکتبه بص ،  امیعوائد اال ،  یمال احمد نراق  (  اي   العـرف  ی الضرر موکـول ال

 .»... ضرراعدی کمثقال حنطه ال یش نقص هی کذلک و ان کان فکونیفما ال ،  ضررا عرفاًیماتسم

، محمـود ،  یکـاظم :  نـور  ی مجالت تخصـص   گاهی در پا  ی مدن تی از دست دادن فرصت در مسؤول      هیمقاله نظر : ك.براي توضیح بیشتر ر    -2

  )228 تا 185از صفحه  (53 شماره ،1380 زیی پا،)دانشگاه تهران(یاسیمجله دانشکده حقوق و علوم س
www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=49141 
3- Préjudice direct 
4- Préjudice indirect 

 503صفحه ، 451ش ، لوسیطاي، السنهور -5

 49صفحه ، یع حقوقیوقا، ناصر، انیکاتوز -6

  214صفحه ، مسئولیت مدنی، رحیمی  وییصفا -7
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   1. است»رابطه سببیت عرفی«در هر حال آنچه مهم است ؛ کند میقطع 

   باشدبینی پیش قابل  بایدخسارت: ومسبند 

ـ با،  تی تحقق مـسئول   ين است که برا   ی ا ت مدنی ی از شرایط مطرح شده در مسئول      یکی د ی

م یم را بـه دو گـروه تقـس     ی مـستق  يها  خسارت. داشته باشد  » متعارف ینیب  شیت پ یقابل«،  خسارت

گـروه  . بینـی   پـیش ر قابل   ی غ يها  و خسارت ) نی طرف يبرا (بینی  پیش قابل   يها  خسارت: کنند  یم

ـ  ترد يت قـرارداد  یاما در گروه دوم در مـسئول      ،  دانند  ید قابل جبران م   یترد بیاول را    د اسـت و    ی

 به عنوان   ین تفاوت حت  یا. ت وجود ندارد  ین محدود ی ا ت خارج از قرارداد   یگفته شده در مسئول   

در . ت خارج از قرارداد مطرح شـده اسـت        ی و مسئول  يت قرارداد ی مسئول کی از عوامل تفک   یکی

ن مـالك اسـت و اگـر        ی طـرف  يها  بینی  پیشها و     خواسته،  ت اراده یبر اساس اصل حاکم   ،  قرارداد

 و جبـران آن را   نباشد در واقع وارد قلمرو توافق و قـرارداد نـشده اسـت   بینی پیش قابل  يضرر

وجـود رابطـه    ،   نباشـد  بینی  پیش قابل   يبه عالوه اگر ضرر   . ن نسبت داد  یتوان به توافق طرف     ینم

   2.د استیز مورد تردی قرارداد نيان ضرر و عدم اجرای متیسبب

 است که در هنگام     یساراتمتعهد تنها مسئول خ   ،   در مسئولیت قراردادي   »حقوق اروپا «در  

ـ پوت « مثل »فرانسه« مشهور   حقوقدانانآثار   ن حکم از  یگفته شده ا  .  شده است  ینیب  شیعقد پ  ، »هی

در قانون آمده   ،  مندرج بوده » ژستید« که در مجموعه     »یمور«ده که از متن کهن      یاستخراج گرد 

ت یـ م بودن ضرر را در واقع همـان شـرط قابل     یمسلم و مستق   4 برخی »سهفران«حقوق  در   3.است

 ییهـا   انیـ در واقع همـان ز    ،  انباری ز ریم تقص ی و مستق  يج ضرور ی دانسته و معتقدند نتا    ینیب  شیپ

 ری تقـص یعی و طبيجه عادی که نتيآید و ضرر می حاصل زیانبار از عمل    ياست که به طور عاد    

ـ        يآن ضرر ،  ستیخوانده ن  ـ یب  شی است که نوعاً وقوع آن قابل پ ـ  نبـوده    ین م یمـستق  ا مـسلم و   ی

   5.ستین

ـ   پـیش موضـوع قابلیـت     »  باکـسندال  یهـادل « مشهور   ي در دعوا  »کامن ال «در حقوق     یبین

                                                                                                                                       
 یـک گـاو مـریض را بـه     اي هحقوقدان فرانسوي در باره ضرر مستقیم وغیر مستقیم مثالی را ذکرکـرده اسـت کـه اگـر فروشـند             ،  پوتیه -1

بلکه باید قیمـت حیوانـاتی   ، نه فقط باید قیمت آن را پس بدهد،  دیگري را نیز تلف کندکشاورزي بفروشد و آن حیوان بمیرد و حیوانات       

باسـتناد  ،  ت دیگري مطالبه کند   تواند خسارا  نمیلیکن کشاورز   ) ضررهاي مستقیم (،   را نیز بپردازد   اند  را که بر اثر سرایت بیماري تلف شده       

نتوانـسته دیـون خـود را بپـردازد ولـذا         ،  اینکه در نتیجه تلف شدن حیوانات نتوانسته است زراعت کند و به واسطه ضرري که کرده است                

ـ     ، اموالش توقیف شده و از این راه      ف ضررهایی به او وارد شده است؛ زیرا حوادث دیگري نیز ممکن اسـت مـانع زراعـت و باعـث توقی

  )65ص، مسئولیت مدنی، لورراسا.(ضرر غیر مستقیم است، در این مثال ضرر ناشی از عدم زراعت و توقیف اموال .اموال گردد

  همان -2
3- Le Tourneau (P.) op.cit. n°356 p. 352.  
4- Civ. 1. 18. Janv. 1989 D 89. 25 janv. 1989 p 89 cité par Viney (G.) Ibid.  
5- «Le dommage direct est précisément alors ce dommage prévisible et évitable. Que la faut implique« Savatier (R.) Traité de la 
responsabilité civile en droit français. T. II. op.cit. n°471 p. 21.  
et Starck (B.) Roland (H.) Responsabilité délictuelle 4e éd. n°1214. 
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   1.خسارت مطرح شده است

   در فقه وحقوق ایران یبین پیشقابلیت  )الف

فعل ،  »اتالف«زیرا در   ،  شود نمی مطرح   »اتالف«مسئولیت ناشی از    ن شرط در    ی ا »فقه«در  

و قصد و مانند آن تاثیري بـر         جهل علم و  شخص به صورت مستقیم موجب زیان شده است و        

 از  یت ناش یمسئول دراین شرط   لیکن   2،باشد نمی هم شرط    یبین  پیشلذا قابلیت   ،  مسئولیت ندارد 

جـاد  یا«: ف کرده اسـت   ین تعر یب را چن  یتسب» یمحقق ثان « . دارد ي شتریبروز و ظهور ب   ،  بیتسب

اه سـبب   هرگـ ،   باشـد  يگـر یز د یـ کن علت خـسارت چ    یتلف به واسطه آن حاصل شود ل       آنچه

: دیـ گو ی مشابه میفیز در تعرین» یعالمه حل« 3.»... خسارت با آن بشود  ینیب  شی باشد که پ   يزیچ

 »فقهاء«سایر  4».ت استیجاد مسئولیموجب ا...  علت خسارت شودینیب شی سبب پ يهرگاه برا «

   5.نیز نظرات مشابهی دارند

توان از    یان را م  ی ز ینیب  شیت پ یرد که شرط قابل   ز وجود دا  ی ن يگری فروع د  » امامیه فقه«در  

ـ ز،  7گـشودن قفـس پرنـده     ،  6يگـر یت آب به ملـک د     یآنها استنتاج کرد؛ به عنوان مثال سرا       ان ی

  . ...و 9گرانیکندن چاه در ملک خود و دعوت د، 8وان به مهمانیرساندن ح

ـ ؛ ا ی مـدن  قانون» 221«ر از ماده    یغ،  »ایران«در قوانین    » 386«و »379«ن شـرط را از مـواد     ی

ـ قـانون در  » 55«ماده  » 2«بند،  قانون تجارت  عـه و   ی در مـورد ود    یقـانون مـدن    »614«مـاده ،  ییای

 یدر قانون مدن   10.اند  ز استنباط کرده  ین،  ی عموم يس انبارها یب نامه مربوط به تأس    یتصو» 4«ماده

ت یانـد کـه تحقـق مـسئول         جـه گرفتـه   ین نت ی چنـ  یقانون مـدن  »221« از ماده    »دانانحقوق« یبرخ

                                                                                                                                       
1- De Page. op.cit. p.145.  

  آن روز به دهکده مجاور برود و       يسپارد تا فردا    ی م یابان آن را به شخص    یشکند و آس    یاب م یله آس یم»  باکسندال یهادل« مشهور   يدر دعوا 

خواهان طـرح  . گرداند یابان بر نمیه آس نموده و تا پنج روز بعد قطعه سالم را ب          ی تعهد خود کوتاه   ي در اجرا  يکن و یل،  دیر نما یآن را تعم  

ـ ،  کند  ین حکم به نفع خواهان صادر م      یکند؛ در ابتدا دادگاه نخست      یاب خود را مطالبه م    ی آس یلی از تعط  ی نموده و خسارت ناش    يدعو کن یل

ـ قابل، مجیـد ی، از غمـام به نقل  (.دینما ین را رد میحکم دادگاه نخست ،  خوانده در ورود خسارتینیب شیل عدم پیدادگاه پژوهش به دل  ت ی

 )115ص، 1383، چ اول،  انتشاریشرکت سهام، تهران، یت مدنی ضرر در مسئولینیب شیپ

  349ص،  در فقه امامیهمسئولیت مدنی، حکمت نیا -2

، یمحقـق ثـان   (» راًیـ کون وجودها معه کث   یتوقع معه عله التلف بان      یاذا کان السبب بما      يحصل التلف عنده لکن بعله اخر     یجاد ما   یدر ا  -3

 )215، صباب غصب، 2ج، جامع المقاصد

ی، چـاپ سـنگ  ، قواعـد االحکـام  ، یعالمه حل(» ... االتالفیکالحافر و فاتح رأس الظرف والمکره عل، اذا کان السبب لتوقع تلک العله « -4

  )198، ص1ج، تا یب

  )435، ص2ج، نیعناوي، ا رفتاح مراغهیم(» قصد تلک العلهیاذا کان السبب مما ... « -5

   59ص، 37ج، جواهر الکالم، محمد حسنی، نجف -6

  144ش، ق. ه، 1361، در دو مجلد، قمي، روز آبادیمکتبه الف، ر المجلهیتحر، نیمحمد حس، کاشف الغطاء -7

   363ص، 15ج، مسالک االفهام، ید ثانیشه -8

 همان  -9

  65-62صص، یت مدنی ضرر در مسئولینیب شیت پیقابلی، غمام -10



 75مدنی     ارکان مسئولیت 

 

ن قرارداد  ینکه ضرر در قلمرو انتظار طرف     ی بودن ضرر است و ا     ینیب  شی مستلزم قابل پ   ،ي قرارداد

   1.باشد

ـ  نما ي اقدام بـه امـر      تعهد یاگر کس «: دارد  ی مقرر م  یقانون مدن » 221«ماده   ـ ،  دی ا تعهـد   ی

، در صورت تخلف مسئول خـسارت طـرف مقابـل اسـت           ،   کند ي خوددار يد از انجام امر   ینما

ا برحـسب   یـ ح باشد   یا تعهد عرفاً به منزله تصر     یح شده   ینکه جبران خسارت تصر   یمشروط بر ا  

  . »قانون موجب ضمان باشد

مستلزم ،   چون جبران خسارت   ن شرط و برداشت آن از ماده گفته شده است         یه ا یدر توج 

ن اسـت کـه تـا جبـران     ی اهدهند ح است پس نشانیمنزله تصر به  باشد که     ی م یا عرف یح و   یتصر

   2.ستیجبران آن الزم ن، ن وارد نشودی طرفخسارت در محدوده اراده

ر در  یا تأخ یعدم انجام   (لف   از تخ  یخسارت ناش ،  در مسئولیت قراردادي  ،   معتقدند یبرخ

ل قـرارداد در حـدود      یبـه هنگـام تـشک     ،  له متعهـد  ی وسـ   د به یبا،  ت آن یفیا ک یت و   یو کم ) انجام

تـوان متعهـد را ملـزم بـه جبـران آن              ین صورت نم  یر ا یدر غ ،   شود ینیب  شیمتعارف و معقول پ   

ـ  یاز رابطـه سـبب    «: نـد یگو  یننـد و مـ    دا  ین شرط م  ی ا ي را مبنا  تیرابطه سبب ،  آنها 3.دانست ن یت ب

ـ       ی ب یتیتوان مسئول   یز نم یتخلف و ورود خسارت ن     ـ یب شیش از انـدازه قابـل پ  ي بـرا  و التـزام ین

ن تخلـف   یت ب یه بر رابطه سبب   ی است و تک   ي ت قرارداد ی بحث مسئول  هرا حوز یز؛  رفتیمتعهد پذ 

ت یت مـسئول  یمحـدود .  اسـت  ير قـرارداد  یـ  وغ يت قهـر  یط بـه مـسئول    و ورود خسارت مربو   

ر قابـل   یـ شود که در صورت بروز خسارت غ        یباعث م ،   خسارات ینیب  شیبه حدود پ  ،  يقرارداد

   4.»... گرددیز منتفیت نیرابطه سبب ، ینیب شیپ

ـ یب  شیر قابل پ  یضرر غ «: د دیگر نیز معتقدند   ی اسات یبرخ ـ  بـه طـور معمـول ضـرر غ         ین ر ی

ـ    یم بودن ضرر را از شرط غ      یتوان گفت شرط مستق     ین م یبنابرا.  است میمستق ـ یب  شیر قابـل پ  ین

   5.»ح نشده استین شرط تصری به این جهت در قانون مدنید به همیکند و شا یاز مین یبودن ب

   ینیب شیت پی شرط قابليمبنا )ب

ـ یب  شی شرط پ  يبنان م یی تب ي برا ی از مبان  یکی ـ  ز ین  در قـرارداد    ت اراده یـ ان تبلـور حاکم   ی

ل آن اسـت کـه      یست به دل  یقابل جبران ن  ،  ریپذ   نا ینیب  شین مبنا اگر خسارت پ    یبر اساس ا  . است

                                                                                                                                       
ـ  و ام  150ص،   دانشگاه تهران  یاسیوم س دانشکده حقوق و عل   ،  ها  ات قرارداد ی کل یرات درس یتقری،  حسنعل،  انیدرود -1 ی،  قـائم مقـام    يری

، 4ج،  هـا    قـرارداد  یقواعد عمـوم  ،  ناصر،  انی و کاتوز  1ص،  یت مدن یمسئول،  حسینقلی،  نژاد  ینیحس  و 246ص،  حقوق تعهدات ،  دیعبدالمج

  812ش

  812، ش 4 کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج -2

   80ص، 1382 مجد: تهران، چ دوم، ر قراردادها و تعهداتآثاي، مهدي، دیشه -3

   81ص، همان -4

  215ص، مسئولیت مدنی، محمود، ت نیامحک -5
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ن یتـر طـرف     ن قرار نگرفته اسـت و بـه عبـارت سـاده           یاز ابتدا جبران آن در قلمرو تعهدات طرف       

   1.اند  را تعهد نکردهين ضرریجبران چن، قرارداد

 و معتقدنـد عمـل خوانـده نـسبت بـه            اند   دانسته »تقصیر« دیگر مبناي این شرط را       یبرخ

ـ تـوان او را در برابـر ا         یست و نمـ   ی ن ریتقص،  شود  ی نم ینیب  شی که پ  ییها  انیز هـا    انیـ گونـه ز    نی

ـ  و غفلت شود و مقصر بـه شـمار آ   یاطیاحت  ینکه شخص مرتکب ب   ی ا يخطاکار شمرد و برا    ، دی

   2.ر و قابل احتراز باشدی پذینیب شید ضرر پیبا

ـ       ینت،  انی بودن ز  ینیب  شیضرورت قابل پ  ،   دیگر یبه نظر برخ    یجه احترام بـه اصـل اخالق

   3.است» حد و مرز یت بیعدم مسئول«

 کـه در    ی کـه خـسارت    ین معن یبد،  است» تی سبب رابطه«ه آن با    ی منتخب ما توج   ياما مبنا 

ن علـت   یآید و به همـ     نمیبه شمار   » میمستق«ست در واقع ضرر     ی ن ینیب  شیهنگام قرارداد قابل پ   

تـوان آن را بـه نقـض عهـد            ی است کـه مـ     ي تنها ضرر  ینیب  شیضرر قابل پ   4.ستیر ن یپذ  جبران

 متعهـد منتـسب   ری نباشد عرفاً به تقـص ینیب شیابل پ  که به طور متعارف ق     يمنسوب کرد و ضرر   

ـ  ما را از شرط قابل     ،تی رابطه سبب  يرسد مبنا   یبنابراین به نظر م    5.ستین ـ  ی ـ یب  شیت پ ـ  ین ـ ن  ی ب از ی

 گفتـه   ی است و تمـام مبـان      »تیاحراز رابطه سبب  «ن شرط همان    ی ا يتوان گفت مبنا    یکند و م   می

ن شـرط خـود را   یالبته ا. گردد مین مبنا باز یبه هم ) ی اخالق يمبنا،  ت اراده یحاکم،  ریتقص(شده  

ـ  در عنوان قابل   يت قرارداد یدر مسئول  ـ   پـیش ت  ی و » بالواسـطه « در   يت قهـر  ی و در مـسئول    یبین

  . بودن ضرر ظاهر کرده است» میستقم«

  ضرر قبالً جبران نشده باشد: بند چهارم

 قـانون   319مـاده   (دو بـار مطالبـه خـسارت نمایـد        ،  تواند براي یک ضـرر     نمیزیان دیده   

 مـسئولیت و بیمـه      هـاي    در بیمـه   »شرکت بیمـه  «؛ فرض این موضوع در جایی است که         6)مدنی

در این موارد زیان دیـده       ،کند میبه زیان دیده خسارت پرداخت      ،   به جاي واردکننده زیان    اموال

تمـام خـسارت را     ،  مگر اینکـه شـرکت بیمـه      ،  تواند بار دیگر از عامل زیان خسارت بگیرد        نمی

طالبـه  م،  از عامل زیان  تواند مابه التفاوت ضرر را       میکه در این حالت زیان دیده       ،  پرداخت نکند 

                                                                                                                                       
1- Le tourneau (P.) et Cadiet (L.) op.cit. p.1033..  
2- Planiol (M.) et Ripert (G.). Traité pratique de droit civil français. n°517.  

ج آن از   ی که نتا  ي امور ين رأ یرا ا ی برداشت کرد ز   17/12/39 مورخ   2903 شماره   هی رو  وحدت يتوان از رأ    ین نظر را م   یران ا یدر حقوق ا  

،  اسـت یک رکـن نـوع  یـ  ی از نظر عرفینیب شیت پیلد گفت قاب  یالبته با . داند  یط نم ی وتفر يتعد،   خارج است  نی ام ینیب  شیتوان متعارف پ  

 .  به شمار آوردیک رکن شخصیتوان آن را  یم، له متعهد شرط باشدی وس  ضرر بهینیب شی اگر پیول
3- Ibid 
4- Esmein (P.)Troit problèmes de responsabilité civile. Revue Trimestrielle de droit civil. 1934 p. 320.  
5- Planiol(M.) et Ripert Traité pratique de droit civil Français par Esmein (P.) T.VI n°531. Et Savatier (R.) op.cit. n°471.  

کی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر             را از ی   تمام یا قسمتی از مال مغصوب     ،  اگر مالک «: مطابق ماده مذکور   -6

 ».ندارد
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موضـوع منـصرف از بحـث       ؛   که بیمه خـسارت نیـستند      هایی   عمر و بیمه   اما در مورد بیمه    ؛کند

   . سرمایه گذاري استزیرا ارتباطی به خسارت ندارند و در واقع نوعی، است

    بودن حق مبناي مطالبه ضرر و مشروعالزامی :بند پنجم

 لطمـه وارد شـده       و قانونی   یا غیر مالی مشروع    حق مالی ضرري قابل جبران است که به       

باشـد؛   به نحو مشروع وقانونی       متوفی  و یا واجب النفقه    بنابراین اگر خواهان تحت تکفل    . باشد

 به قتل برسد و ادامه پرداخت       و کسی که ملزم به پرداخت مال یا نفقه بوده توسط شخص ثالث            

ضـررهاي ناشـی از نـاممکن شـدن     ، تواند در مقابل شخص ثالث  میصاحب حق   ،  ممکن نشود 

بلکه براساس یـک    ،  اما اگر هیچگونه تعهد و الزامی وجود نداشته باشد        ،  پرداخت را مطالبه کند   

ونی ومشروع بین متوفی و زیان دیـده        یا رابطه قان  ،  تعهداتی بوجود آید  ،   یا وجدانی  قول اخالقی 

   1.قابل پیگیري نیست، تبعات نقض این تعهد، نباشد

اگر به نفع مشروع فردي لطمه وارد شود از مـصادیق ضـرر             ،  حقوقدانانبه نظر برخی از     

اخـالق  « و »عـرف «یعنی نفعی که قـانون آن را منـع نکـرده و    ، قابل جبران است و نفع مشروع   

اعم از اینکـه واجـب      ،   متوفی باشد  اگر شخصی تحت تکفل   آن را تایید کرده است؛ لذا       ،  »حسنه

 وي برخوردار باشـد حـق        ومستمرّ  به شرط اینکه ازکمک مالی منظم      ، متوفی باشد یا خیر    النفقه

امـا بـه    2.ظم و به منزله وضعیت حقوقی است   زیرا این حمایت مالی من    ،  مطالبه خسارت را دارد   

ی است که موجبات آن کامل نیست و چـه          عدم النّفع رسد این ضرر در واقع از مصادیق         مینظر  

 این منـافع جنبـه احتمـالی داشـته          لذا؛  نمود میکمک خود را قطع     ،  بسا شخص در زمان حیات    

  . ملزم به پرداخت انفاق استومتفاوت از موردي است که شخص به حکم قانون

  ) ضرر (انواع خسارت: ومس گفتار

 »يضـرر معنـو   « و   »يضرر مـاد  « به   ی کل يبندم  یک تقس ی است که در     ی انواع ي دارا »خسارت«

  .گردد یم میتقس

  ي ضرر ماد:بند اول

  :رددگ یم میر تقسی زيز به ضررهاین ضرر نیا

ل ی هنگام تحو  ي کارگر اینکه         مثل،  دا کرده است  ی است که وجود پ    يو آن ضرر   3ضرر موجود  -

  4.دیکاال آن را ناقص نما

                                                                                                                                       
 61ص، 1388، انتشارات خرسندي، تهرانها،   وجبرانحقوق مسئولیت مدنی، حسن، ره پیک -1

 109ص، مسئولیت مدنی، صفایی ورحیمی -2
3- Préjudice actuel  

   11صفحه ، يت قراردادیمسئولي،  لنگروديجعفر -4
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 يراننده عـابر   اینکه         مثل،  نده به طور حتم واقع شود     ی است که در آ    يو آن ضرر  ؛  1ندهیضرر آ  -

 سـلب   ياز و ر را   ت او قدرت کـسب و کـا       ی به مصدوم  توجهد و با    یر نما ین گ یرا مصدوم و زم   

 .2ل شودی تحميو  بریی و ضررهاکند

، باشـد   ی نم ینده قطع یز درآ یز وقوع آن ن   یست و ن  ی موجود ن  الفعل که ب  ي ضرر ؛3یاحتمال ضرر -

   4.تجبران اینگونه ضررها محل بحث اس

ـ  ن »یضـرر منفـ   «،   قطعـی الحـصول    عدم النّفـع   و به ضرر     »ضرر مثبت «،  يبه ضرر ماد   ز ی

 موجـب   توانـد  مـی   در صـورت احـراز شـرایط       هر دو ضرر بـوده و     ،  در هر حال  اما   5ندیگو  یم

ضرر ممکن است به واسطه از      « : مقرر شده بود   سابقم  .د.قانون آ »728« در ماده  .ت گردد یمسئول

در . »شده است میبین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل              

 بـر جبـران     »مـسئولیت مـدنی   « و قـانون     »مـدنی «جبران اینگونه ضررها اشکالی نیست و قانون        

اینکـه بـر                   مثل،  ز متصور است  ی ن يت قرارداد ی در مسئول  ي ضرر ماد  . تاکید دارند  ها  اینگونه زیان 

 .  متعهد له تلف گرددیمصالح ساختمان، اثر عدم انجام تعهد

   6ي ضرر معنو:دومند ب

   تعریف ضرر معنوي-الف

 کـه یا شخصیت او     شخص بر هوارد خسارت نوع هر:  از است عبارت »يمعنو خسارت«

ـ ثیح و اعتبـار ، عواطـف  و احـساسات   ،  اعتبار،  روح از اعم ،  ندارد یمال جنبه میمستق طور به  تی

 خـسارت  گونـه  هـر  به گرید يریتعب  به؛  دهید انیز  روحی سالمت و اوقات،  یخانوادگ،  یشغل

   .شود یم گفته »يمعنو خسارت« او یمال ریغ متعلقات و شخص خود بر هوارد

ـ امام فقه« و »اسالم شرع« در،  يمعنو خسارت جبران جواز   قابـل  »الضـرر  قاعـده  «از »هی

حـضرت  ،  » بـن جنـدب    هسـمر «در جریـان دعـواي      ،   همانگونه که قبالً بیان شد     . است استنباط

، و این جملـه حـضرت      7.» فی االسالم  ال ضرر وال ضرار   «این جمله را فرمودند که    ،  )ص(رسول

 بـا  و،  يمعنـو  يضـررها  بر »ضرر «عنوان شمول به جهتو بابنابراین  . شد »الضرر« مستند قاعده 

    .نمود يمعنو هاي خسارت جبران به حکم دیبا »الضرر قاعده «به  استناد

 خـسارت  جبـران  جـواز ،  8یاساسـ  قـانون » 171« اصـل  براساس »رانیا« یحقوق نظام در

                                                                                                                                       
1- Préjudice futur 

  12ص ، 1376-1375،  طالبیی و قضایتی تربیمدرسه عال، قم، ه خسارت در فقهی نظریجزوه درسی، د مصطفیس، محقق داماد -2
3- Préjudice éventuel  

  680صفحه ، طیالوسي، السنهور -4

  44صفحه ، 2ش، 9س، 1336، مجله کانون وکال،  تعهداتانجامارت حاصله از عدم خسی، نقلیحسی، کاتب -5
6- Préjudice moral  

  341ص ، 1367، تهران، 12باب ،  مواتأی کتاب اح17، ج، عهیوسائل الش، یحر عامل -7

ضـررمادي یـا    ،  وع یا در حکم یا در تطبیق حکـم بـر مـورد خـاص               در موض   قاضی هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه      « مطابق اصل مذکور     -8
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ـ ا در یقاضـ  حکـم  از یناش يمعنو  خسارت جبران تیمسئول شناخت با. است ثابت يمعنو  نی

 جبـران  امکـان ،  نماید خاص مورد نیا به منحصر را مزبور حکم که یخاص علّت نبودن و اصل

 آمـده   ی مـدن  تیلوئ قـانون مـس    »8«مـاده   همچنـین در    . آید می بدست اصل نیا  از يمعنو ضرر

ـ  اعتبـارات    ایـ  تیثی به ح  واقع خالف  انتشارات ای تقای که در اثر تصد    یکس«:است ـ  موقع ای  تی

 :اسـت مقرر شـده     قانون   نی هم »10« در ماده    و»  وارد آورد مسئول جبران آن است      انی ز يگرید

 کـه   یتواند از کـس    می او لطمه وارد شود      ی خانوادگ ای ی و اعتبارات شخص   تیثی که به ح   یکس«

انون آیـین   قـ »9«هدر مـاد .» خـود را بخواهـد     ي معنو ای ي ماد انی ز لطمه وارد آورده است جبران    

ـ  که قابـل مطالبـه اسـت بـه شـرح ذ            یانیضرر و ز  « : است چنین مقرر شده  ،  دادرسی کیفري   لی

ـ  اشـخاص     اعتبـار  ای تیثی که عبارت است از کسر ح      ي معنو انیضرر و ز  . باشد می  صـدمات   ای

  .»یروح

 افراد  ي و آبرو  تیثیشود که خسارات وارده بر ح      می استفاده   نیموع مواد مزبور چن   از مج 

اما سخن این است که     ،   قابل جبران است   ياز جمله خسارات معنو   ،   اشخاص ی اجتماع ا اعتبار ی

   ؟آیا خسارت معنوي با پول قابل جبران است یا خیر

  بران خسارت معنويجچگونگی  )ب

 ی منطقـ  يارهای هستند که از نظر مع     متفاوت دو مفهوم    مادیتت و   یمعنو،  معتقدند یبرخ

م یر مـستق  یرسـاند و تـأث      یب نم ی آس یی به دارا  ياند خسارت معنو    ز گفته یو ن  1ستندی ن جمعقابل  

ـ  بـا وجـود ا     ؛ستیمال ن   به یابین قابل ارز  ی ندارد و بنابرا   یز در پ  ی ن ياقتصاد بـا اختـصاص    ،  نی

   2.قابل جبران است،  پولیمبلغ

   با پول جبران خسارت معنويالفین مخ-1

  : معتقدند ودانند نمی قابل جبران  با پول رايخسارت معنو، »حقوقدانان« یبعض

 ارتبـاط   ها   انسان  و عواطف  اتیوح با ر  کهباشد   می ی خاص تی ماه ي دارا يخسارت معنو 

  با پـول   ی جسم عاتی ضا ی و حت  ی و عاطف  ی صدمات روح  می امکان ترم  جهیدر نت ؛   دارد تنگاتنگ

 را بـه حالـت نخـست       یتـوان عـضو از دسـت رفتـه انـسان           نمیوقتی  . ستی مقدور ن  یبه سادگ 

 ی و رنجـ   دهی که آزرده گرد   ی روان  و  دار شده  حهیر که ج  ی عواطف می ترم ی اول قی به طر  ؛برگرداند

ـ ن  و آبرویی که ریخته شـده ممکـن         شده لیکه بر شخص تحم     لهی وسـ چیهـ ، ؛ از طرفـی  3.ستی

                                                                                                                                       
خـسارت بـه وسـیله دولـت     ، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است ودر غیر این صورت    ،  در صورت تقصیر  ،   متوجه کسی گردد   معنوي

  .»گردد می اعاده حیثیت، شود و در هر حال از متهم میجبران 

  12صفحه ، 1375،  طالب قمیی قضایمدرسه عال، ه خسارت در فقهی نظریجزوه درسی، د مصطفیس، ادمحقق دام -1

  129صفحه ، اصول مسئولیت مدنی، سیپاتر، ژوردن -2
3- Mazeaud (H J et L.) op.cit. n°329.  
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ـ ز،  افـت یتوان   نمی ي جهت جبران خسارت معنو    یبخش نانیاطم ـ  ارز رای ـ  م یابی  خـسارات   زانی

   1.ستی گونه خسارات مقدور ننی مابازاء اای معادل نیی و تعيمعنو

  پرداخت وجه با  موافقین جبران خسارت معنوي-2

ـ   ی به مواد و متون قانون     توجهبا  معتقدند  ،  برخی دیگر   و در   ی مـستندات فقهـ    نی و همچن

 رقابـل ی مـسلم و غ    يامـر ،  يمسئله ضرورت جبران خـسارت معنـو      ،   متعدد ی عقل لی دال تینها

 در کنـار    گوینـد  مـی  آنهـا .  مسئله است  نی ا دی مؤ »فقهاء« و   »حقوقدانان« نظر غالب .  است دیترد

توانـد مـورد     مـی جبران خسارت با پول نیز      ،  يجبران خسارت معنو   معمول در    هاي  سایر روش 

 شرح  نیبد  متداول در جبران خسارت معنوي     هاي  روش،  یبر اساس متون قانون   . نظر قرار گیرد  

  :است

   2. بردن منبع ضررنی از بایـ موقوف نمودن 

   3.دهی از خسارت دی شفاهعذرخواهیـ 

   4.دی درج مراتب در جراای ی کتبای ی عملیـ عذرخواه

 کـاربرد دارد و اال      ی و جزئ  تی کم اهم  يتنها در صدمات معنو   ،  مواردرسد این    میبه نظر   

 و   خانواده ای فرد   کی بدنام کردن    لیز قب  ا ی و عاطف  ی ناموس ای ی آبروئ ای یتیثی ح میخسارات عظ 

 معـذرت   طریـق از، دی شـد ی روحـ ي وارد کـردن فـشارها   و یا  افراد  دار کردن عواطف   حهیجر

  .قابل جبران نباشد،  در روزنامه و امثال آنهی درج اطالعای یخواه

ـ ا 5.گری نحو د   به هر  دهی از خسارت د   تیثیـ اعاده ح   ـ  ذ  در  کـه   روش نی  »171« اصـل  لی

  .ندارد اشاره شده  جز موارد سه گانهیمصداق،  به کار رفتهی اساسانونق

   6.دهی به خسارت دي ماداء مابازایـ پرداخت مال 

 عـذرخواهی  توان بـا   نمی،   است دی شد ی و عاطف  یت روح ا از موارد که صدم    ياریدر بس 

 ری و چـه بـسا تـأث       بخشید امی را الت  دهی خسارت د  یرنج و آالم و صدمات روح     ،  ی کتب ای یشفاه

ـ  ن يفـر ی ک هـاي   مجـازات .  نگذارد  وي ی بر جراحات درون   یچندان  نظـم  حفـظ    ي بـرا  بیـشتر  زی

                                                                                                                                       
1- Malaurie (P.) Et Agens (Y.) Droit civil Les obligations 2e éd. Cujus 1990 n 247. S cité par Saint-pau(J-C.)Ibid. 

ـ  که در اثر انتشارات مزبور       یشخص... «: دارد می مقرر   ی مدن تی قانون مسؤول  »8« ماده   لیذ -2 ، تیـ  مخـالف بـا حـسن ن       لی وسـا  ری سـا  ای

ه را د وارانی زریصورت اثبات تقص خواسته و در را مزبوراتیتواند موقوف شدن عمل ، می  رفتن باشد  نی در معرض از ب    ای کم و    انشیمشتر

با دستور قطع درخت رفـع   و  انصاري پیامبر به این روش عمل نمود منزل شخصمی به حریحرمت بی در مورد .دی نماالبهاز وارد کننده مط   

  .بود ينو جبران خسارت معلهی وسنی بهتری حاکم بود از تعصبات جاهلياری بسکه هنوز جامعه  آنطیشرا که در .اند خسارت نموده

حکم به  .. .تواند می دادگاه   ...او لطمه وارد شود   شخصی یا خانوادگی     و اعتبارات    تیثی که به ح   یکس« :ی مدن تی قانون مسؤول  »10«ماده   -3

  .»دی و امثال آن نمادی و درج حکم در جرای الزام به عذرخواهلی از قبگری دقی از طرانیرفع ز

   مادههمان -4

  . ی قانون اساس171 اصل لیذ -5

  ی مدنتی قانون مسؤول10ماده  -6
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ـ  ز یارات شخـص  خس جبران،  وضوعم که   یدر حال ،   است ی حقوق عموم  تی و رعا  یاجتماع  انی

ین روش جبـران    مـؤثرتر  بسیاري از مـوارد بهتـرین و       رسد در  میبه نظر    نیبنابرا،  باشد می دهید

  : زیرا  به زیان دیده است»وجه«پرداخت  خسارت

 گـاه یجا،   دارند نهی زم نی در ا  ی غرب که تجربه طوالن    ی حقوق هاي  در نظام  قی طر نیا: اوالً

، ی مطلـوب  هـاي    روش حی متعـدد و صـر     نی قوان بی با تصو  اه   نظام نیدر ا . است کرده   امهمی پید 

 از صـاحب    ياریبـس همچنـین    1.شده است  مقرر   ي به روش ماد   يجهت جبران خسارات معنو   

 مناسـب   اي  لهی صحه گذاشته و آن را به عنوان وسـ         روش نی بر مؤثر بودن ا    حقوقداناننظران و   

   2.اند رفتهی پذيجهت جبران خسارات معنو

ـ تأکروش   نی بر ا  گاه ضمنی  و   حیصربه طور     گاه ي در موارد  »حقوق ایران «نظام  : یاًثان  دی

 آمده  ي از خسارات معنو   ي پس از ذکر مصداق بارز     »مسئولیت مدنی « قانون   »10«در ماده   . دارد

 حکم  یوه بر صدور حکم به خسارات مال       عال تقصیرتواند در صورت اثبات      می دادگاه   ...«:است

 ي خـسارات معنـو    ی جبـران مـال    ی مـاده بـه روشـن      نی در ا  »دینما... گریق د ی از طر  انیبه رفع ز  

به طـور   نیز   ی قانون اساس  »171« قانون مزبور و اصل   »9و 8،  2،  1«در مواد   ،   شده است  بینی  پیش

 توجـه  به ایـن روش جبـران خـسارت     نیزروایاتاز ی در برخ . اشاره دارد به این مساله  یضمن

  .3.شده است

 مـاده   »1« تبـصره    1364سال   در    نگهبان يشورا،  ریدناپذیدالئل روشن و ترد   این   رغمیعل

در مـوارد   «: بود نی مزبور چن  صره متن تب  . را غیر شرعی اعالم نمود      مطبوعات ی طرح قانون  »30«

 ی است که در ماده آمده و همگکی رکالفاظ ای فحش ای تهمت و افترا ثل ميمنظور موارد(فوق 

 کـه   ي و معنـو   ي مطالبه خسارات ماد   يتواند برا  می... یشاک) است ي خسارات معنو  قیاز مصاد 

ـ  نما تی بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکا        راز نشر مطالب مزبو     و دادگـاه مکلـف اسـت        دی

  ». و مورد حکم قرار دهدنیی و خسارت را تعیدگیبه آن رسنسبت 

                                                                                                                                       
1- Ver. Cass. Civ. 1 17 Juilly. 1990: RaspCiv. Et Assur 1990. n 367; Bull. Civ. I. n 201 cité par Saint-pau(J-C.) op.cit. n◦. 46 p. 12.   

جبران مربوط به   ،  سی پار ي شهرها نافی است ي در دادگاهها  1976 تا   1972 ي سالها نی صادره ب  ي رأ 500 بیقر قی دق يار آم ی بررس کیدر  

 هـزار   80هزار و حداکثر  10 حاصل از حداقل   نیانگیم( فرانک فرانسه    24862 به طور متوسط مبلغ       بوده و   از مرگ همسر   یغم و غصه ناش   

هـزار  10 از حداقل    حاصل نیانگیم( فرانک   39648 مادر مبلغ    ای از مرگ پدر     ی غصه ناش  م و غ جبران   ي و برا   پرداخت شده است   )فرانک

   شده است نیی فرانک تع490هزار و 15 فرزند مبلغ کی از مرگ ی جبران غم و غصه ناشيو برا) هزار فرانک50و حداکثر

  .868-867صص، طیالوس، يالسنهور -2

 اي  را بـر عـده  یاتی و تعده نمودی خود تخطاراتیاز چارچوب اخت» خالد بن ولید« به نام افسران پیامبر از   یکی آن   ی که ط  اي  در واقعه  -3

) ع( علـی  حضرت،   موجود یخی تار بق و طبق سوا   ند قوم شد  نی جبران خسارات وارده بر ا     مأمور) ع (یحضرت عل ،  ه بود از افراد روا داشت   

احمـد  « .پرداخـت نمـود   خسارت مادي به آنهـا    ،  شده بودند تحمل  م ..وتاخت و تاز     لی را که زنان و کودکان به دل       ی و خوف  می عوض ب  در

ـ پ) ع (ی از حضرت علـ     با پرداخت پول   ي معنو هاي  انی کس در جواز ز    چیکنم که ه   نمیمن فکر   «: سدینو می »سیادر  .» گرفتـه باشـد    یشی

  )72ص، 1372، یانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم، تهران، ضی فرضایترجمه دکتر عل، هید، عوض، سیاحمد ادر(
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 ریمغـا را   ي ماد  امر ای به مال    ي خسارات معنو  میتقو،   در مقام اظهار نظر    » نگهبان يشورا«

بران ج« جمله،  هی نظر نی ا افتی در ز بعد ا  »ی اسالم يمجلس شورا «. است دانسته   ی شرع نیمواز

باید یادآوري کرد که شـوراي      ،   البته .1. را از ماده مورد نظر حذف کرد       »ي و معنو  يمادخسارت  

نگهبان تا کنون نظریه رسمی مبنی بر نامشروع بودن جبران خـسارت معنـوي از طریـق مـادي                   

  . صادر نکرده است

 از دردهـا و     ياریم بـس  پـول مـره   «:  با پول باید گفـت      معنوي در موافقت با جبران ضرر    

ـ ا. ترمیم خسارت زیان دیده است     به دنبال    یت مدن یمسئول،  از طرفی  2».متاعب است  م ین تـرم  ی

 پرداخـت   مثـل ،   خـشنود سـازد    يده را از لحـاظ معنـو      یان د ی باشد و ز   ی مال تواند می،  خسارت

  ...ت ویحکومانتشار حکم مویا ، نیغرامت نماد

 و)  به قواعد الضرر و نفی عـسر وحـرج         توجهبا  (شرع در هم دیترد بدون،  خالصه آنکه 

 بـه  يمعنـو  انیـ ز و ضـرر  اخـذ  امکان،  »رانیا یاسالم يجمهور« یفعل هموضوع نیقوان در هم

 ررضـ ،  يماد  انیز و ضرر کنار در تا شده داده حق نیا متضرر به و است شده شناخته تیرسم

، میزان مبلغـی   چه با که سنجد باید ب  قاضی،  در مقام قضاوت  . دینما مطالبه زین را يمعنو انیز و

در  ممکـن اسـت   البتـه   ؛  شود یم تیثیح اعاده او از و ابدی  یم خاطر یتشفّ متضرر ای هیعل یمجن

توانـد از   مـی  این صورت در که شودن زیان دیدهمواردي جبران خسارت مادي موجب رضایت      

  . دیگر براي جبران استفاده کندهاي روش

  حق ورثه در مطالبه خسارت معنوي )ج

 به قـائم مقـامی مـورث حـق         »ورثه«یکی از موضوعاتی که مطرح است این است که آیا           

یـک  : نظـر اسـت     اخـتالف  »حقوقدانان« را دارند؟ در این خصوص بین        مطالبه خسارت معنوي  

نظر دیگر بـر     3. است و قابل انتقال به ورثه نیست       »قائم به شخص  «نظریه این است که این حق       

، نموده باشد و سپس فوت کرده باشد این است که اگر مورث تا قبل از فوت این حق را مطالبه           

 به فعلیـت رسـیده بـه        قوه شده و لذا چون از حالت بال       حق خسارت معنوي تبدیل به حق مالی      

رسد؛ به نظـر     نمیاین حق به ورثه     ،  شود؛ اما اگر متوفی طرح دادخواست ننموده       میورثه منتقل   

  .رسد نظر اخیر به صواب نزدیکتر است می

توانند درد ورنجی که قبل از فوت بر متوفی عارض شـده             می ورثهدر خصوص اینکه آیا     

تواننـد حقـوقی را کـه        نمـی ورثه  ،  رسد می به نظر    لکن،  را مطالبه نمایند؟ اختالف دیدگاه است     
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هر چند برخـی معتقدنـد کـه ورثـه           1.متوفی فرصت اعمال آن را نیافته به جاي او اعمال نمایند          

 فرصـت اعمـال آن را        را که متوفی داشته ولـی      »مسئولیت مدنی «توانند کلیه حقوق راجع به       می

   2.ي او اعمال کنندنیافته است بجا

  ی از صدمات جانی خسارات ناشجبران: پنجمبند 

  خسارت  به عنوان پایه پرداخت دیه )الف

 »دیـه «.  اسـت  »دیـه « محوریت بـا     »حقوق ایران « و   »فقه«در پرداخت خسارات جانی در      

 اسـت   ی حقـوق  سی تاس هیداند،    برخی گفته . شود میمبلغ معینی است که به زیان دیده پرداخت         

ـ  ماه ي لحـاظ دارا   ی در آن لحاظ نـشده و لـذا از برخـ           ی و مدن  يفری ک تی مسئول کیکه تفک   تی

 3. و جبران خـسارت را دارد      »مسئولیت مدنی « عتیطب،  گریدجهتی   است و از     يفری ک تیمسئول

 به نوع صدمه و صرف نظر       توجه با   ی خسارت جان  رادیکه در مورد ا    است   ی مقطوع ي مابازا هید

ـ  به اطراف  ی صدمات عاطف  ای مصدوم و    ي و کار  ی و اجتماع  ي فرد تیاز موقع   او مقـرر شـده      انی

  . تاس

حقوق « که در ، »مسئولیت مدنی« نی از منطق حقوق نوي کامالً جدای بر منطقهی دسیتاس

ـ  دارد و لذا بـا اسـتفاده از تکن        هیتک،  دهی منعکس گرد  »مسئولیت مدنی « در قانون    »انریا  هـاي  کی

با احکـام جبـران     ،   شده انی ب یکه در قانون مجازات اسالم    ،  آن را توان احکام    نمی،  ی قانون ریتفس

   . نمودقی جمع و تلفنی نو»مسئولیت مدنی« ي و معنويخسارات ماد

بـرآورد خـسارت    ،   بـا آن روبروسـت     »مسئولیت مـدنی  « نی که نظام نو   ی از مشکالت  یکی

 و عدم   تی خسارات که شامل رنج مصدوم     نیا.  است ی از صدمات جان   یناش) ی مال ریغ (يمعنو

 ی از صـدمه جـسمان     ی ناش يو خوشنود از دست دادن لذت     ،  ی از صدمه بدن   یدرد ناش ،  سالمت

 یفـ یاز امور ک  ؛   است ییبای و کاهش ز   ی روابط جنس  ای ی اجتماع تیفعال،   عدم امکان ورزش   مثل

 آن فاقـد  ي بـرا مبلـغ  هر مقـدار     صیباشد و لذا تخص    نمی يری است و قابل اندازه گ     ی کم ریو غ 

، مـادي  ریـ  و غ  ي خسارات معنو  نی پس از احراز ا    ها   نظام یدر برخ .  است ی و واقع  ی علم اریمع

مقدار متوسـط  . اند  سپرده» منصفهاتیه«به ، گری دی برخ ر و د  »یقاض« به نظر    آن را  زانی م نییتع

متفـاوت اسـت و در       سـال  کشور سال به     کی در   ی و حت  گری به کشور د   ي شده از کشور   نییتع

ـ  اندازه گاری در فقدان مع  ی حقوق هاي   نظام یبرخ  ي بـرا یارقـام نجـوم  ،  خـسارت نیـی  و تعيری

 بـه چـشم     »کـا یآمر« ی در نظـام حقـوق     آننمونـه بـارز     .  خسارات لحاظ شده اسـت     نیجبران ا 
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 صـورت  » منـصفه اتیـ ه« توسـط  ي و معنو  ی مبلغ خسارات جان   نیی کشور تع  نیدر ا . خورد یم

   1.ردیگ می

ـ  قابل ارز  ی منطق چی بودن با ه   ی مال ری خسارات به علت غ    نیا،  همانطور که گفته شد     یابی

 معـادل   نیی تع ي قانونگذاران برا  ای که توسط قضات     ی و هر راه حل    ستی با مال ن   يو معادل ساز  

از  مبنـاي راهگـشا   ه عنـوان     ب »هید«. ستی ن ی علم یابیقابل ارز ،   شود شنهادی خسارات پ  نی ا یمال

 ي به شمار رود و به عنوان امر       رتی ح ي واد نی راه حل در ا    نی بهتر تواند ی شارع مقدس م   يسو

هم با منطـق      امر نیا.  ملحوظ گردد  ی مال می قابل تقو  ری و غ  مادي ری در مقابل خسارات غ    يدتعب 

  و دسـتورات شـرع مقـدس       یهـ ت فق  سازگار است و هم احترام و افتخار به سنّ         ی حقوق دیجد

  . است

ـ  که عالوه بر د    ي در موارد  ؛وجود دارد  »هید« و   »ارش« در مورد رابطه     رينکته قابل ذک    هی

 عالوه بر حکم توان یبه نظر م،  به مصدوم وارد شده باشد   يگری د ی شده خسارت جسمان   نییتع

ـ  هـا   مـدت بـاره    نیدر ا .  مطالبه نمود  زی را ن  ی اضاف یارش راجع به خسارات جان    ،  هیبر د   نی در ب

 جراحـت  ایـ  ی شکستگی که در پ يد اختالف نظر وجود داشت و به خصوص در مور         ها  دادگاه

 ها   از دادگاه  ياری بس شد ی م جادی عضو ا  ي برا ی نسب ی و از کارافتادگ   ی حرکت تیمحدود،  يعضو

 تنها حکـم    ها  دادگاهبرخی  ابل  در مق . نمودند ی صادر م  زیحکم به پرداخت ارش ن    ،  هیعالوه بر د  

 »هی رو  وحدت يرا« تاًینها. کردند ی را رد م   ی خسارات جسمان  گری صادر نموده و مطالبه د     هیبه د 

   2. شدفی تکلنیی تع»ارش« به عنوان ی باره صادر و به عدم امکان مطالبه مبالغ اضافنیدر ا

 بیـ خارج نمـودن ترک   و   ییبای باعث نقص ز   ی که صدمه جان   ي در موارد  رسد میبه نظر   

 ییبـا ی کـسر ز  بابت ارشیمبلغتعیین ،  مربوطههیعالوه بر د،  شدههیجسم از تعادل و حالت اول  
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ـ ا.  پزشکان شده اسـت هی علي دعاوشی نموده و سبب افزاي به طرح دعو   کی را تحر  مارانی ب ی از حوادث پزشک   یبه مبالغ هنگفت ناش     نی

 هـاي  ی و بررسـ شاتی آزماياری همت گمارند و به بسی دارو و جراح  زی از حد به تجو    شی ب اطی سبب شده که پزشکان با احت      ی از طرف  امر

 بـاال رفتـه   اریان بس پزشکتی مسئول مهی حق ب  گری د رفاز ط .  باال برده است   اری را بس  ی پزشک نهیپردازند ولذا به نوبه خود هز     ب ي ضرور ریغ

 از ياری متضرر شوند وهـم سـاالنه تعـداد بـس    ی پزشکهاي نهی عوامل سبب شده که هم عموم مردم به علت باال رفتن هز  نی ا یتمام. است

 ی و شغل پزشک   ی درمان يتهایفعال نهیدر زم  را   ی بحران تا امور دست به دست هم داده        نی ا یتمام. ندی را رها نما    حرفه پر خطر   نیپزشکان ا 

 ي از جملـه نقـش معـادل مـاد    توانـد  ی مـ هیـ  دسی تاسمیان نیدر ا.  داردی در برآورد نامعقول خسارات جانشهی که ریبحران، دی نما جادیا

 . کندفای ای را به خوبی از خسارات جانیناش خسارات

 قانون مجازات اسالمی    367مستفاد از ماده    «  هیات عمومی دیوان عالی کشور     6/8/1376مورخ  » 619« شماره    رویه مطابق راي وحدت   -2

 قانون  442در ماده   . تعیین نشده باشد   دیه،   اختصاص به مواردي دارد که در قانون براي صدمات وارده به اعضاي بدن              ارش 1370مصوب  

 ونقص در آن باقی بماند دیه معین شده است که حـسب مـورد               ر براي شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودي کامل یافته و یا عیب            مزبو

برخی از این راي وحدت رویه مغـایر بـودن اخـذ             ».تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد         ،  همان مقدار باید پرداخت گردد    

در حالی که مستفاد از راي مزبور غیر قانونی بودن تعیین ارش در جایی کـه قـانون دیـه تعیـین     اند،   را استنباط کردهاد بر دیهخسارات ماز 

 . معالجه وغیره نیستهاي شود و لذا ناظر به خسارات زاید بر دیه از جمله هزینه میکرده است برداشت 
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 خسارات  نیز جبران ا   شود که ا   ری تفس ي به نحو  دی نبا »هی رو  وحدت يرا«و  ،   است یمنطق کامالً

 از صـدمات    ی خـسارات ناشـ    ی معـادل مـال    توان ی را م  هی نحو د  نیبد .دی ممانعت نما  ي ماد ریغ

، بـه شـمار آورد    ) ،   از صـدمه   یدرد و رنج ناشـ    ،  یشامل خود نقص عضو و صدمه جان       (یجان

  . شوده دادي آن نظرگری دی احتمالهاي در مورد جنبه بدون آنکه فعالً

  ی از صدمات جانیناش مازاد بر دیه یخسارات مال )ب

 شی پـ  یمـدت  از امراض و صدمات کـه تـا          ياری سبب شده بس   ی علم پزشک  هاي  شرفتیپ

 اسـت   ي مـاد  يناظر بر ضررها   ها  نهیهزاین  . شداب ي و بهبود  می قابل ترم  نمود یقابل عالج م  ریغ

ـ  دانی آن بر ز   سرایت از   يری جلوگ ای صدمه و    میم تر ي و برا  ی خسارت جسم  رادی ا یکه درپ   دهی

ـ ،  شـده جادی ای خسارت جانی هر چند که در پي و اقتصادی ضرر پول  نیا. شود می لیتحم  یول

 خـسارت   يشـده بـرا    بینـی   پیش از خسارت    دی است و به نظر با     يگری د عتیکامالً از نوع و طب    

ـ د« منظر   نیدر ا . قابل جبران محسوب شود    شده و مستقالً     کی تفک یجان  جبـران   ي کـه بـرا    »هی

 درمـان  هاي نهی که به صورت هزیی با کسر دارادی شده نبا در نظر گرفته   بر جسم    هخسارت وارد 

  . خلط شودافتهیتحقق 

 یتـوجه  شده بود و     حیتصر دیهتنها به پرداخت اصل     ،   ما ی و سابقه فقه   یحقوق سنت  در

امـا  ،   نشده بود  شود ی تلف و نقص مال بر صاحب مال وارد م         ی که در پ   ی خسارات مال  گریبه د 

قـوت  ت ا نوع خسارنی به جبران ازننده انی زفیت و تکلاخساراین  امکان جبران  اکنون نظریه 

لفان و موافقانی دارد که در ادامـه        مخا،  در عین حال پرداخت خسارات مازاد بر دیه       .گرفته است 

  .دهیم میاین نظرات را مورد بررسی قرار 

   دالیل مخالفین خسارات مازاد بر دیه-1

ـ  تنهـا د   ير عمـد  یـ ات غ ی شارع مقدس در جنا    مهمترین دلیل مخالفان این است که       را  هی

ـ فرما مـی ه  یـ ع د یه تشر یچنانکه در آ   نکرده است    يگریز د یواجب نموده و اشاره به چ      و  ...«: دی

 را بـه    ی هر کس کـه مـؤمن      :یعنی»  اهله یه مسلّمه ال  یمؤمنه و د  ه  ر رقب یمن قتل مؤمناً خطاً فتحر    

ـ د،   مورد حسب( کامل   هیک بنده مؤمن را آزاد کند و د       ید  یخطا بکشد با   را بـه   ) ا مـرد  یـ ه زن   ی

ـ  که به سـبب قتـل        يزیگفت تنها چ  توان   می،  نیبنابرا 1.شاوندان مقتول بپردازد  یخو ا ضـرب و    ی

ش یه وارد شده ب   ی عل یمجن که به    ی اگر خسارات  یحت؛  باشد میه  ید د یآ می ی بر جان  ییجرح خطا 

ات در هنگـام    یـ م و روا  یقرآن کـر  ،  گر سخن یبه د . 2ردیگ می باشد که به او تعلق       اي  هیاز مقدار د  
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 هینسبت به قابل مطالبه بودن خسارت مازاد بر د        ،  اند  بوده 1»انیمقام ب «نکه در   یه با ا  یان حکم د  یب

  .  قبول آن استدمل عی دليان در مورد امری و سکوت در مقام باند دهیسکوت ورز

شـارع  ،  ر اسـت   انـسان متعـذّ    يا عضو به مال برا    یم نفس   یتقو به اینکه    توجهاز طرفی با    

ا نفس را به طور مقطـوع اعـالم         ی عضو   هید،  ی و سرگردان  ء آرا ت از تشتّ  يری جلوگ يمقدس برا 

 اسـت و    »عاقلـه «ا  یـ  یه مقطوع بـر ذمـه جـان       ی د انا نفس هم  یدر تلف عضو    ،  پس. کرده است 

   2.ح شارع استیل مازاد بر آن خالف نص صریتحم

، هیـ ارت مازاد بر د    سکوت شارع مقدس در مورد خس      اول اینکه ،  توان گفت  میدر پاسخ   

 کـه   ی درمان بـه شـکل     نهیل بوده است که هز    ین دل یبلکه چه بسا به ا    ،   نبوده است  »انیمقام ب «در  

مبـالغ  ،   درمان نهیدر گذشته هز  ،  در واقع . رود ی زمان ما بشمار م    نی نو دهی مطرح است پد   هامروز

اقـدامات  ،  ی بـودن علـم پزشـک      ییو به علـت ابتـدا     داده   نمی را به خود اختصاص      یتوجهقابل  

 علم و   یدگیچی و پ  ی علم پزشک  شرفتیپ.  محدود بوده است   اری بس می و ترم  ي بهبود يممکن برا 

ـ آ ی بشمار مـ   دی و جد  ه به آن از امور مستحدث     وطابزار و وسائل مرب     و  ی پاسـخ فقهـ    و بـالتبع   دی

 دي بـه عنـوان خـسارت مـا         را رمـان  د هـاي   نهیهزتوان   میبنابراین   .طلبد می را   يدی جد یحقوق

حکم به جبران   ،   شده جبران خسارات   رفتهی در نظر گرفت و با استفاده از اصل پذ         هیمستقل از د  

  .3ادآن د

تـوان گفـت     مـی ،   مقطوع بوده اسـت    تعیین دیه ،   که هدف شارع   ن استدالل یدر پاسخ به ا   

 یان ناشـ یـ ن ضرر و ز   یی تع ي را برا  ییبناار و م  ین بوده که مع   یه مقطوع ا  ین د ییهدف شارع از تع   

ن خاطر بوده اسـت     یار صرفاً به ا   ین مع ین ا ییا نفس مشخص کند و علت تع      یاز صدمه به عضو     

ان را ی ضرر و زیپس اگر بتوان در مواقع. ار مشکل استین موارد بسیزان ضرر در این مییکه تع

  .شود می اضافه بر ضرر ابتداییان یزان ضرر و زین میا؛ کردروشنی تعیین به 

 »ي اصـرار  يآرا«،   ارائـه شـده    گري که براي عدم پرداخت خسارت مازاد بر دیـه         یدلیل د 

                                                                                                                                       
اصطالحی اصولی است و به معناي این است که قانونگذار یا شارع مرادش از بیان عبارت انحصار بوده است و از باب                      » در مقام بیان  « -1

  . ستمثال نبوده ا

چ ، مجمع المسائلی، وسف صانع؛ ی570ص ، 1372، ه قمی حوزه علمیغات اسالمیدفتر تبل، ح المسائلیرساله توض،  یمحمد عل ی،  اراک -2

 یصـاف ... لطـف ا ي، زیـ رزا جـواد تبر یمی، محمد فاضل لنکراناي،   خامنهید علی س:حضرات آیات عظام؛ 670ص ، تا ، بیثم تماریم،  قم،  1

رامون خسارت مـازاد بـر   ید پیآرا و نظرات صاحب نظران و مراجع تقلی، به نقل از ماهنامه دادرس(ی، گانی گلپاضامحمد ر د  یسی،  گانیگلپا

 )24ص ، 9ش ، سال دوم، هید

 مطالعه  60ص  ،  1375،  6 و   5ش  ،  سال دوم ،  )ع (تیفصلنامه فقه اهل ب   ،  د بپردازد ی با هیآنچه بزهکار افزون بر د    ،  د محمود یس،  یهاشم -3

نـه  ین هز ی تـأم  يصد درهـم بـرا    یـ س،  دیدر زمان هارون الرش   ،  به عنوان مثال  . ن مدعاست ید ا ی زمان شارع مؤ   ی و اجتماع  يت اقتصاد یوضع

ک یـ  سـال  یسبرابر با مخارج ) ده هزار درهم (ه کاملیک دیدر زمان شارع ، گریبه عبارت د. کرد میت  ی کفا یک خانواده معمول  ی یزندگ

 یک خـانواده معمـول  یمت سه شتر خرج یا در زمان معاصر ق   یم آ ی درهم حساب کن   100مت هر شتر را     یاگر ق .  بوده است  ینواده معمول خا

  !؟ کند میت یک سال کفایمرکب از زن و شوهر را در 
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ـ  د یأت عمـوم  یه . است  کشور یعال وانی د یأت عموم یه  ي اصـرار  ي در آرا   کـشور  یعـال  وانی

ان ذکر است که   یشا البته 1.اقد مجوز اعالم کرده است    ه را ف  ید مطالبه خسارت عالوه بر      يمتعدد

 ی قبلـ  ياز آرا ،  خ مـؤخر  ی به تـار   يگری د ي اصرار يک رأ ی کشور در    دیوان عالی  یأت عموم یه

   2.ه است را مجاز اعالم نمودهیمطالبه خسارت مازاد بر د عدول کرده وخود 

   دالیل موافقان خسارات مازاد بر دیه-2

   دالیل نظري-2-1

توان حکم به جواز مطالبه خـسارت مـازاد          می که با استناد به آن       یلی دال  مهمترین  از یکی

ز ی جـا  آنتنها بنا بـر یـک تفـسیر         ،  قاعدهاین  استناد به   ،  البته.  است »الضرر«قاعده  ،   نمود هیبر د 

  هـیچ   اینکه نظر به اینکـه     یعنی؛  3باشد ضرر جبران نشده     ینف ،»الضرر«مراد از    و آن اینکه     است

،  شـود  يگـر یهر کس موجب اضرار به د     ،  جهیدر اسالم وجود ندارد در نت      اي  ضرر جبران نشده  

 حـرج بـه     ی نفـ   استناد کـرد؛    نیز »نفی حرج «توان به قاعده     میهمچنین  . دید آن را جبران نما    یبا

ـ به ا ؛   است ی هر گونه حرج خارج    ین نف  است و مقصود از آ     یق و تنگ  ی ض ی نف يمعنا ن معنـا   ی

ـ  از ا  .ل کند که او را در تنگنا قرار دهد        ی تحم يگری را بر د   ید عمل یچ کس نبا  یکه ه  اگـر  ،  ن رو ی

ـ ای وارد آورد و از عهـده خـسارت برن         ی بر کس  یا بدن ی ی خسارت مال  یکس د او را در معـرض      ی

   4. شارع ممنوع استن از نظری قرار داده است و ایق و تنگیض

بـه موجـب   .  اسـت  بیقاعده تسب ،  هی جواز مطالبه خسارت مازاد بر د      دالیلگر از   ی د یکی

 قانون  331ماده   (دیجبران نما ،   را که سبب آن بوده است      ید خسارت یان با یعامل ز ،  قاعده مزبور 

                                                                                                                                       
 مطالبـه  يادعـا ، رایـ د نظر خواسته و استدالل دادگاه مخدوش اسـت ز یحکم تجد « : آمده است  68 /14/9 مورخ   »104« شماره   يدر رأ  -1

 يفری شده و دادگاه کیدگی مطرح و رسيفری در دادگاه کي جمجمه شهاب زند  ی و شکستگ  ي بر اثر ضربه مغز    م از جر  یان ناش یضرر و ز  

ن جرم تحـت    یاثر هم ان وارده به شخص مزبور بر       ی ضرر و ز   يدعو،  نیبنابرا. ن نموده است  یات مع ی را بر طبق د    هیدر حکم خود مقدار د    

 يفریق مراجع ک  ید از طر  یه اعتراض داشته باشد با    یت د ید نظر خواه در مورد کم     ی تجد گرباشد و ا   میه فاقد مجوز    یر از د  ی غ يگریعنوان د 

دگاه گر دای به شعبه دی مدنین دادرسیی قانون آ576ت ماده ی با رعایدگید رسیشود و تجد میحکم فرجام خواسته نقض ،  لذا. دیاقدام نما 

  » محول استي ساریعموم

 اظهار داشته است کـه      هیدر خصوص مطالبه خسارت مازاد بر د       1362 / 3 / 22خ  یدر تار نیز   یی قضا یعال يات شورا ئسون استفتا یکم -2

 بابت خسارت يدن ون محکوم نموید و همچنیز محکوم نمایبابت مخارج معالجات نی، ه مقدر شرعی را عالوه بر دیتواند جان نمیحاکم 

 يرویپ،   داشته ی وقت جنبه مشورت   یی قضا یعال يات شورا ئون استفتا یسیاز آنجا که نظرات کم    .  ندارد يمجوز) منافع فائته (ی  از کار افتادگ  

 قـضاییه   نظریات مشورتی از اداره حقوقی قـوه      . ندیم نما یتوانند بر خالف آن اتخاذ تصم      ، می جهیست و در نت   ی ن ی محاکم الزام  ياز آنها برا  

 يت از آنهـا بـرا  ی دارد تبع  یز جنبه مشورت  ی ن  قوه قضاییه  یاز آنجا که نظرات اداره حقوق      ولی،   دارد نیز داللت بر نفی خسارت مازاد بر دیه       

مطالبـه خـسارت    ،  ات مذکور است   مؤخر از نظر   ی که از لحاظ زمان    يگری در نظر د   یان ذکر است که اداره حقوق     یشا. ستی ن یمحاکم الزام 

  .ه را مجاز اعالم کرده استیمازاد بر د

  18ص ، ق .  ه 1408ی، رتیبص، قم، عائده چهارم، امیعوائد اال، مال احمد، نراقی -3

همچنـین آیـات عظـام ناصـر        . 194ص  ،  1373،  زانیـ نشر م ،  1چ  ،   اسالم يفری نو در حقوق ک    هاي  دگاهید،  د محمد حسن  یسی،  مرعش -4

 قوه  یاداره حقوق . اند   را قابل مطالبه دانسته    سید عبد الکریم موسوي اردبیلی و حسین نوري همدانی خسارت مازاد بر دیه            ،  م شیرازي مکار

  ه است حرج اعالم کردی را قاعده نفهیل قابل مطالبه بودن خسارت مازاد بر دی از دالیکی خود یه مشورتیه در نظریقضائ



      مسئولیت مدنی88

از شـود   نمی جبران خسارت آن ،هی پرداخت د باکند که  می را وارد    ی خسارت ی جان ی وقت ؛)یمدن

  .دید آن را جبران نمایبا، ن خسارت بوده استی خود سبب اکهنجا آ

   دالیل قانونی-2-2

ـ ی زم يه موتـور  یـ ل نقل یدارندگان وسـا   تصادفات    قانون بیمه  »1« ماده »3« در تبصره   و  ین

 از  ی ناشـ  ا ارش ی هیهر نوع د  ،  یمنظور از خسارت بدن   « :ستمقرر شده ا   »1387« مصوب   یلیر

ـ  ـ موقـت   یا کلی یجزئ (یازکارافتادگ، نقص عضو، یشکستگ، صدمه ـ ) ا دائـم ی ـ ا دی ه فـوت  ی

ز چنانچـه   ینه معالجه ن  یهز. ن قانون است  یمه موضوع ا  ی به سبب حوادث مشمول ب     شخص ثالث 

  .» قانون خواهدبودنیامه موضوع یجزء تعهدات ب،  نباشديگریون دمشمول قان

 که به شخص هایی انیه زیکل،  »مسئولیت مدنی «قانون  »3 و   2،  1«مواد  به موجب   همچنین  

ـ از ا .  بمانـد  ید جبـران نـشده بـاق      ی نبا يچ ضرر یو ه  د جبران شود  یشود با  میوارد   اگـر  ، ن رو ی

ان یعامل ز ،   وارده به او نباشد    هاي  انی جبران ز  ي برا یشود کاف  میپرداخت   که به شخص     اي  هید

  . دی فوق جبران نماواد به متوجهه ضرر را با ید بقیبا

 »74/36« شماره »ي اصرار يرأ« در    کشور یعال وانی د یأت عموم یه،  در نهایت باید گفت   

در مقام  که   مزبور   ي رأ در.  را مجاز اعالم کرد    هیارت مازاد بر د    مطالبه خس  1375 / 4 / 5مورخ  

ز یک تبر ی ی کشور با شعب چهارم و پنجم دادگاه حقوق        یعال وانی د »13«ن شعبه یاختالف نظر ب  

 قانون راجع به    ياات و فحو  ینکه از احکام مربوط به د     ی نظر به ا   ...«:ه است آمده است   صادر شد 

ان یـ  خسارت ضـرر و ز     انان وارده هم  ید و ضرر و ز    یآ نمیر خسارات بر    ی جبران سا  یات نف ید

 و با التفـات بـه قاعـده         یت مدن یمسئول قانون   »3 و   2،  1«باشد مستفاد از مواد      می یمتداول عرف 

ن گونـه خـسارت بالاشـکال       یـ زوم جبران ا   ل »اتالف« و   بین قاعده تسب  ی و همچن  »الضرر« یکل

  .1»...است

 بر دوش   ینی بار سنگ  لی موجب تحم  تواند ی م ی پزشک هاي  نهی و شرط هز   دیق بیقبول   البته

 . هنگفـت سـوق دهـد    هـاي   نـه ی هز جادی و ا  ی تراش نهی به هز  زی را ن  دهی د انی زننده باشد و ز    انیز

 شـود و چنانچـه   حـدود  متعـارف درمـان م  هـاي  نـه ی به هزیدبا ی م زنندهانی ز تیمسئولبنابراین  

 بـر عهـده     ی اضـاف  هاي  نهیهز،   و گرانتر استفاده کنند    ژهی و هاي  سی خانواده او از سرو    ایمصدوم  

  . خود مصدوم خواهد بود

ایجـاد   یجان صدمه رادی ا ی در پ   است که گاه   »ی از کارافتادگ  خسارت« مهم در مورد     نکته

                                                                                                                                       
 هـاي   نـزد قـضات دادگـاه   هیـ ران خسارات مازاد بـر د جب. 168-167ص ، 1375 سال  کشوریعال وانی دیأت عمومیمذاکرات ه : ك.ر -1

. انـد   دادههیمطالبه مبالغ مازاد بر د امکان نظر به  شانی ا تی دو تهران مطرح شده و اکثر      يفری ک هاي   قضات دادگاه  ي برا  تهران و قبالً   یمومع

ـ  نحـو کـه اگـر د   نیبـد ،  بوده اسـت هی درمان به عنوان مازاد بر دنهی هزت پرداخزیدر واقع پاسخ اکثر قضات تجو   شـده کفـاف   نیـی  تعهی

  . قابل پرداخت خواهد بودهی مازاد بر دنهیهز، را ندهد  درمانهاي نهیهز
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 بـر دوش    ینی سبب خواهد شد که بار سـنگ       ی خسارات از کارافتادگ   رشیپذ،  از طرفی  .شود می

گیرد و از طرفی از خسارت زیان       قرار  ،  زی و ناچ  ي هر چند عاد   ی لغزش ای که در اثر خطا      يافراد

 کـه راه    رسـد  میبه نظر    و مشکالت  فاسد   ی توال نی از ا  زی گر يبرا. دیده نباید چشم پوشی کرد    

 از ی اسـت کـه جبـران خـسارات ناشـ      ایـن »فقـه « و »حقـوق ایـران  « و سازگار بـا   یحل منطق 

صـورت  ،   راه جبران خسارات اسـت     ترین  ی و منطق  ترین   معمول  که از طریق بیمه   را   یکارافتادگ

، مهیدر صورت وجود ب   .  است »یع اجتما نی تام يها  مهیب« آنها   نیتر جی و را  نیتر  گسترده گیرد که 

در  .اسـت  یبه جبـران خـسارت از کـار افتـادگ         ملزم   نی قوان ای و   مهیداد ب  بر اساس قرار   رگ  بیمه

 شیاز پ ،   و توان کسب درآمد خود     ی شغل هاي   و فرصت  ي کار تی به موقع  توجههر فرد با    ،  واقع

ـ  پرداخت نما  مهی حقّ ب  زانی کند و به همان م     هی مناسب خود را ته    مهی قرارداد ب  تواند یم  تـا در    دی

  . پرداخت شودي به ویخسارت ازکارافتادگ، یصورت بروز حادثه و از کارافتادگ

  

  1انباریفعل ز: ومد مبحث

تـوان    ی نم انباریون فعل ز   وجود داشته باشد و بد     »يانباریفعل ز «د  یت با یدر تحقق مسئول  

برحـسب  گردد کـه     میموجب مسئولیت   ،  همچنین گاه ترك فعل    2.ر نمود یضرر را منتسب به غ    

ـ ؛  آیـد  مـی  به وجود    »یفعل منف « و هم از     »فعل مثبت « هم از    يت قهر یمسئول،  تنوع فعل   در  یول

ت ی در مـسئول ي فعـل ضـرر  ين جهـت بـرا  یبه هم،  استی فعل منف غالباً »يت قرارداد یمسئول«

البته ،  کنند یاستفاده م »  تعهد يتخلف از اجرا  «ا  ی »عدم انجام تعهد  « ای» یعهد شکن « از   يقرارداد

؛ گیرد میز گاه با فعل مثبت شکل     ی ن »يت قرارداد یمسئول«را  یز،   از باب غلبه است    ين نامگذار یا

 کـه بـاالخره   ن اعتبـار یتوان به ا می یول،  مال موضوع قرارداد را تلف کند      عمداً ی کس اینکه مثل

 از يهـر نـوع خـوددار    البتـه ؛ گفت»  تعهديعدم اجرا«کرده به آن   خود را اجرا ن    موضوع تعهد 

 و ي فـرد هاي يبه افراد جامعه با آزاد    الیف ماالیطاق    تک لی تحم رایز،  باشد ی نم »تقصیر« قیمصاد

ـ  تعهد کـرده باشـد       ي شخص به موجب قرارداد    نکهیمگر ا ،   است ری آنان مغا  یشخص  از نظـر    ای

 کنـد  ی مـ  مسئولیت جادی ا  فعلی ترك،  گریبه سخن د  . موجود باشد  ي تعهد نی چن »عرف« ایقانون  

 آن وجـود    تکلیفـی نـسبت بـه انجـام       ،  »عرف« ای انونق،  که فعل آن مقدور و به موجب قرارداد       

قرر م نیقانون مد  »952« ماده   .دیدرآ )کوتاهی (طی از آن به صورت تفر     يباشد و خوددار  داشته  

 حفـظ   ي متعـارف بـرا    ای که به موجب قرارداد      ی عبارت است از ترك عمل     طیتفر« :داشته است 

                                                                                                                                       
1- Fait dommageable  

  واژه يت قهـر  ینـد و در مـسئول     ینما مـی  یسخن گفته و آن را بررس     ) Faute (ری از واژه تقص   ي فعل ضرر  ي گاه به جا   در حقوق فرانسه   -2

(Faute délictuelle) يت قراردادیو در مسئول (Faute contractuelle ( شود میمطرح.) Mazeaud (H L et J) op.cit. p. 419.(  
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  .کنیم می؛ در ادامه فعل زیان بار را در مسئولیت قهري و قراردادي بررسی ». الزم استریمال غ

  يت قهریدر مسئول:  اولگفتار

   فعل:بند اول

 »آمیزتقـصیر «د ی بايا فعل ضررین است که آیا قابل طرح   و سوال مهم ،  ن خصوص یدر ا 

با توجه ، حقوقدانان یت است؟ به نظر برخیز موجب مسئولین شرط نیا بدون ای باشد  وعدوانی

صرف عمـل یـا فعـل       ،   نهاده  بنا »تقصیر« که مسئولیت را بر      »مسئولیت مدنی «به تصویب قانون    

به ،   نیز باشد تا موجب مسئولیت شود      »تقصیرآمیز«باید   میبلکه این عمل    ،  زیان بار کافی نیست   

ر رسد ب  میاما به نظر     1. عامل زیان باشد   عبارت دیگر فعل زیان بار باید ناشی از تعدي یا تفریط          

 بـدون « کـه مبتنـی بـر مـسئولیت           را قانون مدنی ،  »ئولیت مدنی مس«قانون   2اند  خالف آنچه گفته  

از ی است و ن   ین فعل و خسارت کاف    ی ب تیصرف رابطه سبب  ،  لذا،   است نسخ نکرده است    »تقصیر

  گسترش یافته و   »تقصیردون  ب« هاي   مسئولیت »اروپا« از طرفی در خود      .ستین »تقصیر«به شرط   

ت ی مـسئول  ها  مدتکه   »فرانسه«حقوق  در    از معناي اصلی خود دور شده است؛       »تقصیر« مفهوم

 هـاي    قدرت سابق خود را از دست داده است و مسئولیت          »تقصیر«امروزه  ،  بود ری تقص يبر مبنا 

 انـسان    متعـارف   را عـدول وتجـاوز از رفتـار        »تقصیر«امروزه   3.اند  سترش یافته  گ »تقصیربدون  «

 الزم نیست ولذا تقصیرقابلیت انتساب روانی ،  همانطور که گفتیم نیز»حقوق ایران«دانند؛ در   می

نیـز بـر     4قانون مدنی » 1216«  نیز موجب مسئولیت است و ماده       و مجنون  رفتار صغیر غیر ممیز   

خـواه ناشـی از     ،  فعلی که موجب خسارت شود    ،  »حقوق ایران «در  ،  بنابراین. داللت دارد  این امر 

ن شـرط   آ در   »تقـصیر «موجـب مـسئولیت اسـت و        ،   یا به نحو دیگر    »تسبیب« باشد یا    »اتالف«

 يمبنـا ،  »غـصب « البته در  . بار و خسارت کافی است      وصرف رابطه سببیت بین فعل زیان      نیست

  .نیستت ی به اثبات رابطه سببيازی نی است و حتد نامشروعی از ی ناشت غاصبیمسئول

   ترك فعل:ند دومب

 لی ذبی را به ترت» فعلترك« انواع مختلف    توان ی آن م  نیی روشن شدن موضوع و تب     يبرا

 ی قـانون  فـه یتخلف از انجام وظ     انجام عمل؛  نیترك فعل در ح    : قرار داد  یمورد مطالعه و بررس   

  . خاصی قانونفی و امتناع محض بدون وجود تکليخوددار؛ خاص

  )ترك فعل ناشی از فعل(  انجام عملنی در حترك فعل) الف

 اسـت  یتمـسئول موجب ،  خاص از جانب شخصلخود ترك فع،  فعل ترك نوع نی ا در

                                                                                                                                       
 152ص، مسئولیت مدنی، صفایی و رحیمی -1

  151صفحه ، حقوق تعهداتی،  قائم مقاميریام -2
3- Le tourneau (P.)Encyclopédie dalloz. Responsabilité (En général) n◦. 29 p. 9. 

 » یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن استهر گاه صغیر یا مجنون«:دارد میاین ماده مقرر  -4
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 از ترمـز بـه      یراننـدگ   به هنگام  يا راننده،   مثال يبرا. است فهی از انجام وظ   ي امتناع و خوددار   که

ـ  که چـاه     يمانکاری پ ای کند ی م يموقع خوددار   بـدون هرگونـه     ی را در معبـر عمـوم      ی گـودال  ای

در ایـن    .کنـد ترك و رها    حفر و آن را      حفاظ مناسب    ای راغ خطر عالمت هشدار دهنده مانند چ    

 ستی ن آور انیز،   و مقررات باشد   نی قوان ری کندن چاه هر چند که مغا      ای ادیسرعت ز ،  گونه موارد 

 عدم نصب عالمت هشدار دهنـده در روز و چـراغ مخـصوص در               ایبلکه ترمز نکردن به موقع      

 شـده اسـت و   يگـر یموجـب اضـرار د  )تـرك فعـل   (ناسب عدم نصب حفاظ م    نیشب و همچن  

 »تقـصیر « توسط زیان زننده ترك شده است و نوعی        هستند که    یفی و وظا  فیتکال،  نهای ا تیرعا

   1.از نوع اهمال وکوتاهی است

 نه ترك   شود ی م گرانی موجب اضرار د   یجابی موارد فعل ا   گونه نیدر ا ،  رسد میاما به نظر    

 انیـ سـبب ورود ز ،  و مثبـت هـستند  یجابی کندن چاه که افعال ا     ای ادی مثال سرعت ز   يبرا؛  فعل

  .2 فعل نه تركشود یم

ـ آن را در ملک خـودش ما       مالک که   یدر صورت ،  وارید ۀلا در مس  »فقهاء« نیهمچن  بـه   لی

ـ  در ملک خود و بدون م      ای بسازد   ری آن را در ملک غ     ای بنا کرده باشد     گرانیملک د  ـ  بـه    لی  کی

ـ  ر عالم به خطـر   ،   شود و صاحب آن    يگری به سمت د   لی متما جی بسازد و به تدر    رفط  آن  زشی

 ي خـوددار ی دارد از انجام اقدامات مقتضیی آن تواناری حال که بر اصالح و تعم    نیباشد و در ع   

 کـه علـت تلـف       یدر صـورت   عـل ترك ف  است که    نی جمله ا  نیمفهوم ا  3.دندان میضامن  ،  ورزد

  . استان مضموجب ، باشد

   ی قانونفی از انجام تکليخوددار.ب

ـ ی را بـه انجـام عمـل مع        ی که قانون شخص   دیآ ی م شی پ یهنگاماین مسئولیت     مکلّـف   ین

ن اداره  ئوالمـس  و الزام    فی تکل ای،  4 پدرو مادر  يبرا)حضانت( طفل ي نگهدار فیمانند تکل ،  دینما

 هـا   مخصوص و هشدار دهنده در تقاطع راهي به نصب تابلوهايشهردار و  ی و رانندگ  ییراهنما

 خود عمل نکنـد در      ی قانون فهی به وظ   صورت هر گاه مأمور    نیدر ا  .نی مع هاي  مکانها و    و جاده 

ـ منـشأ ا   . را که بر عهده داشته عمـل نکـرده اسـت           يا فهی وظ رایز،   مقصر است  قتیحق  گونـه  نی

پـس هرگـاه     .اسـت  معتبر   هاي   دستورالعمل  و ها نامه نییآ،   خاص کلمه  يقانون به معنا  ،  فیتکال

                                                                                                                                       
  به بعد196ص ، ی الناشئه عن الفعل الشخصهی العامه للمسؤولهیالنظر، بیالنق -1

 از يجه وجودی وحصول نتی عدم ترك فعل را امریی خویالعظم... ت ایآ(، 45ص، 42ج ،  تکمله المنهاجیمبان،  ابوالقاسمدیس، خویی -2

  ).داند میر ممکن یغ  راآن

  نیـز  مرحـوم صـاحب جـواهر      .44ص،  1369،  میمؤسـسه دارالقـرآن الکـر     ،  3ج  ،  مجمع المسائل ،   محمدرضا دیس...  ا تیآ،  گلپایگانی -3

 .اسـت قابل مجـازات    » تسبیب«از باب   و   محسوب گردد؛    تیعلت و سبب جنا   ترك فعلش    مسئول است که     یتارك در صورت  : فرماید می

  )150ص ، 43ج ، جواهر الکالم، محمد حسن، نجفی(

  »نگاهداري اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است«:  قانون مدنی1168مطابق ماده  -4
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 عمـل کنـد    ی قانون فهیوظآن   به   دیشخص با ،  به صورت قانون وجود داشته باشد      یقاعده خاص ،

  بـه موقـع بیمـار و یـا          در مـداواي   پزشک فهیمانند وظ ،  بودل خواهد   ئو صورت مس  نیر ا یدر غ 

اسـتنکاف  کـه   ... توسط ناجی غریق و    غریق و نجات    قی در اطفاء حر   ینشان  مأموران آتش  یفهوظ

ممکـن اسـت    ،  »مسئولیت مـدنی  «عالوه بر   و  ،  شده محسوب   »تقصیر«،   موارد گونه نی در ا  مأمور

مـادر  «:  آمده اسـت ی قانون مدن  »1176«ه عنوان مثال در ماده       ب .شد با  داشته زی ن يفری ک مسئولیت

 مـادر ممکـن     ری ش ری طفل به غ   هی که تغذ  ی درصورت گرم،   بدهد ری به طفل خود ش    ستیمجبور ن 

ر یمادر مکلف بـه شـ   ،   نباشد  مادر ممکن  ری ش ری طفل به غ   هی که تغذ  یدر صورت ،  نیبنابرا. »نباشد

  مـستوجب خـسارت    مرتکب ترك فعل  ،  ر دادن به نوزاد را ترك کند      ی اگر ش   و دادن نوزاد است  

  .شده است

 که یفعل یکس هرگاه« :دارد می مقرر   )1390مصوب  (  اسالمی قانون مجازات » 293« ماده

 و کنـد  تـرك ،  است گذاشته او عهده بر قانون که را یخاص فهیوظ ای گرفته عهده بر را آن انجام

 بـه ،  حاصل تیجنا باشد داشته را فعل آن انجام ییتوانا چنانچه،  شود واقع یتیجنا،  آن سبب به

 مـادر  که نیا مانند،  است محض خطاء ای،  يعمد شبه،  يعمد مورد حسب و شود یم مستند او

 فـه یوظ پرستار ای پزشک ای ندهد ریش را کودك،  است فتهگر عهده بر را دادن ریش که يا هیدا ای

  .»کند ترك را خود یقانون

 مـصوب  ی و رفع مخـاطرات جـان  نی از کمک به مصدوميماده واحده خوددار،  همچنین

 مـشاهده کنـد و      ی جان  را در معرض خطر    ی اشخاص ای کس شخص    هر« :دارد یمقرر م  »1354«

ـ  بـه مراجـع   ي اعـالم فـور  ایـ  گرانی از ددنی کمک طلبای خود يبتواند با اقدام فور     مقامـات  ای

 يخطـر ،   اقـدام  نی با ا  نکهیبدون ا ،   کند يری آن جلوگ  جهی نت دی تشد ای از وقوع خطر     تداریصالح

 داللت اوضاع و احوال بر ضرورت کمـک         ای ستمداد شود و با وجود ا     گرانی د ای خود او    توجهم

 تـا   ي نقـد  ي جزا ای از سه ماه تا دو سال        يا به حبس جنحه  ،  دی نما يار خودد  امر نیاز اقدام به ا   

 ي باشـد کـه بـه اقتـضا        ی مورد اگر مرتکب از کسان     نیدر ا . محکوم خواهد شد   الیپنجاه هزار ر  

ـ  از سه ماه تا دو سـال         يا حهبه حبس جن  ،  دی بنما ي کمک مؤثر  توانسته یحرفه خود م    ي جـزا  ای

   .» محکوم خواهد شدالی ر هزارکصدی تا الی از ده هزار رينقد

 به کمـک  اجیهر گاه مصدوم احت  «: )1375مصوب  ( قانون   »719«به موجب ماده    همچنین  

 نی استمداد از مأمور   ای و   ی داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمان           يفور

 مـذکور در     از دو سوم حداکثر مجازات     شیحسب مورد به ب   ... کند ي کار خوددار  نی از ا  یانتظام

ـ فی مـاده اعمـال ک     نی در مورد ا   تواند یدادگاه نم .محکوم خواهد شد  »716 و   715،  714«مواد   تی 

  .»دی نماهمخفّف
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توانند ضمن در خواست مجازات      میحال سوال این است که آیا زیان دیده و یا اولیاء او             

نیـز  )  یـا خـسارت دیگـر      حسب مورد دیه  (از وي مطالبه خسارت     ،  ممتنع از این وظیفه قانونی    

ـ انـد،     اعـالم نمـوده     در مورد مـشابه    »فقهاء«برخی   در پاسخ    ؟بنمایند  شـنا کـه در نجـات        یمرب

ـ  که درا  ی و در صورت   استضامن  ،   کرده یشاگردش کوتاه  د داشـته باشـد        نی او را ،  مـورد تعمـ

ـ       2.اند   نیز نظرات مشابهی داده    »فقها«سایر   1.دندان میمستحق قصاص    وي ابنابراین با توجه بـه فت

ناشی از ایـن نـوع       »مسئولیت مدنی «،  3 و همچنین قوانین مربوطه در هر موضوع       »فقهاء«صریح  

  . است مسلّمترك فعل

   خاصی قانونفی و امتناع بدون وجود تکلي خوددار.ج

 که مکلف بـه انجـام       ی ترك عمل  ای امتناع   دلیل به   شخص خوددار  سوال این است که آیا    

در حـال   خیابـان   در   را   یضیمر،  ی مثال هر گاه پزشک    يبرا؟  مسئولیت دارد دادن آن نبوده است     

ـ  نما ي خوددار ي نکند و از کمک و معالجه و       یتوجه و به او     ندی بب يزیخونر  در  یکـودک   یـا  دی

  . کندي خودداراو از نجات  لیکنببیند  او رای کسوحال غرق شدن است 

 اصـل   بـه توجـه زیـرا بـا   ، در این موارد هیچگونه مسئولیتی وجود ندارد     ،  برخی معتقدند 

                                                                                                                                       
   33ص، 42ج ،  تکمله المنهاجیمبان،  ابوالقاسمدیس، خویی -1

ه به انجـام فعـل نجـات        ی عل یات مجن ی ح یعی به طور طب   و از مباشر باشد     يسبب اقو   که یی تارك را در جا     نیز مرحوم صاحب جواهر   -2

 ۀجـ ی نت یسـبب اصـل   ،  ) بـه نـوزاد    ر دادن مـادر   ی ش مثل(ن فعل ملزم و مکلف کرده باشد        یز تارك را بر انجام ا     یتارك منوط باشد و قانون ن     

 معدن   بان در قبال مرگ کارگر     دهی د تی در مسئول  یگانیگلپا...  ا هی آ )233ص،  43ج  ،  جواهر الکالم ،  حمد حسن م،  نجفی (داند میمجرمانه  

 و ستیـ  ضـامن ن یکـس ،  نکرده باشـد ی کوتاه بان در اعالم خطر    دهیاگر د ،   فرض مسئله  در:اند  مرقوم داشته ،   اصابت سنگ  جهیسنگ در نت  

 کـرده او ضـامن      ری خود تقـص   ی و او در نگهبان    اند   داده است مشغول کار شده     ی که در نگهبان   ي بان و تعهد   دهیانچه شرکا با اعتماد بر د     چن

ـ  آ)288ص، 3ج ، 1369، میمؤسسه دارالقرآن الکر، 3ج ، مجمع المسائل،  محمدرضا،  یگانیگلپا( .است  در پاسـخ  ی نجفـ یمرعـش ...  اتی

اگر توجه نداشته فقط بـه    .  است وجه مورد مالك توجه و عدم ت      نیدر ا ... «: فرمایند می ويبان قطار در عدم توجه       در مورد سوزن   ییاستفتا

تـوان مـسئول     نمـی  را   ی سـاه  ای انسان غافل    رای به او مشکل است؛ ز     تیشود و انتساب سبب    می مجازات   ی نظامات دولت  تیخاطر عدم رعا  

ـ ی امام خم  دگاهی از د  یی قضا نیمواز،  نیحس،  نقل از کریمی  (.» مسلم است  نیشد مسئول است و ا     با  حادثه  اگر سبب  ولی. دانست ، 1ج  ،  ین

ضـمان ایجـاد     از موارد ممکن است      یدر بعض «: یندفرما میی   گرگان ي علو یالعظم... ت ا ی حضرت آ  )159ص  ،  1365،  يانتشارات شکور 

در پاسخ بـه    ایشان   ؛». به او ندهد تا هالك شود      ری خود را در مقابل چشم خود بگذارد و آن قدر ش           رخواری ش  فرزند ي مادر نکهیمثل ا شود  

 قتل را نسبت به فرد تارك  باشد که عرفاي  فعل به گونه   رك اگر ت  یبسمه تعال « :ندیفرما مین  یچن منتهی به قتل     ء در مورد ترك فعل    استفتا

ـ ااگـر   تارك فراهم بوده و ي شخص تارك بوده و امکانات نجات مقتول هم برا     ی عرف فهی معنا که انجام آن کار وظ      نی ا به،  دهد  فـرد از  نی

 باشد گرچه ي که حکم قتل بر فرد تارك جار    ستی ن دی صورت بع  نیدر ا ،  شد نمیزد فرد مقتول هرگز کشته       نمی خود سر باز     فهیانجام وظ 

ـ  یکند و فرقـ    نمی صورت حکم قاتل صدق      نی ا ری اکتفاء کرد و در غ     هی نمود و به د    ي کرد و از قصاص او خوددار      اطی احت دیبا  تعهـد   نی ب

  .»ردی دم مقتول مصالحه صورت پذيای موارد با اولنگونهی و بهتر است در استی آن نری و غیشرع

عدم اسـتماع   ،  ) سابق راتی تعز   قانون 606موضوع ماده   ( ها   مسئوالن سازمان  ای نرایمد،   توسط رؤسا   یمالعدم پرداخت   :به عنوان نمونه   -3

ـ  تعز  قـانون 572موضـوع مـاده   (ی انتظامنی مأمورای ي دادگسترنی ضابطي از سو  که بر خالف قانون حبس شده است    ی کس تیشکا  راتی

 راتی قانون تعز574موضوع ماده (اشتگاهها و ندامتگاهها مسئوالن بازد ي به مقامات صالح از سوي تظلمات وای ی زندانمیعدم تسل، )سابق

 مفقـود شـدن     ایـ و عدم گـزارش سـرقت       ) سابق راتی تعز   قانون 711موضوع ماده   ( مأموران ي از سو  می از جرا  یعدم گزارش برخ  ،  )سابق

 فرد  کی که قانون بر عهده      ي کار   عدم انجام  ای)ق ساب راتی قانون تعز  722موضوع ماده   ( اشخاص متصرف  ي پالك آن از سو    ای هی نقل لهیوس

   . شده استبینی پیش کشورها هم ری سانی موارد در قواننی اهیشب.وندندیپ یمکلف گذاشته است به وقوع م
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 حی نص صر  کی بدون وجود    ) قانون اساسی  37اصل   (ها   و مجازات  می بودن جرا  یمعروف قانون 

 بـه    کمـک   از ي مجرد امتناع و خـوددار     بنابراین،  وجود ندارد  ی و مجازات   جرم گونه چیه،  یقانون

 غـرض ممتنـع از      اگـر اند،    برخی نیز گفته   1. به دنبال نخواهد داشت    یتیولئ مس گونه چیه،  دیگران

، گـران ی قصد اضـرار بـه د      رایز،  شود ی محسوب م  »تقصیر«،   و آزار باشد   تی صرف اذ  يخوددار

نـسبت بـه دیگـران قابـل احـراز           تی و ن   در غالب موارد قصد    لیو،  گردد ی محسوب م  »تقصیر«

   2.رود ی به شمار می درونطی از شراگرانیاضرار به دزیرا قصد ، نیست

 توجـه   »فقه اسـالم  «رسد در پاسخ به این سوال باید به فلسفه وضع احکام در              میبه نظر   

ـ  بر نگـاه عم    یمبتن،  »یفقه اسالم « شود؛ سـت و  اومـت نفـس      بـه وجـود انـسان و حر        یق الهـ  ی

 و عـدم  دارد میان بر ی از مراو اخالق قانون  ان  یتعارض م ،   افراد ن در قبال جا   ها  ت انسان یمسئول

معـصیت تلقـی     لیکن گناه و  ،  یست ن »مسئولیت مدنی «کمک در چنین حالتی اگر چه مستوجب        

چ یگر هـ  ید،   نداشته باشد  یه کس  ب  نسبت  قانونی چ تعهد یه يفرد اگراینکه گفته شود     لذا؛  گردد

فـه  یوظدیگـران   در قبـال    انسان   »یفقه اسالم «در   .سخن درستی نیست  ،  نداردنیز   ی انسان فهیظو

ت یطه مسئول یدر ح ،  شودخسارت جانی و مالی دیگران       که منجر به     یدارد و هر گونه ترك فعل     

 یفـه شـرع   ین وظ یا. خورد میوند  ی پ یفه شرع ی وظ با یفه قانون یدر اسالم وظ  . گیرد می قرار   یاله

 ي است و عهد   یک تعهد اله  ین  یا. ستیان انسانها ن  ی از قرارداد و تعهد م     یفه ناش یک وظ یصرفاً  

 زیـرا ،  کند نمی فرد را محدود     اختیارن حال   یان انسان و خدا بسته شده است و در ع         یاست که م  

   3.ت انتخاب اسيمان آزادی شرط اومان است ی ايان انسان وخدا بر مبنایعهد م

 »فقهـاء « و یا قـصاص بـین        دیه مثل »مسئولیت مدنی « یا   »ضمان شرعی « در خصوص    اما

شته و ضمان شرعی     وجود ندا  »مسئولیت مدنی «لیکن نظر غالب بر این است که        ،   است اختالف

   4.شود نمیو دیه ایجاد 

                                                                                                                                       
   به بعد49ص ،  م1978، دمشق ،2ج ،  العامه لاللتزامهیالنظر، نی الددیمحمد وح، سوار -1

   54ص ،  سوارنی الددی؛نقل از محمد وح401ص ، 2ج ، ی مدنتیمسؤول، هیساوات -2

المحالـه و ذلـک إن الجـارح أراد فـساد     ، ک جارحـه یإن التارك شفاء المجروح من جرحه شَر   « :قولی) ع(حیکان المس ): ع( الصادق قال -3

ر أهلها فتجهلـوا و     یلک التُحد ثوابا لحکمۀِ غ    شأ صالحه فقد شاء فساده إضطراراً فکذ       ی شاء صالحاً فاذا لم   یو التارك الشفائه لَم     ،  المجروح

 یکس«: فرمود) ع(حی حضرت مس  یعنی » موضعاً لدوائه و اال أمسک     ي ان رأ  يب ألمداو یکن أحدکم به منزله الطب    یالتمنعوها أهلها فتأثموا فل   

 نموده است و    د مجروح را اراده   فسا،  را جارح یز. ک است ی شر يد در گناه با عوامل جراحت و      یترد یب،  بکند  را ترك  یکه معالجۀ مجروح  

اضـطراراً فـساد مجـروح را اراده کـرده اسـت و      ،  را اراده نکنـد ياصالح را اراده نکرده است و هرگاه که اصالح و ،   مجروح يتارك شفا 

د ی باشـ يا ب با تجربـه  یهمانند طب ک از شما    ید هر   ید و با  ید که گناهکار  یغ مدار یز در ید و از اهل آن ن     ید که نادان  ییحکمت را به نااهل نگو    

بطل یال«ل عموم قاعدة ید اشکال شود که به دلیشا. »دارد یمداوا کند و اال از درمان دست برم    ،  افتی مداوا   ي را برا  يکه اگر موضع و مورد    

ب ینگونه موارد چون طب   یبلکه در ا  ،  میتسیه ن یم ما هم معتقد به سقوط د      ییگو یدر پاسخ م  .  را ثابت دانست   هید ضمانت د  یبا»  مسلم ءدم امر 

؛ 2 باب   5؛ ج   2 ح   4 باب   1412،  یحر عامل  (.شود ی پرداخت م  لالما  بیته از   ید،   و وجوب معالجه اقدام نموده است      از باب قاعدة احسان   

  ) 345ص   ،8 ج ،1413 ،ینیکل

 دعوت کرده و دو     ابانی را از درب منزل به ب      يگری چهارده ساله فرزند شخص د     نوجوانی«: ی سوال شده است   اراک...  ا تیحضرت آ از   -4
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 يت قراردادیدر مسئول:  دومگفتار

  يت قراردادی در مسئولیمان شکنی پ:بند اول

 : الزم اسـت   يط و عناصـر   یشرا،  جاد شود ی ا ياز نوع قرارداد  ،  یت مدن ی مسئول اینکه         يبرا

  1. استيت قراردادیجاد مسئولیط ای وشرای از مبانیکیوجود قرارداد 

توان در تمام مـوارد      نمیگر  ید،  یده شدن مناسبات و روابط اجتماع     یچیامروزه با پ  اگرچه  

عـت  ی اسـت کـه الزمـه طب       یفی تکال يزیرا گاه شخص دارا   ،  وجود قرارداد را احراز و اثبات کرد      

   2.دا نداشته باشی داشته ي اوست و مهم نیست که فرد رابطه قراردادهاي تیفعال

   یمان شکنی پانواع: دومبند 

 يبنـد م  یک تقـس  یدر  که   داشته باشد    ی مختلف مصادیق تواند می » تعهد يتخلف از اجرا  «

  .م کردیتقس،  تعهد و نقض عهد عمديا ناقصی بد يتوان به تخلف کامل و اجرا ی میکل

   کامل تعهد يعدم اجرا )الف

 يرا گـاه اجـرا    یان اقسام گوناگون تعهد فرق گذارد؛ ز      ید م یبا،  مل کا يدر مورد عدم اجرا   

 3. در نظر گرفتـه نـشده اسـت        ی تعهد زمان  ي اجرا يو گاه برا   ن مد نظر است   یتعهد در زمان مع   

  محـسوب  »حـال «،   عقـد  يتعهد بـه اجـرا    ،  ریدر صورت اخ   4ی قانون مدن  »344«ماده  مستفاد از   

 » عام عرف« اینکه         مگر،   آن را بخواهد   ي اجرا تواند میدرنگ   بی ، متعهد له پس از عقد     وشود   می

   5.گر باشدی ديا ن آنها به گونهیه معمول بیا روی »خاص«ا ی

                                                                                                                                       
شخص دعوت شده در چـاه آب  ،  که به اظهار شخص دعوت کنندهاند کرده می ي بازاناًی با هم به پشت بام موتورخانه آب رفته و اح      ينفر

بـه  گویـد    مـی دعوت کننده   . آورند می رونیت شده را از چاه ب      شخص دعو  نازهروز بعد از حادثه ج    ،  سقوط کرده که پس از تالش فراوان      

در :  ایـشان  د؟ پاسـخ  نباشـ  می مقتول   هی با وصف مذکور عاقله طفل دعوت کننده ضامن د         ایآ،   نجات جان او اقدام نکردم     يبرا،   ترس لیدل

،  مـانع جـاد ی و تـرك ا یسکوت داع، قوط ثابت نشده   در س  یالاقل دخالت داع  یا   بوده و    ی داع اری که سقوط در چاه بدون اخت      لفرض سؤا 

از  )235 ـ  236صـص  ، 1373، نشر معروف، استفتائات، یمحمد عل، یاراک (». نداردی وجههیشود و ثبوت د نمیدخالت در فوت حساب 

باشد منجر به قتل شود     نکه تعهد به انجام آن داشته       ی بدون ا  یا اگر ترك فعل   یآ «:سوال شده است  ،  ی گرگان ي علو یالعظم... ت ا یحضرت آ 

ـ  آن نریـ  و غی تعهد شرعنی بیکند و فرق نمی صورت حکم قاتل صدق نیدر ا : اند  در پاسخ فرموده  ؟  شود میقاتل محسوب     و بهتـر  ستی

 ی مجرد ترك فعلـ    ...«: فرمایند می محمد رضا نکونام  ... ت ا ی حضرت آ  .»ردی دم مقتول مصالحه صورت پذ     يای موارد با اول   نگونهیاست در ا  

ـ  آ).همان(»شود نمی است سبب ضمان دهی نگردی الزامیکه تنها تعهد بر انجام آن بوده است و در ضمن عقد واجب         محمـد صـادق   ... ت ای

ترك فعل منجر به قتل عـدم المـانع و معلـول           ،  را قتل موجود است   یز. ستین صورت قتل مستند به ترك فعل ن       ی ا در«: فرماید می یروحان

  )همان(» یی نه خطايست نه عمدین شخص قاتل نینه عدم مانع پس ا،  استیمستند به وجود مقتض

1- Mazeaud (H L et J) op.cit. p. 367 . 
  - Viney (G.) et Jourdain (P.) Les conditions de la Responsabilité p.202. 

  . به بعد52صفحه ، 1382مجد : تهران، چ دوم، آثار قراردادها و تعهداتي، مهدي، دیو شه

 . به بعد75صفحه ، 4ج،  قراردادهایقواعد عموم، ناصر، انیکاتوز -
2- Tunc (A.) op.cit. p. 40. 

  207صفحه، 2ج، قواعد عمومی قراردادهایی، صفا -3

گشته باشدبیع قطعی اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا براي تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدي معین ن           « : قانون مدنی  344 مطابق ماده    -4

  »...وثمن حال محسوب است

  70ش، 1376، شرکت انتشار، تهران، چاپ اول،  تعهداتیه عمومینظر، ناصر، انیکاتوز -5
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در صـورت   ،   باشد که جز با مباشـرت متعهـد ممکـن نباشـد            یعمل،  حال اگر مورد تعهد   

 حـق فـسخ دارد و حـق فـسخ           يو،  شود و در مرحله بعـد       یماجبار  ،  متعهد له ،  تخلف از تعهد  

   . با مطالبه خسارت نداردیمنافات

ـ تنهـا در س   ،  تنها موجب مطالبه خـسارت اسـت      ،  نقض عهد ،  »انگلستان«در حقوق    ستم ی

 يجبران خسارت بـرا ،  دارد و در عملیین تعهد ممکن است که جنبه استثنا     ی ع ياجرا،  انصاف

   1.ست که از نقض عهد وارد شده است ايجبران ضرر

  ) ا بد تعهدی ناقص ياجرا ( تعهدي از اجرایتخلف جزئ )ب

سـت کـه خـود اقـسام         ا ا ناقص آن  ی نامناسب   ياجرا،   تعهد يگر تخلف از اجرا   یشکل د 

هـد انجـام آن      که تع  يکمتر از مقدار  ،   متعهد یعنیابد  ی ی تحقق م  یگاه تخلف کم  . گوناگون دارد 

 مورد تعهـد  متعهد   که   ین معن یدهد بد   ی م ي رو یفی هم تخلف ک   یزمان. کند  یم م یتسل،  را داشته 

ـ  تحووبیـ  معيا کـاال یـ م نـشده و  یط مقرر در عقد تسل ی مطابق با شرا   لیکن،  را تحویل داده   ل ی

مـورد                                  چنانچـه   ،  ت اول در صـور  . وارد شـود   ین تخلف به متعهد له خـسارات      یشود و بر اثر ا      یم

از دادگاه بخواهد   ،   به طور صحیح    تعهد ي اجبار او را به اجرا     تواند می باشد؛ متعهدله    یکل،  تعهد

نـه  یبـه اجـازه دادگـاه و بـه هز         ،   که مباشرت شرط نباشـد     یو اگر اجبار ممکن نباشد در صورت      

 عقـد را فـسخ و       تواند میمتعهدله  ،   صورت نیر ا یو در غ  ؛  گردد  یموجبات اجرا فراهم م   ،  متعهد

ممکـن  ،  ا در حکم آن باشد مقـدار      ین  یمع،  اگر مورد تعهد  ،  در صورت دوم  .مطالبه خسارت کند  

 از اوصاف مورد معامله در عقد آمده و تخلف از آن موجـب حـق فـسخ       یاست به عنوان وصف   

  . متعهد له شوديبرا

 یتنهـا در صـورت    ،  ي تخلـف قـرارداد    )1980مصوب  (  کاال ین الملل ی ب  بیع ونیدر کنوانس 

ـ  به شـمار آ » قراردادینقض اساس« متعهدله است که    يموجب حق فسخ برا    حقـوق  «د کـه بـا   ی

   2. متفاوت است»رانیا

 قرارداد عمدي موضوع  از بین بردن:بند سوم

خواه عدم انجام  ،  اجرا نکند از عقد را     یتعهد ناش ،  اینکه متعهد  عبارت است از   3تخلف از تعهد؛  

ـ  اینکه عمد         لو باشد وي از فعل و  ی از مسامحه و خطا و خواه ناش       ی و خواه ناش   يعمد،  تعهد ا ی

                                                                                                                                       
1- Cheshire (F.)Farmston Law of contract 12th ed. London 1991Butherworths p. 505. 

 115صفحه ، 1379، ادبستان، تهران، چ اول، یت مدنیقلمرو مسئول، رضایعل، انیزدانی به نقل از 

   1384، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چ اولی، قی با مطالعه تطبیالملل نی ب بیعحقوق، نید حسیسیی، صفا :رك -2

  : اند ر را بر شمردهیط زی تعهد شراي از عدم اجرایران خسارت ناشجب تحقق حق ي برایبرخ -3

ـ  ا عـرف یـ  جبران خسارت طبق قـرارداد     - نباشد د  ی از علت خارج   ی تعهد ناش  ي عدم اجرا  -ج  تحقق ضرر  –ب   انقضاء موعد    –الف   ا ی

 )206صفحه ، 2جلد ،  قراردادهایقواعد عموم، نید حسیسیی، صفا(. قانون الزم باشد
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ـ   ن است هر گاه موضـوع تعهـد       یحال سوال ا   1ن نباشد؛ ی در ب  یاهمال  اینکـه   مثـل ،  بـرود ن  ی از ب

ا ی محقق شده است     يت قرارداد ی مسئول  که براي دوخت به خیاط داده شده بسوزد آیا         اي  پارچه

ـ       عمداً،  هر گاه متعهد  :  کرد کید مسأله را تفک   یر؟ با یخ  ين ببـرد و اجـرا     ی موضوع تعهـد را از ب

ـ ،   صـورت گرفتـه اسـت      يتخلف قرارداد ،  دی نما یتعهد را منتف   جـه عمـل    ی هـر گـاه در نت      یول

اینکـه                   ایـ ن برود و    یموضوع تعهد از ب   ،  ل باشد یینکه عمل متعهد در آن دخ      ا  و بدون  »له متعهد«

 یتیمـسئول ،   که نتوان آن را به متعهد نسبت داد        اي  گونهموضوع تعهد خود به خود نابود شود به         

  . نخواهد بود

 و  481« مـواد  ن مـواد مثـل    یـ ر ا ی در باب اجاره و غ     ی از مواد قانون مدن    »رانیحقوق ا «در  

موجـب از   ،  ن باشـد  ی طرف ری بدون تقص  شود که اگر تلف موضوع تعهد       یاستفاده م » 496 و   482

   2.آورد یز به وجود نمین یتیگردد و مسئول ین رفتن تعهد میب

 مـدنی ت  یمسئولایجاد  در  ان زننده   یقصد ز ،  »رانسهف« ی قانون مدن  »1383« ماده   مستفاد از 

 در  »ير عمـد  یتقـص «،  ؛ با این حال   شوند  یک روش جبران م   ی با    و شبه جرم   و جرم ،  مهم نیست 

 وجود ندارد؛ به    ين آثار ی چن يت قهر ی است که در مسئول    ی آثار خاص  ي دارا يت قرارداد یمسئول

ـ ،  دانـد   ی مـ  ير عمد یتقصدر حکم    آن را    ییه قضا یرو،  »نیر سنگ یتقص«عنوان مثال در                  نیهمچن

 کـه   »فرانـسه « قـانون مـدنی    »1150«ان زننده نتواند از مـاده       یشود که ز    ی باعث م  ير عمد یتقص

 کـه   »تیشـروط کـاهش مـسئول     «          استفاده کند و  ،   است بینی  پیشهمانا محدود به خسارات قابل      

   3.شوند ی باطل مير عمدیدر تقص،  معتبرنداصوالً

 يرسد که اجرا    ی نوبت به جبران خسارت م     یوقت،   تعهد يدر صورت عدم اجرا                                   نیهمچن

ـ  نی تعهد ممکـن باشـد و خـسارت   ياجرا                        چنانچه  ن صورت   یر ا یدر غ ،  4آن ممکن نباشد   رد ز وای

بلکـه خـسارات    ،  ستین»  تعهد يعدم اجرا  از   یخسارات ناش «شده باشد خسارات مورد مطالبه      

آن را هـم    ،  ر در اجرا خواهد بود که متعهد له ضمن الزام متعهـد بـه انجـام تعهـد                 ی از تأخ  یناش

   5.کند میمطالبه ضمن دادخواست خود 
  

                                                                                                                                       
 3صفحه ، مسئولیت قرارداديي،  لنگروديجعفر -1

 » Frustration عدم امکان اجراي قـرارداد    «ه  یبراساس نظر ،  »کامن ال «در  .739صفحه  ،  4جلد  ،   قراردادها یقواعد عموم ،  ناصر،  انیکاتوز -2

 تعهـد   ياجرامتعهد از   ،  رممکن گردد ی تعهد غ  ياجراي،  ن رابطه قرارداد  یک از طرف  یچ  یر ه ی نشده بدون تقص   بینی  پیش بر اثر حوادث     یوقت

ر اوضاع و احوال بر قرارداد و راه حل حقوق ییر تغی تأث یقیمطالعه تطب ،  محمد حسن ،   مقدم یصادق( :ك.شتر ر ی مطالعه ب  يبرا.شود می يمبر

  )222 و 161صفحه ، 1379 -25ش ی، مجله حقوق، رانیا
3- Veaux (D.) Juris – Classrur Fasc..175.Fasc.15. n◦ 39 p. 10. 

  202صفحه ، 2جلد ،  قراردادهایقواعد عموم، نید حسیسیی، صفا -4

 داند میقابل مطالبه ی، ه را در موارد قانونیر تأدیخسارات تأخ، قانون آیین دادرسی مدنی 515ماده  2تبصره  -5



      مسئولیت مدنی98

   1تیسببرابطه  :سوم مبحث

  مفهوم رابطه سببیت :گفتار اول

اشد به  باي  رابطه ین خسارت وارده و فعل خارج     ید ب ی است که با   نی ا »تیرابطه سبب « از   مقصود

ـ  اسـت؛ ز   یهیبـد امري   مطلب   نی ا . خسارت به آن حادثه قابل استناد باشد       نحوي که  ـ  رای  ی معن

ت در  یبرابطه سـب  ما احراز   ا 2. ندارد ی دخالت چی باشد که در آن ه     ی مسئول خسارت  یندارد که کس  

، ین حقـوق  ی دکتـر  ی سـتودن  هاي  شود؛ و با وجود تالش     ی م يا  دهیچیعمل گاه دچار مشکالت پ    

   3. مانده استیده و غامض باقیچیار پیهمچنان بس، تیمساله رابطه سبب

کشد؛ چرا کـه      ی را بر دوش م    خواهان است که بار اثبات    ،  د گفت ی با یبه عنوان قاعده کل   

اما بایـد مـساله را      ؛  د خالف آن را ثابت کند     ی است و خواهان با     سببیت عدم وجود رابطه  ،  اصل

  .درمسئولیت قراردادي وقهري به طور جداگانه بررسی کنیم

 وجـود داشـته     تیرابطه سبب ،   و خسارت  ين فعل ضرر  ید ب ی با نیز يت قرارداد یدر مسئول 

متعهد له با اثبات خسارت و عـدم اجـراي        ،  يت قرارداد ی معتقدند در مسئول   یباشد؛ اگرچه برخ  

د خسارت مورد ادعا یبا یکن مسلم است که م یل،  ت ندارد ی به اثبات رابطه سبب    يازیگر ن ید،  تعهد

 عنـوان بـه   .  دارد از بـه اثبـات    ی ن ن رابطه قطعاً  یو ا ده باشد   وارد ش ،   قرارداد ي عدم اجرا  در نتیجه 

 فوت کند   یبر اثر سکته قلب    زیان دیده ،   منحرف شود  معیوبل  یاینکه اتومب                  چنانچه قبل از  ،  مثال

 يا  ن نکته یا،   قرارداد و حادثه وجود ندارد     ين عدم اجرا  یت ب یرابطه سبب ،  دیو سپس تصادف نما   

   4.اند  بدان اشاره کرده»حقوقدانان«است که اکثر 

گر ید،   هرگاه متعهدله وجود تعهد را به اثبات برساند        »فرانسه«و   »ایران«قوانین  اگرچه در                     

مـوثّر   یی جا  در ن قاعده یکن ا یل؛  بر عهده متعهد است که ثابت کند که تعهد را اجرا کرده است            

جـراي   این متعهدله است کـه بایـد عـدم ا   »به وسیله« باشد و در تعهد  »به نتیجه « که تعهد    است

 کـه تعهـد   ییهمچنین در جا، صحیح قرارداد و ورود خسارت ناشی از عدم اجرا را ثابت نماید        

ـ اجـرا    صحیح   نحو به   دارد قرارداد  می اما مدعی اعالم      است اجرا شده    در مقابـل   شده اسـت و   ن

 5.گـردد   ی م ی دچار مشکالت  تیمساله احراز رابطه سبب   ،  است  درست تعهد  ي اجرا یمدع،  متعهد

، ل بـوده یـ  مدعی باشد زیان ناشی از تصادف بر اثر نقص اتومبزیان دیده هر گاه،  مثالعنوانبه 

تواند خسارت را مطالبه کند و یا اینکه بایـد نقـص اتومبیـل را هـم                  میآیا به صرف ورود زیان      

  ؟ثابت کند

                                                                                                                                       
1- Lien de causalité  

 268صفحه ،  خارج از قرارداديالزامها، ناصر، انیکاتوز -2
3- Cité par Viney (G.). Introduction à la responsabilité p. 5. 
4- (II faut enfin que ce coït l'inexécution d'une obligation contrat qui soit laceuse du dommage subi par la Cocontractant) cité par 
Veaux(D.)Juriss. Classrur Fasc.175.Fasc.15 n.  p.  
5- Jourdain (P.) op.cit. p. 142 cité par Le tourneau (P.) Ibid.  
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صـرف ورود زیـان     ،  رخانجات قوانین مربوط به تولیدات کا     مثل،  امروزه در برخی قوانین   

؛  را ثابـت کنـد     کاالبراي مطالبه خسارت کافی است و این تولیدکننده است که باید سالم بودن              

زیـان زننـده گذاشـته       عهـده    بر  زیان دیده برداشته شده و      عهده  از  رابطه سببیت  یعنی بار اثبات  

 بـه   يازیاست که در آن ن    ) غصب (»د نامشروع ی«ن قاعده در مورد     یادیگر   ياستثنا 1.شده است 

   .ستین ضرر و فعل خوانده نیت بیاحراز رابطه سبب

رابطه   اثبات  به لزومی در آنها  که   شویم می مواجه   هایی  تیبا مسئول ،  گاه،  در عمل بنابراین  

 شـود   یر اشخاص ثـالث   ی دامنگ يخطر،   کاال بیهر گاه به لحاظ ع    ،   به عنوان مثال   نیست؛ سببیت

در حـالی   ؛  داردت  ید کننده کاال مـسئول    یتول،  د کننده ندارند  ی با تول  يچ گونه رابطه قرارداد   یکه ه 

، مسئول نیست، نداردمصرف کننده ثالث  با اي  که هیچ رابطه اي  تولید کننده ،  طبق اصول کلی  که  

نه اشخاص  بر اساس قرارداد تنها مسئول پرداخت خسارات وارده به طرف قرارداد است و        زیرا  

، بـه لحـاظ نقـص در تولیـد        ،   چنانچه همسر خریدار خودرو    در سابق اگر  ،   مثال عنوانه  ب؛  ثالث

 که در حالی او نبود   طرف قرارداد    همسر خریدار زیرا  ،  مسئول نبود دید تولید کننده     میخسارتی  

 داشته باشد ياینکه رابطه قرارداد                ده اعم از  یان د ید کننده کاال در برابر هر ز      یت تول یمسئول اکنون

   2.برقرار شده است، خیرا ی

 قـانون مربـوط بـه مقـررات امـور           »14«در همین خصوص در تبصره      ،  »رانیحقوق ا «در  

   3. شده استبینی پیش در قبال اشخاص ثالث یت مدنیمسئول، یی و دارویپزشک

 ين ضرر و عدم اجرا  ی ب تی رابطه سبب  باید )زیان دیده  (خواهان،   کلی عنوان قاعده  به   البته

  لزومـاً  مـر این ا کن  یل،  انجام نشده  تعهد به طور صحیح   را درست است که     ی؛ ز را ثابت کند  تعهد  

را چـه  ی به وجود آمده است؛ ز    خسارت به سبب عدم انجام تعهد      و ست که ضرر  ینبه این معنی    

الزم  ن ضرر و نقـض عهـد      یت ب ین اثبات رابطه سبب   یبنابرا،  گر بوده است  یبسا به علت عوامل د    

                                                                                                                                       
1- «La convention ne peut podaire qu'entre les parties’ contractantes cet effet qui consiste à modifier la nature de la responsabilité» 
V. Mazeaud(H et L.) etTunc(A.). Traité théorique et pratique de la responsabilité civile e. T:I Montchrestien e éd. . n0. 135 
p. 168. 

ر یـ ان غ یـ پس از مـرگ او دختـرش بـه علـت ز           . دز آلوده شد  یروس ا یافت خون به و   ی به علت در   یدر فرانسه شخص  » 1983«در سال  -2

ن یـ ان مرکـز و ا ین استدالل که میظر با اد نیدادگاه تجد،  در دادگاه اقامه دعوا کرد و از مرکز انتقال خون درخواست غرامت نمود            ،  میمستق

ن ی نقض شد با ا    یوان عال ی در د  ين را یاما ا ،   او را مردود دانست    يدعوا،   وجود ندارد   و در نتیجه رابطه سببیت     يچ رابطه قرارداد  یدختر ه 

هم از جانب ،  ن امر ی در ا  یجه است و کوتاه   ی به نت  یمنی تعهد ا  يدارا،   که دارد  ی خون يها  نسبت به فرآورده  ،  مرکز انتقال خون  : استدالل که 

 دانست که بر عهده فروشـندگان  ين تعهد را در امتداد تعهدیای وان عالید. م قابل استناد استیرمستقیده غ یان د یم وهم ز  یده مستق یان د یز

  .)Ire. Civ.  février 007..  cité par Veaux(D.)op.cit. n( متخصص قرار دارد و حکم به جبران خسارت داد

ـ ان د یـ در متن عبارت آمده است و اطالق آن شامل هر ز          » عالوه بر جبران خسارت وارده    «د  یت با ق  ین مسئول یحکم ا  -3 شـود    ی مـ  يادهی

ن یگر؛ بنـابرا  یا هر مصرف کننده د    یت  ع کننده دارو طرف قرارداد نبوده اس      ی که با شرکت توز    يداریا خر یم دارو باشد    یدار مستق یخواه خر 

  .ستی با طرف قرارداد نيجبران خسارت محدود به وجود رابطه قرارداد



      مسئولیت مدنی100

   1.است

  تی ضابطه سبب: دومگفتار

ـ اگـر م  : انـد    اظهار داشته  »بیتسب«و ضابطه    اری در خصوص مع   یگروه  اراده،  انیـ  سـبب و ز    انی

 وجـود   و،  همان فاعل مختـار اسـت     ،   صورت سبب خسارت   نیدر ا ،   فاصل شود  يفاعل مختار 

در مـورد حفـر چـاه و سـقوط          ،   مثال عنوانبه  . شود می گرفته   دهی ناد رمختاری غ ای جانیاسباب ب 

 مـورد در  همچنـین   . او فاعـل مختـار اسـت       رایـ  ضـامن اسـت؛ ز     حفر کننده چاه  ،   در آن  يفرد

ـ  آن ناد  تبیچهارپا فاقد اراده است و سب     ،  شود می که موجب تلف زراعت      ییچهارپا  گرفتـه   دهی

   2.گیرد می چهارپا قرار شود و ضمان بر عهده مالک می

، ر صورت وجود علت انـسانی      حتی د  »عرف«گاه  ،  توان گفت  میدر اشکال به این نظریه      

بلکه عوامل دیگـري    ،  شود نمیعمل مسبب موجب خسارت      زیرا لزوماً ،  داند نمیفرد را مسئول    

ـ  و از م   پاشدب مقابل منزل خود آب      ی کس  مثال اگر  عنوانبه   ند؛دخیل  کـه عبـور     ي نفـر  هـا    ده انی

 اگـر علـت     رایـ ز ؛شـود  نمـی  علت حادثه شناخته     یپاش آب،  یندبب بی و آس  دلغزب یکیاند،    کرده

  .شدند می دچار لغزش و سقوط دی بازی نگرانید، دوب آب، حادثه

 کی تیب رابطه سب  ي برا ی و منطق  ی فلسف مبانی با استفاده از     اند  دهی کوش »فقهاء« از   یگروه

اگر وجـود نداشـت   « است که يزیسبب چ: اند  آن گفتهفی در تعر وندی ارائه نما »یضابطه عقل «

سـوختن   کـه در رابطـه بـا         روشن نمودن مشعل و آتش زدن خانه      ؛ مانند   »شد نمیف حاصل   تل

 زی ن آتش سوزي ،   نبود اي  شعلهاست که اگر    بدیهی  اما  شود   نمیمحسوب  تامه   علت   خانه اگرچه 

اکـسیژن و مـواد سـوختی نیـز نیـاز           ،   آتش براي ایجاد ،   اگرچه در کنار این سبب     افتاد نمیاتفاق  

 توجـه  نیـز بـدان      »عقـال « و   »عـرف « و    مالزمه ندارد  آتش  با وقوع  این موارد   وجود یول،  است

 ی نـدارد و مهـم انتـساب عرفـ    یتی سبب اهمای تلف کننده مباشر بوده     نکهیا همچنین 3.کنند نمی

، گـاه متلـف   ،  لی دل نیبه هم .  به سبب  یشود و گاه   می به مباشر منتسب     ی است که گاه   »اتالف«

عرفـی   -عقلـی یـک ضـابطه     ،  توان گفت ضابطه سببیت    میبنابراین   4.سببمضامن است و گاه     

                                                                                                                                       
 . به بعد77صفحه ، یع حقوقیوقا، ناصر، انیو کاتوز، 65صفحه ، موجبات ضمان، دیعمی، زنجان -1

ن ذلک الفعـل و     یتوسط ب یو لم   ،   نفسه ین أو ف  ی مال المسلم  ی العاده لوقوع تلف ف    ی و کان سببا ف    کلّ فعل صدر من فاعل عاقل مختار      « -2

 ضـامن و هـذا     - فاعـل الـسبب    ي أ -فهـو ،  ه عند العرف و العقـالء     ی مستندا إل   کون التلف یث  یار بح ی و اخت  التلف فعل فاعل عاقل عن عمد     

 )39ص ، 2 ج، هیقهالقواعد الف، يبجنورد (؛»اسیاستظهار ال ق

  237ص، 4ج،  االسالمیعشرا، عالمه حلی -3

 السلـسله و    یترامـ یو قـد    ،  کون سببا و سبب   یبل قد   ،  ختصان بمرتبه یفإنهما ال   ،  أنه ال عبره بکون المتلف مباشرا أو سببا أو نحو ذلک          « -4

 ودهم بالمباشر   یو تحد ،   صدق المتلف عرفاً   ی فالمدار عل  يظهر من النص و الفتو    ی  ما یو لما کان منشأ الضمان إنما هو اإلتالف عل        . تتباعد

 األخـر عنـد   یب و تقـدم أحـدهما علـ   ی المباشره و التسبیل علیدل دلیو إال لم ، ه العرفیصدق علیالسبب و نحو ذلک إنما هو لضبط ما         

 یصدق علـ  یـ و ربما   ،  هما معا یصدق عل یو ربما   ،  مباشر دون السبب   ال یصدق عل یفربما  ی،  ار الصدق العرف  یجعل المع ی أن   ینبغیف،  االجتماع

  )435ص، 2ج، هی الفقهنیالعناو، ی مراغینیحس( ؛»شرالسبب دون المبا
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  .مبنا قرار گیرد تواند مالك و میاست که 

  بد اسباتعد: سوم گفتار

زیرا چه بسا عوامل واسباب مختلفـی در ایـراد          ،  تشخیص سبب همیشه کار آسانی نیست     

تعـدد  . و به درستی نتوان گفت کدام یک سبب خسارت بوده اسـت   باشندخسارت نقش داشته 

 ایـ  »یطول«به صورت ممکن است تعدد اسباب ،  صورت مطرح باشدسه ممکن است به  اسباب

 کـه  یسبب مسئول و در صورت  راجع به   ،  نجای در ا  .گیرنددر کنار هم قرار      »اجمالی« یا   »یعرض«

در ادامه به بررسی هر یک از      . بحث خواهد شد   تی مسئول زانیچند سبب مسئول باشند درباره م     

  .پردازیم میاین اسباب 

  یاسباب عرض:  اولبند

 هم   با یی اجرا اتی نموده و در انجام عمل     ي با هم همکار   زیانبار چند نفر در ارتکاب عمل       هرگاه

 ي با هم مـشارکت و همکـار       یی اجرا اتی در انجام عمل   در صورتی که   افراد   نیا،  رکت کنند مشا

 گریکـد ی هرگاه چند نفـر بـه کمـک        مثالً .شریکند هم مستند به عمل هر دو باشد         جهیکنند و نت  

 برسـاند و    بی آسـ  گذشـته  می که از جاده     یلی بغلطانند و سنگ به اتومب     ی دامنه کوه  از را   یسنگ

  .ح گرداندراننده را مجرو

 دنیدر غلطان ،   آن عده از اشخاص    یآن است که تمام   ،  توان گفت  می یلیلآنچه از نظر تح   

ـ  به تناسـب مقـدار فعال      کی و هر    اند  بوده حرکت سنگ    يعلّت واحد برا  و  سنگ موثر بوده      تی

ـ ،  باشند می وارده   انیمسئول جبران ز  ،  خود در حرکت دادن سنگ      مقـدار   صی عمـالً تـشخ    یول

ـ   مثالً.  موارد محال است   ی و در بعض   کل مش قی به طور دق   کی هر   تیعالف  ی اشخاصـ  نی هرگاه ب

 سـاله و    »17« ساله و دو پسر بچه       »80« مرد   ری پ کی و   ي جوان قو  کی،  اند  دهیکه سنگ را غلطان   

، شـد  نمـی سنگ حرکـت داده  ،  از آنهاکی هر تی و فرض شود که بدون فعالاند  ساله بوده  »13«

 و  »فقهـاء «در ایـن خـصوص نظـرات        ،  ود نمـ  نیـی تـوان تع   نمـی  را   کی هر   تیال فع قیمقدار دق 

  .آید می مختلف است که در ادامه »حقوقدانان«

  ي تساوهینظر )الف

بـه صـراحت بـه       کننـد    جـاد ی را ا  ي که چند نفر سبب واحد     یی در جا  »فقهاء« از   سیاريب

   1. قوت اسباب متفاوت باشدزانیهرچند م، اند مودهحکم ن تی مسئوليتساو

 در قرار دادن    مثالً شتری ب ایهرگاه دو نفر    « :دنیفرما می) ره (»ینیامام خم « خصوصاین   در

ـ     کـه   اسـت  نی کنند ضمان بر تمام آنها است و ظاهر ا         دای اشتراك پ  یسنگ  آنهـا بـه     نی ضـمان ب

                                                                                                                                       
 .آلمانی نسبت داده شده است» فن بوري« نیز این نظریه به در حقوق فرانسه -1



      مسئولیت مدنی102

   1.» آنها مختلف باشديا اگر چه قوستیتساو

 انجام دهند که منجر به      ي با هم کار   اي  اگر عده «: دندار می بیان »یی خو ...ا تیآ« نیهمچن

 از آنهـا  یکی توسط چند نفر   واری د ختنی موقع فرو ر   مثالً از آنها به صورت خطا گردد        یکیقتل  

 شـده  عیز بر همه خراب کنندگان از جمله مقتول توهی دنجایدر ا، شود می آوار رفته و کشته     ریز

 نقش و تـوان  زانی به منکهیبدون ا،  دم بدهداءی مربوط به خود را به اولهی مقدار د دیو هرکس با  

   2.» شودتوجه حادثه جادیآنها در ا

تـوان گفـت     مـی  به قوانین مختلـف      توجه با   »ایران«در حقوق   «: نی از محقق  به نظر برخی  

 به طور تساوي است و به دیگر سخن معیار تساوي بـه عنـوان               تقسیم مسئولیت ،  مومیقاعده ع 

گمان اجـراي ایـن حکـم مزایـایی ازجملـه تقـسیم              بیالبته  .3»قاعده عمومی پذیرفته شده است    

   4.را دارد ساده به صورتمسئولیت 

 بـه  نفـر  چند ای دو هرگاه« :)1390 مصوب( قانون مجازات اسالمی  » 527«مادهبه موجب   

 ایـ  تیـ جنا آن کـه  يطـور  بـه ،  گردنـد  يگرید بر یخسارت ای تیجنا وقوع سبب شرکت نحو

ایـن  بنـابراین در    . »باشـند  یمـ  ضـامن  يمساو طور به،  باشد مستند یهمگ ای دو هر به خسارت

 سـبب منجـر بـه قتـل بـا           جادی اگر چند نفر در ا     ضیدر اسباب عر   5،قانون نیز بسان قانون قبلی    

 قـرار دهنـد و بـر اثـر          ی را در کنار چـاه     ی سنگ گریکدیبا  ،   مانند آنکه  ندی مشارکت نما  گریکدی

ـ  بم هیـ  عل یمجن،   به آن و سقوط در چاه      هی عل یاصابت مجن   صـورت همـه اسـباب       نیـ در ا ،  ردی

  .ضامن خواهند بود

 را موجب شوند    ي سبب واحد  جادیا،  دو نفر با انجام اعمال جداگانه      اگر   بی ترت نی هم به

نفـر بـا     بـه عنـوان مثـال چنانچـه دو        . باشـند  مـی هر دو آنها ضامن     ،   گردد خسارتکه منجر به    

 موجـب   جـه ی شـوند و در نت     ابـان ی بـه خ   ها  لی باعث ورود اتومب   کطرفهی ابانی خ يبرداشتن تابلو 

  . ضامن خواهند بود، گان سبب کنندجادیا،  گردندرگتصادف منجر به م

                                                                                                                                       
تناد الجنایه الیهما بالتسبیب فیما اذا لم یکن احدهما صغیرا او مریضا والروایات ایـضا               الن الحکم بالتساوي مطابق للقاعده من حیث اس        «-1

ـ   . )255ص  ،  2ج  ،  مبـانی تکملـه المنهـاج     : ك.ر(و نیـز    ) 111به نقل از کتاب مـستند تحریـر الوسـیله ص            (» مطابق للقاعده   یعالمـه حلّ

 بـه آنهـا     تینسبت جنا ،   صد زخم  يگری کند و د   جادی زخم ا  کی از آنها    یکی بلکه اگر    ستیرط ن  ش يتساو) شرکا (تیدر جنا «: فرماید می

  .  تکرار شده استگری دي توسط فقهازی سخن ننیو ا» شود می اخذ هی از آنان دي به طور تساوو است يصورت مساو به

دربـاره دو   ) ع( عبداهللا یداوود بن سرحان از اب    . میکن میاشاره  ) ع( از امام صادق   تی روا یکبه  )  اسباب ي تساو هینظر( خصوص   نی ا در -2

 آنهـا را    ي بدهند و هـر دو     هیتوانند د  می دم بخواهند    اءیگر اول ا: دیفرما می) ع(امام  . اند   را به قتل رسانده    یپرسد که شخص سوم    می يمرد

  )255ص ، 2ج ، نهاجمبانی تکمله الم: ك.نیز ر(. قصاص کنند

 226ص ، مسئولیت مدنی، صفایی ورحیمی -3

 97ص ، وقایع حقوقی، کاتوزیان -4

دار    عهـده  ي شوند به طور تساو    یا خسارت یب  یهر گاه چند نفر با هم سبب آس       «:1370 قانون مجازات اسالمی مصوب      365مطابق ماده    -5

 »بودخسارت خواهند 
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 از آنها نسبت داد و در واقـع         یکی را به    جهی نتوان نت  چنانچه »یاسباب عرض «در  ،  بنابراین

  اگـر ارتکـاب جـرم      در این صورت  ،  باشد برقرار   جهی و نت  سباب مجموع آن ا   انی م تیرابطه سبب 

شـوند و در     مـی  محسوب شده و به عنوان فاعل مـستقل مجـازات            کیشر،  ی باشد همگ  يعمد

مـسئول و عهـده دار      ،  يبه صورت تساو  ) ي عمد ری غ میدر جرا ( برسد   هی که نوبت به د    یصورت

  .  خواهند بودهیپرداخت د

ــ  »717«  شـماره  ور به کش یوان عال ی د یات عموم ی ه هی رو  وحدت يرادر این خصوص    

 برحسب«: در این راي اظهار شده است   1.ین مساله را مورد تایید قرار داده است        ا نیز 6/2/1390

                                                                                                                                       
ز از شعب پنجم و     ی تبر یی جزا ی دادگاه عموم  117س شعبه محترم    یبراساس گزارش رئ  : رساند  ی به استحضار م   احتراماً: گزارش پرونده  -1

 ان امـر یـ ده است که خالصـه جر    ی آراء مختلف صادر گرد    ی قانون مجازات اسالم   337 ده کشور با استنباط از ما     یوان عال یست و هفتم د   یب

کـان بـه   ی پيخودروسـوار ) صیتـشخ ( کـشور   یوان عـال  ی شعبه پنجم د   2659/82ـ به داللت اوراق پرونده کالسه       . گردد  ی منعکس م  الًیذ

ن سـانحه راننـده   ی تصادف نموده است که در اثر ا»ا.ق« ي آقایبا وانت مزدا به رانندگ، ز به اهر یهنگام حرکت از تبر   ،   ن . خ ي آقا یرانندگ

کارشناسـان تـصادفات بـدون    . اند نان آنها مجروح شده یگر از سرنش  ی د يه فوت و تعداد   یط نقل ینان وسا ی از سرنش  رگیکنفر د یوانت مزدا و    

 یـی  جزا یاند و دادگـاه عمـوم       ص داده یمقصر تشخ % 20را   و راننده وانت مزدا   % 80را   يکان سوار یراننده پ ،  ح به علت تامه تصادف    یتصر

گر مستنداً بـه  ی نسبت به هفت نفر د   يرعمدیراد صدمه غ  ی و ا  نسبت به سه نفر    يرعمدی قتل غ  را در »  ن .خ« ي آقا يبزهکار،  کننده  یدگیرس

 در ير وی احراز و به نسبت تقصهر موجود در پروندی و اقاری پزشکيها ین حادثه و گواهیاء دم و مصدومیت اولیشکای، نظرات کارشناس

ـ  دم و هشتاد صدم د     يایک مرد مسلمان در حق اول     ی کامل   هیاو را به پرداخت هشتاد صدم د      %) 80(،  وقوع تصادف  ه جراحـات وارده در     ی

ـ  نهـم تجد   شـعبه . محکـوم نمـوده اسـت      یت نظامات دولت  یگر و تحمل حبس از جهت عدم رعا       یحق مجروحان د   دنظر اسـتان در مقـام      ی

 27/6/1380در خـصوص تـذکر مورخـه     «: دادهين را ی چنـ  8/2/1381ـ  117 دادنامه   یط،   احکام ي اجرا ی قاض ي به اعتراض آقا   یدگیرس

ز یـ  شهرسـتان تبر   ی و هشتم دادگاه عموم    ی صادره از شعبه س    9/4/1380 مورخه   323 و   322 احکام نسبت به دادنامه شماره       ي اجرا یقاض

 منجر به قتـل  14/10/1378 مورخ ی رانندگمصاد در تصادف و ت   یاطیاحت  ی به اتهام ب   » ن .خ« ي آن آقا  ی که ط  78/38 کالسه   يها  در پرونده 

ات متعلقـه بـه     یـ د% 80 به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت         ي بدو يها  به شرح مندرج در دادنامه    ،   به شکات  يرعمدیراد صدمات غ  یو ا 

 ي اجـرا یقاضـ  يمحکوم شده اسـت و آقـا  ،  اند  ص داده یمقصر تشخ % 80وستن حادثه   ی را در به وقوع پ     يات کارشناسان و  ینکه ه یلحاظ ا 

 را متذکر وقوع اشتباه) 1.م. ق337موضوع ماده  (ه  یف در پرداخت د   یت قاعده تنـص  یاالشعـار به لحاظ عدم رعـا      احکام حـسب تذکر فوق   

 بـه  ت تـصادف کـه  یـ فیژه کیـ ات پرونده بـه و ی محتویدادگاه با بررس.  قرارنگرفته استيشده که موردقبول محکمه محترم صادرکننده را    

 ضـمن  يفـر ی کین دادرسیی قانون آ 250به استناد ماده  ،   احکام ي محترم اجرا  ی قاض يبا قبول تذکرها  ،   نبوده هی نقل لهیوسصورت تصادم در    

قـانون مجـازت   ) 337مـاده ( از هشتاد درصد بـه پنجـاه درصـد      يات مقرره در دادنامه بدو    ی در پرداخت د   » ن .خ« يت آقا یل محکوم یتعد

ـ نما ید مـ ییدادنامه صادره را تا   ی،  اسالم ـ ا. دی  بـه  یدگی کـشور در مقـام رسـ   یوان عـال یـ ص دی پـنجم تـشخ  شـعبه ». اسـت ی قطعـ ين رای

ـ  از ناحیاشـتباه معنونـه و اعالمـ   « :م نمـوده اسـت  یل اتخاذ تـصم یالعاده نسبت به دادنامه به شرح ذ   فوق یدنظرخواهیتجد ـ ی س کـل  یه رئ

 و هـم از نظـر   » ا.ح«نه در حق خـانم  ی معه و ارش ید د ییالذکر وارد است هم از جنبه تا        ر دادنامه فوق   د یجان شرق ی استان آذربا  يدادگستر

ن یـی ح است که امکـان تع     ی صح ی زمان یالم قانون مجازات اس   337را استناد به ماده     یز،  هید% 50به  % 80ه از   یت محکوم عل  یل محکوم یتعد

ر را اسـتخراج    یزان تقص یقاً م یه کارشناس دق  یف   در مانحن  یول،  فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد       ت  یر نباشد و مستند محکوم    یدرصد تقص 

 » ا.ح« و در مورد ي بدوهشده در دادنام نیی تعيها ات و ارشیه را به د  یعل  الذکر نقض و محکوم     هذا دادنامه فوق  یعل،  و مشخص کرده است   

  ».دنظر استیرقابل تجدی و غین حکم قطعیا. دینما یات و ارش مذکور محکوم میبه نصف د

 ی رانندگ در امریاطیاحت یدر اثر ب، » ح.ا«  و» ا.ب«ان ی کشور آقایوان عالیست و هفتم دی شعبه ب726/23ات پرونده کالسه یطبق محتو -1

موضـوع در شـعبه اول      . اند   شده يرعمدی و صدمه غ   يرعمدیر مرتکب قتل غ   یتقص% 15و  % 85ب با   ی هر کدام به ترت    ي موتور هیله نقل یوس

انـد و    محکوم شده و ارشهیرشان به پرداخت د   ی به نسبت تقص   2419-77/10 دادنامه   ی هشترود مطرح و هرکدام از آنان ط       ی عموم دادگاه

ـ از ا. د قرار گرفتـه اسـت  یی موردتا22/1/1378 ـ 68 دادنامهی طیجان شرقیر استان آذربادنظی در شعبه دوم دادگاه تجدين رایا  در ين رای

العاده بـه عمـل آمـده کـه شـعبه        فوقیدنظرخواهی تجديفری و انقالب در امور کی عمومهاي  دادگاهین دادرسیی آ ون قان 235 ماده   ياجرا

 اسـتفتاء از امـام   یت به فتوکپیات پرونده و با عنایبا توجه به محتو« :اند نمودهم یل اتخاذ تصمی کشور به شرح ذیوان عالیست و هفتم د   یب

به هر نسبت کـه بـه       ( به هر دو طرف است       یزان صدق استناد عرف   یده م یگردد مرقوم گرد    یمه م ینه که ضم  ین زم ی در ا  )سره  قدس( ینیخم
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ـ له نقل یا چنـد وسـ    یـ هرگاه برخـورد دو     ) 1370مصوب  ( یقانون مجازات اسالم   »337« ماده  هی

 ریک از رانندگان در صورت تقـص    ی ت هر یولئمس،  نان آنها گردد  یا سرنش ین  ی به قتل سرنش   یمنته

وان یـ ست و هفـتم د یـ  شـعبه ب ين رایبنـابرا ،  خواهدبوديزان که باشدـ به نحو تساو    یـ به هر م   

ـ بـه اکثر ، ن نظـر صادرشـده  ی مطابق ا  ه کشور ک  یعال د ییـ ص و تایت آراء موافـق قـانون تـشخ   ی

 و انقـالب در امـور       ی عموم هاي  دگاهدا ین دادرس یی قانون آ  »270« ماده مطابق ين را یا. گردد  یم

  .»االتباع است  الزمها دادگاهه ی کشور و کلیوان عالی شعب دي در موارد مشابه برايفریک

  رویـه  در مواد قـانونی و راي وحـدت   »تساوي مسئولیت «علیرغم اینکه نظریه    ،  با اینحال 

مـواردي دانـست کـه       این مواد را باید منحصر به        رسد میبه نظر   ،  ورد نظر قرار گرفته   م،  مذکور

 هر یک از اسباب قابل تعیین و تشخیص         تاثیر اسباب در خسارت مساوي است و یا میزان تاثیر         

   1.گردد میباط  استن جدید این امرمجازات اسالمیاز دقت در برخی از مواد قانون ، نیست

   تاثیرت نسبهینظر )ب

ـ  از اسـباب در ز     کی هر   »رینسبت تأث « به   تی است که مسئول   نیا،  هینظراین   از   منظور  انی

: )1390مـصوب  ( قـانون مجـازات اسـالمی      »520« مـاده  مطابق . گردد میتقس اسباب متعدد    نیب

 داشـته  ریتـأث ،  یتیجنـا  وقوع در بیتسب به یبعض و مباشرت به یبرخ،  عامل چند ای دو هرگاه«

 عوامـل  تمـام  به مستند تیجنا چنانچه و است ضامن اوست به مستند تیجنا که یعامل،  باشند

ـ ا در کـه  باشـد  متفـاوت  مرتکبـان  رفتـار  ریتـأث  مگر،  باشند یم ضامن يمساو طور به،  باشد  نی

ـ اخت بی تیجنا در مباشر که یصورت در. اند مسؤول رفتارشان ریتأث زانیم به کی هر صورت ، اری

  .»است ضامن، سبب فقط باشد آنها مانند و مجنون ای زیمم ریغ ریصغ، جاهل

 کـشته  گریکـد ی بـا  واسـطه  بی برخورد براثر نفر دو هرگاه« :دارد میدر ماده بعد نیز مقرر      

 شـبه  تیـ جنا مورد در باشد يمساو،  برخورد در آنها ریتأث زانیم چنانچه،  نندیبب بیآس ای شوند

 لهیوس به کدام هر هید نصف محض خطاء مورد در و يگرید مال از کدام هر هید نصف يعمد

  »...شود یم اختپرد يگرید عاقله

 از یکـ ی بـه  حادثـه  هرگـاه ،  برخـورد  موارد در« :دارد میهمان قانون مقرر    » 525«مادهدر  

 آن بـر  ياثـر  کـه  باشد فیضع يقدر به نیطرف از یکی حرکت که نیا مثل باشد مستند نیطرف

                                                                                                                                       
 ي محتـرم اجـرا  یراد قاضـ  یـ ن اعتـراض و ا    یبنابرا،  ستن ا ی هم هم  ی قانون مجازات اسالم   337دهگردد و ما    یف م یه تنص ید) هرکدام باشد 

دنظر استان  یکه در شعبه دوم دادگاه محترم تجد      ) 16/10/1377ـ  2419( صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود         ياحکام هشترود به را   

 1378 مـصوب  يفـر ی در امـور ک ین دادرسیی قانون آ235 ماده 4لذا طبق تبصره  ،  صیشخوارد ت ) 22/1/1378ـ68(د قرار گرفته    ییمورد تا 

 .»گردد یعرض ارجاع م  به دادگاه همیدگیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسی تجديرا

 226ص، مسئولیت مدنی، صفایی و رحیمی -1
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   1.»است ثابت ضمان، است او به مستند حادثه که یطرف درباره تنها، نگردد مترتب

هرگاه چند نفر   ..... «: دارد می خصوص مقرر    نی در ا   نیز »مسئولیت مدنی «قانون  » 14«ماده

ـ  مورد منیدر ا.  وارد آورند متضامناً مسئول خسارت وارده هستند     یانیمجتمعاً ز   تی مـسئول زانی

 نیـ گرچه ا . »د شد  خواه نیی تع دگاه از طرف دا   کی به نحوه مداخله هر      توجه از آنان با     کیهر  

 انجام نی کارگران آنان در حای ي که کارکنان ادارهایی انی در برابر زانی کارفرماتیماده به مسئول

 دربـاره اشـتراك در   ی اصـل کلـ   ي حاو یول،  اختصاص دارد ،  کنند می به مناسبت آن وارد      ایکار  

از آنجـا کـه تقـسیم       ،  ود ایـن  بـا وجـ   «: حقوقـدانان   به نظر برخی   . اسباب متعدد است   تیمسئول

تـوان   مـی ،  رسـد  مـی  به نظر    تر  منطقی و عادالنه  ،   بر اساس میزان مداخله یا تاثیر عمل       مسئولیت

 یکـی   عملبدین معنا که اگر یکی از طرفین ثابت نماید که میزان تاثیر،  براي آن محلی قائل شد    

، دادرس باید به آن ترتیب اثر دهـد   ،  در ورود خسارت بیشتر یا کمتر از عمل دیگري بوده است          

مگر اینکه ثابت شود کـه فعـل یـا      ،  تقسیم مسئولیت به طور تساوي است     ،  اصل،  به دیگر سخن  

   2.»ت یکی از افراد مسئول بیشتر یا کمتر از دیگري موثر بوده اس»تقصیر«

قـانون   مـواد بـه ظـاهر    توجـه  و بـا   رویه  به راي وحدت   توجهبا   ممکن است گفته شود   

 می تقـس  »حقوق ایران « در   باید،   است رفتهی را پذ  ي به تساو  تی مسئول می تقس ی که مجازات اسالم 

 دست ی ظاهر را خورد و از اصول کلنی ابی فردیبااما ن، ود شرفتهی پذيخسارت به طور مساو 

 از اسباب را ثابت     کی هر   ری تأث زانینتوان م مذکور در مواردي است که       مفاد ماده    رایز،  برداشت

ـ  را در ا   ی دادرسـ  و کند می جادی ا »هارما« ی ماده مذکور نوع   گریبه عبارت د  ؛  کرد  يبـاره بـرا    نی

 و در   هـا    از سـبب   کی هر   ي مساو ریدادرس به تأث  ،   اماره نیچه به استناد ا   ،  کند میس آسان   دادر

  . که خالف آن ثابت شودنیمگر ا، کند می آنان حکم صادر ي مساوتی مسئولجهینت

 آنـان در    یمـام  ت کـه  وارد شـود     ي چند نفر  لهی به وس  انیزچنانچه  ،  بنابراین بایستی گفت  

، باشـند  مـی  مـسئول خـسارت وارده       زی ن ي داشته باشند به تساو    ری تأث ي آن به نحو تساو    شیدایپ

 دیـ  صورت بانی باشد در اشتری بگری از اسباب به نسبت اسباب دی رفتار بعض  ری چنانچه تأث  یول

اشـکال  ایـن  ممکن است   . مسئول جبران خسارت دانست   ،  انی در ز  رشی را به نسبت تأث    کیهر  

تـوان   مـی در پاسـخ    ؛   ممکن نیست   از اسباب  کی هر   ریر تأث  مقدا صی که تشخ  دیآ شی پ ملدر ع 

                                                                                                                                       
 وسیله نقلیه ،  هر گاه در اثر برخورد دو سوار      «:چنین مقرر کرده بود   » 1370«سالمی سال   قانون مجازات ا  » 336«سابقاً قانونگذار در ماده      -1

در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هـردو مقـصر باشـند یـا هیچکـدام مقـصر        ،  آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند    

خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشـند و خـواه میـزان               ،  ري را ضامن خواهد بود    هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگ      ،  نباشند

 مجـازات اسـالمی     قانون» 365«همچنین ماده   » تقصیر آنها مساوي یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است                

  » به طور تساوي عهده دار خسارت خواهند بودهر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند« :مقرر داشته بود

 226ص، مسئولیت مدنی، صفایی ورحیمی -2
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 از توانـد  مـی  که دادگاه الزم بداند      یباشد و در صورت    می بر عهده دادگاه      امر نی ا صی تشخ گفت

  . دینظر کارشناس استفاده نما

  تقصیردرجه نظریه  )ج

این ،  در مواردي در قانون   البته  بریم و    می پی   ن تاثیر  به میزا  »تقصیردرصد  « با شناخت    گاه

،  دو مقوله جدا باشـند     »تاثیر« و   »تقصیر«رسد   میلیکن به نظر    ،  روند میدو کلمه بجاي هم بکار      

 موجب خسارت زیادي شود و دیگري بـر عکـس بـا             »سبکتقصیر  «زیرا ممکن است کسی با      

  . تاثیر کمی در خسارت داشته باشد، »نگین ستقصیر«

 را بر اساس    تی مسئول می تقس »1343« مصوب   ییایقانون در » 165« ماده   »ایران«ن  یانو ق در

،  مرتکـب خطـا شـوند      ی کـشت   چنـد   یـا  اگـر دو  «: دارد می است و مقرر     رفتهی پذ »ریتقصدرجه  «

.  سـر زده اسـت     ی است که از آن کشت     يری تقص تی متناسب با اهم   ها  ی از کشت  کیهر   تیمسئول

 به نظـر  نی طرف ری تقص ای ممکن نباشد و     نی با شواهد و قرا    ری تقص تی اهم صیاگر تشخ ،  معذلک

  .» مسئول خواهند بودي به نسبت متساونیطرف،  برسدکسانی

 اعالم  )1390 مصوب(قانون مجازات اسالمی    » 522«  ماده  در »نایرا«قانونگذار  ،  همچنین

ـ  راننـده ،  ییهوا ای یآب،  ینیزم هینقل لهیوس دو برخورد اثر در هرگاه« :دارد می  آنهـا  نانیسرنـش  ای

 نصف مسؤول کی هر،  راننده دو ره به برخورد انتساب صورت در نندیبب بیآس ای شوند کشته

 بـه  باشـد  مقصر نیطرف از یکی هرگاه و...است هینقل لهیوس دو هر نانیسرنش و مقابل راننده هید

 و  »تقـصیر «کـه   نیبـا ا  ایـن مـاده     ؛  »اسـت  ضـامن  او فقط،  باشد مستند او به برخورد که يا گونه

ـ  نقللهی و وسـ   انـد   رخـورد کـرده    که بـا هـم ب      ی سواران تی آن را در تحقق مسئول     »درجه«  آنهـا  هی

 کـه همـان انتـساب       يگـر ی د اری مع »مستند« با ذکر کلمه     لیو،  داند می است موثر    دهیخسارت د 

 طرف را شرط انتساب برخورد و تصادم و در کی ری تقص و استدهیبرگز،   است وسیلهعمل به   

 باشـد قـرار داده      ریتقـص  بـی  گری که طرف د   یک طرف در صورت   ی تی شرط تحقق مسئول   جهینت

  .است

هـر یـک از اسـباب کـه تقـصیر بیـشتري             ،  »درجه تقصیر « بر اساس    در تقسیم مسئولیت  

 جبران خسارت   »مسئولیت مدنی «لیکن از آنجا که هدف      ،   باید خسارت بیشتري بدهند    اند  داشته

 این است که هر کس به میزان ضرري که وارد کرده است مسئول              تر   منطقی راه،  زیان دیده است  

از ،  هریـک از اسـباب     ریتـأث بر اساس    اسباب مسئول    نیی تع هی نظر رسد میبه نظر   ،  بنابراین.باشد

در امورکیفري نیز این     »هیی قضا قوهحقوقی   اداره« ی مشورت اتی نظر در. سایر نظریات بهتر باشد   
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   1.ر گرفته استنظریه مورد تایید قرا

  نظریه تضامن  )د

 اسـت؛ چـون     »یتـضامن «،  متعدد ت مسئوالن ی معتقدند که مسئول   ی برخ »رانیحقوق ا «در  

آنها . ه کردی را تجزیتین مسئولیتوان چن   یاند و نم    جاد کرده یخواندگان متعدد با هم خسارت را ا      

ـ ن 2ن موضـوعه  یبراي اثبات نظریه خود بـه برخـی قـوان          اسـتناد کـرده و معتقدنـد در ایجـاد          ز  ی

» تـضامن «آید کـه در اصـطالح        می به وجود    »ضامنان«ن  ی و ارتباط ب   ی همبستگ ینوع،  مسئولیت

   3.شود یگفته م

 بر خطا و    ی مرتکبان مبتن  يت قهر یچون مسئول ،   گفته شده است   »تضامن« يدر مورد مبنا  

مـسئول کـل    ،  کید هر   یگردند پس با    یان م یک سبب تحقق ز   یهر  ،   چند نفر  ی است وقت  ریتقص

ت یامـا در مـسئول     4 اسـت  »تضامنی« مسئولیت،  ت خارج از قرارداد   ی مسئول درخسارت باشند و    

  5. وجود نداردیین مبنای چنيقرارداد

 »تـضامن «اصـل بـر     ،   در صورت تعدد اسباب    يت قهر یدر مسئول   نیز »فرانسه«حقوق  در  

ک یـ هرگـاه چنـد شـخص مـسئول         ،  يت قهـر  ی در مـسئول    نیز »فرانسه« ییه قضا یدر رو . است

 هر کس تعهد دارد که کل یعنی 6شود یعمل م  مسئوالن»تضامن«خسارت باشند بر اساس اصل    

   7.خسارت را جبران کند

ـ ا« در حقوق    یقیمصاد،  فدار تضامن  طر حقوقدانان انـد کـه در آنهـا          مطـرح سـاخته    »رانی

 يت قهـر  یاند که در مسئول     ن استنتاج نموده  ین مواد چن  ی است و از مجموع ا     »تضامنی«ت  یمسئول

  :شود ین موارد اشاره می از ایالً به برخی ذ؛ است»تضامن«اصل بر 

                                                                                                                                       
مقـصردر بـروز    % 70ایـ  80 راي  گـر یود% 30ایـ % 20 را   یکی یطرف کارشناس مثالً در تصادفات رانندگ       درصد از  نییدر خصوص تع   -1

 .گـردد  فی تنصهی بالسو هید دی با ینیچننی ا ات درمطلق تصادف  نکهیا ا ی گردد نییتع ان نسبت ذکرشده   به هم  هید دی با ي موارد نیحادثه در چن  

 حوادث ای ی از تصادفات رانندگی مربوط به صدمات ناشهاي در پرونده:  استدهی نشست قضات قم مطرح گرد در که ی سوال درهمچنین  

ـ آ،  مقصر وقوع حادثـه اعـالم شـوند       % 80 زانیو طرف مقابل به م    % 20 نزایهرگاه از طرف کارشناس مربوطه مصدوم به م       ،   از کار  یناش  ای

  مقصر بداند؟% 50هر کدام از مصدوم و طرف مقابلش را ، ی طبق قانون مجازات اسالمای بدهد يأ کارشناس رهی طبق نظردیدادگاه با

مباشر مقصر است و اگـر      ،   از سبب باشد   ي اقو  از مباشر باشد سبب مقصر است و اگر مباشر         ي اگر سبب اقو    بوده است که   نی ا تی اقل نظر

 این بـوده اسـت   تینظر اکثراما . جبران خسارت شود) نصف به نصف (ي به طور مساودیباشند و با   میباشند هر دو مقصر     متعدد   اسباب

 بـه   ربوطار و در مسائل م     کار هم در مسائل مربوط به ک       ی و بازرس فن   یباشد همان استناد به نظر افسر کاردان فن        می معمول   هی آنچه رو  که

البتـه در تـصادفات     ؛  باشـد  می ری تقص زانی م نیی کار در تع   ی و بازرس فن   ینظر افسر کاردان فن   ،   حال مالك عمل   هر در  و باشد میتصادفات  

   . راي داد  تنصیفتوان به می که علّت تامه مشخص نباشد ی قانون در صورتحی صرنصال طبق ا دنبال علّت تامه رفت وستیبا می

  295ص، يضمان قهر، ناصر، انی و کاتوز306ص، 1ج، تعهدات، دیعبدالمجی، قائم مقام -2

   381ص، 1377، دادگستر، تهران، نی ديها قهیوثی، عقود اذن، ناصر، انیکاتوز -3

  750ص، الوسیطي، السنهور -4

  ، همان -5
6- Viney (G.) La responsabilité conditions. n°175.  
7- Civ. 2e 14 octobre. 1983 cité par Jourdain (P.)P. 164 cité par Callé (C.) op.cit. n°164. 
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هرگـاه چنـد نفـر مجتمعـاً         121در مـاده    « :دارد  ی مقرر م  یت مدن یقانون مسئول » 14« ماده

ن ی مالك ا  ن از وحدت  ی و بنابرا  »باشند  ی مسئول جبران خسارت م     متضامناً،   را وارد سازند   یانیز

ـ اند کـه ا     اند و گفته    ماده استفاده کرده   ل اسـت و    یـ ت نداشـته و از بـاب تمث       ین مـاده خـصوص    ی

  2.ت دادیتوان به موارد مشابه سرا یت کارگران را میمسئول

 کمک خواسـت و     14توان از ماده      یم... «:  فرماید  ین ماده م  ی در خصوص ا   »یامام«دکتر  

م خـود مرتکـب خـسارت       یت مستق یله فعال ی وس   اشخاص که مجتمعاً به    یاستنباط نمود که تمام   

 اگرچه در مـورد کـارگران و   »14«ماده ... د مسئول جبران در مقابل متضرر باشن متضامناً، اند  شده

ت چند  ی فعال ي بر مبنا  »تضامنی« چون حکم    ی است که مشمول قانون کار هستند ول       یانیکارفرما

توان حکم مـاده را       ین م یبنابرا،  ت در قانون کار   ی مسئول ي واحد است نه بر مبنا     جاد امر ینفر در ا  

 ی اصـل کلـ    14ست که ماده    ی ن یشک« :اند  گفتهگر  یدبرخی   3.»ت داد ی موارد مشابه سرا   یبر تمام 

 نبوده  دی من باب تحد   12 را اعالم داشته و اشاره به ماده         یجمع   دسته تیم مسئول ی تقس یچگونگ

   4.»ل بوده استیاست بلکه از باب تمث

 از  ی مقصر نسبت به خسارات ناشـ      يها  یکشت«،  ییایقانون در  »165« ماده   »ج«بند  مطابق  

د خسارات  ی منفرداً و متضامناً مسئول هستند و با        در مقابل اشخاص ثالث    یفوت و صدمات بدن   

، اسـت  آمـده  ها ی جبران خسارت کشت درن مادهیآنچه در ا  ،  اند   گفته ی البته برخ  .»را جبران کنند  

ک از  ی نسبت به اشخاص ثالث وارد شود؛ اما از جهت رجوع هر              خسارت  است که  یدر صورت 

 ری حکم داد کـه همـان مراجعـه بـه نـسبت تقـص              ید بر اساس اصول کل    ی با يگریها به د    یکشت

  5.است

بـا  کنـد و او را   ین مـ یده را تضمید انیشتر حق زین روش بیا، اند  ن نظر گفته  یه ا یتوجدر  

  6.تر است کی و مصلحت نزداعسار خوانده مواجه نساخته و به عدالت

 سـابقه   »تـضامنی «ت  ی معتقدند اگرچه در حقوق ما مسئول      »حقوقدانان«اکثریت  ،  در مقابل 

بلکـه بـه   ، کـرد  استفاده یقاعده عام وکلاصل و ک یتوان از آن به عنوان    یگاه نم   چی ه یول،  دارد

                                                                                                                                       
 يباشند که از طرف کارکنان ادار    ی م ی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارت        یانیکارفرما«:قانون مسئولیت مدنی  » 12«ماده   -1

ه ی که اوضاع و احـوال قـض       ییها  اطینکه محرز شود تمام احت    یا به مناسبت آن وارد شده است مگر ا        ین انجام کار    یآنان در ح  ا کارگران   یو  

  . »دی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمایتواند به واردکننده خسارت در صورت ی کارفرما م...کرده به عمل آورده یجاب میا

ـ  و کاتوز  43ص،  4 ج یحقـوق مـدن   ،  د حسن یسی،   و امام  306ص  ،  همان،  دیالمجعبدی،   قائم مقام  يریام -2 الزامـات خـارج    ،  ناصـر ،  انی

 . قرارداد

   44ص، 2ج، حقوق مدنی، د حسنیسی، امام -3

   306ص، 1ج، حقوق تعهدات، دیعبدالمجی، قائم مقام -4

   75صیی، ایحقوق در، ابوالبشر، انیفرمان -5

   547ص، 1ج، يضمان قهر، ناصر، انیکاتوز -6
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 اعمال  ي هر کس تنها پاسخگو    »یحقوق اسالم «را در   یز،   مطرح است  یصورت خاص و استثنائ   

مگـر  ،  ت اسـت  ی بـودن مـسئول    یشخـص ،  اصـل  1.است)  خود ریتقصتاثیر یا   به نسبت   (ش  یخو

   2.دیح نمای بودن آن تصر»تضامنی« خود به »قانونگذار«

 :نیز باید گفت   استناد شده است     »تضامنی«ت  ی که در آنها بر مسئول     ي به مواد  خپاس در   لذا

ـ را ا یز،  دی رس یتوان به حکم کل     یاز استقراء در موارد خاص نم       و  یطـور اسـتثنائ     ن بـه  ین قـوان  ی

لحـاظ شـدت       غاصـبان بـه    »تـضامنی «ت  ی مثال مسئول  عنوان به   ؛ بر علل خاص بوده است     یمبتن

ک یـ ت غاصبان یدانند که مسئول یو همگان م»  األحوالقأخذ بأش یالغاصب  «ست     آنها برخورد با 

 ي دارا ين کالهبردار ین بوده که مرتکب   ی قانون ثبت به خاطر ا     »108«ا ماده ی.  است یحکم استثنائ 

 انون قـ  »94« ا مـاده  یـ ن عمل کـرد و      ی غاصب د با آنها مثل   ی هستند و با   يدتری شد یت مدن یمسئول

   3.م شده استین تنظیت از محجوریبه جهت حما، یامور حسب

 است و اصل    ی استثنائ  نیز یت مدن ی قانون مسئول  »14« مذکور در ماده     »تضامنی«ت  یمسئول

ن یشـود بنـابرا    ی است که از فعل خود او وارد مـ         ین است که هر کس مسئول جبران خسارت       یا

   4.گر گسترش دادیت را به موارد دین مسئولیتوان ا ینم

ت یدر نها ،  ت اعتقاد دارند  ی بودن مسئول  »تضامنی« که بر اصل     یخود کسان ،   گریاز طرف د  

  را انـصاف   یحکـم تـضامن   «: اند   گفته مثالًاند     بودن باز گشته   یه نسب ی به نظر  تیم مسئول یدر تقس 

 ییانـد جـا      را به بـار آورده     ي که به اشتراك ضرر    ی کسان یت تضامن یمسئول،  رد به اضافه  یپذ  ینم

اند بـه آنهـا بتـوان رجـوع      گران داشتهی که ديا عادالنه است که در مرحله دوم به نسبت مداخله      

د خوانده را به    یپس با ،  شود  ی نهاده نم  يگری بر دوش د   ی کس ریگاه بار تقص    چیجه ه یکرد و در نت   

جه ین نتیز ای نییای قانون در114نسبت درجه مداخله او در ضرر مسئول دانست چنانکه از ماده          

   5.»گردد ی استنباط میطور ضمن به

 »تـضامن «غیر از موارد خاص کـه در آنهـا بـر            » حقوق ایران «رسد در    میبنابراین به نظر    

 »تاثیر اسـباب  « و بر اساس     »نسبی« و قهري مسئولیت     یح شده است در مسئولیت قراردادي     تصر

 و  ی منطق يامر،  ک از اسباب  ی هر   ریزان تأث ی بر اساس م   تیم مسئول ی تقس ي از لحاظ نظر   است و 

                                                                                                                                       
ـ آ (»ها ما اکتـسبت یلها ما کسبت وعل «و  )  سوره مدثر  38ه  یآ(» نهیکل نفس بما کسبت ره    « -1 وال تـزر وازره وزر  «و )  سـوره بقـره  286ه ی

  )  سوره انعام163ه یآ(» ياخر

ص ،  خـارج قـرارداد  هاي الزام،   و ره پیک   398ص  ،  رج از قرارداد  الزامات خا ،   و قاسم زاده   568ص،  مسئولیت مدنی ،  صفایی ورحیمی  -2
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   398ص، الزامات خارج از قراردادی، دمرتضیس، زاده قاسم -3

   568ص، 2ج، قواعد عمومی، نید حسیسیی، صفا -4

   304ص، يضمان قهر، ناصر، انیکاتوز -5
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   1.رسد یعادالنه به نظر م

   یاسباب طول: وم دبند

  گذاشته و موجب حادثـه     ری تأث يگری بعد از د   یکی،   یا چند سبب    حادثه دو  کی در   هرگاه

 در جـاده    یبه عنوان مثال اگر کس    ؛  ابدی می تحقق   »ی طول اسباب« صورت اجتماع    نیدر ا ،  گردند

 روغـن بـا   ي بـر رو دنیـ ال حرکت به علّت لغز در ح اي  هی نقل لهی است و وس   ختهیمواد لغزنده ر  

نیز دیـر بـه محـل حادثـه برسـد و او را بـه                اورژانس  و  شخصی برخورد کند و او آسیب ببیند        

 در  ؛بیمارستانی ببرند که وسایل الزم براي درمان مجروح ندارد و در نهایت شخص فوت نماید              

 بـه چنـد    ادامهت که در   مسئول در اجتماع اسباب اس     صی تشخ مساله،  این صورت موضوع مهم   

   .شود می پرداخته ی مطرح در اجتماع اسباب طولهینظر

   ری سبب مقدم در تأثهینظر )الف

ـ ا« و قانونگذار ،  »هی امام يفقها« قول مشهور    مطابق هـر گـاه چنـد سـبب بـه نحـو            ،  »رانی

 رینسبت بـه سـا    ،  تی جنا جادی آن در ا   ری ضامن است که تأث    یسبب،   کنند جادی را ا  یتیجنا،  تعاقب

   2. موخر باشدی حتّایهمزمان و ، شیدایاسباب مقدم باشد ولو آن که در پ

 بـر کنـار     ی سنگ يگری بکند و د   ی چاه یچنانچه شخص  »چاه«و  » سنگ«معروف  در مثال   

 قول گذارنده سنگ ضامن     نیمطابق ا ،  بیفتدداخل چاه   ،   بر اثر اصابت به سنگ     ي عابر  و چاه نهد 

 نیـز   »اروپـا «این نظریـه در     . باشدلو آنکه قرار دادن سنگ بعد از حفر چاه انجام گرفته             است و 

   3.طرفدارانی دارد

 چنـد  ای دو هرگاه« :دارد میمقرر  » 529« مادهدر   )1390مصوب  ( مجازات اسالمی  قانون

 داشـته  دخالـت  یطـول  صورت به و سبب نحو به یتیجنا وقوع در مجاز ریغ عمل انجام با نفر

 ضـامن ،  باشـد  گـر ید اسـباب  ای سبب ریتأث از قبل تیجنا وقوع در او کار ریتأث که یکس،  باشند

 يوعـابر  دهد قرار آن کنار در یسنگ يگرید و کند حفر یگودال آنان از یکی که آن مانند است

 ضـامن ،  گذاشته را سنگ که یکس،  صورت نیا در که فتدیب گودال به سنگ با برخورد سبب به

 جرم در شرکت صورت نیا در که باشند داشته را تیجنا ارتکاب قصد همه که آن مگر،  است

   4»شود یم محسوب

                                                                                                                                       
ی، نی نائ يرزایم(» ن بنحو االشتراك  ی کل من الضامن   یکون الضمان عل  یللقائل بصحه أن     زمان واحد فال بد      یفلو حدث سبب للضمان ف    « -1

  )299ص، 1ج، ه الطالبیمن

   260ص، ضمان قهري، بهرامی احمدي -2

به نقـل   .( نیز همین نظریه پذیرفته شده است       و در حقوق آمریکا    اند   فرانسوي نیز از طرفداران همین نظریه بوده       فرانسیس بیکن و پوتیه    -3

 )70ص، ضمان قهري، از بهرامی

 به نحو سبب دخالـت  یتیهر گاه دو نفر عدواناً در وقوع جنا    « :داشت میچنین مقرر   » 1370«قانون مجازات اسالمی مصوب   » 364«ماده -4

 ی از آن دو نفر چاهیکی باشد ضامن خواهد بود مانند آن که يگریر سبب د یتأثت قبل از    یر کار او در وقوع جنا     ی که تأث  یداشته باشند کس  
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 نـد یفرما مـی آنـان  انـد،    تمسک فرمـوده »استصحاب«به اصل ، هی نظرنی اهی در توج  »فقها«

 شخص ابتدا به سنگ اصـابت       یعنی،   شده تیث جنا موجب حدو ) سبب اول (قراردهنده سنگ   

، و حکم ضمان او را تا تحقق سبب دوم        ،  لذا او ضامن است   ،  کرده و بعد داخل چاه افتاده است      

 چون سـبب    ،می سبب دوم شک کن    تیدر باب مسئول  هرگاه   نحو که    نیبد. میینما می استصحاب

ـ     نیبنـابرا ،  سـبب الحـق   ،  سبب سابق است و سبب دوم     ،  ریاول در تأث    سـبب اول    نی در شـک ب

 شـخص ابتـدا بـه    یعنی ؛میدان میسبب اول را مسئول ، )سبب الحق (و سبب دوم    ) سبب سابق (

لـذا او ضـامن اسـت و حکـم ضـمان او را              ،   داخل چاه افتـاده اسـت      بعدسنگ اصابت کرده و     

   1.میینما میاستصحاب 

واضع سنگ در   ،  در مثال واضع سنگ و حافر چاه      «: فرمایند می راستا   نی در ا  »ی ثان دیشه«

پس سبب اول   ،  مباشر ضامن است  ،  و چون در اجتماع مباشر و سبب        است تیحکم مباشر جنا  

 مجرمانـه را مـستند بـه        جـه ینت،   در اجتماع اسباب   عرف گری د ي و از سو    مسئول است  نجایدر ا 

   2.» کرده است مجرمانه اثردهیداند که زودتر در تحقق پد می یعمل

 اسـت   نی اجتماع کنند ظاهر ا    اسباباگر  «: دنیفرما می نهی زم نیدر ا نیز  ) ره (»ینی خم امما«

 حادث باشد ماننـد     بعداً گذاشته است و اگرچه حدوث       ری تأث تر   است که قبل   یکه ضمان بر سبب   

 به  شی پا یپس کس ،  ر کنار آن قرار دهد     ب ی سنگ يگری حفر کنند و د    ابانی در خ  یکه اگر چاه  نیا

 را در چـاه نـصب       يو اگر کـارد   ،   ضمان برقرار دهنده سنگ است     فتدی چاه ب  رسنگ بخورد و د   

ـ ا.  کارد سقوط کند ضمان بر حافر چاه استيکنند پس در چاه بر رو      آن دو در ي بـا تـساو  نی

   3.»عدوان است

قابـل  ذکر شده اسـت      استصحاب در تاثیر که دلیل آن    ضمان سبب مقدم    ،  رسد میبه نظر   

تـوان   مـی  چگونـه    زیـرا ،   اسـت  ح بالمرج حیترج،   سبب اول  ي برا تی مسئول حیو ترج  نقد است 

 ری است که زودتـر تـأث      یسبب ضمان بر عهده    اقدام دخالت ندارد و    نیگفت حفر کننده چاه در ا     

   4.کرده است

،  ندارداي دلیل قانع کننده، »سبب مقدم در تاثیر   «نظریه  ،  گفتتوان   می فوق    به امر  توجهبا  

ایـن نظـر مفیـد      ،  به عبارت دیگر  .  تلقی کنیم  »سبب متعارف «مگر اینکه سببب مقدم در تاثیر را        

                                                                                                                                       
 که سنگ را گذارده ضامن است و        یکس،   را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد                ی سنگ يگرید و د  یحفر نما 

 .» ضامن خواهد بودي باشد فقط شخص متعدیرعدوانی غيگری و دی از آن دو عدوانیکیست و اگر عمل ی حفرکننده ن  به عهدهيزیچ
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 این اسـت کـه   »قانونگذار« است که خالف آن قابل اثبات است؛ یعنی فرض      »اماره قانونی «یک  

عرفاً منتسب به اوست مگر اینکه خالف آن بـه          ،  ثیر همان سببی است که ضرر     سبب مقدم در تا   

  .اثبات برسد

   جهیمتصل به نتسبب بال واسطه یا  هینظر )ب

 خـسارت  به وقوع    یمنته،  »بالواسطه« و   »میمستق« که به طور     عاملی،  هی نظر نی اساس ا  بر

نند که هرچند ممکـن اسـت       ک می استدالل   نی چن هی نظر نیطرفداران ا ،  شود می یشود ضامن تلق  

ـ  با عرفـاً  منطقاً و    یول،  موثر باشد ،  جهی در تحقق نت   میرمستقیعلل گوناگون به طور غ      نیر آخـ  دی

  .مسئول شناخته شود،  باعث صدمه و خسارت شدهمی که به طور مستقیعامل

، در اثـر تمـاس بـا زخـم        ،   لباس مجروح   و کند می را با چاقو مجروح      يگرید،  ی کس مثالً

پزشـک در  ،  کنـد  مـی  مراجعه   مارستانی مداوا به ب   ي برا ماریب؛  شود می کزاز   يماریباعث ابتال به ب   

سـبب فـوت    ،  پزشـک  مثـال    نیدر ا ؛  کند میبیمار فوت    جهیدر نت و   کند می ی کوتاه يمعالجه و 

 بهبـودي   آورند و شخص مداوا شـده و       می بسا مجروحینی را به نزد پزشک        اي  زیرا،  بیمار است 

) فـوت مجـروح   ( جهی و نت  کردهبا چاقو مجروح      که ی عمل کس  نیبتوان گفت    نمیپس  . یابد می

  . وجود داردتیشرط و رابطه سبب

 را در گـر ی است که سهم علل و اسـباب د نیا،  شده است گرفته هی نظر نی ا بهکه  ی  اشکال

 در وقوع حادثه دارند تـا علّـت         يشتریسهم ب  که   دهیبسا علل و اسباب بع     چه،  نظر نگرفته است  

گردیده  عوامل مختلف شرکت کننده در تحقق ضرر قائل ن         نی ب یفرقدر این نظریه    و  ،  واسطه بی

   1.است

  ری تأثزانی ضمان به نسبت معی توزهینظر )ج

ـ  جـه ی در حـصول نت    » اسباب ریتأث« آن است که ضمان به نسبت سهم         گری د قول  آنهـا   نی ب

 با قواعـد    ی احتمال مناف  نیا «:دنیفرما می احتمال   نیادر انتقاد به     »صاحب جواهر « . گردد عیتوز

هرچنـد متفـاوت باشـد ماننـد     ،  مراد بر حصول تلف است با عمل همه آنان         رایز،  اشتراك است 

همـانطور کـه تفـاوت در     «گـر یبـه عبـارت د   و »گردد می که برشخص وارد ي متعدد هاي  حجر

 تفاوت درسبب موجب تفاوت در      نیهمچن،  شود نمیموجب تفاوت درمجازات    ،  مباشرت افراد 

   2.»ستین مجازات

لـیکن بـه نظـر      انـد،     دانـسته به علّت مخالفت با قواعد اشتراك مردود        اگرچه این قول را     

 قـانون   »14«لهام بخـش قانونگـذار ایـران در مـاده            است و ا   تلمنطبق با اصول و عدا    ،  رسد می
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 113مدنی     ارکان مسئولیت 

 

میزان مسئولیت هر یـک از آنـان        « ؛ مطابق قسمت اخیر ماده مذکور      بوده است  »مسئولیت مدنی «

علیـرغم آنچـه گفتـه      .»با توجه به نحوه میزان مداخله هریک از طرف دادگاه تعیین خواهد شـد             

  . ندارد»حقوقدانان« و »فقهاء« بین این نظر طرفداران زیادي در، شد

  ي تساوهینظر )د

،  دارنـد  دهیـ  عق یبرخـ  در اینجـا نیـز    ،  اشاره شـد  این نظریه     به چنانکه در اسباب عرضی   

بـه  .  شـده اسـت    یب ناشـ  اسـب همـه ا   تلف از    رایز،  ضامنند »تساوي«به صورت    مشترکاً اسباب

، ی عـدوان ری غمه های هستند و  ی عدوان مه سبب است و چون ه     چندحاصل  تلف  ،  گریعبارت د 

 جـه یدر نت ،   داد حی تـرج  يگریتوان آن را به د     نمی،  یکی و به صرف مقدم بودن       ندی مساو مهلذا ه 

  .خسارتند  عهده دار جبراني مشترکاً و به طور تساومه اسبابه

 از اسباب و    کی هر    یا تاثیر  ریتقص زانیچرا که به م   ،   قابل انتقاد است   نیز راه حل    نی ا البته

ـ  ا رشی پـذ  و قائـل نـشده اسـت        اهمیتی،   آنها در جبران ضرر    تی تفاوت در مسئول   جهیدر نت   نی

 ایـ کمتـر  ، تی نفر در ارتکاب جنا  کی ریأث امکان دارد ت    زیرا ؛ خواهد شد  یعدالت بیباعث  ،  نظریه

   1.باشد میمفید ، باشد نصی قابل تشخاسباب ریث تأزانی منظریه در جایی که نی االبته. باشدشتریب

عوامل ممکن است ،  شودی منجر به آسیب کودک نزدن قالده به سگبه عنوان مثال هرگاه   

ین در نظاره و عدم      عابر ریتقص،   کودك زیآمحریک  حرکات ت ،   صاحب سگ  ری تقص مثل ياریبس

در حادثـه   ؛  پزشک در عـدم درمـان      ریتقص ژانس در نرسیدن به موقع و     ر او  راننده ریتقص،  کمک

 ؛ همه را در کنار هم مسئول دانـست        »تساوي اسباب « بر اساس    دیبا دخیل باشند؛ در این نظریه    

 فیضـع  شرط داشته و ارتباط آنها با مرگ آنچنان          نبه فقط ج  عوامل نی از ا  ياریکه بس  یدر حال 

   2.ردیگ می دهی ناد را آن و انصاف»عرف«است که 

  )دینامیک( ایپوسبب  هینظر ) ه

ـ  م دیبا،  تی احراز رابطه سبب   يبرا،  هی نظر نی به ا  نی اعتقاد قائل  به ـ پو« هـاي    سـبب  انی  و  »ای

را  ی شـد و تنهـا خطاهـا و اعمـال          زیی قائل به تم   » متحرك ریغ« ای »ستایا« هاي  و سبب  »کینامید«

حادثـه را    يستای عوامل ثابت و ا    ریو سا اند،     داشته »متحرك«که نقش    دانست   حادثهعلّت وقوع   

ـ تنها رفتار پو  ،   حادثه که چند عامل در آن مداخله دارند        کیدر مورد   بنابراین  . کنار گذاشت   و  ای

 جـه یدر نت؛ اسـت علّت آن ،  شدهی محسوس خارججهی و نتراتیی تغجادی را که باعث ا    یتحرکم

  . دانست مسئول ری غ باید بوده راراتیی تغنی که فاقد اثر در ایرمتحرکیامل ثابت و غوع

منتهی   امر نی است و ا   ی قلب يماریکه مبتال به ب   وارد کند    »ب« به   اي  ضربه »الف«  اگر مثالً
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 اسـت نـه      و متحـرك   ایـ  شـرط پو   کیـ ضربه ضارب است که     ،  علّت مرگ ،  شود »ب«به فوت   

 و ثابت ستایعامل ا،  اگر ضربه ضارب نبودرایز،  و ساکن است ستای حالت ا  کی که   ی قلب يماریب

  .شد نمیخود به خود منجر به مرگ ، ی قلبيماریب

 ممکـن اسـت     خسارات یآن است که در بعض    ،   است  وارد شده  هی نظر نی که بر ا   یاشکال

 خود عمل نکند    فهی راه آهن به وظ    ي متصد  هرگاه مثالً،   گردد خسارتعدم تحرك باعث تحقق     

 وردیـا  ن نیی پا شود را  »قطار«  به هنگام عبور   ها  لی مانع حرکت اتومب   دی را که با   ی مخصوص میلهو  

ـ  را زينحـرف شـود و عـابر    مگـر یآهن به سـمت د   خطي در حال گذشتن از رو  لیو اتومب   ری

  مسئول نیست؟،  شده استی معرفستای مثال شرط انی راه آهن که در اي متصدآیا، ردیگب

  .شود نمیشامل  صور را ی نبوده و تمامری شده فراگادی هی نظررسد می به نظر، نیبنابرا

  متعارف  سببهینظر ) و

،  نقـش دارنـد    جـه یل گوناگون کـه در حـدوث نت        علل و عوام   انیدر م ،  هی نظر نی ا مطابق

زیان را به سببی منتسب نمود که معموالً و بر حـسب جریـان عـادي امـور موجـب                     ستیبا می

 »متعـارف «هر کس مسئول سببی است که بـه طـور           ،  پیدایش ضرر شده است؛ بر طبق این نظر       

و ورود ضرر و     سبب   نی ب دی است که با   نی بر ا  هینظراین  اساس   .موجب ورود ضرر شده است    

 و عادتـاً    عرفـاً  ای آ دی د دیبا. فرق گذاشت ،  اند   سبب فراهم آورده   ری تأث ي را برا  نهی که زم  یطیشرا

 و نـادر را از      ی عوامل اتفـاق   دی با خیر؟ ایشود   می اي  جهی نت نیمنجر به چن  ،  تیعمل متّهم به جنا   

 یشـرط کـاف   را   شـوند    جهی قادرند منجر به نت    یی که به تنها   رای   علل و نمود   رونی محاسبه ب  رهیدا

ـ  نجهی نتجادی قادر به ایی که به تنهای شروطای لل ع  لذا  و دانست  محـسوب  ی کـاف شـرط ، ستندی

ـ با،  تی ارتباط و سنخ   نی ا صی تشخ يبرا 1.نخواهند شد   رجـوع نمـود و      »عـرف « ي بـه داور   دی

   2. کندياری نهی زمنی ما را در ازین علمممکن است 

 عمل مرتکـب    نی سو به ارتباط مناسب ب     کی از   رایز،   است یت مثبت  نکا ي دارا هی نظر نیا

امکان ،  شده سبب مطرح    نیی تع ي که برا  یمالک گری د ياز سو ،   کرده است  توجه انباریو حادثه ز  

  .گرداند میممکن  تعیین سبب را در اغلب موارد ینیع

 وقوع  طی شرا  به توجه در هر مورد با      دیدادگاه با ،  هی نظر نی ا ي اجرا ي است که برا   یهیبد

 تیرابطـه سـبب   ،   امـر  نیو جلب نظر کارشناس و متخصص     ،  ی علم اتیاستفاده از نظر  با   و   حادثه

   3.دی و صدمه وارده را احراز نماشخص رفتار نیب
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ا کـه   چـر ،  ستی ن سری م ی به آسان   همیشه یاصل و   متعارف سبب   صیتشخ،   گفت دی با البته

 و  ی مسبب اصل  صی و مبهم است که تشخ     دهیچی پ يشوند به قدر   می جهی به نت  ی که منته  یعوامل

  .سازد می مشکل  را اسبابری از سایمتعارف و کاف

 که هیچ نظریـه علمـی و فلـسفی          اند  به این نتیجه رسیده    بیشتر دانشمندان رسد   میبه نظر   

بـین  آنچه اهمیت دارد این است که       ؛   باشد تواند به طور قاطع حاکم بر مساله رابطه سببیت         نمی

چنـدان کـه بتـوان گفـت بـین آن دو            ،   موجود باشـد   »رابطه سببیت عرفی  «ایجاد ضرر    کار او و  

؛ فاعل بایستی مسئول قرار گیرد    ،   احراز شد  اي  همین که چنین رابطه   ،   وجود دارد  »مالزمه عرفی «

 به اوضـاع واحـوالی کـه        توجهو دادرس باید در هر مورد خاص و با           پذیرد نمیقاعده   امراین  

   1.حادثه زیانبار را احاطه کرده است داوري کند

 کـه ماننـد     ی معنـ  نیبـد ،   نظرات را ندارد   ری جمود سا  هی نظر این،  اتی نظر نیاز ب بنابراین  

تواند  میاست که    کند و محکمه   نمی مجبور   ینی قاعده مع  از يروی را به پ   یقاض،  گری د هاي  هینظر

ـ کل،  بـر موضـوع    حـاکم   حادثه و اوضاع و احـوال      تیفی و ک   به پرونده امر   توجهبا   عوامـل و    هی 

   2.دی نمانیی تا سبب مسئول را تعگرفته موثر را در نظر طیشرا

   3اسباب اجمالی: بند سوم

بـدون  ،  رد از چند سبب محصور وجود دا      یکی هلیان به وس  یجاد ز ی به ا  »یالعلم اجم «گاه  

جـاد ضـرر    ی بـه ا   »یعلم اجمـال  «،  گری عبارت د  به.ن باشد یالً معلوم و مع   ینکه سبب مزبور تفص   یا

ابـل  ن آنهـا ق ی ضرر از بینکه سبب واقعیبدون ا ،   از چند سبب مشخص وجود دارد      یکیتوسط  

 یکـ ی از تفنگ يا گلوله، انین می در ا؛پردازند ی با هم به شکار م    یگروه،   مثال يبرا. ن باشد ییتع
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 و در وسط جاده متوجه      افتد می راننده اتوبوس به راه      کند و  نمیاصالح  و آن را     کرده   یاطتیاح بی به قطع شدن است      کیترمز اتوبوس نزد  

کند براي تعمیر ترمـز خـود را بـه           میسعی  ،   ترمز نهی پس از معا   لی و دارد می اتوبوس را نگه     بالفاصلهکند   نمی خوب کار    ترمزشود که    می

کـه  نی مثال بـا ا نیدر ا، روند می نیکند و همه مسافران از ب می اتوبوس با مسافران و راننده در دره سقوط شهر بعدي برساند که در بین راه 

  . است مسئول  از حادثه جلوگیري کندتوانسته می بوده است که يعملش طور، راننده چون ی کرده ولیاطتیاح بی مکانیک

 ی به او بزند ول    اي  دهی است فقط کش   ی که فرد ناتوان   »ب«را مورد ضرب و جرح قرار دهد و شخص          » ب« شخص   »الف« ییدر دعوا اگر   -

 بوده است   ي از دعو  ی ناش جانی بر اثر ه   »الف« دهد که مرگ     صیخ ممکن است تش   ی قانون یپزشک،   برود ای از دن  دهی کش نی بر اثر هم   »الف«

  .  نشده استزی نرعمدی ظاهراً مرتکب قتل غی حتّ»ب« و لذا اشته نديری تأثچی هدهیو کش

ـ  ژنی بوده با توجه بـه نبـود اکـس         مارانی ب ي برا ژنی و کنترل کپسول اکس    ی که مسئول بررس   ی شخص یمارستانی در ب  -  هیـ  کمبـود آن از ته     ای

 ي و ي مقدار کم برا   نی هم نکهی ا ایکند   نمی دای پ ژنی به کپسول اکس   اجی احتّ ماری ب نکهیکند و پزشک معالج هم به احتمال ا        می غفلت   ژنیساک

ـ نما می فوت ژنی بر اثر کمبود اکسماریدهد و ب نمی ي کپسول دستورهیپردازد و نسبت به ته    میکند به معالجه     می تیکفا  مـورد  نیـ در ا. دی

زیـرا او   ،  ردکـ  ی مناسب تلقـ   ای ی طبق شرط کاف   ثهتوان علّت مناسب حاد    می را پزشک،  اوو غفلت   مسئول بررسی کپسول     ي خطا رغمیعل

  . مدیر عالی در کنترل همه امور است

  91صفحه ، 1390ز ییپا، شماره اول،  اولسال، ت و عدالیت مدنی در مسئولریتقص، انیفی شرو، مسعود، یراع :ك.ر -3
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 متعدد توسط   يها ک گلوله ی که با وجود شل    میدان یم،  ردیم یکند و م   ی اصابت م  »یاسب«از آنها به    

ـ   ن ا یا،  ن فرض یبا ا .  اصابت کرده است   »اسب« از آنها به     یکی هتنها گلول ،  انیشکارچ ش یبهـام پ

 و در نتیجـه     ان اسـت  یک از شـکارچ   یگلولـه تفنـگ کـدام     ،  سـب  مرگ ا  ی که سبب واقع   آید می

  ؟خسارت باید توسط چه کسی جبران شود

 هـاء فق«مهم  نظرات  ن است که    ی ا ي فقهی ها  یحاصل بررس ،  ن پرسش ی مقام پاسخ به ا    در

  .پردازیم می که در ادامه بدان شوند یم می به چهار دسته تقس»امامیه

  تخییر قاضی )لفا

ـ  بـه دل   ین حکـم شـرع    یـی  تب ين است که هرگـاه بـرا      ی بر ا  قاعده،  »فقه«در    يل اجتهـاد  ی

ـ «،   دوران امـر    و مـساله   ستیـ ف مقـدور ن   یامکان عمل به هر دو تکل     چون  ،   نباشد یدسترس ن یب

 یباز گذاشتن دست قاضـ  ،  البته 1.است »ریمخ« از آن دو     یکی در انجام به     يو،   است »نیمحذور

ع ییاستفاده و تض    چه بسا به سوء   ،  دهید  انی جبران خسارت ز   در از اسباب مجمل     یکیدر انتخاب   

  .حقوق مردم منجر شود

   سبب مسئول با قرعهنییتع )ب

، ن اساسی بر ا.ن شخص مسئول استیی تع در موردنظريها   از راه  یکی،  »قرعه«،  »فقه«در  

ـ  انجام گ  بایدده که به طور قطع      یان د ی جبران خسارت ز   يبه ناچار و برا   ،  یقاض ـ با،  ردی ک یـ د  ی

حـل هـر      ه  را،  »قرعه«،   مشهور هژه آنکه طبق گفت   یبه و   ملزم به جبران کند؛    »قرعه«نفر را به حکم     

، صل اخـتالف حـل و فـ  دلیـل  بلکه به ، واقعل کشف از   یقرعه نه به دل   ،  البته 2. است ی مشکل امر

ـ نه و پره  ی از ک  يری جلوگ ي برا از طرفی  .حجت شمرده شده است    ل و  یـ ح بـدون دل   یز از تـرج   ی

ـ   ي که حقوق و مصالح افراد بـا هـم مـساو   يدر مورد ،  ی اله ي شدن به قضا   یراض م آن یانـد و ب

   3.ع شده استی تشر»قرعه«، ن آنها اختالف شودیرود که ب یم

 یلـ یچ دل ی است که نـه تنهـا هـ        ی مجهول مصداق امر ،  موضوع،  معتقدند) ره(»ینیامام خم «

ـ  ن یچ اصـل عملـ    ی ه يبلکه مجرا ،   روشن کردن آن وجود ندارد     ي برا یا ظن ی یقطع  4.ستیـ ز ن ی

                                                                                                                                       
 286ص ، 3ج ، ائلسالم مجمع، دمحمدرضایس، یگانیگلپا -1

قـت رهنمـون    ی مـا را بـه حق      در قرعه نکه خداوند   یاول ا : دو احتمال داده شده است    ،  دی درست درآ  نکه چگونه ممکن است قرعه    ی ا در -2

ت شـده   یروا) ع(قرعه حجت است؛ چون از ائمه اطهار      ،  نکهیدوم ا ) 64: مائده(؛»طَتانِداه مبسو یبلْ  «: دیفرما  یرا خود در قرآن م    یکند؛ ز   یم

  )251ص ، 1ج ، نیالعناو، رعبدالفتاحیم، يا مراغه(.توان از قرعه سود جست ی می در هر مجهولهاست ک

  37ص ی، اسیدانشکده حقوق و علوم س، 1371، قم، 315رامون ماده ی پیبحثی، روشنعل، يشکار -3

اگر دو نفـر مـتهم بـه        «ن پرسش که    ی ا هدر پاسخ ب  ) ره(امام. 163ص  ،  1ج  ،  )ره(ینیدگاه امام خم  ی از د  یین قضا یمواز،  نیحس،  یمیکر -4

و در صـورت    شود    یقاتل بودن ثابت نم   ،  ک نفر ی گفته   با :اند  فرموده» د کرد؟ یچه با ،   کشته است  يگریقتل باشند و هر کدام ادعا کند که د        

 از د قرعـه یـ ه را بـا ق ید،  برسدهی و نوبت به د    نباشد یکی بر قاتل بودن     یاگر حجت شرع  ،  نی از دو نفر مع    یکی به قاتل بودن     یعلم اجمال 

 .تتوان گرف ی میکی
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کننـد و    ی وارد مـ   ی بـه شخـص    ی که دو نفر جرح    يدر مورد ،   نیز » معاصر فقهاء«برخی دیگر از    

جرح از طـرف کـدامیک    نیست  معلومو، شود یه منجر می علیبه قتل مجن ،   از آن دو   یکیجرح  

 ي بـرا  »قرعه«ز نی )1370مصوب  (قانون مجازات اسالمی     در 1اند   شده »قرعه«قائل به   ،  بوده است 

   .2 بود شده ینیب شی پهین مسئول پرداخت دییتع

 ن اسـباب مجمـل    ین سبب مسئول در ب    یی در تع  »قرعه«انجام  ،  معاصر حقوقدانان از   رخیب

 یرمنطقـ یج ناعادالنـه و غ    یممکن است به نتا   ،  در عمل  »قرعه«تمسک به   اند،    گفته و را رد کرده  

 »قرعـه «استفاده از    3. است قطعاً مخالف با اصل برائت      بین عوامل  خسارتم  یتقس،   اگرچه برسد

   4.شود و رویه قضایی از آن استفاده نموده است میآراء قضایی نیز دیده در 

  تیع مسئولیتوز )ج

 .پـذیرفت ک خـسارت را     ین فاعالن و مسببان     ی ب »تیع مسئول یتوز«،  باید برخی معتقدند 

 چند نفر به طور مشترك سبب ورود خـسارت        اگررد؟  ید انجام گ  یت چگونه با  یع مسئول ی توز اما

ند؛ یده برآ ید  انی جبران خسارت ز   ه از عهد  ي به صورت مساو    باید  آنها ههمیا  آ،   شوند يگریبه د 

  یا اینکه روش دیگري نیز ممکن است اجرا شود؟

ان به طـور    ین اسباب ز  ی ب تیم مسئول یتقس،  دگاه اول ید. دگاه وجود دارد  ی دو د  این باره در

دیـدگاه دوم   ؛   تمـامی اسـباب زیـان اسـت        »تضامنی«و دیدگاه دوم مسئولیت      5،است »يمساو«

 حقوقـدانان « و   »فقهـاء «لیکن طرفدار نـدارد و مـورد پـذیرش          ،  اگرچه به سود زیان دیده است     

                                                                                                                                       
 156ص ، هن الضوء القرآن و السیقصاص عل، نیالد دشهابیس، ی نجفیمرعش -1

 یکـ ی بر وقوع قتل توسـط  ی کشته است و علم اجماليگریاگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که د          «:»315«مطابق ماده    -2

» .شود  ی از آن دو گرفته م     یکی از   هید،  د قرعه یبا ق ،   برسد هی به د  نوبت اقامه نشود و     یکی بر قاتل بودن     یشرع  از آن دو نفر باشد و حجت      

  .توان با قرعه حل کرد یز میمسئله منازعه را ن،  مالك از آنن ماده و اخذ وحدتیبا استناد به ا

، اسـم ابوالقی، گرجـ : ك. رو73ص ی، اسـ ی حقوق و دانشکده حقـوق و علـوم س   ؛مجله» سبب مجمل  یت مدن یمسئول«،  محسن،  يصفر -3

  43ص، ییرات درس متون فقه جزایتقر

 یۀ پزشـک  یـ ده و حسب نظر   یبه قتل رس  » ب«و  » الف «ي چاقو ضرباتدر اثر   » د« که شخص    يا  ک در پرونده  ی يفری دادگاه ک  12شعبۀ   -4

ـ     یبا توجه به ا، ص داده شده استی مقتول تشخی علت مرگ ضربۀ وارده به عروق گردن     یقانون له یه وسـ نکه معلـوم نبـود ضـربۀ مـذکور ب

را بـه پرداخـت   » الـف «متهم ، د قرعهیص داد و به قی تشخیمورد را از موارد علم اجمال، ک از متهمان به گردن مقتول وارد شده بود    یکدام

دیـوان عـالی کـشور     27د شعبه ییه تأ ب28/4/71 -655 به موجب دادنامۀ شماره      ين رأ یا.  دم مقتول محکوم کرده است     يای در حق اول   هید

به اتهـام  » الف «ي آقايگریدر پرونده د) 78ص،  کشوریوان عال ینه آراء د  ی در آئ  یقانون مجازات اسالم  ،  ...دای،  ریبازگ: ك.ر(. ده است یرس

 ... شبانه یجمع  اع دسته ک نز یدر  » و« مرحوم   يهر سه نفر به عنوان شرکت در قتل عمد        » ه«و  «د   « و» ج«یان  و آقا » ب« مرحوم   يقتل عمد 

بلکـه بـا    ،   را ثابت ندانسته   شرکت در قتل عمد   » و« در خصوص قاتالن مرحوم      16915/8/71ک به شرح دادنامه شماره      ی يفری ک 26شعبه  

و دو مـتهم  » و« دم مرحوم يای مرد مسلمان در حق اول    مله کا یک فقره د  یبه  » ه «ي حسب استقراع آقا   یص مورد از موارد عام اجمال     یتشخ

قـرار  ) و( دم مرحـوم     يایگر بر آن مرحوم محکوم کرده که مورد اعتراض اول         ی صدمات د  ه و ارش  یرا به پرداخت د   » د«و  » ج «يگر آقا ید

  .د نظر ابرام شده استی دادگاه تجدي از سو61026/10/71 مذکور به موجب دادنامه ي رأیگرفت؛ ول

 86ص ، یت مدنیمسئول، سینقلیح، نژاد ینیحس -5
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   1.شود می بر این اساس عمل »آلمان« و »فرانسه«اگرچه در حقوق ؛  قرار نگرفته است»ایران

 2؛انـد   ان پرداخته یان عامالن ز  ی م تیلم مسئو یبه تقس ،  روش اول محاکم بر اساس    از   برخی

 هکسان بـه همـ    ینگرش  ،   آن بیت است؛ اما ع   یع مسئول یم و توز  یسهولت تقس ،  ارین مع ی ا حسن

 ریمرتکب تقص دیگري    و تقصیر مرتکب   یکیدن دو نفر که     یکسان د یکه    یدر حال . مسببان است 

ک از مـسئوالن  یـ زان دخالـت هر ی هر جا نسبت و م  یست؛ ول یه ن یچندان قابل توج  ،  شده است ن

ـ ار توز یـ  جز توسل بـه مع     يا  چاره،   در تحقق ضرر معلوم نباشد     ددمتع ت بـه نـسبت     یع مـسئول  ی

  . ستی ن»يتساو«

  در يتـساو ،   معتقدند که در فرض اسـباب مجمـل در قتـل            نیز »هی امام هايفق« از   یگروه

نظـرات   3.انـد  ن اسـباب مجمـل داده  ی در بهیع دی است و حکم به توز تر  مناسبجبران خسارت   

   4.دیگري نیز در این خصوص مطرح شده است

ک قاعده قبـول نداشـته و آن را         یبه مثابه    را   »توزیع مسئولیت «نظریه  ،  مخالفان،  در مقابل 

 را کـه    یتیروا،   در بحث احکام تنازع    »ید ثان یهش« 5.دانند می »فقه« در   يا  محدود به موارد خاصه   

راه تعیین مسئول دانسته ، را  و استناد به قرعه دانسته  ضعف سند  يدارا استناد شده را  ف  یبر تنص 

   6.است

  لالما تیده از بید انی خسارت زجبران )د

ـ یب  شی پ »یحقوق اسالم « در ي در موارد متعدد   »لالما  تیب«ده از   ید  انی خسارت ز  جبران  ین

 یل قطعـ یـ گونه دل چیدا شود و ه   ی در شارع عام پ    یچنانچه جسد شخص  ،   نمونه يشده است؛ برا  

ـ  بر انتساب قتل او به شخص        یا ظن ی ـ د،  ا اشـخاص در دسـترس نباشـد       ی ـ ب« او از    هی  »لالمـا   تی

ـ           یدر مورد کس  ،  نیافزون بر ا  . شود  یپرداخته م   بـر   ی که در اثر ازدحام به قتل برسد و قرائن ظن

                                                                                                                                       
  216ص، مسئولیت مدنی، به نقل از صفایی و رحیمی -1

 قانون قصاص   »10« مستفاد از مادة     417/11 شماره   ي در رأ  ينامۀ دادگاه بدو     کشور در مقام نقض داد     یوان عال یازدهم د یچنانکه شعبۀ    -2

ـ  ید بالـسو  ی با هید،  اظهار داشته ،  تی جنا ر دربارة اشتراك د   »1361« مصوب اتیقانون د  »40«یال »38«و مواد    » .م شـود  ین تقـس  ین متهمـ  یه ب

  )231ص ،  کشوریوان عالی دينه آرایی در آیقانون مجازات اسالم، ...دا، یریبازگ(

 کـشته شـود و نتـوان        يفـرد ،   همزمان چند شخص   يراندازیر ت چنانچه در اث  «ن شرح که    ی بد یی در پاسخ استفتا   يرازیمکارم ش ... ا  تیآ -3

ن شخص ی از آنها ایکیچنانچه ثابت شود که به واسطه       «: اند  فرموده» ست؟یف چ یک به مقتول اصابت نموده تکل     یر کدام   یثابت نمود که ت   

ـ  و نظریمجموعه استفتائات فقه، محمدباقر، یکرم (»شود یم میان آنها تقسی در مهید، ستین قاتل نیی تعي برایکشته شده و راه   ره اات ادی

 )92ص،  راجع به قتلیحقوق

ا دم مقتـول  یاول،  از دو نفریکی از ی ثبوت قتل به نحو علم اجمالبا«:اند چنین فرمودهباره  نی در اییاستفتابه  در پاسخ   یگانیگلپا... ا  تیآ -4

 را مشترکاً بـه ورثـه مقتـول        هید د یبا،  ک قسم نخورد  ی چیا ه یپس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل          ،  توانند هر دو نفر را قسم بدهند        یم

 )92ص،  راجع به قتلیات ادراه حقوقی و نظریمجموعه استفتائات فقه، محمدباقر، یکرم( »بدهند

  160صی، شه اسالمیپژوهشگاه فرهنگ و اند» معلوم نبودن مرتکب صدمات«، جعفر، يان جعفریزدی -5

  198ص ، 1ج ، هیالمباحث الفقه، دجوادیس. ی تهرانیذهن -6
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 هالبتـه قاعـد   1.شـود  ی پرداخت م»لالما تیب«ه از ید،  نباشدیا جماعتی شخص    به انتساب قتل او  

 قتـل او بـه      ه دربـار  ی قاضـ  ي بـرا  یابند و قرائن ظن   یرا کشته ب   ی آن است که هرگاه مسلمان     یکل

  .شود ی پرداخت م»لالما تیب« او از هید، اشد وجود نداشته بینیا اشخاص معیشخص 

د که امکـان    نندا  ی م ي را مختص مورد   »لالما  تیب« از   هیپرداخت د ،  »فقهاء«برخی دیگر از    

نـد  نک  ی استناد مـ   یتید نظر خود به روا    ییدر تأ  و    فراهم نباشد  يگریق د یچ طر یه از ه  یپرداخت د 

 از گـروه   یکـ ی که محتمل بود     یق در آب را در فرض     یغرشخص   هید) ع(امام،  که به موجب آن   

 پـس   »صاحب جواهر « نیهمچن 2 باشند بر شناگران همراهش قرار داد؛      دهگران او را غرق کر      شنا

ـ توز«ت قـول    یـ در نها ،  کنـد   ی را مطرح م   »فیتنص« و   »قرعه«نکه قول به    یاز ا   را اظهـر    »هیـ ع د ی

   3دانند؛ یم

 علـم  مـوارد  در« :مقـرر شـده اسـت   ) 1390مـصوب ( قانون مجازات اسالمی» 474«در ماده  

 ممکـن  مرتکـب  نیـی تع چنانچـه ،  نیمع نفر چند ای دو از نفر کی توسط تیجنا ارتکاب به یاجمال

» 478«مـاده همچنین به موجب    » شود یم پرداخت لالما تیب از هید،  لوث حصول صورت در،  نباشد

 نییتع امکان عدم و نفر چند ای دو از یکی به تیجنا نتسابا به یاجمال علم موارد در« :همان قانون 

  .»شود یم هید پرداخت به حکم و ساقط قصاص باشد يعمد، تیجنا چنانچه، مرتکب

 مقصر فرار کرده    ه که فرد در اثر تصادف کشته شده و رانند         يمورددر    نیز  کشور یوان عال ید

 هدانـسته و بـه واسـط      ) 1370وب سـال    مص( انون مجازات اسالمی  ق» 255«هق ماد ی از مصاد   را است

ـ  در خـصوص د    »لالما  تیب«ت  یبه مسئول ،  لمانبه منظور هدر نرفتن خون مس     ،  نامعلوم بودن قاتل    هی

 دم ءای اوله منوط به مطالب»لالما تیب«ه از یپرداخت د،  موارده است که در همیهیبد. ه استقائل شد

  .باشد یم

 به ی را که در اثر آشوب و ناآرام    ی شخص هید) ع(»ریحضرت ام « است که    آمده یتیدر روا 

   4. پرداخت کردند»لالما تیب«از ، ده بودیقتل رس

 از مـوارد مـبهم و پیچیـده حقـوقی            اجمالی مساله تعدد اسباب  ،  که مالحظه شد   همچنان

 مـواد   »قانونگذار« که   »1390« اخیر التصویب در سال      قانونبا توجه به    رسد   میاست که به نظر     

 را حذف نموده و مواد متعددي به پرداخت خسارت          »قرعه«مربوط به انتخاب مسئول از طریق       

توانـد   مـی  »لالمـا   بیـت « از    پرداخـت دیـه     گفـت  تـوان  می،  اده اختصاص د  »لالما  بیت«از طریق   

  .باشد می نیز نزدیکتر  را با تسهیل بیشتري جبران نموده و به عدالتخسارت

                                                                                                                                       
 475ص ، 2ج، لهیر الوسیتحر، )ره(ینیامام خم -1

  168ص، هیهالفققواعدي، رازی شینیحس -2

  495ص ، جواهر الکالم، محمدحسنی، نجف -3

  365ص ، 7جی، الکاف، عقوبی  محمدبن، ینیکل -4



      مسئولیت مدنی120

  



  

  

  

  

  

  ط خاص و مختلهاي مسئولیت: سوم فصل

 از یکـی از     هـا   یا در آن   است که    هایی  مسئولیت،  ط خاص و مختل   يها  منظور از مسئولیت  

 تخطی شده اسـت     »تقصیر« و یا اصل      اصل شخصی بودن    مثل »مسئولیت مدنی «اصول عمومی   

 وضع کرده است تا حتی االمکان خسارت زیان دیـده جبـران             اي  ژه  مقررات وی ،  ننو یا اینکه مق   

 استوار نیستند و در واقع به       »مسئولیت مدنی «بر اساس اصول حقوق      ها  این مسئولیت ،  لذا؛  شود

فرض بر این است که هر کـس مـسئول          ،   به عنوان مثال   ؛صورت استثنائاتی در مسئولیت هستند    

شـود کـه    می گاه شخص مسئول اعمال دیگران ها اما در این نوع مسئولیت، عمال خویش است  ا

 را توضـیح    هـا   در ادامـه ایـن نـوع مـسئولیت        ؛  شود می گفته   »مسئولیت ناشی از فعل غیر    «به آن   

  .دهیم می

  

   فعل غیرزمسئولیت ناشی ا :مبحث اول

  مفهوم مسئولیت ناشی از فعل غیر: گفتار اول

ـ  از عمـل غ یت ناشـ یو در واقع مسئول 1ش استی هر کس مسئول عمل خو    اصوالً  ییاسـتثنا ، ری

 يت برا یجاد مسئول ی ا  به  مجبور ،دهید  انی جبران ضرر ز   ي برا »قانونگذار« يکن در موارد  یل،  است

ملـزم بـه   ،  که شخصیاول وقت: م کردیتوان به دو قسم تقس ین مقررات را میا 2.استر شده   یغ

و مسئول اعمال شخص تحت مراقبت خـود         از به مراقبت دارد   ی که ن   است ی از شخص  ينگهدار

   3.شود یمسئول اعمال تابع خود م،  که متبوعی دوم وقت؛است

                                                                                                                                       
 ) 164/فهیه شریآ. سوره انعام. (کشد ی را به دوش نميگریدگناه چ کس بار یه: »يوال تزر وازره وزر اخر« -1

 قتـل  دیـه  کرده است و عاقله را مسئول پرداخت    بینی  پیش را   ضمان عاقله ،  به عنوان مثال قانونگذار در مقررات قانون مجازات اسالمی         -2

جهت اطالع از مصادیق عاقلـه و مـسئولیت آن   .ن را قرارداده استآ از تر در خطاء محض و همچنین دیه جراحت موضحه و جنایات زیاد    

  .به منابع حقوق کیفري مراجعه نمایید

ذکـر شـده     ر بـه صـراحت    ی از فعل غ   ی ناش هاي  تیمسئولی،  ونران در مواد قان   ی و ا  در حقوق فرانسه  . 992ص،  1ج،  طیالوسي،  السنهور -3

 کـه بـه     ی مسئول جبران خسارت فرزندان    ین به طور تضامن   یوالد... «: مقرر داشته است  » 1384«ماده  » 3« فرانسه در بند     یقانون مدن . است
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گـاه  . ستیـ شخص متعهـد ن   خود  ه  یشه از ناح  ی هم یعهدشکن،  زی ن ي ت قرارداد یدر مسئول 

 مـسئول شـناخته     ، انجام شـده   يگری که توسط د   ي و نقض عهد   ریشخص متعهد به جهت تقص    

 بـا متعهدلـه   ،  ابـد کـه متعهـد     ی ی تحقق مـ   یزمان،  ری از فعل غ   ی ناش ي ت قرارداد یمسئول. شود  یم

 را به استخدام در آورد و آن شخص         يگریشخص د ،   آن ي اجرا ي اما برا  ،دینما   منعقد   ي قرارداد

   1.دا کندیت پی مسئولوي  و نقض عهد گردد و متعهد به جهت عملیمرتکب عهد شکن

 بلکـه مـسئول   ،  اشـخاص نـه تنهـا مـسئول عمـل خـود           ،  ری از فعل غ   یت ناش یدر مسئول 

 مثـل . باشند  ی خود م  ياء تحت نگهدار  یا اش یت  یله اشخاص تحت مسئول   ی وس   وارده به  يها  انیز

نمونه ؛  استادکاران نسبت به عمل کارآموزانشان    ،   از عمل کودکانشان   یت پدر و مادر ناش    یمسئول

ـ  کارفرما ي بـرا  ینـ یت ع یجاد مسئول یا،  ری از فعل غ   یت ناش یگر از مسئول  ید ان نـسبت بـه فعـل       ی

  . ست که در قانون ذکر شده است ن و گماشتگان آنهایمستخدم

   ناشی از فعل غیرمسئولیتمبناي :  دومگفتار

 اسـت کـه     ی و محافظت  ينگهدار ،وظیفه مراقبت  گاه به دلیل  ،  ری از فعل غ   یت ناش یمبناي مسئول 

ـ  از جانـب کـودك    آورانی زفعل،  مثال هرگاهعنوانبه ؛  دارد  عهده شخص بر  جـاد  یا شـاگرد ا ی

در ،  شتر از نوع تـرك فعـل اسـت        یکه ب ،  رین تقص ی ا . است »مفروض« او   ه نگهدارند ریتقص،  شود

ـ ا.  اسـت »ر نگهدارنـده یتقص«آن  یل اصلیکن دلیل، ابدی یظهور و بروز م ،   کودك زیانبار فعل ن ی

در گرفتن  ده  ید  انی حق ز  يت آنها و هم مبنا    ی مسئول يان هم مب  ، پدر و مادر و استادکار      در ریتقص

   2.خسارت از آنهاست

ان یکاران و کارفرما    ت صاحب ی مسئول  مثل ری از فعل غ   یت ناش یمسئول،  برخی کشورها در  

بـه    مـسئول  و اثبات تقـصیر    به رفتار    توجه و بدون    »عینی«،  نیدر قبال عمل کارکنان و مستخدم     

بـدون  «ت  یمـسئول شان  ی ا يبرا نکرده و    ینیب  شیت را پ  یقانون امکان معاف  ،  نیبنابرا. آید میوجود  

سهولت در جبران خـسارت     لحت  به لحاظ مص   امرن  ی ا . به وجود آورده است    »ینیع«ا  ی »ریتقص

، ت باشد ی مسئول سبب باشد که    يا  گونه  د به یبا،   زیان زننده  ز فعل ینجا ن یالبته در ا  . ده است ید  انیز

ل یـ کن به کارفرما امکـان اثبـات دل  ی ل، برقرار باشد  تیز باشد و هم رابطه سبب     یآم  ری هم تقص  یعنی

ـ            یر ا یرا در غ  یز،   داده نشده است   مخالف ـ  از ز  ین صـورت آنهـا ممکـن اسـت بـه راحت ر بـار   ی

   3.ندی نمایت شانه خالیمسئول

                                                                                                                                       
 یمـسئول جبـران خـسارات   ، نیان و آمریکارفرما...«: دارد یز مقرر میاین قانون ن» 4«د در بن. »...باشند  یکنند م   ی م یطور معمول با آنها زندگ    

ن و یز معلمین» 5«در بند ؛ »...باشند یاند م  آنها به کار گماشته شدهيفشان که براین آنها در رابطه با وظا یهستند که توسط شاگردان و مأمور     

  .نموده است،  که تحت مراقبت آنها هستندیدر مدت ،آموزانشان آموزشیاران را مسئول کارآموزان و دانش

   666ص، همان -1

2- Carbonier (J.) Les obligations p. 185 et s.  
3- Mazeaud (H. L et J.) op.cit. nos1087 et s.  
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ایـن  ،   اسـت  »مفـروض « از فعل کودکانشان     یر پدر و مادر ناش    یتقص،  »فرانسه«حقوق  در  

خـسارت  ورود  شتر مواظـب فرزندانـشان بـوده و از          یدارد که ب    ی آنها را بر آن م     »ریفرض تقص «

ـ  ب یدهد کـه تـوان مـال        ی قرار م  يده را در برابر متعهد    ید  انی ز ی کنند و از طرف    يریشگیپ  يشتری

 ن اسـت کـه    یفرض بر ا  ،  فتای ارتکاب   زیانبارکه فعل     نیهم،  نیبنابرا .1تر است   داشته و مطمئن  

ثابـت  مگر اینکه آنهـا  ،  که گفته شد مسئول باشند ییل همان مبنا  یاستادکار به دل  یا  پدر و مادر و     

؛ )فـورس مـاژور    (رنـد یتـشان شـده بگ    ی را کـه باعـث مسئول      ی عامل مانعتوانستند    یند که نم  ینما

 مرتکب  يریچ تقص یه،  بت و آموزش فرزندان    در مراق   که هرگاه پدر و مادر ثابت کنند     ،  همچنین

   2.شوند یت معاف میاند از مسئول نشده

  ران ی در حقوق ا ناشی از فعل غیرمسئولیتمصادیق : سوم گفتار

  : شود میاشاره  »نحقوق ایرا« در  ناشی از فعل غیرمسئولیتادامه به بررسی مصادیق در 

   غاصبانیت تضامنیمسئول :بند اول

اند در    ش از تلف دست تجاوز به مال داشته       ی که پ  یه کسان یو کل ،  بر اساس این نوع از مسئولیت     

ن اشـخاص   یـ ت ا یمسئول)  به بعد  ی قانون مدن  315مواد  (،   دارند »تضامنیت  یمسئول«برابر مالک   

، در برابـر مالـک    ،   کنـد  »غصب« را   ی مال ی پس اگر کس   ؛ستی ن ین واقع ی دارد و د   ینیجنبه تضم 

 ین کـاف یجـاد تـضم  یز ایـ ت نین مسئولی اي است که مال را تلف کرده و مبنا یمسئول عمل کس  

  .  حفظ حقوق مالک استيبرا

  .ر و مجنونیا محافظ صغیت سرپرست ی مسئول:ند دومب

 هـستند کـه بـه       ییهـا   انیضامن ز ،  به طور مطلق  محجوران  ،  ی قانون مدن  »1216« ماده   بر اساس 

 که  یکس«: دارد می مقرر   »7« ماده در یت مدن یقانون مسئول ،  نی با وجود ا   ؛اند  گران وارد ساخته  ید

در صـورت  ، باشد یا برحسب قرارداد به عهده او م   یر قانوناً   یا صغ ی  مجنون ا مواظبت ی ينگهدار

 و در   باشد  یر م یا صغ یه مجنون   یده از ناح  ید  انیمسئول جبران ز  ،  ا مواظبت ی ير در نگهدار  یتقص

صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشـته باشـد از مـال مجنـون یـا                      

صورت جبران زیان باید به نحـوي صـورت گیـرد کـه     هر  زیان جبران خواهد شد و در       ،  صغیر

   3»موجب عسرت وتنگدستی جبران کننده زیان نباشد

 معلـم و  کـار    مثـل ،  حفاظت است و مواظبت اعم از حفاظت است       ،  مقصود از نگهداري  

                                                                                                                                       
1- Starck (B.) Roland (H.) et Boyer (L.) Obligations 2. Contrat 4e éd. nos. 1644. ET S  
2- Jourdain (P.) Va- t-il place pour un abus de fonction du prépose en matière contractuelle 7. Rev. Trim. d. Civ. 1990 p. 87.  

، میمادر ق،   پدر ا مواظبت او را بر عهده دارد مثل       ی  محجور يشود که نگهدار    ی م یم شده که شامل هر کس     ی تنظ يعبارت ماده فوق طور    -3

نکـه  یمـشروط بـر ا    ،  ا مواظبت مسئول خسارات وارده هستند     ی محجور   ي در نگهدار  یره که در صورت کوتاه    یآموزگار و غ  ،  طفل،  پرستار

ـ انتـشارات ام  ی،  د در حقوق مـدن    یم و ضوابط جد   یمفاه،  نید حس یسیی،  صفا (.د اثبات گردد  ی با ير در نگهدار  ین تقص ید و ا  نمقصر باش  ر ی

  ) 241ص، تا یب، ریبک



      مسئولیت مدنی124

 »فرانـسه «حقـوق   در . و یا غیر ممیز استاعم از صغیر ممیز  ، منظور از صغیر   .مسئول آسایشگاه 

 پدر و   هت تنها به عهد   یستند و مسئول  یآورخود ن   انیمسئول اعمال ز  ،  ر رشید یغیر ممیز و غ    ریصغ

ـ  مـسئول اعمـال ز     ي تا حـدود   ر ممیز یر غ یصغ،  رانیکن در حقوق ا   یل 1.مادر است   خـود   آور  انی

  . ستی نر ممیز و مجنونیر غین صغی بیتفاوت، تیاز لحاظ مسئول،                      نیهمچن ؛شناخته شده است

بلکه باید  ،   نیست تقصیر سرپرست مفروض  ،  »مسئولیت مدنی «  قانون »7«با توجه به ماده     

ت جبـران   یمـسئول ،  ری تنهـا در صـورت تقـص       ا مجنـون  یـ ر  یرپرست صغ س،   بنابراین ؛اثبات شود 

به همـین دلیـل    2. است » از مباشر  يسبب اقو «ز  ی ن »عرف«را در نظر    یز،  خسارت را برعهده دارد   

  وي خـود »صیرتقـ «بلکه ناشی از ، مسئولیت سرپرست ناشی از فعل غیر نیست      ،  برخی معتقدند 

قـانون  » 7« از جمـع مـاده     3.نه محجور  دهد و  می نیز خسارت را به آنان نسبت        »عرف«و  است  

  : این فروض قابل استنباط استقانون مدنی» 1216« و ماده »مسئولیت مدنی«

 موجـب خـسارت      نبوده ولـی   تقصیرآمیز،   که فعل صغیر یا مجنون     در جایی  :اولفرض  

کـرده و بـه وسـایل        مـی  مثال صـغیر بـا دوچرخـه در خیابـان حرکـت              عنوانبه  گردیده است؛   

در ایـن حالـت هـیچ       ؛  برخورد کـرده و موجـب خـسارت شـده اسـت           غیر مجازي   دستفروش  

 برقـرار   »بطـه سـببیت   را«زیـان    زیرا بین صغیر و   ،  مسئولیتی متوجه صغیر یا سرپرست او نیست      

، بین فعل صغیر یا مجنون رابطه سببیت برقرار کرد        ،  شود؛ البته اگر بتوان بدون احراز تقصیر       نمی

باشند بـه شـرطی کـه اخـذ      می خود مجنون یا صغیر ضامن     ، قانون مدنی  »1216«بر اساس ماده    

 مثال هـر گـاه صـغیر غیـر          عنوانبه  ،  رت ایشان نشود  خسارت از ایشان موجب تنگدستی وعس     

هـر  ،  باشـد  می ضامن   »اتالف«ساعت ارزشمند فردي را در چاه بیاندازد که صغیر از باب            ،  ممیز

   4.چند تقصیري مرتکب نشده است

 ضـمان بـر آن بـار        اصوالً  باشد و  تقصیرآمیز،  زمانی که فعل صغیر یا مجنون     : فرض دوم 

 اینکه صغیر در پیاده رو با دوچرخه حرکت کند و به کـسی برخـورد کنـد و آسـیب                      مثل شود؛

 صغیر در نگهداريسرپرست ،  حالت اول اینکه؛ است در این حالت نیز مساله بر دو امر ؛برساند

 »مـسئولیت مـدنی   « قـانون    »7« مـاده    مطـابق  ایـن حالـت       کـه در   ر کرده باشـد   یتقص،  یا مجنون 

؛ در   جبران خسارت را داشته باشـد      یی توانا البته به شرطی که   ؛   ضامن خسارت است   ،سرپرست

ـ ز،  ر و مجنون جبران گـردد     ی از مال صغ   خسارت باید ،  غیر این صورت   ـ را ا ی تـر    ن راه عادالنـه   ی
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قـانون  « بـر اسـاس    کـه ر نکـرده باشـد  ی تقصيت در نگهدارسرپرساما حالت دوم آنکه    1.است

 اخـذ خـسارت موجـب عـسرت         به شرطی کـه   البته  ؛   است ر و مجنون ضامن   یخود صغ ،  »یمدن

  .ت ندارندیز مسئولی نآنها، ن صورتی در اوتنگدستی ایشان نشودکه

 ت نگهدارنده و مراقب مجنون    یمسئول،  »یت مدن یمسئول«قانون  » 7« ماده بنابراین بر اساس  

ـ تو در درجـه دوم مب     ،  ا مواظبـت  ی و   ير در نگهدار  ی بر تقص  ی در درجه اول مبتن    ،ریو صغ   بـر  ین

 کـه   یمقررات قانون مدن  ،   صغیر ریدر صورت عدم تقص   البته  ،  ا مجنون است  یر و   یت صغ یمسئول

   2.شود ی مي است جار»بیتسب« و »اتالف« بر ینمبت

 را نسخ کـرده     ی قانون مدن  »1216«ماده  ،  »یت مدن یمسئول«  قانون  معتقدند مقررات  یبرخ

ـ ز،  مانـد   ی نمـ  ی باق ی مواد قانون مدن   ي اجرا ي برا ییگر جا یو د   ی قـانون مـدن    »1216«را مـاده    ی

ر شده  ینکه مرتکب تقص  ی به ا  توجه و بدون    یطور کل   ر شود به  یکه باعث ضرر به غ    را   يمحجور

، »یت مـدن  یمـسئول « قـانون    »7« مـاده     است و حال آنکه بر اسـاس        دانسته ا نشده باشد مسئول   ی

 در،  لـف ر شـخص مک   ی است که در درجه اول تقـص       یطی فرع بر شرا   ،ر و مجنون  یت صغ یمسئول

 اگـر   ،ریا صـغ  یآور مجنون و      انین است که عمل ز    ی است و در درجه دوم محدود به ا        ينگهدار

   3.ز باشدیآم ریده شود تقصی سنجيبا فعل شخص عاد

مطـرح نکـرده     را   ر محجـور  ی شرط تقص  »یت مدن یمسئول« قانون   »7«ماده  اند،    برخی گفته 

بنابراین صرف تقصیر سرپرست در مسئولیت کافی است و نیازي به اثبات تقصیر صـغیر               ،  است

 ی و شخـص   یر و مجنون براساس مفهـوم سـنت       ی صغ اگرچه،   باید گفت  باشد؛ ولی  نمی یا مجنون 

ـ  تمقـوه را یز،  یستن مسئول،  ریتقص ـ ، نـدارد  آگـاه و آزاد  ز و ارادهیی ـ  باوي عمـل  یول د نوعـاً  ی

پس . ل موجه نقض کرده باشدی را بدون دل  یک ضابطه اجتماع  ی،  گریر د ینامشروع باشد و به تعب    

ان به او وجـود نداشـته       ی ز یقی انتساب حق  ي برا یا علت ی،   نشود یاگر عمل محجور نامشروع تلق    

ن گونـه  یـ در ا، راد خسارت شـده باشـد   ی باعث ا  دهید  انیر ز ی تقص ای »قوه قاهره «چنان که   ،  باشد

   4.توان سرپرست را مسئول شناخت یمنموارد 

 ،ر و عاقل  یشخص کب براي   ی که حت  ی را به علت ارتکاب عمل     توان محجور   ینم،  در واقع 

ت یمـسئول ،  راکـه  چ .ول شـناخت  مـسئ ،  شود نمی  وي شده و موجب مسئولیت   تقصیر محسوب ن  

آور   انیـ ن عمل ز  یبنابرا. ر و عاقل باشد   یت شخص کب  یدتر از مسئول  ید شد ی نبا ،ممیزر  یمحجور غ 

،  سـرزند  ير محجـور  یـ ت اوست که اگر از شـخص غ       ی موجب مسئول  یهنگام،  ممیزر  یر غ یصغ

                                                                                                                                       
 .همان -1

   117 و116صص، 97ش، یع حقوقیوقا، ناصر، انیکاتوز -2

 305ص، حقوق تعهدات، دیعبدالمجی،  قائم مقاميریام -3

 244صی، قی و حقوق تطبیحقوق مدن، نیدحسیسیی، صفا -4
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  1.ر محسوب گرددیتقص

 و  »اتالف« قواعد   بر اساس  ر و مجنون  ی صغ »رانی ا مدنی حقوق« در   اصوالً ؛ باید گفت  لذا

نه بـه وجـود آورده      ین زم ی در ا  غییري ت »یت مدن یمسئول«قانون  لیکن  ؛  باشند میضامن   »بیتسب«

 را  ی تنگدسـت   شـرط عـدم عـسرت و       امـا ،   و مسئولیت را بر عهده سرپرست نهاده اسـت         است

   2.قرارداده است

ن تفاوت  یبا ا ،  یکسان است  »فرانسه« و   »رانیا«ت در حقوق    یمسئول،  ممیزر  یدر مورد صغ  

حقـوق  حال آنکه در    ،  ر است یت صغ یت سرپرست مقدم بر مسئول    ی مسئول ،»رانیا«که در حقوق    

هـا     از هـر کـدام از آن       تواند میده  ید  انیو ز قرار دارد   ف سرپرست خود    یر در رد  یصغ،  »فرانسه«

   3.جبران خسارت خود را بخواهد

اگـر امـوال محجـور کـافی     ، مرتکب تقصیر نشده است، در فرضی که سرپرست محجور    

زیرا فرض این است که وي مرتکب تقصیري نـشده اسـت و             ،  نباشد سرپرست مسئولیتی ندارد   

در ذیل اخیر ایـن     .  استفاده کرد  »مسئولیت مدنی «قانون   »7«  ماده ذیلتوان از حکم استثنایی      نمی

اشاره شده است که هم ناظر به سرپرسـت محجـور اسـت و              » نفی عسر و حرج   «ماده به قاعده    

مهلت بدهـد یـا پرداخـت اقـساطی         ،  تواند براي جبران زیان    میلذا دادگاه   ؛  هم ناظر به محجور   

 اسـت و    »جبران کامل خسارت  «زیرا اصل بر    ،  لیکن حق تخفیف خسارت را ندارد     ،  مایدمقرر ن 

 در همـان شـرایط تـصریح شـده قابـل اعمـال              »مسئولیت مدنی «قانون  » 4«قاعده مقرر در ماده     

   4.است

    ها نسبت به اعمال کارکنان يت دولت و شهرداریمسئول :بند سوم

ها و موسسات وابسته بـه      یکارمندان دولت و شهردار   « :»مسئولیت مدنی « قانون   »11«ماده  مطابق  

نـد  ی به اشخاص وارد نما    ی خسارات یاطیاحت بیجه  یا در نت  ی فه عمداً یآنها که به مناسبت انجام وظ     

 گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان         هر ی ول ،باشند می مسئول جبران خسارت وارده      شخصاً

ـ ا موسـسات مزبـور باشـد در ا     یـ ل ادارات و    ینبوده و مربوط به نقص وسا      ن صـورت جبـران   ی

 دولـت هـر گـاه       تی در مورد اعمال حاکم    ی ول ،ا موسسه مربوطه است   یخسارت بر عهده اداره     

ـ  طبق قانون به عمـل آ      یاعن منافع اجتم  ی تام ي که بر حسب ضرورت برا     یاقدامات د و موجـب    ی

  » دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود، شوديگریضرر د

 که خسارات وارده توسط کارکنان دولتی مستند به عمل آنها بـوده و              یدر صورت بنابراین  
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،  مـسئولند و ایـن مـساله       آنهـا خـود   ،  نباشـد  ل ادارات و مؤسسات مزبور    یمربوط به نقص وسا   

مـستند بـه     توسط کارکنان دولتـی       که خسارات وارده   یدر صورت  لیکن،  باشد ینمخالف قاعده   

ن صـورت   یـ در ا ،  ل ادارات و مؤسـسات مزبـور باشـد        یعمل آنها نبوده و مربوط به نقص وسا       

 آتـش نـشانی بـه دلیـل          اینکه مامور  مثل،  موسسه مربوطه است   ای اداره   هجبران خسارت برعهد  

 خالف برخی معتقدند مسئولیت دولت نیز امر      .کانات کافی نتواند آتش را خاموش کند       ام فقدان

   . 1 است»ریتقص« بر یمبتنبراي دولت  ذکر شده هاي تیمسئول  نیست واي قاعده

بـراي  ،  حال اگر تقصیر کارمند و نقص وسایل و امکانات هر دو موجب خسارت شـوند                                  

  .گردد می دو مسئول وجود دارد که مسئولیت برطبق قواعد عمومی تقسیم ،سارتجبران خ

، دولت در مورد اعمال حاکمیت«: »مسئولیت مدنی« قانون »11«مطابق قسمت پایانی ماده 

ـ                 ه عمـل آیـد     هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت براي تامین منافع اجتمـاعی طبـق قـانون ب

  . »دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود، وموجب ضرر دیگري شود

کند و به نمایندگی از عموم و در مقـام     مینقش اصلی را ایفاء     ،   در اعمال حاکمیت   دولت

 مجبـور بـه پرداخـت       ، در صـورت ورود خـسارت      بنابراین،  کند می اقداماجراي حاکمیت ملی    

چند درخـت گـردو     ،   هر گاه به مناسبت کشیدن یک جاده       عنوان مثال ؛ به   واهد بود خسارت نخ 

این قسمت از ماده مورد     . بران خسارت نیست  جدولت موظف به    ،  متعلق به شخصی قطع گردد    

 بـه   در اعمـال تـصدي    دولـت ،  به نظـر ایـن عـده      ،   واقع شده است   »حقوقدانان«انتقاد برخی از    

بانکـداري کـه در ایـن        و    تجـارت  توانند انجام دهند مثـل     میپردازد که دیگران نیز      میکارهایی  

   2. ناشی از اعمال تصدي مسئول استهاي دولت در برابر زیان، موارد

کـرد   استفاده   توان می »مجبور نیست «از کلمه رسد   میدر مورد اعمال حاکمیتی نیز به نظر        

مضافاً ،  باشداعمال حاکمیت  هر چند در مقام،دگان دانست و دولت را مسئول خسارت زیان دی      

گیرد و اقتضاي این قاعده این است که همـه           می این را نیز در بر       »الضرر«بر اینکه عموم قاعده     

  . جبران شودخواه ناشی از اعمال حاکمیت باشد یا اعمال دیگري، ضررها

  نسبت به اعمال کارگران و کارکنان ت کارفرمای مسئول:بند چهارم

که مشمول قانون کار هـستند مـسئول         یانیکارفرما«: یت مدن ی قانون مسئول  »12«به موجب ماده    

، باشند  یا به مناسبت آن م    ین انجام کار    یا کارگران آنان در ح    ی و   يجبران خسارات کارکنان ادار   

نموده بـه عمـل       یجاب م یه ا ی را که اوضاع و احوال قض      ییها  اطینکه محرز شود تمام احت    یمگر ا 
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ـ  از ورود ز   يریند بـاز هـم جلـوگ      دآور  ی مربوط را به عمل م     يها  اطینکه اگر احت  یا ا یآورده   ان ی

  .پردازیم میدر ادامه به شرایط و اجزاء ماده .»...بود یمقدور نم

 به  که کارگر»یحقوق«ا ی »یقیحق« است ی شخص»کارفرما«،  قانون کار»3«به موجب ماده 

 بـا   ؛ بنـابراین کـارگر    کنـد   ی کـار مـ    یافـت حـق الـسع     یدرخواست و به حساب او در مقابل در       

دهد وبه لحـاظ کـاري مـستقل         میکه کارهاي سفارش داده شده را انجام        ) مقاطعه کار (پیمانکار

  .تفاوت دارد، است

 این است که خـسارت هنگـامی رخ دهـد کـه             ،در ماده » به مناسبت انجام کار   «ور از   منظ

 باشد اش  لکن مرتبط با وظیفه   ،   نیست اش   مشغول کاري باشد که جزء وظیفه اولیه واصلی        کارگر

  .  خسارتی ایجاد کند، اینکه در راه رفت و برگشت به منزلشمثل

  مبناي مسئولیت )الف

در جهـت حمایـت از زیـان         کارفرما   يبرا،  »مسئولیت مدنی «قانون  » 12« به موجب ماده  

 ثابت  چنانچه کارفرما ،   به موجب قسمت اخیر ماده مذکور      زیرا،   شده است  »ریفرض تقص «دیده  

 ایـن  وجـود     که البته  شود  یت مبرّا م  یمسئول از   ، الزم را به عمل آورده     يها  اطیاحتکند که تمامی    

ط معـاف شـدن او را در        یتوان شـرا    ی م يرا به دشوار  یز،   مسئول ساختن اوست   یبه معن ،  فرض

موجبات پرداخت  ،  شیت خو ی کردن مسئول  مهی با ب  تواند میز  ی او ن  ؛ده فراهم ساخت  ید  انیبرابر ز 

ي مبنـا اي،  ؛ هرچنـد عـده   کارگاه آورديها نهیهز همه را در زمری حق ب خسارت را فراهم آورد و    

قابـل توجیـه    » تـسبیب «و نظریـه    »  در برابـر انتفـاع مـادي       خطـر «مسئولیت کارفرما را با نظریه      

   1. است»قوياسبب «، »عرف«از این جهت که از نظر اند،  دانسته

  شرایط تحقق مسئولیت )ب

 و متعـارف وجـود      یرابطـه منطقـ   ،  فه کارگر و ورود ضرر    ین انجام وظ  ید ب یبا،  اول اینکه 

ـ . نـه اضـرار را فـراهم کنـد        یزم،  فـه کـارگر   ی وظ يست که اجـرا   ی ن یداشته باشد و کاف                 نیهمچن

   2.ستیم به او نیقتان و رجوع مسیت کارگر واردکننده زیمانع مسئول، ت کارفرمایمسئول

ـ  از ناح ریمشروط به ارتکاب تقـص    ت کارفرما   یمسئول،  همچنین ا کـارگر و  یـ ه کارمنـد و  ی

ده بتواند خسارت وارده را از کارفرمـا        ید  انینکه ز ی ا يبرا،  لذا ،ستی ن  کارفرما اثبات تقصیر  یحت

ن انجـام   ی که در ح   یت وارده و عمل   ن خسار ی ب تی در اثبات رابطه سبب    یستیمنحصراً با ،  بخواهد

 لیکن براي امکان مراجعه کارفرما بـه کـارگر        ،  ابدیق  یمناسبت آن صورت گرفته توف    ا به   یکار و   

  . کارگر به اثبات برسدالزم است تقصیر، براي جبران زیان
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  موارد معافیت از مسئولیتمحدوده و  )ج

ن اسـت   یله معافیت ا  ین وس یاول. ت کارفرما کاسته شده است    یدر مواردي از شدت مسئول    

نموده بـه عمـل       یجاب م یه ا ی که اوضاع و احوال قض     ییها  اطیتمام احت ...«: که کارفرما ثابت کند   

ـ اگر تمام احت  «ن است که ثابت کند که       ی ا ،ن امکان معافیت  یو دوم » آورده است   را کـه  ییهـا  اطی

ـ  از ورود زيریآورده بـاز هـم جلـوگ    مـی ل به عمنموده   میجاب  یاوضاع و احوال ا    ان مقـدور  ی

 زیـانی را ایجـاد      در صورتی که چند کارگر    ،  همین قانون » 14« ذیل ماده    مطابق،  همچنین؛  »نبود

 یـک از   هـر لیکن تقـسیم مـسئولیت  ؛  دارند»مسئولیت تضامنی« در برابر زیان دیده    ،کرده باشند 

  . عمل هر یک معین خواهد شدآنان بر اساس میزان تاثیر

   در مراجعه به کارگرحق کارفرما )د

 حـق    کـارگر  در صـورت تقـصیر    ،  جبران خـسارت نمـود      اقدام به  ،پس از اینکه کارفرما   

اگـر وي بـه   ، »مـسئولیت مـدنی   « قـانون »13«لیکن مطابق مقررات ماده ، راجعه به وي را دارد  م

دلیلی به مراجعه به کارگر پس از پرداخـت خـسارت توسـط             ،  عمل نماید  خود   اي  لیف بیمه اتک

دهـد کـه در    مـی  شـخص  اطمینان و اعتماد مشروعی به، مسئولیت مدنیبیمه  . نخواهد بود بیمه

 سبب آرامـش شـخص      این امر . به عمل آید   »رگ بیمه«جبران خسارت توسط    ،  هنگام وقوع ضرر  

 اما این اثر منفی را نیز دارد که         ،شود می،  به دور از واهمه مسئولیت    ،   مفید هاي  وتوجه به فعالیت  

   1.آورد نمیپیشگیري مناسب را به عمل ، دهد و شخص با اتکا به بیمه میی را افزایش احتیاط بی

 مـانع از مـسئولیت      ، وارد آمـده توسـط کـارگران       هـاي   نسبت به زیان  ،  مسئولیت کارفرما 

 رگرمـستقیماً بـه کـا     ،  تواند جهـت مطالبـه خـسارت       میلذا زیان دیده    ،  شخصی کارگران نیست  

وي ،  که البته در صورت پرداخت خسارت توسط کارفرمـا        ،  و یا اینکه به کارفرما    ،  مراجعه نماید 

 کارگر به او رجوع نموده و خـسارات پرداختـی بـه زیـان دیـده را                  تواند با اثبات تقصیر    مینیز  

  .مسترد نماید

    حمل و نقليت متصدیمسئول :بند پنجم

د ثابت شود   ی او با  »ریتقص« است و    »امین«  حمل و نقل   يمتصد،  یقانون مدن  2»516« ادهبق م اطم

 ي متـصد   مـسئولیت  »تجـارت «در قانون    اما   ،)لیس علی االمین اال الیمین    ( 3.ردیتا مسئول قرار گ   

                                                                                                                                       
  316ص، 1389، انتشارات سهامی انتشار، تهران، جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی، عبداهللا، خدابخشی: ك.ر -1

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشـد بـراي حفاظـت و نگاهـداري                         « : قانون مدنی  516ماده   -2

 یا تعدي مسئول تلف یـا ضـایع          بنابراین در صورت تفریط    ،تداران مقرر اس    شود همان است که براي امانت       ها سپرده می    اشیایی که به آن   

  »شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود ها داده می شدن اشیایی خواهند بود که براي حمل به آن

مجله دانـشکده حقـوق و علـوم        ی،   حقوق مدن   دگاهینقل از د   حمل و    يها   قرارداد یت حقوق یرامون ماه ی پ یبحث،  بهروز،  یاخالق. ك.ر -3

  3ص.1372. 29شی، اسیس



      مسئولیت مدنی130

 مـسئول سـالم      حمـل ونقـل    ي متـصد  »تجـارت «در قـانون    ؛  است »نیام«ش از   یب،  مل و نقل  ح

تعهـد بـه   ، ات تجارتی و مقتض  »عرف« يبر مبنا ،  »قانونگذار« یعنی،  رساندن کاال به مقصد است    

فـرض  « و بـراي او   ه  ز دانـست  یـ ال ن ا تعهـد بـه حفـظ کـ        ي حـاو  ،یطور ضمن    را به  يحمل متصد 

ا گـم شـود     یالتجاره تلف     اگر مال «: قانون تجارت » 386«مطابق ماده   ؛   قرار داده است   »مسئولیت

ـ نکه ثابت نمای مگر ا،مت آن خواهد بود  ی حمل و نقل مسئول ق     يمتصد ا گـم شـدن   یـ د تلـف  ی

ـ کننده و   ارسالریا مستند به تقص یالتجاره    خود مال   مربوط به جنس   ـ ال ا مرسـل ی  از یا ناشـ یـ ه و ی

ـ  ن ی مـواظب  يمتصد  چی بوده که ه   یا مربوط به حوادث   یاند و      از آنها داده   یکی بوده که    یماتیتعل ز ی

ا ی کمتر   یزان خسارت مبلغ  ی م يتواند برا   ین م ی قرارداد طرف  ،دی نما يریتوانست از آن جلوگ     ینم

 »دیانم نیالتجاره مع مت کامل مالیادتر از قیز

 مـسئول حـوادث و      ، حمل و نقل   يمتصد«: »تجارت« قانون   »388« ماده   مطابق،  همچنین

 مباشرت به حمل و نقل      ،نکه خود یاعم از ا  ،   حمل و نقل واقع شده     مدت است که در     یراتیتقص

 حق  ،ریست که در صورت اخ     ا یهیبد.  کرده باشد   را مأمور  يگریا حمل و نقل کننده د     یکرده و   

 » شده محفوظ است که از جانب او مأموری حمل و نقليرجوع او به متصد

  ایجـاد  »ریفـرض تقـص   «ی حتی فراتر از     مسئولیت،  ي متصد ي برا »قانونگذار«ز  یجا ن   نیدر ا 

 در رسـاندن کـاال بـه طـور          و نقـل   حمـل    ي متصد ی ضمن یرا تراض  امرن  ی ا ي مبنا ؛کرده است 

د آمـاده   ی را برعهده دارد و با     ی حساس ی خدمت عموم  ي و ،یاند و از طرف       ح و سالم دانسته   یصح

   1.شتر باشدیت بیرش مسئولیپذ

 یمبتن» 388 و   387 و   386«مواد   مطابق،   در قانون تجارت    حمل و نقل   يت متصد یمسئول

 يده براید انی که زيطور به،  مسئول است  رأساًيمتصد، انیست و به صرف ورود ز  یر ن یبر تقص 

 چند را قانون    ي تنها موارد  ؛ان و نوع آن را ثابت کند      ید ورود ز  یتنها با ،  نکه به حق خود برسد    یا

ط به جنس خـود مـال        مربو ،ا فقدان ی ثابت کند که تلف      يمتصد«: نکهی ا استثناء کرده است مثل   

 از آنان یکی بوده که یماتی از تعلیا ناشیه و یا مرسل ال  یر ارسال کننده    یا مستند به تقص   یالتجاره  

ت معـاف   ی از مـسئول   توانـد  می يمتصد،  زی ن  قاهره ه و قو  ر قابل اجتناب  یدر حوادث غ       « ...اند  داده

   2.شود

                                                                                                                                       
  20ص، 1372، )ع(دانشگاه امام صادق، دانشکده حقوقی، الملل نی بيحمل و نقل تجار،  دکتریجزوه درسي، فخار -1

تابع مقررات امانت دانسته است و لذابر عهـده زیـان   ، نقل در خصوص مسئولیت متصدي حمل ونظر به اینکه در مقررات قانون مدنی    -2

متـصدي حمـل ونقـل      » فرض مسئولیت «،  در حالی که در مقررات قانون تجارت      ،  دیده است که تقصیر متصدي حمل ونقل راثابت نماید        

قـانون  ، کـه مطـابق ایـن نظریـه    ،  نظریه نـسخ -1: در مقام تعارض مقررات مذکور نظرات متعددي مطرح شده است    ،   شده است  بینی  پیش

، حقوق مدنی، امامی(باشد  می 1307 و قانون مدنی مصوب 1311چرا که قانون تجارت مصوب ، تجارت ناسخ مقررات قانون مدنی است 

 در به سالمت رسـاندن  تعهد ضمنی،  متصدیان حمل ونقل   قانون تجارت به پیروي از عرف      ،مطابق این نظریه  ،  نظریه جمع -2)38ص،  2ج

 به منزله ذکر در عقد است لذا بر طبق مقررات قـانون  ، قانون مدنی نیز متعارف بودن امري در عرف225کاال را قائل شده است و در ماده  



 131هاي خاص و مختلط      مسئولیت

 

ـ  از فعل غ   یت ناش یدر مسئول ،  »رانیحقوق ا «د که در    ی معلوم گرد  ،گفته شد  هاز آنچ  بـا   ری

 يت به نحـو ی است مسئول شده یسع،   و عدالت   و اصول انصاف   ی و فقه  ی اسالم ي به مبنا  توجه

 از  یت ناشـ  ی مـسئول  ی از طرف  ؛اندازه نگردد ش از   یز دچار تحمل ضرر ب    ین» ریغ«م گردد که    یتقس

ت معلمان و آمران هنوز     ی مسئول نسبت به  ،»فرانسه«حقوق   بر خالف    »ایران«حقوق  ر در   یفعل غ 

   1..جاد نشده استیا

  ی قاضیت مدنیمسئول: بند ششم

ا در یا حکم ی در موضوع  قاضی ا اشتباه ی ریهر گاه در اثر تقص    «: یاساس قانون »171«اصلمطابق  

، ری تقـص  ،در صـورت  ،   کـسی گـردد    توجـه  م ا معنوي ی ضرر مادي ،  ق حکم بر مورد خاص    یتطب

له دولـت جبـران     ین صورت خسارت بوسـ    یر ا ین اسالمی ضامن است و در غ      یمقصر طبق مواز  

   2»گردد  میتیثی اعاده ح،د و در هر حال از متهمشو می

 صـراحتاً بـراي قـضات در        »رانیـ حقـوق ا  «ن بـار در     ی براي اول  »قانونگذار« ،ن اصل یدر ا 

نی یب  شی پ »ت مدنی یمسئول«،  دهیان د ی در برابر اشخاص ز    ، شده باشند  ریمواردي که مرتکب تقص   

   3.افتی »الضرر«   و قاعده»فقهاء«د در نظرات یز باین اصل را نیشه ایود و رنم

                                                                                                                                       
ـ .( بین دو قانون مذکور تفاوتی نیـست       ،بنابراین از نظر مبنا   ،  مدنی نیز در صورت تلف کاال به تعهد خود عمل نکرده است            دوره ،  انکاتوزی

مخصص ،  قانون تجارت386 دیگر معتقدند ماده اي نظریه تخصیص؛ عده-3)290ص، 1363، انتشارات بهنشر ،  حقوق مدنی ،  1عقود معین 

حاکم بر مقررات قانون مـدنی اسـت ودر مـوارد سـکوت قـانون               ،   قانون مدنی است لذا مقررات قانون تجارت به عنوان خاص          516ماده  

 قانون تجارت تابع مقررات قانون 394کما اینکه در مقررات حمل ونقل پستی به صراحت ماده ، ی حاکم استمقررات قانون مدن، تجارت

برخـورد  ،  مهـدي ،   و شهیدي  87ص،  1378،  انتشارات سمت ،  تهران،  کلیات معامالت تجاري  ،  حقوق تجارت ،  ربیعا،  اسکینی.(مدنی است 

  )202ص، 1375، نشر حقوقدان، مجموعه مقاالت حقوقی،  ونقلمقررات قانون مدنی و قانون تجارت در مورد قرارداد حمل

  249صی، د در حقوق مدنیم و ضوابط جدیمفاه، نید حسیسیی، صفا -1

 را مسئول جبران خسارات وارده بـه     قاضی،  دگییز در بحث امتناع از رس     ین) 1370مصوب  ( قانون مجازات اسالمی     597همچنین ماده    -2

ز یـ طـور مطلـق کـه شـامل قاضـی ن            ا کارکنان دولت به   یت قاضی   یز به مسئول  یگر قانون مجازات اسالمی ن    یدر مواد د   .استمتضرر دانسته   

، 604ن مـواد عبارتنـد از مـاده    یبرخی از ا. شود ري از اطاله کالم به ذکر شماره مواد اکتفا می     یشود اشاره شده است که به منظور جلوگ         می

  1370جازات اسالمی  قانون م587 تا 570، 605، 681

ا قصاص و ماننـد آن  ی در صدور حکم دچار خطا شود و به ضرر کسی به مال و    اگر قاضی «:  آمده است  د ثانی یشه» االفهام  مسالک«در   -3

د یشـه (» .ل است نه قاضـی  االم  تیهده برغم تالش و اجتهاد در حکم به خطا رفته است ضمان بر ع        آنگاه آشکار گردد که علی    ،  حکم دهد 

ا قطع عـضوي    یاگر قاضی در قتل     «: در باب آداب قضاوت آمده است     ) ع(تی از امام علی     یدر روا ) 346 ص،  2جلد  ،  مسالک االفهام ،  ثانی

» نی المـسلم  لالمـا   بیـت  الدم او قطع فهو علی       یان ما اخطات ف   « »ن است یل مسلم   الما  تی و جبران خسارت بر عهده ب      هیدچار خطا شود د   

ت نداشته  ین   قضا تخطی کند مقصر است اگر چه سوء        اگر قاضی از واجبات امر    : آمده است » ر االحکام یتحر«در  . )11جلد  ،  عهیوسائل الش (

ـ ا شهود آنها شود ین یله طرفیوس ان واقع بهیند و با پرخاشگري مانع بیت به قضاوت نشینکه در حال عصبان ی ا  مثل ،دباش ـ ا در صـحبت  ی ا ی

در بـاب قـضا   » رسرائ«در ) 205ص ، چاپ سنگی، ر االحکامیتحر، عالمه حلی. (ن را نکند یت مساوات متخاصم  ی رعا ،ا نگاه کردن  یسالم  

د ی شهود حد اجرا نما    اگر قاضی بر کسی که شرب خمر کرده با استناد به شهادت           «: به صراحت از ضمان قاضی سخن گفته و نوشته شده         

 طیق نکرده لـذا تفـر  یت شهود تحق  یچون در مورد وضع   ،  ضمان بر عهده قاضی است    ،  اند  رد و سپس معلوم شود شهود فاسق بوده       یو او بم  

اذا «) 479ص ، 3 جلد، چاپ دوم،موسسه نشر االسالمی، سرائر،  ابو جعفر محمد بن منصور، حلیسیابن ادر(» ن ضامن استیکرده بنابرا

فـاذا لـم    ،  بحث عن حال شهود   ه ال یالن عل ،   الحاکم یفالضمان عل ،  ن فمات فبان انّهما فاسقان    یاقام الحاکم علی شارب الخمر الحد به شاهد       

  .ه الضمانیفعل فقد فرّط فعلی



      مسئولیت مدنی132

 تالش وکوشش الزم را براي رسیدن ،گردد که هر گاه قاضی میاز مفاد این اصل استنباط      

 را  دولت خسارت زیان دیـده    ،   به نتیجه نرسد و در راي خود اشتباه کند          ولی گیردواقع بکار    به

 یقـانون اساسـ   « و هـم در      »حقـوق اسـالم   « هم در    ،ن مقام یت ا یل اهم یبه دل . باید جبران نماید  

در ،  دیـ م د یده و چنانچه خـواه    ی تفاوت قائل گرد   ی قاض »ریتقص« و   )قصور( »اشتباه«ن  ی ب »رانیا

 ويم اشتباه   ی از تصم  ی ندارد و جبران خسارت ناش     یت مدن یمسئول یقاض،  )قصور(موارد اشتباه 

  .باشد میمسئول  شخصاً یقاض، ری لکن در موارد تقص، است»دولت«بر عهده 

،  وجود داردبراي آنها ز انسان هستند و احتمال سوء استفاده احتمالی         یاز آنجا که قضات ن    

 از   در مـواردي کـه قاضـی       ،ییتفاده احتمالی از قـدرت قـضا      ري از سوء اس   یلذا به منظور جلوگ   

ا با اخذ رشوه بر خالف مقررات اقـدام و          ی داشته   سوءنیتا  ید  یارات خود سوء استفاده نما    یاخت

ک اصـل در  یـ ت قضائی بـه عنـوان   ینکه مصونیلذا با ا  . شود  مسئول تلقی می  ،  ندیرأي صادر نما  

، طییبـا تحقـق شـرا     ،   حقـوقی  هـاي   ه نظام یدر کل ،  رفته شده است  یلف حقوقی پذ   مخت هاي  نظام

بدین ترتیب باید بین    . باشد  مات قضائی خود مسئول می    یقاضی در قبال انجام دستورات و تصم      

موجـب خـسارت    » قصور«موجب خسارت شده و مواردي که با        » تقصیر«مواردي که قاضی با     

  .شده تفاوت گذارد

   ناشی از قصوراشتباه )الف

 در فرض   گذارده است؛  و خطاي او تفاوت      ر قاضی ین تقص یب،  قانون اساسی » 171«اصل  

،  قاضـی  و قـصور  در فـرض خطـا      و ده دانسته ید  انیقاضی را مسئول جبران خسارات ز     ،  ریتقص

قاضـی را   ،   و در واقع در فرض خطا و اشـتباه         قرار داده است   عهده دولت    جبران خسارت را بر   

ت یـ ز به لحاظ استقالل دسـتگاه قـضائی و امن  یت نیب دانسته است و علت مصونیمصون از تعق  

 آن است کـه قـضات       ،باشد و هدف    قضات و فراغ خاطر آنان در برابر ارباب نفوذ و قدرت می           

دهنـد     انجـام مـی    فه شغلی خود جهت اجراي عـدالت      یه در مقام اجراي وظ    در برابر اقداماتی ک   

  .فري و مدنی باشندیب کیمصون از تعق

 نامـشروع نـشود و در اثـر القـاء            است که آلوده به امر     ی در صورت  قاضی) قصور(»اشتباه«

 یی و نارسا  یدگیچیا پ ی نادرست و اقرار بر خالف واقع        ا شهادت ی ي دعو نی طرف ياز سو ،  هشبه

نها ایجاد شـود و     یو مانند ا   ا قدرت اجتهاد  یا نقص در حافظه     یا متروك ماندن آن     یمفهوم قانون   

 نامـشروع اسـت و   يآلوده بـه امـر  ، »ریتقص« یول.  و حق شود  به عدالت  ی قاض یابیمانع از دست  

اشـتباه انـسان در درك      ،   از قـصور   یاشتباه ناشـ  ،  بنابراین 1.رود  ی دانسته به راه ناصواب م     یقاض
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ن جهت اشتباه در    یبه هم ،   مخالف نباشد  یهر چند که با رفتار متعارف در دادرس       ،  ت است یواقع

  .ر استیقضاوت احترازناپذ

   قاضیتقصیر )ب

، »عمـد « و »تیسوءن«،  »سیتدل«،  صدور راي که در    ی حالت  در معتقدند،  حقوقدانانبرخی  

ـ ،   جلب منفعت مانند اخـذ رشـوه       ،زه آن یخواه انگ ،  دخیل باشد  ـ ماننـد تـرس      ا دفـع ضـرر    ی ا ی

ـ تنهـا پل ، همچنین 1.ت کرده اس»تقصیر«دادرس  ،   باشد ییجو  انتقام ـ  انگيدی ـ مع، زهی  و ار اشـتباه ی

ـ   )تقصیر سـنگین  ( ی نابخشودن یمباالت  یب،  یست بلکه ر ن یتقص ـ   ی بـه قـوان    ییاعتنـا   ی و ب  ین و حت

ـ  بـا حـسن ن     یاضـ ممکن است ق  . ر افزود ید بر قلمرو تقص   یز با ی را ن  یی و رسوم قضا   »عرف«  تی

هـا را     ها و کتاب    هی مثال رو  ي برا ،ص واقع نکند  یا تشخ ی کوشش متعارف را در اجتهاد       اما،  باشد

ـ ،  ردیم بگ یزده تصم   ا در قضاوت شتاب   ی،  ا مشورت نکند  ینخواند    باورهـا و    يا قـانون را فـدا     ی

ـ  نخوانـد    یا پرونـده را بـه درسـت       ی،  زد مورد احترام خود سا    یاسی و س  ی اخالق يها  زهیانگ ا بـا   ی

ـ ا وکیا شهود گردد یله دو طرف یان واقع به وسی مانع از ب  ،تی و عصبان  يپرخاشگر ل اصـحاب  ی

عـرف مـسلم    «ا  یـ نگونه کارها را که قـانون       یا.  کند محرومرد و آنان را از حق دفاع        یدعوا را نپذ  

 و قابل اغمـاض     » سبک يخطا«.  آورد »ریتقص«د در زمره    یبا،  شمارد  یا حرام م  ی واجب   »یقضائ

   2.چرا که تجاوز از رفتار دادرس محتاط و معقول است،  است»ریتقص«هم 

ـ «جـه  ی نتدر،  ز حق ی در تم  ی قاض  اشتباه هرگاه،  بنابراین ـ  »يانگـار  سـهل « و »یمبـاالت  یب ا ی

؛ شـود  مـی محسوب ر ی تقص  بوده و   او  و عمد  سوءنیت فیدر رد ،  باشد ی و روح  ی جسم یناتوان

بلکه ناشـی   ،  ضعف در دانش قضایی نباشد    ،  تقلب،  نیرنگ،  از روي عمد    اشتباه ساده   هرگاه ولی

ن دو ین این مرز قاطع ب   یبا وجود ا  .  مسئول است  »قوياسبب  « به عنوان    »دولت« ،باشد از قصور 

نظـرات دیگـري     3. گردن نهاد  »عرف« يداوربه  د  یم کرد و با   یرست یتوان به روشن    یمفهوم را نم  

   4.نیز در تفاوت بین تقصیر قاضی مطرح شده است

ر یمکـان پـذ   است وقتی ا قاضیت مدنیی شرط تحقق مسئولترین  که اساسی  ریاثبات تقص 

                                                                                                                                       
 همان -1

، صـفایی و رحیمـی  :ك.ر.(نظر مخالف این است که خسارت ناشی از تقصیر سبک و خیلی سـبک بایـد توسـط دولـت جبـران شـود                       -2

 اسـت و    »پوتیه«تقسیم تقصیر به سبک و بسیار سبک و سنگین یادگار عهد            » حقوقدانان«به نظر برخی دیگر از      ) 168ص،  یت مدنی مسئول

ارتکاب تقصیر  خورد ولذا در صورت      نمی قانون اساسی نیز چنین مطلبی به چشم         171در اصل   .در حقوق ما مورد قبول قرار نگرفته است       

که در ایـن    اشتباه کند،در راي صادره واستناد آن به دولت،  مسئول است مگر اینکه به دلیل نقص و کمبود       قاضی  از اشتباه  اي  در هر درجه  

  ) 514ص، ضمان قهري، بهرامی:ك.ر.(صورت دولت ضامن است

 161ص، 1ج، خارج قرارداد هاي الزام، کاتوزیان -3

تقصیر عمـدي اسـت کـه البتـه تقـصیر سـنگین را نیـز شـامل                  ،   قانون اساسی  171 در اصل    به نظر برخی دیگرمنظور از تقصیر قاضی       -4
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دادگـاه انتظـامی    «نکـه   ی بـه ا   توجـه  و لذا بـا      ؛است که قاضی از نظر انتظامی محکوم شده باشد        

کـه در بحـث     اسـت   کی از منابع قانونی     ی ،باشد  ص تخلف قضات می   ی تنها مرجع تشخ   »قضات

   1.ردیتواند مورد اشاره قرار گ ز مییت مدنی قضات نیمسئول

  مسئولیت پزشک: بند هفتم

 »فقـه امامیـه   «در  ،  »وسـیله  بـه «تعهـد    درمقابـل اسـت   » جـه یبـه نت  «پزشک    تعهد  که دگاهیداین  

 ی علم و دانش کاف    ي اگر دارا  ی معتقد است که پزشک حت     »ی ثان دیشه« 2. دارد یطرفداران فراوان 

 هم نشده   يری و مرتکب تقص    به کار گرفته باشد    ماریباشد و تمام مهارت خود را جهت درمان ب        

در قـانون    3. اسـت  »ضـامن «،  مـار ی ب بـه  ی هر گونه صـدمه جـسمان      ایدر صورت مرگ و     ،  باشد

                                                                                                                                       
ـ     از قضات دادسرا را که به      یکی 115/5706/62  پرونده کالسه  ي قضات در را   یدادگاه انتظام  -1  و اهمـال در  یتـوجه  یزعم آنها به علت ب

 ی به ضوابط شـرع   یتوجه  ی دادگاه را هم به لحاظ ب      یفر خواست نموده بود مسئول دانستند و قاض       یضوابط و مقررات مبادرت به صدور ک      

.  شـده بـود را مقـصر و مـسئول قلمـداد نمودنـد      ي به و  یرقانونی غ یه متهم که موجب خسارت مال     یدر صدور حکم عل    یو مقررات قانون  

 5706ز محکـوم کـرده اسـت و در راي پرونـده کالسـه               یـ کی از آراي خود قاضی را به پرداخـت خـسارت ن           یدادگاه انتظامی قضات در     

ار و مسئول وقت امور صنفی دادسراي انقالب اسالمی قم و مسئول فعلـی شـعبه                یداد ...ن دادگاه آقاي  یهذا ا یعل... «:  مقرر داشته  115/62/

فرخواسـت مـورخ   یی و اهمال ضوابط و مقررات موضوعه در مبادرت به صـدور ک توجه اد شده را به اتهام بییاسلحه و مهمات دادسراي   

 قانون مجـازات انتظـامی      4 ماده   3افتی ماهانه به مدت سه ماه به استناد بند          یاي در یک چهارم حقوق و مزا    ی به کسر    ...ه آقاي ی عل 11/7/61

ه مـتهم پرونـده   یـ  عل3/7/62ی به ضوابط شرعی و مقررات قانونی در مبادرت به صدور حکم مورخ   توجه  را به اتهام بی   .. قضات و وآقاي  

ک هـزار و  یـ کـصدو  یده به مجازات انتظامی به پرداخت مبلـغ  ی مبلغ فوق گردرقانونی نامبرده به  یاالشعار که موجب خسارت مالی غ       فوق

هاي اعالمی او در مراحـل        ه او حسب نرخ   ین خسارت وارده به نامبرده بابت اجراي حکم صادره عل         یانگیم (...ال در حق آقاي   یچهارصد ر 

 در بیه مسلم ضـمان بـه تـسب   یبه استناد قاعده فقه) ی و اعالم شرکت تعاونی قماش فروشان به شرح منعکس در پرونده    یق و بازجو  یتحق

 8ال بابـت فـروش      ی ر 54600دارد دادسراي قم ضمن استرداد مبلغ         ن حکم حضوري و قطعی است و مقرر می        یا. دینما  اتالف محکوم می  

م یالذکر جهـت تـسل      افت مبلغ محکوم به فوق    یده درباره در   آن دادسرا به نامبر     موجود در حساب جاري امانی     ...طاقه پارچه متعلق به آقاي    

 اقدام مقتضی بـه  ...ی اتهامی پرونده قضا38به شرح برگ ... االسالم  حجت8/3/62ر مشروحه مورخ یبه نامبرده با توجه به مفاد دو سطر اخ  

دگی و قاضـی را  یم حقـوقی بـوده رسـ   ت محـاک یم دادگاه انتظامی قضات به موضوعی که در صـالح  یکن  چنانچه مالحظه می  . »عمل آورند 

قاضـی را بـه پرداخـت مبلغـی در حـق            ،  نکه دادگاه انتظامی به جاي مجازات انتظامی      ینکته دیگر ا  . محکوم به جبران خسارت کرده است     

ت د به صـندوق دولـت پرداخـ   یکه جزاي نقدي به عنوان مجازات انتظامی بایخواهان به عنوان جبران خسارت محکوم کرده است در حال   

ــه ا  ــردد نـ ــه ا      یگـ ــرر وارد بـ ــران ضـ ــراي جبـ ــاکی بـ ــه شـ ــسارت بـ ــت خـ ــوان پرداخـ ــه عنـ ــه آن را بـ ــنکـ ــدیـ  شان بپردازنـ

)http://www.ghazavat.com/68/kharej.htm(  

ـ اعتقاد دارند که در صورت مهارت پزشک در معالجه نبا         ،  شمندانی از اند  یبرخ،  »هیفقه امام «در   -2 ـ ابـن ادر  «.  او را ضـامن شـمرد      دی  سی

 نخست آنکه اصل بر برائت    : ستیضامن ن ،  لیبه چند دل  ،  ماری از ب  تی و اخذ رضا   یی دارد که پزشک در صورت مهارت و دانا        دهی عق »یحلّ

 ماری ب  اذن نکهی ا مدو،  شود میعمل    ،   اصل عدم  يبه مقتضا ،   نکرده باشد  ه اشتبا يماری ب صی که پزشک در تشخ    یاز ضمان است و در صورت     

 زی جـا یپس اگـر نفـس عملـ   .  استییفعل مشروع و عقال ،   معالجه و درمان   نکهیمسقط ضمان است و سوم ا     ،  به پزشک در انجام معالجه    

 »یابن فهد حلـ   « )273ص،  3ج  ،   هـ ق  1411،  هیالطبعه الثان ،  یمؤسسه نشر اسالم  . السرائر،  ی حل سیابن ادر  (.ستیباشد مرتکبش ضامن ن   

 نـشده اسـت     ری حـاذق و مـاهر مـأذون در معالجـه کـه مرتکـب تقـص                ، عدم ضمان پزشـک    ت در مورد عل   »المهذب البارع « در کتاب    زین

 موجـب عـسر و حـرج      ،  گردد و قول به ضمان او      می ریموجب سقوط ضمان پزشک در صورت عدم تقص       ،   در معالجه  ماریاذن ب «:دیگو می

 زیـ و ن»  مـن حـرج  نی الدی فکمیماجعل عل« به استناد نرویاز ا. کنند می ي خوددارمارانیاز درمان ب،  صورتنی پزشکان در ا  رایز،  گردد می

ضـامن  ،  پزشـک مزبـور   »  من حرج  نی الد ی ف کمی المراره ما جعل عل    یامسح عل  «نیو همچن »  بکم العسر  دیری و ال  سری اهللا بکم ال   دیریانما  «

  )359ص ، 5ق ج. هـ1413. قم المقدسه، نیجامعه المدرس، المهذب البارع، یابن فهد الحلّ( »ستین

 از فعل اوست و منجر به تلف یدر آنچه که ناش،  معتقد است که پزشکزی ن»یی طباطباسید علی« 30ص، 10ج، شرح لمعه، ی ثاندیشه -3

 به کار گرفته باشـد و مـأذون از          ماری تالش و کوشش خود را جهت درمان ب        تی اگر نها  یحت،  ضامن است  ، او شود  يماری شدت ب  ای ماریب
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 به نحوي کـه     ،عکس شده بود   در قانون من   »فقهاء«نظر مشهور   ،  )1370مصوب  (مجازات اسالمی 

 کـه  هایی  گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه   یبیهرگاه طب « : بود مقرر شده  »319« در ماده 

باعث ،   او باشد  ی ول ای ضی مر هرچند با اذن  ،  کند میآن را صادر      دستور ای دهد می انجام   شخصاً

 بـود  ی مسئول تلفـ   پزشکبنابراین  .» شود ضامن است   ی خسارت مال  ای نقص عضو    ایتلف جان   

  .داد میانجام  کار را نیا،  اگرچه با اذن،دمآ می دی پداش که به سبب معالجه

 ماری نتوانسته ب  یول،   درمان را انجام داده    ای ی جراح ی که عمل  یپزشک،  »حقوق فرانسه « رد

 1. او بوده اسـت    ری تقص به سبب  ماری دارد که ثابت شود مرگ ب      تیولئ مس یوقت،  را نجات بخشد  

الضـمان  ،   التحـرّز عنـه    مکنیاالم« براساس قاعده    رایز،  به طور منطقی این نظر قابل قبول است       

توانـد   نمیپزشک  ،   ندارد یتیمسؤول،   است  قابل اجتناب  ری جستن از آن غ    ي که دور  يزیچ: »هیف

قـدرت  ، پزشک،  سخنگریبه د. ردیبرعهده بگ،  خارج است  اش  از عهده ،   را که انجام آن    يتعهد

 ی و تنها هنگـام    ردی را برعهده بگ   ضی مر يو شفا  يبهبود،  و توان آن را ندارد که در هر صورت        

 روز ی دانش پزشک  اریشود که آنچه را که در توان و اخت         می محسوب   تقصیرکار ،یاز نظر پزشک  

 پزشـک مـسؤول     ،یهنگـام ،  در واقـع   2.ردیبه کار نگ  ،   آن را دارد   ياقتضا،  ماری ب عتیاست و طب  

  . وجود داشته باشدسببیترابطه ، نبارای او و فعل زعمل انیشود که م میخسارات وارده شناخته 

 واجـب  ی اسالمه جامعي معالجه برا مثل،ی انجام فعلیوقت، »حقوقدانان«به نظر برخی از   

ت و  ی از جامعه با أخـذ رضـا       یندگی به نما  ،ز با عمل به فنون طبابت     ی ن یتیشد و صاحب صالح   

ت یمـسئول ،  يد است در قبـال عواقـب نـاگوار        یبع،  دیخود را مکلف به انجام آن د      ،  ی قبل برائت

ن یـ ض و جامعه است و مطابق ا      یمر،   عمل پزشک  یچون منتفع اصل  ،  دیدا نما ی پ یا مدن ی ییجزا

متوجـه خـود   ،  شـود یاگر قرار است جبران خـسارت » ه الغُرمیمن لَه الغنم فَعل   «ی مهم فقه  هقاعد

   3.باشد ی و جامعه مضیمر

 بـر   »فقهـاء « کـالم    يتـوان از محتـوا     یت پزشک م  ی که در مورد رفع مسئول     يگری د يمبنا

البتـه  .  اسـت »احـسان « هقاعـد ، به دسـت آورد  4»لٍینَ من سبِ یِ الْمحسن یما علَ  «هفی شر هیاساس آ 

                                                                                                                                       
ـ     – قـم    – يدریـ ح،  المطبع.  المسائل اضیر،  یی الطباطبا ی عل دیالس.( در معالجه باشد   ماریب  ص  – 22 ج   –ق  .هــ . 1404 ت مؤسـسه آل بی

 نقص  ای يماری ب دی تشد ایهر در علم و عمل باشد و معالجه او منجر به قوت              ما ایاگر پزشک حاذق    «: دیگو می زی ن »یلی اردب مقدس« )533

 ضـمان  مستند بودن لیبه دل، نی و نجم الديدریک، یابن زهره طبرس، سالر، ابن براج، ی طوسخیش،  دی مف خیبه گفته ش  ،   گردد ضیعضو مر 

، یلـ یاالردب(» پزشک ضامن اسـت ، دم عهشب  بودن فعلبه فعل او و حرمت هدر رفتن خون مسلمانان و اجماع منقول در مورد ضمان آور              

 )227 ص 14ج ، ق. هـ1416. یالطبعه االول، نیجامعه المدرس، مجمع الفائده و البرهان

   117 ص ،مات خارج از قرارداداالز، ناصر، انیکاتوز -1

    همان -2

 331 ص، 1ج،  حقوقينولوژیترمي،  لنگروديجعفر -3
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ت و صـداقت انجـام      ی حسن ن  ي که از رو   ین قاعده به لحاظ انطباق مفهوم آن با اعمال        یشمول ا 

، توان عمل پزشک را نـام بـرد        ی آنها م  هم است که از جمل    ی قابل تعم  يادیق ز یبر مصاد ،  ردیگ یم

و احتمال  ض با قصدی از مرل برائتی مطابق دانش طبابت و تحصیبیه اگر طبی در مانحن ف یعنی

 يشامد و ضـرر   یبرحسب اتفاق پ   بزند و حاصل زحماتش      یات درمان ی دست به عمل   ،يعالج و 

ض ی مريچون طبابت رو، پزشک گردد متوجه یتید مسئولیبانن قاعده یمطابق ا ،  ناخواسته باشد 

ق یط نکـرده اسـت از مـصاد       ی وتفـر  يتعـد   کـه  یبـ یجه طب یاز موارد أعمال حسن است و در نت       

   1.باشد ی م»نیمحسن«

اي بـر  شود که  می چنین استنباط    )1390مصوب( مجازات اسالمی قانون  از برخی از مواد     

 هرگـاه « :دارد مـی مقـرر   ایـن قـانون     » 489« ماده. او شرط است   »تقصیر«،   دانستن پزشک  مسئول

 مگـر ،  است هید ضامن،  گردد یبدن صدمه ای تلف موجب دهد یم انجام که یمعالجات در پزشک

ـ ا ای باشد یفن نیمواز و یپزشک مقررات مطابق او لعم که آن  برائـت ،  معالجـه  از قبـل  کـه  نی

ـ دل بـه  ضیمـر  از برائـت  اخذ چنانچه و نشود هم يریتقص مرتکب و باشد گرفته ـ  نابـالغ  لی  ای

، نگردد ممکن آن مانند و یهوشیب لیدل به او از برائت لیتحص ای و نباشد معتبر،  او بودن مجنون

  »شود یم لیتحص ضیمر یول از ائتبر

 ضـمان  يو يبـرا  عمـل  و علـم  در پزشـک  ریتقص ای قصور عدم صورت در«:  1 تبصره

  »باشد نکرده أخذ برائت چند هر ندارد وجود

، اي  رفـه  ح يخطا. شوند می قائل   کی تفک ي عاد ي و خطا  ی شغل ي خطا انی م »حقوقدانان«

ـ  ، آن را انجـام دهـد      دیـ صاحب فن با  ،   حرفه کی است که در     ی و الزامات  نیتخلف از مواز    ی ول

 به حرفه خطاکار داشته     ی ربط نکهیبدون ا ،   است یتخلف از اصول و قواعد عموم     ،  ي عاد يخطا

 ی شـغل  ي خطا صی تشخ يا است که بر   نی ا ،ی معمول ي از خطا  یل شغ ي خطا کیثمره تفک . باشد

ـ  را با  ي عاد ي خطا ی ول ، رجوع کرد  » صاحبان حرفه  عرف« به   دیبا . دی سـنج  »عـرف عـام   « بـا    دی

 شخص  کی) ری از تقص  ی ناش ای از عقد باشد     یخواه خطا ناش  ( سنجش خطا    ي برا ی عموم اریمع

 در مـورد    .شـود  مـی  محـسوب خطا  ،  باشد و خروج از رفتار متعارف      میمتعارف از عموم مردم     

اگـر چـه شـرط رابطـه       2،شـود  می دهی پزشک متعارف سنج   کیعمل او با رفتار     ،   پزشک يخطا

   3. لیکن در عمل با مشکالتی مواجه است،نماید می در مقام نظر واضح سببیت

                                                                                                                                       
 215ص، ينشر الهاد: قم. هیالقواعد الفقه). 1419. (د محمدحسنیسي،  بجنورديموسو -1

  84هاي خارج از قرارداد، ص  ، الزامزاده، مسئولیت مدنی  قاسم-2

 قیـ دکتر متوجه شـد کـه خـون ترز   ، روز بعد.  شدقیزرخون ت،  دوازده ساله  »فرالتونیجن«به  ،  ی عمل جراح  کی ی ط 1985 لیآوردر  « -3

ـ اما مانع از آن شد کـه او  ،  ادامه داد»فریجن« که پزشک همچنان به معالجه  يبا وجود .  بوده است  HIV روسیآلوده به و  ،  شده  نشی والـد ای

ـ  ا يمـار ی وجود ب   پزشکان به  1990در هفتم مارس    .  کرد ازدواج »لیدان« با   »فریجن«سه سال بعد    .  ببرند ی به آلودگ  یپ ـ  »فـر یجن« در   دزی  ی پ
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 منوط به اثبـات     ،تیولئهرگاه مس ممکن است گفته شود      اده این م   تصویب در اعتراض به  

مـانع از آن اسـت کـه    ،  و نقص علم   قی تحق یدگیچی و پ  ی صنف هاي  تعصب،  شک باشد  پز ریتقص

ـ تواند در پناه ا    می اطیحتا بی برسد و پزشک     جهی به نت  يدعو ـ  بگر تیلئواز مـس  ،   موانـع  نی  و  زدی

رسد وضع این مقررات در پی اعتراضات فراوان پزشـکان و            میاما به نظر     1. کند یمنیاحساس ا 

 را  اي   راه حل میانـه    »قانونگذار«رسد   میدر هر حال به نظر      ؛  تدافعی بود اقدامات آنان در درمان     

  .در پیش گرفته است

 و  ی علمـ  نی مـواز  ي مطابق عمل و  و   دی اخذ نما  برائت،  اگر پزشک قبل از معالجه    مسلماً  

 و  اما زمانی که پزشک برائت نگرفته اما مطابق موازین علمی         ،  نیستمن  اض باشد ینظامات دولت 

  فنی عمل نموده مسئولیت وي به چه گونه خواهد بود؟

، نیستمن اض »مطلق« نحوپزشک به ،  با توجه به مقررات اخیر التصویب     ،  رسد میبه نظر   

اخـذ   فرض عـدم  ردالبته  ؛اشدبن یفن نیمواز و یپزشک مقررات مطابق، پزشک عملمگر اینکه 

 نیمـواز  و یپزشـک  مقررات مطابقعمل او  نمایدات  اثب مگر اینکه،پزشک ضامن است، برائت

نتوانـد  ، لـیکن  برائت اخـذ نمـوده   ماری از ب پزشک کهی درصورتیحت، همچنین.  استبوده یفن

اما ضامن بودن   ؛  ضامن خواهد بود  ،  موده ن تی را رعا  ی و نظامات دولت   ی علم نیموازثابت نماید   

 و در   د تفـاوت دار   یدر مقـام بـار اثبـات       که برائت نگرفته است      ی با زمان  تی موقع نیپزشک در ا  

   2.صورت اخیر این بیمار است که باید تقصیر پزشک را ثابت نماید

 از اعم، ماریب یول«): 1390مصوب  ( قانون مجازات اسالمی  » 489«ماده  » 2« تبصرهمطابق  

 یدسترسـ  عدم ای فقدان موارد در ،است يرهبر مقام که معا یول و پدر مانند است خاص یول

 هـاي   دادسـتان  بـه  اریاخت ضیتفو و يرهبر مقام از ذانیاست اب هیقضائ قوه سیرئ،  خاص یول به

  .»دینما یم اقدام بیطب به برائت اعطاء به نسبت ،مربوطه

                                                                                                                                       
 ي بعدهاي شی خبر مطلع ساختند و آزمانی را از ا  »لیدان« او   دزی ا يماری به محض اطالع از ب      او نیوالد .درگذشت،   ماه بعد  کیبردند و او    

 ير و سـهل انگـار     یقصت لیل به د  ایفرنی دانشگاه کال  ي از دکتر و رؤسا    »لیدان«.  است شده مبتال   HIV روسی هم به و   »لیدان«هم نشان داد که     

 اي فـه ی وظچگونـه یاعالم کـرد کـه پزشـک ه   ،  شده بودلی مورد تشکنی که در ااي  هیدادگاه در جلسۀ دفاع .  خسارت کرد  ي و ادعا  تیشکا

 یلیدل،  رد مو نی را رد کرد و اعالم کرد که در ا         ينظر دادگاه بدو  ،  ایفرنیال ک دنظریدادگاه تجد .  ندارد صی تشخ رقابلی غ هاي  يمارینسبت به ب  

 و اخطـار کنـد   »فـر یجن« بـه  ه داشـت فـه ی خوانـده وظ :اظهار داشت  مورد   نیدر ا ،  تجدید نظر دادگاه  .  پزشک وجود ندارد   تیبر عدم مسؤول  

 دادگـاه  همچنـین .  اسـت بینـی  پـیش  قابل زانی و به همان مصی آنها قابل تشخيماری که بستی نیانی پزشک تنها محدود به قربان  تیمسؤول

 الزم را در    هـاي   الزم است تا دستورالعمل   ،   است ي مسر يماری ب کیبه  مبتال   است که    يماری ب ي که پزشک سرگرم مداوا    یانزم: اعالم کرد 

 ي بـر آنکـه در صـورت برقـرار    یمبنـ ( خودماری که پزشک از هشداردادن به بیزمان.  خود بدهدماری به بيماری بوعی از شيریشگیجهت پ 

 هـم ضـامن     مـار ی ب ی جنـس  کینسبت به شـر   ،   کند يخوددار)  خود شود  ی جنس کی به شر  يماری ب تواند عامل انتقال   می يو،  یرابطه جنس 

،  موردنی که دادگاه در اشود نمیمانع از آن ،  متوجه خوانده باشدیتی مسؤولزی نيگریچنانچه در موارد د،  کرددی دادگاه تأکنی همچن؛است

 ) 26ص، 7و 6ش ،  صادقشهیصلنامه اندف، ياباری محمد زمان دردی سبه نقل از. (او را مسؤول نداند

   191 ص ،1376، شرکت انتشار ، انتشارات4، ج  قراردادهایقواعد عموم، ناصر، انیکاتوز -1
2- Carlot – jean – Francois – Evolution de La responsobilite medicale – Page3  
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ـ ناز بیمـار    ت  یو رضـا    به اخذ برائت   يازی ن ،یحکومتء  استثنادر این    ست و پزشـک در     ی

 داده   به پزشک اذن   »قانونگذار« است که    ي مسئول نخواهد بود و آن موارد      ،ریصورت عدم تقص  

   1.مار استیچرا که اذن او حاکم به اذن ب، باشد

از  يارین صورت عالج بـس    یر ا یدرغزیرا  ،  شود ی برداشت م   امر نی ا  نیز ثی احاد  برخی از

ـ شـود    می وارد    او یسالمتلطمه به   ،  میمار را رها کن   ی اگر ب  یعنیکشد   یبست م  ماران به بن  یب  یول

نجا بدون شک اقـدام بـه معالجـه او          یدر ا ،   احتمال نجات او هست    یدر صورت مداوا و جراح    

 است که   يدات متعد ین سخن روا  یشاهد ا ،  ز است یجا،   گردد هرچند ممکن است موجب خطر    

   2.نه نقل شده استین زمیدر ا) ع(نیاز ائمه معصوم

  

   و حیواناتمسئولیت ناشی از اشیاء: مبحث دوم

 تحـت   »حیوانـات « و   »یاءشـ ا« از   یت ناشـ  یمـسئول ،  خاص هاي  تیق مسئول یگر از مصاد  ی د یکی

 مـسئولیت  يدر مـوارد   ،یا حیوانـات   اشیاء مالک    براي »رانیحقوق ا «در   .است انسان   نگهداري

  .باشد میوان یا حیه شئ یضرر وارده از ناح مسئول،  شخصگاه شده است و ایجاد

 متـصرف « : چنین مقرر شده اسـت     )1390وبمص( مجازات اسالمی  قانون   »516«در ماده 

ـ نما حفظ را آن دیبا است آگاه آن حمله احتمال از که یوانیح هر ، او ریتقـص  اثـر  در اگـر  و دی

 آگـاه  وانیـ ح حمله احتمال از اگر یول. است ضامن،  سازد وارد صدمه يگرید به مزبور وانیح

  »ستین ضامن، نباشد او ریتقص از یناش یآگاه عدم و نبوده

 محـسوب  ریتقـص ،  نـدارد  را آن حفـظ  ییتوانا شخص که یوانیح ينگهدار« :»1« تبصره

  .»شود یم

 قـرار  بیآس معرض در را گرانید که یخطرناک ءیش ای لهیوس هر ينگهدار« :»2« تبصره

 1 تبـصره  حکـم  مـشمول ،  نباشد نآ یرسان بیآس از يریجلوگ و حفظ به قادر شخص و دهد

3»است
. 

 توسـعه   ناشی از اشیاء  منحصر به موارد فوق نبوده و مسئولیت        امروزه دامنه مسئولیت    اما  

م ی موضوع عقـد تـسل  ي کاالچنانچه،  در محصوالت کارخانجات   عنوان مثال  به   ؛پیدا کرده است  

                                                                                                                                       
 تـا   39صـفحه   ،  9 شماره   - 1372زمستان  ،  ي دادگستر ی حقوق نشریه،   وکیفري پزشک  مسئولیت مدنی ،   محمد دیس،  ي بجنورد يموسو -1

44  

ک خـون   یا مثانه شد به من گفتنـد تـو شـر          یه  ی داشتم که گرفتار سنگ کل     يفرزند«: کند ی نقل م  »احمد بن اسحاق  « که   یتیاز جمله روا   -2

 بر عهده شـما بـه خـاطر آنچـه کـه             یفیتکل« :ب فرمودند حضرت در جوا  ،  نوشتم) ع(ي به امام حسن عسگر    يا  ناچار نامه  یفرزندت هست 

  )53: 6 ج 1413ینیکل ( اجل او در آن بوده که انجام شدهیهدف تو معالجه بود ول، ستی نيانجام داد

سئول  بلکـه مـ    ،باشـند  مـی  از اعمال شخص خود      یاشخاص نه تنها مسئول خسارات ناش     «: »1384«به موجب ماده    » فرانسه«در حقوق    -3

  .»...اء تحت اقتدار خود هستندیاعمال اشخاص و اش
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ع ضامن اسـت    یبا،  گردد  ی م یا مال ی ی و سبب ضرر جان     کاال منفجر شده   ي سپس نزد مشتر   شود

   1. از شئ استی ناشي ت قراردادیمسئولناشی ازن ضمان یا

 کـه بـا   ي مـستأجر مثـل ، به متعهد لـه اسـت  ،  متعهد به رد شئ موضوع عقد    یگاه شخص 

 بـه  تش زاآ مواد يحال اگر مقدار،  به موجر استهن مستأجریانقضاء مهلت اجاره ملزم به رد ع   

ت مـستأجر   ینجـا مـسئول   یدر ا ،   شود يسوز  ل موجر گردد و سبب آتش     یهمراه مال االجاره تحو   

   2. از شئ استی ناشيت قراردادیمسئول

 در قرارداد حمل و نقـل       عنوان مثال  به    است؛  لهی از کاربرد شئ و وس     یت ناش یگاه مسئول 

منحرف ا قطار   یما سقوط کرد    یاگر هواپ ،  کند  یل استفاده م  یمبما و اتو  یکه شخص از قطار و هواپ     

نمـوده  ن ی تضمیچرا که به طور ضمن ،   مسئول است  سازنده کاال ،  ل تصادف کرد  یا اتومب ی گردید

چنـد مبحـث     را در    وضـوعات ن م یا،  ه مواد قانونی موجود    ب توجهبا   3. باشد که کاال بدون عیب   

  : ح کردیتوان تشر می

    و اجزاء آن ساختمان: اولگفتار

 از رعایت قواعد فنـی و بکـار بـردن مـصالح      سازي ساختمانهاي اي از اشخاص و شرکت   پاره

  ها و بلکـه صـدها سـانحه مرگبـار از ایـن             که ده  تا جائی ،  کنند می خودداري    ساختمانی مناسب 

  4.یش آمده است نامشروع پهاي  و سودجوئیها احتیاطی بی

مـسئول  ،  ر گردد مالـک   یغه   ب توجهمخسارتی  ،  بنا یبر اثر خراب   هرگاه »فرانسه«حقوق  در  

ست  ا از انحاء منتفع از آنينحوه  که بیا کسیمستأجر ه ت را ب  ین مسئول یتوان ا  نمیست و    ا آن

 و امـور    »اژورفورس م « بنا باشد واال     يا بد ی بر اثر عدم مراقبت      باید می یخرابالبته  ،  ت داد یسرا

 ي است کـه در رو     یشامل تمام بنائ  ،  ساختمان. باشد میبحث ما   خارج از موضوع    بوده و   ه  یقهر

 از  یحـوادث ناشـ   ،  یو آراء قـضائ    گـردد  میز شامل   ین برافراشته شده باشد و اجزاء آن را ن        یزم

   5.خسارت دانسته استمشمول نیز ا شود ر میکه در بنا نصب  هایی نیآسانسور و ماش

 وجود دارد    دو دسته مقررات در خصوص خسارت ناشی از ساختمان         ،»ایران«در قوانین   

  .گردد میکه در ادامه بررسی 

                                                                                                                                       
  425ص، 491ص، الوسیطي، السنهور -1
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   425ش، 492ص، الوسیطي، السنهور -3

انگـاري و    اي در نتیجه سـهل      فی المثل اگر خانه     در زمان بابلیها بموجب قانون حمورابی بسیار خشن و شدید بود تا آنجا که             ،  مجازات -4

بیدرنگ پـسر معمـار سـاختمان را        ،  شد میریخت و مثال پسر صاحبخانه زیرآوار هالك         میبر ساکنان آن فرو     ،   کیفیت ساختمان  غفلت در 

  .نمودند می به مرگ  محکوم

ـ یـ که ایباشد در صـورت  می مالک بنا مسئول خسارت وارده از خراب شدن ساختمان «:  فرانسه قانون مدنی » 1386«مطابق ماده    -5  ین خراب

  »  بنا باشديا بدیمعلول عدم محافظت 
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  قانون مدنی: بند اول

ـ ا عمارت   یوار  یصاحب د «: دارد می بیان   انون مدنی  ق »333«ماده    یا کارخانـه مـسئول خـسارات      ی

 حاصل گـردد    یبیجه ع ی در نت  ینکه خراب ی مشروط بر ا   ،شود میاست که از خراب شدن آن وارد        

  ».د شده استیا از عدم مواظبت او تولیکه مالک مطلع بر آن بوده و

ـ ا عمارت و    یوار  ید« :آیا کلمات ،  اینکه قابل طرح    سوال ـ  مـی  »…ا کارخانـه ی ـ مف دتوان د ی

تمامی محـصوالت کارخانجـات را نیـز        ،  استفاده از کلمه کارخانه   با  رد و   ی قرار گ   دیگري يمعنا

رسد سرایت مـاده   میلیکن به نظر اند،   نشده متعرض این امر»حقوقدانان«مشمول ماده دانست؟    

   . نیازمند قانون است،به موارد مشابه

مـراد از    »...الک مطلع بـر آن بـوده       حاصل گردد که م    یبیجه ع یدر نت  «عبارت،  نکته دیگر 

 در بنـا     هنگـام سـاختمان    یعنیش  یاز پ است که    یبی ع یعنی هم شامل  ،   است »مطلقاطالع  «،  نیا

جـاد شـده و مالـک       ی ا بعداً  است که  یبیع وهم شامل   داشته است  یبوده و مالک هم از آن آگاه      

همچنـین برخـی     .مطلـق اسـت   »  بـوده  مالـک مطلـع بـر آن      «بهر حال جملـه     ،  مطلع از آن بوده   

 )1370مـصوب   (  قـانون مجـازات اسـالمی      »357« تـا    »349«  از این مـاده و مـواد       »حقوقدانان«

مگر ،   شرط است و این اثبات بر عهده زیان دیده است          ، که اثبات تقصیر مالک    اند  استنباط نموده 

 مال مورد امانت را تـضمین کـرده          سالمت ،در مواردي که او به موجب قرارداد یا شرط ضمنی         

   1.باشد

 از  یعنـی اطـالع مالـک     ،  دو شرطی که در این ماده ذکر شـده        ،  »حقوقدانان«به نظر برخی    

ن  مالک و ورود زیـا      بین ترك فعل   »رابطه سببیت «در واقع براي احراز     ،   و عدم مواظبت او    عیب

 باشد؛ زیرا در غیر این صـورت        نه آنکه براي بیان نقش تقصیر مالک ساختمان       ،  به دیگري است  

این نظـر را بایـد تاییـد         2.شود نمیرابطه سببیت برقرار    ،  یعنی بدون وجود یکی از این دو شرط       

فروشـنده در قبـال    پیش«: »1389« مصوب نفروش ساختما  قانون پیش»9«بق ماده اطمزیرا  ،  کرد

، ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات

 یت خود را از این جهت بیمـه مسئولاست و باید  مسئول خریدار و اشخاص ثالث در برابر پیش

 قائـل   »مسئولیت عینـی  « و براي سازنده      حذف شده است   »تقصیر«صر  در این قانون عن   » ...نماید

  .شده است

                                                                                                                                       
، مسئولیت مـدنی  ،  صفایی و رحیمی  : ك.وهمچنین ر 102ص،  وقایع حقوقی :ك.و ر 333ذیل ماده   ،   در نظم کنونی   قانون مدنی ،  کاتوزیان -1
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  1390مصوب  مجازات اسالمیقانون  :بند دوم

ـ  مالـک  اگر« ):1390مصوب  ( قانون مجازات اسالمی  » 511«مادهمطابق    دار عهـده  کـه  یکـس  ای

 و یمنیا نکات تیرعا با را آن مانند و بالکن ای بسازد مجاز نحو به را ییبنا است یملک احداث

 ایـ  بیآس موجب اًاتفاق و کند احداث مجاز محل در است الزم بنا استحکام در که یفن ضوابط

  . »ستین ضامن، گردد خسارت

 ماننـد  نمـود  مـستند  مالک به را آن نتوان که باشد يا گونه به مجاز ریغ عمل اگر« :تبصره

 مذکور عمل که یکس و یمنتف مالک از ضمان،  باشد ساختمان ربط يذ نیمهندس به مستند آنکه

  .»است ضامن اوست به مستند

نیست و شرایطی که براي خـسارت در مـاده ذکـر شـده             » تقصیر« سخنی از    ،در این ماده  

. استطه سببیتبراي احراز راب
1
   

ـ  بنا یشخص هرگاه« :همان قانون » 512«ماده  مطابق   ـ د ای ـ پا بـر  را يواری  بـا  و محکـم  هی

 حـوادث  علـت  بـه  لکـن ،  دینما احداث است الزم یمنیا و بنا استحکام در که یمقررات تیرعا

 چنانچـه  و ستین نضام،  گردد بیآس موجب و کند سقوط،  لیس ای زلزله مانند،  نشده ینیب شیپ

 سـقوط ،  خود ملک دراًً  طبع کند سقوط اگر که دینما احداث خود ملک سمت به را بنا ای وارید

   2.»ستین ضامن، گردد بیآس موجب و دینما سقوط يگرید سمت به اًاتفاق لکن، کند یم

ئولیت بـر اسـاس      براي احـراز مـس     »فقهاء«گرفته شده و     3»یحقوق اسالم « ماده مزبور از  

  .یست ن»تقصیر«نیازي به احراز در این گونه موارد  و اند قابلیت انتساب نظر داشته

  وسایل نقلیهمسئولیت ناشی از  :گفتار دوم

ـ  ، که وجود تصادفات   ي به نحو  ،آور است  تیمسئول،  هیله نقل یاستفاده از وس   ج و  یـ ده را یـ ک پد ی

ت ی مـسئول  يمـه اجبـار   یقانون ب ،  نهین زم ین متن قانون در ا    یمهمتر.  در اجتماع شده است    يعاد

ـ ا،   بود »1347« مصوب   اشخاص ثالث   در مقابل  ینی زم يه موتور یل نقل ی دارندگان وسا  یمدن ن ی

ه یـ ل نقل ی دارنـدگان وسـا    یت مـدن  یمـسئول  يمـه اجبـار   یقانون اصالح قانون ب   «له  یقانون به وس  

 پوشـش   ،اخیـر قانون  .  نسخ شده است   »1387 « در مقابل اشخاص ثالث مصوب     ینی زم يموتور

، ن دست آورد آن   یاما مهمتر   ،  ستی ن یان حوادث رانندگ  ی وارده به قربان   هاي  خسارتدهنده تمام   

ـ  معالجـه در کنـار د      هـاي   نـه یپرداخـت هز  .  نسبت به قانون سابق است     ها  تین حما یتوسعه ا   هی

ه ی ديتساو، توسعه مفهوم شخص ثالث   ،  به شخص واحد   متعدد وارده    هاي  هیپرداخت د ،  وارش
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 هـاي  خـسارت توسـعه   ، ي اجبار مهیزان حداقل ب  یش م یافزا  ،  ر مسلمان یزن و مرد و مسلمان و غ      

 و حـذف اسـتثنائات      اي  مـه ی ب هـاي   تیـ جـاد اقتـضاء حما    یحـذف موانـع و ا       ،   قابل جبران  یمال

 توسـعه پوشـش     ،اخیـر  است که به موجـب قـانون         ياز جمله موارد    ،   قابل جبران  هاي  خسارت

  .  داردی را در پاي مهیب

نکـه تحـوالت بـه سـمت        یبا توجـه بـه ا       ،  یت در حوادث رانندگ   ی مسئول ين مبنا ییتعدر  

  .1باشد میر بر آن حاکم یات فراتر از تقصینظر، ده استی دنایجبران خسارت ز

 هیله نقلیه وسمنظور از دارند: بنداول

ـ  از آن جهـت اهم  ي و یی و شناسـا   »دارنده«پرداختن به مفهوم     ـ    ی انون ت دارد کـه بـه موجـب ق

 خـاص  هیله نقلی که با وساي ده به واسطه رابطه   ی نامبرده مکلف گرد   » اجباري اصالح قانون بیمه  «

ـ له نقل ی وس »دارنده«ن  یین تع یبنابرا. مه نمودن آن مبادرت ورزد    ینسبت به ب    ،  دارد ه از دو جهـت     ی

 کـه مکلـف     ین کس ییث تع یاز ح )  شخص مسئول ب   ییاز جنبه شناسا  ) الف  :ت است یحائز اهم 

مقـرر    ،  »دارنده«ف  یدر مقام تعر  ،  مذکور قانون   »1« ماده   »1«تبصره   2.مه است یبه انعقاد قرارداد ب   

ه است و هرکـدام کـه       یله نقل یا متصرف وس  ین قانون اعم از مالک      یدارنده از نظر ا   « :تداشته اس 

 منظـورآن  ظـاهراً » . سـاقط اسـت  يگریف از د  ید تکل یل نما ین ماده را تحص   یمه نامه موضوع ا   یب

چـرا  ، شـود  می محسوب »دارنده«متصرف  ،   موارد یمالک و در بعض     ،   حاالت یاست که در برخ   

ه را بـر عهـده دارد و بـر آن نظـارت             یـ وسـیله نقل   ت و کنترل  یری که مد   است ی کس »دارنده«که  

  . کند می

  ت دارنده ی مسئوليمبنا: بند دوم

ـ کل «: مقـرر داشـته اسـت      ي اجبار مهی قانون ب  »1«ن راستا ماده    یدر ا  ه یـ ل نقل یه دارنـدگان وسـا    ی

 کـه در اثـر      ی و مـال   یر قبـال خـسارات بـدن      ه مذکور را د   یمکلفند وسایل نقل  . ...ینی زم يموتور

ـ   یدر ا. »نـد یمه نمای ب...شود میبه اشخاص وارد    .... ه مزبور یل نقل یحوادث وسا  ن ینکـه علـت چن

 ریفرض تقـص  « چون   یاتیاز قبیل نظر  ،  یات مختلف ینظر؟  تواند باشد  می چه   »دارنده«لی به   یتحم

 3. دارنده مطرح گردیده است    ي از سو  »جاد خطر یا«،   دارنده ي در حفاظت از سو    ریتقص  ،  »دارنده

 بـر مبنـاي     »تیفـرض مـسئول   «همانا  ،  ت دارنده باشد  یتواند متناسب با مسئول    می که   اي  نظریهاما    

 بـر   »اي  امـاره « را   هیـ لک وسیله نقل  مقنن صرف داشتن و تم     چرا که ،   است »دارنده« ي برا »خطر«
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   1.جاد شده استی دانسته که بر اثر مداخله آن ای نسبت به تمام حوادث»دارنده«ت یمسئول

 و  »دارنده«ت  ی بر مسئول  ي اجبار مهی قانون ب  »1«ماده  » 2« د تبصره ین با توجه به تاک    یهمچن

 ملـزم بـه جبـران خـسارت وارده شـده بـه              رگـ   بیمه«ان که   ین ب ین قانون با ا   یا »5«ح ماده   یتصر

 کـه  یه منطقـ یـ ن توجیـ ت ا یـ و رعا » ...مه نامـه خواهـد بـود      ی تا حد مذکور در ب     اشخاص ثالث 

د در حـوادث    یـ ن سـابق با   هماننـد قـانو     ،   اسـت  »دارنـده «ت  ی از مسئول  یتابع،  رگ  بیمهت  یمسئول

   2. دانست»خطر«ه یت را همان نظری مسئولي مبنا،یرانندگ

کـه براثـر     خواهد بود    هایی  خسارت مسئول جبران تمام     ی به طور نوع   »دارنده«،  جهیدر نت 

ـ تاک،  کنـد  مـی ت یـ قون برداشت را تیآنچه ا،  شود می وارد    به اشخاص ثالث   یحوادث رانندگ  د ی

 در »دارنـده « کـه متوجـه   مـه یتوان گفت تعهد بـه ب  می.  است»1«ماده» 5« در تبصره    »قانونگذار«

ـ  تعهـد بـه جبـران خـسارت ن         يحاو  ،  باشد به داللت التزام    می قانون موصوف    »1«حکم ماده    ز ی

متعهد به جبـران خـسارت        ،  »دارنده« چون   ست و یبدون موضوع ن  اي،    مهیرا پوشش ب  یزباشد    می

   3.کند میل ین راه تحصیز در ایمه را نیب ، است

  موارد معافیت :بند سوم

  ی در حوادث رانندگقوه قاهره )الف

 از مـوارد عـدم      »قـوه قـاهره   « از   یخسارت ناشـ  ،  »1347« مصوب   ي اجبار بیمهدر قانون   

مـه  یل از شـمول ب    یموارد ذ «: داشت میمقرر  این قانون    »4«ماده» 1« چنانکه بند  ؛مه بود یپوشش ب 

ـ  از قب  »فـورس مـاژور   « از   ی خسارت ناش  -1: ن قانون خارج است   یموضوع ا  ، لیسـ   ،  ل جنـگ  ی

 »قوه قاهره « از   یارت ناش خس،  »1387 «قانون مصوب  »7« حالی که به موجب ماده        در ؛»....زلزله  

  . مه حذف شده استیاز موارد عدم پوشش ب

ن باور بود که بـا حـذف ایـن بنـد از مـوارد عـدم                 یتوان بر ا   میا  ی آ ،ن است یحال نکته ا  

 در نظر گرفتـه اسـت؟ پاسـخ         »دارنده« ي برا ت مطلق یک نوع مسئول  ی »قانونگذار«،  مهیپوشش ب 

 نیـازي   قانون مذکور  »7« است که ماده     ین معن یتنها به ا    ،  »قوه قاهره «را عدم ذکر    ی است؛ ز  یمنف

ن یبنابرا.  است ی منتف یت مدن یمسئول  ،  »قوه قاهره «زیرا در فرض وجود     ،  به تصریح نداشته است   

را در هر صورت جبـران      یز 4،ه است  نبود يضرور  ،  ن مورد ی در ا  رگ  بیمهح به متعهد نبودن     یتصر

                                                                                                                                       
  613ص، همان -1

، 68شـماره ي،  دادگـستر  یمجلـه حقـوق   ،  1387 مـصوب    ي اجبار مهیت در قانون اصالح قانون ب     یگفتمان دامنه مسئول  د،  جوا  ی،  طهماسب -2

  36ص ، 1388زمستان 

 109ص، یت مدنیمه و حقوق مسئولیب ی، خدابخش -3

 316صي،  اجبارمهیل قانون اصالح قانون بینقد و تحل، زانلویا -4
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   1.شود نمی محسوب رگ بیمهجزء تعهدات ،   نباشدهیله نقلی که قابل انتساب به وسهایی خسارت

  ر زیان دیدهتقصی )ب

 ولی،  ت کرده باشد  مقررات رانندگی را از هر جهت رعای      ،  در هنگام تصادم  ،  گاه راننده هر

لـیکن بـه     2،شـود  نمـی  مسئول حادثه قلمداد     ،راننده،  مقررات مربوطه را رعایت نکند    عابر پیاده   

 موظف به پرداخـت     »شرکت بیمه «،  »قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی    «اخیر   موجب مقررات 

   3.باشد می » متوفیقائم مقام«خسارت به 

  ت دارنده یا راننده یمسئول: بند چهارم

ل یز به دل  یار فرد دیگري قرار دهد و راننده ن       یه خود را در اخت    یله نقل یوس  ،  »دارنده«که  یدر صورت 

ن یده مسئول خواهـد بـود؛ بنـابرا   یاندیدر مقابل ز،  ر موجب خسارت شود   ی توام با تقص   یرانندگ

  . دیتواند به راننده به جهت مطالبه خسارت خود مراجعه نما مین صورت یاده در یان دیز

ـ  در مقـام تعر    ي اجبار مهیقانون ب » 1« ماده   »1«تبصره    : داشـته اسـت  مقـرر   ،  »دارنـده «ف  ی

مـه نامـه    یرکـدام کـه ب     اسـت و ه    هیله نقل یا متصرف وس  ین قانون اعم از مالک      یدارنده از نظر ا   «

رسـد   نمـی بنـابراین بـه نظـر       ». ساقط است  يگریف از د  ید تکل یل نما ین ماده را تحص   یموضوع ا 

 عنـوان مثـال   بـه   ؛   اسـت  »جـایگزینی «بلکه به نحـو     ،   باشد  تضامنی »راننده« و »دارنده«مسئولیت  

 پـس از    »دارنـده «ده و   موجـب فـوت شـ     و   دریافت کـرده     »دارنده« را از    اي   که وسیله  اي  راننده

 و بیمـه خـسارت را       هبیمه نامه اتومبیل را براي جبران خسارت بـه مرجـع قـانونی بـرد              ،  اطالع

   4.شود میراننده هم از جبران خسارت معاف ،  در این صورت،پرداخت نماید

                                                                                                                                       
   59ص، 1387 مصوب ي اجبارمهیت در قانون اصالح قانون بیگفتمان دامنه مسئولی، طهماسب  -1

 کـه بـا     يا  د و راننده  یممنوع است اگر عبور نما    اده  ی که عبور عابر پ    يدر موارد «:داشت می مقرر   1370 قانون مجازات اسالمی     333ماده   -2

ن حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخـورد  ی نداشته است و در عیز نقص فنیه نی نقل ي  لهیسرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وس        

  » ستی و خسارت وارده نهی ضامن د  گردد رانندهيا مصدوم شدن وینموده منجر به فوت 

ژه یـ  و يرهایزات و مس  یتجه،  اده عالئم ی عبور عابران پ   ي که برا  ییدر راهها « :دارد می مقرر   ی به تخلفات رانندگ   یدگی رس  قانون 26ماده   -3

 در محل از  منصوبهی و رانندگیرو با توجه به عالئم راهنمائ ا طول سوارهیاختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض          

درصـورت  ،  نـد یف مـذکور عمـل ننما     یند هرگاه عابران به تکل    یژه استفاده نما  ی و يرهایرهمسطح و مس  ی غ يگذرگاهها،  شده  یکش  نقاط خط 

 از تـصادف    يریه و جلوگ  یله نقل یت نموده باشد و قادر به کنترل وس       یه مقررات را رعا   ین که کل  یراننده مشروط به ا   ،  هیله نقل یتصادف با وس  

 مهی ب يای از مزا  یا وراث متوف  یت راننده مانع استفاده مصدوم      یعدم مسؤول .  نخواهد داشت  یتیولئ نباشد مس  ی و بدن  يجاد خسارت ماد  یا ا ی

ا وراث  یـ مه نامـه بـه مـصدوم        ی راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع ب       ا حکم برائت  یب  یمه با ارائه قرار منع تعق     ینخواهد شد و شرکت ب    

ه یل نقلی دارندگان وسایت مدنی مسؤوليمه اجباری عابر از صندوق موضوع قانون ب    هید،  مه نباشد یه ب یله نقل یچنانچه وس .  خواهد بود  یمتوف

 ياده از محلها  یز موظفند درصورت عبور عابر پ     یرانندگان ن . شود  یاخت م  پرد 23/10/1347 مصوب    در مقابل شخص ثالث    ینی زم يموتور

 آنهـا مبلـغ   يصـورت بـرا    نیـ ر ا یدر غ . شود توقف کامل کنند       یژه مشخص م  یر و ی پشت مس  یکش  له خط یوس   که به  يا  با فاصله ،  ن شده ییتع

 ».شود یمه صادر میال قبض جریهزار ر ستیدو

 خود را در اختیار فرد فاقد مهارت قرار داده یا حفاظت متعارف را از وسیله نقلیه دارنده، وسیله نقلیهاند که اگر   برخی قایل به این شده  -4

 14ننماید در مقابل زیاندیده مسئول است و راننده نیز در مقابل زیاندیده به دلیل رانندگی توأم با تقصیر مسئول است و با مـالك از مـاده                

 دادگاه عمومی شهر رضـا      26/2/78 مورخ   188 و   189اند کما اینکه در دادنامه شماره          داده  نظر به مسئولیت تضامنی     مدنی قانون مسئولیت 
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ل مزبـور را در     یه را مکلف نمـوده وسـا      یل نقل یه دارندگان وسا  ی قانون مذکور کل   »1«ماده  

 وارد  ه مزبـور بـه اشـخاص ثالـث        یـ ل نقل ی که در اثر حـوادث وسـا       ی و مال  یات بدن قبال خسار 

 اقدام به   »دارنده« که   ین وصف در صورت   یند و با ا   یمه نما یب،  مهی ب ي از شرکتها  یکی شود نزد    می

 تحـت پوشـش     يت و یمـسئول )  خیر اینکه مالک باشد    یاعم از ا   (دی نما هیله نقل یمه نمودن وس  یب

  . مه قرار خواهد گرفتیب

 مسبب حادثـه    هیله نقل ی نامه وس  مهیاز محل ب  باید  ده در هرحال    یان د یخسارت وارده به ز   

ش از آنکه وابسته    یمه ب یعقد ب . مه باشد یب،  ه مسبب حادثه  یله نقل ی است وس  یپرداخت شود و کاف   

 عمل بواسطه هرگاه غاصب یمنته، کند مین وابسته است و با آن حرکت یبه ع ،  به شخص باشد  

ـ ان دیـ  پس از جبران خـسارت ز رگ بیمه، ل کندی تحص يازی خود امت  یر قانون یغ  حـق  ،ده بـه او ی

 ی قانون یک شرط ضمن  یدر واقع   ،  تسین رجوع ممکن ن   یدر مورد رانندگان مجاز ا    . رجوع دارد 

 امکـان رجـوع     ي اجبـار  مـه ید ب یـ چنانچه در قانون جد   . به نفع تمام رانندگان مجاز وجود دارد      

 هماننـد سـارق و غاصـب    ي بـه افـراد   ی پرداختـ  هـاي   افت خـسارت  ی مطالبه و باز   ي برا رگ  بیمه

    1.نه و مناسب بود عادالیحکم ، شد می بینی پیش

   تحت پوشش اشخاص ثالث: بند پنجم

 ي هـر فـرد   شـخص ثالـث  سازد؛ میوارد   به اشخاص ثالث  ی و مال  یب بدن یآس،  یحادثه رانندگ 

 قـانون   »1«مـاده  2»6«تبصره  . ان شده است  ی از انحاء دچار ز    ياست که در حادثه مذکور به نحو      

ر اشـخاص را ثالـث دانـسته و تحـت        یلـیکن سـا   ،  محسوب نکرده اسـت   ،  راننده را ثالث  ،  اخیر

                                                                                                                                       
اننده کامیون مورد توجه قرار  و ر   محکومیت تضامنی مالک   1311-79و تأیید شده در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان طی دادنامه شماره             

 مـصوب    اجبـاري شـخص ثالـث      مکرمی، حسن، نظام جبران خسارت در حوادث رانندگی با نگاهی به قانون اصالحی بیمه             (گرفته است   

در منـابع متعـدد حقـوقی    . ارددر حالی که مسئولیت تضامنی در حقوق ایران، استثنایی و نیاز به صـراحت قـانونی د   ) 11، ص   1387سال  

  :اند بینی کرده شود که براي زیان دیده در حوادث ناشی از وسایل نقلیه دو مسئول را پیش مشاهده می

 بـراي دارنـدگان     رسـد در قـانون بیمـه اجبـاري           اجباري در حالی که به نظر می        دارنده بر مبناي قانون بیمه     -1 راننده بر مبناي تقصیر      -1

ر در دریافت خسارت مواجه گ تکلیف بیمه نمودن وسایل نقلیه شده است که منظور سهولت زیان دیده در اخذ خسارت با مراجعه به بیمه    

اي عمل نکـرده اسـت و مـادام کـه              به تکلیف بیمه   اي   نشود و الّا در فرضی که دارنده وسیله نقلیه         با عسرت و تنگدستی فاعل فعل زیانبار      

بـه  .  بـه او رجـوع نمایـد   رسد که زیان دیده بتواند به صرف مالکیت وسـیله نقلیـه           بین فعل او و زیان وارده نباشد بنظر نمی         رابطه سببیت 

مسئولیت دارنـده وسـیله نقلیـه مـانع از     «:  مقرر شده است1387مه اجباري سال  مادة اول قانون اصالح قانون بی  2عبارت دیگر در تبصره     

نامـه وسـیله نقلیـه        در هر حال خسارت وارده از محـل بیمـه         . باشد   او است نمی   مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترك فعل         

دیده حق رجوع به راننده مقصر را دارد، حال اگر وسـیله نقلیـه بیمـه                شود در هر حال زیان        مالحظه می » .گردد  مسبب حادثه پرداخت می   

دیده بتواند بـه صـرف    رسد که زیان شود لیکن اگر وسیله نقلیه، بیمه نباشد بنظر نمی دیده پرداخت می نامه خسارت زیان    باشد از محل بیمه   

در ) مالـک (در اثر تقصیر سبب ورود خسارت شده است، مگر اینکه دارنـد              رجوع نماید در حالی که راننده        مالکیت وسیله نقلیه به مالک    

 .فرضی که غیر از راننده است، سبب اقوي از مباشر باشد و یا رابطه سببیت بین ورود زیان با مالک برقرار باشد

 60ص، 1387 اجباري مصوب  طهماسبی، گفتمان دامنه مسئولیت در قانون اصالح قانون بیمه-1

 و  ی بدن يانهاین قانون دچار ز   یه موضوع ا  یل نقل ی است که به سبب حوادث وسا      یهر شخص   ،  منظور از شخص ثالث   «: 1 ماده   6تبصره   -2

 » راننده مسبب حادثهي شود به استثنایا مالی
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  . قرار داده استاي مهیپوشش ب

 دو نیب برخورد هرگاه«: )1390مصوب( قانون مجازات اسالمی  »524« ماده بقاطمهمچنین  

ـ آ وجود به طوفان و لیس مانند يقهر عوامل اثر بر هینقل لهیوس ای نفر چند ای  یمنتفـ  ضـمان ،  دی

ـ قهر امـور  سـبب  بـه  کـه  یراننـدگ  حـوادث  اثر در هرگاه بنابراین.»است ، نبـوده  یعـ یرطبیغ و هی

 بـا  آن برخورد ای و خودرو شدن واژگون مانند، شوندف تل ای دهیگرد مصدوم رودوخ نانیسرنش

  .بود خواهدت خسارا ریسا و هید امنض راننده، موانع

ـ  اتومبينهای و سرنشرگ بیمهت یمسئول« دارد یاز به بررسیبحث قابل تامل که ن   . اسـت » لی

بـه  .ن دارد ی از نظر تعـداد سرنـش      يت مجاز یل ظرف یهر اتومب ،  ی و رانندگ  ییاز نظر قواعد راهنما   

ب ی آسـ  یشوند و ممکن است همگ     میل سوار   ی اتومب  عقب ین در صندل  یطور معمول سه سرنش   

ران مقـرر   یـ ات وز یـ  ه ي اجبـار  مـه ین نامـه ب   یی آ »10«در این خصوص ماده     . ا فوت کنند  یده  ید

ـ له نقل یدگان خارج از وس   یان د یمه در مورد تعداد ز    ی ب هاي  تعهد شرکت « :دارد می مـه شـده    ی ب هی

ـ بـه ا  . »ه خواهد بـود   یله نقل یت مجاز وس  ی آن محدود به ظرف    ينهای سرنش نامحدود و در مورد    ن ی

کند و خود راننده بـه       میجبران خسارت   ،  ها  نی نفر از سرنش   »سه« تنها نسبت به     »رگ مهیب«ب  یترت

و نفر چهـارم  ) اخیرقانون ک  ی ماده   6تبصره   ( سابق ي اجبار مهی قانون ب  »2« ماده »الف«حکم بند   

  . افت خسارت محروم استین نامه از دریی آ»10«ل ماده یبه دل

 است و مطابق    ي اجبار مهین نامه مذکور خالف قانون ب     یی آ »10«حکم ماده   ،  به نظر برخی  

 مرجـع   ياست و پس از ابالغ ر     ی محاکم ن  ي قابل اجرا از سو    ی قانون اساس  »173«  و »170«اصل

ر از  یـ غ(هـا   نیخسارت وارده بـه تمـام سرنـش        پرداخت  نسبت به  رگ  بیمهن  ی و عدم تمک   ییقضا

   1.ت او را خواستی محکومرگ بیمهه یم دادخواست علیتوان با تقد می) راننده

  تحت پوشش هاي خسارت: بند ششم

 یخسارات ناشـ  ،   مستلزم ورود خسارت هستند     معموالً ی حوادث رانندگ  ،که گفته شد  یهمانطور

شـامل   (یتوان آنها را به خسارات بدن      می،  اد و متنوع هستند   یار ز ی گرچه بس  یاز حوادث رانندگ  

 و  » اموال اتالف« و   »نقص« شامل   یو خسارات مال  ) ي و خسارت معنو   ی پزشک هاي  نهی و هز  هید

 هـاي   نـه یهز،  کن آنچه محل بحث است    یل،  م نمود ی تقس »هیله نقل یمت وس یکسر ق « و   »عدم النّفع «

                                                                                                                                       
 از  یکـ یه مزبـور را نـزد       یـ ل نقل یه را مکلف نمـوده وسـا      یل نقل یدارندگان وسا ي،   اجبار مهیک قانون ب  ین نظر آن است که ماده       یل ا یدل -1

عالم  ا رانندگان را مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص ثالثي،د و با لحاظ مواد بعد یمه نما یب  ،  ت دارند یمه که مجوز فعال   ی ب يشرکتها

 از شخص داخـل  یچ سخنیقرار داده و ه» ثالث«اص نسبت به مفهوم ز اصل را به شمول تمام اشخ     ین» کی« ماده» شش«کرده و در تبصره     

نـد اگـر از   یب ببی آسـ یجه حادثه راننـدگ ی که در نتی هرشخص،ن مطابق قانونیبنابرا. ن ننموده استیل و خارج از آن و تعداد سرنش     یاتومب

ت راننـده در  ی اسـت مـسئول  یهی شود و بدد جبران خسارتیبا  ،  نباشد) راننده مسبب حادثه   (کیزمره اشخاص موضوع تبصره شش ماده       

ی،  و حقـوق حـوادث راننـدگ       اي  مـه یوند قواعـد ب   یپ... عبدا  ی،  خدابخش.(شود می منتقل   رگ  بیمهبه تعهدات     ،  نهایخسارت تمام سرنش   جبران

  )195ص، 1386 ،  زمستان-زیی پا12شماره  ، سال ششم ، تهران،  حقوقيمجله پژوهشها
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  . ه استیله نقلیمت وسی و کسر قعدم النّفع، یپزشک

  ی پزشکهاي نهیهز )الف

 ی بدنهاي  جبران خسارتي در راستایگام مهم، می نسبت به قانون قد  ي اجبار مهیقانون ب 

 هی در کنار د   » معالجه هاي  نهیهز«تمام    ،  »1« ماده »3«ر تبصره   یبه موجب قسمت اخ   . برداشته است 

 محسوب اي مهی بهاي تی مشمول حماهاي  جزء خسارت ها  نهین هز یا  ،   قابل جبران است   و ارش 

ن گونـه خـسارات   ی نسبت به جبران ا»رانیا« است که در نظام حقوق      ین در حال  یا 1.شده است 

ن مـورد   یز در ا  ی ن »فقهاء« و نظرات    ین حقوق ی و دکتر  ییه قضا ی وجود ندارد؛ رو   یحیقواعد صر 

، بـه موجـب تبـصره مزبـور    . ار استین خصوص بسی ا  که تشتّت آرا در    يبه نحو ،  ستیواحد ن 

گر آن اسـت کـه      ینکته د . ه وارش قابل مطالبه و جبران است      ی در کنار د   ، معالجه هاي  نهیتمام هز 

ـ  بـدون ن  ی بـه موجـب قـانون مجـازات اسـالم          يفـر یه وارش که دادگـاه ک     یبر خالف د   از بـه  ی

ـ نما میت آنها صادر     حکم بر پرداخ   ،ی مدن ین دادرس ییفات آ یت تشر یدادخواست و رعا   بـا  ،  دی

د بـا   ی با ،ها  نهین هز یصدورحکم در مورد ا   ،   از معالجه  ی ناش هاي   خسارت یت مدن یتوجه به ماه  

 صـورت   یبات و قواعد مربوط به پرداخت خسارت بـدن        یر ترت یت سا یم دادخواست و رعا   یتقد

  . ردیگ

  عدم النّفع )ب

 حادثـه    مثال وسیله نقلیـه    يبرا. وت شدن منافع است   ف،  هیل نقل ی از آثار حوادث وسا    یکی

استفاده از آن   ،  ن مدت ی ا یشود و ط   میرگاه سپرده   یر به تعم  ی مدت ده روز جهت تعم     يده برا ید

رسد کـه   می ضرر است؛ به نظر      یخود نوع   ،  ن عدم استفاده  ی مالک مقدور نبوده است و هم      يبرا

چرا که آنچه منفی اعالم شده اسـت        ،   موافق باشد  ي اجبار مهیم آن با روح قانون ب     یجبران و ترم  

ـ لـذا در ا     و »الحـصول  ممکن«نه   2 بوده است  »محتمل الحصول «منافع   ز در  یـ ل مـوارد ن   یـ ن قب ی

ن قـسم از  یم ایتواند ترم میده یان دیز ، ط مطالبه آنیراع ارکان خسارت و وجود ش     یصورت جم 

باشـد و بـه تبـع آن         مـی چرا که مقصر حادثه مـسئول       ،  دی تقاضا نما  »رگ مهیب«ز از   یخسارت را ن  

   3.ت داردیز مسئولی نرگ بیمه

  هیله نقلیمت وسیکسر ق )ج

کـسر  « بـه    یشـود و منتهـ     می هیله نقل ی وس بیموجب نقص و ع   ،  حوادث رانندگی  اصوالً

                                                                                                                                       
  43ص، 1387 مصوب ي اجبارمهیت در قانون اصالح قانون بیگفتمان دامنه مسئول، یطهماسب -1

 576ص  ، جلد اولی، حقوق مدن ، د حسنیسی، امام -2

،  تهـران  دانـشگاه پیـام نـور     ،  پایان نامه کارشناسی ارشد حقـوق خـصوصی       ،   ناشی از حوادث رانندگی    مسئولیت مدنی ، حسن،   مکرمی -3

   به بعد50ص، 1389
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اقتضا دارد که این    ،  یجبران همه جانبه خسارات مال    ،  در این موارد   .گردد می »هیله نقل یمت وس یق

 و  ی و رانندگ  یی راهنما ی فن هاي  ردانکا،  »1345 « هم جبران گردد؛ چنانکه قانون مصوب      ها  انیز

کـه در     ،  مکلف نموده   ،  شوند مین  یی تع ی به امور تصادفات رانندگ    یدگی رس يرا که برا    س راه   یپل

ـ له نقل ی وس يجه تصادفات برا  ی که در نت   یمتی کسر ق  ،م شده یگزارش تنظ  شـود را    مـی ه حاصـل    ی

ـ له نقل یمـت وسـ   ینکه کـسر ق   یبه لحاظ ا  ،  نیبنابرا. دنین نما ییتع  »ضـرر «،   از تـصادفات   یه ناشـ  ی

  . ست جبران شودی بایم ، گردد میمحسوب 

  طرح دعوا: بند هفتم

ده حق دارند با ارائـه مـدارك الزم   یان د ی ز اشخاص ثالث «: ي اجبار مهیب  قانون »14«مطابق ماده   

ن یا صندوق تام  یمه مربوطه و    یه شرکت ب   حسب مورد ب   ،میافت خسارت به طور مستق    ی در يبرا

  » ندی مراجعه نمای بدنهاي خسارت

ده به نحـو    یان د یا ز ین مبحث بوده است که آ     ین قانون در واقع خاتمه دهنده ا      یب ا یتصو

ن یـ ن قـانون در ا    یـ ب ا یو چـرا کـه قبـل از تـص         ؟ریا خ ی را دارد    رگ  بیمهم حق مراجعه به     یمستق

ن موضـوع اخـتالف بـوده       یز ا ی ن ییه قضا ی که در رو   يتشتت آراء بوده است به نحو       ،  خصوص

 منازعات مطروحه راجع بـه      ی به تمام  »قانونگذار«د سبب شده است که      یوضع قانون جد  . است

ده است که بـه صـورت   ن حق را دایده ا یان د ی ز  اشخاص ثالث  ين موضوع خاتمه دهد و برا     یا

» می مستق يدعو«،  »رگ  بیمه«ت  ی را خوانده قرار دهد صرفاً به طرف       »گذار  بیمه«نکه  ی بدون ا  ،مستقل

  . دیطرح نما

 مربوط به ي به دعاویدگی مکلفند در رسییمحاکم قضا«  قانون موصوف»22« ماده مطابق

 را ی بـدن هـاي  ن خـسارت یا صـندوق تـام   یـ ربط  ی ذ مهی حسب مورد شرکت ب    ،یحوادث رانندگ 

 يک نـسخه از را   یـ  یند و پس از ختم دادرسـ      یه نظرات و مستندات خود دعوت نما      یجهت ارا 

 یو شـامل دادرسـ       عام به کار رفته      يک معنا ین ماده در    ی دعوا در ا   »صادره را به آنها ابالغ کنند     

  . دشو میز ی نيفریک

 ن امـر  یا،   کرده است  رگ  بیمهدادگاه را مکلف به دعوت        ،  »ي اجبار مهیقانون ب «خوشبختانه  

ـ  ز ، اسـت  رگ  بیمهبه نفع   ،  ده باشد یان د یا ز ی گذار  بیمهش از آنکه به نفع      یب بـه   رگـ   بیمـه را اگـر    ی

 ياز سـو . حق اعتراض نداشت،  قضاوت شده امر ل اعتبار یبازهم به دل    ،  شد نمی دعوت   یدادرس

ا یـ  یت کلـ  یل مربوط به عدم مـسئول     یتواند تمام دال   می جلب شده    ی که به دادرس   رگ  بیمه،  گرید

ـ  تجد، صـادره يه کند و از رایا مسئول حادثه را به دادگاه ارا ی گذار  بیمه یجزئ  ید نظـر خـواه  ی

، اد شده استخراج کنـد ی تواند از ماده  می ینی روشن ب  ی با کم  ییه قضا ی که رو  یجه مهم ینت. دینما
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  . 1 استيفری کیدر دادرس ا مسئول حادثهیده یان دی توسط زرگ بیمهامکان جلب 

  . شود مین خصوص دو بحث مطرح ی در ا؟ را داردرگ بیمها مقصر حادثه حق رجوع به یآ

  . ده را جبران نموده استیان دی خسارت ز،مسئول حادثه) الف

 گـذار   بیمـه ،  در حالت اول  . ده را جبران ننموده است    یان د ی خسارت ز  ،مسئول حادثه ) ب

 را  ید و وجه پرداخت   یرجوع نما  رگ  بیمهده به   یان د ی از ز  یحق دارد به قائم مقام    ) مسئول حادثه (

 بـه   رگـ   بیمـه قـت   یدر حق ،  چراکه با وجود پرداخت خسارت توسط مقـصر حادثـه         ؛  مطالبه کند 

باشـد   مـی  حادثـه    یف خود عمل ننموده است و از آنجا که مقصر حادثه که مـسئول اصـل               یتکل

امـا اگـر    .  رجوع کنـد   رگ  بیمهق دارد به     ح مهیخسارت را جبران نموده پس به موجب قرارداد ب        

ـ  ن گذار  بیمهده امتناع کند و     یان د ی از پرداخت خسارت ز    رگ  بیمه ان یـ ز از پرداخـت خـسارت ز      ی

   ؟  را داردرگ بیمه حق رجوع به گذار بیمها ی آ،ده ناتوان باشدید

م به  یبه نحو مستق   تواند نمی)  او ا قائم مقام  ی (گذار  بیمهاساً  ان نمود اس  ی ب یستیبا،  در پاسخ 

افت داشته و بعـد     ی در رگ  بیمهخسارت را از    ،  گذار  بیمهست که   یرفته ن ید و پذ  ی رجوع نما  رگ  بیمه

 از پرداخت رگ بیمهفت وجه از ایبا در چرا که ممکن است مقصر حادثه ،  ده بپردازد یان د یاو به ز  

   2.گردد میده متعذر یان دین صورت جبران حقوق زیده امتناع کند که در ایان دیآن به ز

   ین خسارات بدنیصندوق تام: بند هشتم

و  سی تاسـ  »1347«م در سـال     ی قـد  ي اجبـار  مـه ی قـانون ب   »10«ن صندوق که به موحب ماده       یا

 یتی حماینی تامي نهاد،ده استیت گردی تثبي اجبارمهیقانون ب »10«ز به موجب ماده یالحال ن یف

ـ ان د یـ ت از حقـوق ز    ی صرفاً به جهت حما    ،يمه اجبار یاست که به عنوان مکمل قانون ب       دگان ی

ان مقـدور و  گر بیمه از  ها  کند که مطالبه آن    میبران   را ج  هایی  خسارت  ،  ی از حوادث رانندگ   یناش

ن صـندوق در  یـ س ایتاسـ ، يمـه اجبـار  یب 4قانون» 10«گر سخن برابر ماده   یبه د  3.ستیممکن ن 

                                                                                                                                       
 يفـر ی ک ی را در دادرسـ    رگـ   بیمـه اگرقانونگـذار امکـان دخالـت       .  خواهد بود  يفری در دادگاه ک   ی خصوص ين جلب تابع قواعد دعوا    یا -1

در قالب جلب ثالث     ول حادثه ا مسئ یده  یان د یبه ابتکار ز    ،  ردی آنکه به ابتکار دادگاه صورت گ      يتواند به جا   مین دخالت   یای کرده   ینیب یشپ

ع یب هدف تسر  ین ترت ی به ا  ، به جبران خسارت است    رگ  بیمهت  یمحکوم،  طیدر صورت فراهم بودن شرا      ،   جلب يجه دعوا ینت. ردیانجام پذ 

  . در جبران خسارت محقق خواهد شد

افـت خـسارت   ی دري بـرا رگـ  بیمـه تواند با عدم مراجعه به نزد ده نیان دید که سبب شود زیشی را اند  یست راه حل  یبا میاما به هر حال      -2

ت یـ  خود را به طرف    ين باشد که مسئول حادثه دعو     ین راه حل ا   یرسد بهتر  میبه نظر   . ذاء مسئول حادثه را فراهم سازد     یت و ا  یموجبات اذ 

ده قرار دهد تا اثر حکـم  یان دی به پرداخت خسارت به زرگ بیمهته خود را الزام قت خواسی مطرح کند و آن گاه در حق       رگ  بیمهده و   یان د یز

 .ده باشدیان دید زیز عای حکم ني بلکه اثر اجرا، مسئول حادثه وارد نشودیی به دارایچ مالیآن باشد که ه

  17ص، 1373، چاپ دوم ، رانیمه ایات بانتشار، تهران ی،  و بازرگانمهیفرهنگ ب ی، جانعل ی، صالح -3

 کـه بـه علـت        وارد به اشخاص ثالث    ی بدن يخسارتها  ی،  دگان حوادث رانندگ  یاندیت از ز  یبه منظور حما  «:ي اجبار مهی قانون ب  10ماده   -4

 رگـ   بیمه یا ورشکستگ یا شناخته نشدن مسئول حادثه و       یفرار کردن و      ر،  گ  بیمهن  یق تام یتعل  ،  مهیبطالن قرارداد ب    ،  مه نامه یا انقضاء ب  یفقدان  

 ». پرداخت خواهد شدی بدنين خسارتهای به نام صندوق تامیتوسط صندوق مستقل، قابل پرداخت نباشد
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 و  ي امـروز  ینی عـصر ماشـ    ي اسـت کـه در راسـتا       يگنجد و نهـاد    نمیمه  یچارچوب قرار داد ب   

ن جبران  یبه هدف تام    ،  ی حوادث رانندگ  ي اجبار مهینار قانون ب   حاصل از آن در ک     یخطرات تبع 

  . کند میفعالیت ، ن حوادثیاز ا دهیان دیخسارات اشخاص ز

  :ر از محل صندوق ممکن استیط زیبا جمع شدن شرا ، دگانیان دیجبران خسارت ز

در ، شود که ثالث باشد میردار  و صندوق برخوی قانونهاي تیده زمانی از حمایان دیز -

  .  باشدیب از نوع بدنین آسیو ا، دهیب دی آس،یاثر حادثه رانندگ

ن یبنابرا. ت صندوق است  ی تحت حما  یده تنها در صورت تحقق حادثه رانندگ      یان د یز -

هـدف  . ب شـوند ی دچار آسـ یت دارند که در چرخه حوادث رانندگ   ی استحقاق حما  يتنها افراد 

ن حوادث تنهـا در صـورت دخالـت         ی است و ا   ی خطرات بالقوه حوادث رانندگ     مقابله با  ،قانون

  . قابل تحقق استهیله نقلیموثر وس

 باشـد   یرانیده ممکن است ا   یان د یز. ت صندوق ندارد  ی در حما  یده تفاوت یان د یت ز یتابع

ن نکتـه را    ین هم ا  ی بودن قوان  ینیمشود و اصل سرز    می و حکم قانون هردو را شامل        یا خارج ی

  . کند میت یتقو

ر مسلمان باشـد و از نظـر اصـل اسـتحقاق     یا غیا زن و مسلمان یتواند مرد  میده یان د یز

زان پرداخت خسارت و    یاما م   ،  ن اوصاف وجود ندارد   ین ا ی ب ی فرق ،افت خسارت از صندوق   یدر

ذکـر نـشده و در    »10«ن بـه صـراحت در مـاده         ر مسلما ی زن و غ   هیتعهدات صندوق در مورد د    

ـ  د يد در تساو  یرسد ترد  میر مسلمان به نظر     یه غ یمورد د  ـ ان د یـ ه و پرداخـت برابـر بـا ز        ی ده ی

  . کسان استی آنها یه قانونید ، یرا در وضع فعلیز، ندارد مسلمان

ت شـخص   یکـه بتوانـد مـسئول     ،   خـسارت کنـد    يتواند ادعا  می یده در صورت  یان د ی ز -

د اصـل   یگر با ی به عبارت د   ،را ثابت کند  ) ا هرکس که حادثه منتسب به اوست      یدارنده   (يگرید

ـ ز،  ان نباشـد  یده خود عامل ز   یان د یت و انتساب خسارت محرز گردد و ز       یمسئول چکس یرا هـ  ی

در صورت دخالـت چنـد عامـل         1.افت دارد یتواند خسارت خود خواسته را از صندوق در        نمی

، در تحقق خسارت دخالـت دارد     ،   و مسئول آن   یحادثه رانندگ  که   يصندوق تنها در حدود   ،  زین

  . کند میپرداخت  

 مکلـف بـه جبـران خـسارت         یصندوق در طول مسئول حادثه اسـت و تنهـا در صـورت            

 مـه یقـانون ب  » 10«عبـارت مـاده     . افت خسارت از مـسئول حادثـه نباشـد        یشود که امکان در    می

» قابـل پرداخـت نباشـد   ...  که به علت وارد به اشخاص ثالثی بدنهاي ارتخس« انی با ب ياجبار

                                                                                                                                       
شـماره  ، 37دوره ی، اسـ یمجله دانشکده حقوق و علوم س    ،  فصلنامه حقوق ،  گارید و عرضه س   ی از تول  ی ناش يتهایمسئول،  ناصر،  انیکاتوز -1

  186ص، 1386ز ییپا ، 3
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رسـد   نمی باشد نوبت به صندوق      ی اموال ي دارا ،را اگر مسئول حادثه   یز،  ن اثر دارد  یداللت بر هم  

  . دارد»عاقله« ییاناعدم تو لی به دل»لالما بیت« از هی که پرداخت دیتیهمانند وضع

 کـه   یدر حـال  ،  باشد میان آن   ی قربان یخاص حوادث رانندگ    ،  موضوعات مشمول صندوق  

 شـماره  یه مشورتیالبته نظر (. قتل استهیتنها مسئول پرداخت د ، تر يبنا بر نظر قو،  »لالما  بیت«

در )  را متـصور دانـسته اسـت       لالما  بیته جرح از    یاخت د  امکان پرد  6/7/1388 مورخ   4069/7

، ثیـ ن حیـ رد و از ایـ گ مـی ر قتل را در بر   ی غ یه قتل و هم خسارت بدن     یهم د ،  که صندوق یحال

ن صدمات و   ی اگر عامل ا   ی از صدمات بدن   یه قتل و برخ   یدر مورد د  .  است »لالما  بیت«عامتر از   

 نتوانـد   »عاقلـه «باشـد و اگـر       مـی  مسئول پرداخـت     »عاقله« ،  ر باشد یا صغ ی شخص مجنون ،  قتل

 باعث یدر اثر حادثه رانندگ، ریاما اگر مجنون و صغ، شود می جبران »لالما بیت«پرداخت کند از   

کنـد و   مـی صـندوق بالفاصـله پرداخـت     ،  نباشدهیله نقلی وسي برااي مهیبن خسارت شوند و    یا

 به نظـر    ، قادر به پرداخت نبود    »عاقله«ن حالت اگر    یدر ا .  رجوع کند  »عاقله شخص «تواند به    می

  . کندافت ی خسارت را درلالما بیتتواند از  می رسد که صندوق می

 عـدم  و قتـل  وقوع موارد در« ):1390مصوب( قانون مجازات اسالمی   »480«مطابق ماده   

ـ د،  کند قسامه اقامه او و برسد هیعل یمدع قسامه به نوبت ،لوث تحقق با که قاتل ییشناسا  از هی

 طبـق  و برسـد  مـتهم  سوگند به نوبت چنانچه ،لوث موارد ریغ در و شود یم پرداخت لالما تیب

همچنـین مطـابق    » شود یم پرداخت لالما  بیت از هید،  بخورد سوگند قتل انجام عدم بر مقررات

 کشته ،ازدحام اثر بر ای نشود شناخته قاتل و برسد قتل به یشخص اگر« :همان قانون » 481«ماده  

  »گردد یم پرداخت لالما تیب از هید شود

فـرار  ،   از موارد تعهـد صـندوق      یکی ي اجبار مهیقانون ب » 10« مطابق ماده    ،گری د ياز سو 

 که شخص راننده عامل حادثه است یحال در فرض. کردن عامل حادثه و ناشناخته ماندن اوست

در . ه را پرداخـت کنـد     یددی با لالما  بیتلف به جبران است و هم       کند هم صندوق مک    میو فرار   

توان اسـتفاده نمـود      نمیشک از هر دو منبع       بیف دارد؟   یک مقدم است و تکل    ین حالت کدام    یا

   م؟یده میح ی چگونه ترجالمال بیت ن صندوق ویاما ب

راجعه به صندوق نسبت بـه      بلکه م ،   از سقف تعهدات صندوق وجود ندارد      یاکنون نگران 

ـ د،  را همانطور که گفته شـد صـندوق       یز،   برتر است  »لالما  بیت« ـ  زن را هـم معـادل د    هی ه مـرد  ی

از . کنـد  مـی خـسارت را جبـران   ،   زن یه قانون ی به اندازه همان د    لالما  بیتکه  ی در حال  ،پردازد می

ـ ان د یـ ت از ز  یـ  حما ي است و برا   یژه حوادث رانندگ  ی و گر صندوق چون  یطرف د  ن یـ دگان ا ی

داللـت  ،  ه کامـل  یهم بر قابل پرداخت بودن د     » 10«ک ماده   یحوادث وضع شده است و تبصره       

ان نموده است و با توجه بـه منـابع قابـل            یه را به صورت مطلق ب     یدارد و نوع قتل و استحقاق د      



      مسئولیت مدنی152

   1. داردي برتر»لالما بیت«رسد بر  می به نظر ،ست صندوق در نظر گرفته شده اي که برایتوجه

  مسئولیت تولید کنندگان کاال :ومس گفتار

  طرح موضوع: بند اول

 به يا نقل کاال و سرعت مبادالت کاال از نقطه و   حمللی گسترده انواع و اقسام کاال و تسه       دیتول

 نظـام   کنـد  ی مـ  جابی ا  ، گوناگون ي به کاالها  يازمندی مصرف و ن   شی افزا  و متقابالً  گری د اي  نقطه

 از  ی و جبـران خـسارت ناشـ        کننـدگان   از حقوق مـصرف    تی در جهت حما   يا ستهی شا یحقوق

  . گرددجادی ابوی معيمصرف کاالها

 يا کاالهـ بـر در برا،  از مـصرف کننـدگان  ین آمره و انتظـام ی با وضع قوان  ها  امروزه دولت 

و ،  فروشـندگان ،  دکنندگانی تول يط قرارداد از سو   یک جانبه شرا  یل  یو تحم ،  وب و خطرناك  یمع

 از  يا  کاال به عنـوان شـاخه      دکنندگانی تول تیمسئول،  دراین میان .کنند میت  یحما،  یمراکز خدمات 

 ي قـرارداد  تیمـسئول  ي را گذرانده کـه از مبنـا       ي مراحل متعدد  ، مبنا  ثی از ح  »مسئولیت مدنی «

  .شد  »مطلق تیمسئول« ي مبنا بهمنتهی شروع و 

 و  بیـ  ع صیدر تـشخ  ،   ایجاد شده  که در خصوص مفهوم عیب     ی تحول يبر مبنا ،  امروزه

ـ انـد و     ابطه چه خواسـته    ر نی در ا  نی طرف   ندارد که  یتی اهم گری د بوی مع يکاال چـه  ،  داریـ  خر ای

 از آن انتظار     باید  باشد که قانوناً   يا»یمنیا« فاقد یی قدر که کاال   نیبلکه هم ،   است  داشته یانتظارات

  . است»بویمع«آن کاال ، داشت

 ، ندارنددکنندهی با تولي رابطه قراردادچی هشوند ی که از مصرف کاال متضرر م  ی کسان غالباً

 مـشکل   زیـرا ،  کنندگان بـود    مصرف انی و به ز    دکنندگانی به سود تول   يقرارداد ي مبنا یو از طرف  

 بـه  ي بود که در غالب دعاو  دکنندهی تول »ریتقص« اثبات   يدشوار،   مبنا بود  نی ا   که متوجه  يا دهمع

 نی آخـر   به عنـوان   »مطلق تیمسئول« يانمب 2.شد ی با شکست مواجه م    کننده مصرف،  لی دل  نیهم

 کـه   ي کنـد بـه نحـو        توانسته است مشکالت مذکور را مرتفـع       يادی ز د حدو تا،  يدستاورد بشر 

                                                                                                                                       
 202 و 201ص، یت مدنیمه و حقوق مسئولیب ی، خدابخش -1

موضـوع دعـوا از   .انـد   دانستهي قراردادتی به اصل نسب  حمله نی را بزرگتر  »وكیب« ی و کمپان  »مک فرسون «پرونده  ،  ال کامن» حقوقدانان” -2

 از یکـ ی یهنگام رانندگ.دهد ی م  آن را به خواهان انتقالزی نداریخر، فروشد ی را مینیماش، وكی بي سازلی قرار است که کارخانهء اتومب نیا

 ي از کـاال    بیـو  کـه چـرخ مع     ودش ی معلوم م  ی فن یدر بازرس .ندیب ی صدمه م  خواهان،  لی اتومب  یشکند و در اثر واژگون     ی م نی ماش يچرخها

 چی است و هـ دهی خريگری ساخته نشده بود و معلوم شد که او از د        وكی شرکت ب  لهی به وس  چرخها،  نکهیجالب ا . شده است  هینامرغوب ته 

 بـا   بی ع نی چون ا  یعوا نکرده بود ول    د   طرح  به عنوان عمد   زی ن ی چرخها آگاه بوده است و مدع      بی که از ع   داد ی نم نشان   در پرونده  یلیدل

 طرح یاطیاحت ی به عنوان بدعوا، ابدی متعارف آن را دری با دقتتوانست ی موكیدهنده قابل احراز بود و کارخانهء ب  سفارشی معمول یبازرس

 یقاضـ ،  »کـاردوزو «.محکـوم سـاخت     »تسبیب « يا بر مبنا   قرارداد را شکست و خوانده ر      ی خصوص يدادگاه مرزها ،   دعوا نیدر ا .شده بود 

 و خطرنـاك در     بیـ  محصول مع  دی تول   فروشنده نسبت به   ي قهر تی مانع از مسئول   ي بودن رابطه قرارداد   ی خصوص   اعالم کرد که   ییکایمرآ

  ) 9شماره ، 1381، دانشگاه تهران،  اولچاپ، دی تولبی از عی ناشتیمسئول، ناصر، انیکاتوز(. ستی نگرانیبرابر او و د



 153هاي خاص و مختلط      مسئولیت

 

   1.شود ی مدهی د  مبنا در حقوق غالب کشورها به وضوحنی به اشیامروزه گرا

   کاالدکنندگانی تولی مدنتی مسئوليابنم :بند دوم

 يریسـ ،   مبنـا   ثیـ  ح از،  »مـسئولیت مـدنی   « از   يا  کاال به عنـوان شـاخه      دکنندگانی تول تیمسئول

  .شود ی می منتهيرقراردادی غ تی شروع و به مسئولي قراردادتی که از مسئولمودهی را پیتکامل

 او  ي و قـرارداد   ی فروشنده کاال در قلمرو رابطـه خـصوص         تیمسئول،  مطابق قواعد سنتی  

 معاملـه را    توانـد  ی مـ  معیـوب  ي کـاال  داریـ خر،  »ایران« ی چنانکه در نظام حقوق    ،شد یمحدود م 

 کنـد و از     »ارش« اخذ   نکهی ا ای ردی بگ پس،  عی مب می داده شده را در برابر تسل      ي کرده و بها    »فسخ«

 داشته  ي قرارداد شهیر،   فروشنده  تی هم مسئول  گری د يدر حقوق کشورها  . بکاهد ي قرارداد يبها

 را  معیـوب  دیـ ول ت يها نهی تمام هز  دکنندهی تول یعنی ،  و فروشنده بوده   داریو محدود به رابطه خر    

 دهیـ د  صـدمه  بیکننده که از ع     مصرف نی جبران خسارات نخست     و ضمان او هم به     پرداخت ینم

 و  ماند ی م  رونی ب يقرارداد ضمان   نیکننده از پوشش ا     مصرف نی آخر طبعاًشد و    میبود محدود   

ـ  ن   که دیی نپا يری د نرویاز ا ،   بود دکنندگانی کامال به سود تول    تی وضع نیا  ي بـه شکـستن مبنـا      ازی

   2. و گذر از آن احساس شديقرارداد

 »جهی نت تعهد به «مطرح شد که بر اساس       » کاال یمنیتعهد فروشنده به ا   «،  براي حل مشکل  

ـ ی ا  اگر تعهد بـه   .شود می ظاهر   ی در مرحله اثبات   امري نی چن دهی است فا  یهیبد. بود  را تعهـد  یمن

را  ) نداشتن کـاال   یمنیا( جهی حصول نت   عدم،  داری است خر  یکاف،  می فروشنده بدان  ي برا جهیبه نت 

ـ  استدالل ب  زی متعهد ن  ری تقص ي که برا  ستیزم ن اثبات کند و ال     کـه متعهـد بـه       يا فروشـنده .اوردی

، جهی که ثابت کند عدم حصول نت      شود ی جبران خسارت م   معاف از   ی در صورت  تنها،   است جهینت

  .3 کرد به او مربوطتوان ی بوده است که نماحتراز  رقابلی و غینیب شی قابل پری غی از علتیناش

ـ  را محدود به سلسله خر     »تیمسئولفرض  « و   اند رفتهی قاعده را امروزه همه پذ     نیا  دارانی

،  و مـصرف کـاال ندارنـد       دی با تول  يا  رابطه چی که ه  ی و به اشخاص ثالث    کنند یکننده نم  و مصرف 

  .دهند ی متیسرا

 عمـوم    در قبـال  عی مب یمنی ا نیاد به لزوم تضم    با استن  دی با یقاض،  يدی تمه نی چن اساسبر  

ـ  بـشناسد و بـه ا       ی تعهـد ضـمن    نی و فروشنده را مسئول نقض ا      دکنندهیتول،  کنندگان مصرف  نی

  . کندلیاقامه دل،  متعهدي نقض تعهد قرارداديمجبور نباشد که برا)دهید انیز( متعهدله،بیترت

 بی از ع  ی است که ناش   ی خسارات   مسئول دکنندهیتولکه  بدین معناست   ،  »تیمسئولفرض  «

                                                                                                                                       
ـ پا،  کاال دکنندگانی تول ی مدن تیمسئول،  دوداو،  بزرگمهر:ك.ر -1 ـ  دکتـر جل    یی ارشـد بـه راهنمـا      ی کارشناسـ  نامـه  انی  دانـشگاه ،  ی قنـوات  لی

  1375، نشر دادگستر، چاپ اول، ن کاال سازندگان و فروشندگای مدنتیمسئول، حسن،  تباريجعفرو .1384، ) قمسیپرد(تهران

  58 تا 37از صفحه ، 54 شماره - 1385بهار ، ي دادگستری و قضائیحقوق،  کنندگان کاالدی تولی مدنتیمسئول، داود، بزرگمهر -2

 41، ص  سازندگان و فروشندگان کاالی مدنتیمسئول،  تباريجعفر -3



      مسئولیت مدنی154

 در يانگار  سهلای و دی در مرحله تولص نقای غلط کاال  ی طراحجهینت، بی عنیارگاه  ه،  کاالست

 مـسئول حـوادث     دکننـده یتول،   از کاال باشـد    يبردار  بهره ی از چگونگ   يساز دادن هشدار و آگاه   

ـ د انیـ  الزم را به عمـل آورده باشـد و اگرچـه ز   اطاتیحت اگرچه همه ا، از کاالست  یناش  در دهی

   1. کرده باشد کاال قصور از خطريری جلوگي اقدامات برا ی بعضتیرعا

   کاالکنندگانید تولی مدنتیمسئول ارکان: بند سوم

 ی رکـن اساسـ    احـراز سـه  دکننـده ی تولتی مسئول جادی ا يبرا،  »مسئولیت مدنی « یطبق اصول کل  

  .تی و رابطه سببضرر، بیاند از ع ضرورت دارد که عبارت

  بیع )الف

ـ      نیبد،   در اخبار دارد   شهی که ر  »فقه« در   فی تعر نیمشهورتر  ی مضمون است که هر فزون

ـ ی ضابطه مع  عتیدر طب  » خلقت اصل«   2. است »بیع «، از اصل خلقت   یو کاست  در امـا   ،   دارد ین

 مثـال   يبرا. کرد استفاده » خلقت اصل«اری از مع  توان ی م ي به دشوار  ی صنعت   گوناگون يها فراورده

 نکته را   نیا ست؟یاصل خلقت چ  ،   دارد ی بستگ ی آن به تراض   بی که ع  انی برل يا در معامله قطعه  

 اسـت کـه در      ي نمونـه و نمـاد     مقصود،  ندیگو ی مدنظر داشته و م    زیمند ن  هوش هانی از فق  یبعض

  .ردیگ ی قرار می دادوستد بازرگاناری مع،غالب موارد

 ي سـنتی   در حقوق قراردادها   بی مفهوم ع  نی ب نکهی به آن توجه شود ا     دی که با  ینکته مهم 

ـ اشـاره شـد کـه        . وجـود دارد   ی اساسـ  تفـاوت ،  ي امروز »مسئولیت مدنی «با مفهوم آن در       کی

 بایـد    کـه قانونـاً    باشد»یمنیا« است که فاقد    وبی مع ی زمان ،دی از تول  ی ناش تیمحصول در مسئول  

ـ  و ارز   ی در بررسـ    دیگـر  به عبـارت  ؛  »ایر بک « نداشتن   مثل،  داشته باشد  ـ ی ا یابی ،  محـصول  یمن

،  داشـته اسـت    يچـه انتظـار   ،  داری خر ایاند و    واسته رابطه چه خ   نی در ا  نی ندارد که طرف   یتیاهم

 استاندارد کاالي هاي  و با معیار استی مفهوم نوع کی ي دارا دکنندهی تول  تی در مسئول  بیعبلکه  

   3.شود میمربوطه سنجیده 

ـ  با عنازیت و ن اس»ینوع« اری معکی بی مفهوم عزی تماری معنکهینظر به ا  ،  نیبنابرا  بـه  تی

لـذا  ،   اسـت  ری و بـدون تقـص     یاسـتثنائ ،   محـصوالت خطرنـاك    دکننـدگان ی تول تی مـسئول  نکهیا

 بـا قـرارداد در مـورد آن    توانند ی نم ی دارد و اشخاص     نظارت تی مسئول نی دراعمال ا  »قانونگذار«

ـ  اتومب   شـود و در سـطح      دهیـ  خر یلیاگر اتومب امروزه    به عنوان مثال  ،   کنند يریگ میتصم  هـاي   لی

 بـه   نیهرچنـد کـه طـرف     ،   نباشد ABS ي ترمزها ستمی مجهز به س   یول،  متعارف قرار داشته باشد   

                                                                                                                                       
  58 تا 37صفحه ،  کنندگان کاالدی تولی مدنتیمسئول، رگمهربز -1

  251ص، 1 جلد، تا یب، رانیا، قم، یرتیمکتبه بص،  االسالم عی شرح شرایمسالک االفهام ف، ی ثاندیشه -2
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محـسوب   »وبیـ مع«وع محـصول    ن نیا،  کرده باشند ن ینیب شیپامکانی را    نیموجب قرارداد چن  

  .شود می

  ضرر )ب

 جـاد ی ا يشـرط ضـرور    )خـسارت (ضـرر ،  چنانکه در بخش مربوطـه توضـیح داده شـد         

 بر ضرر است و منظـور       »مسئولیت مدنی «اساس  ،  تر  روشن   است و به عبارت    »مسئولیت مدنی «

خـسارت  ،  فعلی دنیـا   هاي  در نظام  .داند ی آن را ضرر م    »عرف« یزي است که  چ  هم آن  »ضرر«از  

  . نشده استیارت بدنمحدود به خس، دی در تولبی از عیناش

ـ  بـدن  بـه  اسـت کـه   یشامل هرگونه خسارت» فرانسه«حقوق  »1386« ماده»4 «مفاد بند   ای

ـ  باشـد     يخـواه خـسارت مـاد     ،   ندارد یتی محدود ،ثی ح نی و از ا   شود ی اموال او وارد م    ریسا  ای

نکته .باشد شده   ینیب شیخسارت پ  ي برا ینی مع ) مسئولیت بیمه(زیفرانشکافی است    و تنها    يمعنو

 آن کاال را    بی بتواند ع  ي نبوده است که و    ي کاال در حد   دی در زمان تول   يتکنولوژمهم اینکه اگر    

   1. مطالبه کرددکنندهی را از تولي بابت ضررنی از اتوان ینم، کندتشخیص و رفع 

ـ  اصـوالً  زی ن رمعقولی نادر و غ   هاي  تیحساس ـ یب شی پ ـ ن ریپـذ  ین  را  دکننـده یلـذا تول  ؛  ستندی

،  مبـتال شـده    رخطرنـاك ی نـادر و غ    یتی به حـساس   یی که از مصرف کاال    ی در مقابل کس   توان ینم

   2.مسئول شناخت

  تیرابطه سبب )ج

ـ  از تول  يا  کـدام در مرحلـه     هـر ،  دکننـده ی تول چنـد ،  ی صنعت يا در کااله  معموالً نقـش  ،  دی

در .ردیـ کننده قرار گ  مصرفاری آماده شده در اخت  کاال به شکلتاًی تا نهاندکن ی م فای را ا  يا جداگانه

،  از محـصول   ی و در قـسمت    ردیـ  صورت گ  ي قصور ، از مراحل  یکی ممکن است در     رهی زنج نیا

 نتـوان مـشخص     ی کند و از طرف    جادیکننده ا   استفاده ي برا را يا  حادثه  مستقرّ شود که بعداً    یبیع

ـ  که اخ  يدی جد يتئور. در کاال بوده است    بی ع علت،  دکنندگانیول از ت  کی  کرد که فعل کدام     رای

مطـرح   4» بازار  یمی تقس تیمسئول« ای 3»يدی و تول  ی صنعت ي واحدها تیمسئول« به نام  »کایآمر«در  

همـه   کـرده اسـت و         حادثـه معـاف    یقـ ی حق ب مشخص کردن سـب    فهی را از وظ   دهید انیز،  شده

   5.کند ی می تلقمسئول، دهید انی در برابر زتضامناًم را دکنندگانیتول

                                                                                                                                       
عمال ) محض( مطلق تی مسئول ، شود رفتهی پذ دکنندهی تول از»ي علم و تکنولوژ   تیوضع« معتقدند اگر دفاع   »ال دانان کامن  حقوق« از   يا عده -1

 ناسالم باشد دی کاال نبای عبارتبه،  دکنندهی نه نحوهء عملکرد تول    دانند یرا ناظر به خود کاال م     ) محض( مطلق تی که مسئول  رایز.شود ی م اثر یب

  . است  مسئولدکنندهیو در هر حال تول

 49ص،  کاالدکنندگانی تولی مدنتیمسئول، بزرگمهر -2
3- enter prise liability  
4- market share liability  
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   را بـه اثبـات     تیرابطـه سـبب   ،   ضرورت ندارد که خواهان    ي تئور نی ا در،  گری عبارت د  به

 خود در وقـوع      عدم دخالت ،   و شاهد  لی با آوردن دل   دی خواندگان هستند که با    نیبلکه ا ،  برساند

  .ا ثابت کنندضرر ر

  تیشرط عدم مسئول :بند چهارم

ـ  »يامر« آن به    »دیتحد« ای »تیعدم مسئول «نفوذ شروط      عدم ای نفوذ   اصوالً  بـودن    »یلـ یتکم« ای

  .گردد ی برمدکنندهی تولتی و قواعد مرتبط با مسئولنیقوان

 یحرکت،  »حقوق غرب « در    معیوب ي از کاال  ی ناش »مسئولیت مدنی «مقررات   و   نی قوان اما

ـ  بـه ا   یشی گرا نی چن لیدل.دهد ی شدن آنها نشان م     ي امر ي بودن مقررات به سو    یلیرا از تکم    نی

 يادهـا قرارد  کننـدگان بـه دسـت       وسرنوشـت مـصرف     نکنـد   اگر دولت مداخلـه     کهدلیل است   

 ناعادالنـه   طید بـود کـه شـرا      نـ  مجبـور خواه   شهیـ هم،  کننـدگان  صرفم،   سپرده شود  یخصوص

روز   روزبـه  ، دارنـد    که ی با قدرت  زی ن دکنندگانی تول ید و از طرف   ن را تحمل کن   نیمابی ف يقراردادها

ـ     نی استانداردها و مـواز     تی به رعا  نسبت،  یلیضمن توسعه دامنه شروط تکم     و  ی و ضـوابط کم 

  .انگارتر خواهند شد سهل، د کاالی تولوط به امر مربیفیک

باطل شناخته شده ، دی خري در قراردادها  تیشرط عدم مسئول  ،  »حقوق غرب «بنابراین در   

ـ   تواند یاست و فروشنده نم    ـ  اسـتناد جو   ی شـرط  نی به چن ـ . دی عـدم   گنجانـدن شـرط      نیهمچن

  فاقد اعتبار، فروشندهياز سو)ی الحاقيدر قراردادها( قراردادی عمومطی در ضمن شراتیمسئول

  .است

 يگـر یبه د » وضع موجود  با« دی خانه خود را با ذکر ق      ی اگر کس   حتی »کامن ال «در حقوق   

 و سپس به علت شکسته بودن ستونها        دی جو »يتبرّ« آن   وبی از ع  »فقهاء«بفروشد و به اصطالح     

،  برهاندتیخود را از مسئول،   مزبور دی به استناد ق   تواند یفروشنده نم ،  د خراب شو  داریبر سر خر  

  . کندنبلکه مکلف است خسارات وارده را جبرا

 قـرارداد بـا     ضـمن توانـد  ی که سازنده کـاال نمـ      میشو ی م ادآوری زی نکته را ن   نی ا ،انیدر پا 

 در قبال اشخاص ي وتی مسئولرایز، کند ی نف خود را در قبال اشخاص ثالث    تیمسئول،  داریخر

   . است»يضمان قهر«بلکه ، ي نبوده قرارداد تیمسئول، ثالث

  مسئولیت ناشی از حیوان:گفتار چهارم

ـ  ن یوان مسئول خسارات  یمتصرف ح  ایمالک  «: یقانون مدن » 334«ماده  مطابق    از  ست کـه  ی

 حـال  رکن در هـ یل، ر کرده باشدیوان تقص ینکه در حفظ ح   یمگر ا ،  شود میوان وارد   یه آن ح  یناح

 فاعل آن عمل مسئول خـسارات وارده خواهـد          ، منشأ ضرر گردد   یوان بواسطه عمل کس   یاگر ح 
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   1».بود

بـه  ؛  گـردد  مـی کـسان اطـالق     ی »یر اهل یغ« و   »یهلحیوان ا «ه  ن ماده ب  ی در ا  »وانیح«لفظ  

ـ کنـد    مـی جاد خسارت   یزد و ا  یگر میرك  ی که از قفس س    »يریش« ثالعنوان م   کـه از    »يگـاو «ا  ب

ا یـ  صـاحب    ، در هـر دو صـورت       و  ندارد یسازد تفاوت  میر وارد   یغه   ب یانی ز  و ختهی گر اصطبل

 اهمـال کارنـد و اگـر     و مقـصر ،نـان یاصـاحبان  ،  مقننبه نظررا  ی ز ؛باشد میمنتفع از آن مسئول     

 ،داشتند می الزم را معمول  هاي  بینی  پیشکردند و    میسته اقدام   ینحو شا  ب حیواندرحفظ ومراقبت   

 اهلـی   گرچه برخی از حقوقدانان معتقدند مفاد ماده نـاظر بـه حیوانـات            .شد نمیجاد  یان ا ین ز یا

قـصیر  ت،  چراکه نگاهداري حیوانات غیر متعـارف     ،   آن در خانه متعارف است     که نگهداري  است

 و   حیـوان  صاحبشامل  ،  تین مسئول یا 2.رود و به داشتن تقصیر دیگري نیاز نیست        میبه شمار   

در هـر صـورت از نظـر        ،  ه گرفته باشد  یعاره  ا ب ی مستأجر بوده    ،باشد خواه منتفع   می نمنتفع از آ  

ا گم شده   یوان تحت مراقبت بوده     ی ندارد که ح   ی فرق قانونز از لحاظ    ی مسئول است و ن    »قانون«

  .ا فرار کرده باشدی

 ی داده است که اگر کس     يأن ر یع کرده و چن   یرا وس مسئولیت   دامنه   » فرانسه یه قضائ یرو«

د هـم مـسئول     ی نما يعهده دار مراقبت از آن باشد و در آن سهل انگار          ،  وانیبدون استفاده از ح   

 يمـداوا  کـه    یا دامپزشـک  یـ عهده گرفته و    ه   را ب  »یاسب« ي که نعلبند  یکس عنوان مثال ؛ به   است

امـا در   . د مـسئول خواهنـد بـود      نی نما لدر عمل خود اهما   اگر   ، را تقبل نموده است    يسگ هار 

 خـود   »اربـاب «نان تحت اقتـدار     یرا ا یز،   دارد يگریموضوع صورت د  ،  ندهی و نما  مستخدممورد  

ان ویا حی ن اگر طبق دستور رفتار نمودهیبنابرا، ندیدستور او رفتار نماه باشند و مجبورند که ب می

صـاحب  ،   گـردد  ارتوان موجب خـس   ی ح فعل،  جهیند و در نت   یکه مأمورند اداره نما    ينحوه  را ب 

ـ ابت شود مستخدم    ثنکه  یمسئول است مگر ا   ،  و نه نماینده  وان  یح نـده از دسـتور عـدول       یا نما ی

  . اهمال کرده است، حیوانا در حفظ ینموده و

ـ  آ  صـدد توقـف او بـر        در ي فرار کند و عـابر     حیوانیست که اگر     ا نیگر ا یله د امس د و  ی

ـ  بایان را چـه کـس  یز، دیر وارد آیغه  بیا خسارتیجه مصدوم گردد   یبالنت ـ  نماجبـران د ی در ؟ دی

 مـسئول   ی کس »قاعده اقدام « قرسد که طب   مینظر  ه  ن ب ی چن خود عابر در بدو امر    ه  مورد صدمه ب  

ـ  از خـسارت ب    يری جلـوگ  ينکه اقدام او برا   یاه  ه ب  با توج  یول،  ستیان او ن  یز ـ با،  شتر بـوده  ی د ی

  . ل کردیوان تحمیان را بر مالک حیجبران ز

                                                                                                                                       
ـ ابد مـسئول خـسارت از ح      یکه انتفاع   یوان و منتفع از آن مادام     یمالک ح  «: فرانسه  قانون مدنی  »1385«ماده  مطابق   -1 وان اسـت خـواه آن    ی

 . »ا فرار کرده باشدی شده و ما گیوان تحت مراقبتشان بوده یح

  469ص، ضمان قهري،  و بهرامی232ص، مسئولیت مدنی، صفایی ورحیمی -2
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وان مسئول خـساراتی     یا متصرف حی   مالک«: قرر داشته است  م»334« در ماده    یقانون مدن 

، »...کـرده باشـد   ر  یتقـص  حفظ حیـوان     شود مگر اینکه در    میحیه آن حیوان وارد     نیست که از نا   

کـه بتـوان    ی در صورت و تنها ساکت است»قانون«، وانیا گم شدن ح   ی ردندر مورد فرار ک   لیکن  

در ،   دانـست  سئولرا مـ  توان وي    می ،نمودر مالک و متصرف     یتقصه  فرار و گم شدن را مستند ب      

  .  نخواهد بودیت متوجه کسی مسئولغیر این صورت

 را در مـورد     »قانونسکوت  « رد که ی قرار گ  یه قضائ ی و رو  نرد نظر مقن  د مو ین مسئله با  یا

ر یـ وانـات غ  ی نموده تا ح   تر  عیره شمول را وس   یا د وند  یل نما ی گم شده و فرار کرده تکم      واناتیح

  .ز شامل گرددی را نیاهل

ـ  مـشغول کوب ينعلبنـد  ،عنوان مثالاگر به که  این است دیآ میش  ی پ ی که سئوال ن نعـل  دی

ـ  یجه خسارت یوان گردد و در نت    یدن ح ی سبب رم  ینیبوق ماش و   است   »یاسب« ر وارد شـود    یـ غه   ب

  ؟نی راننده ماشیا نعلبند ؟استچه کسی جبران خسارت با 

ـ اگـر ح  «: مقرر داشـته اسـت    ،  قانون مدنی » 334«ر ماده   ی قسمت اخ  دراین خصوص  وان ی

 » فاعل آن عمـل مـسئول خـسارت وارده خواهـد بـود              منشأ خسارت گردد   یبواسطه عمل کس  

 »سـبب اقـوي از مباشـر      «زیـرا   ،  مسئول دانست را  تحریک کننده   باید  بنابراین در اینگونه موارد     

  .است

 کـه  یوانیح هر متصرف« :)1390مصوب ( قانون مجازات اسالمی» 516« به موجب ماده

 بـه  مزبـور  وانیـ ح،  او ریتقص اثر در اگر و دینما حفظ را آن دیبا است آگاه آن حمله احتمال از

 عـدم  و نبـوده  آگـاه  وانیـ ح حملـه  احتمال از اگر یول ؛است ضامن،  سازد وارد صدمه يگرید

  .»ستین ضامن، نباشد او ریتقص از یناش یآگاه

 محـسوب  ریتقـص ،  نـدارد  را آن حفـظ  ییتوانا شخص که یوانیح ينگهدار« :»1« تبصره

  »شود یم

 یا غیـر   سخن به میان آمده و متصرف اعم از مالک        »متصرف حیوان «در این ماده از کلمه      

تقـصیر  «نکته دیگر منوط نمودن آگاهی از خطرناك بودن حیوان است که بـا مفهـوم                . آن است 

 عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشـد یـا نوعـاً آن حیـوان                 این البته باید ؛   ناسازگار است  »نوعی

از ادعـا نمایـد      چنانچه مثالً کسی مـار سـمی را در منـزل نگـه دارد و                 ؛ بنابراین خطرناك نباشد 

مـالك  .در صـورت ورود زیـان مـسئول خواهـد بـود           ،  اسـت خطرناك بودن آن آگاهی نداشته      

بـه  ،   اسـت  »نـوعی « ، حیوان یسیب رسان آ حمله و    احب حیوان نسبت به خطر    تشخیص علم ص  

بـراي  ،   آنها دشوار اسـت    »شخصی«عبارت دیگر چون ارزیابی ذهن و درون افراد و احراز علم            

بنـابراین چنانچـه قـرائن و       . شود میاز معیار نوعی وعرفی استفاده      ،  احراز آگاهی یا عدم اگاهی    
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متـصرف حیـوان عـالم      ،  نشان دهد که نوع اشخاص به خطرناك بودن حیـوان عالمنـد           ،  هدشوا

  1.شود میمحسوب 

 ارد حملـه بـه دیگـران د       سگ بزرگی را که خطر    ،  کسیمثالً  چنانچه  ،   این ماده  بنابرتبصره

هنگام حمله  ،   سگ  نماید و بداند که به لحاظ وضعیت جسمانی خویش و قدرت زیاد            نگهداري

در ، توان حفظ ونگهداري آن را نـدارد ، حتی اگر تمام تالش خویش را بکار بندد       ،  او به دیگران  

 مـورد  ه کهنبوداسالمی  این تبصره در مقررات قبلی قانون مجازات  . ضامن است ،  صورت حمله 

  2. بود»حقوقدانان«انتقاد 

 منـزل  وارد،  دارد اذن حق که یکس اذن با یشخص هرگاه« همان قانون » 517« مادهمطابق  

 و صـدمه  است مکان آن در که یئیش ای وانیح هیناح از و گردد،  اوست تصرف در که یمحل ای

ـ  بوده محل آن در اذن از قبل وانیح ای ءیش آن خواه،  است ضامن دهنده اذن،  ندیبب خسارت  ای

 خواه باشد داشته علم آن یرسان بیآس به نسبت دهنده اذن خواه و باشد گرفته قرار آن در اًبعد

  .»باشد نداشته

 وانیح بداند شونده وارد آنکه مانند باشد مصدوم به مستند بیآس که يموارد در« :تبصره

 ضـمان ،  باشـد  ینمـ  خطـر  رفع به قادر ای و ستین آگاه آن از دهنده اذن و است خطرناك مزبور

  .»است یمنتف

فـرض  « بـر ،  است) 1370 مصوب(مجازات اسالمی  قانون   »360« مشابه ماده    این ماده که  

مگـر  ،  مقـصر اسـت   ،  بدین معنا که قانونگذار فرض نموده است که مالک        ،  ستا استوار   »تقصیر

 قـانون مجـازات اسـالمی     » 517«مـاده   کما اینکه در تبصره     ،  اینکه عدم تقصیر او به اثبات برسد      

 ،خی از حقوقـدانان   هر چند بر  ،  به معافیت از مسئولیت مالک اشاره کرده است       ) 1390مصوب  (

، تقـصیري نیـز    بـی  کـه بـا اثبـات        انـد   براي صاحب خانه شده   » مسئولیت محض «قائل به نظریه    

   3.شود نمیمسئولیت از عهده او برداشته 

 حیوان نماید حب خانه به طور متعارف اقدام به حفظ و نگهداري       اگر صا ،   معتقدند برخی

 چـون تقـصیري     ، نباید مسئول باشـد    اصوالً،  میهمان آسیب ببیند  ،  و به رغم انجام تمهیدات الزم     

در ، شـود  می وارد خانه کسی  وقتی کسی با اذن  گفتتوان   میاما در پاسخ     4.مرتکب نشده است  

                                                                                                                                       
 232ص ، مسئولیت مدنی، صفایی ورحیمی -1

  توانایی حفظ حیوان را نداشت ضامن نیـست؛ ایـن امـر   اگر مالک،  مقرر داشته بود1370 قانون مجازات اسالمی مصوب    357در ماده    -2

، 289ش،  1ج،   خـارج قـرارداد    هـاي   الـزام ،  کاتوزیـان : ك.براي دیدن نظرات ر   .(موجب انتقاد اساتید بود که در قانون جدید اصالح گشت         

  )233و232صص، مسئولیت مدنی،  وصفایی ورحیمی479و478صص

  483ص،  خارج از قراردادهاي الزام، کاتوزیان -3

 234ص، مسئولیت مدنی، صفایی و رحیمی -4
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؛ از  1بدین معناست که صاحب خانه سـالمت ورود و حـضور او را تـضمین کـرده اسـت                  واقع  

 در نتیجـه اگـر      ،تقصیري صاحب حیوان بـسیار دشـوار اسـت         بی با توجه به اینکه اثبات       طرفی

خسارت زیان دیده بـدون جبـران بـاقی     ،در بسیاري از موارد،  باشد»تقصیر«مسئولیت مبتنی بر    

ایـن   2.مـسئولیت ایجـاد کـرده اسـت       ،   بـراي صـاحب اذن     »نونگـذار قا«همین دلیل    ماند؛ به  می

  . نیز توجیه نمود»غرور«توان از باب  میمسئولیت را 

 شـده   بینی  پیش امکان معافیت از خسارت      ،در تبصره این ماده   ،  همانگونه که مالحظه شد   

؛ مـستند بـه مـصدوم شـود         قطع و  اذن از صاحب    است وآن در صورتی است که رابطه سببیت       

بنابراین اگر وارد شونده خود به وضـعیت موجـود آگـاهی دارد و از طرفـی صـاحب خانـه از                      

 کرده است و    »اقدام« پذیري    در واقع خود نسبت به خطر      ،اطالع است  بیخطرناك بودن حیوان    

  .در این صورت ضمانی نیز وجود ندارد

 سـوار  که یکس هرگاه« :دارد می مقرر   )1390مصوب  ( مجازات اسالمی قانون  » 518«ماده

ـ نما متوقـف  مجـاز  ریغ يمحلها گرید ای یعموم معابر در را آن است وانیح  تمـام  مـورد  در دی

 و اسـت  نضام باشد یم مزبور شخص فعل به مستند و کند یم وارد وانیح آن که هایی  خسارت

  .»است ضامن فوق بیترت به کننده مهار ،باشد يگرید دست در وانیح مهار چنانچه

در معابر عمـومی     در محل    زیرا ایجاد خطر  ،   قابل توجیه است   »تقصیر «این ماده با نظریه   

 هـاي   حیوان را در مکان   ،  از طرفی انسان متعارف    .جایز نیست ،  که توقف در آن غیر مجاز است      

 شده است و به همـین دلیـل ضـامن           »تقصیر«کند و اگر چنین کند مرتکب        نمیی متوقف   معمو

   3.است

 انجـام  یعملـ  یشخص هرگاه« :)1390مصوب   (قانون مجازات اسالمی  » 519«مادهبق  اطم

 اثـر  در وانیـ ح کـه  اسـت  ییتهـا یجنا ضـامن  گـردد  وانیح وحشت ای کیتحر موجب که دهد

  .»باشد مشروع دفاع مصداق مزبور عمل که آن مگر، کند یم وارد وحشت ای کیتحر

 به شخص تحریـک کننـده مـرتبط         در واقع در این حالت با توجه به اینکه رابطه سببیت          

 . او ضامن خواهد بود، خواهد شد

  

                                                                                                                                       
  471ص، ضمان قهري، بهرامی -1

من دخل قوم فعقره کلبهم ضمنوا ان دخل باذنهم و اال فال ضمان بال خالف اجده بل قیل قد یظهـر مـن                       «:در فقه این جمله آمده است      -2

 )134ص، 43ج، جواهر الکالم، نجفی (»المبسوط االجماع علیه

هرگاه کـسی کـه     «:چنین مقرر داشته بود   ،  1370قانون مجازات اسالمی مصوب   » 361«ماده  . 484ص،   خارج قرارداد  هاي  الزام،  کاتوزیان -3

اطـالق ایـن مـاده شـامل         »کنـد  می است که آن حیوان وارد       هایی  سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارت           

، ضـمان قهـري   ،  بهرامـی (ن در جاي مجاز متوقف شده بود و لذا برخی حقوقدانان به نظریه مسئولیت محـض               شد که حیوا   میموردي هم   

  . قائل شده بودند) 235ص، مسئولیت مدنی، صفایی(و برخی به نظریه فرض تقصیر) 475ص
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  موارد معافیت از جبران خسارت: مچهار فصل

  علل خارجی:  اولمبحث

  معافیت از جبـران خـسارت      مواردعنوان     و به  »لل خارجی ع« تحت عنوان     مبحث  نیآنچه در ا  

ـ  ن  متعهـد    از اراده  ی که ناش  یعبارت است از عوامل   ،  ردیگ ی قرار م  یمورد بررس   و موجـب    ندستی

البته علت جـدا     . در آنها نقش ندارد    »متعهد  اراده« نیبنابرا.شوند ی قرارداد م  ي از اجرا  يریجلوگ

ـ  به ا  »تقصیر زیان دیده  « و   »تقصیر ثالث « از   »يعوامل قهر «کردن   ـ  دل نی  اسـت کـه دو مـورد        لی

نه وگ که در آنها هیچ   ،  ي عوامل قهر   رخالف ب ،باشند ی م ی غیر از متعهد    از اراده انسان   ی ناش ،ریاخ

 » یخارجعلل « موارد را تحت عنوان نی ا  همهتوان ی می کل  نگاهکیاما در  1. نقش ندارداي اراده

  . کردی بررس»یحادثه خارج«یا و 

 نیبنابرا،  کند ی م دایپ)فورس ماژور (»قوه قاهره « با   یکی نزد  رابطه،  ی خارج  عللالبته عنوان   

تقـصیر  « و »تقصیر ثالث «و پس از آن     ) فورس ماژور (»قوه قاهره « مفهوم   ی ابتدا به بررس   ادامهدر  

  .ردیگ ی قرار میمورد بررس »زیان دیده

  )فورس ماژور(ه قاهرقوه: گفتار اول

   مستقل سی تأس کیبه صورت    2»فورس ماژور  « تحت عنوان  »فرانسه«حقوق   که در    »قوه قاهره «

 ژرف و   قـات یتحق،  نیـز  کشورها   ریاکنون در سا  ،   است  شده مطرح و حدود و ثغور آن مشخص      

   عمـده  يدر قراردادها  »فورس ماژور « شرط    گنجاندن.استصورت گرفته   آن    رامونی پ يا پردامنه

  .نمونه چنین گرایشی است ،يمانکاری و پیبازرگانبین المللی 

                                                                                                                                       
، 1چ  ،   شـرح القواعـد    ی المقاصد ف  جامع،  نی بن الحس  یعل،  یالکرک (.» ذلک ری و سرقه سارق و غ      و بغصب غاصب   هیتلف بآفه سماو  « -1

ـ  به سقوط تکل   زی در باب مزارعه و مساقات ن      )129،  4ج. ق 1410،  قم،  تی آل ب  ي مؤسسه    اشـاره شـده    ي متعهـد در اثـر آفـات سـماو         فی

ـ ابـن ادر  (»  لـصاحب االرض   ء ی األدکـار شـ     ي العامل الذ  لزمی لم   هیفه سماو فأن هلکت الغله و الثمره قبل جذاذها و حصادها بآ         «:است  سی

 )450ص، 2ج. ق1410، قم، یموسسه النشر االسالم، 2چ ، السرائر،  جعفر محمدیاب، یحل
2- Force majeure 
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   قوه قاهره معنا و مفهوم :اول بند

 و اجتناب نباشد و متعهـد را در حالـت           ینیب شیپ  که قابل  يا حادثه : عبارت است از   »قوه قاهره «

انجـام  ،  شود می از نظر فقهی موجب      »قوه قاهره « . قرار دهد  شی خو  تعهد يقدرت بر اجرا    عدم

 در حقـوق    همچنـین  و    »حقـوق ایـران   « در   امـا  ؛شـود وجـوب      عدم یفی تکل   حکم يداراتعهد  

بـار   »قـوه قـاهره   «بر  نیز   بطالن یا انفساخ یا تعلیق       مثلدیگري  اثر   سندگانینو،  گری د يکشورها

   1.اند کرده

ـ  قهر  اسـباب « 2،»يآفات سـماو  « رینظي دیگري   ها واژهبا   »فقهاء«  4،»يتلـف سـماو   « 3»هی

 »فقـه « در    عـذر عـام    قیمـصاد برخی  .اند  پرداخته »قوه قاهره «به  نیز  ،  »عذر خاص « و   »عذر عام «

 وانـات ی ح   ملـه ح،  ی نبات آفات،  دیبرف شد  هبسته شدن را  (قیمنع طر ،  دی شد ی بارندگ : از دعبارتن

برخـی از   و   دی شـد  يسرما،   گرما شدت،  دی شد يبادها،   مصادره از طرف حاکم جور     ای یوحش

 رسـد  ی نظر مـ    البته به  5... و گرسنه و تشنه بودن   ،   متعهد  يماری ب :عبارتند از عذر خاص   مصادیق  

عنـوان    آنچه به  رایز،   کرد یبررس)فورس ماژور (»قوه قاهره « موارد را تحت عنوان      نیبتوان تمام ا  

در . هـستند  »قـوه قـاهره   « قی از مـصاد   قـت ی در حق  ،شوند ی م ی بررس »عذر خاص « ای »عذر عام «

 و آن عبارت است از      شود یم  ه کار برده  ب 6 »شنیفراستر« اصطالح   نیدر برابر ا  » حقوق انگلیس «

   .7اد یا عقیم شدن قرار ديزی چدنیمانع شدن از به مقصد رس

ـ  تعب »هی قهر  قوه« ای »قوه قاهره « به   »فورس ماژور «،  »حقوق ایران «در    شـده اسـت و آن       ری

 و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بـر             ینیب شیپ ابل که ق  يا  است از واقعه    عبارت

   8. قرار دهدشی تعهد خو ياجرا

                                                                                                                                       
مجلـه دانـشکده علـوم    ، »قوه قاهره« یقی تطب یبررس،  یتبمحمد مج ،  یجانی رود  و  اصغر یعل،  ی حاتم :براي مطالعه تطبیقی مراجعه کنید     -1

  )78 تا 61از صفحه  (23 شماره - 1387 زییپا،  دانشگاه سمنانیانسان

 157ص، 30ج، جواهر الکالم، نجفی -2

  281ص، 1376، قم، یمرکز نشر علوم اسالم، سؤال و جواب،  محمد کاظمدیس، يزدی یطباطبائ -3

 .ه1413، قـم ، مؤسـسه دار الکتـاب  ، 2چ ، فقه الـصادق ،  محمد صادقدیالس، ی الروحانینیو الحس 207ص، 1 جصباح الفقاهه م،  خویی -4

 29ص، 7ج.ق

 115، ص  ق.ه1416، قم، تیمؤسسه آل ب،  الفقهاءتذکره، یعالمه حل -5
6- frustration 

فوق العاده  ،   نشده و برهم خوردن تعادل مالی قرارداد       بینی  پیش ناگهانی و     اثر وقوع حوادث   ستمر قراردادي در  هرگاه اجراي تعهدات م    -7

جهت اطالع از انواع عقیم شدن قرارداد . (طرف زیان دیده حق دارد تعدیل یا فسخ قرارداد را مطالبه کند           ،  سنگین و دشوار وپرهزینه گردد    

مطالعـه تطبیقـی تـاثیر تغییـر        ،  محمد حـسن  ،  صادقی مقدم :ك.ر: قیم شدن اقتصادي قراردادو آثار آن     ع،   عقیم شدن هدف قرارداد    به اعتبار 

،  وصـفایی  1379،  25شـماره ،  نشریه دفترخدمات حقوقی بین المللی جمهـوري اسـالمی ایـران          ،  مجله حقوقی ،  اوضاع واحوال در قرارداد   

، همـان مجلـه  ، عقیم شدن قراردادهاي تجاري با تاکید بـر حقـوق انگلـیس           ،  فرامرز،   مومنی  و 1364،  3شماره  ،   همان مجله  ،فورس ماژور 

 ) 1368سال، 10شماره

 64ص، تهران، انتشارات مجد، 2چ ،  قراردادها و تعهداتآثار، يمهد،  يدی و شه  359ص،  2ج  ،   قراردادها ی عموم قواعد،  ی صفائ :ك.ر -8

ص ،  تهـران ،   اول  شـماره ،  دیـ  جد دوره،  ي دادگستر   وزارت ی حقوق  مجله،  رمترقبهی و حوادث غ    درباره فورس ماژور   یبحث،  لیجل،  و معدل 
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گونه که در    همان،   مترادف دانست  »قوه قاهره « را بتوان با     رمترقبهی غ  ه حادث رسد یبه نظر م  

 را  رمترقبـه ی غ ي  و حادثـه   »فورس ماژور « ،ی قانون مدن  »1148«  با توجه به ماده    »فرانسه«حقوق  

   1.در کنار هم ذکر کرده است

ـ  قهر قـوه « ای »قوه قاهره «به   2»ماژورفورس  « فارسی    متون در  در. ترجمـه شـده اسـت      »هی

 عام  ی معن در »فورس ماژور «. خاص است  و  عام يامعندو   ي دارا »فورس ماژور «،   فارسی متون

، ی معن ن ای در »فورس ماژور «؛  ) قدرت متعهد  طهیخارج از ح   (یعبارت است از هرحادثه خارج    

خـارج از اختیـار      و عمل متعهدله کـه واجـد صـفت           عمل شخص ثالث  ،  حوادث طبیعی شامل  

 ی صـرفاً ناشـ    که است   اي  حادثه،   خاص یمعن به   »فورس ماژور «اما   ، خواهد شد  زیباشد ن متعهد  

معنـاي  ،  در این بحث مراد    3.باشد » قابل اجتناب  ریغ« و »بینی  پیش رقابلیغ«،  »یعی طب يروهاین« از

   4.باشد می مد نظر »فورس ماژور« خاص

  ه  قاهر  و مقررات مربوط به قوهنیقوان: بند دوم

ـ  تأد  محکوم بـه ی وقت،متخلف از انجام تعهد« :دارد ی م انی ب ی قانون مدن  »227«  ماده  خـسارت  هی

 تـوان  ی کـه نمـ      بوده اسـت   یانجام به واسطه علت خارج       که عدم  دیند ثابت نما   که نتوا  شود یم

 حادثه کـه     واسطه  اگر متعهد به  « :دارد ی مقرر م  زی همان قانون ن   »229«  و ماده ».مربوط به او نمود   

ارت  خس هی محکوم به تأد   ،دی اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآ         طهیرفع آن خارج از ح    

  .»نخواهد بود

ه شـده    متـرادف دانـست    )ر مـاژو   فـورس  (»قوه قاهره «با   را»ی خارج علت« »227«در ماده   

 مسؤول  ، بار ي و متصد  یکشت«: آمده است  زی ن »1343«  مصوب ییایقانون در » 55«  در ماده . است

 ایـ  سـبب فعـل     کـه بـه  يسـوز  آتش : نخواهد بودری از علل مشروحه ز یسارت ناش  خ ایفقدان  

 قابـل   يهـا   و آب  ایـ  سـوانح در   ایـ خطرات و حوادث خطرنـاك      ؛   نباشد ي باربر ي متصد يخطا

 متوقف کردن   ایبازداشت  ؛   دشمنان جامعه   اتیعمل؛   آن جیجنگ و نتا  ؛  یعی طب يایالب؛  یران تیکش

ـ  مـردم    ایـ  عمل حکـام و      ای  امر   به سبب  ای هی اقدامات قهر  جهی در نت  یکشت ؛ یی مقامـات قـضا    ای

  .» اغتشاشایشورش و 

 5. ستی ن ي به کار برده شده است حصر»فورس ماژور« ماده در مورد نی که در ایقیمصاد

، ل از جبـران خـسارت     نق و   حمل ي متصد  تی راجع به معاف   زی ن »تجارت« قانون   »386«مادهزیرا  

                                                                                                                                       
ـ   ی دفتـر خـدمات حقـوق      یمجلـه حقـوق   ،   و انتفـاء قـرارداد     آثار قوه قاهره  ،   رضا دیحم،  کبختی ون 69 ، تهـران ،  21 ي شـماره ،  یالمللـ  نی ب

 208ص.1374

  216ص، 2ج،  قراردادهایومقواعد عم، صفایی -1
2- force majeur  
3- Mazeaud (H.L.J.) - de Juglat (M.), Lecons de Droit Civil, T. II, ler Vol., Paris 1978, no 572 et 573  
4- Rousseau, Droit international public, T.J, pais 1971 no 115. 4-6 

 286ص، 1378، تهران، گنج دانش، 3چ ، حقوق تعهدات،  جعفرمحمد، ي لنگروديجعفر -5



      مسئولیت مدنی166

 بوده باشد یتلف مال التجاره مربوط به حوادثموردي را اضافه کرده است و آن حالتی است که          

  . کنديریها جلوگ  از آنتوانسته ی نمزی نی مواظبي متصدچی نبوده و هوکه مربوط به ا

ـ ن )1339مصوب  ( »مسئولیت مدنی « قانون   »12«  ماده ـ  در مـورد مـسئولیت کارفرما      زی   انی

ـ  وارده مقدور نبوده هرچند اقدامات و احت       انی از ز  يری که اگر جلوگ   دارد یمقرر م     الزم هـاي   اطی

  .ستی مسؤول نکارفرما، هم به عمل آمده باشد

ـ  دی با  هک نیمتعهد عالوه بر ا   ،  »فرانسه« ی قانون مدن  »1147« به موجب ماده    کنـد کـه     ت ثاب

ـ  از ناح  یسـوءنیت  چی را که هـ     امر نیا،   بوده ی از علت خارج   ی ناش  تعهد يفایا  عدم  او وجـود     هی

  . ثابت کنددی بازی ن رانداشته

   فورس ماژور طیشرا: بند سوم

  : چهار شرط الزم است »فورس ماژور« يبرا

 حادثـه   :سـوم . باشـد  » قابل اجتناب  ریغ« دیحادثه با  :دوم.  باشد »یخارج« دیحادثه با  :اول

 تـوان از   مـی ف را   این اوصا  .باشد» دائمی« ، حادثه باید  : چهارم و باشد   »بینی  پیش قابل   ریغ« دیبا

  : مربوطه استنباط نمود مقرراتری و سای قانون مدن»229« و»227«مواد 

  :1 باشدی خارجدیحادثه با )الف

متعهد   اراده  خارج از  ،تر  قی دق ریو به تعب   »یخارج«شود که    می ی تلق »قوه قاهره « اي  حادثه

 بشمار »قوه قاهره«،  کارکنان متعهدری تقصای هی مواد اول  بی ع نیبنابرا. قلمرو مسئولیت او باشد    و

بـا   ی مـدن  انون ق »226«ماده  .  باشد » قابل اجتناب  ریغ« و   »بینی  پیش قابل   ریغ« هرچند که    دیآ نمی

 دیـ شود که نتواند ثابت نما     می خسارت   هی محکوم به تأد   یمتخلف از انجام تعهد وقت     «نکهیذکر ا 

به نکتـه فـوق     ،  »توان به او مربوط نمود     نمی بوده است که     یبواسطه علت خارج  ،  که عدم انجام  

   2. کرده استحیتصر

،  متعهـد  کـارگر ری تقـص ثالً مـ ، شرط قابل بحـث اسـت     نیمفهوم و قلمرو ا   ،  با وجود این  

 تیـ هرگـز باعـث معاف    شود و    نمیتلقی   یخارج،   است خارجی از شخص    یناش علیرغم اینکه 

 است کـه    یاشخاص ارمسئول ک ،   کارفرما میدان می چنانکه   رایز،   از مسئولیت نخواهد شد    کارفرما

ـ  مـانع از آن ن     امـر  نی ا یول،  رده است  تعهدات خود بکار گما    ي اجرا يبرا  اي   کـه در پـاره     ستی

 زمـانی کـه  ، قـت یدر حق. دنیای بشمار تیعلت معاف،  در بنگاه متعهد   رانیاعتصاب مزد بگ  ،  موارد

                                                                                                                                       
،  قراردادهـا  یقواعد عموم ،   وکاتوزیان 121ص،  2ج.1374،  تهران،  انتشارات سمت ،  )یبخش مدن ( فقه قواعد،  یمصطفدیس،  محقق داماد  -1

  206ص، 4ج

 کـه  یعلـت خـارج  «، با ذکر جمله است ینون مدن قا»226« عبارت ماده ه عبارت مشابي که دارازین» فرانسه «ی قانون مدن »1147«ماده   -2

  .  همان نکته استدیمف، »قابل انتساب به متعهد نباشد



 167موارد معافیت از جبران خسارت     

 

تـا  آن شـخص     بـودن    ی وخـارج  ین داخل ی ب کیتفکمساله  ،  کند می فای نقش واسطه را ا    یشخص

   1.شود می ر دشوايحد

 کـه حادثـه قابـل       ایـن اسـت   مهـم   ،   بودن ی خارج ای ی داخل  در تمییز بین   رسد میبه نظر   

 چنان باشد که عرفاً نتوان آن را به متعهد مربـوط            ی قانون مدن  ریبه تعب  انتساب به متعهد نباشد و    

 »226«متـون بـه ویـژه در مـاده            و هـا   ته از نوش  یبرخ  در »یخارج« مقصود از کلمه     دیشا. نمود

 متعهـد   تیـ  که حادثه مطلقاً از قلمرو وجود و فعال        ینه بدان معن  ،   باشد ی معن نیهم،  ی مدن نقانو

  .  باشدرونیب

بدین ؛  ستی قابل جمع ن   »قوه قاهره « با   » متعهد ریتقص« که   دیآی   برم ی بخوب می گفت آنچه از

ـ  . استناد کند  »قوه قاهره «به  ،  »تقصیر« در صورت    تواند نمیمعنی که متعهد      هرگـاه   دین ترتیـب   ب

ـ به وغ  مترقّ ری غ اي   متعهد سبب بروز حادثه    ریتقص  متعهـد مـسئول اسـت و   ، ود قابـل دفـع شـ     ری

 ریاثـر تقـص    مـثالً اگـر در    ،   از مـسئولیت بدانـد     ي خود را مبرّ   »قوه قاهره «تواند با استناد به      نمی

ـ  ا درکاال  ،  ال به مقصد  مؤسسه راه آهن در رساندن کا      مـدت مدیـدي بمانـد و       ،   راه آهـن   ستگاهی

 رسـاندن   در موسسهموسسه مزبور مسئول است؛ چرا که اگر   ،   شود نابودبه وسیله دشمن    سپس  

ـ ،  افتاد نمیحادثه اتفاق   ،  کرد نمی ریکاال به مقصد تأخ     در آتـش    فـروش د  رمـو کـاالي    هرگـاه    ای

 یظی مه غل   زمانی که   در ای نجات آن را داشته است       ییتوانا،   متعهد کهیدر حال ،  دو نابود ش  يسوز

 بـه تختـه     یکشت،   ناخدا انهی در اثر توقف ناش    کشتی قصد پهلو گرفتن نماید و     ،   را فرا گرفته   ایدر

  .استتمام خسارات متعهد مسئول ، بریزد ایمحموله به در سنگ خورده و

   2 باشد قابل اجتنابری غدیحادثه با )ب

ـ  ن ی بـودن حادثـه کـاف      ی خارج صرف،   از مسئولیت  تی معاف يبرا  اي  حادثـه   بلکـه ،  ستی

در .  باشـد  » قابل دفـع   ریغ« گری د ریبه تعب   و » قابل اجتناب  ریغ«شود که    می ی تلق »فورس ماژور «

 ریـ  غ کـس متعهـد بـه امـر     چیه شود و  می ممکن   ری غ اي   حادثه نی تعهد با وقوع چن    يواقع اجرا 

  . کند می حی شرط تصرنی بدی قانون مدن»229«ماده ، »حقوق ایران«در. ستیممکن ن

،  متعـارف باشـد    دي فر  لهیدفع به وس   قابل،  حادثهاگر   یعنی،   است »ینوع« جا نی در ا  اریمع

 ییتوانـا   نـدارد و عـدم    » یشخـص «  ضـابطه ،  دفع نبودن   قابل .شود ی نم   محسوب »فورس ماژور «

ـ  ا در ی قـانون مـدن    »202 « بتوان از مـالك مـاده      دیشا. شود ی نم فته در نظر گر   یشخص  نـه ی زم نی

 »یشخـص « اری به مع    آن ری و قسمت اخ   »ینوع« اری مذکور به مع    در واقع صدر ماده    3.استفاده کرد 

                                                                                                                                       
1- Weell (A.) - Terre (F.), op. Cit. On 413, p. 475 - 476 

  64ص، 1383، تهران، انتشارات مجد، 2چ ،  قراردادها و تعهداتآثار، يمهد، يدیشه -2

 خـود  ي آبروای مال ای بوده و او را نسبت به جان ي که مؤثر در شخص با شعور شود ی حاصل م  یاکراه به اعمال  «:یون مدن  قان 202ماده   -3

 در نظـر گرفتـه   دی مرد بودن با ای و اخالق و زن      تی سن و شخص   ،زیآم در مورد اعمال اکراه   .تحمل نباشد   که عادتا قابل   ي کند به نحو   دیتهد
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 مـالك   می هم در نظر گرفته شـود تـا بتـوان          ی شخص اری مع دی با ی نوع ارینظر دارد و عالوه بر مع     

ـ  نجا نی در ا  نیبنابرا .می داشته باش  اری را در اخت   یجامع  گرفتـه  نظـر  در  ی هرچنـد مـالك نـوع   زی

  . غافل مانددی نبازیاما از توجه به خود شخص ن، شود یم

 »مطلـق «عـدم امکـان     ،   باب نیشود مقصود ازعدم امکان درا     می گفته   »فرانسه«حقوق   در

شود که باعث عدم امکان  می ی تلق»فورس ماژور« اي  حادثهیعنی. »یشخص« ای »ینسب«نه ، است

ـ ؛   او فیامکانات ضع   از وسائل و   یناش  متعهد و  ينه فقط برا  ،   همه باشد  ي تعهد برا  ياجرا  یول

فـورس  « هـم ممکـن اسـت        یعدم امکان نسب  ،  »آلمان« حقوق   ی مثل  حقوق هاي  نظام از یدربعض

   1.دی بشمار آ»ماژور

ـ  ن »فورس ماژور « تحقق   ي برا یکاف،   تعهد ي اجرا ي هرحال صرف دشوار   به ـ . ستی  یحت

ـ  تعهـد بغا   ياجـرا ،  ي وضع اقتـصاد   ریی که به علت تغ    يدر مورد  ، اشـد  وپرخـرج ب   نی سـنگ  تی

 بتوانـد   ی حقـوق  هاي   از نظام  یهرچند ممکن است متعهد در برخ     ،  ستی صادق ن  »فورس ماژور «

  .اقدام کند  انحالل قراردادای لیجهت تعد

   باشد بینی پیش قابل ری غدیحادثه با )ج

ـ « که شخص نتوانـد حادثـه را         ابدی ی مصداق م  یوقت)ه قاهر  قوه(یعلت خارج  ـ یب شیپ  »ین

ـ  ا میتـوان  ی مـ  زی بودن ن  یاز مفهوم خارج   .کند ـ   نی    مـاده ریـ قـسمت اخ .(می شـرط را اسـتنباط کن

ـ یب شی را پ  ی اگر شخص بتواند علت خارج     نیبنابرا).227  »فـورس مـاژور   « ي و يبـرا ،   کنـد   ین

 یی کـاال ،ی کوهستان  در منطقه   در فصل زمستان تعهد کند که      ي اگر فرد  مثالً 2،شود یمحسوب نم 

چـون  ، مـسؤول اسـت  ، ) وجود برف و بارانلیبه دل(را جابه جا کند و به تعهد خود عمل نکند        

  . کندینیب شی را پی مانع خارجتوانسته یم

 یاطیاحت ری متعهد موظف است تداب    ، باشد »بینی  پیشقابل  « حادثه   کهتی  در صور ،  بنابراین

 مـسئولیت موجـب سـلب     پـذیر    بینـی   پیش حادثه   وقوعپس  ،   اجتناب ازآن اتخاذ کند    ي برا الزم

  .نخواهد شد

 وجـود   نش آمـد  شیپامکان  ،  مولع به طور م    است که  »بینی  پیش رقابلیغ« یهنگام،  حادثه

                                                                                                                                       
ـ ی،  نی و کنتـرل طـرف      خارج از اراده     است که حادثه   نیا)شنیفراستر( فورس ماژور  طی از شرا  یکی زی ن سی حقوق انگل  در. »شود  قـاهره   یعن

 ی نـوع  ،ی خـارج  ي دفع نبـودن حادثـه      قابل اری مع زی ن ی نظام حقوق  نیدر ا . نباشد يری جلوگ   عقد قابل  نی توسط طرف  گریباشد و به عبارت د    

  . در نظر گرفته شودزی نی شخصاری باعث شده که معف منتها توجه به اصل انصا ،است

 )the law of contract/817,davies on contract/242(.  
1- Van ommeslaghe(P.), Les clauses de force majeue et D'imprevision (hardship) dans les contrats internationaux, Revue de Droit 
international et de Droit compare, 1980 , p. 22  .  

 ی سهام شرکت،  تیکننده مسئول   محدودکننده و ساقط   شروط،  محسن،  زانلوی ا :ك. ر  و 218ص،  4ج،   قراردادها یقواعد عموم ،  کاتوزیان -2

  55ص، ، تهران، انتشار
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 ی تلقـ نیبی پیش قابل ری غاي  حادثه،   نبوده است  زی که زلزله خ   اي  هی زلزله درناح  مثالًنداشته باشد؛   

  و یناگهـان ،  يرعـاد ی که وقـوع آن غ     است »بینی  پیشغیر قابل   « اي   حادثه گری د ریبه تعب . شود می

   1.نادر باشد

ی ادعا  مباالت بییعنی اگر فرد    ،  »شخصی« است و نه     »نوعی«،   پذیري حادثه  بینی  پیشمعیار  

شود بلکـه    نمیاز وي پذیرفته    ،  حتی اگر واقعاً اینطور باشد    ،  کرده نمی حادثه را    بینی پیشکند که   

بـه عنـوان مثـال اگـر کـسی در           ،   نکننـد  بینی  پیشحادثه باید به نحوي باشد که نوع مردم آن را           

احتمـال  ، زمستان کاالیی را حمل کند وکاال بر اثر برف و بـاران آسـیب ببینـد و وي ادعـا کنـد          

احتمـال بـرف و     زیرا نوع مـردم     ،  این ادعا مورد پذیرش نیست    داده   نمیباران را   ریزش برف و    

  . کنند می ایجاد براي کاال د و پوشش مناسبنگیر میباران را در نظر 

دفـع آن    تـوان گفـت    مـی  باشـد ن بینـی   پیش قابل   ی که حادثه  صورت در،  »حقوق ایران « در

 کـه قابـل     اي  حادثـه وقـوع   د درصـورت     متعهـ  مـسئولیت لذا  ،   اقتدار متعهد بوده   طهیخارج ازح 

  . متعهد خواهد بودمسئولیت موجب شود و نمی ی تلق»فورس ماژور« باشد بینی پیش

 مفروض است وحتی    که رابطه سببیت  ) محض( مطلق هاي  جز در مسئولیت  ،  اثباتیاز نظر   

  اثبـات  بـار هـا  در سایر مسئولیت، سازد نمیمتعهد را از مسئولیت مبرا  هم »فورس ماژور «اثبات  

 که به او    ی علت خارج  کی ثابت کند که     دی متعهد با  یعنی؛   متعهد است  عهده  بر »فورس ماژور «

 اگر  ،گری د ریبه تعب  و) قانون مدنی  227ماده   ( تعهد شده است   يباعث عدم اجرا  ،  ستیمربوط ن 

 اقتدار او است نتوانسته از عهده   طهی که دفع آن خارج از ح      اي  متعهد ثابت کند که بواسطه حادثه     

  .)قانون مدنی 229ماده  ( خسارت نخواهد بودهیمحکوم به تأد، دیتعهد خود برآ

   2.باشد دائمی دی با یحادثه خارج) د

  حادثـه «تنها  در واقع   . است یهی وصف بد  نیا،   توجه به موارد گفته شده      با رسد یبه نظر م  

ـ  معافي بـرا یاملعنـوان عـ     به و کندی منتف یطور کل   قرارداد را به ي اجرا تواند ی م »یدائم  از تی

 تعهد  ي ممکن است مانع اجرا    زی ن »ی موقت  حادثه«  درست است که  .شودمسئولیت در نظر گرفته     

 ی در مـدت   نیبنابرا؛   قرارداد وجود دارد   يامکان اجرا ،   بعد از رفع مانع    حالت نیادر  منتها  ،  بشود

و سپس   شود ی م »قیتعل« تعهد   دت م نی در ا  ،شود ی تعهد م  ي اجرا  طور موقت مانع     به یکه عامل 

 را  ی حوادث مـوقت   تواند ی متعهد نم  نیبنابرا .گردد ی خود بازم  یعی طب يبه مجرا ،  بعد از رفع مانع   

تعهد خود را انجام    ،  ی موقت  موجب سقوط مسئولیت خود بداند و موظف است بعد از رفع مانع           

  .دهد

                                                                                                                                       
   475 و 476ص ، 4313ش ، اتتعهد، یحقوق مدن، لیو -1

 65ص، آثار قراردادها و تعهدات، شهیدي -2
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   آثار فورس ماژور: چهارمندب

 نیازا،  کند یرا قطع م  و ضرر    ) متعهد   ترك فعل  ایفعل  ( تخلف نی ب تی سبب   رابطه »فورس ماژور «

 يفـا یمـانع انجـام و ا     ،   حادثـه  »فورس مـاژور  «در   1.شود ی متعهد از جبران خسارت معاف م      رو

 ا ر » قـاهره  قوه«آثار   2. دانست »قوه قاهره « را در حکم      کار  ی سخت توان ی نم نیبنابرا.شود ی م تعهد

  :رد کی تحت دو عنوان بررستوان یم

  سقوط تعهد )الف

 متعهد تیمعافو  »سقوط تعهد«،  آن است یفی اثر تکل  قتی که در حق   »قوه قاهره « یاثر اصل 

، ودشـ  قـرارداد    ي دائمـی   عـدم اجـرا     موجب »فورس ماژور « کهتی  درصور 3. است از مسئولیت 

 متعهـد و     موجـب برائـت    »فـورس مـاژور   « صـورت    نیدرا.  خواهد شد  موجب انحالل قرارداد  

مطالبه خـسارت  ،  قرارداديعلت عدم اجراه تواند ب نمی او از مسئولیت است و متعهدله        تیمعاف

 و  »سـببیت رابطـه   « این است که مـانع تحقـق         » قاهره قوه«زیرا اثر   ) قانون مدنی  229 ماده(کند  

ذا هـ مع؛  شـود  مـی شود و به همین جهت موجب معافیت او از ضـرر             میاستناد ضرر به خوانده     

  :  موجب برائت متعهد نخواهد بود»فورس ماژور« لیدرموارد ذ

به   ورفتهی را پذ»قاهرهقوه « از یخطرات ناش،  که متعهد به موجب قراردادي در موارد  -1

ـ       حی در قرارداد تصر   گریعبارت د  ، »قـوه قـاهره   « در صـورت تحقـق       ی شده باشد که متعهـد حت

  . مسئولیت را مقرر داشته باشدنی ا»قانون«صورتی که   است درنطوریهم. مسئول است

 از یبعـض  اجـراي اسـت و فقـط   قرارداد  در بخشی از،  که عدم امکان اجراي درمورد -2

 خواهد  »ییجز« زی متعهد ن  برائت،  نصورتیدر ا ؛  ست غیر ممکن شده ا     از قرارداد  یتعهدات ناش 

 در   نیز  مورد نیالبته در ا  .  است یمسئولیت باق ،   آن امکان دارد   يفای که ا  ینسبت به تعهدات   بود و 

ـ  متعهدله نداشته    ي برا ی کاف دهیکه تعهدات مزبور فا    صورتی  قـرارداد  نی طـرف  اراده برحـسب    ای

  .  ساقط خواهد شدزآن ای منحل و همه تعهدات ناشیقرارداد به طور کل،  باشدری ناپذهیتجز

علـل    از اسـباب و    یکی متعهد هم    ریتقص و،   از علل  یکی »قوه قاهره «صورتی که     در -3

ـ    »رفورس ماژو « که   یهنگام،  گریبه عبارت د  ،  خسارت باشد   سارت در ورود خـ   ی دخالـت جزئ

زیرا تنهـا در صـورتی شـخص از         ،  خواهد شد ن غرامت کاسته    زانیازم،   علت باشد  ءداشته و جز  

                                                                                                                                       
،  خـارج از قـرارداد     يهـا  الـزام ،  وکاتوزیـان 276ص،  1ج،   م 1998،  روتیب،  هیدارالنهضه العرب ،   العامه لاللتزام  هیالنظر،  می ابراه لینب،  سعد -1

  448ص

  108ص، 3ج،  قراردادهایقواعد عموم، کاتوزیان -2

ـ نو، قـرارداد   اوضاع و احـوال ریی که در تغ یدر حال . 286ص،  وق تعهدات حق،  لنگرودي -3  قـرارداد  لی معتقـد بـه تعـد   ی حقـوق سندگانی

، ی بهشتدی حقوق دانشگاه شه  دانشکده21 و 22 يها شماره، ی حقوققاتی تحقي مجله،  قرارداد ي اقتصاد لیتعد،  ریام،  يآباد نیحس.(هستند

  ) 151ص.1377،  دومبخش
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   1. علت منحصر به فرد حادثه باشد»قوه قاهره«شود که  میمسئولیت معاف 

مانند غارت کاال به وسیله     ،  د باشد  متعه ری از تقص  ی ناش »فورس ماژور « درصورتی که    -4

 يروهـا ی ن ي و تـصرف آن از سـو       ی به منطقـه جنگـ     ی کشت تی هدا ای،   قطار ریاثر تأخ  دشمن بر 

البته اثبـات   . است یمسئولیت باق ،  یمواجه شدن با منع قانون      کاال و  لی درتحو ری تأخ ای،  متخاصم

   2.است بوده است برعهده متعهدله »فورس ماژور« متعهد سبب ریقص تنکهیا

  ه قاهر قوه اثر وضعی )ب

 عقود  یلی تحل زمی بر اساس مکان   یبرخ،  »حقوق ایران « در   »قوه قاهره « یدر مورد اثر وضع   

» وکالت«،  »مزارعه« در باب    ی قانون مدن  »551« ماده »4«بند  و»683«»527«مالك مواد   و بر اساس    

 ی اثر وضـع   زی ن یبرخ 3.دانند ی م »منفسخ«قرارداد مربوطه را    ،  عالوه بر سقوط تعهد   , » مضاربه«و

 قرارداد باطلزیرا ، توان پذیرفت نمیاین نظر را  4.دانند ی م»بطالن« در قرارداد را     »فورس ماژور «

 حی بـه صـورت صـح      »فورس ماژور « در    که قرارداد  یدر حال ،   شکل نگرفته است   در عالم اعتبار  

  ایـن  در»قـانون «معتقدند چـون    نیز   یبرخ. شود ی م   منحل »فورس ماژور « اثر   درتشکیل یافته و    

   5.استفسخ    قابلایباطل و ،  که قرارداد منفسخردی بگمی تصمدی است دادگاه با مورد ساکت

 را بـه کـار      »عیـ فـسخ ب  «اصـطالح    برخـی    : مختلف است  باره نی نظرات در ا   زی ن »فقه«در  

   7.اند  را به کار برده »انفساخ«، فسخي  به جایبرخو  6اند برده

 ای »فساخان«  یا »بطالن«موجب  ،  حسب مورد ،  ممکن است  »فورس ماژور «رسد   میبه نظر   

 تعهـد   ي که موجب عدم امکان اجرا     اي   بروز حادثه  هرگاه،  عنوان مثال به   8. شود »قرارداد قیتعل«

قرارداد اثـر   ،   قرارداد است وپس از رفع مانع      »قیتعل« موجب   »فورس ماژور «،  موقت باشد ،  شده

ـ فا،   آن ي اجرا نکهیمشروط برا ،  ابدی میخود را باز       خـود را حفـظ کـرده و منطبـق بـا اراده             دهی

  خود را حفظ کرده و     دهیقرارداد فا ،  قی تعل مدت ي بعد از انقضا   ای آ نکهی ا صیتشخ.  باشد نیطرف

 صی که دادگاه تـشخ یبا دادگاه است و درصورت، ری خای سازگار است   نی آن با اراده طرف    ياجرا

                                                                                                                                       
1- Maty (G)- Aynaud (P.), Doit civil, T. II, l er vol., Obligations, paris 1962, no 492, p. 536, Weill , op. Cit, no 441  

 مـسئولیت عامـل   از» تقصیر عامـل زیانبـاز  «و » قوه قاهره«در این مورد دیدگاه دیگري نیز وجود دارد که معتقد است در صورت اشتراك    

» حقوقـدانان ایـران   « دیـدگاه غالـب      ولی،   بدان معتقدند  شود که دیوان عالی سابق فرانسه و برخی از علماي حقوق فرانسه            میزیان کاسته   

 ) 147ص، 43ج،  وجواهر الکالم268ص، ضمان قهري، بهرامی:ك.ر(شود می با فعل انسانی برقرار این است که رابطه سببیت» فقهاء«و

 ی بازرگـان  ي الملل و قراردادهـا    نی و حقوق ب   یقی در حقوق تطب   ی اجمال یبررس ( فورس ماژور  ای قوه قاهره ،  سید حسین ،  صفایی: ك.ر -2

 .ي جمهوراستی و امور مجلس ری معاونت حقوقی المللنی بیمرکز امور حقوق : بهوابسته ی المللنی بیدوفصلنامه حقوق، ی المللنیب

  108ص، حقوق تعهدات، جعفري لنگرودي -3

  54ص،  قراردادها و تعهداتاصول، زاده قاسم -4

 109ص، آثار قوه قاهره، نیکبخت -5

  559ص، 5ج، مصباح الفقاهه، خویی -6

 )89ص، 13ج، تا یب، قم،  الفکردار، المجموع، نی الدییمح، يالنوو (» المستحق بالعقدمیت التسل النه فاعی البنفسخیانه  -7
8- Mazeaud, op. Cit. Nos 578 et s., - Well. Op. Cit. No 414  
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 در زمـان    نی آن برخالف اراده مشترك طرف     ي دگرگون شده واجرا   ی قرارداد بکل  تیدهد که ماه  

  .  دادخواهد »فساخان« به حکم، وقوع عقد است

متعهـد مـسئول خـسارات      ،  »فورس مـاژور  « قرارداد بعلت    قیدرصورت تعل ،  ری هر تقد  به

   1. نخواهد بودقی تعلمدت دراجرا در ری تأخای از عدم اجرا یناش

، ادثه خارجی حدر مواردي که احتمال اجراي عقد در ابتدا وجود داشته و سپس به علت               

 از  »انفـساخ عقـد   «،  »یقانون مدن « باتوجه به مالك مواد      رسد یبه نظر م  اجراي عقد متعذّر گردد     

 و  حیصح،   مانع جادی و ا  ی علت خارج    عقد تا زمان وقوع    یعن ی ؛ برخوردار باشد  يتر شی ب  هیتوج

 که تا زمان حـادث شـدن        میرو هست  روب ي با عقد  لذا ؛شداثر خواهد     اثر و بعد از آن فاقد      يدارا

  .شود ی و بعد از آن بال اثر و منفسخ محی صح»قوه قاهره«

لـیکن طـرفین بـه آن جاهـل         ،   در هنگام عقد وجود داشته     »قوه قاهره «اما در مواردي که     

 »بطالن قـرارداد  « رسد می ربه نظ ،   و سپس معلوم گردیده که اجراي قرارداد ممکن نبوده         اند  بوده

 اقـدام بـه انعقـاد       ،به عنوان مثال طرفین با این فرض که جـاده بـاز اسـت             ؛  توجیه بیشتري دارد  

شوند که امکان اجراي قرارداد با توجه        میاما پس از اندکی متوجه      ،  نمایند میقرارداد حمل کاال    

  .ه است عقد از ابتدا صحیح نبود گوییبه مسدود بودن جاده وجود ندارد و

                                                                                                                                       
 بعنـوان  ی المللنی بي اقتصاديراردادها هستند که معموالً درقی از جمله عوامل   یاعتصاب و منع قانون   ،   انقالب : از فورس ماژور   يموارد -1

 شـده  یبارها انقالب بعنوان فـورس مـاژور معرفـ   ، ی المللنی بی قضائ ي آرا در: ی مردم يانقالب و شورشها  . شوند می ذکر   »فورس ماژور «

در گـزارش   .  است  شده رفتهی پذ ا ی ادعا،  ی مردم ي انقالبها و شورشها   انی درجر گانگانیوعدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارد به ب        

» رهیـ  وغی مردمـ يخـشونتها ، شورشـها ، آشوبها، انقالبها، ی داخليجنگها« تحت عنوان یفصل، »قوه قاهره«راجع به    سازمان ملل  رخانهیدب

 وآن را بـا  ردیپـذ  می اسی قواعد حقوق جنگ از باب قي عدم مسئولیت دولت را با اجرا      ،ی الملل نی ب ی قضائ هی رو ی کل بطور .شود می دهید

ـ     : ی از اقدامات مقامات دولت    یخسارات ناش . دوم. کند می هی توج  حالت اضطرار  ای فورس ماژور    هینظر  در مـوارد    یاقـدامات مقامـات دولت

بـت دولـت     وعـدم مراق    قـصور  زیـ ون. موجـب مـسئولیت دولـت اسـت       ،  مقرر تجـاوز کنـد      ازحدود کهی   در صورت  انی خارج هیخاص عل 

 يدرمـورد : انی از اقدامات شورش   ی خسارات ناش  :سوم.  مقصران موجب مسئولیت آن خواهد بود      بی تعق ای آور   انی ازاعمال ز  يریدرجلوگ

 شده وبـه حکومـت      روزی پ نیو که انقالب  ی در فرض  یول. دولت مسئول اعمال آنان نخواهد بود     ،   نشده باشند  روزی پ انی شورش ای ونیکه انقالب 

 شد که مـسئولیت دولـت درقبـال         ادآوری دیبا وجود این    با. شناسد میدولت را مسئول اعمال آنان      ،  ی الملل نی ب یی قضا هیرو،   باشند دهیرس

ـ  نینـابرا ب.  الملل نامـشروع باشـد  نی اعمال از نظر حقوق ب     نی است که ا   ي تا حد  گانگانی نسبت به ب   ونیاعمال انقالب  ـ  ای دولـت انقالب  رانی

. باشـد  ، نمـی  و الزمه انقـالب بـوده اسـت    قابل اجتنابری داده وآن اعمال غي روی مردمي انقالب و شورشها   انیه درجر  ک یمسئول اعمال 

ـ انی ب 2و ماده   ) ریالجزا (ی اصول کل  هیانی ب 11به عبارت بند    ،  کای و امر  رانی ا نی ب ي فورس ماژور بلکه در دعاو     هی باب نه تنها به نظر     نیدرا  هی

اعتصاب از موارد فـورس مـاژور شـناخته         ،  یی قضا ي به موجب آرا    حقوق فرانسه  در: اعتصاب. چهارم. توان استناد کرد   می زین حل وفصل 

سـسه   صـاحب مؤ   ری از تقص  ی نشده باشد؛ ثالثاً ناش    بینی  پیش و   ی ناگهان اًی داشته باشد؛ ثان   تی عموم ي اوالً تا حد   نکهیشده است مشروط برا   

ـ  کارفرما بتوانـد بـا دادن امت       ای،   باشد عتصاب آورنده ا  دی نسبت به کارگران پد     کارفرما يریمثالً اگر سختگ  . نباشد  معقـول آنـان را از       ازاتی

 تعهد  ياجرا،  مقرراتریی است بعد از عقد قرارداد در اثر تغ        ممکن: ی منع قانون  :پنجم. استناد کند » قوه قاهره «تواند به    ، نمی اعتصاب بازدارد 

آفات سماوي  :ششم. دآی می فورس ماژور بشمار     قی از مصاد  زی ن نیا،   شده باشد  جادی آن ا  ي برا ی مانع قانون  گری د ری ممکن شده وبه تعب    ریغ

عـالوه  ، آن مـشابه  ي نهادهاای در فورس ماژور وی حقوقي امروزه درهمه نظامها...زلزله؛ طوفان و یا صاعقه ،  و بالیاي طبیعی از قبیل سیل     

 ورود  ایـ عدم صدور پروانـه صـدور       ،  ی از موانع قانون   یکی. ندیگوی سخن م  ی قانون ای قیاز عدم امکان حقو   ،  یکیزی و ف  يبرعدم امکان ماد  

سـید  : ك.براي مطالعه بیـشتر ر    ( متعهد است    تی فورس ماژور بشمار آمده و موجب معاف       قی است که ازمصاد   یکاال بموجب مقررات دولت   

  ) فورس ماژورایوه قاهره ق، حسین صفایی
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ـ کند با  می استناد   »فورس ماژور « که به    یطرف  را  »فـورس مـاژور   « تی وجـود وضـع    یستی

 »قوه قـاهره  «خواهد با اتکاء بر    می است که    ي متعهد  عهده  بر لی باردل گری د ریبه تعب ؛  دیاثبات نما 

 »فورس مـاژور  « وضع یدائی ادعا کند که پ     البته اگر متعهدله   ؛برهاند بار مسئولیت    ریخود را از ز   

  .  برعهده متعهدله خواهد بود امرنیاثبات ا،  متعهد بودهری از تقصیناش

  دیده تقصیر زیان  باتداخل قوه قاهره: بند پنجم

مسئولیت به  ،   به تنهایی سبب ایراد خسارت باشد      »قوه قاهره « یا   روشن است اگر علت خارجی    

 »تقـصیر خوانـده   « به همـراه     »قوه قاهره «اما در جایی که     ؛  شود می خوانده برداشته    عهدهکلی از   

خسارتی ،  اینکه بر اثر سرعت غیر مجاز راننده و تگرگ شدید   مثل،  سبب ایراد خسارت گردیده   

،  و زلزلـه   گاه به علـت عـدم اسـتاندارد الزم و ضـد زلزلـه نبـودن سـاختمان                 یا هر  ایجاد گردد 

 قانون »335« و مواد»فقه« آنچه از  موضوع محل اختالف واقع شده است،.ساختمان خراب شود 

 يمـوارد  در« :که مقرر داشته اسـت    ) 1390مصوب( قانون مجازات اسالمی  » 494« ماده و   مدنی

 يقهر علل اثر در که نیا مانند،  نباشد یکس رفتار به مستند گرید خسارت نوع هر ای تیجنا که

این است که خسارت به عامل عدوانی یعنـی         ،  شود میاستنباط   1»است یمنتف ضمان،  شود واقع

ه تنهایی تمامی خسارت را جبران نماید و        باید ب  میشود و او     میمنتسب  ) خوانده(عامل انسانی   

   2. استناد کند»قوه قاهره«تواند به  نمی

سبب آن است که اگـر نبـود حادثـه روي           ،   که گفته شد   »سببیت رابطه« با ضابطه    این امر 

از طرفـی مـا بـه        ؛داد نمـی بود حادثه رخ     نمیزیرا اگر تقصیر خوانده     ،  داد نیز سازگار است    نمی

بنـابراین صـد در صـد       ،  باشیم و نه اسباب طبیعـی و مـاورایی         میدنبال عوامل انسانی خسارت     

  . او خواهد بودعهدهخسارت بر 

حقوق در جـستجوي همـه اسـباب ایجـاد          « :گوید می در این رابطه     »حقوقدانان«یکی از   

 »تقـصیر «ازد کـه ناشـی از       دادرس باید از میان عوامل زیان به گروهی بپـرد         ...کننده ضرر نیست  

،  خساتی را به بار آورده     »قوه قاهره « به همراهی    »تقصیر شخصی «ن در مواردي که     یبنابرا،  است

پس ،   دارد »سببیترابطه  « تقصیر آن شخص است که با ضرر         ،شناسد می قتنها سببی را که حقو    

هرچنـد   3.» را نادیـده گرفـت      شناخت و اثر حادثـه خـارجی       باید او را مسئول جبران خسارات     

،  نبـود »قـوه قـاهره  « چراکـه اگـر    ، در نظر گرفته شـود     »قوه قاهره « آن است که نقش      تر  منصفانه

  .شد نمیبخشی از زیان واقع 

                                                                                                                                       
  . اشاره داشت به این امر1370قانون مجازات اسالمی  »364«و » 366«  و»334«مواد -1
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  تقصیر زیان دیده: گفتار دوم

در وقـوع خـسارت     ) ستیـ  شـرط ن   ری که تقص  يم او در مورد    اقدا ای (»دهید  انی ز ریتقص«هر گاه   

زیان زننده ازجبران حداقل بخشی از       که   شود ی موجب م   امر نیا،  وارد بر او دخالت داشته باشد     

 ریتقـص « بـا عنـوان    »فرانـسه «حقوق  و در   » کامن ال « موضوع در نظام     نی ا .خسارت معاف شود  

 انیـ گرچه بـه صـراحت ب     ،  زی ن »حقوق اسالم « و در    فتهی قرار گر   بررس  مورد مطرح و  1»مشترك

 از  ییهـا    رگـه  توان ی م ی فروع فقه  ی در ضمن برخ   زی و ن  ی قواعد فقه  ی از برخ  یول،  نشده است 

  . ردآن را جستجو ک

،  بـه او وارد شـده      ری غ هی که از ناح   یانی ز ي در راستا  دهید  انی است که هر گاه ز     نیله ا امس

 او در ورود خسارت     ری شده باشد و تقص    »تقصیر«مرتکب  ،  گریبه عبارت د  ،  دخالت داشته باشد  

 تیسئول از مـ ی او را به کل  ای دارد؟ آ  انی عامل ز  تی بر مسئول  يری چه تأث   امر نیا،  به او مؤثر باشد   

 شد و   کی تفک ل به  قائ  بر حسب مورد   دی با ای او ندارد؛    تی بر مسئول  يری تأث چی ه ای کند؛ ی م ءيبر

   ؟ آن حکم دادي مشخص کرد و بر مبناانی آن را در وقوع زری تأثزانیم

 هـر   یبلکه با بررس  ،   کرد انی ب ی حکم کل  توان ینم،   خواهد شد  انیچنانکه ب ،   اساس نیبر ا 

ـ د انی زریتقص«د  شوی بررسدی معنا که در هر مورد با    نی بد افت؛ی حکم آن را     دیمورد با   بـه  »دهی

 چنانکه ثابت شود    ؟خسارت نقش داشته است    در   زانی به چه م   انی از اسباب وقوع ز    یکیعنوان  

 نخواهـد داشـت و   یتی مـسئول چی هانیعامل ز،  است دهید  انی ز ریقص ت ،انیعلت منحصر وقوع ز   

، اند   بوده انیمشترکاً علت وقوع ز   ،  انی عامل ز  ری در کنار تقص   دهید  انی ز ریاگر ثابت شود که تقص    

  .شوند ی میهر دو مسئول معرف

  تقصیر شخص ثالث: گفتار سوم

، شود؛ در این بحث    می به همراه تقصیر خوانده باعث ورود خسارت         »تقصیر شخص ثالث  «گاه  

  .شود می مطرح »عرضی« یا »اسباب طولی«مساله تعدد 

مسئولیت به چه نحو بین ثالث و خوانده تقـسیم          سوال اساسی در اینجا هم این است که         

 هـر   »تـاثیر عمـل   « این است که مسئولیت باید به نسبت         »حقوقدانان«نظریه غالب   ؟  خواهد شد 

 نیـز واقـع   »1390 «مصوب مجازات اسالمی قانون این نظر مورد تایید 2.یک از آنان تقسیم شود  

 است که این نظر مـورد       »تساوي« به    نظر دیگر تقسیم مسئولیت    »اسباب عرضی «در  ،  شده است 

 نیز بر آن تاکید شده بود؛       )1370ب  مصو( مجازات اسالمی  قرار گرفته و در قانون       »فقهاء«تایید  

لیکن این نظر را باید حمل بر این کرد که در مواردي مجراست که تاثیر عوامل یکسان بوده یـا                    

                                                                                                                                       
1- contributory negligence 
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  .کارشناس نتواند درصد تاثیر عوامل را ارزیابی نماید

 اختالف ،»حقوقدانان«نیز بین    )نه تعیین و تثبیت مسئولیت     و (در مقام پرداخت خسارت   

 مسئول پرداخت خسارت    »تضامنی«برخی معتقدند زیان زنندگان به طور       ،  شود می  مشاهده نظر

پرداخت کننده به نسبت مازاد به شریک خود مراجعـه          ،  لیکن پس از پرداخت خسارت    ،  هستند

 معتقدند در مقام پرداخت نیـز       آنها واقع نشده و     »حقوقدانان«اما این نظر مورد استقبال       1کند؛ می

 هر یک از زیان زنندگان      »تاثیر«باید به نسبت     مید و زیان دیده     ر صورت پذی  »توزیع نسبی «د  بای

 که به صورت اسـتثناء بـر اصـل          »قانون«حه در   مگر در موارد خاص ومصرّ    ،  نها مراجعه کند  آبه  

  .2مطرح هستند

  سابقه بحث:بند اول

ـ د  انی ز ریتقص« هر گاه    »وسیپام پون « موسوم به    ی قاعده حقوق  کی ي بر مبنا  »رم«در حقوق     »دهی

به طـور کامـل از مطالبـه جبـران خـسارت محـروم                ،  داشت یدر ورود خسارت به او دخالت م      

 از  یکـ ی کـه    ي بود و مـورد    انی علت منحصر ورود ز    ،دهید  انی ز ریتقص که   ي مورد نی ب  و شد یم

   3. وجود نداشتیتفاوت، آمد یبه حساب م) انیعامل ز (گری و در کنار اسباب دانیاسباب ز

ـ  بوده است کـه ز     نی بر ا  لیتما،  زی ن »فرانسه« میدر حقوق قد     ـ د  انی  را کـه در ورود      يا  دهی

 در حال حاضـر بـا       ی؛ ول 4شوداز مطالبه خسارت محروم     ،  خسارت به خود دخالت داشته است     

 »تقـصیر «که به موجب آن هر کس در اثر ارتکاب          ،   آن کشور  ی قانون مدن  »1382«توجه به ماده    

ـ د  انی ز ریتقص«  ،»فرانسه« ي و دادگاهها  سندگانینو  مسئول است؛   ،   برساند انی ز يگریبه د   را  »دهی

 ری کـه خـسارت منتـسب بـه تقـص          ی و در صورت   آورند ی به حساب م   انی از اسباب ورود ز    یکی

 تی مـسئول  زانی و به م   دهند ین آنها م  ی ب »تی مسئول میستق«حکم به   ،   باشد انی و عامل ز   دهید  انیز

   5.کاهند ی مانی عامل زتی از مسئولدهید انیز

. شـود  یمطـرح مـ   » اقدام«با عنوان   ،  »دهید  انی ز ریتقص« مربوط به    لهمسا،  »یاسالمفقه  «در  

در ضمن فـروع مختلـف و در مباحـث راجـع بـه              ،  ی از قواعد فقه   یکی  به عنوان  »قاعده اقدام «

 است که نی ا»قاعده اقدام«مفهوم  6. از آن سخن گفته شده استاتیقصاص و د، عهیود، غصب

مانند ،  باشدي جانش اقدام کند؛ خواه به صورت عمل ماد        ایشخص به ضرر خود نسبت به مال        
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 و در اثـر تـصادف صـدمه         کند ی م یبا آن رانندگ  ،   ترمز ندارد  ینیش ما نکهی از ا  ی که با آگاه   یکس

ماننـد  ،  انی دادن به ز   تی کردن و رضا   مانند اراده ،   باشد ی و ذهن  ی فعل روان  کی صرفاً   ای ند؛یب یم

  .مال اعراض از ای؛ )قانون مدنی 267ماده ( او  بدون اذنيگری دنیپرداخت د

 نیممکن است ا  ،   شده است  انیب» قاعده اقدام  «قی که به عنوان مصاد    هایی  مثالبا مالحظه   

 در ورود ضرر بـه      دهید  انیدخالت ز ،  »رم« قوقهمانند ح ،  »یفقه اسالم « که در    شود جادیشبهه ا 

 یهـر گـاه کـس       ،   به عنوان مثـال    ؛شود ی خسارت م  افتی کامل او از در    تیموجب محروم ،  خود

از آن خارج نشود تـا کـشته        ،   قادر به خروج از آن است      نکهی را در آتش اندازد و او با ا        يگرید

درخواسـت جبـران    ،   از عامل  تواند یضمان آن بر عهده خود اوست و نم       ،  ندی صدمه بب  ایشود و   

 از مطالبه خسارت    »قاعده اقدام « به استناد    دهید  انیکه ز  ها  مثالاما با دقت در این       1.خسارت کند 

ـ  »سببیترابطه  «) اقدام او  (دهید  انی ز ریتقص  ،   موارد نی در ا   که توان دریافت  می،  محروم شده   نی ب

 کـه شـخص در آب       ي مـورد  در،   مـثالً  کنـد؛  ی را قطـع مـ     شده جادی و ضرر ا   انی عامل ز  ریتقص

، شـود  ی و غـرق مـ     شـود  یاز آن خارج نمـ    ،   در خروج از آب    ییبه رغم توانا   و   شود یانداخته م 

 را  شده جادیضرر ا ،  »عرف« و   کند ی عامل را قطع م    ریتقص  فوت و  نی ب »سببیترابطه  « او   قصور

ـ د  انی شبهه را که دخالت ز     نی ا لذا 2.داند ی م یمنتسب به خود قربان    ـ  در وقـوع ز    دهی از او را   ،  انی

  .3 از ذهن زدوددیبا،  منحصر نباشد عاملهرچند، کند ی خسارت محروم مافتیدر

ـ  ب نکـه یبـا توجـه بـه ا      .  وجود نـدارد   ی نص نهی زم نی در ا  »ایران«در حقوق موضوعه      شتری

 »مسئولیت مـدنی  «که احکام و قواعد راجع به       ،  ی قانون مجازات اسالم   ژهی موضوعه به و   نیقوان

 گفـت کـه در      تـوان  یمـ ،  »فقه«با مراجعه به    ،   اقتباس شده است   »فقه«از  ،   شده است  انین ب در آ 

ـ  ز ریتقص،  زیحقوق موضوعه ن   ـ د  انی ـ  کـه علـت منحـصر ز       ی در صـورت   دهی موجـب  ،   باشـد  انی

ـ د انی زری که تقصيدر موردو ،  4.شود ی خسارت م  افتی کامل او از در    تیمورمح  ریتقـص  بـا  دهی

                                                                                                                                       
ـ  الفقهعینابیسلسله ال: مندرج در، قواعد االحکام،  منصور الحسنی ابنیمال الد ج،  یعالمه حل  -1 ـ ب. 25ج، هی انتـشارات دار التـراث   ، روتی

 534ص، م1991، هی و دار االسالمیالعرب

 مرگ در اثر درنـگ او حاصـل شـده اسـت و منـسوب بـه          رایز«: سدینو ی حکم خود م   هی فرع و در توج    نی هم لیذدر  » فقهاء« از   یکی -2

 )534ص، مختصر النافع، یحلّ(»یاوست؛ نه جان

 »یابن بـرّاج طرابلـس    «اثر  » جواهرالفقه«کتاب  از   يگری به فرع د   توان ی نظر م  نی ا دییدر تأ ،  405ص،   الزامات خارج از قرارداد    انیکاتوز -3

هر ،  برخورد کنند و در اثر آنگریکدیهر گاه دو نفر عمداً با      : مسئله«: سدینو ی م شانیا. استناد کرد ،  )ي قرن چهارم و پنجم هجر     ياز فقها (

 زی عبـدالعز  یقاضـ ،  ی الطرابلس :ك.ر(» پرداخت شود  يگری هر کدام از ترکه د     هی نصف د  دیبا:  جواب ست؟یحکم مسئله چ  ،  دو فوت شوند  

ـ  دز کـه ا کند ی ثابت می فرع به روشننی ا)156ص ،  1991،  24،  ج،  هی الفقه عینابیمندرج در سلسله ال   ،  المهذب،  ابن براج  ـ  ادگاهی ـ  فقنی ، هی

،  واال در فرض مـسئله     شود ی خسارت نم  افتی کامل او از در    تیموجب محروم ،   که علت منحصر ضرر نباشد     ی در صورت  دهید  انی ز ریتقص

ـ  فقنیا. داشتند ی را نم گری از ترکه د   هی کدام حق مطالبه د    چی و ورثه ه   بود ی هدر م  دیدام با خون هر ک   ـ  احی در توضـ هی ـ  مـسئله و توج نی  هی

ص ،  یطرابلـس (اند     هر دو آنها مشترکاً سبب مرگ خود را فراهم کرده          یعنی،  »هی من سبب اشترکا ف    عاًیالنّها ماتا جم  «: سدینو ی خود م  سخپا

156(  

 404ص ، الزامات خارج از قرارداد ،انیکاتوز -4
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از موارد خاص دخالت چند سـبب در ورود      ،  در واقع ،  دخالت دارد  به او    انی در ورود ز   يگرید

   1. است»تعدد اسباب« ی است و تابع قواعد کلانیز

   انی عامل زتی بر مسئولدهید انی زریتقصتاثیر  طی شرا:بند دوم

مـسئولیت  « ی عموم طی شرا دیبا،   مؤثر باشد  انی عامل ز  تی بر مسئول  دهید  انی ز ری تقص نکهی ا يبرا

فعـل  « اسـت و     »مسئولیت مـدنی  « ی که رکن اصل   »ضرر« تحقق   یعنی وجود داشته باشد؛     »مدنی

 وجـود داشـته   »سـببیت رابطه «، شده جادی و ضرر ا دهید  انی ز ری تقص نی ب دیباو همچنین    »زیانبار

ـ  توج»مسئولیت مدنی« را در تحقق »سببیترابطه «  که وجود  یهمان عامل . باشد در ، کنـد  ی مـ هی

  .گرداند ی مي وجود آن را الزم و ضرورزی مورد ننیا

ـ  عامـل ز   تی بر مـسئول   دهید  انی ز ری تقص ي اثرگذار ي که برا  يگریشرط د  ،  الزم اسـت   انی

محـرّك  ،  انیعامل ز ،  گریشد؛ به عبارت د    با انی عامل ز  ری تقص جهی نت دی نبا دهید  انی ز ری تقص نکهیا

   2. او نشده باشدریو موجب ارتکاب تقص

 و  ردیـ گ ی خطرنـاك قـرار مـ      تی در وضـع   انی عامل ز  ری در اثر تقص   دهید  انی که ز  یهنگام

، شـود  ی مـ  انیـ متحمـل ز  ،   آن جـه ی را انتخاب کند و در نت       از چند خطر   یکی که   شود یمجبور م 

 او در انتخاب ثابت شود؛       اگر بعداً اشتباه   ی را منتسب به او دانست؛ حت      جادشدهی ضرر ا  توان ینم

 و سرعت   ی در رانندگ  یاطیاحت ی شود و راننده در اثر ب      يگری د لی اتومب سوار ی شخص نکهی ا مثل

ـ  وقـوع تـصادف    ی که هر فـرد متعـارف      يا  به گونه ،  د را به وجود آور    ی خطرناک تی وضع ،ادیز  ای

ـ  اتومب نی سرنـش  یتی وضع نی کند؛ در چن   ینیب  شی را پ  لیواژگون شدن اتومب    اجتنـاب از    ي بـرا  لی

هـر  ،   مثـال  نیـ در ا ؛   شود انی پرت کند و متحمل ز     لی اتومب از خود را    ی واژگون ایخطر تصادف   

 راننده نسبت بـه خـسارات وارد        تی مسئول در،   واژگون شود  لیاتومب،  دهید  انیگاه بعد از پرش ز    

 ی او در راننـدگ    ری منتسب به تقـص    شده جادی ا انیز،  در واقع .  وجود ندارد  يدیترد،  دهید  انیبر ز 

 چـه  د؛یـ د ی ممه به هر حال او صدرای زکند؛ ی را قطع نم»سببیترابطه «، دهید انیاست و اقدام ز  

 او  تی کـه در وضـع     ی و هر فرد متعـارف     کرد ی پرت م  رونی را به ب    و چه خود   ماند ی م لیدر اتومب 

  .کرد ی می اقدامنیچن، گرفت یقرار م

ـ ی بـودن آن ثابـت شـود؛         اشتباه،  دهید  انی متعاقب اقدام ز   که یدر فرض   بعـد از آنکـه      یعن

ـ اتومب، کنـد  ی مپرت لیخودش را از اتومب   ،  دهید  انیز ادف و شـود و تـص    متوقـف  ی بـه آرامـ  لی

، مانـد  ی م ی باق لی و در اتومب   کرد یپرت نم  شود که اگر او خودش را        رخ ندهد و ثابت      یواژگون

ـ  عامـل ز   تی بر مسئول  ي اثر دهید  انی اقدام ز  زی ن ی فرض نیدر چن ،  دید ی نم يا  صدمه ) راننـده  (انی

                                                                                                                                       
 404ص، همان -1

2- Mazeauds, prec, p.549  
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  .شود یمن او تی کاهش مسئولو تیموجب معاف ندارد و

 باشد  ي برسد و مورد از موارد     انی ز يگریبه د ،  انیعامل ز ر نتیجه تقصیر    د که   یدر فرض 

ـ د انی زي در برابر دعوا  تواند یاو نم ،   وجود دارد  دهید  انی ز هی عل »تیاماره مسئول «که   ـ  بـه ا دهی  نی

ـ    تی مـسئول  زانی استناد کند و از م     »اماره«  بـا  یلیهـر گـاه اتـومب   ، وان مثـال  خـود بکاهـد؛ بـه عن

مقـصر   کلتی موتـور سـ    لـی  خسارت وارد شود و    ،لی تصادف کند و تنها به اتومب      یکلتیموتورس

ـ  بـر صـاحب اتومب  ه خـسارت وارد  دیـ صـاحب آن با   ،   شـود  یحادثه معرف   را جبـران کنـد و   لی

ـ استناد کنـد؛ ز   ،   دارد دجو او و  هی که عل  »تیاماره مسئول « ه ب لی در برابر دارنده اتومب    تواند ینم  رای

 ي است و بـرا جادشدهی اهی نقللهی وسمی مستقانی به منظور جبران خسارت قربان     »تیاماره مسئول «

   1. به آن استناد کردتوان ی آنها قابل استناد است و نمهی است و تنها از ناحدهید انی از زتیحما

   دهید انی و زنعامل زیا ری صور مختلف تقص:بند سوم

  تقصیر عامل زیان )الف

 شدن آن ریتأث ی و ب دهید  انی ز ری رفتن تقص  نیموجب از ب  ،  انی عامل ز  ری که تقص  يموارداز  

ـ د  انی ز  فرض هرچند  نی در ا  ؛ است » عامل زیان  عمد« از    عبارت،  شود می  »تقـصیر « مرتکـب    دهی

، گـر ی به عبارت د   شود؛ ی او م  ری تقص يریتأث ی موجب ب  ، ضرر جادی عمد عامل در ا    اما،  شده است 

 که بـدون توجـه بـه        یینایعمداً عابر ناب  ،  يا   راننده نکهیمانند ا  2.برد ی م انی را از م   »سببیترابطه  «

ـ د  انی ز ي به خطا  تواند ینم) انیعامل ز ( راننده   نجایادر  ،  زیر بگیرد ،   آمده است  ابانیوسط خ   دهی

ـ  ز ری رفتن اثر تقـص    انی عمد او موجب از م     رای خود بکاهد؛ ز   تیاستناد کند و از مسئول     ـ د  انی  دهی

  .شود یم

 مقـدم   يرعمـد یبـر اسـباب غ    ،   دارد  را کـه عمـد     یسـبب ،   در جمع چند سبب    نکهیعلت ا 

ـ  است که عامد بـودن عامـل ز        نیا،  شود یسته م  و او مسئول خسارت دان     دارند یم  جـاد ی در ا انی

ـ ز 3،کنـد  ی را قطـع مـ     دهید  انی ز يرعمدی غ ری ضرر و تقص   نی ب »سببیترابطه  «،  ضرر  حی صـح  رای

   4. سود ببرددهید انی زریاز تقص،  شده استی مرتکب عملتی که با سوءنی کسستین

هـر گـاه      ،   شده است و در مورد دخالت چند سبب        رفتهی پذ زی ن » امامیه فقه« در   هی نظر نیا

 کـه مرتکـب     ی و کس  شود ی م لی شخص عامد تحم   ر ب تیمسئول،   داشته باشد  »عمد« از آنها    یکی

   5.شود ی مءي برتیاز مسئول،  شده استيرعمدی غریتقص

                                                                                                                                       
1- Mazeaud, prec, p. 652  

 883ص ، طیالوس، يالسنهور -2
3- Mazeaud, prec, p.595  
4- Mazzeaud, prec, p.595. 

ـ  زری چند سبب در وقوع ضرر دخالت دارند که از جمله آنها تقـص  که در آنکند ی را مطرح م ی باره فرع  نی در ا  »یعالمه حلّ « -5 ـ د انی  دهی

، کنـد  ی نمی تفاوتی مرتکب عمد شده است ولدهید انی است که زي فرع در موردنیالبته ا. دارد ضرر عمدجادی از اسباب در ا  یکیاست و   
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  در »انیـ عامـل ز  « رکارانهیاقـدام تقـص   ،  شود میاثر   بی فرض دیگري که تقصیر زیان دیده     

ـ  » عرف«.  است ریارتکاب تقص  کردن او به     وادارو   دهید  انی ز ختنیبرانگ ـ ز،  ی فرضـ  نیدر چن  انی

ـ » رابطه سببیت « و   داند ی م انی عامل ز  ری را منتسب به تقص    شده جادیا ـ د  انیـ ز ری تقـص  نیب  و  دهی

ـ   1.داند ی را منقطع م   جادشدهی ا انیز ـ اقـدام ز  ،  ی فرضـ  نیدر چن ـ د  انی  بـر   ياثـر )  او ریتقـص  (دهی

 معـاف  تی و او را از مـسئول شـود  ی او نمتی ندارد و موجب کاهش مسئولانی عامل ز  تیمسئول

کنترل درشـکه را از دسـت       ،  ادی و سرعت ز   یاطیاحت ی در اثر ب   »يا  درشکه« راننده   مثالً 2.کند ینم

 يبـرا ،  درشکه  مسافر  و  است ی که در شرف واژگون    ردیگ ی قرار م  یتی و درشکه در وضع    دهد یم

؛ در اینجـا صـاحب درشـکه    نـد یب ی صدمه مـ  جهی و در نت   کند یخود را از درشکه پرت م     ،  نجات

  .ه استزیرا مقتضاي خسارت را ایجاد کردمسئول است 

 هرگـاه « :دارد مـی  مقرر )1390مصوب ( قانون مجازات اسالمی» 493«  مادهدر این رابطه

ـ اخت بدون ای کند فرار اریاخت بی،  ترس اثر در شخص آن و بترساند را يگرید یکس ـ  ،اری  یحرکت

 فیتعـار  حـسب  ترسـاننده ،  گـردد  يگـر ید ای خودش بر صدمه رادیا موجب که بزند سر او از

  .»است مسؤول يعمد ریغ و يعمد اتیجنا

  دهید انی زریتقص) ب

 اگـر  فـرض  نیـ در ا. شود ی مطرح مزینجا  نیدر ا ،  قبلبحث  شده در      مباحث مطرح  یتمام

ـ  ز یسبب اصل ،  در واقع ،  پوشاندب را   انی عامل ز  ریتقص،  دهید  انی ز ریتقص ـ فعـل ز    «،  انی ـ د  انی  »دهی

را ) انیـ عامل ز (حق رجوع به خوانده     ،  بنابراین وارد به خود است      انیاست و خود او مسئول ز     

                                                                                                                                       
خـواه  ،   شـده اسـت    ي عمـد  ری از اسباب مرتکب تقص    یکیورود ضرر است که      فرع از موارد دخالت چند سبب در         نیچون در هر حال ا    

 ابـان ی را در خ   يگـر ی لغزنـده د   زیـ  هر چ  ای پوست هندوانه    یهر گاه کس  «:  است نی شده ا  ادیفرع  . انی عامد باشد و خواه عامل ز      دهید  انیز

 خود  ي عمداً پا  دهید  انی ز نکهیمگر ا ،   است دهید  انیضامن جبران خسارت ز   ،  ندی آن بلغزد و صدمه بب     ي در اثر گذشتن از رو     ي و عابر  زدیبر

.   وارد بر خود است و حـق درخواسـت خـسارت را نـدارد     انیخود او مسئول ز   ،   صورت نی پوست گذاشته باشد و بلغزد که در ا        يرا رو 

 خود را بـه درون آن        عمداً يگری و د  کند یحفر م ) ستیکه مجاز به حفر آن ن      (یرقانونی را در محل غ    ی چاه ی که کس  يدر مورد ،  نیهمچن

،  حلـی عالمـه (  شـده اسـت  ری تقـص  بهرچنـد مرتکـ   ،  ستیـ حفرکننـده ضـامن ن    ،  انـدازد  ی او را عمداً به درون چاه م       ی ثالث ای و   افکند یم

 یباشـر تلـف تلقـ   در حکـم م ،  ضـرر عمـد دارد    جادی از اسباب در ا    یکی معتقدند در فرضی که   » فقهاء«برخی از   ) 592ص،  قواعداالحکام

ـ   )394ص، هیالروضه البه، ی ثاندیشه(در حکم مسبب تلف است  ،   که عمد ندارد   ی و سبب  شود یم  سـبب و  نی روشن است کـه در جمـع ب

  )م.  ق332 ادهم( باشد يمباشر مسئول است مگر آنکه سبب اقو، مباشر
1- Mazeaud, prec, p. 619  

 تی از وضعی فشار ناشحت تدهید انی معنا که چون زنیشهرت دارد؛ بد) یفشار و عذاب آن(» agnoy of moment«ده  به قاعهی نظرنیا -2

 نیـ در ا . صـادر شـده اسـت     . م1819 بوده است که در سال       ییرأ،   قاعده نیمنشأ ا .  ندارد یتی و مسئول  ستیمقصر ن ،  کند یخطرناك اقدام م  

 کـه در    ردیـ گ ی قرار م  یتی و درشکه در وضع    دهد یکنترل درشکه را از دست م     ،  ادی و سرعت ز   یطایاحت ی در اثر ب   يا  راننده درشکه ،  پرونده

خـودش را از    ،   نجـات  يبـرا ،  شود ی درشکه واژگون م   ي به زود  نکهیبه تصور ا  ،  استی درشکه که شاهد قضا    مسافر.  است یشرف واژگون 

ـ ز. شـود  ی و واژگـون نمـ     شود ی متوقف م  زی به دنبال آن درشکه ن     ند؛یب ی صدمه م  شی پا  آن جهی و در نت   کند یدرشکه پرت م   ـ د  انی ـ  عل دهی  هی

 و  کنـد  ی دفاع را رد م    نی دادگاه ا  کند؛ یاستناد م ) دهید  انیز( خواهان   ری در مقام دفاع به تقص     زیخوانده ن . کند ی مطالبه خسارت م   یچ  درشکه

  ).p.190 Baker, BAKER (C. D. (1991): Tort, 5 th edition, sweet & Maxwell, London ,1991, (کند ی او صادر متیحکم به محکوم
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 به قصد    عمداً و  ی و شخص  کند ی حرکت م  رمجازی با سرعت غ   يا   که راننده  ي مورد ؛ مثل 1.ندارد

 شده ریتکب تقص درست است که راننده مرنجایدر ا، اندازد ی او ملی اتومبری خود را زیخودکش

ـ  و عرفاً حادثـه و ز      برد ی م نی او را پوشانده و از ب      ریتقص)  او عمد (ی قربان ری تقص یول،  است  انی

فروض و صور قابل تصور در فـرض        ،   اساس نی است؛ بر ا   »یاقدام قربان « منتسب به    شده جادیا

  .  قابل تصور استزی نجانیاول در ا

 در یشخص هرگاه« :دارد میمقرر  »506« مادهدر  )1390مصوب ( یمقانون مجازات اسال

ـ  و ءیشـ  ای دینما توقف،  ستین مجاز آنها در توقف که ییها محل ـ ا در را یوانیـ ح ای ـ قب نی  لی

ـ  نمـوده  مستقر را وانیح ای ءیش آن که یکس ای متوقف شخص،  ...سازد مستقر ها  محل  را اهر ای

 محـل  و راه وسـعت  با عابر که آن مگر باشد یم خسارات ریسا و هید ضامن،  است کرده لغزنده

 دار عهده بلکه،  ردیگ ینم تعلق او به خسارت فقط نه صورت نیا در که کند برخورد آن با اًعمد

2»شود یم زین وارده خسارت
   

   هر دوریبه تقصبودن ضرر منتسب  )ج

 ریتقـص ،  اسـت انی و عامل ز دهید  انی ز ری منتسب به تقص   جادشدهی ا انیه ز  فرض ک  نیدر ا 

  آن دو  نی خسارت ب   باید بلکه،  شود ی کامل او از مطالبه خسارت نم      تی موجب محروم  دهید  انیز

که منتـسب بـه      از خسارت    یاز مطالبه بخش   زیان دیده ،   و در واقع   شود  می تقس »نسبت تاثیر «به  

  . شود یمحروم م، خود اوست

ـ  تی مـسئول  می تقس اریمع،   برخوردار است  يادی و کاربرد ز   تی که از اهم   یحثب  آن دو   نی ب

 نکـه یدر ا ،   چند سبب در ورود خسارت دخالت دارنـد        ای که دو    يدر مورد ،  یبه طور کل  . است

ز  ازانی مسئول چه م   ،سباب از ا  کی و هر    شود ی م می تقس یی جبران خسارت بر چه مبنا     تیمسئول

                                                                                                                                       
1- Mazeaud, prec, p.617 

 از یکی رفتن نیاز ب، جهی و در نتری از دو تقص   یکی شدت و ضعف     ي که برا  يگریفرض د :  شده باشد  تر  نی سنگ ریخوانده مرتکب تقص   -2

ـ ا.  باشدتر  نی سنگ يگریدتقصیر   از   ری از دو تقص   یکی است که    نیا،   قابل تصور است   يگری وجود د  لیآنها به دل    فـرض در حقـوق مـا    نی

ـ کاتوز (ستیـ شـده ن     و سبک شناخته   نی سنگ ری مفهوم تقص  نی ب کیدر حقوق ما تفک   ،  اوالً،  رای ز کند؛ ی نم دایمورد پ  الزامـات خـارج از     ،  انی

 ریبحـث مـا فقـط در مـورد تقـص          ،   شود رفتهی و سبک در حقوق ما پذ      نی سنگ ری تقص نیب يبند  بر فرض که درجه   ،  اًی؛ ثان )301ص،  قرارداد

ـ            يرعمدی غ ری از تقص  تر  نیسنگ،  ي عمد ری معنا که تقص   نی قابل تصور است؛ به ا     يرعمدی و غ  يعمد  دو  نی اسـت و الّـا در فـرض جمـع ب

ـ  و کنـد  ی نمدای مورد پيگریتقدم آن بر د ،  جهینت و در    يگری از د  یکیتر بودن     نیبحث از سنگ  ،  يرعمدی غ ری دو تقص  ای و   ي عمد ریتقص  ای

ـ  از ا  ی مسئول حادثه رانندگ   صی در مورد تشخ   ی و رانندگ  یی از زمان افسران راهنما    يا   در برهه  ؛ستی ن صی و تشخ  نییکم قابل تع    دست  نی

دانـشگاه  ،  تهـران ،  ي دکتـر  نامه  انیپا،  ری تقص هینظر،  یمرتض،  زاده   قاسم :ك.ر.( درست نبوده است   رسد ی که به نظر م    کردند ی استفاده م  وهیش

 ي مورد را جزء موارد نیا،   شناخته شده است   نی سنگ ری که مفهوم تقص   ی حقوق ي از نظامها  ی در برخ  ی حت )359ص،  1372،   مدرس تیترب

 یکی که ی فرضيو برا) 884ص، الوسیط، يالسنهور(اند  ندانسته،  و به اصطالح آن را بپوشاندردی را در بر گيگرید، ری از دو تقصیکیکه 

ـ   نیفقط همـ ،  را بپوشاند  يگری باشد و د   تر  نی و به اصطالح سنگ    دتری شد گری د ری از تقص  ریاز دو تقص    و ي عمـد ری تقـص نی مـورد جمـع ب

ـ  ترنـد   نی سـنگ  ری و معتقد به تقدم تقص     اند  رفتهی را پذ  هی نظر نی ا سندگانی از نو  ی؛ برخ اند   را ذکر کرده   يرعمدیغ  آن ذکـر    ي بـرا  ی مثـال  ی ول

 )468ص، م1963، شرکه الطبع و النشر، بغداد، هیالطبعه الثان، ی شرح القانون المدنیالموجز ف، دیعبدالمج، میالحک:ك.ر.(اند نکرده
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ـ  را مع  »ریدرجه تقص « ی وجود دارد؛ برخ   ی متفاوت يدگاههاید،   هستند جادشدهی ا انیز  می تقـس  اری

 حکـم  يا عـده ، و سرانجام،  هر کدام در ورود ضرر را»ری تأثزانیم« یاند و برخ   دانسته تیمسئول

 و   بیان کردیم  در باب تعدد اسباب    را   ها  دگاهی د نیا. اند  دالنه پنداشته  را عا  »تی مسئول يتساو«به  

   1.کنیم میدر اینجا از ذکر آن صرف نظر 

  

   قاعده احسان:مدو مبحث

 کـه هرگـاه     ست معنا بدیناین قاعده   ،  باشد می،  »احسان«،  یکی از مسقطات ضمان قهري    

 آور   ضمان موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او       ،  کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران       

براي حفظ جان و دفع      سوزد و  می چنانچه شخصی ببیند که فردي در آتش افتاده و           مثالً؛  نیست

فرد ،   در این صورت   ،پتویی را بر روي او انداخته تا آتش خاموش شود         ،   از او مجبور شود    خطر

 2.اسـت   و خدمت به صاحب پتو را داشته       »احسان«قصد   زیرا او ،  ضامن قیمت پتو نخواهد بود    

  مطـرح  »قاعـده احـسان   « تحـت عنـوان      »فقه« و مسقط بودن آن در       »احسان« همباحث مربوط ب  

  . است

   قاعده احسانبنايم:  اولگفتار

  ل نقلیدلی: بند اول

بر افـراد  «: یعنی 3»ما علی المحسنین من سبیل«: آیه شریفه که فرموده است قسمتی از    از   »فقهاء«

                                                                                                                                       
در فرض مسئله که ،  اساسنی بر اد؛شو ی داده م»تی مسئوليتساو«حکم به ،  ضررجادیدر مورد دخالت چند سبب در ا» فقه امامیه «در   -1

 متـون  نیتـر  می در قدهی نظرنیا. شود ی نصف خسارت محروم مافتیاز در،  به خود دخالت داشته باشدانی در ورود زيگری با د  دهید  انیز

  :کند ی مانی را بی وجود دارد که هر کدام حکم متفاوتی چند متن قانوننهی زمنیدر ا» حقوق ایران« در .شود ی مدهی دیفقه

 مرتکـب خطـا     ی چنـد کـشت    ایـ هر گاه که دو     «: دارد ی مقرر م  ی در خصوص تصادم دو کشت     »1343« مصوب   ییای قانون در  »165« ماده. 1

ـ  اهمصیاگـر تـشخ  ،  حـال نی سر زده است؛ با ای است که از آن کشتيری تقصتی متناسب با اهمها ی از کشتکی هر   تیمسئول،  شوند  تی

  .»... مسئول خواهند بودي به نسبت مساونیطرف،  برسدکسانی به نظر نی طرفری تقصای نباشد و نبا استفاده از شواهد و قرائن ممک ریتقص

  . نسته است داتی مسئولمی تقساری از اسباب را معکیهر » نحوه مداخله«، »مسئولیت مدنی« قانون »14« ماده»2«بند . 2

 داللت دارد که ابتدا به درجه تاثیر توجه شده است و برخی مواد بر این امر در مواد مربوطه  ) 1390مصوب  (ی  در قانون مجازات اسالم   . 3

 و مباشرت به یخبر، عامل چند ای دو هرگاه« :دارد میمقرر  »520«مادهچنانکه در ، باید بر اساس تاثیر عوامل زیان خسارت را تعیین نمود

 تمـام  بـه  مـستند  تیـ جنا چنانچه و است ضامن اوست به مستند تیجنا که یعامل،  باشند داشته ریتأثی،  تیجنا وقوع در بیتسب به یبعض

ـ م به کی هر صورت نیا در که باشد متفاوت مرتکبان رفتار ریتأث مگر باشند یم ضامن يمساو طور به،  باشد عوامل  رفتارشـان  ریتـأث  زانی

  .است ضامن، سبب فقط، باشد آنها مانند و مجنون ای زیمم ریغ ریصغ، جاهل، اریاخت بی تیجنا در مباشر که یصورت در، ولندئمس

 ریتـأث  زانیم چنانچه،  نندیبب بیآس ای شوند کشته گریکدی با واسطه بی برخورد براثر نفر دو هرگاه« :دارد میهمان قانون مقرر     »521« ماده و

ـ د نـصف  محـض  خطاء مورد در و يگرید مال از کدام هر هید نصف ،يعمد شبه تیجنا مورد در باشد يمساو،  برخورد در آنها  هـر  هی

 است و بـا توجـه بـه قـانون            بر خالف عدالت   بنابراین با توجه به اینکه تقسیم مسئولیت      » ...شود یم پرداخت يگرید عاقله لهیوس به کدام

 را باید در مواردي به کار بست که امکان تعیین و تشخیص میزان تاثیر هر                باید گفت تساوي مسئولیت   ،  )1390مصوب  (مجازات اسالمی   

  . میزان تاثیر اسباب در نظر گرفته شودباید خسارت به مییک از اسباب مشخص نباشد واال 

 8ص، 4ج، فقهیه قواعد، بجنوردي -2

  91آیه /سوره توبه -3
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گرچه مراد از   ،   که اند   اینگونه استدالل کرده   »قاعده احسان «بر مفاد   ،  »نیکوکار هیچ سبیلی نیست   

 بیانگر یک قاعده عمـومی      ،لیکن جمله فوق  ؛  ستعذاب و کیفر اخروي ا    ،   در آیه شریفه   »سبیل«

، و کلی است که هرگاه شخصی به انگیزه خدمت و احسان موجب ورود ضرر به دیگري شـود                 

   1.شود نمیگیرد و ضامن محسوب  نمیمورد مؤاخذه قرار 

  دلیل عقلی: بند دوم

به عبـارت   ،   عقالنی قبیح است   ربه طو مؤاخذه شخص نیکوکار نسبت به احسانی که انجام داده          

 بـه طـور    شکر منعم هـم       و شود می محسوب   »منعم«مصداق  ،  دیگر عمل نیک شخص نیکوکار    

 شایـسته   »محـسن «بنابراین تشکر و قدردانی از      ،  عقالنی خوب ونزد اندیشمندان پسندیده است     

 یـاد   دالیـل عالوه بر   ،  »احسان«برقاعده   2.است؛ همچنانکه کفران نعمت هم زشت و قبیح است        

 »فقهـاء «این اسـت کـه      ،  شود میآنچه در کتب فقهی مشاهده       3. شده است  »اجماع« ادعاي   ،شده

 نظر به عـدم ضـمان   »محسن«  را ضامن ندانسته ودر فتاوي خود پیرامون شخص       »محسن«افراد  

   4.اند داده

  مستند قانونی:بند سوم

ـ انگ بـا  یشخـص  هرگـاه « :دارد مـی مقرر ) 1390مصوب ( مجازات اسالمیقانون  »504«ماده  زهی

 الزم او نـاموس  ایـ  عـرض ،  جان،  مال حفظ جهت به که را يرفتار ،يگرید به کمک و احسان

 مقـررات  تیـ رعا صـورت  در شود خسارت ای و صدمه موجب عمل همان و دهد انجام،  است

  .»ستین ضامن، یمنیا نکات و یقانون

بلکه همراه بـا    ،  این عدم مسئولیت به صورت مطلق نیست      ،  شود میالبته چنانچه مالحظه    

  . ات و نکات ایمنی و فنی استرشرطی است که همانا رعایت مقر

    احسان و مفاد قاعدهمعنا:  دومگفتار

خواه رساندن مالی به دیگـران      ؛  دیگري است  به معناي انجام دادن عمل نیکو نسبت به          »احسان«

 از  ممکن است از طریق دفع ضرر مالی یا معنـوي »احسان«همچنین ،  باشد یا ارائه خدمت نیکو    

  . شخص دیگر یا جلب منفعت به دیگري باشد

 توجـه با   5.اخذه آمده است  ؤحجت و م  ،  مشقت،  حرج،  شتم،   به معناي سب   »سبیل«واژه  

مـا علـی     و«معناي جملـه    ،   ترتیب باشد و با این    میبه معناي مؤاخذه    ،  سیاق آیه   و به شأن نزول  

                                                                                                                                       
  91ص، 3ج،  هجري قمري1408، چاپ دوم، دارالمعرفه، بیروت، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی -1

  32ص، قواعد فقهیه، بجنوردي -2

   258ص، 1ج، 1416، تبه مهرمک، قم، القواعد الفقهیه، محمد فاضل، لنکرانی -3

   به بعد96، ص کتاب الودیعه، 27ج ، جواهرالکالم، نجفی -4

  162ص، 6ج ، لسان العرب، جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور مصري، ابن منظور -5
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 را به هیچ وجه به سبب آنچه از عمـل نیکـوي او   »محسن«: شود میچنین  » المحسنین من سبیل  

عدم مؤاخذه او بـه     ،  »محسن«موضوع ضامن نبودن    ،  بنابراین .توان مؤاخذه کرد   نمی،  ناشی شده 

 کسی گوسفند دیگري را در بیابان پیدا کنـد و آن را بـه               مثالً ؛استان  و عدم ضم  معناي وضعی   

 اتفاقی سقف آن مکان فرو بریـزد و در          به طور  ولی ،جهت مراقبت به اصطبل خود منتقل نماید      

، »ما علی المحسنین مـن سـبیل      «به موجب آیه شریفه     ،  نتیجه موجب از بین رفتن گوسفند شود      

ضـامن محـسوب    ،  قـصد خـدمت بـه صـاحب گوسـفند را داشـته            ،  هچون شخص اقدام کننـد    

   1.شود نمی

یـا تحقـق    کافی است »احسانقصد «،  قاعدهبراي اجرايحال این سئوال مطرح است که     

 :فرمایـد  مـی  در پاسـخ بـه ایـن سـؤال           »فقهاء« یکی از    ؟ نیز شرط است   »واقعی« به طور احسان  

قاعـده  ،  ؛ بنـابراین  داشته باشد قصد احسان ن  ،  خص فاعل هر چند ش  ،  احسان واقعی شرط است   «

چه قصد احسان وجـود     ،   احسان باشد  »در واقع « که فعل    جاري است جایی  در   »قاعده احسان «

مـل  ع،  بلکه بایـد  ؛   احسان کافی نیست   نیت وقصد ،  بنابراین 2»داشته باشد یا وجود نداشته باشد     

، شـود  مـی ع ضرر صورت گیرد؛ زیرا آنچه از لفظ احسان فهمیده مصداق احسان باشد و دف   ،  نیز

   3.همین معناست

احسان هـم دفـع     ،  شود می فهمیده    احسان  قاعده همان طور که از عموم    ،  نکته دیگر اینکه  

یک حکـم   ،   احسان  در حکم به عدم ضمان   ،  بعالوه،  4شود می شامل   ضرر و هم جلب منفعت را     

لذا هم جلب منفعت نسبت به      ؛  استثناء پذیر و تخصیص بردار نیستند     ،  لیعقلی است و امور عق    

 دفـع   »عرف« بعضی اوقات در نظر       در چه بسا  واحسان است   ،  وهم دفع ضرر از مالک    ،  شخص

   5. نجات انسان از مرگ و هالکتمثل؛  تا جلب منفعتي داشته باشدبیشتراهمیت ضرر 

  موارد تطبیق قاعده :سوم رگفتا

  :شود می شامل  به شرح زیر مواردي را،قاعده احسان

  وي به ایجاد ضرر براي شخص به قصد احسان:بند اول

دفع ضـرر از او مجبـور        سوزد و براي حفظ جان و      میاگر شخص ببیند فردي در آتش افتاده و         

قـصد   «ويزیـرا  ؛ ضامن قیمت لبـاس نخواهـد بـود     ،  ن صورت در ای ،  شود لباس او را پاره کند     

اگر منزلی در معرض سـیل قـرار گیـرد و    یا ؛  و خدمت به صاحب لباس را داشته است   »احسان

                                                                                                                                       
   35ص، قواعد فقهیه، بجنوردي -1

  12ص ، همان، بجنوردي -2

   274ص ، 2ج، العناویناي،  مراغه -3

   279ص، 5ج، تا ، بیمطبعه النجف، نجف، تبیان فی تفسیر القرآنال، شیخ طوسی -4

  13ص ، 3ج، قواعد فقهیه، موسوي بجنوردي -5
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مقداري از  ،  اموال و اثاثیه فراوانی در آن باشد و افرادي به قصد جلوگیري از ورود آب به منزل                

. د بـود  نـ ضامن نخواه ،   از اموال تلف گردد    بخشی ،به این سبب   اموال را جلو سیل قرار دهند و      

کمتر از ضـرر اول     ) ضرري که وارد شده    ( ضامن نیست که ضرر دوم     »محسن«در صورتی   البته  

احسان ،  این فعل ،  بنابراین اگر ضرر وارده بیش از ضرري باشد که دفع و جلوگیري شده            ،  باشد

 عمل لغو و بیهـوده بـه         یک خص یا اقدام او   بلکه در این صورت فعل ش     ،  به صاحب مال نیست   

  . آید میحساب 

 دانسته  »قاعده احسان «را از مصادیق     قانون مدنی  1»306« مفاد ماده    »حقوقدانان«برخی از   

معـین کـرده و از      ،   به مالک  ماده براي امکان رجوع مدیر فضولی     این   از شرایطی که     : معتقدند و

تواند مخارجی را کـه بـراي اداره      میآید که مدیر در صورتی       میاصل عدم والیت بر دیگران بر       

بنابراین .  ویاري اقدام کرده باشد»قصد احسان«اموال مالک هزینه کرده است مطالبه نماید که به 

سان یـا قـصد اداره مـال بـراي          قصد اح ،  »اداره فضولی اموال غیر   «شرایط تحقق نهاد حقوقی     از  

 که آن را از استیالي نامشروع خارج کـرده ودر زمـره اعمـال مبـاح و محتـرم در                     است دیگري

   2.آورد می

   به دیگريایجاد ضرر براي خود به قصد احسان: بند دوم

 مجبـور شـود   ،   و براي حفظ جان ودفع ضـرر از او         ریزي دارد  نخواگر شخص ببیند که فردي      

کننـده   زیرا پـاره ؛  ضامن قیمت لباس خواهد بود    ،  در این صورت آن فرد    ،  لباس خود را پاره کند    

خسارتی به  » محسن«بنابراین اگر از عمل      3، و خدمت به وي را داشته است        قصد احسان  ،لباس

را اسـتنباط  » اثبات حکم «جبران شود واگر از قاعده احسان» محسن الیه «باید توسط   ؛  وي برسد 

   4. این خسارت قابل جبران است،کنیم

   به خوداحساناضرار به غیر براي : ومسبند 

 مـثالً رساند؛   میبه دیگري آسیب    ،   شخص براي جلوگیري از ورود ضرر به خود        ،در این حالت  

در ایـن  ؛ کنـد  مـی  میوه دیگري برخـورد      هاي   جعبه  براي احتراز از سقوط در پرتگاه به       اي  راننده

   5. هستند»عامل زیان« مسئولیت مدنی قائل به »فقهاء«حالت 

                                                                                                                                       
رد اداره کنـد   یا کسی که حق اجازه دا و امثال آنها را بدون اجازه مالکاگر کسی اموال غایب یا محجور«:  قانون مدنی306مطابق ماده   -1

مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبـوده اسـت        ،  در صورتی که تحصیل اجازه در موقع      . خود را بدهد   باید حساب زمان تصدي   

ـ              حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی      مـستحق اخـذ   ،  ده اگر عدم دخالت یا تاخیر دردخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کنن

 .»مخارجی خواهد بود که براي اداره کردن الزم بوده است

   512ص، ضمان قهري، کاتوزیان -2

  181ص، مسئولیت مدنی، صفایی -3

 166ص، ضمان قهري، بهرامی -4

 94ص، 1ج، القواعد الفقهیه، مکارم شیرازي -5
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   به ثالثاضرار به غیر براي احسان: مچهاربند 

از کپـسول آتـش     ؛  او مجبور شـود    اگر شخص ببیند که فردي در آتش افتاده و براي حفظ جان           

تـوان معـاف از      نمی برخی معتقدند که عامل زیان را        ،در این حالت  ؛  انی دیگري استفاده کند   نش

زیرا هر چند او نسبت به ثالث نیکی نموده است و ضرر بزرگی را از او دفع                 ،  مسئولیت دانست 

بایـد خـسارت ثالـث را       ،  بنابراین 1.لیکن نسبت به زیان دیده احسانی نکرده است       ،  نموده است 

 سـود بـرده مراجعـه       النهایه براي جبران خسارت به شخصی کـه از ایـن احـسان            ؛  یدجبران نما 

  .کند می

ضمان را بایـد بـر   » من له الغنم فعلیه الغرم  «معتقدند بر اساس قاعده     نیز  برخی  ،  در مقابل 

 نیـز آورده شـده   قرار داد و در ایـن بـاره دالیـل نقلـی           ،   سود برده  عهده کسی که از این احسان     

   2.است

   منافع عمومی حفظ براياضرار به افراد:مپنجبند 

بلکـه قـصد    ،   براي خدمت به شخص یـا گـروه خاصـی نباشـد            »محسن«چنانچه اقدام شخص    

 جـاري   »قاعده احـسان  « به منظور رعایت مصلحت عمومی باشد؛ آیا در این مورد هم             »محسن«

  ؟ است

قاعـده  «آید که این مورد هم داخـل در          میفقهی اینطور بدست    در کتب    از برخی مطالب  

سنگی قـرار   ،   کسی به قصد عبور مردم و مصلحت عمومی در داخل آب           مثالً؛  باشد می »احسان

، شخص اقدام کننده ضـامن نیـست      ؛   ضرري به دیگري حاصل آید     ،داده ولیکن در اثر این اقدام     

 به صراحت به این موضـوع فتـوا         »عالمه حلی «و   »شهید ثانی «،   بوده است  »محسن«،  زیرا فاعل 

   3.اند داده

، اگر شخصی درملـک دیگـري     : اند   مسأله اظهار داشته   ایندر  ) ره (»امام خمینی «همچنین  

حافر ضـامن نیـست و اگـر ایـن کـار را             ؛   به این کار راضی شود     چاهی حفر کند و آنگاه مالک     

   4.باشد نمیحفر کننده چاه ضامن ؛  انجام دهدینبدلیل رعایت مصلحت عابر

  

 مسئولیتهه علل موج:  سوممبحث

جام شده زیرا فعل ان،  معاف استمسئولیتفاعل از ، با وجود زیانبار بودن فعل، در برخی موارد  

                                                                                                                                       
 180ص، مسئولیت مدنی، اییصف -1

 81ص، 1388، انتشارات خرسندي، تهرانها،   وجبرانحقوق مسئولیت مدنی، حسن، ره پیک -2

  151ص، 5ج، الروضه البهیه، شهید ثانی -3

   564ص ، 2ج، الوسیلهتحریر، امام خمینی -4
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خـسارت ناشـی از     ،  توان گفت در اینگونه موارد     میگیرد و یا     نمیمره اعمال نامشروع قرار     در ز 

در ادامه  ،  شود مییاد  » عوامل موجهه «این امور که از آن به       ؛  فعلی است که قابل سرزنش نیست     

  .گیرد میبحث مورد بررسی و ارزیابی قرار 

  دستور مقام صالح قانونی یا قانونحکم :  اولگفتار

 یمسئولیت،  زیانی به دیگري وارد کند    ،  »دستور مافوق «یا اجراي   ،  قانون ي در مقام اجرا   یاگر کس 

» ونیبدون مجـوز قـان    «که در آن عبارت    »مسئولیت مدنی « قانون   »1«از مفاد ماده  . نخواهد داشت 

 را تقصیر مـامور ،   بطور مطلق  »قانونحکم  «البته  .این موضوع قابل استنتاج است    ،  ذکر شده است  

دیگـر اینکـه مقـام      ،  قابلیت اجرایی داشته باشد   و   باید معتبر بوده     »قانون« بلکه،  کند نمیبرطرف  

 اقـدام   ،اگر خـارج از حـدود صـالحیتش        را اجرا کند واال      »قانون« ،صالح در حدود صالحیتش   

 اداري  هـاي    و دسـتورالعمل   قانون اجرایی   هاي  آیین نامه .زیانباري انجام دهد مسئول خواهد بود     

 قانون مجـازات اسـالمی    » 157«ماده »مورأم« و   »آمر«در خصوص   .باشند می »قانون«نیز در حکم    

  :داند نمی مجازات قابل مور راأبا شرایط زیر عمل م) 1390مصوب(

  .باشد قانون اجازه ای حکم به رفتار ارتکاب که یصورت در ـ 1

  .باشد الزم اهم قانون ياجرا يبرا رفتار ارتکاب که یصورت در ـ 2

  .شدبا صالح يذ مقام یقانون امر به رفتار ارتکاب که یصورت در ـ 3

شود کـه بـر خـالف        می در صورتی موجب رفع مسئولیت       »مقام مافوق «دستور،  همچنین

 مسئولیت متوجه آمـر   ،   بر خالف قانون باشد    مافوقاما اگر دستور مقام     ؛  قوانین و مقررات نباشد   

ات مجـاز قانون مدیریت خـدمات کـشوري و قـانون    ،   در این خصوص   که خواهد شد    مورأم و

  . باید مورد توجه قرار گیرد)1390مصوب ( اسالمی

 هـاي   کارمندان دستگاه « :)1386مصوب( قانون مدیریت خدمات کشوري    »96«مطابق ماده   

مر روساي مـافوق خـود را در   وااحکام و ا، د در حدود قوانین و مقرراتباشن میاجرایی مکلف  

قام مافوق را بر خالف قوانین و مقـررات  م اگر کارمندان حکم یا امر، اعت نمایند امور اداري اط  

به مقام مافوق اطالع    ،  مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات        ،  اداري تشخیص دهند  

، مقام مافوق کتبـاً اجـراي دسـتور خـود را تاییـد کـرد              ،  در صورتی که بعد از این اطالع      . دهند

کارمندان مکلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان               

ایـن مـاده مخـصوص کارمنـدان     ، »نخواهد بـود و پاسـخگویی بـا مقـام دسـتور دهنـده اسـت         

  . اجرایی است ونمی توان آن را به تمامی کارمندان دولت تعمیم دادهاي دستگاه

 امر به هرگاه« :دارد میمقرر  ) 1390مصوب( ات اسالمی قانون مجاز » 158« ماده،  همچنین

 قـانون  در مقـرر  مجـازات  بـه  مأمور و آمر شود واقع یجرم،  یرسم مقامات از یکی یرقانونیغ
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ـ ا تـصور  بـه  و قبـول  قابـل  تباهاش علت به را آمر امر که يمأمور لکن،  شوند یم محکوم  کـه  نی

 مربوطـه  مقـررات  تـابع  ضـمان  و هیـ د در و شود ینم مجازات،  باشد کرده اجراء،  است یقانون

  .»است

 از   بـه کلـی    »مـسئولیت مـدنی   « نخواسته   »قانونگذار« که    کرد استنباطتوان   میاز این ماده    

له باشد؛ در ارتباط با جمع این       أ به دلیل مبناي فقهی مس      برداشته شود؛ شاید این امر     مورأ م عهده

در خـصوص  ،  با توجه به الحق بودن ایـن قـانون  ؛توان گفت می با قانون خدمات کشوري   ماده

، باشـند  مـی موران بجز کارمندان دستگاههاي اجرایی که مشمول قانون خدمات کشوري           أسایر م 

بـه طـور    ،   را به طور کلی از مسئولیت مبرا دانست؛ در عین حـال            ینمورأمسایر  توان   نمیدیگر  

  . در تفسیر این مواد راهگشا خواهد بود»حقوقدانان«حتم نظرات جدید 

  اذن:  دومگفتار

یا جـان   ضرر به مال    اجازه  ،  به فاعل  این است که وي پیش از ایراد ضرر           مالک »اذن«مقصود از   

تواند نـسبت بـه امـوال        میاز آنجا که هر کس      ،   مالی هاي  ؛ در خصوص ضرر   داده باشد خود را   

 مثـل ؛   نابودي مال خـود را بدهـد       در »اذن«دارد به دیگري نیز     بنابراین اجازه   ،  خود تصرف کند  

 موجـب   ، در مال  البته اجازه تصرف  ،  اب کند  را خر  اش  اینکه کارگري را اجیر کند تا دیوار خانه       

 و عرفاً نیز مردم اجازه  استاتالف زیرا تصرف منصرف از، اجازه متصرف در ایراد ضرر نیست     

،  داده باشـد   اتـالف تخریـب و     در   »اذن« اگر مالک    ؛ ولی دانند نمی »اتالف«تصرف را مساوي با     

 »30« غیراختالفـی اسـت و از مـاده    ی مـال ياین مطلب در ضـررها   . ی ندارد ولیتمسئضرر  فاعل  

ن کـسی   ی بنـابرا  .محـل بحـث اسـت      ی جسم هاي   در زیان  یول،   قابل استنباط است   قانون مدنی 

 گفتـه   »حقـوق غـرب   «در  . لطمه وارد کنـد   عمداً  تواند به دیگري اجازه دهد تا به جسم او           نمی

 نیز با توجه بـه      »حقوق اسالم «در  .  است اخالق حسنه   و  خالف نظم عمومی   »اذن«شود این    می

 و نـه     است واقع حکم   در ،احترام جسم انسان و اینکه حق انسان در صیانت و حفظ جان خود            

   .شناخته نشده است مجاز این امر، حق

عامـل زیـان را از مـسئولیت مبـرا          ،  در مـواردي  ،  )1390مصوب( قانون مجازات اسالمی  

 و نیوالد اقدامات : قانون مذکور  »157«  ماده »4« و   »3« بند   مستفاد از  مثال   عنوانبه  .دانسته است 

، شـود   انجـام  آنهـا  حفاظـت  ایـ  بیتأد منظور به که نیمجان و صغار سرپرستان و یقانون اءیاول

 عمـل ،   و همچنـین   باشـد  محافظت و بیتأد متعارف حد در مذکور اقدامات که نیا به مشروط

 و يو یقـانون  ندگانینما ای سرپرستان ای اءیاول ای شخص تیرضا با که مشروع یطب ای یجراح

موجبـات معافیـت از مـسئولیت       از  ،  شـود   انجـام  یدولت نظامات و یعلم و یفن نیمواز تیرعا

  .است
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 این است که پزشک حتـی   »فقهاء«چنانکه پیشتر دیدیم نظر مشهور      ،  در خصوص پزشک  

 البته باید اشاره شود کـه در       1؛ بگیرد »برائت«ضامن تلف است مگر اینکه      ،   بیمار در صورت اذن  

ی و عـدم مهـارت خـود مـسئول      احتیـاط  بـی  پزشک در مقابل     ،فرض تحصیل رضایت اولیه نیز    

ـ  می آنچه زیرا،  است بـه معنـاي   ، درمـان اسـت و رضـایت وي   ،  موضـوع رضـایت باشـد   دتوان

   2.ی نیستمباالت بیی و احتیاط بی

  رزشیعملیات و :گفتار سوم

 خطرنـاك از    يوقـوع رخـدادها   ،   شـود  تی رعا نی اگر همه مقررات و قوان     ی که حت  یی آن جا  از

 کـه خـالف     يجز در مـوارد     را »یحوادث ورزش «،  »قانونگذار«لذا  ،  ستی ن کی قابل تفک  ورزش

ـ ز؛  ندانسته اسـت ب مسئولیتموج،  استی و قانون  یمقررات شرع  ـ  زرای ـ  دانی  اتیـ عمل  ازدهی

ـ  ازعمل یخـسارات و صـدمات ناشـ      ،   تماشـاگر  ایـ  کنی اعم از بـاز    یورزش  را در   ی ورزشـ  اتی

   3. استرفتهیپذ، چارچوب مقررات

 و »یورزشـ  اتیـ عمل«، )1390مصوب( قانون مجازات اسالمی»157«  ماده»2« بند مطابق

 ورزش آن بـه  مربـوط  مقـررات  نقـض  ،حوادث نیا سبب نکهیا بر مشروط آن از یناش حوادث

عـدم  در مـورد  .شـوند  نمـی موجـب مـسئولیت    باشـد  نداشته مخالفت یشرع نیمواز با و نباشد

 کـه   انـد   سـاخته  مطرحرا   هین توج یابرخی   ،دید آ ی که ممکن است در ورزش پد      هایی  تیمسئول

ن ی از ب  آن از   یت ناش ی مسئول )خطر پذیري ( استقبال کرده   خود از خطر   يچون ورزشکار با رضا   

ت ی بتواند مـسئول    به طور مطلق   خطر پذیري را اگر   یز،  ستینصحیح  ن استدالل   ی ا یول 4.رود می

ـ     به خـود    از اضرار  یناش ـ  ی را از ب ـ با،  ردن ب بـا  ،  زیـرا افـراد   ،  دانـست را هـم مبـاح       5»دوئـل «د  ی

قوانین و مقررات هر ورزش را در نظر گرفت         د  یپس با ،  روند می به استقبال مرگ     »پذیريرخط«

   6.و متناسب با آن تقصیر ارتکاب یافته را شناخت

                                                                                                                                       
ض أو نقـصان طـرف منـه        ی وراء الوصف فاتّفق موت المـر      باشر أمره من دون مباشره أمر     یض أو لمن    یصف الدواء للمر  یب تاره   یالطب« -1

فمع ،  ه التلف یتند إل سیأو جرحه ف  ،  فصدهیشربه الدواء أو    یباشر کأن   ی يو اخر ،  رهیه مع أنّ المباشر غ    یستند التلف إل  یف  یشکل ضمانه فک  یف

رتفع الضمان مع   ی ی األموال حتّ  س مثل یألنّ بدن اإلنسان ل   ،  ر مأذون یمأذوناً أو غ  ،   القاعده الضمان سواء کان قاصراً أو حاذقاً       یاالستناد مقتض 

  )188ص، 6 ج،  شرح مختصر النافعیجامع المدارك ف، خوانساري(» التصرّفیاإلذن ف

 ي در معالجـه  ،  گرچـه متخـصص باشـد     ،    و دامپزشـک   طاریهر گاه ب  «:داشت میمقرر  » 1370«مجازات اسالمی مصوب     قانون   321ماده   -2

طـار و  یا بیـ ب یـ هر گـاه طب «:گوید میهمان قانون 322و ماده » .  صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است         هر چند با اذن    یوانیح

  »د آمده نخواهد بودیدار خسارت پد عهده، دی حاصل نماوان برائتیا از صاحب حی او یا ولیض یه درمان از مرمانند آن قبل از شروع ب

  58 تا 37صفحه ، 43شماره ، 1378، یاسیمجله دانشکده حقوق و علوم س، ی ورزشتی و مسؤولی ورزشيخطا، کاتوزیان -3

 84ص ها،   و جبرانحقوق مسئولیت مدنی، ره پیک -4

 یت و آگـاه   ین با رضا  ی طرف  و گرفت می صورت   يزیم بر سر تصاحب چ    ی قد يزمانهادر   و تن به تن است که        یجنگ اشراف رقابت یا    -5

  .پرداختند مین جنگ یبه اکردند و  می پذیري خطر

 ی الزامـ آن ورزش موجـود در  هـاي  تیـ  شده بـا واقع يگری که سبب صدمه به د   یکنی باز يب بدون خطا  ین معنا که اثبات قابل تعق     یبد -6

 آنان یآگاهي،  آنان در باز ی نسب هاي  مهارت،   شرکت کنندگان  یت بدن یوضع،  سني،  نوع باز : نه عبارتند از  ین زم ی در ا  یاساس عوامل. است
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، مرتکـب ، ادثـه شـود   و منجر به حردی بر خالف مقررات انجام پذ    »ی ورزش اتیعمل« اگر

مجموعه ، مقصود از مقررات .ردیگ می قرار بیتحت تعق ،   ورزش نیهمانند حوادث خارج از زم    

ـ  بـه صـورت مـدون در رابطـه بـا عمل            ها   و انجمن  ها  اتیه،  ها  ونی است که فدراس   يموارد  اتی

  .اند  کردهمیتنظ، یورزش

بـا او   ،   اتفـاق افتـد    اي  حادثـه ،  زشـکار  ور ي مقررات ازسو  نینقض ا  اثر  هرگاه بر  نیبنابرا

ـ ا در .رفتار خواهد شد  ،  است نی که در خارج از زم     ي عاد  فرد مانند ـ  م نی ،  چنـد نکتـه    ر ذکـ  انی

  :رسد می به نظر يضرور

مانند اهانت و کتـک     ،  شود می انجام   ی ورزش تی فعال نی که درح  ی ورزش ریاقدامات غ  -1

  . نخواهد بودفری از تحمل کها  آنتیسبب مصون، ی و اماکن ورزش بوده و ورزشجرم، يکار

ـ توان ا  نمیاما  ،  اند  اشکال بی و   زیجا،  ی از حرکات ورزش   ياریبس - 2  جـواز را در     نی

 کـه در پوشـش حرکـات     ایـم    دانست واال به ورزشکار اجازه داده      يجار،  هر زمان و مکان   

تواند تـوپ را     می »بالتبسک« در   کنیکه باز نیا لمث؛  دن دست ز  ی به هر اقدام   یظاهراً ورزش 

ـ  قرار دهد کـه بـه صـورت حر         يری توپ را محکم در مس     تواند نمی اما،  با دست بزند    فی

تـوپ را   ،  در محدوده پرتاب توپ قرار دارند     ،   که بدون توجه   ی کسان ي به سو  ایبخورد و   

شـود   نمـی ضمان منتفی   ،  خسارت شود  به   یاگر منته ،  بنابراین در اینگونه موارد   . پرت کند 

 کـرده   جادی شود که حادثه را ا     یکنیتواند منجر به قصاص باز     می یحت،  فوتو در صورت    

  .است

، مثالً در قانون چهارم فوتبال    ؛  باید رعایت شود    نیز یمقررات مربوط به وسائل ورزش     -3

اجناس  ای کی پالست ای از چرم    یستی کفش با  هاي   آمده است که پل    کنانی باز لیتحت عنوان وسا  

بـه علـت نقـض      ،   موجـب صـدمه شـود      ي فلـز  هاي   استوك  با کنی باز  اگر نیبنابرا؛  مشابه باشد 

  .مسئول خواهد بود، مقررات

 کـه مخـالف بـا       یدهد مقررات  می نشان   »ی شرع نیمواز« مخالف نبودن مقررات با      دیق -4

 یمسابقات و   ها   ورزش نیبنابرا؛  شود نمی مسئولیت  ورزشکار از  تیسبب معاف ،   است ی فقه یمبان

ـ  است به استناد آ    ری به غ  يذای ا ای نفس و    يذایکه مستلزم ا   ـ  با تلقـوا وال« هی ـ  کمیدی  » التهلکـه  ی ال

 کـشتی    مثل ها   گونه ورزش  نی از ا  یدث ناش احو . ناسازگاراست ی شرع نیاشکال دارد و با مواز    

                                                                                                                                       
، بینـی  پـیش ر قابـل  ی و مخاطرات غي بازینوع خطرات ذات،  بودناي ا حرفهیدگاه آماتور  یت آنان از د   یوضع،  از مقررات و عادات و رسوم     

هر بازي بایـد مـورد بررسـی     در ي کهگریمالحظات متعدد د  و باالخرهي پرداختن به بازيزان رغبت برا یمی،  زات حفاظت یا تجه ی ها  لباس

 وجود تیفه و صدمات به بار آمده رابطه سببی در انجام وظین کوتاهی ب به طور مثال باید.البته اصول کلی باید مد نظر قرار گیرد    .قرار گیرد 

ا ترك فعـل    ی مورد نظر به صورت فعل       يبر عهده خواهان است که ثابت کند خطا        این امر ر  ی بر تقص  ی مبتن يدر دعوا ؛یا اینکه    باشد داشته

 . بوده استي در صدمه به ويا سبب موثری و یسبب اصل ،ن عملیصورت گرفته و ا
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مـصداق فعـل     چـون شـرعاً      اما،  ردی صورت پذ  ه مربوط ونیگرچه مطابق با مقررات فدراس    ،  کچ

 ي بـرا  »يفـر یک« و   »مـسئولیت مـدنی   «رج بوده و متضمن     خااز شمول ماده    ،  شود می یحرام تلق 

   1. خواهد بودتکبمر

  اضطرار:  چهارمگفتار

ـ    ،  شود میمجموعه اوضاع و احوالی است که موجب        ،  »اضطرار«مقصود از    ل انسانی علیـرغم می

 2،به دیگري خـسارت وارد کنـد  ، تناب از زیان بزرگتر جیا براي ا  براي دفع ضرر از خود      ،  باطنی

  . اینکه کسی براي رساندن بیمارش به بیمارستان مجبور شود از وسیله دیگري استفاده کندمثل

 »فقهـاء « گروهی از ؛اختالف شده است، ناشی از عمل اضطراري  مسئولیت  مساله رفع    در

و ) رفع حکـم تکلیفـی    (فرد مرتکب گناه نشده وکیفري بر او نیست         ،  معتقدند در اینگونه موارد   

قابلیـت  ،  گروهـی دیگـر   امـا   ؛  )رفع حکـم وضـعی    (همچنین الزم نیست خسارتی پرداخت کند     

 و معتقدنـد تنهـا مجـازات        انـد  ی نموده  نف  را )جبران خسارت (  در رفع احکام وضعی    »اضطرار«

و اگر ،  از باب لطف وامتنان است و این امر    برداشته خواهد شد   »مضطر« شخص   عهدهوکیفر از   

 انـد   گفته  نیز بعضی 3.ایم  در حق زیاندیده ظلم کرده    ،   نیز برداشته شود در واقع     »مسئولیت مدنی «

 ،احکام وضعی به  اما نسبت   ،   مشترك هستند  )مجازات(در رفع حکم تکلیفی    »اکراه« و   »اضطرار«

توانـد   نمـی  »اضـطرار «  ولـی  ،اسـت  تکلیفی و وضعی      رافع حکم  »اکراه«باشند؛ زیرا    میمتفاوت  

   4.حکم وضعی را رفع نماید

موجـب رفـع    ،  جـازات  عالوه بر رفع م    »اضطرار«،  برخی معتقدند ،  میان حقوقدانان نیز  در  

زیرا هر انسان متعارفی در شرایط اضطراري براي رفـع ضـرر           ،   نیز خواهد شد   »مسئولیت مدنی «

کند که ضرر کمتري ایجاد کند و اینکار تقصیر نیست؛ از طرفی منطقی              میمهمتر اقدام به کاري     

به  5. بر قرار باشد»مسئولیت مدنی« شود لیکن  موجب رفع مسئولیت کیفري»اضطرار«نیست که 

ـ   توجهبا  ،   ناشی از اضطرار   مسئولیت مدنی رفع   پذیرش   رسد مینظر     و حقـوقی   نی فقهـی  ا به مب

  : زیرا،دشوار است

مرتکـب  ،   براي منـافع خـود یـا نزدیکـانش         معنی ندارد که کسی در شرایط اضطراري      . 1

، در قبـال زیـان وارده بـه دیگـري         ،   در عـین حـال     شود و خسارت  ،   و در نتیجه   »فعل اضراري «

                                                                                                                                       
 ینیحـس و 149ص ، 10ج ، شرح لمعه،  ی ثان دیشهو  106ص  ،  42ج  ،  جواهر الکالم ،  ی نجف و،  431ص  ،  8ج  ،  یالمغن،  ابن قدامه : ك.ر -1

   258ص ، 14ج ، شرح ارشاد عالمه، برهانمجمع الفائده و ال، یلیمقدس اردبو 289-290ص ، 10ج ، مفتاح الکرامه، یعامل

  175ص، مسئولیت مدنی، صفایی ورحیمی -2

   48ص، )بخش جزا(قواعد فقه، محقق داماد -3

، 1 ج، سـب ه المکایحاش، یزدي(؛ »ضا دون االضطراری أیرفع الحکم الوضعی فهما متفاوتان فإنّ اإلکراه     ی الحکم الوضع  یأما بالنّسبه إل  ...« -4

  )147ص، 26ج، مدارك العروه، اشتهاردي: ؛ و نک120ص

  44ص، وقایع حقوقی، کاتوزیان -5
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 در فـرض    »نفی ضمان « بر امت است و      »لطف«در صدد    1»رفع«حدیث  . ی نداشته باشد  مسئولیت

  .  به زیان دیده است»ظلم« بلکه »لطف«  مغایر،فوق

لـیکن تنهـا    ،  تقصیر نیـست  ،  درست است که در موارد اضطراري انجام عمل آسیب زا         . 2

 بـه   »قانونگذار«،  تقصیر نیست و چه بسا در اینگونه موارد       ،  »حقوق«  و »فقه« مبناي مسئولیت در  

   2. نظر داشته است»اتالف« مثل، ر بدون تقصیهاي مسئولیت

 »اضـطرار «جه  ی در نت  یگر کس ا«:مقرر شده است   قانون مدنی » 206«ماده  همچنانکه در   . 3

؛ در این مـساله     » معتبر خواهد بود   يمکره محسوب نشده و معامله اضطرار     ،  اقدام به معامله کند   

رفـع  ،   بـراي ورود بـه معاملـه       »مـضطرّ « انگیـزه    زیرا،  نیز حکم جبران خسارت قابل رفع نیست      

و یـا  ، غیرنافـذ دانـسته شـود      »اضطرار«معامله به ادعاي    ،   است و اگر بنا باشد     شخصی خسارت

 و غیر قابل متزلزلو خسارات بسیاري از معامالت  ،   نفی شود  »اضطرار«جبران خسارت به دلیل     

   3.جبران خواهند ماند

رسـد   مـی بـه نظـر     ،  بنابراین با توجه به مسائل گفته شده خصوصاً نـص صـریح قـانونی             

  .شد کماکان باقی با»مضطر« مسئولیت مدنی

  )هشدار( تحذیر :پنجم گفتار

بر اساس ایـن     4.اخذ شده است  » قد اعذر من حذّر   « است فقهی که از حدیث       اي   قاعده »تحذیر«

 توجـه خطـري م  ،  آننجـام   اگر کسی پیش از اقدام به کاري که احتمال دارد از رهگـذر ا             ،  قاعده

                                                                                                                                       
 عن«: است نیچن صدوق خیش تیروا به بنا ثیحد متن. باشد می فقه اصول مباحث در تیاهم حائز و مشهور ثیاحاد از،  رفع ثیحد -1

 و،  قـون یطی ال ما و،  هیعل اکرهوا ما و،  انیالنس و الخطأ :هتسع یامت عن رفع: آله و هیعل اهللا یصل اهللا ولرس قال،  قال السالم هیعل عبداهللا یاب

، 2/417 ج،  خـصال ،  353،  دیـ توح (»هبشف نطقی لم ما الخلق یف هالوسوس یف التفکر وه  ریالط و،  الحسد و،  هیال اضطروا ما و،  علمونی ال ما

 کـه » ...خـصال  تسع یامت عن وضع«: آمده يگرید سند به،  هاالم عن رفع ما باب/2ی،  کاف در ینیکل خیش تیروا به و )2/280،  االنوار بحار

 از زیـ چ نـه : فرمودنـد ) ص (خدا رسول: فرمود) ع (صادق امام«: است نیچن ثیحد ترجمه. ندارد یتفاوت فوق نقل با ظاهراً یمعن نظر از

 بـه  چـه  آن و ندانند چه آن و،  ندارند را انجامش توان چه آن و شوند وادار آن بر چه آن وی،  فراموش و خطا: است شده برداشته من امت

 در زین يگرید اتیروا البته.»اورندین زبان به را آن که یوقت تا نشیآفر در وسوسه در دنیشیاند و،  )بد فال (رهیط و حسد و دهند تن ناچار

 بـا  یمعن اصل و مطلب روح جهت از که،  است دهیگرد ادی خصلت سه گرید بعض در و زیچ چهار فقط یبعض در که شده وارد باب نیا

ـ ا در شـدن  برداشـته  و رفـع  از مقصود که نیا در. باشد شده اکتفا ایاش اهم به آنها در است ممکن که رایز،  ندارند یمنافات هم  اتیـ روا نی

 یبعـض  بـه  نـسبت  رود یم احتمال هم و،  باشد عقاب و مؤاخذه رفع مقصود دیشا «گفته »یمجلس عالمه«،  دارد وجود یاحتماالت ست؟یچ

ـ  هـر  و ثیحد نیا رامونیپ،  برائت باب در،  فقه اصول يعلما و »باشد آن یفیتکل حکم ای ریتأث ای و،  آن اصل  بحثهـا  آن جمـالت  از کی

  ، است »رفع «یمعن همان است کالم محل شتریب چه آن و، اند کرده

  178ص، یمسئولیت مدن، صفایی ورحیمی -2

 -قاعات الصادره من المـضطر یحکم بفساد العقود و اإل  ی فال بد و أن       ث الرفع یع المکره من جهه حد    یتوهم أنه إذا ثبت بطالن ب     یأنه قد   « -3

و من الواضح أن الحکم ، نان مقام االمتیث الرفع وارد فیندفع بأن حدیو لکنه . بایو قد تقدم مثاله قر    ،  ثین ذلک الحد  ی لع -ألجل االضطرار 

، 3 ج،  مـصباح الفقاهـه   ،  خـویی  (»ث الرفـع  یه مشموله لحد  یه فال تکون المعامله االضطرار    یو عل ،   خالف االمتنان  یبفساد معامله المضطر عل   

  )293ص

ـ      ی أَحدهم الْآخَرَ بِخَطَرِه فَدقَّ رباع     ی فَرَم لْعبونَ بِأَخْطَارِهم ی ع   ی زمنِ عل  یانٌ ف ی عبد اللَّه ع قَالَ کَانَ صب      یعنْ أَبِ « -4 ک إِلَ ذَلـ عفَرُف بِهاحیه ص 

یأَمنؤْمیرِ الْمالرَّام ینَ ع فَأَقَامالْب یذَّرنْ حم ذَرأَع قَالَ قَد ثُم اصصالْق نْهأَ عرذَارِ فَدذَارِ حقَالَ ح 292ص، 7ج، کافی، کلینی (؛»نَه بِأَنَّه(  
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خـسارت  ی نکنـد و     تـوجه  وي   »هشدار«و مخاطب یا شنونده به      ،   دهد »هشدار«،  دیگري گردد 

 ماننـد   ؛ی نخواهـد داشـت    مـسئولیت  وارده به مخاطـب      هاي  هشداردهنده در قبال خسارت   ،  ببیند

 شـهرداري و یـا       کـه توسـط کـارگران      هـایی    یا حفـره   ها  کانال که قبل از     اي  عالیم هشداردهنده 

   .شود مینصب ، پیمانکاران براي ارائه خدمات شهري

  : شرایطی بدین شرح الزم است، موجب رفع ضمان شود»یرذقاعده تح«براي اینکه 

 هشدار؛ یعنی هشدار باید به نحوي باشد که کـسی کـه در معـرض خطـر                 موثر بودن    -1

هشدار دهنده بتواند ثابـت کنـد هـشدار وي بـه نحـو          ،  فته آگاه شود و در صورت لزوم      قرار گر 

  .شده است می »تحذیر« باعث ،متعارف

هشدار به طرف؛ خسارت دیده باید متوجه اخطار شـده باشـد و اال چنانچـه                رسیدن   -2

  .شود نمیضمان زایل ، شدار صوتی نشوداحیاناً ناشنوا باشد و مثالً متوجه بوق یا ه

امکـان دور شـدن از    ،   وقتی محقق است که مخاطـب      »تحذیر«؛امکان اجتناب از خطر    -3

 به عبارت دیگر زمان کافی و امکان جسمی الزم را براي احتـراز از خطـر                 ،خطر را داشته باشد   

   1.گردد میاز مسئولیت معاف با جمع شرایط فوق زیان زننده  .داشته باشد

چنانکه در قانون ایمنـی     ،   نیز بروز وانعکاس یافته است     »ایران« در قوانین    »تحذیر«قاعده  

   2. در رفع مسئولیت اشاره شده است»تحذیر«له أ نیز به مس»1349«  آهن مصوب و راهها راه

  دفاع مشروع: ششم گفتار

 »دفـاع مـشروع  « :توان گفـت  می )1390مصوب ( مجازات اسالمیقانون  »155«ماده  مستفاد از

ـ  خود تن يآزاد ای و يگرید ای خود مال ای ناموس ای عرض ای نفس از دفاع« :عبارت است از  ای

   3.»يگرید

  کـه در مقـام دفـاع مـشروع         یکس«: ان داشته است  یب  نیز یت مدن ی قانون مسئول  »15« ماده

ن کـه   یست مشروط بر ا   ی مسئول خسارت ن   ، شود تعدي شخص م  یا مال ی یموجب خسارات بدن  

  . »خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد

                                                                                                                                       
سـید  ،  محقـق دامـاد   :ك.و نیـز ر   86و85ص،  1383،  انتـشارات پایـدار   ،  تهـران ،  ضمان قهري ،  مسئولیت مدنی ،  سید جالل الدین  ،  مدنی -1

 1371پاییز ، 5شماره ، مجله حقوقی، قاعده تحذیر، مصطفی

  90 تا86ص، ضمان قهري، مسئولیت مدنی، مدنی:ك.براي توضیح بیشتر ر -2

ا یا مال خود یا ناموس و یا عرض و  یمقام دفاع از نفس     هر کس در  « :داشت  میمقرر  ) 1370مصوب  (قانون مجازات اسالمی  » 61«ماده   -3

 باشـد در صـورت    انجام دهد کـه جـرم  یالوقوع عمل بی قرا خطری و یرابر هرگونه تجاوز فعل در بيگریا دی تن خود يا آزادی و   يگرید

ش از حـد الزم  ی بـ یعمـل ارتکـاب  -2. دفاع بـا تجـاوز و خطـر متناسـب باشـد     -1:ب و مجازات نخواهد بود یر قابل تعق  یط ز یاجتماع شرا 

  . مذکور در رفـع تجـاوز و خطـر مـؤثر واقـع نـشود           يامداخله قوا یعمالً ممکن نباشد و    بدون فوت وقت     ی دولت ي توسل به قوا   -3.نباشد

از بـه کمـک   یـ ز است که او ناتوان از دفاع بوده و نی جايگری تن ديا آزادیا مال و   یا عرض و    یا ناموس و    ی دفاع از نفس و      یوقت: تبصره

 داشته باشد 



 193موارد معافیت از جبران خسارت     

 

  :این شرایط قابل استنباط است، با توجه به مواد مذکور »دفاع مشروع«تحقق  در مورد

تـوان بـا فریـاد یـا         مـی  را   سـارق  بنابراین اگر     باشد؛ »متناسب«  دفاع با تجاوز و خطر     -1

   1.نباید او را به قتل رساند، باز داشت، سرقتضرب وجرح ساده از 

 از پـس  ای قبل نه شود یابیارز، دفاع انجام هنگام به دیبا خطر و تجاوز با دفاع تناسب

ـ ا صیتـشخ  منظـور  بـه . شـود  لحـاظ  دینبا نهیزم نیا در دفاع از یناش جینتا شدت و، آن  نی

 توجـه  مـورد  مـدافع  یروح و یجسم وضع و دفاع انجام یمکان و یزمان طیشرا دیبا تناسب

  .ردیگ قرار

 صـرف  بنابراین، ابدی ارتکاب »الوقوع بیقر« خطر ای »یفعل« تجاوز برابر دردفاع باید  -2

امـري  ،  و به عبارت دیگر وقوع حمله بر حـسب جریـان          ،  احتمال حمله براي دفاع کافی نیست     

 کـه در آینـده احتمـال وقـوع آن           اي   بنابراین هرگاه شخص پیشدستی کرده و حمله       .مسلم باشد 

عقـل  « ممکـن اسـت بـه لحـاظ          این امـر  ؛  شود نمی محسوب   »دفاع مشروع «،  بوده را دفع نماید   

 امیرالمومنین   کما اینکه امامان ما مثل     ،لیکن با مبانی دینی سازگار است     ،   عجیب باشد  »اجتماعی

  .نمودند میاز قصاص قبل از جنایت خودداري ، علیرغم علم به نیت و هدف قاتل) ع (»علی«

 ناتوان  او که است زیجا یهنگام، » دیگريفرد «   يآزاد ای و مال، عرض، ناموس از اعف د-3

 آنان از دفاع تیمسئول که یکسان مال و نفس از دفاع اما باشد؛ داشته کمک به ازین و بوده دفاع از

 قانون مجازات اسـالمی  155 ماده2مستفاد از تبصره ( است زیجا صورت هر در، دارد برعهده را

 )1390مصوب

توان تعبیر دیگري از   میدر واقع این شرط را       نباشد؛   »ش از حد الزم   یب« ی عمل ارتکاب  -4

  . تناسب حمله ودفاع دانست

ـ  ممکـن نباشـد و        بدون فوت وقت عمـالً     »ی دولت يقوا« توسل به    -5  يا مداخلـه قـوا    ی

  . موثر واقع نشودمذکور در رفع تجاوز و خطر

 ؛باشـد  نگرفته صورت »شخص خود تجاوز« ای »آگاهانه اقدام« سبب به تجاوز و خطر -6

 اگـر   عنوان مثال عامل و تحریک کننده فرد مهاجم نشده باشد؛ به          ،  خود مدافع ،  ه عبارت دیگر  ب

سـیبی بـه وي    و او را تحریک کند سپس در برابـر او دفـاع کنـد و آ   حمله کندکسی به دیگري  

 . ضامن است، برساند

ن مقاومت در برابر قواي تامینی و انتظامی        یبنابرا؛   باشد »نامشروع«تجاوز وحمله باید     -7

 156 مـاده  مـستفاد از  .(شـود  نمیدفاع محسوب   ،  در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند       

                                                                                                                                       
دگاه دفاع با چاقو در مقابل حمله افـراد مجهـز بـه چـوب را رافـع مـسئولیت                     که در آن دا    29/8/1375 مورخ   20راي اصراري شماره     -1

 .ندانسته است
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   )1390قانون مجازات اسالمی مصوب 

از حدود وظیفه خود خارج شوند و خوف آن باشد که عملیـات  ، البته هرگاه قواي مزبور 

 .ست ا دفاع جایز ،  در این صورت  ،  آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد           

   1)1390قانون مجازات اسالمی مصوب  156 ماده(

  قاعده غرور: تمهفگفتار 

  معنا و مفهوم قاعده )الف

و در اصطالح    2ه جهل وغفلت انسان شود    ی است که ما   يزی چ يدر لغت به معنا   ،  »غرور«

و   و ناآگـاهی   در اثر جهـل   شخصی  ن است که هر گاه      ی ا »غرورقاعده  «  از اد مر ،حقوقی و فقهی  

بـه   3. اسـت  امنشخص گول زننده ض   ،  زندبخسارتی به دیگري     يگریشخص د  فریببه سبب   

 هـم از عـدم اجـازه        ي را بفروشد و مـشتر     اي  خانه،   بدون اجازه مالک   ی شخص اگر،  عنوان مثال 

توانـد   مـی  یمالـک اصـل   ،   وانمود کند که مالک است     يطورفروشنده  و    خبر نداشته باشد   مالک

نیز مطالبه کنـد و در ایـن   ار او بوده را ی که خانه در اختی و اجرت مدت  ردیدار بگ یخانه را از خر   

را از او    پرداختـی    تواند به فروشـنده مراجعـه و خـسارت         می  داریخر،  ن قاعده ی ا مطابق،  حالت

  . نموده است»مغرور«  وزیرا فروشنده وي را فریب داده، دریافت کند

به تحقـق  ،  )غار( که شخص گول زننده    جاري است    این قاعده در صورتی   ،  به نظر برخی  

  وجـود بـا  »غـار «اگر ،  همچنین و باشدیتجاهل به واقع  ،  »مغرور« باشد و شخص      عالم »غرور«

  شـخص   کـه  ی صـورت  دردر مقابـل     4.ضـامن اسـت   ،  ود ش »غرور« موجب    خود  سکوت علم با 

 شـخص   خـواه ،  ابـد ی  نمـی  تحقـق    »غـرور « عنوان   اصوالً،  داشته باشد ن یتعلم به واقع    ،  »مغرور«

وي بـر علیـه     ،   به واقـع   »مغرور« را در صورت علم   ی ز ؛باشدیا نداشته   علم به واقع داشته     ،  »غار«

   5. رجوع کنديگریتواند به د نمی و و ضامن استنموده  اقدامخود 

                                                                                                                                       
 یاگر کس«:  راجع به دفاع از نفس چنین آمده استقانون مدنی» 330«در ماده: بدین شرح است  برخی مواد مرتبط با مساله دفاع مشروع       -1

ـ  دفاع از نفس بکـشد   يکن اگر برا  یو ل ..مت زنده و کشته آن را بدهد      ید تفاوت ق  ی صاحب آن بکشد با    را بدون اذن  ر  یوان متعلق به غ   یح ا ی

تلف مال دیگري در مقام دفاع از مال را نیز موجب ضمان      ) 1370مصوب  (قانون مجازات اسالمی  » 358«در ماده » ستیناقص کند ضامن ن   

ن ید و همـ   یـ  حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار الزم او را دفـع نما                  ی به کس  یوانیاه ح هرگ«: داشت میندانسته و بیان    

ا مال یوان را از هجوم به نفس ین اگر آن حیباشد و همچن نمیوان شود شخص دفاع کننده ضامن یدن آن حیب دیا آسیدفاع موجب مردن    

در ایـن مـورد بایـد مفـاد     . »ب او شود عهده دار نخواهد بـود یا آسین کار موجب تلف یممحترم به عنوان دفاع به مقدار الزم باز دارد و ه 

ب یش از مقـدار الزم بـه آن آسـ         یا در مورد دفاع ب    یر مورد دفاع    یهرگاه در غ  «: نیز مورد توجه باشد که بیان داشته است        »358« تبصره ماده 

  .»باشد میب رساننده ضامن یوارد شود شخص آس

 648ص  ، تا ، بیدارالدعوه ، استانبول ،طیمعجم الوس -2

  293ص، 2ج، هیقواعد فقهي، رازیمکارم ش -3

 228ص ، هیقواعد فقهی،  لنکران،فاضل -4

  277ص، هیقواعد فقهي، بجنورد -5
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بلکـه  ،  ه داشـته باشـد    خدعـ   و بی قصد فر  »غار« شخص   ستیالزم ن ،  به نظر برخی دیگر   

 صادر گرددکه   یفعل  مقدارکه از او   نیهملذا  ؛   گول خورده باشد   يگریدز   ا  نیز ممکن است خود  

 اگر اشـکال شـود       و  است ی کاف »غرور« صدق عنوان    ي برا ، بخورد بیفر،  ن باتوجه به آ   يگرید

 »غـار « ،عمـد اسـت    فاقد قصد و    که جاهل و   یبه کس   وجوددارد و  عمد قصد و ،  »غار«درکلمه  

بلکـه  ،  ستیـ قصد شـرط ن    عمد و ،  عناوین به افراد  شود درصدق    میجواب داده   ،  شود نمیگفته  

ـ ا می که   ی کس مثالً،  ابدی میون قصد هم تحقق     دب صـل  ا ح مربوطـه عنـوان   ،  ندینـش  مـی  ایـ  ستدی

   1. نداشته باشدنشستن ای ستادنیگرچه قصد ا، شود می

 معتقدنـد کـه صـدق       برخـی ،   جاهل به واقع باشـند      هر دو  »رورمغ« و   »غار« که   در جایی 

فـرض  ، نسبت بـه واقـع جاهـل اسـت    ، )غار(نکه فاعلیرا با توجه به ا یمشکل است؛ ز  ،  »غرور«

 به قـصد فاعـل   يازی ن»غرور«تحقق ،  معتقدنداي عده،  در مقابل  2. ندارد یخدعه در مورد او معن    

 یبـا توجـه بـه برخـ       رسـد    مـی  به نظر    ولی 3. محقق است  »غرور«ن فرض هم    یپس در ا  ،  ندارد

 بـه  »غار«توان گفت علم  می،  اند  خسارت را متوجه او ندانسته    ،  »غار«ات که در فرض جهل      یروا

  4.مساله شرط است

ـ  ن ی است که منحصر بـه بـاب خاصـ         ياز قواعد ،   قاعده نیا   مختلـف  ست و در ابـواب    ی

ـ  در اکثـر ابـواب بـه ا   » امامیـه فقهاء«ان دارد و ی جر...ه ویعار، هبه،  نکاح ،تجارت،  معامالت ن ی

  .اند قاعده استناد کرده

  قاعده بنايم) ب

ـ   یالمغرور   «:فرماید میاست که    ي نبو  معروف حدیث،  فقهی قاعده  مستند  مـن   یرجـع ال

  .)ردیگ میخسارت را از او (کند می که او را گول زده مراجعه یبه شخص، »مغرور«یعنی 5»غرّه

 داللـت بـر رجـوع       کـه  آمده اسـت     »یکاف« در کتاب    سی در باب نکاح و تدل     ی نیز اتیروا

   6. دارد که او را گول زده استی به کس»مغرور«

                                                                                                                                       
  78ص. ه ش1341، چاپ پنجم، انتشارات فربد، قواعدفقه، محمود، یشهاب -1

  294، 2 ج،هیقواعد فقهي، زرای مکارم شو227ص ، هی قواعد فقه،فاضلی، لنکران -2

  227ص، 1ج، هیهقواعد فق، يبجنورد -3

 »غـار «، اگـر     اظهار نمودند  ندیگو می» غار«به چه کسی     نکهی درا »اي   مراغه رفتاحیم«  مرحوم .298ص،  2ج،  هیهقواعد فق ي،  رازیمکارم ش  -4

ـ  کـه ا اي  بخورد بـه گونـه  بیفر، »مغرور«، سی تدلبه واسطه  دادن داشته باشد وبی وفرسیعالم به واقع بوده وقصد تدل     ـ  فرنی  علـت  بی

ـ  آ ).441ص،  2ج  ،  نیالعنـاو اي،    مراغـه . (شـود  مـی محـسوب   » غار«،  بدون شک مرتکب خدعه   ،   گردد ياقدام و   و رشیپذ اعتقاد و   اهللا  هی

، کـه عملـش موجـب نفـع اسـت          ردهک ی فکر م   اشتباهاً ایجاهل بوده و  ،  به ضرر  نسبت   »غار« که   یهنگام: فرماید می باره   نی درا زی ن »میحک

تـوان بـه قاعـده       نمـی  است ودر مورد جاهل به واقع        سیتدل  خدعه و  يبه معنا » غرور« استدالل که    نی ا ا ب ستی ن ئول خسارت ضامن ومس 

 ) 269، صج ، هی العلممطبعه،  بهمن ونجف اشرف22انتشارات، قم، ج الفقاهههن، می حکیطباطبائ (.استناد کرد» غرور«

  270ص، 1ج، هیقواعد فقهي،  بجنورد ازبه نقل -5

 410-404ص ، 5جی، کاف -6
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ـ  فر يگـر ی از عمـل د    ین شک اگـر شخـص     بدو،  نیز» نظر عقالء  «و» عرف«در    بی

 دهنـده   بیـ  جبران خسارت به شخص فر     ي حق دارد برا   ،ندی بب انیآن ز  اثر بر خورده و 

ـ ا. دیاز او مطالبه خسارت نما     مراجعه کرده و   ـ ن  و »خردمنـدان « انیـ  روش درم  نی  در  زی

 عنـوان هـم آن را بـه    »فقهاء«شود و میمتعارف محسوب   و جی را ي امر ،یروابط اجتماع 

بـه  ،  نیـز ات موجود   یرسد که روا   میبه نظر   اند،    تهمطرح ساخ  »غرور« اثبات قاعده    لیدل

   1.ست ا» عقالءيبنا«ن یمنزله امضاء هم

  کاربرد قاعده غرور) ج

 قسمت  نیدرا،   مشهود است  یمسائل متعدد فقه    درابواب مختلف و   »غرور« قاعده   کاربرد

  : میکن می اشاره  از آنها مختصراًیبه برخ

 شـخص  نکـه یبـدون ا ،  بخردی فضولعیبا از    را ی مال یچنانچه شخص ؛  »ی فضول عیب« در .1

ـ  ن  که او مالک   دی بگو يفضول به مشتر   ـ ای بیسـپس مالـک اصـل     ،  ستی طلـب خـسارت از     ودی

 نینسبت به ا  ،  شدن »مغرور« لیتواند به دل   می ، از مال نبرده باشد    ی اگر نفع  يمشتر،   کند يمشتر

   2. مراجعه کند»یفضولفروشنده «ارت به خس

 شهادت سبب   نی چنانچه ا  ؛ دهد » دروغ شهادت« ي فرد هی عل ي اگر شاهد  ؛»شهادت«در .2

خسارات وارده از شـاهد      مقدار ضرر و  ،  دادگاهبه حکم   ،  ضرر به محکوم شده باشد     خسارت و 

   3.شود می گرفته )شاهد دروغین(زور

 بـودن   ی که نسبت به غصب    ردیبگ  قرار ی در تصرف شخص   ی اگر مال غصب   ؛»غصب«در .3

) متصرف کاال( او ازپس از آن مالک مال تلف گردد و،  ويریآنگاه بدون تقص  آن جاهل است و   

، اصب عالم غ رایز؛   رجوع کند  عالم شخص متصرف حق دارد به غاصب     ؛  دی نما خسارتمطالبه  

   4. داده استبی را فروي

  او ي را بـرا   ي دختـر  ، پـسرش  ي از سـو   »وکالـت « ي با ادعا  يهرگاه مادر ؛  »وکالت«در. 4

، قبـول نکنـد    هم عقد را   پسر  نبوده است و   لیمعلوم شود که وک   ،  پس از ازدواج    و دی نما جیتزو

   5.است زوجه هی نصف مهرضامن مادر وعقد باطل ، اند گفته»فقهاء«

 »يجرأمـست « بـه  »عقد اجاره « را با    ويمال  ،   مالک فردي بدون اذن  اگر  ؛  »اجاره«درعقد .5

 قـرار  جرأضـمان برعهـده مـست   ،  مال تلف گـردد   ،  جرأ مست ریبدون تقص  که جاهل است بدهد و    

                                                                                                                                       
  290ص، 2ج، هیقواعد فقهي، رازیمکارم ش -1

 86ص، هیفقه قواعد، يبجنورد -2

  همان -3

 205ص، 2ج ، مسالک االفهام، ی ثاندیشه -4

 151ص ، 5ج، الروضه، ی ثاندیشه -5



 197موارد معافیت از جبران خسارت     

 

 ي بـر  ،جر از ضـمان   أمـست ،  د اجـاره  نسبت به مال مور   ،   موجر تیدرصورت مالک  زیرا،  گیرد نمی

 »غـرور م« جر راأ مـست  کـه کسی است ضمان بر عهده  ،يگریاثبات تعلق آن به د      با یول،  دوش می

، گرفـت غرامت   اوز  ا جر رجوع کند و   أ اگر مالک به مست    ، حال نی درا ؛ است  داده بیفر و نموده

   1.ند رجوع ک»غار«فرد تواند به  میمستاجر هم 

و  »غـرور «دارد که منطبق بـا قاعـده          وجود ی در مسائل فقه   زی ن يگرید البته موارد متعدد  

  .میکن می مقدار اکتفاء نی از اطاله کالم به همزی پرهلیبه دل موجب ضمان است و
  

  قاعده اقدام: گفتار هشتم

 را »اقـدام « اکثـر علمـاء لغـت     ؛   عظام است  ياعد معروف و مشهور نزد فقها      از قو  »قاعده اقدام «

ـ  ؛   دسـت زدن   يبکار،  ي رفتن در کار   شیپ«  ی کـردن معنـ  یشیـ  و پي گذاشـتن در امـر  شیپـا پ

   2»اند نموده

 باشد  دی بالغ و رش   ی شخص  اگر  است که  نیا »قاعده اقدام « مقصود از  ،یدر اصطالح حقوق  

 را بر مـال خـود       انی ورود ز  نهی زم خواه،  دی اقدام نما  یبر امور مال  ،   خود هی بر عل   اراده و با علم و   

 ی شخص نکهی ا  مثل ؛ بر اموال خود داشته باشد     انیمباشرت بر ز  ،  خواهو  )مسبب باشد (فراهم کند 

 مـسئول   ، مجنـون  ای ریصغ،   صورت نیپارد در ا   بس زی مم ری غ ری صغ ایوانه  یمال خود را بدست د    

 شی اقدام بر ضرر خـو     ، او خود  رایز 3.)م. ق 1215ماده  .( تلف شدن آن مال نخواهدبود     ایناقص  

 تی از مـسئول   تشی و موجـب معـاف     شـود  یضمان از او ساقط مـ     ،  کرده است و طبق قاعده اقدام     

   4.گردد ی ميقهر

بـر  ،  خودهی بر عل و با علم و اراده    است   دی که بالغ و رش    يدفر،  هرگاهگفت   دیبا،  بنابراین

 »یاقدام مجـان  « در واقع ،  دی بر مال خود را فراهم نما      انی و موجب ورود ز    دی اقدام نما  یامور مال 

 چگونـه یعقـالء ه   ي موارد نیدر چن   را ساقط نموده است    د ضرر خود کرده و احترام مال خو       بر

 یتی شرع هم مسئول    و قهراً  ستندیقائل ن ،   عمل را انجام داده است     نیکه ا  ی شخص ي برا یتیمسئول

ـ ف از مـوارد معا    »قاعـده اقـدام   « حی بطور صـر   نرویاز ا ؛  ندیب ینم  محـسوب   ی مـدن  تی مـسئول  تی

   5.گردد یم

                                                                                                                                       
 228تا  226ص، 6ج ،  المقاصدجامع، یمحقق کرک -1

 206ص ، ج اول، يدو جلد، دی عمیفرهنگ فارس، حسن، دیعم -2

 ای مجنون مسئول ناقص ای ری بدهد صغ مجنونای و زی مم ری غ ری را بتصرف صغ   ی مال یهر گاه کس  «:دارد یمقرر م  انون مدنی  ق 1215 ادهم -3

 »تلف شدن آن مال نخواهدبود

 بیـ واسـطه ط بـه  احترام مال مـسلم    است و مراد از آن این است که» نفسهبی مسلم االّ بط مال امرحلی ال«: تایرو،  قاعدهنیمستند ا  -4

  ذیل قاعده اقدام، العناوین، مراغی. ستی ضمان ني برایپس وجه شود؛ میمنتفی  بر مال خود ری در تصرف غتینفس و رضا

 7ص ، 3ج ، یشرح قانون مدن، ی علدیس،  شاهباغيحائر -5



      مسئولیت مدنی198

 ی به فـضول   داری خر فراوان است مانند آگاهی    ،موارد استناد فقهاء عظام به قاعده اقدام      

عـراض  ا؛   است عی که مسقط ضمان با    عی بودن مب  بی با علم به مع    داریاقدام خر ؛  بودن معامله 

 و تلف گردد بلحاظ اقدام مـالکش ضـامن          دی تملّک نما  يگری د ،که اگر آن را    خود   از اموال 

   1.... وباشد ینم

ـ  مطالعه بي برا وجود دارد که   زی ن يگری د دهی فقه موارد عد   در  بـه مـصادر   تـوان  ی مـ شتری

   2.مربوطه رجوع نمود

  

                                                                                                                                       
  145ص ، مکاسب، ي انصارو 175ص ،  االصولنیعناوال، يا  مراغه:رك -1

مختلف ،  یعالمه حل -)کتاب اجاره (102-101ص  ،   الفقه یبحوث ف ،  ی اصفهان نید حس  محم خیش:بهرجوع کنید    دیتوان ی م نهی زم نیدر ا  -2

، 18مسئله ، 544ص ، یالعروة الوثق-کتاب اللقطه-254-252ص ، 5ج ، جامع المدارك، ي احمد خوانساردیحاج س-22ص ، 2ج ، عهیالش

  کتاب االجاره

ـ     )  غـبن  اریـ خ(،  236-235ص  ،  مکاسـب ،  ي انصار ی مرتض خی ش - هکتاب اللقط ،  الخامسۀ،  دروس،   اول دیشه مـشارق  ،  یمـال محمـد نراق

  288ص ، اجاره، یرشت... ابی حبرزای م-239ص ، االحکام



  

  

  

  

  

   جبران خسارت مطالبهشرایط  :مپنج فصل

شـروط  ،  مطالبه رسـمی   مسأله   شرایط جبران خسارت وموضوعاتی از قبیل     ،  فصلن  یادر  

  . د گرفتمورد بررسی قرار خواه .. و وعدم مسئولیتتحدیدا یکاهش 

  

   1یمطالبه رسم :اول مبحث

ار مـشکل   ید احراز گردد کـه گـاه بـس        ی و نقض عهد با    عدم انجام تعهد  ،  ي ت قرارداد یدر مسئول 

   2. ضرورت دارد»یمطالبه رسم«،  تعهديدر مورد اجرا، ها ستمی از سین در برخیبنابرا، است

 قابـل جبـران     ،خـسارت « :قرر داشته است   م قانون مدنی  »1146«ماده،  »فرانسه«حقوق  در  

البته هرگاه در قـرارداد شـرط شـود کـه متعهـد بـه صـرف                 . 3»یست مگر پس از مطالبه رسم     ین

گرفتـه و مـسئول خـسارات        ر قرار یت تأخ یدر موقع ،   موعد يدن مهلت انجام تعهد و انقضا     یرس

 از اوضـاع و     یطـور ضـمن      بـه  توانـد  مین توافق   ی ا یست و حت  یمطالبه الزم ن  دیگر  ،  معوقه باشد 

کرده کـه در آنهـا مطالبـه الزم         مطرح   را   ی استثنائات »فرانسه« ییه قضا یرو 4.احوال استنباط گردد  

   5.ستین

بدون درخواسـت انجـام     ،  ر متعهد در انجام تعهد    یختأ،  یبرخبه اعتقاد    »رانیحقوق ا «در  

ر در انجـام تعهـد      ی تـأخ  ، در ایـن صـورت     رایز،  شود  یت نم یسبب مسئول ،   متعهد له  يآن از سو  

 نیـز تاییـد     قـانون مـدنی    »226«این نظر به نحوي در ماده      6.مستند به متعهد له است و نه متعهد       

، نی از متعـامل   یکـ یفاء تعهد از طـرف      یدر مورد عدم ا   «: است ماده مقرر شده  این  در  .شده است 

                                                                                                                                       
1- Mise en demeure 

  826ص، 2ج، طیالوسي، السنهور -2
3- Art. 1146: «Les dommage et intérêts ne sont dus que lors que le débiteur est en demeure de remplir.  
4- Carbonnier (J.) op.cit. p. 307. IV. 76.  
5- V. Civ. 24 juillet 1928 pp. 1930. I. 16 cité par Viney Genévrière. op.cit. n°176 p. 310. 

  . تعهد نداردي اجراي برای به مطالبه رسميازیگر نید دی تعهد را اعالم نمايحاً خود عدم اجرای که متعهد صرییبه عنوان مثال در جا

  86ص، ها و تعهدات آثار قراردادي، مهدي، دیشه -6



      مسئولیت مدنی200

 مقـرر شـده و   یمـدت   تعهـد يفـا ی اينکه براید مگر ای خسارت نماي ادعا تواند نمیگر  یطرف د 

 توانـد  مـی  ی مقرر نبوده طـرف وقتـ  یمدتفاء تعهد ی اي شده باشد و اگر برا  ی مزبور منقض  مدت

د که انجـام تعهـد را مطالبـه         یار موقع انجام با او بوده و ثابت نما        یاختد که   ی خسارت نما  يادعا

  :دینما ین ماده چند فرض را مطرح میا، لذا 1».کرده است

ـ  اسـت کـه در ا      یهیبد،   مقرر شده باشد   یمدت،   تعهد يفای ا ي که برا  ی زمان -1 ، ن مـوارد  ی

تعهد خود را به موقع اجـرا بگـذارد و در           ،  هن آن بوده است که متعهد در سر وعد        یمقصود طرف 

ان یـ حاً ب ی صـر  »226« را قـسمت اول مـاده     یـ ز 2؛دیـ  خسارت طرف برآ   هاز عهد ،  صورت تخلف 

 ی مزبـور منقـض    مـدت  مقرر شده باشـد و       ینی مع مدت ، تعهد يفای ا ينکه برا ی مگر ا  ..«: دارد  یم

ن شده  ییتع،   تعهد ي برا ینی مع تمدکه    یهنگام،  دیآ مین ماده بر    ی ا  مخالف از مفهوم » شده باشد 

   3.ستی به مطالبه نيازیباشد ن

ز با متعهدلـه    یار انجام دادن تعهد ن    یکن اخت ی ل ، مقرر نبوده  یمدت،   تعهد يفای ا ياگر برا  -2

 یز ضامن خسارت ناشیست و متعهد نی به مطالبه نيازید اجرا شود و ن  ی الحال با  ینباشد تعهد ف  

   4.استر یاز تأخ

 که در صورت واگـذار نـشدن        آید میبر   ی قانون مدن  »226«ر ماده   ین از قسمت اخ   یبنابرا

ت ی شرط مسئول  ، متعهد له  يدرخواست مطالبه از سو   ،  ن زمان انجام تعهد به متعهد له      ییار تع یاخت

ـ    مدت يدهد به صرف انقضا     یظاهر ماده نشان م    5.ستیمتعهد ن  ت یمـسئول ،  نین طـرف  ی مقـرر ب

 ين در هنگـام انـشا     یله طـرف  ی وسـ    قرارداد بـه   ين زمان اجرا  ییرا تع ی ز ،آید میش  ی متعهد پ  يبرا

 ي اجـرا  ي قرارداد در زمان خود است و در خواست و مطالبـه بعـد             يدرخواست اجرا ،  قرارداد

   6.د استی زايست و امریل قرارداد نی جز تکرار خواسته زمان تشکيزی چ،قرارداد

 تعهـد   ي اجـرا  ي متعارف برا  یممکن است مهلت  ،  زین ن ی طرف يرد تعهد و مبنا   طبع کار مو  

خـسارت  ، ریتـوان از متعهـد بابـت تـأخ     ی نممدتن یان ایش از پاین صورت پ یدر ا ،  ن کند یمع

                                                                                                                                       
 گرفتن خسارت است و گذشتن موعـد        يجاد حق برا  یشرط ا ،  ون پس از مطالبه   یر مد یتأخ،   پول است  ی که موضوع آن مبلغ    ي در تعهد  -1

خ پرداخـت در  ی هم که تـار يدر مورد، خ آن بسته شده باشدیبه خسارت و تار راجع ي نکه قراردادیمگرا.) م.د.آ. ق522ماده (ست ی ن یکاف

  ) 763ش، 4ج، ها  قراردادیقواعد عموم، ناصر، انیکاتوز. ك.ر (.شود یخ قرارداد حساب میر از تاریخسارت تأخ، ن نشده استیقرارداد مع

، د آن را مطالبـه کنـد  یافت کند بای در سر وعده بر او وارد شده در را که از عدم انجام تعهد    ی بخواهد خسارات  ی معتقدند اگر کس   یبرخ -2

د و بـه عبـارت   یای در مقام مطالبه انجام آن برن    افته و عمداً   ی چه ممکن است متعهد له منافع خود را با عدم انجام تعهد در سر وعده منطبق               

منـصور  ،  عـدل .(ذ کرده باشـد   یود را بر عدم انجام قرارداد ابراز کرده و عمل متعهد را تنف             رضایت خ  جه سکوت خود به نوعی    یگر در نت  ید

  ) 136صی، حقوق مدن، السلطنه

   729ش، 4ج، ها  قراردادیقواعد عموم، انی و کاتوز206ص، 2ج، ها  قراردادیقواعد عمومیی، صفا -3

   207ص، ها  قراردادیقواعد عمومیی، صفا -4

 729ش، 4ج، ها  قراردادیعمومقواعد ، انیکاتوز -5

  86ص، ها و تعهدات آثار قراردادي، دیشه -6



 201شرایط مطالبه جبران خسارت     

 

   1.گرفت

شرط ، »مطالبه«ون تنها پس از     یر مد یتأخ،   پول است  ی که موضوع آن مبلغ    يالبته در تعهد  

ـ  ن ی خسارت کـاف   يت است و تنها گذشتن موعد برا       گرفتن خسار  يجاد حق برا  یا مگـر  ،  ستی

   2.خ آن بسته شده باشدی راجع به خسارت و تاري نکه قراردادیا

 خـسارت الزم    ي ادعـا  ي مطالبه اجراي تعهد برا    ،قانون آیین دادرسی مدنی    »522«در ماده 

ـ  اسـت و در حقـوق ا       یین حکم استثنا  یا،  دیکن به نظر اسات   یل،  شناخته شده است   مطالبـه  «ن  رای

   3.ستی ن»مطالبه«منوط به ، »خسارت

 گـرفتن   مثـل ،  از به مطالبه است   ین  وجود دارد که   »رانیحقوق ا «ز در   ی ن يگریاستثنائات د 

 ها اجـر یـ ر در پرداخت اجاره بهـا  یا اثبات تأخ یو   4، است »عندالمطالبه« که   يا  هیخسارت از مهر  

   5. عقب افتادهيها ه و وصول اجارهیه بر تخلیی صدور اجرايالمثل امالك برا

  

  قانون حاکم :ومد مبحث

  طرح بحث : اولگفتار

 کـه در    یامـا روابطـ   ،  دهد  ی کشور رخ م   يها   در درون مرز   ی روابط حقوق   غالباًدرست است که    

 آن موقع است  ،   نیز وجود دارد   رود  ی فراتر م  ی مل يتر مطرح شده و از حدود مرزها        عیسطح وس 

 شده  یباعث طرح مسائل  ،  ن موضوع یا. دینما  یت حقوق خود را م    ی حاکم ي ادعا يکه هر کشور  

. گیـرد  مـی مـورد بحـث قـرار     » نیتعارض قـوان  « تحت عنوان    یالملل خصوص   نیکه در حقوق ب   

شور ارتبـاط   ا چند کـ   ی به دو    یک رابطه حقوق  ی یا چند عامل خارج   یک  ی که به جهت     یهنگام

ـ  »وقوع مال « ممکن است    ین عامل خارج  یا 6.دید برگز ی را با  »قانون«د کدام   ید د ی با ،دا کند یپ ا ی

  .  باشد» آنيمحل اجرا«ا ی »انعقاد عقد«ا محل ی »م سندیتنظ«ا ی »یواقعه حقوق«ا ی »عمل«

گـاه تعـارض    ،  گـر ی د یز مانند هر رابطـه حقـوق      ینقراردادي  در مورد تعهدات و الزامات      

 »جاد تعهـد یمحل ا«  گاه و»محل اجرا« گاه ي  در تعهدات قراردادنانکهچ، گردد  ی مطرح م  نیقوان

 »نیتعـارض قـوان  « و باعث طرح مسأله     ی قرار دارد   مختلف ي در کشورها  »نیاقامتگاه طرف «گاه  و  

                                                                                                                                       
   226ل ماده یذی،  در نظم حقوق کنونیقانون مدن، انیکاتوز -1

   763ش، 4ج، ها  قراردادیقواعد عموم، انیکاتوز -2

  206ص، 2ج، ها  قراردادیقواعد عمومیی، صفا -3

  763ش، 4ج، ها  قراردادیمقواعد عمو، انیکاتوز -4

 )1356 قانون روابط موجر و مستأجر 14 ماده 9بند ( -5

   78ص، ، 1370ی، مرکز نشر دانشگاه، 2چ، نیتعارض قوانی، نجاد علی، الماس -6
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   1.گردد یم

  ران یدر حقوق ا:  دومگفتار

در حقوق . ن کنندییط آن را تعیتوانند آثار و شرا ین مین است و طرفی طرفمخلوق اراده، قرارداد

 یرا تـابع قـانون خاصـ       از قـرارداد     یتعهـدات ناشـ   توانند    ین م یطرف،  رانی ا یالملل خصوص   نیب

ـ    « تابع   ، از عقود  یتعهدات ناش «: دارد  ی مقرر م  یمدنانون   ق »968« ماده .ندینما وع قانون محـل وق

 يگـر یا ضمناً تابع قـانون د یحاً ین اتباع خارجه بوده و آن را صر  ینکه متعاقد ی مگر ا  ، است »عقد

هـر دو   ) 1 مـؤثر اسـت کـه        یدر صـورت  ،   دو طـرف   ي از سو  »قانون«انتخاب  ،  پس،  »قرار دهند 

 2.نط صـحت آ   یآثار عقد باشد نه شـرا       به منظور حکومت بر    »قانون«انتخاب  ) 2 باشند   یخارج

 و ضـمان  یع حقوقی از وقای ناشات که تعهدآید میبر قانون مدنی  »968«از مالك ماده              نیهمچن

   3. آن است»محل وقوع«ز تابع قانون حاکم بر ی نيقهر

یـز در زمـره تعهـدات ناشـی از عقـود             ن »ي ت قـرارداد  یمسئول« سوال این است که آیا    اما  

ـ   ی کالس يعلما.ستیاظهار نظر آسان ن   ،  است؟ در این خصوص     یالملـل خـصوص     نیک حقوق ب

ه مسائل مربـوط بـه قـرارداد    یقانون صالح در مورد کل  ،  »محل انعقاد عقد  «که قانون   معتقد بودند   

ن ی است؛ مگر طرف   »محل انعقاد «تابع قانون   ،  زی ن ي ت قرارداد یمسئول،  ن به نظر آنها   یبنابرا 4.است

   5.حاً خالف آن را شرط کنندیصر

بلکه ، شود ی شمرده نم  از آثار قراردادي ت قراردادی به اینکه مسئول توجهرسد با     یبه نظر م  

  . کم دانستحا را »ضمان« و »نید«د قانون حاکم بر یبا،  است و ضماننیک دیبه منزله 

توان گفـت     ی م یاز طرف  6.است قابل دفاع    »اقامتگاه خوانده « قانون،  نظرات متعدد ان  یاز م 

چراکه قانون مزبور حـدود     ،  ستیر ن یتأث  ی ب ي ت قرارداد یز بر مسئول  ی ن )سبب(محل انعقاد قرارداد  

ا یـ افت کـه آ   یتوان در   ین م یطرفن حدود تعهدات    ییسازد و با تع     ین را مشخص م   یتعهدات طرف 

   ؟ریا خی شود يت قراردادی صورت گرفته است تا موجب مسئولينقض عهد

  ملل الحقوق بین در : گفتار سوم

دانـد کـه      ی مـ  يه آن را تابع قـانون کـشور       یک نظر ی،  ي ت قرارداد ی بین المللی در مسئول    بعددر  

                                                                                                                                       
  197صی، اپ روزنامه رسمچ، تهران، 1341، 1چی،  در حقوق خصوصینظم عمومی، عبدالمغنی،  داستانياحمد -1

 203ش، مقدمه علم حقوق،  انیکاتوز -2

ص ،  1385،  مجد،  تهران) یالملل خصوص   نیها ب   ن قانون حاکم بر قرارداد    یی تع یرانیقواعد ا (ی،  مجموعه مقاالت حقوق  ي،  مهدي،  دیشه -3

321  

  34ص ،منیقات و انتشارات دیموسسه تحقی، الملل نیحقوق تجارت بی، دکتر مرتضي، رینص -4

 208ص، همان -5

  40صی، الملل نیحقوق تجارت بي، رینص -6
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بر اساس عناصـر    ،  »قانون صالح «،  حیو در صورت عدم توافق صر      1اند،  ن بر آن توافق کرده    یطرف

ن قاعده حل تعارض    یا 2.گردد مین  ییتع،  ن را کشف کرد   ی طرف  که بتوان اراده   یو قرائن موضوع  

، ل شـد  یتـشک » 1991« لیدر آور » فرانسه«که در   » 1980«ژوئن  » 19«در  » رم«ون  یتوسط کنوانس 

ـ بر اساس ا   3.د قرار گرفت  ییمورد تأ  در مـورد قـانون قابـل اجـرا در تعهـدات            ،  ونین کنوانـس  ی

ـ ز،   حاکم است  »قانون قرارداد «،  ي قرارداد ـ  تمـام    يرا آثـار عـدم اجـرا      ی  از تعهـدات    یا بخـش  ی

ن مراجعه  یح طرف ید به اراده صر   یابتدا با ،  ن قانون قرارداد  یی تع ياما برا ،  کند  ین م ی را مع  ي قرارداد

 که منجر به انعقاد قرارداد شده توجـه  ید به اوضاع و احوالیح نباشد بایاراده صر                      چنانچه  کرد و   

چ وجـه   ین را استخراج نمود و اگر بـه هـ         ی طرف یاراده ضمن ،   از قرارداد  یا قسمت یکرد و از تمام     

 کـه قـرارداد بـر اثـر     یبا توجه به عناصر و قرائن موضـوع ، امدین از قرارداد بدست ن یاراده طرف 

 يتعـداد » رم«ون  یدرکنوانـس .شـود   ین مـ  ییقانون حاکم تع  ،  وضاع و احوال آن منعقد شده است      ا

   4.استثناء وارد شده است

 اســت کــه حــداقل از يا قاعــده، »محــل حادثــه« قــانون ياجــرا، يت قهــریدر مــسئول

، شـد   یرو م    روبه یبا مشکالت ،  »قانون محل حادثه  «دا کردن   یالبته گاه پ   5.حاکم است » 1910«سال

ـ  در وسـط در    یبه عنوان مثال هرگاه تصادم کشت      ـ  6،داد  یا رخ مـ   ی ا هرگـاه منـشأ خـسارت در        ی

قانون کـشور   ،   محاکم یبرخ 7، بود يگریکن بروز خسارت در کشور د     یل،  شد  یجاد م ی ا يکشور

ن دو قـانون  یدادند که ب یده حق مید انی به زیو برخ  8دانستند  یرا صالح م  » محل بروز خسارت  «

  . کند» انتخاب«

ون الهه مربوط به تصادفات     یکنوانس «یاول،  ون اشاره کرد  ید به دو کنوانس   ینه با ین زم یدر ا 

   10.»د کاالستی تولبی از عیت ناشیون مربوط به مسئولیکنوانس«گر یو د 9است» یرانندگ

 ي کـشور  یقـانون داخلـ   ،  یدر تصادفات رانندگ  » قانون صالح «،  ون اول یبر اساس کنوانس  

 یت ناشـ یون دوم که مربوط به مسئولیدر مورد کنوانس. رخ داده است» تصادف« آن است که در  

را قـانون   » قـانون حـاکم   «قانون مـذکور    » 4«د گفت که ماده   یبا،  د شده است  ی تول ي کاال بیاز ع 

ا یـ ن کـشور    یکن ا یل،   داده است  يموجب خسارت در آن رو    » عمل زیانبار «داند که     ی م يکشور

                                                                                                                                       
1- Batiffol (L.) Droit international prive t. II 7e éd. n° 607. et Mazeaud (H L et J). TIII. Vol. I 6e éd. n°2243.  
2- Battifol (L.) op.cit. t. II nos 567 et s.  
3- V. Lagarde (P.) Le nouveau droit international prive des Rome du 19 juin 1980 Rev. Crit. dr. Int p. rive 1991 p. 287 et s.  
- Lagarde (G.) Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles JOCE 1980. n° c 282 cité par 
Sait-Pau (C.J) op.cit. Fasc. 175 Art. 1146 à 1155 Farc 15 p. 6.  
4- V. sur cette convention Loussouran La responsabilité du fabricant en droit international prive et en droit compare Actes du 
colloque des 30 et 31 janvier 1975 de l'université de Paris I. La responsabilité des fabricants et distributeurs éd. Economica 1976 p. 
229. ets cité par Viney (G.) op.cit. n°180 p. 320.  
5- Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910.  
6- Cass. Civ.. I. 29 janv. 1975. Bull. Civ. I. n 40-2 juill 1975 Bull. Civ. 1 n220. JCP. 75. Ed. G. IV. 274 cité par Saint-Pau (J-
C.)Ibid.  
7- Cass. Civ. 4 nov. 1889. DP 92 1. 401. Note C. Levillain cité par Saint-Pau (J.C.) Ibid.  
8- Cass. Civ. I. 8 fév. 1983. Bull. Civ. I n51 cité par Saint-Pau (J.C.) Ibid. 
9- V p. ar exemple Trib. gr. Inst paris 22 juin 1967: Rev. Crit. DIP 1969 cité par Saint-Pau (J.C.) Ibid.  
10- convention de la Haye du 4 mai 1971.  
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، ن ماده مـذکور   یبنابرا،  د کاال یا محل خر  ی خوانده و    یا اقامتگاه اصل  یاه شخص باشد    د اقامتگ یبا

 يون به وین کنوانسیا» 5«ماده، دهید انی زی راحتيبرا 1.را مطرح کرده است» یبیقاعده ترک «ک  ی

  . خواهد انتخاب کند یک از آنها را که میحق داده است که هر 

  ) در زمانتعارض قوانین( در زمانعیین قانون حاکمت: چهارم گفتار

ا قانون  ی حاکم است    التصویبریا قانون اخ  ی عوض شود آ   ي ت قرارداد یاگر قانون در زمان مسئول    

  زمان انعقاد عقد؟ 

 » عقد انعقاد« و   »جادیزمان ا «ن است که تعهد تابع      ی ا  جاري قاعده،  در مسئولیت قراردادي  

جـاد  یا، ي  تعهـد قـرارداد    يمسئولیت از زمان عدم اجـرا     ،  اگرچه،  ي ت قرارداد یدر مسئول  2.است

ب یـ رت ت قانونگذار که   یالبته به شرط  ،   است »انعقاد قرارداد « قانون زمان    ،اما قانون حاکم  ،  شود  یم

   3. مقرر نکرده باشديگرید

 قابـل اجراسـت کـه       یقـانون ) در صورت عدم وجود قانون معارض      (يت قهر یدر مسئول 

 بـر عـدم     ی از تخلف قبلـ    ی ناش يت قهر یرا مسئول یز،   حاکم بوده است   »زمان بروز خسارت  «در

د یـ ن با یبنابرا،  ده است ش  ت  ی موجب مسئول  »انونقهمان  « است و نقض     یمباالت  ی و ب  یاطیاحت  یب

  .ر آن نداشته باشدیی در تغيری تأث»دیقانون جد« باشد و يز جاری ن»قانونهمان «م که یریبپذ

 »قـانون «، دهـد  ی به متضرر حق اخـذ خـسارت مـ    »قانون«که    از آنجا  يت قهر یدر مسئول 

  . باشد ی معتبر م»يت قهری مسئولجادیزمان ا« قانونبنابراین ر دهد یین حق را تغی اتواند می

  

   اثباتادله: سوم مبحث

  طرح بحث:  اولگفتار

 باشد کـه    يزی در عالم خارج ظاهر و مقرون به چ        يد به نحو  ی با یی انشا اراده،  یدر اعمال حقوق  

ن یاثبات ا، ی حقوقيها  نظامیبرخدر . استيز جاریقاعات نی در ان امریداللت بر قصد کند و ا  

ـ  یه دل ی امکان ته  از آنجا که  . باشد »یسند کتب «د با   ی با یجنبه خارج  ـ  در ا  یل کتب ن اعمـال عمـالً     ی

ـ با،  ممکن است  ن ی چنـ  يت قهـر  یامـا در مـسئول     4 نمـود؛  يری سـختگ  ی نـوع  اثبـات آنهـا   د در   ی

  . وجود نداردیتیمحدود

امـا در اعمـال   ،  اسـت »مطلـق «قدرت ادلـه    ،  یع حقوق یدر وقا ،  برخی کشورها در حقوق   

 یقـدرت اثبـات    »فرانـسه «حقوق   مثالً؛  یت دارد قدرت ادله محدود  ،  ها   مخصوصاً قرارداد  یحقوق

                                                                                                                                       
1- Forget (L.) Les conflits des lois en matière d'accidents de la circulation routière Bibliothèque de doit international privé Dalloz 
Vol. 15: n° 559.  

 241ص،  مقدمه علم حقوقانیکاتوز -2
3- Saint-Pau (J.C) Juris-Classrurop.cit. n°25 p. 8  

 341ص، طیالوسي، السنهور -4
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ـ  ا البتـه ،   محدود ساخته است   ی را در اعمال حقوق    »شهادت«  اسـتثناء   يگـاه دارا   تین محـدود  ی

 و  سیا در خـصوص تـدل     یر ممکن است    ی غ ی که اخذ سند کتب    ي مثال در موارد   عنوانبه  ،  است

 نـدارد و بـا      »سند«از به   یاما نقض عهد ن    1. بهره برد  »شهادت«توان از     یم،  يا اعمال تجار  یتقلب  

 یع حقـوق ی اسـت و جـزء وقـا   يک عمل مادی که نقض عهد ر است؛ چرا  یپذ  ز امکان یشهادت ن 

اما در مـورد نقـض عهـد        ،  ه سند ممکن است   یته،  چرا که در مورد اصل قرارداد و تعهد        2.است

 3.ستی ممکن نیلین دلیه چنیتوان سند فراهم کرد و ته یچگونه م، ستیچون از قبل مشخص ن  

ش از مناقشه و نـزاع ممکـن        ی پ یکتبه سند   یته،  ک تصادف ی يطور که برا    گر همان یبه عبارت د  

  . باشد یه سند ممکن نمیز تهی نقض عهد نيبرا، ستین

  ران یحقوق ا:  دومگفتار

 کـه  يجز در مـوارد «: داشت ی مقرر م قبل از اصالحی قانون مدن  »1306« ماده   »رانیحقوق ا «در  

ـ   نـاً یعهـدات را کـه موضـوع آن ع        قاعات و ت  یک از عقود و ا    یچ  ی ه ،قانون استثناء کرده است    ا ی

ـ .  اثبات کردیا کتبی ی شفاهله شهادتی وس تنها به توان  ینم،  ال باشد یش از پانصد ر   یمتاً ب یق  یول

قت بـه اظهـارات شـهود       ید اطالع و کشف حق    ی مز يست که محاکم برا   ین ن ین حکم مانع از ا    یا

 ي و سپس به موجب قانون اصالح مواد       »1361« در سال ابتدا   »1306«اما ماده    4.» کنند یدگیرس

 کـه   ی قانون مـدن   »1307« در ماده  5.دی حذف گرد  ی از قانون مدن   »1370« مصوب یاز قانون مدن  

در مورد  «: ن ماده یبه موجب ا  .  محدود شده بود   یز قدرت شهادت در اعمال حقوق     یحذف شد ن  

 است به تعهد خـود عمـل       ی هم که مدع   ی کس ،ذکور در ماده فوق   قاعات و تعهدات م   یعقود و ا  

له شهادت ثابـت    ی وس  تنها به   خود را  ي ادعا تواند نمی از انحاء برئ شده است       يا به نحو  یکرده  

  » .کند

ـ  عقد   ياگر موضوع دعو  «: داشت  ی مقرر م  یمدنقانون   »1310«ماده               نیهمچن ـ  قـاع یا ا ی ا ی

ن مـاده در    یا» ...له شهود اثبات کرد   ی وس  تنها به  توان آن را    یال باشد نم  یش از پانصد ر   ی ب ديهتع

، کرد مین ماده وارد    ی که پنج استثناء بر ا     یمدنانون   ق »1312«کن ماده یل،  دیحذف گرد  1361سال

 کـه داخـل در عقـود و         يگـر ی د  و امـور   ين ماده ضـمان قهـر     ی ا »5« بندو در    6،دیحذف نگرد 

                                                                                                                                       
1- Starck (B.) op.cit. p. p 162 a173. 

 347ص، طیالوسي، السنهور -2

  341ص، همان -3

  .بود ی قانون مدن»1306«ه ماده یز شبین» 1308« و امارات مصوب قانون شهادت» 1«ماده -4

ن مواد اگر موضـوع     ی بر اساس ا   ،دیخ حذف گرد  یران در همان تار   ی ا ی قانون مدن  1311ن ماده   ی و همچن  8/10/68خ  ی در تار  1310 ماده   -5

  »... شهود اثبات کردله شهادتی وس قط بهتوان آن را ف یال باشد نمیش از پانصد ری بيتعهد ای و قاعیا ای عقد يدعو

 :  نخواهد بوديل جاریدر فوق در موارد ذ] 1311 و 1310مواد [ احکام مذکور -1312ماده  -6

 . ل باشدیل دلیا تکمیت ی تقوي که اقامه شاهد برايدر موارد. 1    

  .... ل و زلزلهیق و سیل حری از قبستی گرفتن سند ممکن ني،ا  که به واسطه حادثهيدر موارد. 2    
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ـ دل، ي به مقصود اسـت کـه در ضـمان قهـر    یبنابراین واف 1.قاعات نباشد استثناء شده است یا ل ی

ـ »قانونگـذار «نظـر  ،  رسد  یبنابراین به نظر م   ،  ستیالزم ن ،  یکتب ـ  ايسـاز  کـسان ی بـر  ی مبن ن دو ی

 در هـر دو     یکتبـ ل  یـ آوردن دل ،  ت از لحاظ ارزش ادله اثبات بوده است و نتیجـه اینکـه            یمسئول

  . الزم نیستمسئولیت

  بار اثبات: گفتار سوم

، اظهار نظر نمـود    ن بار اثبات  ییتوان در تع    ی نم )به وسیله یا نتیجه بودن     (قبل از تعیین نوع تعهد    

ت یسئول گـاه مـ    . اسـت  »لهی وسـ   تعهـد بـه   « و   »جـه یتعهد بـه نت   «،   بار اثبات   تعیین بلکه مالك در  

  مثـل  ؛ متعهـد را ثابـت کـرد       ریتقص،  د در صورت نقض تعهد    ین حال با  ی است و در ع    ي قرارداد

ـ  اسـت و ن    ت خارج از قرارداد   ی و گاه مسئول   »امین«تعهد   مثـل   ،ستیـ ر ن ی بـه اثبـات تقـص      يازی

 »لهی وسـ   تعهـد بـه   « و   »جـه یتعهد به نت  «،  ن مالك و ضابطه   یبنابرا. خسارت ناشی از وسیله نقلیه    

  .است

 تعهد به وسیله یـا      ؛ باید دید تعهد متعهد از چه سنخی بوده است         ،براي تعیین مسئول  لذا  

ـ  است و با   یرا او مدع  یز،  زیان دیده است  با   ری اثبات تقص  اصوالً،  »لهی وس  تعهد به « در   ؟نتیجه د ی

اثبـات  ،  باشدیکن هرگاه طبع کار متعهد انجام دادن کار به صورت قطعیل،  ش را ثابت کند   یادعا

 مثال هرگاه اخـتالف شـود     يبرا 2. متعهد است  هبر عهد  تعهدر در صورت عدم انجام      یعدم تقص 

اخـتالف  امـا اگـر     ،  ل است ی وک یعنی ی اثبات با مدع   ؟خیرا  یاست  ل دادخواست داده    یا وک یکه آ 

تعهـد بـه    « اصوالً،   چون تعهد وکیل   ؟ ورزیده یا خیر    خود کوتاهی  تعهدشود که وکیل در انجام      

زیـرا او مـدعی اسـت کـه         ،   است این زیان دیده است که باید تقصیر وکیل را ثابت کند            »وسیله

ن به خاطر طبـع     یو ا  خویش عمل کرده است      اي   حرفه هاي  مسئولیتوکیل بر خالف ضوابط و      

ـ قرارداد باشد     از یخواه ناش    تعهد،  ها  گونه تعهد   نی در ا  ؛ است ي خوددار یتعهد است که نوع    ا ی

  مثـل  »ات به نتیجه  تعهد«برعکس در   ،   خود را ثابت کند    يد ادعا ی با زیان دیده ،  خارج از قرارداد  

 ضامن اسـت  ،  در صورت عدم انجام تعهد     ،ن است یموضوع آنها انجام دادن کار مع     داتی که   تعه

  . متعهد انجام دادن آن را ثابت کندمگر ،  او نیستو نیازي به اثبات تقصیر

                                                                                                                                       
  ... ها خانه ها و قهوه  اموال در مهمانخانهل سند معمول نباشد مثلی که عادتاً تحصیه تعهداتینسبت به کل. 3    

  . ا تلف شده باشدیر منتظره مفقود ی که سند بواسطه حادثه غیدر صورت. 4    

  .قاعات باشدی که داخل در عقود و ايگری و امور ديدر موارد ضمان قهر. 5    

 مانـد و اعتبـار   ی مـ ی بـاق  قانون مدنی1308 تا 1306 داشت که مواد یت و معن ی اهم ی در صورت  1312گفته شده موارد مذکور در ماده        -1

رفتـه  ی محـدود بـه قاعـده پذ        ن استثنائات یده ا یگر فا ید،  رفتن شهادت در همه امور    یآن مواد و پذ     با حذف  یول. کرد  ی را محدود م   شهادت

ل یـ ذی،   در نظم کنون   یقانون مدن ،  ناصر،  انیکاتوز(. است)  قانون مدنی  1309ماده   (یا مندرجات اسناد رسم   ی مخالف با مفاد     ينشدن ادعا 

  )1312ماده 
2- Linton Corbin (A.) corbin on contracta one volume édition 1952 No. 943-954 p. 923-937.  
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 شـده  »ینـ یجه معیبه نت«هرگاه تعهد ، ها و در الزامات خارج از قرارداد  ن در قرارداد  یبنابرا

 يریتقـص   یده را جبران کند و اثبات ب      ید  انید خسارت ز  یمتعهد با ،  جه محقق نشود  ینتباشد و آن    

بـه عنـوان    ،  رهد  یت نم ی از مسئول   نیز يریتقص بی با اثبات    ی موارد حت  یبا متعهد است و در برخ     

 تعهد پزشک تعهد به نتیجه است و حتی اثبات عـدم تقـصیر نیـز موجـب              ،»فقه امامیه «مثال در   

توانـد موجـب سـلب مـسئولیت از وي           مـی  نامه   شود و تنها برائت    نمیئولیت  معافیت او از مس   

ـ متعهـد با  ،  ا انتقال مـال باشـد     ی فعل مثبت ،   داشت که هرگاه تعهد    توجهد  ین با یهمچن. گردد د ی

ا انجـام  یـ ترك فعـل  ، اه تعهد  اما هرگ  ، است  تعهد يفای ا یرا او مدع  یز،   خود را ثابت کند    يادعا

عدم آن است که متعهد برخالف تعهد عمل نکرده است پس           ،   اصل يمقتضا،   باشد يندادن کار 

  1. خود را ثابت کنديد ادعای است و بایمدع، دیگو یکه خالف آن را م، متعهد له

ـ را از زاو  بایـد مـساله     ،   قرارداد  از خارج  و ي تعهدات قرارداد بنابراین در    ـ    ی ه ه تعهـدات ب

جـه وعـده داده     یتنها عدم حـصول نت    ،   باشد »جهیتعهد به نت  «اگر  ،  دیله د ی وس  جه و تعهدات به   ینت

تنهـا در صـورت     ،  و متعهد کافی است تا مسئولیت محقق شود       ) زیان دیده (شده توسط متعهدله  

 »لهی وسـ   تعهد بـه  «که اگر     یر حال د،  ت برهد ی از مسئول  تواند می )ه قاهر قوه ( بودن یاثبات خارج 

جه مورد نظر متعهد لـه  ی به نتیابی دستيل مناسب برای است ثابت کند که وسایمتعهد کاف ،  باشد

 و در این راستا هرگونـه       دیکند از موکلش دفاع نما      ی که تعهد م   یلیمانند وک ،  کار برده است    را به 

ر بـر عهـده متعهـد       ی تقـص  ر اثبـات  ن فرض بـا   یدر ا ،  تالش علمی وفنی را که الزم است بنماید       

   2. است)زیان دیده(له

 »موضـوع تعهـد   «ضـابطه   ،  لهیجه وتعهدات به وس   ی از ضوابط شناخت تعهدات به نت      یکی

ـ تعهـدات را با ،  مطرح شده»دوموگ« که به ظاهر ابتدا توسط      ضابطهن  یبر اساس ا  ؛  است بـر  د ی

 توسط متعهد وعده داده شده يزید چه چید دیگر بای به عبارت د؛م کردیاساس موضوع آن تقس   

   3. از قرارداد داشته استیچه انتظار معقول، له و متعهد، است

ار یـ مطرح شده مع  ،  لهی وس  جه و تعهدات به   ی شناخت تعهدات به نت    ي که برا  يگریار د یمع

ـ  »نیقـصد طـرف   « به   ي د در تعهد قرارداد   ین نظر با  یبر اساس ا  .  است »اراده« هرگـاه در   .  بـرد  ی پ

،  هرگاه متعهـد   ی ول ،جه است یتعهد به نت  ،  جه را قصد کنند   ینت،  متعهد و متعهدله  ،  ي تعهد قرارداد 

ـ ز 4.له اسـت  ی وسـ   تعهـد بـه   ،   باشد اطی و تالش بر اساس احت     یتنها متعهد به سع    ـ را ا ی ن خـود   ی

ن و  ین نخـست  یاراده طـرف  ،  نیبنـابرا . کننـد   ین مـ  یی تعهداتشان را تع   ين هستند که محتوا   یمتعاقد

                                                                                                                                       
   571 وص511ش، طیالوسي، السنهور -1

2- Mazeaud (H. L et J.)op.cit. n°721. 
  63ص، یت مدنیاصول مسئول، س ژوردنیبه نقل از پاتر -3

4- Mazeaud (H ،L et J.)op.cit. T. 1 p. 15.  
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   1.ک استیار تفکین معیبهتر

مسئولیت متعهـد   ،  جهیله و تعهدات به نت    ی وس  تعهدات به  حی صح يمبناا  توان ب   ی م بنابراین

ت متعهـد   یئولجهـت اثبـات مـس     ،  و از آن  را تشخیص داده سپس مسئولیت او را روشن نماییم          

ا خـارج از قـرارداد باشـد        ی ي  قرارداد ،تیکند که مسئول    ی نم ین باره تفاوت  یو در ا  ،  نیماستفاده ک 

  . است»ت تعهدیماه«بسته به ، بلکه چنانکه اشاره شد

  کـه  »ویـژه « و   »خـاص « هاي  الزم به ذکر است مبنایی که گفته شد در برخی از مسئولیت           

متصدي حمل ونقل مـسئول     ،  »تجارت« در حقوق    مثالً،  نیست تعیین نموده قابل اجرا      قانونگذار

کند و حتی در صورت عدم اثبات تقصیر از مسئولیت مبرا            می است که حمل     هایی  خسارت کاال 

 قـوه  (توانسته از آن اجتناب کند     نمیبلکه باید ثابت کند که هیچ متصدي مواظبی هم          ،  شود نمی

  ).هقاهر

  

  ادگاه صالح د :چهارم مبحث

  طرح بحث :  اولگفتار

 را مقرر کرده    »ت محاکم یصالح«کن مقنن مسأله    یل 2، حق مسلم هر فرد است     یاگرچه دادخواه 

 ی و الزامـ   یی عبارتست از توانـا    »تیصالح« 3. کند يری و هرج و مرج جلوگ     ینظم  یاست تا از ب   

   4. دارند»قانون« به موجب ي به دعاویدگی در رسییکه مراجع قضا

ـ  یصالح. ک کرد ی تفک »یت محل یصالح« را از    »یت ذات یصالح«د  یالبته با   مراجـع   یت ذات

 و  ي به دعاو  یدگینوع و درجه آنها در رس     ،   به صنف  توجهن مراجع با    یف ا یار تکل یاخت،  یحقوق

 از  يت قهـر  ی و مـسئول   ي ت قـرارداد  ید مـسئول  ید د یحال با  5. است »قانون« به حکم    يصدور رأ 

   ؟اند  چگونهی و محلیت ذاتیلحاظ صالح

                                                                                                                                       
ـ فا ی بیکیست و تفکی نی خاص حقوقيل مبنای بر تحلیجه مبتنیله و نتی وس ن تعهد بهیک ب ی معتقدند تفک  يدی شه دکتر -1 ـ  ا.ده اسـت ی ن ی

ـ اسـت در ا    آن ن کننده حدود  ییت تعهد تع  یماه،  ت تعهد است  یست بلکه تفاوت در ماه    ی ن یدو عنوان موجب تفاوت آثار حقوق      نـه  ین زم ی

 تعهـد اسـت و خـود        ینکه موضـوع اصـل    یا ا یافت و   ی دست   يگری د توان به امر    یله آن م  ی وس   است که به   یتیماه،  د موضوع تعهد  ید د یبا

بلکه در  ،  ل ندارد ین طرف تحمل کننده بار دل     یی در تع  ي ریتأث،  جه بودن موضوع تعهد   یا نت یله  یشان معتقدند وس  یا. اصل مطلوب است  ،  تعهد

ت و یـ ص ماهید با تشخی خود را اثبات کند و بايریتقص ینکه بیمگر ا، متعهد مسئول است،  بديا اجرایر یا تأخی دصورت عدم انجام تعه   

   )212ص، ها و تعهدات آثار قراردادي، مهدي، دیشه. ( بردیذات تعهد به آن پ

   ی قانون اساس34اصل  -2

 يحکم به مجازات و اجرا    «:  مقرر داشته  ی قانون اساس  36اصل  . رانی ا ی اسالم ياسی جمهور  قانون اس  159 و   27،  36،  34اصول  : ك.ر -3

،  اسـت يات دادگـستر ی تظلمات و شـکا یمرجع رسم«: 159و بموجب اصل » ق دادگاه صالح و به موجب قانون باشدید تنها از طر   یآن با 

 . »ت آنها منوط به حکم قانون استین صالحییها و تع ل دادگاهیتشک

  289ص، 1376، داریپا، تهران، ج اولی،  مدنین دادرسییآ، نیدجالل الدیسی، مدن -4

  .  به بعد375ص، 1ج، 1384زمستان ، انتشارات دراكی،  مدنین دادرسییآ، ...عبدا، شمس: ك. ر -5
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   یت ذاتیصالح: دومگفتار

در  (ی حقـوق  هـاي   دادگاهدر  ) ي و قهر  ي قرارداد (یت مدن ی مسئول يه دعاو ی کل »رانیحقوق ا «در  

 در   عمـومی وانقـالب    هـاي   با اصالح قانون تشکیل دادگـاه     ،   است یدگی رس قابل) يفریمقابل ک 

م در دادسـراها و     یه جـرا  ی و کل  ی حقوق يدادگاههاامروز در   ،  ی حقوق يه دعاو یکل،  1»1378«سال

  . رندیگ ی قرار میدگی مورد رسيفری کهاي دادگاه

 چـه   در،  حمل ضرر و خسارت گـردد     ت م ی از وقوع جرم   ین است که اگر کس    یاما سؤال ا  

 ی که از وقـوع جرمـ      یشخص،  »يفری ک ین دادرس ییقانون آ « در   ؟د طرح دعوا کند   ی با يا  محکمه

: آمـده اسـت   این قانون    »11«ده شده و در ماده    ی نام »ی خصوص یمدع«ان شده   یمتحمل ضرر و ز   

 یاما رونوشـت تمـ    ی اصل   تواند می یا شاک ی یب قرار گرفت مدع   یپس از آنکه متهم تحت تعق     «

 قبل  تواند میز  یم کند و ن   یب تسل یوست به پرونده به مرجع تعق     یك خود را جهت پ    رل و مدا  یدال

ن یـی فات آ یت تـشر  یان مستلزم رعا  یمطالبه ضرر و ز   . دیم دادگاه نما  ی تسل یاز اعالم ختم دادرس   

  راییدادگاه حکم جزادر این صورت ...«:  استمقرر داشته »12«و ماده، »باشد ی می مدن یدادرس

ـ نما  ی صادر مـ   ی کرده و حکم مقتض    یدگیان رس یپس از آن به دادخواست ضرر و ز       ،  صادر » .دی

از به دادخواسـت و  ین، انی که مطالبه ضرر و ز     آید میر بر   یاگرچه از واژه دادخواست در ماده اخ      

   2.ن نظرندیا مخالف ،دی اساتی برخیول، باشد یره می تمبر و غيها نهیپرداخت هز

ـ ،  اسـت »یت ذاتـ یصالح« عدول از    نوعی،  ن ماده یه ا اگرچ  و يت قهـر یکن در مـسئول یل

 و  مرتکـب جـرم   ،   قـرارداد  ي در مرحلـه اجـرا     یرا ممکن است کس   یز،   مشترك است  ي قرارداد

   3.ان گرددیباعث ضرر و ز

   یت محلی صالح:گفتار سوم

ـ ،  است تخلفیخود نوع، ریا اتالف مال غی نقض عهد و هرچند ،که اشاره شد  مانگونه  ه کن یل

، رنـد یگ  ی قـرار نمـ    در محـدوده جـرم    ،  سوءنیت به لحاظ عدم     ن نوع تخلفات  یبه طور معمول ا   

 یتنها در محاکم حقـوق    ،  ییبه صورت ابتدا  ) ي و قهر  ي قرارداد (ت مدنی ین دعواي مسئول  یبنابرا

   . استیدگیقابل طرح و رس

 صالحیت مطرح شده است که مرجـع        یاصل کل ،  قانون آیین دادرسی مدنی   » 11«در ماده 

                                                                                                                                       
  18/7/1381 مورخ 15911 شماره یروزنامه رسم -1

به طور مثال در    ،   وارد کرده است   یاستثنائات] یت ذات یصالح[ذار بر قاعده مزبور      قانون گ  يالبته در موارد  «: فرماید میآقاي دکتر شمس     -2

ـ  نمایدگیز رسی ند در هر حال نسبت به حق متضرر از جرمیدادگاه ضمن صدور حکم با    ...  و ی مانند سرقت و تصرف عدوان     یمیجرا .. دی

، 1جی،   مـدن  ین دادرسـ  ییآ،  ...عبدا،  شمس (»... نداشته يفریم دادخواست در پرونده ک    ی بر تقد  یفیش تکل ی خو یصوص احقاق حق خ   يبرا

  )16ص

 همان  -3
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در  «:رددا مـی مقـرر   قـانون    همـان » 13«در مـاده  . اسـت » دادگاه اقامتگاه خوانده  «،   صالح ییقضا

 یهـا ناشـ      راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد         يدر هر دعو               نیهمچن و ی بازرگان يدعاو

ا تعهد  یا قرارداد آنجا واقع شده      ی رجوع کند که عقد      ی به دادگاه محل   تواند می یشده باشد مدع  

ـ توان بـه ا   یم،  ن عالوه بر محل اقامت خوانده     یبنابرا. »د انجام شود  یدر آنجا با   ز یـ ن دو محـل ن ی

  . مراجعه کرد

قـانون  حکـم مقـرر     «: ن مقرره اظهار داشـت    یا  در مورد   کشور یوان عال ی د یأت عموم یه

محـل  « و »قـرارداد «ا ی »محل وقوع عقد« راجع به مراجعه خواهان به دادگاه  آیین دادرسی مدنی  

بلکـه از  ،  نکـرده یت خوانده را نفـ  دادگاه محل اقام  یت نسب ی صالح ی قاعده عموم  »انجام تعهد 

 راجـع بـه امـوال منقـول کـه از            ي و هر دعو   ی بازرگان ي به دعاو  یدگیل در رس  یجاد تسه ینظر ا 

   1.»ار خواهان گذاشته استین سه دادگاه را در اختی شده باشد انتخاب بیها ناش عقود و قرارداد

، یت محلـ  یث صـالح  یحن دعوا را از     ید ا یبا،   خسارت ي به دعاو  یدگی رس يبرابنابراین  

  و سـرعت اگرچه براي ایجـاد     ،  دانستت دادگاه محل اقامت خوانده      ی عام صالح  همشمول قاعد 

 یـا و» ا قرارداد یوقوع عقد   «توان به دادگاه محل      می  در مسئولیت قراردادي   یدگی در رس  تسهول

  2.نیز مراجعه نمود» انجام تعهد«محل 

  

  مسئولیت وعدم شروط کاهش: مپنجمبحث 

  وجه التزام: گفتار اول

بـه طـور   ؛ انـد  مقـدار آن را مـشخص کـرده   ، ن از قبلی است که طرف  یمبلغ خسارت » وجه التزام «

، ی شـرط  توانند با درج    ین م یطرف،   اما در قرارداد   ، دادگاه است  ه خسارت بر عهد   یابیمعمول ارز 

وجـه  « کـه بـه آن       نـد ین نما یـی  قرارداد تع  ي از عدم اجرا   ی را به عنوان خسارات ناش     ینیمبلغ مع 

 بـا   يا  نکـه کارخانـه   ی ا مثـل ،  ز متصور است  ی ن يت قهر یدر مسئول » وجه التزام «. گویند می »التزام

ا به ازاء هر    یت داشته باشد    ی مسئول ینی خسارت تا مبلغ مع    گان توافق کنند که در صورت     یهمسا

   3.دی پرداخت نماینیروز مبلغ مع

ـ ا .گوینـد  می» شرط کیفري «،  به چنین شرطی   »انگلیس« و   »فرانسه«حقوق  در   ، ن شـرط  ی

ـ ار بین خسارت بسیا                      چنانچه ست و ینامحدود ن  بـه عبـارت   ارده باشـد و  ان ویـ شتر از ارزش زی

                                                                                                                                       
  .  کشوریوان عالی دیأت عمومی ه26/3/1359 مورخ 9 شماره يرأ -1

  410ص، 1ج، آیین دادرسی مدنی، شمس -2

ـ  در حقـوق ا  تعهـد ي خسارت تخلف از اجـرا ين قراردادییتع، قاسمی، شعبان: ن خسارت در قرارداد ركییه اقسام تع مطالع يبرا -3 ، رانی

ـ پا،   شـرط وجـه التـزام      یقیمطالعه تطب ،  انیم شعار ی و ابراه  1379،  ت مدرس یدانشگاه ترب ،  تهران) يرساله دکتر (س  یکا و انگل  یامر نامـه    انی

  1371، دانشگاه تهران،  ارشدیکارشناس
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ا در برابـر آن     ی،  افراطی بوده و به منظور رعب طرف دیگر در قرارداد گنجانده شده باشد            ،  دیگر

 ی قـانون مـدن    1152مـاده   . ( قـرار دهـد    يتواند آن را مورد بازنگر     می یقاض،  ز باشد یار ناچ یبس

  )فرانسه

 بـا   اي  به نظـر عـده    ،  اختالف دیدگاه وجود دارد   ،  تید حقوق در بین اسا  » حقوق ایران «در  

اگر در ضمن معامله شرط شـده باشـد         « : که مقرر داشته است     قانون مدنی  »230«عنایت به ماده    

توانـد او را بـه        حاکم نمی ،  متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید      ،  که در صورت تخلف   

و » حاکمیـت اراده  «و با عنایت به اصـل       » که ملزم شده است محکوم کند     بیشتر یا کمتر از آنچه      

 دیگـر بـا     اي   در مقابل عـده    1؛اند  چنین توافقی را استنباط کرده     صحت وجه التزام  ؛  »اقدام«قاعده  

 انـد    شـده  قائل به این امر   ،  ایران در حقوق    »ترمیمی بودن خسارات  «و   »انصاف«عنایت به قاعده    

 تا همان میزان ضرر و زیان واقعی        بیش از میزان زیان واقعی باشد     ،  که چنانچه میزان وجه التزام    

 وحـدت « با توجه به مطالبی که در مبحث         رسد میلیکن به نظر    ،  مورد حکم قرار خواهد گرفت    

مـسئولیت  « قـانون    »4« و »3« با عنایت به مواد      ومسئولیت قهري وقراردادي مطرح شد      » بنیادین

،  خارج از قرارداد داده است     هاي  در حوزه مسئولیت  ،   به محاکم  »قانونگذار« واختیاري که    »مدنی

دادگـاه حـق    ،   وانصاف سازگار نیست    با عدالت  بتوان گفت که در مواردي که میزان وجه التزام        

 آن را باطل اعالم کند و       تواند به علت نامعقول بودن وجه التزام       میتخفیف آن را دارد؛ همچنین      

   2.قلمرو آن را محدود نماید، یا با تفسیر اراده مشترك طرفین

   مسئولیت)تحدید(شرط کاهش: گفتار دوم

ـ م،  ط محدود کننده  وشر اینگونه   در. وجود دارند بیشتر،  قراردادهادر   تیمسئول شرط کاهش  زان ی

 تا  ن شرط کنند در صورت عدم انجام تعهد       ینکه طرف ی ا مثل،  کند  یدا م ی پ ینیسقف مع ،  تیمسئول

 متفـاوت  »وجه التـزام «ن شرط با یا 3.خسارت قابل پرداخت استومان تون  یلیک صد م  یسقف  

امـا  ،  ن است یاز به اثبات ندارد و در واقع خسارت مع        ینورود ضرر،    »وجه التزام «را در   یز،  است

                                                                                                                                       
  94، ص 4 کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج -1

 335ص ، مسئولیت مدنی، صفایی و رحیمی -2

 40موجـب مـاده   بـه  ،  شـده اسـت  بینی  پیش بین المللی سقف معینی براي پرداخت خسارت         هاي  همچنین گاه در قوانین و کنوانسیون      -3

که دولت جمهـوري اسـالمی ایـران در         ،  مسئولیت متصدیان حمل ونقل ریلی     ناظر به ) کوتیف (1999و اصالحیه   ) C.I.M(1980مقررات  

 واحـد شـمارش محاسـباتی بیـشتر نخواهـد      17غرامت براي فقدان هر کیلو گرم وزن از «: بدان ملحق شده است  1381 و   1373 هاي  سال

 1344مسئولیت متصدیان حمل ونقل دریایی که دولت ایران در سـال              ناظر به  1924 کنوانسیون بروکسل    4 ماده   ؛ همچنین به موجب   »بود

متصدي حمل در قبال هر بـسته یـا واحـد بایـد حـداکثر یکـصد لیـره اسـترلینگ             ،  هر گاه به کاالیی خسارت وارد شود      «: بدان ملحق شد  

 کـه دولـت     1929 کنوانسیون ورشـو مـصوب       22نقل هوایی به موجب ماده      این سقف مسئولیت جهت متصدیان حمل و      ».پرداخت نماید 

عالوه بـر ایـن سـقف مـسئولیت         .فرانک در ازاء هر کیلو گرم محدود شده است        » دویست وپنجاه « بدان ملحق شد به      1354ایران در سال    

فرانـک  » 25«لحق شـده اسـت معـادل     بدان م1376که دولت ایران در سال     ) C.M.R( به موجب کنوانسیون     اي  متصدیان حمل ونقل جاده   

 ) به بعد150ص، حقوق حمل ونقل دریایی، تقی زاده:ك.ر (جهت اطالع بیشتر.باشد میبراي هر کیلو گرم کاال 
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   1.الزم استخسارت  داثبات ورونجا یدر ا

ـ مـورد ترد  ،  طوشـر این  نفوذ  ،  يت قرارداد یدر مسئول  تی شرط کاهش مسئول   در مورد  د ی

ن کنـد تـا حکـم خـسارت از آن        یضمان عهدشکن را محدود به مبلغ مع      ،  به عنوان مثال  ،  ستین

ـ  عقـد    يا مقتـضا  ی ی در صورت مخالفت با نظم عموم       نیز ن شروط یالبته ا ،  فراتر نرود  ا حکـم   ی

ا ی و   ی بدن يها  ت مربوط به صدمه   ی که شرط کاهش مسئول    ين در مورد  یبنابرا 3.باطلند 2،»قانون«

ـ نامـشروع اسـت و کـاهش ا       ،  ت و شرافت اشخاص باشـد     یلطمه به حقوق مربوط به شخص      ن ی

اگـر  ، بین ترتیبد 4.زند ی را دامن میمباالت یکاهد و گاه ب ی ماطیزان احتیشک از م  یب،  تیمسئول

 هل بـر عهـد  یالبته بار دل(ثابت شود                     ،   کند ل برائت یمار تحص یاز آغاز درمان از ب    ش  ی پ  که یپزشک

ضـمان او را از     ،  شرط برائت ،  ر شده است  یف خود مرتکب تقص   یدر انجام وظا  ) متعهد له است  

   5.برد ین نمیب

  شرط عدم مسئولیت: گفتار سوم

ـ  و در ا    از بـین بـرد     یت را بـا تراضـ     یتوان مسئول   یم،  تیولبعد از تحقق مسئ    د یـ ن مـسأله ترد   ی

شـرط  در مورد   شرط سلب کل مسئولیت چه وجهی دارد؟        ،  اما قبل از تحقق مسئولیت     6.ستین

ـ ز،  معتبر نیـستند خـصوصاً در مـسئولیت قهـري         ن شروط   یا،   معتقدند ی برخ عدم مسئولیت  را ی

منعقد نمـود   ،   با هم ندارند   یچ ارتباط ی که ه  یان کسان یت را م  ین شرط عدم مسئول   توا  یچگونه م 

ـ  را بگی قـانون يت قهـر یش مـسئول  ی دایتواند جلو پ   نمین  ی طرف  اراده یو از طرف   ؛ خـصوصاً  7ردی

 خارج از قرارداد به دلیـل ارتبـاط بـا نظـم             هاي  اینکه برخی معتقدند قواعد مربوط به مسئولیت      

توان قبل از بوجود آمدن سـاقط کـرد و            یضمان را نم  ،   هستند و از طرف دیگر     »امري«،  یعموم

گـذارد   می؛ و انعقاد این توافقات راه را براي سوء استفاده باز            8 است »جبی اسقاط مالم «در واقع   

                                                                                                                                       
   319ص، 4ج، ها  قراردادیقواعد عمومی، حقوق مدن، انیکاتوز -1

هر نوع توافق مستقیم یا غیر مـستقیم بـین عرضـه            « :1386 خودرو مصوب     قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان      7به موجب ماده     -2

واسطه فروش با مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهدات که عرضه کننده بر طبق این قـانون و یـا ضـمانت نامـه                             ،  کننده

ده شـود در برابـر مـصرف کننـده باطـل و بالاثـر             ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگـري گـذار             ،  صادره بر عهده دارد   

 کمتر از سقف تعیین شده براي متصدي  شرط کاهش مسئولیتبینی  ، پیش 1343 ایران مصوب     قانون دریایی  53؛ همچنین درماده    »باشد می

  .باشد میباطل ، حمل ونقل

   353ص، 208ش، ها  قراردادیومقواعد عمی، حقوق مدن، انیکاتوز -3

  227ص، همان -4

  212ش، ها  قراردادیقواعد عمومی، حقوق مدن، انیکاتوز -5

  977ص، الوسیطي، السنهور -6

  206 ص، ها وتعهداتآثار قراردادي، دیشه -7

د یشـه  (»جبی کالبرائه مما لم    عقل اسقاطه قبل وقوعه إلنه    یاسباب الضمان فال    ) طی و التفر  ي التعد يأ(حتمل عدم صحه الشرط ألنها      ی« -8

  )295ص، ، المختصر النافعی،  و محقق حل440ص، عهیکتاب الود، 1ج، شرح لمعه، یثان
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لـذا انعقـاد     ،و نامعلوم بودن میـزان خـسارت      ،  ها  و باتوجه به شرط معلوم بودن موضوع قرارداد       

 این است که بـا توجـه        »حقوقدانان«دیدگاه غالب   اما   1. است »باطل«قراردادهاي عدم مسئولیت    

»  عقـالء  عـرف «و» حاکمیـت اراده  «اصل  ،  »اذن«قاعده  ،  »اقدام«به قواعد حقوقی از جمله قاعده       

 کنند کـه    ینیب  شیتوانند پ   یودع م مستودع و م  ،  به عنوان مثال   2،نظر بر صحت این توافقات است     

   3. ضامن نباشديو، )اتالف(عه توسط مستودع تلف گردد یاگر مورد ود

ـ اگر به قصد اضرار ، تیالبته همگان معترفند که شرط عدم مسئول    یا بـا ارتکـاب اعمـال   ی

 ینفـوذ حقـوق   ،  شـود   ی مـ  يگریان به د  ی و باعث ز   ه است یشب،  به عمد ،  »عرف«د  یباشد که در د   

 »ير عمـد یتقص« در صورت ارتکاب    »وجه التزام « و   »تیعدم مسئول «گر شرط   یر د یبه تعب . ندارد

 را  ییهـا   نمونـه  4. اسـت  ین شرط بـرخالف نظـم عمـوم       یرا ا یز،  ستی نافذ ن  »نیر سنگ یتقص«ا  ی

در ، به عنوان مثـال ، دانند ی نفوذ نم يآنها را دارا  ،  ییه قضا ی و رو  حقوقدانانتوان ذکر کرد که       یم

 یاثـر حقـوق   ،  تیشـرط عـدم مـسئول     ،  فروشد  ی را م  يگری آگاهانه مال د   اي  ه که فروشند  يمورد

 یبـا صـدمه روحـ      »عـرف «گاه چنـان در     ،   باشد زوج از جانب    يا اگر برهم زدن نامزد    ی 5ندارد

ن جهـت  یبـه همـ  ، نده استیگر همراه است که ارتکاب آن در حکم اضرار به همسر آ         یطرف د 

   6. مخالفت دارد»ینظم عموم« با ين اضراریت در مورد چنیشرط عدم مسئول

 )شـروط عـدم مـسئولیت      شروط کاهش و  ،  اعم از وجه التزام   (بنابراین در اینگونه شروط   

ت و  یلطمه به شخص  « و   »یخسارت بدن « در موارد    یکی.  دو دسته شروط باطل وجود دارد      قطعاً

 کـه در    ي ری تقـص  یعنی،  »نیر سنگ یتقص«ا  ی »ير عمد یتقص«و دوم در مورد      7،»شرافت اشخاص 

در مـورد   لـذا    8، باشد که قابـل اغمـاض نباشـد        يا به نحو  ی،   باشد »حکم عمد « در   »عرف«د  ید

گونـه   نیا،  تی و حقوق مربوط به شخص     يا آزاد ی یخسارات وارده به شخص و سالمت جسم      

                                                                                                                                       
  978ص، الوسیط، السنهوري -1

،  خـارج قـرارداد    هـاي   الـزام ،  و کاتوزیـان   98، ص    خارج از قرارداد   هاي  الزام،  زاده  و قاسم  334، ص   مسئولیت مدنی ،  صفایی ورحیمی  -2

  353ص، 208ش

   319ص، 4ج، ها  قراردادیقواعد عموم، انیکاتوز -3

  212ش، يضمان قهر، انیکاتوز -4

ده و   عقد بو  يع مقتضا یاقتضا ندارد که ضمان درك مب     :  کشور  عالی وانی د 4 شعبه   18/8/1318-1914 معتقدند حکم شماره     یالبته برخ  -5

 تـا   1311از  ی،  قـسمت دوم حقـوق    یی،  ه قضا یمجموعه رو ،  نیاحمد مت  (. عقد است  يطور محدود برخالف مقتضا     شرط خالف آن ولو به    

 )72 ص1330

  343ص، 4ج، ها  قراردادیقواعد عموم، انیکاتوز -6

ن در ارتباط بـا     یر سنگ یمقاله مفهوم تقص   (یقیو حقوق تطب   یحقوق مدن یی،  ك صفا . و ر  98ص،  اصول مسئولیت مدنی  ،  شلیم،  لورراسا -7

بـرد و قـرارداد را       ین م ی در واقع جوهر و التزام قرارداد را از ب         ت مطلق ی فرانسه عدم مسئول   یدر قانون مدن  . 225ص،  )تیشرط عدم مسئول  

ن شـرط   ی آراء ا  ی فرانسه در برخ   ییه قضا ی امروزه رو  اما.  است برخالف نظم عمومی   جهیآورد و در نت     یدلخواه در م   و   ياریبه صورت اخت  

  .ردیپذ یرا م

  226ص ، یقی و حقوق تطبیحقوق مدن، یی صفا:ك.ن ریر سنگیدن مفهوم تقصی ديبرا -8
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 کـه در حکـم      يدر موارد عمد و مـوارد                  نیهمچن )ریایید. ق 118مالك ماده    (ندها باطل   قرارداد

   1. باشدي اثريراد داین شروط نبایا، عمد است

  

  طرفین دعواي مسئولیت مدنی :ششممبحث 

زیان دیده اعم از شخص     ،  گیرد می صورت   »زیان دیده « از طرف    »مسئولیت مدنی «اقامه دعواي   

  .تآنهاس» قائم مقام« و »حقوقی«یا  »حقیقی«

  خاص حقوقی مسئولیت اش:گفتار اول

 به یک گروه یا تـشکلی       گاه ممکن است خسارت مادي یا معنوي      ؛  »مسئولیت مدنی «دعواي  در  

حق طرح و اقامـه دعـوا را        ،  وارد آید؛ در اینگونه موارد سوال این است که آیا آن جمع یا گروه             

اگـر خـسارت و   ، یقـ یهمان گونه که اشخاص حق   ،   اقتضاء دارد   عدالت وی   اصول حقوق  دارند؟

خواه دولـت   ،  ی اشخاص حقوق  دشوند؛ در مور    یمتحمل پرداخت خسارت م   ،   وارد آورند  یانیز

 کـه   ی و شخص حقوق   یقی احکام شخص حق   اصل وحدت . ن گونه عمل شود   یز هم یر آن ن  یا غ ی

  . د آن استیمو، افتهی انعکاس »تجارت«قانون » 588 «در ماده

حق ،   باشند »شخصیت حقوقی « داراي   قانون مطابق ی که آن جمع یا گروه   از طرف دیگر    

و ، انجمـن پزشـکان  ،  کـانون وکـالء  مثل، دارند را   و معنوي   مادي هاي  در مورد ضرر  اقامه دعوا   

اقامـه دعـوا را     حق  ،  داراي شخصیت حقوقی نباشند   ،  مع یا گروه  اما اگر آن ج   ،  جامعه روحانیت 

   2.ندارند

 از اشـخاص    اي   که دسته   عمومی هاي  این مساله مطرح است که مقام     ،  »حقوق فرانسه «در  

لزوماً بـر مبنـاي قواعـد مـشابه بـا اشـخاص خـصوصی مـورد قـضاوت قـرار              ،   هستند حقوقی

   3.گیرند نمی

                                                                                                                                       
ـ  ایطور ضـمن   بهی نشده ولی نفین شروطیحاً چنیاگرچه صر، کنندگان ت از مصرفی حمايها نامه نیین و آ  یدر قوان  -1 باطـل  ، ن شـروط ی

ـ  تعهدات به صورت     يفایط و عدم ا   یل شرا ی و تحم  یهرگونه تبان «: شتر مطرح شده است   ین عبارات ب  یاعالم شده است و با ا      جانبـه از     کی

 جـرم ، کننـدگان شـود   مت بـه مـصرف  یش قیا افزا، یتیفیدن کن آور ییاپا  یکه موجب کاهش عرضه     ،  کنندگان کاال و خدمات      عرضه يسو

   )ی اسالمي مصوب مجلس شورا31/3/84خ یکنندگان در تار ت از حقوق مصرفی قانون حما8ماده (. »است

   137ص، مسئولیت مدنی، صفایی و رحیمی -2

وضع شد که اشخاص عمومی نبایـد بـر اسـاس اصـول حـاکم بـر                 » 1873« در سال    »بالنکو«این مساله به عنوان یک اصل در تصمیم          -3

به وسیله گاري متعلق به کارخانـه تنبـاکو   » اگنس بالنکو«در آن پرونده یک دختر جوان به نام        .اشخاص حقوق خصوصی مورد نظر باشند     

مستخدمانش نیابت دارد و این مسئولیت باید مشمول دولت نسبت به اعمال کارکنان و، دیوان عالی اعالم کرد . آسیب دید » بوردو«در شهر   

 در اینگونه موارد را باید در منابع متمایزي         اصول مسئولیت مدنی  ،  بنابراین.قواعدي غیر از قواعد مطرح در مورد اشخاص خصوصی باشد         

توانـد   مـی بلکه یک مقام عمومی تنها بـه دلیـل تقـصیر             ،البته نباید مبناي تقصیر را نادیده گرفت      ؛  نسبت به حقوق خصوصی جستجو کرد     

جـان بـل و سـوفی    .(کنـد  نمـی مسئولیتی براي دولت ایجاد ،  طبیعی استهاي بنابراین در مواردي که زیان به سبب خسارت       ؛  مسئول باشد 

 )148و147ص ص، 1390، انتشارات دادگستر، تهران، ترجمه علیرضا اسدپور تهرانی، مبانی حقوق عمومی فرانسه، بایرون
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 مطـرح نـشده     »اشخاص حقوقی « یت مدن ی در باب مسئول   يا  بحث عمده ،  یدر متون فقه  

نهـاد  ،  ي به شکل امـروز    ها   و تشکل  ها  د به خاطر آن باشد که سازمان      ین نقص شا  یل ا یدل. است

  .نه فراهم شده استین زمی است و کمتر مجال بحث در ایینوپا

 هـاي   ن حکم چه بسا از ضـرورت      یبلکه ا ،   هدر رود  یچ مسلمان ی خون ه   نباید »اسالم«در  

 از فـرار  يریجلوگت و جان اشخاص و ی دولت در حفظ امن    یت کل ی و به خاطر مسئول    یاجتماع

ت خود را بـا     ید مسئول یبا،  فه را انجام نداده   ین وظ ی دولت ا  یوقت،   باشد  عدالت يمتهمان و اجرا  

  . بجا آورد»لالما تیب« از هیداخت دپر

ـ  دارندگان وسـائل نقل    ی مدن تیمسئول ي اجبار مهیقانون ب «در   ـ ی زم يه موتـور  ی غالبـاً  ،  »ین

 و ی مـال هـاي  مسئول خسارت،  ه مقصر  فقط رانند  یشود که در حوادث رانندگ      ینگونه تصور م  یا

ه یـ ل نقل یوسا) نیمالک(بلکه دارندگان   ،    نه تنها راننده   کهیدر حال . دگان حادثه است  یان د ی ز یبدن

بـه  ،   اشـخاص ثالـث    ابلز در مق  ی ن یر دولت یا غ ی یخواه دولت ،  یا حقوق ی یقیاعم از اشخاص حق   

له ید وسـ  یـ فـرض کن  . باشـند   یدگان م یان د ی ز یا بدن ی ی مال هاي  مسئول خسارت نحو جایگزینی   

 را انجـام    ي ادار هاي  تیشود تا مامور    ی سپرده م  ي مسلح به دست سرباز    يروهای متعلق به ن   هینقل

ا جـرح و    ی یمنجر به خسارت مال   ،  ر راننده مذکور  ی ممکن است به علت تقص     يا  در حادثه ،  دهد

 مطالبـه   ي حق دارد برا    او »دم یول«ا  ی »دهیان د یز«ین صورت یدر چن ،   گردد ا فوت شخص ثالث   ی

ـ  ا یمستند قـانون  . ه است مراجعه کند   یله نقل یبه سازمان مربوطه که مالک وس     ،  هیا د یخسارت   ن ی

 يموتـور  هینقل لیوسا دارندگان یمدن تیمسؤول ياجبار مهیب قانون اصالح قانون »1«ماده،  حق

ـ کل« :قـرر داشـته اسـت      است کـه م    »1387« مصوب   ثالث شخص مقابل در ینیزم  دارنـدگان  هی

 مکلفنـد  باشـند  یحقـوق  ای یقیحق اشخاص که نیا از اعم یلیر و ینیزم يموتور هینقل لیوسا

 و مزبور هینقـل لیوسـا حـوادث اثر در که یمال و یبدن خسارت قبال در را مذکور هینقل وسائل

 بـه  حداقل شود  یم وارد ثالث اشخاص به آنها مـحموالت ای و آنها به مـتصل لریتر و ـدكی ای

ـ فعال مجــوز  کـه  هـمیب يشـرکتها از یکی نزد قانون نیا» 4« ماده در مندرج مقدار ـ ا در تی  نی

، مـه شـخص ثالـث     ی بـه داشـتن ب      الـزام  »نـد ینما مهیب،  باشد داشته رانیا يمرکز مهیب از را رشته

   1.شود میدگان محسوب یان دی خسارت زجبران ي برايدیکرد جدیرو

                                                                                                                                       
همانطور که دولـت  . باشد ی م1343 مصوب ییای قانون در»168«ماده ،  دولت اشاره کردیت مدنیتوان به مسئول ی مکهي  گریاز موارد د   -1

ه مزبور به اشـخاص  ی است که در اثر حوادث وسائل نقل     ی و مال  ینمسئول جبران خسارات بد   ی،  نی زم ي موتور هیله نقل یبه عنوان دارنده وس   

 هر چنـد حادثـه   ، طرف دعوا واقع شودیز دولت ممکن است به عنوان مالک و دارنده کشت  یا ن یدر موارد تصادم در در    ،  شود  ی م رد وا ثالث

 مربـوط بـه جبـران       يدعاو«ح شده است که     ی تصر ییای قانون در  »168«در ماده   . راهنما اتفاق افتاده باشد    يا خطا ی فرمانده   به علت قصور  

 قانون بکار   »12«مطابق ماده   .» اقامه خواهد شد   ین کشت یا مالک یت فرمانده و    ی تصادم شده است به طرف     ب که موج  یه آن کشت  یخسارات عل 

ن قانون مبادرت به بکار   یت مقررات ا  ی که با رعا   ینیمامور «1373 ماهی د 18وب   مص ي مسلح در موارد ضرور    يروهای سالح توسط ن   يریگ

 کهیدر صـورت  «ن قـانون    یهمـ 13بـه اسـتناد مـاده       »  نخواهند داشـت   یا مدن ی ییت جزا یچگونه مسئول ین جهت ه  یاز ا ،  ندی سالح نما  يریگ
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  قائم مقام: گفتار دوم

قـائم مقـام    «اعـم از    ،  منظور از قائم مقام   .  زیان دیده نیز حق مطالبه خسارت را دارد        »قائم مقام «

 که خسارت زیـان     »رگ  بیمه«باشد؛ همچنین    می) منتقل الیه  (» خاص قائم مقام « یعنی ورثه و     »عام

» 6« مطـابق مـاده  . شـود  مـی در مواردي قائم مقام زیان دیده محـسوب  ، نماید میدیده را جبران  

 موتـوري در مقابـل اشـخاص     دارنـدگان وسـایل نقلیـه    مـسئولیت مـدنی    اجبـاري    قانون بیمـه  

  راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یادر صورت اثبات عمد« :)1387مصوب (ثالث

یـا در  ، حادثـه  رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یـا روانگـردان مـوثر در وقـوع    

گواهینامه او متناسب بـا نـوع وسـیله     دگی باشد یافاقد گواهینامه رانن، صورتی که راننده مسبب

خسارت زیان دیده را پرداخت نموده ، تضمین  موظف است بدون اخذ نباشد شرکت بیمهنقلیه

مقامی زیان دیده از طریق مراجع قـانونی بـراي اسـترداد تمـام یـا       تواند به قائم میو پس از آن 

  .»پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید وجوهبخشی از 

  

   جبران خسارت و تقویم آنهاي روش: تمفمبحث ه

 يآزاد،   خـسارت  ی روش پرداخت پـول    تیاولو،  ل جبران کامل خسارت   وبر اص ،  »حقوق ایران «

 ي و حـصر   نی طـرف  ی فقدان تراضـ    صورت ر در انتخاب روش مناسب جبران خسارت د       یقاض

  .استوار است ینی و عی پولهاي نبودن روش

   جبران خسارتهاي روش: گفتار اول

   جبران خسارتی پولهاي روش: اولبند 

 خسارت وارد   ی است که در آنها معادل پول      یطرق،   جبران خسارت  »یپول« هاي  مقصود از روش  

ـ  به زیان دیده شـده    زننده محکوم به پرداخت آن     انیشده محاسبه و ز     از ی بخـش افـت ی از درای

ـ ا. گردد یمبلغ مورد استحقاق محروم م      جبـران خـسارت در      هـاي    روش نیتـر   عی طـرق شـا    نی

  :رایز،  استيد و قرارداي قهری مدنتیمسؤول

                                                                                                                                       
ـ  مقتـول و  یگنـاه یا اشـخاص ب یـ شخص ، اکم صالحهجه طبق آراء محیرند و در نتین قانون سالح بکار گیت مقررات ا ین با رعا  یمامور ا ی

 و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطـه خواهـد بـود و دولـت         هیپرداخت د ،  ده باشد ی به آنان وارد گرد    یا خسارت مال  یمجروح شده   

صرف نظر از   ،  نیبنابرا. » قرار دهد  روها مسلح یار ن ین منظور اختصاص داده و حسب مورد در اخت        ی را به ا   يا  مکلف است همه ساله بودجه    

ن مسلح مرتکب ی مامورکهی  اقداماتبهدولت نسبت ، ن مسلحیتوسط مامور ح مقرراتی صحيص اجرایمشکالت و ابهامات راجع به تشخ 

ن یـ ط مقـرر در ا یت شـرا یا با رعنکه مامور یالبته مشروط بر ا   ،  ت دارد یمسئول،  گردد  یا مال اشخاص م   ی یشوند و منجر به خسارت جان       یم

ـ  ا »14«بلکـه بـه اسـتناد مـاده         ،   نخواهد داشت  یتیچگونه مسئول ین صورت نه تنها مامور ه     یدر ا . سالح بکار گرفته باشد   ،  قانون ن قـانون   ی

 هکـ ی ان مـال  یـ  ضـرر و ز    وی   بدانند عالوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جـان           ی که مقتض  يدر موارد  تواند  یسازمان مربوطه م  

ـ اما اگر مـامور بـرخالف مقـررات ا   ، دی نمایمطابق مقررات به مامور مذکور کمک مال، فه متحمل شده استیمامور در جهت انجام وظ  ن ی

  ) قانون مذکور16ماده  (ردیگ میگرد قرار یشخصاً تحت پ، دی سالح نمايری بکارگهقانون اقدام ب
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  . دعوا آسانتر استنی دادگاه و طرفي جبران خسارت براگری آن از طرق ديـ اجرا

  .ردیگ ی صورت مگری از طرق دتر عیـ سر

  . به آن آسانتر استهیـ الزام محکوم عل

  . خسارت آسانتر استی معادل پولنییـ تع

 آنهـا در    فیحقـوق و تکـال    ،   و روشـن   ی بدانند که به صورت قطعـ      لندی دعوا ما  نیـ طرف 

   1.ردیگ ی خسارت وارده بهتر صورت می معادل پولنیی با تع امرنی و ا؟ستی چگریکدیمقابل 

   خسارتیت معادل پولپرداخ )الف

امـا  ،   است مدنی تی روش جبران خسارت در مسؤول     نیتر  عی شا »حقوق ایران « در   اگرچه

ـ  را ن  یقاض،   برخالف آن  نی طرف ی و عالوه بر امکان تراض     ستی ن ي اجبار ، روش نیا ـ  با زی  در  دی

ـ ز،   دانـست  »مختـار «انتخاب روش جبران خـسارت       روش  بـر    یالزامـ ،   موجـود  نیدر قـوان   رای

بلکه با توجه به مواد مختلف مربـوط بـه ضـمان            ،  شود ی نم دهی خسارت د  یپرداخت معادل پول  

ـ آ ی و اسـتفاده از مـالك آن برمـ         »311ـ331« از جمله مواد     ی در قانون مدن   يقهر  کـه هـدف     دی

 داخـت  مال تلف شـده بـر پر       »مثل« پرداخت   یراستا حت  نی است و در ا    »جبران کامل خسارت  «

  .  داردحی آن ترج»متیق«

ـ اخت،  ی مـدن  تی قانون مسؤول  »3« ماده   مطابقگری د ياز سو   در  ی بـه قاضـ    یعی وسـ  اراتی

 وحـدت « از آن با توجه بـه        تی جبران خسارت داده شده است و با الغاء خصوص         وهیانتخاب ش 

،  دانـست  ي جار زی ن ي قرارداد  تی آن را در مسؤول    توان ی م »ي و قرارداد  ي قهر تی مسؤول نیادیبن

 کمتـر   یلـ ی خ ي قرارداد تی جبران خسارت در قلمرو مسؤول     ق طر گریالبته ضرورت رجوع به د    

ـ  و لذا در اغلب قر     شود یمحقق م  همـان روش   ،  روش جبـران خـسارت    ،   بـه اتفـاق مـوارد      بی

 2.خـورد  ی به چشم نمـ    ها   در آراء دادگاه   گری د هاي   خسارت است و روش    یادل پول پرداخت مع 

گیـرد و یـا بـه        مـی به صورت مقطـوع و یکجـا صـورت          ،  توضیح اینکه جبران نقدي خسارات    

و یا در مواردي ؛ به صورت اقساطی است 3قانون مدنی» 277«تشخیص دادگاه با اختیارات ماده   

بـه صـورت پرداخـت    ،  از کار افتادگی دائمیمثل،  روشن نیستها وتعداد پرداختکه مبلغ کل    

  .است 4»مستمري«

                                                                                                                                       
 806. ، ش4. ج،  قراردادهایقواعد عموم، انیکاتوز -1

 238ـ240صص ، همان، انیکاتوز -2

تواند نظر به وضعیت       حاکم می  ولی،   نماید تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد           متعهد نمی « : قانون مدنی  277 ماده   -3

 .»مهلت عادله یا قرار اقساط دهد، مدیون

ده یان د یا قوه کار ز   یدا شود   ی پ ی وارد شده در بدن او نقص      ی کس یا سالمت ی که به بدن     یبیاگر در اثر آس   « :مسئولیت مدنی  قانون   5ماده   -4

ه دادگـا . ه خسارات مزبور است   یان مسئول جبران کل   ی او بشود واردکننده ز    یش مخارج زندگان  یا موجب افزا  ین برود و    یا از ب  یکم گردد و    

 که جبران يد و در مواردینما مین یی واحده تع دفعتاًیا پرداخت مبلغی و يق مستمر یه به طر  یت اوضاع و احوال قض    یان را با رعا   یجبران ز 
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 خسارت ی معادل پولرایز،  اصل استکی جبران خسارت یاعمال روش پول،  همهنیبا ا

امـا در صـورت     ،  را به دست آورد    آن   تواند ی آسانتر م  زین،   است و متعهدله   نیی قابل تع  یبه راحت 

  . اعمال خواهد شدگریدرخواست او طرق د

  تقلیل ثمن )ب

 »بیـع بـین المللـی     « ونی خسارت در کنوانس   ی جبران پول  وهی که به عنوان ش    ی از طرق  یکی

 ي کـاال می تـسل  در صورت ،  ونیکنوانس»50«مطابق ماده   . است 1» ثمن لیتقل« سیتأس،  مطرح شده 

 می شده در روز تسلمی تسلي به نسبت تفاوت ارزش کاالتواند ی ميمشتر، عی توسط بارمنطبقیغ

 نیا.  دهد لی را تقل  یالمسم  ثمن،   داشته است  می منطبق با قرارداد در روز تسل      ي که کاال  یو ارزش 

ت و   مورد دفاع بـوده اسـ      »ال  کامن« حقوق نوشته برخالف حقوق      ستمی با س  يروش درکشورها 

 خـسارت   ی همراه با طرق جبران پـول      توان ی را م  قی طر نیا. گردد ی برم »رم« آن به حقوق     شهیر

 »دارا شـدن ناعادالنـه    « از   يری جهـت جلـوگ    ی تالش » ثمن لیتقل«،   صورت نیاعمال کرد و در ا    

  . نه جبران خسارت واردهستا

ـ  ع اریـ خ« در    ثمن لی از تقل  »حقوق ایران « در  »422«در مـاده    ،  »ارش« تحـت عنـوان      »بی

 و  گـردد  ی در معامالت اعمال مـ     ی قاعده عموم  کی آمده و به عنوان      انیسخن به م   2قانون مدنی 

   3)قانون مدنی 478ماده ( ندارد انی در عقد اجاره جر،فقط

 از  يری روش جلـوگ   ایـ  روش جبران خسارت است       امر نیقعاً ا  وا ای آ نکهیصرف نظر از ا   

ـ  به مثابـه      ثمن لیتقلآیا   که   دیآ ی م شی بحث پ  نیا،  وقوع خسارت و دارا شدن بدون سبب        کی

  ابل اعمال است؟ هم ق»حقوق ایران« در ونیروش عام در همه موارد عدم انطباق همانند کنوانس

  خسارت تنبیهی )ج

 از خسارت است که خوانده به خاطر رفتـار تـوام بـا تجـري و                 نوعی،  »خسارت تنبیهی «

خاستگاه این نهاد حقوقی در     .باید به خواهان بپردازد   ،  ی که در ایراد خسارت داشته است      سوءنیت

بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش         » انگلستان«و بویژه در کشور     » الکامن  «حقوق  

 بـر اثـر     ولـی ؛  یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیـان عمـدي را دارد               

                                                                                                                                       
ـ تـوان از واردکننـده ز      مـی زان و تا چه مبلـغ       ین که به چه اندازه و تا چه م        یص ا ید تشخ ی به عمل آ   يق مستمر ید به طر  یان با یز ن یتـام ان  ی

خ صدور حکم تـا  یق ممکن نباشد دادگاه از تاری به طور تحقین عواقب صدمات بدنییاگر در موقع صدور حکم تع  . گرفت با دادگاه است   

  . »د نظر نسبت به حکم خواهد داشتیدو سال حق تجد
1- Réduction du prix  

 یـا   مشتري مختار است در قبول مبیع معیوب بـا اخـذ ارش           ،   شود که مبیع معیوب بوده     اگر بعد از معامله ظاهر    « : قانون مدنی  422 ماده -2

  »فسخ معامله

تواند اجاره را فسخ کند یا بـه   مستأجر می، هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده        «:  قانون مدنی  478مطابق ماده    -3

 کند به نحوي که به مستأجر ضرري نرسد مـستأجر         اگر موجر رفع عیب    وده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی         همان نحوي که ب   

  »حق فسخ ندارد
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انتقادات وارده مبنی بر ایجاد اخـتالط بـین وظـایف حقـوق جـزا و حقـوق مـدنی در بعـضی                       

  . در اعمال آن بوجود آمده استهایی ودیتمحد، کشورها

تمثال مدنی جـزاي نقـدي کیفـري اسـت کـه از نظـر               ،  »خسارت تنبیهی « اند  برخی گفته 

 تشابه جزاي نقدي و خسارت      .مشابه جزاي نقدي است   ،  نحوه اعمال و شیوه رسیدگی    ،  اهداف

 1سته به حقوق کیفري یـا مـدنی دانـست         توان آن را واب    نمیتنبیهی به حدي است که به درستی        

تواند ماهیـت   نمییک ضمانت اجراي مدنی قوي باشد و  ،  رسد خسارت تنبیهی   میلیکن به نظر    

بلکـه در   ،   نیـست  »مـسئولیت مـدنی   «مخصوص قلمـرو    ،  کیفري داشته باشد؛ این ضمانت اجرا     

  .  هم قابلیت اعمال دارد»حقوق قراردادها«

اصل ،  اصل بر اعاده وضع زیان دیده به حالت سابق و به عبارتی دیگر            ،  »ق ایران حقو«در  

رویـه  ،  »حقوقـدانان «علیـرغم تـالش     ،   و لذا در حال حاضـر       است »ترمیمی بودن خسارات  «بر  

 با اسـتفاده از     قضایی آن را نپذیرفته است و محاکم در برخورد با رفتار موضوع خسارت تنبیهی             

 تا حدودي به نتـایج مـشابه        دیه،  جریمه اجبار ،  وجه التزام ،   خسارت معنوي  نهادهاي مشابه مثل  

شوند؛ اما هیچیک از این نهادها منطبق با نهاد خسارت تنبیهی نیست و جاي خالی ایـن              مینائل  

 و مـاده    قـانون مـدنی    3»314« ؛ گرچـه در مـاده     2شود می احساس   »ایران« در حقوق داخلی     نهاد

در بعـد بـین     .شود میمصداقی از این خسارت مشاهده      ،  »1370« قانون مجازات اسالمی   4»299«

 واکنش به برخی اقدامات از سوي کشورهایی کـه          قانونگذار ایرانی در  » 1379« در سال ،  المللی

 اقـدام تالفـی جویانـه در    یبه صورت نوع،  را نقض کرده بودند »ایران«مصونیت قضایی دولت    

 هـاي    براي رسیدگی به دعاوي مـدنی علیـه دولـت          ایراناصالح قانون صالحیت محاکم     «قانون  

 پرداخت خسارت تنبیهی علیه دول خارجی را با شـرایطی       امکان صدور حکم مبنی بر    » خارجی

  .به رسمیت شناخت

  )ینیطرق ع( جبران خسارت یرپولی غهاي روش:  دومبند

 و ی حقـوق يها ستمی از سياری اصل الزام آور در بس   کی خسارت به صورت     یگرچه جبران پول  

 توانـد  ی م زین خسارت ن   جبرا »ینیع«یا  » یرپولیغ«اما طرق   ،   شده است  رفتهی پذ »ایران«از جمله   

                                                                                                                                       
  461ص، جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی، خدابخشی -1

نامه کارشناسی ارشد حقـوق خـصوصی، دانـشکده علـوم           ، پایان  و امکان مطالبه آن در حقوق ایران       خسارت تنبیهی ،  خسروي فارسانی  -2

  13ص، 1389قضایی و خدمات اداري، سال 

 قیمـت زیـادي را نخواهـد         غاصـب حـق مطالبـه      ، زیاد شود  قیمت مال مغصوب  ،  ي عمل غاصب    اگر در نتیجه  «: قانون مدنی  314ماده   -3

   » زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است مگر این که آن، داشت

ا در حرم مکـه  یو )  محرم،  حجهیذ،  قعدهیذ،  رجب( از چهار ماه حرام یکی که صدمه و فوت هر دو در  ی قتل در صورت    هید«: 299ماده   -4

 که انتخاب کرده یک سوم هر نوعید ید مجازات با  ی به عنوان تشد   297گانه مذکور در ماده        از موارد شش   یکیع شود عالوه بر     معظمه واق 

 »ستندین حکم نی اير امکنه و ازمنه هر چند متبرك باشند دارایاست اضافه شود و سا 
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تجـارت  « در عرصه    ی رو حت  نیاز ا ،  ابدی حی ترج ی بر طرق پول   یو حت   کارگشا بوده  يدر موارد 

  . شده استینیب شی طرق پنی ازی ن»الملل نیب

   مال تلف شدهدادن مثل )الف

 یل مثلـ  امـوا تلـف    و درخـصوص     ي قهر تی در مسؤول  اصوالً مال تلف شده     »مثل«دادن  

 انجـام   ي به جا  سخن از پرداخت مثل موضوع تعهد     ،  ي قرارداد تی و در مسؤول   ردیگ یصورت م 

  . آن نامأنوس استنیع

 جبـران   ی ملـزم بـه اعمـال روش پـول         یقاضـ ،   همانطور که گفتـه شـد      »حقوق ایران «در  

 کـامالً مختـار اسـت تـا روش         ی مـدن  تی قـانون مـسؤول    »3« مـاده    مطابقبلکه  ،  ستیخسارت ن 

، قانون مـدنی  »333،  329،  328،  317،  312،  311« بنابر مستفاد از مواد   . را انتخاب کند   تر  مناسب

 تـوان  ی هم م  ي قرارداد تیولئ دارد و در مس    حی طرق ترج  گری مال تلف شده بر د     »مثل«پرداخت  

  .کند ی مدایگرچه کمتر مصداق پ، ك آن مواد استفاده کرداز مال

 ری از امور ز   یکی ي ممکن است   قرارداد  موضوع تعهد  یکل  به طور  در مسئولیت قراردادي  

  :باشد

و در ،  متعهـد ي از سود و در صورت عدم انجام تعهاین حالت در ؛»نیدادن مال مع« ـ  1

  را ملزم بـه پرداخـت مثـل        يوبه عنوان جبران خسارت      توان یم،  يعدم امکان الزام و   صورت  

 توجه داشت که اگر     دیالبته با . دی متضرر بهتر به کارآ    »اعاده وضع سابق  « در   دی شا  امر نیکرد و ا  

ـ  و منجر به تفاوت صـورت نوع       »یاساس«،   عدم انطباق   بوده و  نی مع نی ع عیمب  می تـسل  ي کـاال  هی

  .1)قانون مدنی 353ماده ( .معامله باطل است، شده با مفاد قرارداد شود

چـون  ،  نـدارد ی مفهـوم پرداخـت مثـل  ، این فرض در ؛»هالذم فی یپرداخت مال کل« ـ  2

 ی از افراد کليبلکه پرداخت فرد،  کنددای پتی تا مثلش موضوعستی ننی معنیع، تعهدموضوع  

 کـه  ینه جبران خسارت و فقط در صورت      ،  گردد ی محسوب م  » تعهد نیع«  به عنوان انجام   شهیهم

، متعهـد ،  نـد ی تعهد نما  اقدام به انجام  ،   متعهد ناقض تعهد   نهی به هز   شخص ثالث  ایخود متعهدله   

 جبـران  ی خواهـد بـود کـه نـوع    هـا  نهی هزری کاال و سامتیاعم از ق ،   آن نهیملزم به پرداخت هز   

 تیموضـوع ،   هم روشن است که پرداخت مثل موضـوع تعهـد          گرید در شقوق . خسارت است 

  .دندار

   کاالریتعم )ب

  مـاده مطـابق ، دیآ  در وبی باشد و مع   »نی مع نیع« شده   می تسل ي اگر کاال  »حقوق ایران «در  

                                                                                                                                       
از ، باطل است و اگر بعضی از آن     ،  شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع        هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته          « :353 ماده   -1

 »سبت به مابقی مشتري حق فسخ داردغیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و ن
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 نی در اياز آنجا که حقوق مشتر.  است فسخ و اخذ ارشنی ب ری مخ ي مشتر ،قانون مدنی  »422«

 و  ی مـدن  تی قـانون مـسؤول    »3« با استناد به ماده      توان ینم،   شده نی مع يفرض به صورت حصر   

،  را داد  عی از بـا    کاال ری درخواست تعم  جازه ا ي به مشتر  قانون مدنی  1»481«  و »478« ك ماده مال

 ي در راسـتا   ی کاال در واقع تالش    ریتعم،  مگر آنکه گفته شود   ،  اند   خاص اجاره  ری دو ماده اخ   رایز

 » 237« مالك مادهمطابق درخواست آن را حق، ي صورت مشترنی است که در ا تعهدنیانجام ع

اشـکال   بی ری به تعم  کمح،  نی طرف یاما به هر حال در صورت تراض      .  خواهد داشت  قانون مدنی 

  ).  بودن مواد مربوط به معامالتيری و اصل تفسقانون مدنی 10ماده  (رسد یبه نظر م

بتوان قائـل بـه      دیآ ی به نظر م   د در بدو امر    باش »هالذم ی ف یکل«،   موضوع معامله  ياگر کاال 

ـ  در ا  يمـشتر   کـه چـون    شـود  ی معلوم م  شتریاما با دقت ب   ،   شد  کاال ریامکان درخواست تعم    نی

قـانون   424 و   423مـاده    (. سـاقط اسـت    يحـق و  ،  اقدام به قبول کـرده    ،  بیحالت با علم به ع    

  )مدنی

   دی و درج حکم در جراعذرخواهی )ج

 و  »3« وارد آمده باشد بـا اسـتفاده از مـالك مـواد              ي اگر خسارت معنو   »حقوق ایران «در  

درج « و   »اهیعـذرخو « جبران آن حکم بـه       ي برا تواند ی م یقاض،  »ی مدن تیمسؤول« قانون   »10«

  . دهد»دیحکم در جرا

    تعهدنیالزام به انجام ع )د

  از عـدم انجـام تعهـد       ی جبران خسارت ناش   وهیش،  » تعهد نیانجام ع « که  نیا،  در نگاه اول  

ـ  نظ ی حقـوق  يهـا   ستمیـ  در س  رایز،  دیآ یناقض به نظر م   مت،  باشد  اساسـاً   »فرانـسه « و   »ایـران « ری

 تعهـد بـه   نی که امکان انجام عشود ی مطرح می وقت، از عدم انجام تعهد    یپرداخت خسارت ناش  

 جبـران خـسارت     وهی شـ  تواند ی م رممکنی غ  امر کیحال چگونه   ،  شد وجه امکان نداشته با    چیه

 از عـدم انجـام آن       ی جبران خسارت ناشـ    گری د ، تعهد ممکن باشد   نیو اگر انجام ع    ؟ شود یتلق

  . نداردتیموضوع

 جبـران   وهی بـه عنـوان شـ      توانـد  ی م » تعهد نیانجام ع «الزام به   ،  یطی همه تحت شرا   نیبا ا 

، یقـانون  از موجبـات     یکـ یاگر در اثـر     :  مطرح گردد  ي از نقض تعهدات قرارداد    یخسارت ناش 

ـ  متعهد باشد ریمستند به تقص، متعهدله قرارداد را فسخ کرده و سبب فسخ      ـ  اای  بـه سـبب   کـه  نی

 ی و حقـوق ي مادیی تواناي حال ونی منفسخ شده باشد و در ع  ایقرارداد باطل بوده    ،  ي و ریتقص

 تعهد سـابق    نیم ع  به انجا  کوم را مح  ي و تواند ی م یقاض،   انجام تعهد مزبور را داشته باشد      يبرا

                                                                                                                                       
 .»شود ن رفع عیب نمود اجاره باطل می از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوا عیب هر گاه عین مستأجره به واسطه«: قانون مدنی481ماده  -1
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 بتواند وضع سـابق را      ی بهتر از روش پول    ی و حت  گریبهتر از طرق د   ،   روش نی و چه بسا ا    دینما

  .دیاعاده کند و جبران خسارت نما

   و زمان و مکان آن  خسارتمی تقوهاي روش: دوم گفتار

   خسارتمی تقوهاي روش: بند اول

 خـسارت   زانیـ  حکم به جبران خسارت دهد که م       تواند ی م ی که دادگاه تنها هنگام    روشن است 

  . شده باشد»میتقو« و به اصطالح نیوارد شده معلوم و مع

ـ  دارد و از آن م     ی گونـاگون  يهـا   وهی ش » خسارت میتقو«  عـام   هـاي   عـالوه بـر روش    ،  انی

) ی قـانون  هاي  روش (ها   در کار دادگاه   عیتسر و   لی به منظور تسه   زی خاص ن  هاي  روش،  )ییقضا(

ـ    زانی از مشکالت مربوط به اثبات وقوع خسارت و م         زی به منظور پره   ایو    در جهـت    ی آن و حت

قابـل ذکـر    ) ي قـرارداد  هـاي   روش( متعهد به انجام تعهد خـود        ام الز ي مناسب برا  ی اهرم جادیا

  .است

 که  یالملل  نی ب ای ی داخل ي تجار مالتواع معا  از ان  کی در هر    »جی را عرف«،  گری د ياز سو 

ـ   ردیـ گ ی براساس درك و تفاهم عموم عقال شکل م        اصوالً ـ  بـر احـساس ن     ی و مبتن  تجـار در    ازی

ـ  مقرر نما   خسارت می تقو ي برا ی خاص هاي   روش تواند ی م زی است ن  ی مختلف عمل  يها  نهیزم . دی

 می خـاص تقـو    هـاي    خسارت پرداخته و سـپس روش      می روش عام تقو   ی ابتدا به بررس   ادامهدر  

  .میده یخسارات را مورد مطالعه قرار م

   خسارتمیتقو) ییقضا(روش عام  )الف

 دادگـاه   یعبارت است از توسل قاض    ،  » خسارت می تقو ییقضا« ای »روش عام «مقصود از   

ـ  نظر کارشناسان خبره در هـر فـن و حرفـه در ارز             ژهی به ادله اثبات دعوا و به و       هیال  مرجوع  یابی

   1. خسارت وارد شده به خواهانتیکم

 بـه    خـسارت  می مناسب در تقـو    هاي   از روش  ییها  نمونه،   منابع یناگفته نماند که در برخ    

   2.شود ی کالم به آن منابع ارجاع داده م از اطالهزی پرهي ذکر شده است که برایی قضاقیطر

قـانون   »3«و مـاده     قـانون آیـین دادرسـی مـدنی       »515« به موجب ماده     »حقوق ایران «در  

 بـر عهـده دادگـاه اسـت بـه شـرط             اصوالً ، خسارت وارده  زانی م نیی تع فهیوظ،  ی مدن تیمسؤول

  :که نیا

  )518  ماده(. ه باشد نشدنی معی تعرفه رسمای »قانون« و خسارات در نهیـ مقدار هز1

                                                                                                                                       
، 3ج، 1374، گـنج دانـش  ،  تهـران   ،  ترجمه دکتر مهـراب داراب پـور      ،  یالملل  نی ب عی بر حقـوق ب   يریتفس،   تن از دانشمندان جهان     جدهه -1

  84ص

 90ـ93صص ، همان -2



 223شرایط مطالبه جبران خسارت     

 

ـ ذ (. خسارت منعقد نشده باشدزانی منیی درخصوص تعنی طرفنی بیـ قرارداد خاص 2  لی

  )515ماده 

 و اال حکم به خسارت نسبت بـه آن  ، باشدافتهی صلح و سازش خاتمه ن    قیـ دعوا به طر   3

 ی خاصـ  می تـصم  زیـ نسبت به خـسارت وارده ن     ،   ضمن سازش  که  نیمگر ا ،  شود یدعوا صادر نم  

  )517ماده (.خاذ شده باشدات

 خـسارت   زانی م نیینسبت به تع  ،  ی دادگاهها با صدور قرار ارجاع به کارشناس       یبه طورکل 

فقـط از   ( توسط دادگـاه     تواند ی کارشناس م  )قانون آیین دادرسی مدنی    257ماده  ( کنند یاقدام م 

 و  یان رسـم   کارشناسـ  انیـ  دعـوا از م    نی طرف ی با تراض  ایو  ) ي دادگستر ی کارشناسان رسم  انیم

 و عالوه بر دادگـاه کـه        ستی ن یقطع،   نظر کارشناس  )258ـ  268مواد  (انتخاب گردد ،  یررسمیغ

ـ ی به آن اعتراض نما    دنتوان ی م زی ن ا دعو نیطرف،   و رد آن را دارد     یابیحق ارز   امـا   )260مـاده   .(دن

، کـم با انعکـاس در ح   ،   توسط دادگاه  ی مفاد نظر کارشناس   دیی به اعتراضات و تأ    یدگیپس از رس  

 زیان دیده از میـزان      تواند در صورت کوتاهی    میحتی دادگاه   )260ماده  .(دیآور خواهد گرد    الزام

، کوشش نماید، چراکه وظیفه زیان دیده است که براي کاهش خسارت به خود، خسارت بکاهد

قابـل   1»مـسئولیت مـدنی   «قـانون   »4«مـاده   » 3«در کاهش خسارت از بند      ،  این وظیفه زیان دیده   

  . استنباط است

 زی خسارت ن  زانیبلکه اثبات م  ،  دی وقوع خسارت بر خود را اثبات نما       دیخواهان نه تنها با   

ـ  تواند ی نم ی راستا قابل استفاده است و قاض      نی در ا  یبا اوست و تمام طرق اثبات      ـ  از م  شی ب  زانی

 خسارت مورد زانی در صورت عدم اثبات م؛سارت دهد حکم به جبران خ   ،   خواهان يمورد ادعا 

 ی بـه کارشناسـ    ی در صورت مقتـض    ای دادخواست را رد و      تواند ی م یقاض،  واهانادعا توسط خ  

  .ارجاع دهد

   خسارات می خاص تقوهاي روش )ب

  )وجه التزام (ي قراردادهاي  روش-1

و  ی قرارداد اصل  کدر ی  نی طرف یتوافق فرع ،  » خسارت می تقو يروش قرارداد «مقصود از   

  درخـصوص تحقـق  ی مستقل و ناظر بـه قـرارداد اصـل       ي قرارداد ی ط ایدر ضمن همان قرارداد     

 توافـق   نیدر ا .  متعهد است  ي از سو  ي از نقض تعهدات قرارداد    ی خسارت ناش  تی و کم  تیفیک

                                                                                                                                       
 هـر گـاه پـس از وقـوع خـسارت            -1:ف دهـد  یـ ر تخف یـ رد ز اخسارت را در مـو    زان  یتواند م  میدادگاه  « : قانون مسئولیت مدنی   4ماده   -1

 قابـل    کـه عرفـاً    ه بـود  ی از غفلت  ی هر گاه وقوع خسارت ناش     -2.ده کمک و مساعدت کرده باشد     یان د ی به ز  يان به نحو موثر   یواردکننده ز 

ل ی از انحا موجبـات تـسه    يده به نحو  ین د ای که ز  ی وقت -3.ان شود ی واردکننده ز  یز موجب عسرت و تنگدست    یاغماض باشد و جبران آن ن     

  »د کرده باشدیان را تشدیت واردکننده زیا وضعیا به اضافه شدن آن کمک و یان را فراهم نموده یجاد زیا
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 »ممـسلّ «،  وقوع خـسارت در اثـر نقـض قـرارداد         ،   نام دارد  زی ن »ییشرط جزا « ای» وجه التزام «که

تحقق مفاد  . گردد ی م نی از قبل مع   ی خسارت وارده به صورت معادل پول      زانی م  و شود یفرض م 

و در اثـر    ،   متعهد است  ي از سو  ی از قرارداد اصل   یمعلق بر نقض تعهدات ناش    ،  ی توافق فرع  نیا

معـاف  ،   نقـض قـرارداد    جـه یهدله از اثبات تحقق و وقوع خسارت به خـود در نت           طرف متع  ،آن

  . فرض شده است»ممسلّ« وقوع خسارت رایز، گردد یم

 و در   کنـد  ی م ازین ی را از مراجعه به دادگاه ب      نیطرف،  ی در موارد قابل توجه    ی شروط نیچن

 را از   ی قاضـ  رایـ ز،  ت مؤثر اسـ   اری بس ی دادرس لی و تسه  عی در تسر  زیصورت مراجعه به دادگاه ن    

ـ  ا »حقوق ایـران  «در  . سازد ی م ازین ی خسارت مورد ادعا ب    زانیم وجستجو درخصوص ورود      نی

قـانون آیـین دادرسـی       »515« و   ی قانون مدن  »230« خسارات مستفاد از مواد    میروش خاص تقو  

   1. است شدهرفتهی پذمدنی

  خسارت می تقوی قانونهاي روش )ج

 از  ی خـسارات ناشـ    می و تقـو   صی تـشخ   در امر  لی و تسه  عیگاه مقنن خود به منظور تسر     

ـ  »مطلـق « امارات   ي که حاو  کند ی وضع م  یمقررات،  ينقض تعهدات قرارداد    دال بـر    »ینـسب « ای

 نیـی  تع ،سارات خـ  می تقو ی قانون هاي  روشبه عنوان مثال یکی از       ، خسارت است  زانیوقوع و م  

  . است»هی تأدریتأخ خسارت«نرخ 

،  بایـد گفـت     و آثار آن   تی وجه نقد و مشروع    هی تأد ریتأخ خسارتپرداخت  درخصوص  

 ي بنا بر نظر شورا»1379«مصوب ی مدنی دادرسنییآ  قانونبی تا قبل از تصو»حقوق ایران«در 

امـا   2، بـود  یرشرعی و مطالبه آن غ    شد یمحسوب م  »ربا« وجه نقد    هی تأد ریخسارت تأخ ،  نگهبان

 موجـود و مفـاد اسـناد        ات براساس مقرر  هی تأد ری خسارت تأخ  افتیمجاز به در  استثنائاً  ،  ها  بانک

ـ  بـه دل   توانـست  ی م ی برخ دهی استثنا روشن نبود و به عق      نی ا لیدل 3. شناخته شده بودند   یبانک  لی

   4. باشدهی تأدری بر اخذ خسارت تأخیبن می بانکالتی تسهرندهی بانک و گنیوجود توافق ب

 و ی به قوت خود باقآیین دادرسی مدنی قانون بی تا تصو نگهبانيبه هر حال نظر شورا

معلوم شـد   ،  »1379« در سال    ی مدن ی دادرس نییآ  قانون بیاما با تصو  ،  مالك عمل دادگاهها بود   

  مقـرر در مـاده  طی و بـا حـصول شـرا   رفتـه یا پذ پول ردی کاهش قدرت خرهی شورا توج  نیکه ا 

در حال حاضر   . داند ی وجه نقد را خالف شرع نم      هی تأد ری مطالبه خسارت تأخ   ، قانون نی ا »522«

                                                                                                                                       
، قواعـد عمـومی قراردادهـا     ،  یصفائ، ؛   808. ش،  4.ج،   قراردادها یقواعد عموم ،  انی کاتوز :ك. خصوص ر  نی در ا  یلی مطالعه تفص  يبرا -1

 233ص ، 2ج

  14/10/1367 خی مزبور در تارهی نظرروی و پاسخ مجدد آن شورا پ12/4/1364 مورخ  نگهباني شورا3845 شماره هینظر -2

  11301. ش، 23/2/1362مورخ ، یروزنامه رسم -3

   443ص ، 1چ ، 1376، تهـران، انتشارات ققنـوس، ي و مشتـرعیالتـزامات با، …عبدا، یائیک -4
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 تنها  ،ردی قرار گ  هی تأد ری تأخ ارت مستند دادگاهها در صدور حکم به پرداخت خس        تواند یآنچه م 

  . استدهیشخص گرد مي در آن به صورت حصری خاصطی ماده است که شرانیهم

یـین  قـانون آ  »522« مطـابق مـاده   ،  »حقوق ایـران  « در   هی تأد ری مطالبه خسارت تأخ   طیشرا

  : قرار استنیاز ا دادرسی مدنی

  . باشدجی و از نوع وجه رانید،  موضوع دعواـ 1

  . را مطالبه کرده باشدنید، نیـ دا2

  .ناع کرده باشد حال امتنی بوده و با انی متمکن و توانا بر پرداخت دونیـ مد3

 کـرده   ریی تغ ی تا هنگام پرداخت به طور فاحش      دی ساالنه از زمان سررس    متیـ شاخص ق  4

  .مالك است، ي صورت اعالم بانک مرکزنیباشد و در ا

  . کرده باشد»مطالبه«را تأخیر  از یپرداخت خسارت ناش، ـ طلبکار5

ـ  تأد ری خسارت تأخ  زانیم،  ـ دادگاه 6 اسـبه و حکـم بـه        را براسـاس مـالك مزبـور مح        هی

  .ندی مصالحه نمايگری به نحو دنی طرفکه نیمگر ا، کند یپرداخت آن صادر م

 ی خاص و به صورتي به نحوهی تأدری که خسارت تأخدهد ی فوق نشان م طیمالحظه شرا 

 خسارت در قالب    زانیفقط درخصوص م  ،  نی طرف یمحدودتر از سابق قابل مطالبه است و تراض       

  .  آمده است»يحصر« استحقاق همان است که در قانون به نحو طیشرااما . معتبر است، مصالحه

ـ  م میتقـو ) شـاخص ( نرخ   نییتع،  ردی قرار گ  ی مورد بررس  دی مجال با  نیاما آنچه در ا     زانی

 کی مختلف از   ی حقوق يها  ستمیمقنن در س  .  است »مقنن« وجه نقد توسط     هی تأد ریخسارت تأخ 

ـ  پول و تضرر متعهدله از ادیرت خر قدوستهیسو با توجه به وجود تورم و کاهش پ   بابـت و  نی

 کـه  ي از اجحاف نسبت بـه متعهـد نـاقض تعهـد قـرارداد     يری و جلوگ  عدالت تی لزوم رعا  زین

 صی تـشخ   در امر  لی و تسه  عی با قصد تسر   نی و همچن  گری د يموضوع آن وجه نقد است از سو      

ـ  تأدری نرخ خسارت تـأخ نییبه تع اقدام یبر اساس ضوابط،  خساراتمیو تقو   وجـه نقـد بـه    هی

  .دینما ی مینی معی زمانيها  دورهيا بريصورت درصد

  فاحشرییتغ«،  وجود ندارد و مالك محاسبه خسارت معینی نرخ»ایران« یدر حقوق کنون

  . است» تورم شاخصنرخ

   خسارتمی تقوی عرفهاي روش )د

 می تقـو  »یعرفـ « هاي  روش،  قانون مدنی  »225«  و »220« مستفاد از مواد   »حقوق ایران «در  

 منبـع درجـه دوم از       »عرف« نیز »فرانسه«حقوق  در  . وجود دارد  از نقض قرارداد     ی ناش خسارت

 ی تلقـ ، قـرارداد نی مـشترك طـرف    عنـوان مفـسر اراده     به   تواند ی است و م   یررسمی غ یمنابع فرع 



      مسئولیت مدنی226

 خسارت و بازگـشت     می تقو ی عرف هاي   روش  بر اعتبار  توان ی م »حقوق ایران «لذا همانند    1.گردد

  . نظر دادي قراردادهاي آن به روش

   خسارتمیزمان و مکان تقو:  دومبند

  خسارت میزمان تقو )الف

 تیهـدف مـسؤول   ،   اوالً زیـرا ،   از اهمیت باالیی بر خوردار اسـت        خسارت »زمان تقویم «

جبـران  « زیان دیده به حالت اول خـود اسـت و اصـل             تیتا حد امکان بازگرداندن وضع    ،  یمدن

  یژگی و و  تیممکن است خسارت وارده به لحاظ خصوص      ،  اًیثان،   دارد تی حاکم »کامل خسارت 

ـ تورم و کـاهش قـدرت خر      ،  ثالثاً،   باشد شیرو به افزا  ،  منشأ آن  محاسـبه خـسارت بـا    ،   پـول  دی

  .سازد ی می جبران خسارت ناکافي را برای قبليها شاخص

زمـان انجـام    «همـان   ،   خـسارت  می که زمان تقو   اند  دهی عق نی بر ا  ی برخ »حقوق ایران «در  

خـسارت بـر    ،  مثالً اگر تخلف از تعهد پرداخت ارز صورت گرفته باشد         ،   است »يتعهد قرارداد 

 »226«مـاده   ،   نظـر  نیـ مـستند ا  ،  شـود  یمحاسبه م ) دیسررس( نرخ ارز در روز انجام تعهد        يمبنا

 تی کـه در مـسؤول  يان قهـر  در بـاب ضـم  »فقـه امامیـه  «اما نظر مشهور در   2. است قانون مدنی 

   3. است خسارتمیزمان تقو، »زمان ورود ضرر« است که نی ا، هم قابل اعمال استيقرارداد

صـدور  «زمـان   ،  خـسارت  می تقو خیتار،  ي قرارداد تیاند که در مسؤول     گفته،  یدسته سوم 

  ملزم بـه جبـران خـسارت اسـت         ونیمد،   از صدور حکم   شیپاگرچه  ،  رای ز . است »یحکم قطع 

 ی مبلغـ  نی به د  لی و آن را تبد    بخشد ی م ی صورت خارج  ،ی الزام قانون  نیحکم دادگاه به ا   ،  لیکن

  .  شودنی متعهد معفی انجام تکلنهی هز، است که در زمان صدور حکمیپس منطق، کند یپول م

   خسارتمیمکان تقو )ب

 نییدرخصوص تع،  ندارد مگريادی زتی اهم»میمکان تقو«، »حقوق ایران« در یکل به طور

به هر . ابدی ی مریی اموال که برحسب تفاوت مکان وقوع آن تغ   ی اجرت المثل منافع برخ    ای متیق

 و لحاظ اوضـاع و احـوال   »جبران کامل خسارت« با توجه به اصل دی با ی قاض زی ن نجایحال در ا  

 ای که متعهدله از مورد معامله در نظر داشته و در قرارداد آمده              يا   و نوع استفاده   ردادحاکم بر قرا  

   4.دی نمانیی را تع خسارتمیمکان تقو،  داشته استیصورت نوع

  

                                                                                                                                       
1- Buffelan – Lanore (Yvaine), op. cit., T.2, N. 27-28, pp. 24- 25. 

 174ـ175صص، دیعبدالمج، ی قائم مقاميریام -2

  365ـ374ش ، 1ج، يضمان قهر،  خارج از قرارداديها الزام، انیکاتوز -3

اقامتگـاه  (ـ مکان اقامـه دعـوا       3 مکان انجام تعهد     ـ 2 مکان انعقاد قرارداد     ـ 1 : قرارند نی از ا  ردی در نظر بگ   تواند ی که دادگاه م   ییها  مکان -4

  )رمنقولی آن ـ محل وقوع مال غياجرا خوانده ـ محل انعقاد عقد ـ محل



  

  

  

  

  

   در قانون مدنیموجبات ضمان:  ششمفصل

  : دانسته است که عبارت است از اموري را موجب ضمان قهري قانون مدنی»307«ماده 

 ذیـالً که  ؛  »استیفاء«- 4 »تسبیب« - 3 »اتالف«- 2.  است »غصب« وآنچه در حکم     »غصب« - 1

  .پردازیم میعناوین این به بررسی 

  

  تسبیب اتالف و:  اولمبحث

،  پرداختـه شـد    »تـسبیب « و   »اتالف« به بحث    »فقه« در   »مسئولیت مدنی «در مبحث مبانی    

  .کنیم می اختصار این مبنا را مرور  به طور»ایران«و تاکید بر قوانین  لیکن جهت یادآوري

هـر   «: مقـرر داشـته اسـت      »یمشهور فقه « از نظرات    تی با تبع  »228«  در ماده  ی مدن قانون

 ي از رو  نکهی اعم از ا   ، آن را بدهد   متی ق ای  مثل دی را تلف کند ضامن آن است و با        ریکس مال غ  

ـ  منفعـت و اگـر آن را نـاقص    ای باشد نی عنکهی بدون عمد و اعم از اای تلف کرده باشد   عمد  ای

ـ اتـالف مـال غ  « صرف زیمطابق ماده مرقوم ن»  آن مال است   متی نقص ق  نضام،   کند وبیمع  »ری

ـ  و صـغر     اسـت  مسئولیتموجد    نخواهـد   مـسئولیت  او از    تیـ موجـب معاف  ،   جنـون متلـف    ای

  .»تسبیب« است و گاه با »مباشرت« به  گاهاتالف.بود

   اتالف به مباشرت: اولگفتار

 و  دیـ  خـسارت نما   جادی مبادرت به ا   ماًیمستق،  شخص که    است جایی در »اتالف« در   »مباشرت«

 قصد اضـرار نداشـته      يکه و نولو آ ،  صحت انتساب خسارت به فاعل است     ،  مالك در تحقق آن   

 آن است کـه کـسی مـال دیگـري را شخـصاً و بطـور                 »مباشرت« به   »اتالف«بدین ترتیب   .اشدب

  .ه دیواري را با لگد فرو ریزدکچنان، مستقیم تلف کند



      مسئولیت مدنی228

  بیاتالف به تسب : دومگفتار

  تعریف تسبیب: بند اول

 و  گـر ی د يزی به چ  لی ن لهی رسن و وس   ير لغت به معنا    د »سبب«.  مأخوذ از سبب است    »تسبیب«

ـ  منشاء ورود خسارت بـه غ      »عرفقضاوت  « است که حسب     اي  در اصطالح عبارت از حادثه      ری

 »سـبب «چـه در اصـطالح فلـسفه    ، ستی خود ن  یفلسفبه معناي    »تسبیب«کلمه سبب در    . است

حـال آنکـه سـبب در       . عدم الزم آید  ،  آن وجود و از عدمش     ز امري است که از وجود     عبارت ا 

در .سـازد  مـی بلکه عادتـاً زمینـه وقـوع تلـف را فـراهم             ،   الزاماً موجد خسارت نیست    »تسبیب«

 اینکـه   مثـل ،  گیرد می ایراد خسارت بطور غیر مستقیم و از طریق ایجاد سبب صورت             »تسبیب«

ون اخبار نیز مـواردي را کـه        در مت  1.به دیگري شود   کسی را تحریک کند تا او موجب خسارت       

 هـا   کـه از مجمـوع آن      2، در ایجاد خسارت گردیـده ذکـر شـده اسـت           »سببیت«منتهی به فرض    

هر گاه دو یا چند نفر موجـب ورود خـسارتی           « :توان تعریف زیر را در مورد سبب ارائه داد         می

و و  و دیگـري کـه بـین ا       ،   نیـست مباشـر    اي  شوند آنکه بین عمل او و خسارت حاصله واسـطه         

  .»شود میواسطه شده است سبب نامیده ، عمل مباشر، خسارت

 : بـود  شـده  چنین تعریف    »تسبیب« )1370مصوب  ( اسالمی  قانون مجازات  »317«در ماده 

تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگري را فراهم کنـد و                   «

 ماننـد آنکـه   ،شـد  نمیري که اگر نبود جنایت حاصل خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طو    

  »فتد و آسیب ببینداچاهی بکند و کسی در آن بی

   با اتالفتفاوت تسبیب: بند دوم

 متمایز یافته و تفاوت آن دو       »اتالف« ناشی از آن را از       مسئولیت و شرط    »تسبیب« تحقق   اي  عده

  : ندا را به شرح زیر بر شمرده

در ،  گـردد  مـی شخص بالمباشره و بدون واسطه موجب بـروز خـسارت           ،  »اتالف«در  -1

بلکـه بـه واسـطه      ،  مباشر ورود خسارت نیـست    ،   شخص به طور مستقیم    »تسبیب«حالی که در    

  .شود می امري مسبب تلف مال غیر

                                                                                                                                       
بود تلف  نمیر یعنی آنچه که اگ» ما لو اله لما حصل التلف لکن عله التلف غیره«: را چنین تعریف کرده است» تسبیب«، صاحب شرایع  -1

،  االسـالم  عیشـرا ،  یمعروف به محقق حلـ    ،   جفعر بن حسن   نیابوالقاسم نجم الد   (. علت تلف چیزي غیر از آن است       ولی،  شد نمیحاصل  

  )385ص ، ي قمري هجر1295، میچاپ حاج ابراه

اگر کسی چیـزي در راه دیگـري قـرار          : ه بود که در پاسخ سائلی که پرسید     ) ع(روایت منقول از حضرت امام صادق     ،  از آن جمله است    -2

کـل شـئی یـضر     « :انـد   زند حکم قضیه چیست؟ فرموده    دهد به طوري که مرکب شخصی در برخورد با آن رم کند و صاحبش را به زمین                  

بۀ او حفر شیئاً فی طریق      من اخرج میزاباً او کنیفاً او اوتد وتداً او اوثق دا          « :و نیز روایت نبوي   . »بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه     

ـ   ،  ینجف. ك.ر» تسبیب« مربوط به    اتی مالحظه روا  يبرا (.المسلمین فاصاب فعطب فهوله ضامن      االسـالم   عی شـرح شـرا    یجواهر الکالم ف

  ) به بعد311ص ، 18جلد ، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ی طبرسينور و 47و 46ص ، 37جزء 
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حـال آنکـه    ،   از طریـق فعلـی مثبـت بـروز یابـد           ضرورتاً خسارت بایـد   ،  »اتالف« در   -2

  . یا منفی باشدتواند ناشی از فعل مثبت میخسارت ، »تسبیب«در

ایجاد تلف است نـه احـراز تقـصیر         ،   بر شخص  مسئولیتشرط استقرار   ،  »اتالف« در   -3

 گلولـه بـه     شکاري را هـدف گیـرد ولـی       ،  لذا چنانچه شخصی با رعایت همه احتیاطات      ،  متلف

، اگر چه تقصیر ننمـوده باشـد  ، شکارچی مسئول خسارت وارده است    ،  حیوان غیر اصابت نماید   

شخص وقتی مسئول ورود خسارت است که مرتکـب     ،  گفته شده است  ،  »تسبیب«حال آنکه در    

 اسـت ملحـوظ نداشـته و        بینـی   پیشاً قابل   یعنی عواقب عمل خود را که نوع      ،  تقصیر شده باشد  

د آنکه زنجیر سگ خود را محکم نبـسته و    نمان،  خسارت در نتیجه مسامحه او حادث شده باشد       

  .سگ رها شده به عابرین حمله کند

 مبین نفی دخالت سـبب یـا اسـباب دیگـر در بـروز تلـف و                  »اتالف«در  » بالمباشره« قید

شیـشه   ،چنانکه اگر شخصی با پرتاب سـنگ ،  عاملی مشخص استقطعیت انتساب خسارت به   

 خسارت به روشنی قابل انتساب به پرتاب کننـده سـنگ            اتومبیلی را بشکند عقالً و در بادي امر       

  . شود می بر او مستقر مسئولیتبوده و 

طه از متلـف صـادر      تلـف بـدون واسـ     ،  »اتالف«توان گفت که در      نمی به طور مطلق     البته

 اینکـه کـسی     مثل،  گیرد می نیز با واسطه و سبب صورت        »اتالف«چرا که در هر حال      ،  گردد می

 این  »عرف« ولی،   صورت گرفته اما با سنگ     »اتالف«در این حالت      را بشکند  اي   شیشه ،با سنگی 

   1.کند که منشاء ضرر فرد است ونه سنگ میروشنی درك رابطه را به 

 »اتالف« در باب    »328« حکمی را که در ماده     »331« نیز در ماده   قانون مدنی ،  به این لحاظ  

هر کس سبب تلـف مـالی بـشود         « :داشته است  بیان کرده و مقرر      »تسبیب«ذکر نموده در مورد     

 آن شـده باشـد بایـد از          یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب           ضامن است و باید مثل    

  ».عهده نقص قیمت برآید

 مذکور در ایـن      که تسبیب  »حقوقدانان«شود که بر خالف نظر بعضی از         میپس مالحظه   

مـاده  ،  2 شـرط اسـت    »تقصیر«،  تسبیب که در    اند   و عنوان داشته   سته دان »تقصیر«ماده را مبتنی بر     

 در مـسئولیت  بلکه متضمن بیان    ،»تسبیب« ناشی از    مسئولیت شرط تحقق    مرقوم نه در مقام بیان    

 مـال   در خسارت و نیز لزوم جبران خسارات ناشی از تلف یا نقص یـا عیـب            »سببیت«صورت  

 آنچه ضروري است تحقق عرفی انتساب خـسارت بـه           ،از اثبات ورود خسارت   پس   ،لذا. است

                                                                                                                                       
   76ص، نیوعناال، اي همراغ -1

  71ص، 3ج، حقوق مدنی، و مدنی 132ص ، حقوق مدنی الزامات بدون قرارداد،  و ره پیک393ص ، حقوق مدنی، امامی -2



      مسئولیت مدنی230

   1. است»سببیترابطه «فاعل یا احراز 

احـراز  ،  معیار انتـساب اضـرار در خـسارات ناشـی از رفتـار            ،  اگرچه در مواردي   بنابراین

 بـین   »سببیترابطه  « مبنا و مالك براي برقراري       ،قصیر صرف احراز ت   اما. است تقصیر عامل زیان  

 است که خطاي شخص چنان نقـشی در         آنچه الزم است اثبات این امر     . خطا و خسارت نیست   

  .شد نمیایجاد خسارت داشته است که بدون آن خسارت حادث 

  

  غصب : دوممبحث

مورد بررسی قرار   )  ما اخذت حتی تودیه    علی الید (»ضمان ید « ذیل عنوان    در منابع فقهی غصب   

بـه  » 327«تا  » 308« در مواد    ی مدن ونقان.است» مسئولیت مطلق «غصب از مصادیق بارز     .گیرد می

  .بررسی غصب پرداخته است

  شناخت موضوع : اولرگفتا

   غصبفیتعر: بند اول

 »فقـه «در .  بـه قهـر و غلبـه اسـت    يزی گرفتن چ  ي مصدر است و در لغت به معنا       »غصب«کلمه

ـ ثبـات ال االغصب هـو االسـتقالل ب  «: اند  نوشتهیبعض. شود می دهی از غصب د   ی متنوع فیراتع د ی

ـ  مـال الغ   یالء علـ  یالغصب هو االسـت   «: اند   نوشته گری د یو بعض  2.»ر عدواناً ی مال الغ  یعل ر یـ ر بغ ی

 داشـته   انیـ  غصب ب  فی در تعر  قانون مدنی »308«ماده  ،  یفقه فیرا تع ی از بعض  یبا تأس ؛  3.»حق

مجوز هم در    بدون   رید بر مال غ   یاثبات  ،  ر است به نحو عدوان    ی بر حقّ غ   الءیغصب است «: است

 توجـه  به ارکان و عناصر غصب اشاره شده است که مـورد             فی تعر نیدر ا ،  » است حکم غصب 

  .قرار خواهد گرفت

  ارکان غصب: ند دومب

ـ  مغـصوب «و  » مغـصوب «،  »غاصـب « :همواره سه عنصر وجود دارد    ،   غصب در  منظـور از  ؛  »همن

 منظـور از     و دهـد  مـی  را بدون اجازه در تـصرف خـود قـرار            ری است که مال غ    ی کس »غاصب«

قـانون  ،   آن را بدون اجازه در تـصرف خـود در آورده اسـت             ي است که فرد   يزیچ،  »مغصوب«

  .استمال غصب شده ، »مغصوب منه« ور ازو منظ  کرده استریتعب» حقّ« از مغصوب به یمدن

  عناصر غصب: بند سوم

  : الزم است»یحقوق« و »يماد«دو عنصر ،  تحقق غصبيبرا

                                                                                                                                       
  6 ص ،731شماره ،  حقوقينولوژیترم، ي لنگروديجعفر -1

  255ص، 2ج، المختصر النافعی، محقق حل -2

  137، ص2ج، ر األحکامیتحر، یعالمه حل -3
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  يعنصر ماد )الف

 را تحت   ریغ و مال    دی نما دای پ »الءیاست «ریبر مال غ  ،  ي الزم است که فرد     تحقق غصب  در

ـ  به عمل آ   »دیرفع   « الزم است از مالک    اوالً،  ری بر مال غ   الءی است يبرا. سلطه خود در آورد     و  دی

بـدون  ،   مالش شود   یا فروش  يگری مانع استفاده د   یاگر کس . دی نما »دیوضع  « بر آن     غاصب اًیثان

 با اشـاره بـه      قانون مدنی  »309«ماده  . شود نمیصب محقق   غ،  دی نما دی آن وضع    ر که خود ب   نیا

  :  است مقرر داشته مطلبنیا

 مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تـسلط بـر                  ی شخص هرگاه«

 ضـامن خواهـد     بیا تسب ی اتالفکن در صورت    ی ل ،شود نمی محسوب   غاصب،  دا کند یآن مال پ  

  .»بود

 قیمـصاد ، ریـ  سلطه بر مال غای ری بر مال غدی شود که وضع توجه نکته نی است به ا   الزم

  : استری آن موارد زقی مصادنیعتری دارد که شایگوناگون

 يگرفتن افـسار چهارپـا     -3 ؛يگری لباس د  دنی پوش -2 ؛يگری در دست د   ءی بودن ش  -1

  ... وری گرفتن سند مال غ-6 چ؛یی سوای دی گرفتن کل-5 ؛ی سکونت در محل مسکون-4 ؛يگرید

 صی تـشخ  ي بـرا  نی اسـت و بنـابرا     »یعرفـ « ی مفهـوم  »الءیاسـت  «ای» سلطه «ای »دی وضع«

  .مراجعه شود »عرف« به دی آن باقیمصاد

  یعنصر حقوق )ب

ظلـم  ،  »عـدوان «منظـور از    . باشـد  »یعدوان« است که     غصب ی زمان ری بر مال غ   »دی وضع«

کند که متصرف با علم به تعلـق مـال بـه دیگـري        می زمانی صدق    »فقهاء«وستم است و به نظر      

ـ  بـه دل   ي قهر یدر مورد ول  . شرط تحقق غصب است   ،  لذا علم متصرف  ،  اقدام به تصرف کند     لی

ـ  دادگاه و در مورد وک      إذن لی به دل  میو در مورد ق   ،  ی قانون ای ی شرع إذن ـ  بـه دل   لی  خـود    إذن لی

  .ودش نمی وجود ندارد و غصب محقق )عدوان( »یعنصر حقوق«، مالک

ـ  قـرار گ   توجه خصوص مورد    نی در ا  دی که با  اي  نکته ـ ا،  ردی  اسـت کـه ممکـن اسـت       نی

 یقانون مدن .  گردد »یعدوان« در ادامه    یول،   باشد  در آغاز با اجازه خود مالک      ری بر مال غ   الءیاست

د بـر مـال     یاثبات  «دانسته است و مقصود از عبارت       » حکم غصب « در   زی ن  نوع تصرفات را   نیا

 از عبـارت  »قانونگـذار «مقصود . باشد می معنا نیهم»  است غصبمر بدون مجوز هم در حک     یغ

ـ        اعما نی است که ا   نیا،  »در حکم غصب است   «  »شـبه غـصب  « و    دارد یل آثـار غـصب را در پ

   .است

عـه و امثـال آنهـا در        یا به ود  یه  ی به عار  ی که مال  یاگر کس «: قانون مدنی  »310«مادهمطابق  

 »631«مـاده  همچنـین مطـابق      » است خ انکار در حکم غاصب    یاز تار ،  دست او است منکر گردد    
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ن یـ ر از مستودع متصرف باشد و مقـررات ا        ی غ یه عنوان  را ب  ری مال غ  یهر گاه کس  «: قانون مدنی 

جر نـسبت  أن مـست ی مستودع است؛ بنابرا قرار داده باشد مثل»امین«قانون او را نسبت به آن مال        

 ،باشـد  نمـی ه و امثال آنهـا ضـامن        ی عل یا مول یر  ی نسبت به مال صغ    یا ول یم  یق،  ن مستاجره یبه ع 

خ مطالبـه او و  یاز تـار ،  و در صورت استحقاق مالک به استردادتعديا ی طی صورت تفر درگر  م

 خواهد بود اگر چه مستند یبیا عیمتصرف مسئول تلف و هر نقص       ،  امتناع متصرف با امکان رد    

  . »به فعل او نباشد

   غصبطیشرا: بند چهارم

  .شود میبه آن اشاره  وجود داشته باشد که یطی شرادیبا  تحقق غصبيبرا

   بودنریمال غ )الف

، ی عـدوان به طور یاگر کس ،  نیبنابرا،   باشد »ریمال غ «،   غاصبانه است که مغصوب    یتصرف

 به زور مال مرهون     »راهن« که   نیامانند  ،   نخواهد بود  عمل او غصب  ،  دیمال خود را تصرف نما    

 فرض نسبت بـه تـصرف       نیدر ا .  خارج نموده و در تصرف خود در آورد        »مرتهن«را از دست    

اگر چه نـسبت    ،   مال خود را برداشته است     »راهن« رایز،  کند نمیغصب صدق   ،   مال مرهون  نیع

   1.کند میغصب حق صدق ) الرهانه ّحق( نسبت به مال مرهون دارد »مرتهن« که یبه حق

تمامـاً  ،  الزم اسـت مغـصوب    ای است که آ   نی ا ،شود می رابطه مطرح    نی که در هم   یپرسش

ـ  اسـت؟ در ا     غصب زی از شرکاء در تمام مال مشاع ن       یکی تصرف   ای باشد   ریمال غ   در   مـورد  نی

در « :دارد مـی  بیان   ن دادرسی مدنی  قانون آیی  »167« لیکن ماده ،  نداردصریحی  حکم  ،  قانون ماده

کردند  میصورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی به طور مشترك در تصرف داشته یا استفاده            

 حسب مورد در ،و بعضی از آنان مانع تصرف و یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود

 از حق محسوب و مـشمول مقـررات ایـن فـصل              یا مزاحمت یا ممانعت    حکم تصرف عدوانی  

لیکن قابل سرایت به ، باشد می این ماده در خصوص عناوین خاص مصطلح      اگرچه،  »خواهدبود

قـانون   »308« ماده   ری ممکن است از قسمت اخ     باشد؛ همچنین  میکلیه اموال منقول وغیر منقول      

  .مین بدا»حکم غصب« درنیز  مورد را نی استفاده نموده و امدنی

   داشتنتیمال )ب

ـ تعب» مـال « از آن بـه      »فقهاء« از   ی نموده و بعض   ریتعب» حقّ« به    از مغصوب  ی مدن قانون  ری

وجـه بـه بنـد دوم    لکـن بـا ت    ،  ی عدوان به طور  است   ری بر مال غ   يالی است غصب :اند  کرده و گفته  

 غصب که در همه جـا کلمـه مـال بکـار بـرده شـده اسـت و                  هو مواد بعدي راجع ب    » 308«ماده

                                                                                                                                       
دهنده را راهن و طرف دیگر        رهن. دهد  رهن عقدي است که به موجب آن مدیون مالی را براي وثیقه به داین می              «: قانون مدنی  771ماده -1

 »گویند را مرتهن می



 233موجبات ضمان در قانون مدنی     

 

 یا همان مال     حق مالی  »308« توان گفت منظور از حق در ماده       می،  » امامیه فقهاء«اقوال  همچنین  

  .است که اعم از منقول وغیر منقول است

  را غـصب   يگری د تاب ک ی که کس  نیمانند ا ،   باشد نی که ع   است نیم از ا   اع  مغصوب مال

ـ ،  جر از مورد اجاره شـود     أمانع انتفاع مست  ،   که موجر  نیمانند ا ،  باشد» منفعت «ای دینما حـق   «ای

 يری بـا  نی که زم  یکس. دی را غصب نما   يگری د رشدهی تحج نی زم ی که کس  نیمانند ا ،   باشد »یمال

ـ  اموجب که به  کند می دای پ »حق اختصاص «نسبت به آن    ،  دینما می ریتحج،  اءیرا با هدف اح     نی

 شـده را بـدون      ریـ  تحج نی که زمـ   یکس،   صورت نیدر ا .  خواهد داشت  تی اولو گرانیحق بر د  

ـ ،   ندارد همچنین غصب چیزي که مالیت     . خواهد شد  حسوب م صباغ،  کنداجازه تصرف    یکن ل

   1 اینکه کسی چند دانه گندم از دیگري غصب کند مثل،ملک دیگري است غصب است

  یتصرف استقالل. ج

 بـا   ی اگر کـس   نی باشد؛ بنابرا  »مستقل« غاصبانه است که     یتصرف،  »فقهاء«به نظر برخی از     

 ی که کسنی امثل،  نخواهد بود عمل غصبنیا،  داشته باشدالءی استيبر مال و، مشارکت مالک

ـ  که مالک ن   یدر حال ،   شود يگریبه زور وارد منزل د     اگـر چـه    ،   مـورد  نیـ در ا .  حـضور دارد   زی

ـ ق.  است امدهیعمل ن  به   ي و از »دیخلع   «یول،   شده است  ری بر مال غ   »دیوضع  « » االسـتقالل  «دی

لـیکن بـه پیـروي از گـروه دیگـري از             2. مطلـب اسـت    نی ناظر به هم   ی فقه تعاریف یدر بعض 

لذا اسـتقالل در اسـتیالء      ،   نیامده است   در تعریف غصب در قانون مدنی      »استقالل«قید   3»فقهاء«

  . شرط نیست»حقوق ایران«در 

   مشابهمی و مفاهغصب: بند پنجم

   و سرقتغصب )الف

 از است عبارت سرقت«   : دارد می مقرر )1390مصوب( یقانون مجازات اسالم »265« ماده

بنابراین با توجه به کلمه ربایش و با توجه به اصول کلی حقوق جـزا   4»غیر به متعلق مال ربودن

صـدق عنـوان    لـیکن در    ،   الزم اسـت    و عنصر معنـوي    »سوءنیت« احراز   ،در سرقت ،   گفت باید

  .  مال را تصرف نمایدسوءنیت و با عمداً  الزم نیست که غاصبغصب

  ی و تصرف عدوانغصب )ب

 حمایت از متصرف سابق بوده است و شناسایی مالـک         ،  »ف عدوانی تصر«منظور مقنن از    

                                                                                                                                       
 289ص، العناویناي،  مراغه -1

  8ص ، 37ج، جواهر الکالم ،و نجفی238ص، شرایع االسالم، محقق حلی -2

 149ص ، 1ج، مسالک االفهام، شهید ثانی -3

  »سرقت عبارت است از ربودن مال دیگري به طور پنهانی« :1370 قانون مجازات اسالمی مصوب 197مطابق ماده  -4
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مـاده  .  ذکر شـده اسـت      مدنی ی دادرس نیی در قانون آ   »یتصرف عدوان « اصطالح. مد نظر نیست  

ـ  قانون در تعر   نی ا »158« ـ  ب ی تـصرف عـدوان    فی  ی تـصرف عـدوان    يدعـوا «:  داشـته اسـت    انی

رمنقـول را از  یت او مال غی بدون رضايگرین که د  ی بر ا  یتصرف سابق مبن   م يعبارتست از ادعا  

  »دینما می خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست يتصرف و

ـ ز،   است ی اعم از تصرف عدوان     که غصب  رسد می نظر   به انون  قـ  »158«  مطـابق مـاده    رای

قانون  »308« که ماده  یدر حال ،   است رمنقولی اموال غ  ژهیو،  یتصرف عدوان ،  آیین دادرسی مدنی  

ـ  نام »غـصب « رمنقـول یاعـم از منقـول و غ      ،  ری جهت اعم است و تصرف مال غ       نی از ا  مدنی  دهی

  .شود می

 حـق   به معناي بدون مجوز و بدون     ،  ممکن است گفته شود عدوانی در اینگونه تصرفات       

مالـشان را از یـد    ،   در مواردي که جـایز نیـست       »راهن« یا   »موجر«بودن تصرف است و لذا اگر       

چـون بـر مـال      اند،     قرار نگرفته  »غصب«اگرچه تحت شمول    ،   خارج کنند  »جرأمست« یا   »مرتهن«

  . اند  قرار گرفتهدوانی لیکن تحت شمول تصرف عاند  پیدا نکرده استیالءغیر

   غاصبهاي مسئولیت : دومگفتار

 مختلف حقوقی وکیفري بـه دنبـال داشـته باشـد؛ لـیکن از               هاي   ممکن است مسئولیت   »غصب«

 مال و همچنین منافع     و نقص و عیب     مال مغصوب   مسئول رد عین یا بدل     غاصب،  لحاظ مدنی 

  .آن است

  مال مغصوبعین  در قبال  غاصبمسئولیت :بند اول

 بـر او    »ضمان« یحکم وضع ،  دی نما »غصب« يگری را از د   یمال،   به عنوان غاصب   ي فرد چنانچه

ت جبـران   یفین ک ی را به بهتر   »همن مغصوب« خسارات وارده به      است تا  »ضامن«بارشده و نامبرده    

ن ین است که بـا بازگردانـدن عـ        یرسد ا  یح به نظر م   یصح،  لیه و تحل  یک تجز یآنچه در   . دینما

، رو نیـ گـردد؛ از ا  ین وجه جبـران خـسارت مـ   یبه بهتر ،  مال مغصوب به صاحب آن از غاصب      

ن مال مغـصوب    یبرگرداندن ع «ه غاصب را    یف اول یتکل» دی ال یعل« بر قاعده    یمبتن »فقهاء«عموم  

   1.اند ان کردهی بیکسانیر ین مفهوم را با تعابیدانند و ا ی م»به صاحب آن

ن معنـا کـه بـه هـر         یبـد ،   تلف شده باشـد     در دست غاصب    که مال مغصوب   ی صورت در

، ن رفتـه باشـد    یکالً از ب  ،  ه به مال خود   من  مغصوب ین مال غاصب و دسترس    ی امکان رد ع   ینعنوا

رد «ه  منـ   خسارات مغصوب  انن شکل جبر  یبهتر،  رو نیاز ا ،  دیآ یان م یبحث جبران خسارت به م    

   2. شده به اوستغصبمال  »مثل

                                                                                                                                       
  145ص ، نیالمتعلم تبصرهی، وسف حلّیبن   حسن و41ص ، 7ج ، هیالبه الروضه، ید ثانیشه -1

 با  ن گفته شده که مثل    یهمچن،   استدالل شده  )194: بقره(».کُمی علَ يه بِمثْلِ ما اعتَد   یکُم فَاعتَدواْ علَ  ی علَ يفَمنِ اعتَد «ه  ین قول به آ   ی ا يبرا -2
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ن مـال   ی کـه رد عـ     ین است کـه در صـورت      یگردد ا  ی آنچه به طور خالصه ذکر م      نیبنابرا

حکـم بـه ضـمان در        1.باشـد  ی مـال مزبـور مـ      »رد مثـل  « ضامن   غاصب،   ممکن نباشد  مغصوب

ـ  که به هر صـورت رد مثـل م         یتا زمان ،  خصوص رد مثل مال مغصوب     ـ تغ،  سر باشـد  ی دا یـ ر پ یی

،  است که به طور موقت رد مال مغـصوب         ي در موارد  »لولهیبدل ح «ن کالم رد    ید ا ی مؤ ؛کند ینم

  .متعذر است

ن ی ا ی است و به سادگ     بر ذمه غاصب   مثل،  االمکان ین است که حت   ی از ا  یحاک،   حکم نیا

 آن است که اگر مثـل مـال تلـف شـده بـه مـازاد بـر                   ،ن امر یجه ا ینت. دینما یدا نم یر پ ییحکم تغ 

بلکـه در  ، دیذمه خود را فارغ نما، المثل تواند با پرداخت ثمن    یغاصب نم ،  دا شود ی پ »المثل ثمن«

دا یچنانچه مثل پ  ،  گری د ياز سو ؛  دی را به مغصوب منه رد نما       مال مغصوب  مثلد  یهر صورت با  

 مطالبـه   ،مـت را از غاصـب     یالتفاوت ق  مالک حق ندارد مابه   ،  ن آمده باشد  ییمتش پا ی ق یول،  شود

 يگـر یف د یتکل،  جز رد مثل  ،  مت را ندارد و بر غاصب     یتر آنکه اصالً حق مطالبه ق       مهم ود  ینما

   2.ستین

 ممکـن    رد مثل مال مغـصوب     یلی به هر دل   یعنی،   باشد )غیرممکن(متعذر،   اگر رد مثل   اما

 یا  ت افتاده و  ی از مثل  »غصب« از زمان    ی طوالن یل فاصله زمان  ی مثال اگر آن مال به دل      ينباشد؛ برا 

زیـرا   3،شـود  ی م»متیق« محکوم به دادن   غاصب،   مفقود شده و وجود نداشته باشد      به طور کلی  

الـزام  ،  در واقع ،  ستی مقدور ن  ن امر ی که ا  یی جا ملزم نمودن غاصب به فراهم کردن مثل مال در        

   4.ح استی و قبی منفي بوده که خود امر»طاقیف ماالیتکل«به 

 سه مرحله   ی را ط   نسبت به مال مغصوب    ت ضمان غاصب  یفیک،   آنچه تاکنون گفته شد    از

  :توان خالصه کرد یل میذ

  .در فرض وجود اصل مال ن مال مغصوبی نسبت به رد ع ضمان غاصب-1

  . در صورت تلف مال در اموال مثلی ضمان غاصب-2

  .تلف مال در اموال قیمی نسبت به  ضمان غاصب-3

  .میده می فرض مورد مطالعه قرار این سه را در  غاصبمسئولیت

                                                                                                                                       
شـود   ی که با اجتهـاد دانـسته مـ     يزیشود بر چ   ی که مشاهده م   يزیشود و چ   ینسته م مت با اجتهاد دا   یاما ق ،  شود ی م یدن و مشاهده معرف   ید

  .مقدم است

  145ص ، نیتبصره المتعلمی، وسف حلیبن  حسنو  207ص ، 1408، هیه و االحکام الشرعی الحکمه العلمیالنخبه فی، ض کاشانیف -1

  160ص ، 2ج ، لهیرالوسیتحر، ینی امام خمو 96ص ، 37ج ، جواهرالکالمی، نجف -2

  245ص ، 6ج ، جامع المقاصدی، ن کرکیبن الحس ی علو 145ص ، نیالمتعلم تبصرهی، حل -3

  94ص ، 37ج ، جواهرالکالمی، نجف -4
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  زگرداندن اصل مالبا )الف

ـ  ن مال مغصوبنی هر گاه اصل مال موجود بوده و بازگرداندن ع     -1 در ،  ممکـن باشـد  زی

 قانون مـدنی   »311« نخست ماده  بخش،   مال را به صاحب آن بر گرداند       دی با  صورت غاصب  نیا

 به صاحب آن    ناًید مال مغصوب را ع    یغاصب با «:  داشته است  انی فرض است که ب    نیناظر به هم  

  . »...دیرد نما

 غاصب دشـوار    ي برا  امر نی اگر ا  یحت،   اصل مال را به صاحب آن بازگرداند       دی با غاصب

ر او آن دشـ   ي و جدا سـاز    دی مخلوط نما  که غاصب گندم خود را با گندم مغصوب       نی ا مثل،  باشد

 انی مورد ب نی در ا  قانون مدنی  »313« ماده.  دهد تی رضا يگری به نحو د    که مالک  نیمگر ا ،  باشد

  :داشته است

ـ ا درخـت غ   یـ  سـازد    ی بنـائ  يگرین خود با مصالح متعلقه به د      ی در زم  ی کس هرگاه« ر را  ی

ـ توانـد قلـع    میا درخت ی مصالح صاحب، ن غرس کندی مالک در آن زم بدون اذن  ا نـزع آن را  ی

   1»ندی نمایمت تراضینکه به اخذ قیبخواهد مگر ا

 اگر مستلزم ضرر به او باشد و    یحت،  دی را به صاحب آن رد نما       مال مغصوب  دی با غاصب

 یکه مصالح غصب  نیند ا مان،   بپردازد يادی ز نهی بازگرداندن مال به صاحب آن هز      يناچار باشد برا  

 کـه   نیـ مگـر ا  ،   بنا باشـد   ی خود بکار برده باشد که بازگرداندن آن مستلزم خراب         را در ساختمان  

البته هر گاه بر اثر جدا کردن مصالح از بنا یـا            ،   دهد تی رضا يگری به نحو د   مغصوب مال   مالک

 کـه    بیافتد یا چندان کم ارزش شود      ت و مالیت   مال مغصوب از قیم    ینع،  کندن درخت از زمین   

 یـا قیمـت     در حکم تلف است و غاصب باید مثل       ،  ارزش بداند  بی آن را در حکم شیء       »عرف«

  .مصالح یا درخت را بدهد

 مطابق ماده واحده الیحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده بـه امـالك                

در دعاوي راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مـستحدثات غیـر          «: شوراي انقالب  »1358«مصوب

هرگاه محرز شودکه طرف دعوا یا ایادي قبلی او قصد تجاوز نداشـته و          ،  مجاز در امالك مجاور   

 یا به علـل      در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی             در اثر اشتباه  

تجاوز واقع شـده و میـزان ضـرر         ،  اطالع بوده  بیدیگري که ایجاد کننده بنا یا مستحدثات از آن          

 بـه  ؛ هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجـه طـرف شـود      مالک

تجاوز را طبق نظر    در صورتی که طرف دعوا قیمت اراضی مورد         ،  نظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد    

                                                                                                                                       
ا بـه واسـطه   یـ ده باشـد  یخود روئ ين است چه بخودیشود مال مالک زم    مین حاصل   ی که از زم   ینما و محصول  «:  قانون مدنی  33ماده   -1

ا یـ ن صورت درخت و محصول مال صاحب اصله         یر حاصل شده باشد که در ا      یا حبه غ  یا حاصل از اصله     ینکه نما   یمگر ا ،  ات مالک یعمل

  »ن کاشته شده باشدی زمحب صايحبه خواهد بود اگر چه بدون رضا
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دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خـسارات          ،  کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید    

در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع بنـا و             ،  دهد میوارده و اصالح اسناد مالکیت طرفین       

  »ستحدثات غیر مجاز داده خواهد شدم

پرداخت قیمت کارشناسی ملک را     ،  صاین ماده در شرایطی خا    ،  شود میچنانکه مالحظه   

 این ماده واحده متـضمن قاعـده اسـتثنایی اسـت و           ،  لذا نموده است؛    بینی  پیشبه جاي رد عین     

 است که رد عـین را حتـی در صـورت حـسن نیـت       قانون مدنی »311« و   »308« مخصص مواد 

ن تفـسیر موسـع     آاز   کرد و نبایـد   متصرف مقرر داشته است که البته بایستی در همین حد اکتفا            

   1.نمود

 در بازگردانـدن اصـل       غاصـب  فی تکل  امر نیا،  ممکن است مال موجود ناقص گردد      -2

» ارش«،   عالوه بر بازگرداندن اصـل مـال       دیغاصب با ،   فرض نیالبته در ا  ،  برد نمی نیمال را از ب   

انون قـ »315«مـاده .  مـال اسـت    وبی و مع  حی صح متیالتفاوت ق  بهما،  مقصود از ارش  .  بدهد زین

 مسئول  غاصب«: داشته است  انی ب بی ع ای نقص   رادی قبال ا  ر غاصب د  مسئولیتبا اشاره به     مدنی

د هر چنـد مـستند       وارد شده باش    است که در زمان تصرف او به مال مغصوب         یبیهر نقص و ع   

 یا  »عینی«مسئولیت  ،  بنابراین مسئولیت غاصب در مورد تلف یا نقص و عیب         ،  »به فعل او نباشد   

طی تبـا را او وتلـف     »سـببیت رابطه  «یعنی به هیچ وجه به تقصیر و یا حتی اثبات           ،   است »مطلق«

  .ندارد

ـ  مـی  لـک  ما ای است که آ   نیشود ا  می مطرح   جا نی که در ا   یپرسش  مـال   رشی از پـذ   دتوان

ـ  به ای آن شود؟ قانون مدن نموده و خواستار مثل   ي خوددار وبیمع  یپاسـخ روشـن  ،  پرسـش نی

 که تـا    لی دل نیبه ا ،  دیمطالبه مثل نما  ،   در فرض فوق   دتوان نمی مالک   »یفقه«از جهت   . دهد نمی

همانطور کـه   . گردد نمی لی تبد متی ق ای به مثل    ضمان غاصب ،  صل مال موجود است    که ا  یزمان

د زحمـت فـروش مـال       یـ  محذور است کـه مالـک با       نی ا ي دارا  امر نیا،   اشاره شد  نی از ا  شیپ

 خود را   مانند مال ،   که اخذ نموده   یتوالتفا وب را متقبل شود تا بتواند با استفاده از آن و مابه           یمع

 زیـ اجـرت زحمـات آن را ن      ،   خـسارت مالـک    نیـی تـوان در تع    می محذور   نی رفع ا  يبرا. دخرب

  .محاسبه کرد

 مـسئولیت  شده باشـد؛     جادی ا یراتیی در آن تغ   ی ممکن است اصل مال موجود بوده ول       -3

 دی به آرد نما   لیموده و آن را تبد     ن »غصب«که گندم را    نی مانند ا  ست؟ی صورت چ  نی در ا  غاصب

ـ دیـ در پاسـخ با .  بـسازد بنـد  گردنای نموده و با آن سکه »غصب« شمش طال را   ای ـ  انی ب  کـه  نی

ـ  تفاوت قا  ،گردد می آن   متی ق شی منجر به افزا   ایشود   می مال   متی موجب کاهش ق   راتییتغ  لی

                                                                                                                                       
 30ص ، مسئولیت مدنی، صفایی و رحیمی -1



      مسئولیت مدنی238

  :میشو

 مـال   مـت یموجب کـاهش ق   ،  دینما می جادی ا  در مال مغصوب    که غاصب  یراتیی اگر تغ  -

  .دی جبران نمازی آن را نمتیکاهش ق،  عالوه بر رد اصل مالدیغاصب با، گردد

ـ  در ز  ی حقـ  غاصـب ،   مـال گـردد    متی ق شی شده موجب افزا   جادی ا راتیی اگر تغ  -  يادی

 و عمـل او  دی تصرف نما   بدون اجازه مالک   يگری در مال د   ه است  غاصب مجاز نبود   رایز،  ندارد

در ،  نیبنـابرا ،   مورد نخواهد شـد    نیشامل ا ،  ری و ادله حرمت مال غ     ستی محترم ن  لی دل نیبه هم 

ـ ،   نزد غاصـب اسـت چـاق گـردد         ه ک یمدت در   ی غصب وانی که ح  يمورد ـ  ای  کـه غاصـب     ی وقت

ـ  را رنگ نما   ی غصب لی بدنه اتومب  ای ی ملک غصب  يوارهاید ـ  ینمـ ،  دی ـ  بهـا    دتوان  اجـرت آن را     ای

جـه  ی در نت  اگـر «: داشـته اسـت    انی فرض ب  نی با اشاره به هم    قانون مدنی »314«ماده  . دیمطالبه نما 

 را نخواهـد    يادیـ مـت ز  یاد شـود غاصـب حـق مطالبـه ق         ی ز مت مال مغصوب  ی ق ،عمل غاصب 

  .»...داشت

  غاصب متعلق به  يادیز،   صورت نیدر ا ،   باشد »لمنفص« شده   جادی ا راتیی است تغ  ممکن

ـ نکه آن ز  یمگر ا ...«: آمده است  قانون مدنی  »314« از ماده    يگری د بخشدر  . باشد می ن ی عـ  یادتی

ـ  ترت نیبـد ،  »د متعلق بخود غاصب است    ین زا یت ع ن صور یباشد که در ا    اگـر غاصـب در     ،  بی

 اگر  نیهمچن. اجناس مغازه متعلق به خود اوست     ،  ی قرار دهد  ساجنا،   کرده »غصب«که   اي  مغازه

 مالـک ،   شـود  نی زمـ  متی ق شی عمل موجب افزا   نی و ا  دی نما يکار  نهال يگری در ملک د   یکس

ز در  ین ی مدن ی دادرس نیی قانون آ  »165«مفاد ماده . دی خارج نما  نی را از زم   ها  نهال حق دارد نهال   

 زراعـت شـده     ی که در ملک مورد حکم تصرف عدوان       ی صورت در«: دارد میمقرر   خصوص   نیا

ـ  بایمتـصرف عـدوان  ، ده باشـد یاگر موقع برداشت محـصول رسـ    ،  باشد  محـصول را  يد فـور ی

ن یـ چـه ا  ،  ده باشد یچنانچه موقع برداشت محصول نرس    . دیه نما یبرداشت و اجرت المثل را تاد     

ر اسـت   یمخ،  ی متصرف عدوان  تیمحکوم له پس از جلب رضا     ،  ده باشد ییا نرو یده  ی بذر روئ  که

مت زارعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخـت کنـد و ملـک را                   ینکه ق ین ا یب

 بگـذارد و    ی بـاق  یان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوان      یا ملک را تا پا    ید  یتصرف نما 

 وم را بـه معـد  ی متـصرف عـدوان  توانـد  مین محکوم له    یهمچن. کندافت  یاجرت المثل آن را در    

  »دی انجام گرفته مکلف نمايتوسط و که یبیکردن زراعت و اصالح آثار تخر

زیـان   جبران خسارت «،  »مسئولیت مدنی «هدف از   ،  مواد گفته شده است    در انتقاد به این   

نیـز    را »شبه غصب «  قانون مدنی  »314«ر حکم ماده    از طرف دیگ  ،   است نه دارا کردن وي     »دیده

ابـد و مـالی را      ی  اسـتیالء  ، شخصی بدون علم وآگاهی بر مـال غیـر          است ممکن،  شود میشامل  

مـذکور قابـل اعمـال      ي نیز ماده    مواردخریداري نماید و ثمن آن را نیز پرداخت کند؛ در چنین            
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در حالی که وي به ضرر خود اقـدامی         ،  شود نمی حمایت   »با حسن نیت  «است و لذا از خریدار      

 سـازگار    و انصاف   با عدالت   قانون مدنی رفتار کرده است ولذا این امر        »35« ماده مطابقنکرده و   

   1.نیست

 افزایش یابـد کـه قیمـت        اي   به اندازه  قیمت مال مغصوب  ،  بالبته اگر درنتیجه عمل غاص    

،  نفیس تهیه شـود   اي   اینکه از نخ معمولی قالیچه     مثل،  ن عرفاً ناچیز باشد   آمال مغصوب در برابر     

اسـتفاده  « و »دارا شـدن ناعادالنـه  « و از مـصادیق  »سوء اسـتفاده از حـق  « نوعی،  استرداد قالیچه 

 تنها حق مطالبه مثل     رسد این فرض در حکم تلف باشد و مالک         میلذا به نظر    ،   است »بالجهت

  .یا قیمت مال مغصوب را داشته باشد

ـ ،  موجـود باشـد  يریی تغچی ممکن است اصل مال بدون ه  -4  مـال در بـازار   مـت ی قیول

 آن  مـت یمـسئول کـاهش ق    ،  آیـد کـه غاصـب      می بر   نیاز ظاهر مواد قانون چن    ،   کند دایکاهش پ 

ـ  مـستند بـه عمـل غاصـب ن          مال مغصوب  متی جهت که کاهش ق    نیاز ا ،  ستین از نظـر   . ستی

 موجب اجحاف   ي در موارد  هی نظر نیا 2.ستی ن يبازار متیضامن کاهش ق  ،   غاصب زی ن »یفقه«

،  باشـد  یجی مال تـدر   متی اگر کاهش ق   رایز،   خواهد شد که قابل استناد به مالک است        به مالک 

 که اگر مال در دست غاصب باشـد         یدر حال ،  ردی ضرر را بگ   ي با فروش آن جلو    دتوان میمالک  

  .غاصب خواهد بود،  آن و مسئولستی ممکن ن امرنیا

 اینکـه   شـود؛ مثـل    مـی  حاصل   زیادي مادي در مال مغصوب    ،  گاه در اثر عمل غاصب    -5

در ایـن صـورت محـصول از آن صـاحب نهـال             ،   کند و در زمین خود بکارد      »غصب«نهالی را   

در این ، ندارد اجره المثلی بابت زمین خود    و غاصب حق هیچگونه   ) الزرع لصاحب الزرع  (است

توانند نسبت به برداشت محصول یا قلـع درختـان اقـدام          می و غاصب    صورت هر یک از مالک    

  .غاصب ضامن خواهد بود،  زیانی وارد شود،نمایند و اگر بر درخت

 مـال غاصـب     ،فع آن نهـال و منـا    ،  نهـال خـود را در زمـین دیگـري بکـارد           ،  اگر غاصب 

صـاحب  ،  را بدهدلیکن باید اجره المثل زمین مالک) الزرع لصاحب الزرع ولو کان غاصباً    (است

و هزینـه    اگرچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد     ،  درخت را بخواهد   تواند قلع آن   میزمین  

  .قلع بر عهده مالک است

 و نابود    نباشد به نحوي که قابل تفکیک     ري مخلوط شود   با مال دیگ    اگر مال مغصوب   -6

محـسوب شـده و   شـده  مـال تلـف   ، در ایـن صـورت  ،  اینکه عطري را در آب بریزد  مثل،  شود
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غاصـب   و هـر یـک از مالـک      ،  اما اگر امکان جدایی ممکن باشد     ،   آن است  »بدل« ضامن   غاصب

مال مغـصوب را بـا   ، اگرغاصب.توانند مالشان را جدا کنند و هزینه آن بر عهده غاصب است       می

مثل اینکه گندم ،  تلف شده محسوب نشود ولی قابل جدایی نباشد مال دیگري مخلوط کند ولی    

ل در این صورت مالک مال بـه مقـدار مـالش در امـوا             ،   خود مخلوط کند   هاي  غصبی را با گندم   

 از ثمن دریافت کند     ،شریک است و مالک حق دارد پس از فروش به مقدار سهم خود            ،  غاصب

   1.خسارتی به مالک وارد شود غاصب ضامن است، و اگر در اثر اختالط

مانند ،  ستی برگرداندن آن به مالک مقدور ن      یاصل مال موجود است ول    ،   موارد ی بعض در

 آن را بـه     »بـدل «د  ی با ن صورت غاصب  یرودخانه و مانند آن؛ در ا     ا افتادن آن در     یگم شدن مال    

ـ  و مـال او حا      مالـک  انیـ  که غاصب م   نی ا به اعتبار ،  ن صورت یبدل مال را در ا    . مالک بدهد   لی

 آمـده   قـانون مـدنی    »311« از مـاده     یتدر قـسم  . نـد یگویم» لولـه یبدل ح  «اصطالحاً،  شده است 

 رد  يگـر ی اگـر بـه علـت د       ...د و یناً به صاحب آن رد نما     ی را ع  د مال مغصوب  ی با غاصب«:است

  » آن را بدهدد بدلیممکن نباشد بان یع

 بـا مـال     مـت ی اوصـاف و ق    ثی است که از ح    یمال،  »یمثل« در مورد مال     »بدل« از   مقصود

 نمانـد و    بهره بی از منافع مال خود       است که مالک   نی ا حکمت دادن بدل  .  باشد کسانی صوبغم

ـ  مال به مال او در اخت      ترین  هیشب،   ندارد ی که به مال خود دسترس     یطیدر شرا  ـ  قـرار گ   ارشی . ردی

 خواهـد   »امانت« در دست او     برد و بدل   نمی نیمالک را بر مال مغصوب از ب       تیمالک،  دادن بدل 

 حـق   زی ن  آن را مطالبه کند و غاصب      دتوان میمالک  ،   شود دای صورت اگر اصل مال پ     نیدر ا . بود

 موقت بـه    به طور  و منافع آن     بدل: اند   گفته زی ن یبعض؛  ردی را پس بگ   بدل،  دارد با دادن اصل مال    

هر گاه اصـل    ،   که اصل مال به مالک مسترد شود       یآید تا زمان   می مالک مال مغصوب در      تیملک

  .شود می یدائم،  موقتتیمالک،  برودنیمال از ب

   در اموال مثلی در فرض تلف مال غاصبمسئولیت-ب

،  افتاده باشد  تی کامل از مال   به طور  ای،  تلف شده باشد  ،   مغصوب  مثلی  که مال  ی صورت در

ذمه غاصـب   ،  ل تعذر مثل  ی به دل  اگر؛   آن مال تلف شده را تهیه و برگرداند         باید مثل  ابتدا غاصب 

 در  یبحث اساس ،  دیه مسترد نما  من مت مال مغصوب را به مغصوب     ید ق یبا،  ودمت ش یل به ق  یتبد

 تا زمان   »غصب«را ممکن است از زمان      ی است؟ ز  یمت چه زمان  یضامن ق ،  ن است که غاصب   یا

ن مـدت   یـ ذمه غاصب با توجه به ا     ،  یی فاصله باشد و از سو     یمدت زمان قابل توجه   ،  متیرد ق 

دا یپ) متیضمان نسبت به ق   ،  ضمان نسبت به مثل   ،  نیضمان نسبت به ع    (یحاالت متفاوت ،  زمان

                                                                                                                                       
 388ص، 1ج، حقوق مدنی، امامی -1



 241موجبات ضمان در قانون مدنی     

 

ه من  از مغصوبتاده شود یشی انديرین است که چه تدبیآنچه مهم است ا، رو نینموده باشد؛ از ا

  جبران خسارت گردد؟، تیفین کیبه بهتر

   دادن مثل-1

 کـه   نیـ مگـر ا  ،   آن را به مالک بدهد     »مثل«د  ی با غاصب،  باشد 1»یمثل« مال تلف شده     اگر

 »311« از ماده    يگریدر قسمت د  .  مثل متعذر باشد   ي که ادا  ي باشد به نحو   ابی کم ای ابیمثل نا 

ـ  به صاحب آن رد نما     ناًی را ع  د مال مغصوب  ی با غاصب«: آمده است  قانون مدنی  ن ید و اگـر عـ     ی

  »...مت آن را بدهدی قاید مثل یباتلف شده باشد 

ـ  یول،  مت مختار است  یا ق ی  در دادن مثل    که غاصب  آید مین بر   ی ظاهر ماده فوق چن    از  ا ب

 بـوده و مثـل      ی مثل  گاه مال مغصوب   هر«:قرر داشته است   که م  قانون مدنی  »312«ماده  به   استناد

 افتـاده   تی را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مال          ن االداء یمت ح ید ق یغاصب با ،  دا نشود یپآن  

ضمان غاصب به   ،  ید که در مورد اموال مثل     یآ مین بر   یچن،  » آن را بدهد   متین ق ید آخر یباشد با 

ا متعذّر  ی مثل ناممکن    يشود که ادا   می »متیق«ل به   یان او تبد   ضم ،یرد و زمان  یگ می تعلق   »مثل«

 در صـورت  توانـد  مـی  کـه دادگـاه   آید مین بر ی چنیت مدنی قانون مسئول  »3«  از ماده  یول،  شود

قـه و  یان و طریزان زی مدادگاه«:ن ماده آمده استیدر ا. مت بدهدی قياز ابتداء حکم به ادا    ،  لزوم

بنابراین ممکن است    »...ن خواهد کرد  ییه تع ی به اوضاع و احوال قض     توجهت جبران آن را با      یفیک

کما اینکـه در    ،  حکم به قیمت داد   ،  در بعضی موارد به تشخیص دادگاه بتوان علیرغم وجود مثل         

  .شود میقیمت در نظر گرفته ، رویه قضایی در برخی موارد مثل تصادفات

  متی دادن ق-2

ن ابـه عنـو  ، اب شده باشـد  یا کم یاب  ی آن نا   بوده و مثل   ی مثل که مال مغصوب   يدر موارد 

لیکن پس از مدتی ورود آن بـه کـشور ممنـوع گـردد و در                ،  همدتی ورود کاالیی آزاد بود    ،  مثال

ل آن ممکـن     شده و تلف گردیده واکنون پرداخت مث       مال غصب ،  مدتی که ورود کاال آزاد بوده     

، مـت ی مثـل بـه ق     لی است که در تبد    نیا،  است که قابل طرح     یپرسش،   خصوص نی در ا  ؛نیست

 ی در منـابع فقهـ     یلیموضوع به صورت تفـص    ،   در این خصوص    مالك است؟  ی چه موقع  متیق

 به نظـر خـود      يا اشاره،  اند  که داشته  ی با توجه به مشرب    »فقهاء«ک از   ی هر    عموماً و،  مطرح شده 

  : قابل طرح استي احتماالت متعدد،در مورد پرسش فوقنابراین ؛ باند نموده

   )یوم االداء(روز پرداخت قیمت -2-1

 گـاه مـال     هـر «: نموده است  انی ب »312« کرده و در ماده    تی تبع هی نظر این از   »یقانون مدن «

                                                                                                                                       
ـ  است که اشـباه و نظـائر آن نوعـاً ز           ین قانون ذکر شده عبارت از مال      ی که در ا   یمثل«:  قانون مدنی  950ماده   -1  ماننـد   ،ع باشـد  یاد و شـا   ی

  »باشد می  با عرفین معنیص ای مقابل آن است؛ معذالک تشخیمیحبوبات و نحو آن و ق
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 مبنـا در    نیا.»... را بدهد  ن االداء یمت ح ید ق ی با غاصب،  دا نشود ین پ  آ  بوده و مثل   ی مثل مغصوب

ـ  اسـت و ا    کمتر باشد به ضرر مالک    ،   روز تلف  متی روز اداء از ق    متی که ق  یصورت  بـا    امـر  نی

  .د با غاصب منافات داريریلزوم سختگ

  مت روز غصبی ق-2-2

ـ با،  در صـورت تعـذر مثـل    ن است که غاصب   یه مورد توجه است ا    ین نظر ی در ا  آنچه د ی

اسـت کـه روز     ایـن    »غصبروز  « استدالل.دیه مسترد نما  من  را به مغصوب   »غصبزمان  «مت  یق

، ن روز مشغول شده استین بوده و ذمه او در ا    ی وقت ضمان غاصب نسبت به ع      يابتدا،  غصب

   1.است) روز اشتغال ذمه(ن روز یمت همیق، مت همیمالك ق، رو نیاز ا

ن است و ی ضامن رد عصرفاً، »غصبروز « در غاصب، ه گفته شده است ین نظر ی نقد ا  در

ن اسـت کـه   یمکلف به رد آن اسـت و تنهـا در صـورت تلـف عـ       ،   است ین باق ی که ع  یانتا زم 

مت بوده و تنها در صورت تعـذر        ی و ق  اعم از مثل  ،  گردد که البته بدل    ی م ضامن رد بدل  ،  غاصب

را ضمان غاصب د بتوان یک صورت شایدر تنها .مت خواهد بودی ضامن پرداخت قبردهنام، مثل

 نمـوده  »غصب« را ی است که غاصب مال ی و آن در صورت    دانست »الغصب ومی«مت  ینسبت به ق  

ـ        یت ب یآن مال از مثل   ،   همزمان ید و از طرف   یو در همان روز تلف نما      ن یفتد کـه البتـه وقـوع چن

   .ار نادر استی بسیآن هم در اموال مثل، يامر

    روز تلفمتی ق-2-3

 تبـدیل   مـت یرد ق بـه    ف غاصب ی که تکل  یدر صورت ،  ی اموال مثل  غصبدر  ،   نظر نیبنابرا

 که  ی تا زمان   این است که   استدالل. مالك عمل خواهد بود    » مال مغصوب  مت روز تلف  یق«،  شود

ن ندارد و تنها در صورت تلف شـدن         ی ع  جز رد  یفیتکل،  غاصب،   است ین مال مغصوب باق   یع

ـ  کـه بـه دل     یدر صـورت  ،  رو نیاز ا  2.دگرد ی م مال مغصوب است که ذمه غاصب مبدل به بدل         ل ی

ل ذمه غاصب   یروز تبد (مت روز تلف شدن مال      ید ق یبا،  ن گردد یمت متع یپرداخت ق ،  تعذر مثل 

کنـد و    یه دفاع مـ   ین نظر ی از ا  »هیالبه روضه« در   »ید ثان یشه«؛  ه شود در نظر گرفت  ) ن به بدل  یاز ع 

  .داند ی م»يقول اقو«آن را 

ن حالت  ی بهتر کماکان،  نیتلف ع پس از   که  ن است   یتوان گفت ا   ین نظر م  ی در نقد ا   آنچه

 غاصب،  ن مرحله ی مال تلف شده به اوست و در ا        ثل م پرداخت،  همن جبران خسارت از مغصوب   

شود که رد مثل     ین م ی متع یزمان،  متیف به رد ق   ی تکل بلکه،  مت ندارد ی به رد ق   یفیگونه تکل  چیه

روز تلـف   (ف غاصب به رد مثـل       ی ممکن است از زمان تکل     هنکیحال با توجه به ا    . متعذر گردد 

                                                                                                                                       
  42ص ، 7ج ، هیروضه البه، ید ثانیشه -1

  44ص، همان -2



 243موجبات ضمان در قانون مدنی     

 

مـال  ،  ن فاصله یده و در ا   ی طول کش  یمدت) روز تعذر مثل  (مت  یف او به رد ق    یتا زمان تکل  ) نیع

 ي بـرا  یحـ یچ وجـه ترج   یهـ ،   مزبور يها متین ق یاز ب ،  رو نیاز ا ،  دا کند ی پ ی گوناگون يها متیق

  . شدن مال وجود نخواهد داشتمت روز تلفیق

بنـابراین  ،   است کاال افزایش قیمت داشته باشد       ممکن »تلف« و »غصب«البته در زمان بین     

زمـان  « بـیش از قیمـت       »غـصب زمـان   «توان گفت هر گاه قیمت       می در راستاي اجراي عدالت   

  از غاصـب   »مـسئولیت مـدنی   « و   »تـسبیب «تواند تفاوت قیمت را از باب        می مالک،   باشد »تلف

لیکن غاصب چندان تاخیر نماید که      ،  ه در حین تلف مثلی بود     همچنین اگر مال مغصوب   ؛  بگیرد

 یعنی بهاي زمان پرداخت     »حین االداء «غاصب مکلف است قیمت     ،  آن مال در بازار یافت نشود     

   1.را بدهد

  )اعلی القیم( تا زمان تلفغصب از زمان متی قنیباالتر -2-4

 بـه   مـت از طـرف غاصـب      ی کـه نوبـت پرداخـت ق       یدر صـورت  ،  ر اسـاس ایـن نظریـه      ب

 مـورد   »تلف مال « و   »غصب«ن  ی ب ی زمان  در فاصله  » مال متین ق یباالتر«د  یبا،  ه برسد من مغصوب

عـالوه  ،  مالغصبپس از  غاصب  است که ن  یچن،  قائلین به این نظریه    استدالل 2.ردینظر قرار گ  

ـ  ی در فاصله زمـان    مکلف به رد بدل   ،  اگر مال تلف شود   ،  ف به رد مال   یبر تکل   تـا   »غـصب «ن  ی ب

 نیالتربـا « اسـت کـه مـال        یزمـان ،  ن فاصـله  یوجود در ا   م يها  از زمان  یکی است و    »تلف مال «

ه به طور کامل جبران خسارت به عمـل  من  از مغصوبیتنها در صورت، رو نی را دارد؛ از ا »متیق

مالک مال مغصوب در ، توان گفت یم از طرفی . به او پرداخت شود»یمت اعلیق«ن ید که ا یآ یم

دست ،  مت باال یتوانسته با فروش مالش به آن ق       یم،  ت را داشته است   مین ق ی که مال باالتر   یزمان

ـ  مال او عمالً ا    غصب که غاصب با     یدر حال ،  ابدی ن فرصـت را از او سـلب نمـوده اسـت؛ از             ی

   3. به او بدهدرامت ین قین باالتریبر غاصب است که ا، رو نیا

 تا زمان تلـف     غصب از زمان    »میالق یاعل« را ضامن    ن است که غاصب   ی ا  هم  عقل یمقتض

ن کـار را    ین به مالک آن است و اگر ا       ی مکلف به دادن ع    »غصب« يرا غاصب در ابتدا   یم؛ ز یبدان

ن نقصان هنگام   یجبران کند و ا   ،   را که از عمل او بر مالک وارد شده         یبر اوست که نقصان   ،  نکند

، مت آن مال حاصل شـود     ی بر ق  يا ادهیز،  ها  از زمان  یکیو اگر در      است بدلبه دادن   ،  تعذر مثل 

   .بر عهده غاصب است

 تنها  رای؛ ز )اعلی القیم (پرداخت گردد   باید  قیمت باالترین : نیز معتقدند  »حقوقدانان«برخی  
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  ایـن نظـر بـا جملـه معـروف          . کامالً جبران شده است     صورت است که خسارت مالک     نیدر ا 

نظرات دیگري نیز مطرح شده که به لحاظ رعایت          1.منطبق است » الغاصب یاخذ باشق االحوال   «

   2.گذریم میاختصار از آن 

ـ  در ا  ی مـدن  قـانون ،   افتاده باشـد   تی بوده و از مال    »یمثل«  مال مغصوب   که یدر صورت   نی

 آمـده  قـانون مـدنی   »312« از مـاده   یدر قـسمت  .  را مـالك گرفتـه اسـت       »مـت ی ق نیآخر«مورد  

 منظور.»...مت آن را بدهد   ین ق ید آخر یبا،  ت افتاده باشد  ی موجود بوده و از مال     و اگر مثل  ...«:است

ـ  است کـه مـال مزبـور مال   ي روزمتی قنیآخر، »متی ق نیآخر«از   ، نیبنـابرا .  داشـته اسـت  تی

زیرا معموالً قیمت امـوال مثلـی       ،  این مقرره نیز مورد انتقاد است     .ستی ن متی ق نیباالتر،  مقصود

اگـر سـارقی گوشـی      ،  به عنوان مثـال   ،   مالیت منتهی شود    از گذارد تا به سقوط    میرو به کاهش    

 دارد به سرقت برد و پس از چنـد سـال کـه ارزش خـود را از دسـت      موبایلی که ارزش باالیی 

  . شود می ظلم دراینگونه موارد به مالک، قرار باشد آخرین قیمت بازار را پرداخت کند، داده

   در صورت تلف مال در اموال قیمی مسئولیت غاصب )ج

کـه البتـه نظـر      ،   اختالف است  »فقهاء«ن   نیز بی   باشد »یمیق« که مال تلف شده      يردمودر  

ـ ز،   را بپـردازد   »غصبروز  « متی ق دی با  صورت غاصب  نیا آن است که در    »فقهاء«غالب     در رای

 يفری در دادگاه کی که مدعيدر مواردالبته  .گیرد میه قرار    بر ذم  متی از همان ابتدا ق    یمی ق اموال

حکـم بـر    ،  ییه قضا ی صورت رو  نیدر ا ،  ان شود یبران ضرر و ز   طرح دعوا نموده و خواستار ج     

 ممکن اسـت کـاال افـزایش قیمـت          »تلف« و »غصب«البته در زمان بین     ،  دهد می متیپرداخت ق 

 بـیش  »غصبزمان «توان گفت هر گاه قیمت  می بنابراین در راستاي اجراي عدالت   ،  داشته باشد 
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ش ی پن امری است چنانچه ایهیبد. فتدیت بیاب شده و از مثلیکم نا  ممکن است کم   مغصوب ی مثل مال :یشدن مال مثل   ابیه روز نا  ینظر -2

 از  پـس ن امـر  ی اگر ا  یول،  ن مال است  یف غاصب رد ع   یرا تکل یکند؛ ز  یدا نم ی پ  به غاصب  یارتباط،  فتدیاز تلف شدن مال مغصوب اتفاق ب      

 مـال تلـف شـده    ياب شود که امکان رد آن به جا    ی نا يا  مثل به گونه   یعنی فتد؛ی شده اتفاق ب   ف غاصب مبدل به رد مثل     ین که تکل  یتلف ع 

ا اب شدن که اصطالحین زمان نایت همید قمین نظر باینجا مطابق با ایدر ا،  میمت مال مغصوب شو   یجه قائل به رد ق    یممکن نباشد و در نت    

ن اسـت کـه   یـ ن نظر ا  ی ا ي مبنا )421ص  ،  3ج  ،  هیالمغن،  عبداللّه بن قدامه  (.به مالک پرداخت شود   ،  برند ینام م » االعواز ومی«مت  یاز آن به ق   

 شدن  ابینا،  مت شده است  یل ذمه غاصب از مثل به ق      یغاصب ضامن رد مثل آن به مالک است و آنچه موجب تبد           ،  ن مال یپس از تلف ع   

ـ  نا مانن ز یمت هم ید ق یمت شده است با   یاکنون که غاصب مکلف به پرداخت ق      ،  رو نیمثل است؛ از ا    بـه  . اب شـدن و اعـواز را بپـردازد        ی

مالك حکم و حل و فصل خصومت ، ن روز همیمت همید قیبا، رو نیاز ا، ن روز مطرح شدهیچون بحث تعذر مثل در ا، تر عبارت روشن 

هـا   مـت یر قیمت نسبت به سـا ین قی اي برایحیچ ترجیه، اوالً: توان گفت ین نظر می نقد ادر) 94ص ،  37ج  ،  مجواهرالکالی،  نجف (.باشد

خ در فـصل زمـستان ـ    یـ ک قالـب  ، یمثالً(مت را هم داشته باشد ین قیکمتر، اب شدنیژه اگر مال مورد نظر در زمان نایبه و، وجود ندارد

اب شـدن  یروند نا، ایثان. کننده کامل خسارات وارده به مالک باشد تواند جبران یچگونه م، )دشبا یمت مین قی کمتري ـ دارا یابیرغم نا یعل

اب دانـست تـا غاصـب را       یـ ن نمود که از آن نقطه بـه بعـد مـال را نا             ییتوان تع  ی را نم  ی مشخص ی بوده و زمان قطع    یجیاموال عموما تدر  

 قـرار   ي حـل و فـصل دعـاو       ين نظر را مبنا   یم ا یتوان ینم،  میشو ی م مشکل چون در عمل دچار   ،  رو نیمت آن زمان نمود؛ از ا     یمحکوم به ق  

  .میده
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 »مسئولیت مـدنی « و »تسبیب«تواند تفاوت قیمت را از باب   می مالک،  لف باشد از قیمت زمان ت   

  :پردازیم میسی مهمترین نظرات ردر ادامه به بر 1.از غاصب بگیرد

  مت روز غصبیق. 1

اگـر مـال    «: دهـد  ی نـسبت مـ    »فقهاء«شتر  یآن را به ب   ده و   ین نظر را برگز   ی ا »ی حلّ محقق«

ـ  است و ا   غصبمت روز   ی ضامن ق  غاصب،   باشد یمی ق مغصوب  2» اسـت  فقهـاء ن قـول اکثـر      ی

 ضامن است کـه بـدل  ، دی را تلف نماشده »غصب« یمیمال ق،  ن نظر چنانچه غاصب   یمطابق با ا  

 خواهـد   »غـصب روز  «مـت   یق،  مت هم یمت را به مالک بپردازد و مالك پرداخت ق        ی ق یعنی،  آن

   3.باشد ی م»فقهاء«شتر ین نظر مختار بیبود و هم

 اسـت   ی زمـان  ي ابتدا »غصبروز  «ن استدالل شده است که      یچن،  هین نظر یدر خصوص ا  

مـت  یغاصـب ضـامن ق    ،  ن ممکن نباشد  ی ع چنانچه رد ،  رو نید؛ از ا  یآ ی م ن بر ذمه غاصب   یکه ع 

   4. نخواهد بود»غصبزمان « یعنی،  زمان اشتغال ذمهيابتدا

ن ضامن است   ی نسبت به رد ع     صرفاً غاصب،  »غصبروز  «ن است که در     ی نظر فوق ا   نقد

 کـه  یمادام، نیذمه او نسبت به ع، رو نیاز ا،  مت وجود ندارد  ی بر ضمانت او نسبت به ق      یلیو دل 

ل یـ ن است کـه بـه دل      ی در زمان تلف ع    ن است و صرفاً   یهمان ع ،  دا نکرده یر پ ییمت تغ ین با ق  یع

   5.شود یمت مبدل می به پرداخت قوذمه ا، نیتعذر رد ع

   مالمت روز تلفیق. 2

 » مـال  مت روز تلـف   یق« ضامن   غاصب،  یمیکه در صورت تلف مال ق     نداعتقاد دار برخی  

از جملـه قاعـده     ،  ین بر طبق قواعـد کلـ      ی ع يتا زمان بقا  ،  هه گفته شد  ین نظر یدر اثبات ا  ؛  است

ل یذمه او تبد، یمین مشغول است و به محض تلف شدن مال ق       یذمه غاصب به رد ع    ،  »دیال یعل«

ل ذمـه   یمـت زمـان تبـد     یمنصرف به ق  ،  متیمه غاصب به ق   ل ذ یتبد،  رو نیاز ا . شود یمت م یبه ق 

ـ «،  التلف خواهد بود و وقت استقرار ضـمان بـر غاصـب            نیمت ح یاست که همان ق     »التلـف  ومی

   6.است

 از  ی شده در اثر گذشت زمان طـوالن       غصب یمین است که اگر مال ق     یه فوق ا  ی نظر رادیا

د و انتفـاع از آن      یـ گـر مـردم بـه خر      ی افتاده و د   تیاز مال ،  ر عوامل یاا مداخله س  ی و   غصب زمان

                                                                                                                                       
  33ص ، مسئولیت مدنی، صفایی ورحیمی -1

  766ص ، 4ج ، االسالم عیشرا، یمحقق حلّ -2

ص ،  37ج  ،  جـواهرالکالم ی،   نجفـ  و 246ص  ،  6ج  ،  المقاصد جامعی،  محقق کرک و 251ص  ،  5ج  ،  1407،  المهذب البارع ی،  احمد حل  -3

101  

 251ص ، 5ج ، المهذب البارعی، احمد حل  و246ص ، 6ج ، المقاصد جامعی، محقق کرک -4

  246ص ، 6ج ، المقاصد جامعی، محقق کرک -5

 101ص ، 37ج ، 1406، المهذب،  براجابن -6



      مسئولیت مدنی246

ـ ا نزدیـ  صـفر و  ین مال یمت چن ی ق یتین وضع یکه عموما در چن   ( نداشته باشند    یرغبت ک بـه آن  ی

هد بود   نسبت به مالک خوا     ذمه غاصب   موجب برائت  ین زمان ی تلف مال در چن    ایآ) خواهد بود 

ـ  یمطابق ا،   نخواهد داشت؟ به هر حال     یفیو نامبرده در برابر مالک تکل       را  یغاصـب   نین نظـر چن

تـوان از بـاب قواعـد        یاگر چه م  ،  توان ضامن دانست   ینم  مغصوب  مال  متیق  لیدل  به  کم دست

  .حق مالک را از او گرفت...  و»اتالف« در »بیتسب« چون يگرید

   تا زمان تلف مالغصبن زمان ی بمتین قیباالتر -3

 بعاًط موجود است و     یمین مال ق  یع،   و تلف  غصبن  ی ب ینکه در فاصله زمان   ی توجه به ا   با

ـ از ا ،  افـت یش خواهد   ش و کاه  یمت آن افزا  یق،   از بازار  یل گوناگون ناش  یبه دال   يا عـده ،  رو نی

ـ  در طـول ا    »مـت ین ق یبـاالتر « مبدل بـه     ذمه غاصب ،  یمیمعتقدند که در صورت تلف مال ق       ن ی

 یاز جمله در آن حال    ،  مضمون است ،  ع حاالتش ی در جم   مال مغصوب  رایشود؛ ز  یل م یدوره تبد 

، مت باالتر بر عهـده او اسـت       یق،  ا داشته است و اگر در آن زمان تلف شود         مت ر ین ق یکه باالتر 

 به عهده غاصب آمده و به مالک        مت شرعاً ی ق يادیابد و آن ز   یمت کاهش   یق،  هرچند پس از آن   

،  به حـال غاصـب     »ظیتغل« نکهیگر ا یل د یدل.  اوست هدهپس بر ع  ،  م نشده است  یل او تسل  یا وک ی

   1.تر است مناسب

 از زمـان کـه      يا  در لحظـه   ه گفته شده است که اگر مال مغـصوب        ینظرن  یدر خصوص ا  

اکنون هم کـه پـس از     بود و »یمت اعلیق« ضامن غاصب، شد ی را داشت تلف م متین ق یباالتر

   2.باشد یمت بر عهده او میهمان ق،  تلف شده»یمت اعلیق«آن 

مکان « نیز ممکن است این سوال مطرح شود که اگر قیمت کاال در              » تلف مکان«در مورد   

 فـرض کنیـد     ؟کـدام قیمـت بایـد پرداخـت شـود         ،   تفاوت داشته باشـد    »مکان تلف « با   »غصب

در اینجا چـه قیمتـی      ،  تلف شود ،  علت تصادف  به  شود و در مشهد    »غصب«،  اتومبیلی در کیش  

 از رد   مـسئولیت غاصـب   ،  رسد با توجه به اینکه در مکـان تلـف          میبه نظر   ود؟  باید پرداخت ش  

ضـمن اینکـه اگـر قیمـت        ؛   مالك باشـد   »قیمت مکان تلف  «لذا  ،  عین به قیمت انتقال پیدا کرده     

 تفاوت قیمـت    »تسبیب«تواند از باب     می  باشد مالک  »قیمت مکان تلف  « بیش از    »غصبمکان  «

  .را مطالبه کند

   در قبال منافع مال مغصوب غاصبمسئولیت : دومبند

مـاده  .  ضـامن اسـت  در قبـال منـافع مـال مغـصوب    ،   کـه در حکـم آن اسـت        ی کـس  ای غاصب

نسبت به منافع مال مغصوب هر یـک از غاصـبین بـه انـدازه               « :دارد می مقرر   انون مدنی ق»320«
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  .».... منفعت نکرده باشداست اگر چه استیفاء منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن

ـ  بـه ب   ی گـاه کـس    هر« :دارد میمقرر   خصوص   نی در ا  قانون مدنی  »366«مادههمچنین   ع ی

ن و یا ناقص شود ضامن عید و اگر تلف  ید آن را به صاحبش رد نما      ی را قبض کند با    یفاسد مال 

حـال اگـر    . است»  بدون مجوز  ری بر مال غ   دیاثبات   «قی ماده از مصاد   نیا .»منافع آن خواهد بود   

ـ قیبطر،  وجود دارد  »ضمان منافع «،   مورد نیدر ا  ـ  ن»غـصب «در مـورد  ، ی اول  اسـت و  نی چنـ زی

  : داردی خود اقسامزیالبته منافع ن،  ضامن خواهد بودزی در قبال منافع نغاصب

  منافع مستوفات )الف

ماننـد آن    ، نموده است  فاءی آن را است   شود که غاصب   می گفته   ی به منافع  » مستوفات منافع«

 ری که از ش   نی ا ا ی  کاال جابجا نموده است    ای  با آن مسافر   ای را سوار شده است      ی غصب لیکه اتومب 

  .  آن را بپردازد»اجرت المثل« دی صورت بانی که در ا استفاده کردهیگوسفند غصب

  رمستوفاتیمنافع غ. ب

ـ ز،  شود که هـدر رفتـه اسـت        می گفته   یبه منافع ،  »رمستوفاتی غ منافع«  از آن   غاصـب  رای

 »ضامن« زی گونه منافع ن   نیغاصب در قبال ا   .  شده است  محروم از آن    زی ن استفاده نکرده و مالک   

 هر یک از غاصبین بـه     نسبت به منافع مال مغصوب    « :دارد میمقرر   قانون مدنی  »320«ماده.است

 .»... منفعت نکرده باشد   است اگر چه استیفاء    اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن        

ـ  آمده است اطالق داشته و شامل ا     ی قانون مدن  »366«که در ماده  » تلف منافع  «همچنین ـ  قبنی  لی

 نیـ در ا ،   حکم قابـل اسـتنباط اسـت       نی هم زی ن قانون مدنی  »309« ماده   از.  خواهد شد  زیمنافع ن 

 بدون آنکه خود او     ، مالک را از تصرف در مال خود مانع شود         ی گاه شخص  هر«: ماده آمده است  

 ضـامن   بیا تسب ی اتالفکن در صورت    یل،  شود نمیدا کند غاصب محسوب     یتسلط بر آن مال پ    

  . خواهد شدزیشامل اتالف منفعت ن،  مال در ماده فوقاتالف. »خواهد بود

   و غاصبان رابطه مالک: سومگفتار

 »غـصب « را از مالـک      یمال،  یکه شخص شود؛ بدین معنا     می ایجاد   »غصب« در   يادای تعاقبگاه  

ـ ای ب ی کند و بعد هم شـخص سـوم        »غصب« از او    ی مال را  فر دوم ن،  کند و بعد از آن      آن را از    دی

 و تقدم و تـأخر      ی به نحو طول   غصب يادی و أ  »غصب« که   يبه طور ،   کند »غصب« دوم   غاصب

  .ایجاد شود

، نیبنـابرا .  باشـند داریـ  خريعـد  و نفرات بغاصب، ول ادی ممکن است يادیدر تعاقب ا  

در مـورد   .  و ماننـد آن    » مال مغـصوب   عیب« جهی در نت  ای است   »غصب« جهی در نت  ای يادیتعاقب ا 

 قـرار  توجـه  را مـورد  گریکدی با نی غاصبنی رابطه بزی و ننی با غاصب رابطه مالک دی مسأله با  نیا

  .میده
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   غاصبانی تضامنیتمسئول :بند اول

   غاصبان در قبال اصل مالی تضامنمسئولیت )الف

ـ  قا »ی تـضامن  مـسئولیت «  غاصبان در برابر مالک    ي برا قانون مدنی  »316« ماده  شـده و    لی

  مال مغـصوب   ی کس اگر«: ماده آمده است   نیدر ا . ته است سمسئول دان ،  يهمه آنان را در برابر و     

ت یضامن است اگر چـه بـه غاصـب        ،   غاصب سابق  ز مثل ی کند آن شخص ن    غصب،  را از غاصب  

  »جاهل باشد، یغاصب اول

 و  غاصـب ،  وشـد  بفر يگـر ی نموده و به د    »غصب« را   يگری مال د  یاگر کس ،  بی ترت نیبد

،  اسـت یکه ضمان از احکـام وضـع  نی به اتوجهبا . مسئول هستند،  هر دو در قبال مالک    داریخر

 حکم  نی هم لی در تکم  زی ن قانون مدنی  »317«ماده.  ندارد يری حکم تاث  نی در ا  يادیعلم و جهل ا   

ـ  مثـل ، نین و در صورت تلف شـدن عـ  یتواند ع می مالک«: داشته است انیب ا یـ مـت تمـام   یا قی

 کـه بخواهـد مطالبـه       ين بعـد  یصبک از غا  یا از هر    ی ی را از غاصب اول     از مال مغصوب   یقسمت

  »کند

 يز و  از غاصبان مراجعه نمـوده و مـال خـود را ا            یکی به    داشت که اگر مالک    توجه دیبا

ـ  در ا  قـانون مـدنی    »319« مـاده .  را نخواهد داشـت    يگری حق مراجعه به د    گرید،  اخذ نماید   نی

رد یـ ن بگ ی از غاصب  یکی را از     از مال مغصوب   یا قسمت ی مالک تمام    اگر«:  داشته است  انیرابطه ب 

یشتر موجـود نیـست و پـس از         زیرا یک حق ب    »گر ندارد ین د یحق رجوع بقدر ماخوذ به غاصب     

درست است که ذمـه     ،  شود میحق ساقط و ذمه سایرین بريء       ،  اینکه مالک حق خود را گرفت     

 بـه نحـو جانـشینی یـا بـدلی اسـت و پـس از                 »مشغولیت ذمه «اما این   ،   است غاصبین تضامنی 

  . شود میبريء ،  ذمه سایرینخود به خود، پرداخت توسط یکی از غاصبین

   غاصبان در قبال منافع مالی تضامنمسئولیت )ب

 مطـرح کـرده و       غاصبان را در مورد منافع مال مغصوب       »ی تضامن مسئولیت«،  ی مدن قانون

دازه منافع  ن به ان  یک از غاصب  ی به منافع مال مغصوب هر       نسبت«: داشته است  انیب »320«در ماده   

  »... منفعت نکرده باشدفاءیچه استزمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر 

زیـرا او سـبب     ،   غاصبین را مسئول منافع زمان خود و مابعد خـود قـرار داده             »قانونگذار«

منـافع از دسـت مالـک    ، کـرد  نمـی  را ایجـاد  غـصب زیرا اگـر او منـشاء       ،   شده  مالک عدم النّفع 

بـدیهی اسـت کـه مـسئولیتی متوجـه او           ،  رفت؛ در خصوص منافع قبل از تصرف غاصـب         نمی

شود که مال را بـه ظلـم وعـدوان           میزیرا مسئولیت هر یک از غاصبین از هنگامی آغاز          ،  نیست

  .بل از خود مسئول باشند؛ پس معنا ندارد که نسبت به منافع قاند تصرف کرده



 249موجبات ضمان در قانون مدنی     

 

   انتقال حقای ابراء ریتاث. ند دومب

  ابراء حق )الف

ـ  نما »ابراء«  را نسبت به اصل مال مغصوب      نی از غاصب  یکیذمه  ،   است مالک  ممکن از ،  دی

در .  رد مـال را نخواهـد داشـت   ي غاصـبان بـرا  ری حق مراجعه به سـا گریاو د، یانون مدننظر ق 

مـت  یا قی ن را نسبت به مثل  ی از غاصب  یکیه   گاه مالک ذم   هر«: آمده است  قانون مدنی  »321«ماده

  »...داشتگر نخواهد ین دی به غاصب کند حق رجوعمال مغصوب ابراء

 در رجـوع بـه غاصـبان         سقوط حق مالـک    لیدل،  شود می حکم ماده فوق گفته      هی توج در

 است که بر عهـده چنـد نفـر قـرار گرفتـه و               »نی د کی« قتی است که حق او در حق      نیا،  گرید

  وسـقوط تعهـد   از موجبـات  کـه  اسقاط است تاًی ماهزی ن»ابراء«.  کرده است دایمسئوالن متعدد پ  

 مطلب دشـوار    نی ا رشیپذ. شوند می ءالذمهيرهمه غاصبان ب  ،  جهی و در نت   مانند اداي دین است   

، اگر مالک . تفاوت وجود دارد  ،   از غاصبان  یکی »ابراء ذمه « و   »نیاسقاط اصل د  « نی ب رایز،  است

اما ،  را نداشته باشدنیری حق رجوع به سا است که یمنطق،  اصل حق خود را اسقاط نموده باشد      

ـ  ننیری ندارد که ذمه سامعنا،  نمودءي از غاصبان را بر    یکی تنها ذمه    ي که و  یدر فرض   ءي بـر زی

  .شود

ـ  نما »ءيبـر «زمـان وي     از غاصبان را نسبت به منافع        یکیذمه  ،   است مالک  ممکن در ،  دی

امـا  ،   اسـت  یت به منافع زمان تصرف آنان بـاق       نسب،  نیری در مراجعه به سا    ي صورت حق و   نیا

حق مراجعه به الحقین را نخواهـد       ،   کند اگر مالک یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء          

دلیل است که اگر مالک یکی از غاصبین را نسبت            به این  این امر  )قانون مدنی  322ماده.(داشت

 نسبت به منافع زمان خود و غاصبین بعدي         از آنجا که ذمه غاصب    ؛   کل منافع عین بريء کند     به

تواند به هیچ وجه بـه هـیچ یـک از غاصـبین بعـدي                نمیشکی نیست که مالک     ،  شود میبريء  

  .رجوع کند

  انتقال حق )ب

،  صـورت  نیدر ا ،  دی از غاصبان منتقل نما    یکیبه  حق خود بر مال را      ،   است مالک  ممکن

 از  يگـر یدر قـسمت د   .  مالک شده و از همان حقوق برخوردار خواهد شـد          نی جانش هیمنتقل ال 

 از انحاء انتقـال     ي از آنان به نحو    یکیاگر حق خود را به      ... «: آمده است  قانون مدنی  »321«ماده  

  »اهد بود که مالک دارا بوده است خوی همان حقيشود و دارا می مالک آن کس قائم مقام، دهد

  گریکدیرابطه غاصبان با :  چهارمگفتار

   اصل مال مغصوبتی وضع:بند اول

ـ « در قبـال     » الحـق  دی«،  در مورد اصل مال مغصوب    ،  قانون مدنی  »318«  ماده مطابق ، » سـابق  دی
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شود که مال مغصوب در دسـت        می مستقر   ی عهده کس  ر ب تاًینها،  مسئولیت نی دارد و ا   مسئولیت

 کـه مـال     ی گاه مالـک رجـوع کنـد بـه غاصـب           هر«: ماده آمده است   نیدر ا .  تلف شده است   يو

ـ ،  گر ندارد ی د د او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب          یمغصوب در     اگـر بـه     یول

ز یـ ه ن یمـشارال ،  دیـ د او تلف شده است رجـوع نما       ی که مال در     یر آن کس  ی به غ  يگریغاصب د 

 خـود   نیحقـ  از ال  یکـ یا بـه    یـ د او تلف شده است رجوع کند و         ی که مال در     یتواند به کس   می

 ضـمان بـر     ی کلـ  به طـور  د او تلف شده است و       ی که مال در     ی شود به کس   یرجوع کند تا منته   

   »ال مغصوب در نزد او تلف شده استقر است که م مستیعهده کس

اگـر  ،   سه بار منتقل گردد و در دست نفر سوم تلف شود           ،اگر مال مغصوب  ،  بی ترت نیبد

 اگر مالک به نفر     یول،   را ندارد  یاو حق مراجعه به اشخاص قبل     ،  دی به نفر سوم رجوع نما     مالک

 به نفـر دوم و نفـر دوم   تواند می  نیزاو،  یا قیمت مال را از او بگیرد  و مثل  دیمانخست مراجعه ن  

 عهـده الخره ضمان باید بر     اب،  ؛ زیرا در رابطه بین غاصبین     دی به نفر سوم مراجعه نما     دتوان می زین

  . شود که مال را تلف کرده است»مستقر«کسی 

   منافع مال مغصوبتی وضع:ند دومب

 شد مقـرر داشـته      انی از آنچه در مود اصل مال ب       ری غ يگری د بیترت،   در مورد منافع   ی مدن قانون

ن بـه  یک از غاصـب ی هر  به منافع مال مغصوبنسبت«: آمده است »320« از ماده  یدر قسمت . است

، فاء منفعت نکرده باشـد    یر چه است   اگ ،بعد خود ضامن است    اندازه منافع زمان تصرف خود و ما      

 به هـر    تواند می،  ن الحق خود بر آمده است     ی که از عهده منافع زمان تصرف غاصب       یکن غاصب یل

  » نسبت به زمان تصرف او رجوع کندکی

اگـر  ،  جـه یخواهـد شـد؛ در نت      »عیتوز« غاصبان   نی ب منافع مال مغصوب  ،   ماده فوق  مطابق

ـ  مطالبه نما  ي تمام منافع آن را از و      زی از غاصبان مراجعه نموده و اصل مال و ن         یکی  به مالک ، دی

  .دیبه نسبت زمان تصرف او مراجعه نما، نی از غاصبکی به هر دتوان میاو 

   مغروردی تی وضع:بند سوم

؛  بودن مـال آگـاه نباشـد       ی بر غصب  یعنی،   باشد »مغرور« الحق   دیممکن است   ،  يادی تعاقب ا  در

 بـه   »مغرور« به ادعاي اینکه مال متعلق به اوست آن را به تصرف دیگري دهد و                چنانکه غاصب 

ـ  تحو کـاال را  ،   است دهی او خر  طرف مأذون از    ای از مالک   وي  که نی ا تصور  نیـ در ا ،  بگیـرد  لی

 یا قیمت را به مالـک بدهـد         او ضامن نیست و اگر مثل     ،  تلف شود  رمغرواگر مال نزد    ،  صورت

 نیدر ا .  است باط مطلب قابل استن   نی ا قانون مدنی  »325«ماده   از.  مراجعه کند  »غار«تواند به    می

ـ او ن ،  باشـد  بوده و مالک بـه او رجـوع نمـوده            غصب جاهل به    ي مشتر اگر«:ماده آمده است   ز ی

 تلـف شـده     يع نزد خود مشتر   یاگر چه مب  ،  ع رجوع کند  یتواند نسبت به ثمن خسارات به با       می
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 را يق رجـوع بـه مـشتر   ع حـ یبـا ، ع کنـد یمت رجوع به بایا قیباشد و اگر مالک نسبت به مثل        

   »نخواهد داشت

ـ  نمی »غار غاصب«شود که    می ماده استفاده    نی ا از  منـافع بـه     ایـ  نیعـ لـف   ت بابـت    دتوان

  .پردازیم میدر ادامه به توضیح بیشتر مطلب .دی مراجعه نما»مغرور«

  معامله نسبت به مال مغصوب:گفتار پنجم

 ضـامن   آن کس نیز  ،   بخرد  را از غاصب   اگر کسی مال مغصوب   « : قانون مدنی  »323«مطابق ماده   

عین و در   ،   به هر یک از بایع ومشتري رجوع کرده         بر طبق مقررات فوق    تواند می است و مالک  

 لذا  »مطالبه نماید در هر حال     را   آن و همچنین منافع      مال  قیمت  یا  و مثل،  شدن آن صورت تلف   

حتی اگر به غصبی بودن مال ،  تخریدار مال مغصوب نیز از لحاظ مقررات در حکم غاصب اس          

  .جاهل باشد

 به او   اگر مالک ،   قانون مدنی  »325« ماده   مطابق،   باشد »غصبجاهل به   «البته اگر مشتري    

اگرچـه  ، رجـوع کنـد  ) غاصـب (به بایع، تواند نسبت به ثمن و خسارات میاو نیز  ،  رجوع نموده 

 الزم بـراي انجـام معاملـه و    هاي تواند هزینه میهمچنین ؛ مبیع نزد خود مشتري تلف شده باشد    

 که به مالک پرداخت کرده را از بایع پس بگیرد؛ امـا             اي   مال و همچنین هرگونه هزینه     نگهداري

بـه مـشتري را نخواهـد       او حـق رجـوع      ،  به بایع رجوع کنـد    ،   یا قیمت  اگر مالک نسبت به مثل    

بایع خود مقصر بوده است و در حقیقت خریدار بـا حـسن نیـت را                ،  داشت؛زیرا در این فرض   

  .لذا جبران ضرر بر عهده خود اوست،  نموده است»مغرور«

 علیه خود اقدام    »قاعده اقدام « است و طبق     غاصب،   بوده »غصبعالم به   «اما اگر مشتري    

 »326«مطـابق مـاده   . تنها حق مطالبه ثمـن را از غاصـب اول دارد  ، در این صورت  ،  نموده است 

زیـاده  ،  داده در صورت تلف مبیع به مالـک  غصباگر عوضی که مشتري عالم به       « :قانون مدنی 

 نسبت به مقدار ثمـن حـق        ولی،  تواند به بایع رجوع کند     ینمبر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده        

  »رجوع دارد

حق رجوع به ثمن بدین جهت براي مشتري شناخته شده که معامله باطل بـوده اسـت و                  

شوند و باید ثمـن و مبیـع بـه           نمی ثمن و مبیع     مالک،  هیچیک از بایع ومشتري   ،  در معامله باطل  

مـساعدت بـه    ،  شد نمیبر گردد؛ از طرفی اگر چنین حقی براي مشتري ایجاد           صاحب اصلی آن    

مالـک ثمـن شـده    ، نفع غاصبی است که بدون اینکه مالی از اموال خود را از دسـت داده باشـد    

 قـانون   327مستفاد از مـاده      ( صلح و غیره نیز نافذ است      این حکم در سایر معامالت مثل     .است

  )مدنی
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 فاءیاست:  سوممبحث

  معناي استیفاء:  اولگفتار

 1. اسـت   گرفتن یا مال خود از کس    یتمام گرفتن حق    ،   تمام فرا گرفتن   ی درلغت به معن   »فاءیاست«

ـ   ،  يژه در مباحث مربوط به منابع تعهـد و ضـمان قهـر            ی و به و   یو در اصطالح حقوق     یبـه معن

 قانون  336ماده  ( »يگریعمل د «ا عقد از    ی بدون انعقاد قرارداد و      یمند شدن و انتفاع شخص     بهره

 و مربـوط بـه      ) قانون مـدنی   337ماده  (،  باشد می صاحب آن     با اذن  »يگرید مال«ا از   ی و   )مدنی

ـ افزا مـی  خود   ییبر دارا ،  يگریا کار د  ینه  ی است که شخص با هز     ییجا خـواه بـه صـورت      . (دی

  )ا استفاده از منافعیتملک باشد 

ن کـه بـا     یـ ک نفر بدون ا   ین که   یعبارت است از ا   ،   مورد نظر است   جانی که در ا   یفائیاست

لـذا اسـتفاده از     ،  دیـ ل نما ی تحص یا مال او منفعت   یاز عمل   ،   منعقد سازد  يا قرارداد ی عقد   يگرید

ـ  نام»فاءیاست« خارج از آن که یلب عقد اجاره است و گاه در قای گاهيگری د »مال«ا  ی »کار« ده ی

   2.ندیگو می »یمستوف«، ریا مال غیفاء کننده از عمل یشود و به است می

   فاءیاقسام است : دومگفتار

  ) روعمش (فاء مجازی است:بند اول

ا فاعل کار صـورت     ی صاحب حق     و با اذن   ی مشروع است که از راه تراض      ی در صورت  »استیفاء«

 بهره مند   یی توانا یشخص،  »قانون«ا  ی »قرارداد«موجب  به  هر جا که    ،  عین مفهوم وس  یدر ا ،  ردیپذ

ـ  را پيگـر یا کار دیشدن از حق     صـورت  »فاء مـشروع یاسـت «، دا کنـد و بـه آن مبـادرت ورزد   ی

ـ    ی داشت که است   توجهد  ی با یول،  ردیپذ می  بـه کـار     ییدر جـا  ،   خـاص خـود    یفاء مشروع به معن

 را  یا حق یشود   می منتفع   يگریا کار د  ی از مال    قانون از اسباب    یکی يرود که شخص بر مبنا     می

ـ  متداول و    قاعی ا در قالب عقد و   ،   آن سبب  یول،  کند میتملک   بنـابراین  ،  گنجـد  نمـی ا مرسـوم    ی

ـ کند   می استفاده   يگری که به موجب عقد اجاره از مال د        یکس  را  يگـر ید،   جعالـه  يا بـر مبنـا    ی

بلکه به سبب عقد اجاره ، ستی نفاءیآنچه را به دست آورده از راه است   ،  سازد می يق به کار  یتشو

 بـر   فاءیاسـت ،  ح شده است  یز تصر ی ن فاءی مربوط به است   یچنانکه در دو ماده قانون    ؛  ا جعاله است  ی

 يگـر ی د »فاء از مـال   یاسـت «گر  ی است و نوع د    يگری د »فاء از عمل  یاست«ک نوع   ی: دو قسم است  

  .است

 .3)ریعمل غ  فاء از یاست (شده است  بینی  پیش قانون مدنی  »336« اده در م   استیفاء قسم اول 
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 بـر   یهـر گـاه کـس     « :ان کرده است  ینگونه ب ی را ا  ریفاء از عمل غ   یاست »336« در ماده    یقانون مدن 

ـ  بـوده و  ی آن عمـل اجرتـ  ي براعرفاًد که ی نمای اقدام به عمل يگری د حسب امر  ا آن شـخص  ی

نکه معلوم شود   یمگر ا ،  مستحق اجرت عمل خود خواهد بود     ،  عامل،   آن عمل باشد   يایعادتاً مه 

ـ  ،  ابانی را که در خ    يارگراگر ک ،   بنابراین » داشته است  که قصد تبرع   ـ       رايآماده ب ه  کـار بـوده را ب

اجـرت  ،  دبنـد  ب ينکه با او قـرارداد    یبدون ا ،   را به او بدهد    ی عمل ي و دستور اجرا   بگماردکاري  

یا اگر از خیاطی بخواهند که      ،   باید پرداخت شود   »استیفاء«المثل عمل او از باب ضمان قهري و         

 »ضـمان قهـري   « و   »شـبه عقـد   «مساله مشمول   ،  بدون اینکه قراردادي با او ببندند     ،  لباسی بدوزد 

عرفـاً معلـوم    ،  اما اگر طرفین با توافق و تعیین اجرت اقدام نمایند و یـا اجـرت عمـل                ،  باشد می

  .بلکه مشمول عقد است، موضوع مشمول ضمان قهري نبوده، باشد

یعنی اصل بر این است کـه شخـصی کـه           ،   است »ععدم تبرّ «اصل بر   ،  »حقوق اسالم «در  

مگـر اینکـه بـا      ،  کاري انجام داده براي دریافت اجرت بوده و قصد عمل به طور مجانی نداشته             

 .آمـده اسـت   قـانون مـدنی   »336«  در عبـارت اخیـر مـاده   این امر؛ دلیلی خالف آن ثابت شود

چنانچه زوجه کارهـایی را     «: »1385«در سال   مصوب  لحاقی به این ماده     همچنین مطابق تبصره ا   

که شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن کار اجرت المثل باشد بـه دسـتور زوج و بـا عـدم                      

دادگاه اجـرت المثـل کارهـاي انجـام         ،   انجام داده است و براي دادگاه نیز ثابت شود         قصد تبرع 

  »نماید می و به پرداخت آن حکم بهشده را محاس

 به معنـاي خواسـتن و اعـم از دسـتور و فرمـان یـا                 »دستور« و   »امر«واژه  ،  توضیح اینکه 

بر عهده شـوهر  ،  است واثبات تبرع»عدم تبرع«، اصل، در مطالبه اجرت المثل ،  درخواست است 

  .است

از اسـتیفاء   ط  ی شـرا   شده است کـه    بینی  پیش قانون مدنی  »337« ماده در   قسم دوم استیفاء  

 از  یا ضـمن  یـ ح  ی صر  بر حسب إذن   یهر گاه کس  «: دارد میان  ین ب ین نموده و چن   یر را مع  ی غ مال

نکـه معلـوم    یمگر ا ،  مستحق اجرت المثل خواهد بود    ،  لصاحب ما ،  فاء منفعت کند  ی است ریمال غ 

   » بوده استی در انتفاع مجانشود که إذن

   مال غیر فضولیاداره: بند دوم

ـ بـا حـسن ن  ،  کـه شـخص  یاتیـ عمل، عبارت است از، ری مال غی فضول اداره ـ  و انگتی  ریـ  خزهی

در شـرف   » الـف «منـزل شـخص     ،   مثـال  يبرا 1،دهد ی انجام م  يگری اداره اموال د   يبرا،  یخواه

 ریـ  خ ياز رو ،   امکان گـرفتن اجـازه از او را نـدارد          نکهیبا توجه به ا   » ب«شخص  ،   است یخراب
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تحـت  ،   صورت نیدر ا ،  کند ی م ی به صورت فضول   ي منزل و  ریاقدام به تعم  ،  ي و دلسوز  یخواه

  .دمطالبه کن» الف« خود را از شخص يها نهی هزتواند یم» ب«شخص ، یطیشرا

 قـانون مـدنی    »306« است کـه در مـاده        »فاءیاست« از   اي  ژهینوع و   در واقع  »اداره مال غیر  «

 یاگـر کـس   «ان کـرده اسـت      ین گونه ب  ی را ا  ری اداره مال غ   »306« درماده   یقانون مدن . آمده است 

،  که حق اجـازه دارد اداره کنـد        یا کس ی مالک   ه و امثال آن را بدون اجاز      ا محجور یب  یاموال غا 

ا یـ ل اجازه در موقع مقدور بـوده        ی که تحص  یدر صورت ،   خود را بدهد   يد حساب زمان تصد   یبا

ـ ،   مخارج نخواهد داشت   هحق مطالب ،  بوده است ر در دخالت موجب ضرر ن     یتأخ  اگـر عـدم     یول

مـستحق اخـذ    ،  دخالـت کننـده   ،  موجب ضرر صاحب مـال باشـد      ،  ر در دخالت  یا تأخ یدخالت  

 مـال   یاداره فضول «،  ن نوع اداره را   ی ا ؛» اداره کردن الزم بوده است     ي خواهد بود که برا    یمخارج

   1.دننام یم »ریغ

از مـاده   ،  ی قـانون مـدن    »306« باورند که مـاده      نی بر ا  ی حقوق مدن  سندگانی از نو  ياریبس

 gestion«  کــه تحــت عنــوانیسیــتأس.  اقتبــاس شــده اســت»فرانــسه« یقــانون مــدن »1372«

d`affaires « بـوده اسـت   » دارا شدن ناعادالنه  « قانون مطرح شده است و منشأ آن قاعده          نیدر ا .

ـ  ا رشیاسـاس پـذ   .  اسـت  »رم« به حقوق    یمتک،  ی حقوق سی تأس نی ا هم »فرانسه«حقوق  در    نی

 کـه امـوال   یشخـص ، کند ی اقتضا م عدالت،   و معتقدند  دانند ی م ی عدالت خواه  شهیاند  ،  قاعده را 

ـ  را کـه در ا     ییهـا   هنیبتواند هز ،   را به سود او اداره نموده است       يگرید  متحمـل شـده     ری مـس  نی

   2. داردافتیدر

اما بـه نظـر      3،اند  دانسته »وکالت« به   هی شب يادی را تا حدود ز    ی اداره فضول  »حقوق رم «در  

 رابطـه   چگونـه ی ه رایز،   نداشته باشد  ي قرارداد شهیر،  ی از اداره فضول   ی که تعهدات ناش   رسد یم

 را در حکم    ی فضول ری مد قانونگذار وجود ندارد و اگر      »مالک« و   »ی فضول ریمد« انی م یندگینما

،  وجـود دارد   ی دو نهاد حقوق    انی است که م   هایی   به خاطر شباهت   اسی ق نیا،   دانسته است  لیوک

 »لیوک«عهدات   به ت  يادیتا حدود ز  ،    و مالک  ی فضول ری مد ات است و تعهد   یکی،  موضوع هردو 

 و  ی فضول ری مد انی را م  ی و توافق  ی تراض  گونه چی ه توان ی که نم  دی ق نیبا ا ،   است هی شب »موکل«و  

   4.دمالک تصور کر

   اسـت کـه    يدیـ  جد ی حقـوق  سیتأس،  يگری مال د  ی گفت که اداره فضول    توان ی م اجماالً
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وجـود قـصد    ،  يگـر ی در اموال د   ی فضول ریاز جمله دخالت مد   ،  یطی آن تحقق شرا   ي اجرا يبرا

، ری مال غی اداره فضول  اموال از اداره و ضرورت داشتن     مالک یناتوان،  يگری به د  یکی و ن  احسان

شـبه  «،  »وکالت« از جمله    ی حقوق ساتی تأس ریاز سا توان   می،   آن تی ماه هی توج ي برا .الزم است 

 از  »قانونگـذار « کـه    ی در هدف  یستی آن را با   ی حقوق  تیپس ماه ،   کمک گرفت  »قاعیا« ای و   »عقد

  1.وجو کرد جست،  قاعده داشتهنی اجادیا

  شرایط ایجاد اداره فضولی )الف

 اگر چنانچه   که 2 وجود داشته باشد   یطی است شرا  الزم،  ری مال غ  ی تحقق اداره فضول   يبرا

 و اداره فـضولی امـوال غیـر         انون مـدنی   قـ  »306« ادهمورد مشمول م  ،  این شرایط متصور نباشد   

  : نخواهد بود و این شرایط عبارتند از

   : دخالت فضولی-1

 . ذیـصالح صـورت بگیـرد      ا مراجع  یا نماینده قانونی و ی     لک ما هیعنی دخالت بدون اجاز   

بـدون اجـازه    ...« با عبارت    »306« که ماده  اي  نکته،   باشد »یفضول« به صورت    دیبا،  ری مال غ  اداره

،  بـودن اداره   ی احراز فضول  يبرا.  نموده است  حیبدان تصر ،  »... که حق اجازه دارد    ی کس ایمالک  

 بـه قـصد     یاگر کـس  ،  نیبنابرا،  ردی صورت پذ  ی قانون ایاد  گونه قرارد چیبدون ه ،  ری اقدام مد  دیبا

ـ  منعقد نماي قراردادای انجام دهد و یاعمال، يگریاداره اموال د    و مالـک اعمـال او را اجـازه    دی

  . کند ی ملی را در حکم وکی فضولریمد،  اجازهنیا، دهد

 و  اسـت   محجـور  »میق« و   »یول«،  » که حق اجازه دارد    یکس...« از جمله    قانونگذارمنظور  

  . شود ی م»نیمجان« و »دی رشریاشخاص غ«، »صغار«محجور شامل 

   : ضرورت اداره-2

 اجـازه از    لیتحـص ،  اوالً  کـه  کند ی م انی ب نگونهی شرط را ا   نیا،  »306« در ماده    »قانونگذار«

 موجب ضرر مالک    ، در آن  ری تأخ ایعدم دخالت   ،  اًیثان و    مقدور باشد  ری صاحب اجازه غ   ای مالک

  .گردد

 صاحب اجـازه    ای از مالک   به موقع اجازه   لیامکان تحص ،  ی فضول ریاگر مد ،   وصف نی ا با

 و  »قصد احسان «هرچند به   ،  ودسرانه در اداره اموال آنان دخالت کند       خ تواند ینم،  را داشته باشد  

 هی در تأد  ي و یی اجازه از شوهر و توانا     لی که با وجود امکان تحص     ی کس مثالً،   باشد ری به غ  یکین

بـه  ،   خـسارت  افـت ی در ي برا تواند ینم،  دینما یاقدام به پرداخت نفقه همسر او م      ،  شی خو ونید

  . کندشوهر مراجعه
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 یمشمول اداره فضول  ،  »دفع ضرر « را تنها به منظور      ریدخالت در اداره اموال غ    ،  قانونگذار

ـ اقدام بـه تعم   ،   که به قصد احسان    يعمل فرد ،  نیبنابرا. »جلب منفعت « و نه    داند یم  ی فـضول  ری

 بـه  دانـست و او را ملـزم          مالـک  ي تعهـد بـرا    جـاد ی باعث ا  توان ی را نم  کند ی م يگری د لیاتومب

ـ  مفی فـضول ری که ثابت شود اقدام مدستی نی کافلذا،  کردری مديها پرداخت خسارت   بـوده  دی

موجب ضرر صـاحب مـال      ،   در دخالت او   ری تأخ ایکه عدم دخالت    ،   ثابت کرد  دیبلکه با ،  است

  .بوده است

باشد اقـدام بـه اداره کـردن مـال او            میوکیل  ،  شخصی به گمان اینکه از طرف مالک      اگر  

  بـه شـرایط ومطالـب گفتـه شـده          توجـه با  ؟  خیرنموده است آیا مشمول اداره فضولی است یا         

حتی ، مشمول اداره فضولی است   ،  اگر طرف معتقد به وکیل بودنش باشد      ) شرایط اداره فضولی  (

  . اگر وکیل نباشد

مهـم ایـن اسـت کـه       ،  علق به چه کـسی اسـت      در اداره فضولی هیچ تفاوتی ندارد مال مت       

در ایـن صـورت مـشمول اداره فـضولی          ،  شرایط مندرج در شروط اداره فضولی حادث گـردد        

  . خواهد شد

در مـال   ،  کنـد  مـی  گمان اینکه مال متعلق بـه خـود را اداره            هچنانچه شخصی ب  ،  همچنین

مـشمول مقـررات اداره     ،   اسـت   مشخص گردد مال متعلق بـه دیگـري        بعداً ولی،  دخالت نموده 

 مالکانه اسـت و شـخص بـه ایـن           اي  رهداا،   شخص در اداره مال    چراکه اراده ،  گردد نمیفضولی  

 اراده انجام   لذا،  کرده است کند در مال دخالت      میقصد و نیت که مال متعلق به خودش را اداره           

  .ی نخواهد شدیافته نسبت به مال خودش است و شامل مقررات اداره فضول

   از اداره  مالکی ناتوان-3

، يگـر ی استفاده کرد که جواز دخالت در امـوال د  توان ی م ی قانون مدن  »306« ظاهر ماده  از

 داشته باشـد و  ياری به   ازی بازمانده و ن   شی از اداره اموال خو     وجود دارد که مالک    ییفقط در جا  

کس حـق   چیهـ ،   را داشته باشد   شی اداره مال خو   ییتوانا،   که مالک  یدر صورت ،   است یهیاال بد 

  . را نخواهد داشتي امور ودردخالت 

،  اداره مال خود را ندارد     ییتوانا،   که مالک  يدو نمونه از موارد   ،   ماده نیدر ا ،  »قانونگذار«

ـ  نبودن ا  يحصر،  »و امثال آنها  «بازگو کرده است و با ذکر عبارت         متـذکر شـده     دو مـورد را      نی

  . است

، بتیر حجر و غونظم که دهد ینشان م،  محجورای بیبه امثال غا،  حکمنی دادن اتیسرا

 را کـه در     یوصـف ،   اسـت  خواسته ی م »قانونگذار« بلکه،   آنها نبوده است   يها  تیبا تمام خصوص  

ـ ا،   حکم قراردهد  ينامب،   هم دارد  گری د يها  مشترك است و مانند   ،   دو نیا ،  وصـف مـشترك    نی
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ـ ،  » او نـده ینما« و   » به مالـک   ی دسترس معد«،  » در اداره  یناتوان« جز   يزیچ ـ ن« ای  بـه کمـک و      ازی

  .  باشدتواند ی نم»گرانی داحسان

اما ،  ردیگ ی انجام م  ي و بتیدر غ ،  ری اموال غ  یاداره فضول ،   موارد شتری است که در ب    روشن

ـ  او ن  ی عدم آگاه  ای  مالک بتیغ،  ی نهاد حقوق  نی ا یصر اساس عن در ، آنچـه کـه وجـود آن      . ستی

 شی مالک در اداره امور خو     یناتوان،  گردد ی منبع تعهد م   کی لیالزم و باعث تشک   ،  یاداره فضول 

  . مطلع باشدهرچند حاضر بوده و از موضوع کامالً،  استگرانی دياری به ي وازیو ن

  ر اداره فضولیآثا )ب

اگرچـه  ،  باشـد  ی مـ  ی آثار و توابع   ي دارا ی نهاد حقوق  کیبه عنوان   ،  ری مال غ  ی فضول اداره

ـ  اثـر ن   نیامـا تنهـاتر   ،   نهـاد اسـت    نی آثار ا  نی از مهمتر   و مالک  ی فضول ریرابطه مد   ریمـد . ستی

 ی در ارتباط بوده و به نـوع       زی ن يگریممکن است با اشخاص د    ،  ریمال غ در روند اداره    ،  یفضول

ـ  مالـک ن نکهیافزون بر ا،  شودفی تکلای حق   يدارا،  نسبت به آنان    و ی فـضول ری در قبـال مـد  زی

دونـوع تعهـد    داره فـضولی    در بحث آثـار ا    بنابراین  ،   خواهد شد  ی تعهدات يدارا،  اشخاص ثالث 

  .» مالکاتتعهد«  و» فضولی مدیراتتعهد« :مطرح است

   شخص ثالثو ـ تعهدات مدیر در قبال مالک 1

پرهیـز از  «، »دادن حساب زمان تصدي«: عبارت است از مال تعهدات مدیر در قبال مالک  

  »تحویل مال به مالک«  و حفاظت از مال و یا به نوعی»و تفریطتعدي 

 مـشخص کـرده      در برابر مالـک    ی فضول ری مد ي که برا  يا  فهیوظ،  ی قانون مدن  »306« ماده

ـ به ا ،   است يدادن حساب زمان تصد   ،  است ـ  با ری کـه مـد    ی معنـ  نی  حـساب تمـام منـافع و        دی

ـ  تکل نیعالوه بر ا  ،   دهد لیبه مالک تحو  ،   متحمل شده  ی را که در اثر اداره فضول      ییضررها ، فی

لـذا  ،   است ی در شمار امانت داران شرع     ی فضول ریچون مد ،  ی مدن ون قان »167« با توجه به ماده   

همچنین موظف است کاال را     ،  باشد ی م طیو تفر  از افراط    يمکلف به حفاظت از مال و خوددار      

  .به مالک تحویل دهد

 کـه مـدیر در      »ایقاعـاتی « و   »اعمال حقـوقی  «به  ،  تعهدات مدیر در قبال شخص ثالث      اما

قـوقی صـورت    در این حالت اگر اعمـال ح      ،  برمی گردد ،  دهد میراستاي اداره کردن مال انجام      

مـسئولیتش بـه عهـده مالـک        ،   و از ناحیه مدیر صورت گیـرد       بنام مالک ،  گرفته با شخص ثالث   

  .البته این در حالتی است که مالک آن را اجازه کند، است

   اشخاص ثالث و  در مقابل مدیر فضولی تعهدات مالک-2

 » اداره مـال   هـاي   دادن هزینـه  « : عبـارت اسـت از      در قبـال مـدیر فـضولی       هدات مالک تع

به شرطی که قـصد      (»اي   اجرت المثل مدیر حرفه    پرداخت« همچنین،  »جبران خسارات وارده  «و
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  )  نداشته باشدتبرع

 ری مـد  يهـا   نـه ی را ملـزم بـه پرداخـت هز         مالک یتنها در صورت  ،  ی قانون مدن  »306«ماده  

 خواهد بود کـه     یدخالت کننده مستحق مخارج   ...«:  باشد يضرور،  ها  نهی که پرداخت هز   کند یم

متحمـل  ،  ری مال غ  یدر اداره فضول  ،  ی فضول ریاگر مد همچنین   » اداره کردن الزم بوده است     يبرا

ـ با،  ی اداره فـضول   طی خسارات در صورت احراز شرا     نیا،   شود ی جسم ای يماد خسارات  بـه   دی

،  خـود  هی خاموش کردن آتـش خانـه همـسا        ي که برا  يا  هیمثالً همسا ،   مالک جبران گردد   لهیوس

 يهـا   نـه یماننـد پرداخـت هز    ،  يخسارات مـاد  ،   صدمات نی ا جهی و در نت   دهی د یخسارات جسم 

   1. آنها به مالک رجوع کندافتی دري براتواند یم،  متحمل شده استزین، یجراح

 که  » قرارداد به نام مدیر    عقادان« :عبارت است از    در قبال اشخاص ثالث    تعهدات مالک اما  

مالـک آن را    که در چنین صورتی اگـر       ،  »قرارداد به نام مالک   انعقاد   « و  است »مدیر«مسئولیت با   

  .  است»مدیر«مسئولیت آن به عهده ، مسئول است و اگر آن را تنفیذ نکند، »مالک«، تنفیذ کند

اسـت و از مـصادیق       2»یـد امـانی   «،  ضمناً بایستی متذکر شد که ید اداره کننده مـال غیـر           

تبـدیل  » یـد ضـمانی   « او بـه     »یـد امـانی   «،  مرتکب تقصیر شود  لیکن اگر   ،   است »امانت قانونی «

ولـو  ،  مـسئول جبـران خـسارات وارده اسـت        ،  خواهد شد؛ بدین معنا که در صورت تلف مـال         

  .تقصیري مرتکب نشده باشد و یا حتی تلف مستند به فعل او نباشد

  )النهدارا شدن ناعاد(فاء بدون جهت ی است:ومسند ب

  بالجهت مفهوم استیفاء معنا و )الف

ي گرید    انیو ز     نهیهز   و به     سبب یب،   یکس    یی بر دارا   که بدین معناست    »بالجهتاستیفاء  «

بـدون هیچگونـه    ،  يگـر ید  بـه     متعلق      منفعت    ای مال    بنابراین هرگاه    3.شود  افزوده      مال یا منفعتی  

 صـورت  »بالجهتاستیفاء «،  دینما   استفاده     از آن  ای و   ید در آ  فرديتصرف    به   اي  زحمت وهزینه 

   4.گرفته است

ـ از   ثـروت   ییجابجـا   ي بـرا   ی و ابزار خاص   ها  لهیوس  ،  يو اقتصاد     یحقوق   هر نظام    در   کی

عقد و    در قالب       » مالک ةاراد«. است  شده    ینیب  شیپ    یموم ع  اموال    عی و توز  گرید    ییدارا  به      ییدارا

ـ   »سـبب «  انـد کـه     شده  شناخته      ییها  لهی وس  »عرف«و      »قانون«،  قاعیا ـ نام  »مـشروع  جهـت   « ای  دهی

  يبرا،  .باشد    يرگیضرر د   به    هر چند     مجاز است   ،  باشد  مشروع    ،  شدن   دارا  سبب  هرگاه  ،  شوند یم  
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ـ  )قانون مدنی 147ماده  (کند    ازتیرا ح     یمباح   مال    یکس  هرگاه    مثال    رمنقـول یغ   مـال     کی شـر  ای

 سبب«با ) قانون مدنی 808ماده ( کند تملک   شفعه  آنرا با اخذ به ثمن    ،  مثل   با دادن     یمیتقس  قابل    

ان یـ شخص به ز   هرگاه    برعکس 1.است    فزودهیاخود ن     ییدارا بر    جهت یو ب    شده   »دارا« ،» یقانون  

خـواه   (. نموده اسـت »فاء نامشروعیاست«، ش اضافه کندی خویی او بر دارا  ي و بدون رضا   يگرید

  )ا کار باشدیمال ، مورد استفاده

ـ ،  ردیون بگ ی طلب پرداخته شده را دوباره از مد       ین هرگاه کس  یبنابرا ـ  ی  راکـه حـق     یا طلب

 بـه دسـت     »عقد فاسـد  « هجیا آنچه را در نت    ی،  ون وصول کند و خود بردارد     یمد است از    يگرید

 يفایاسـت «،  او تملـک کنـد   ي را بـدون رضـا     يگـر یا حاصل دسـترنج د    ی،  آورده است نگه دارد   

   2. کرده است»نامشروع

  مبناي استیفاء )ب

  :است شده  هیارا  یلف مخت ينظرها) نامشروع(  بالجهت  يفایاست  یحقوق  ي مبناةدربار

  ی فـضول ةادار  از اي چهـره  ،  سـبب    بـدون     شـدن   دارا  کرد کـه    اشاره    نکته       نیا   به    دی با ابتدا

، است  مالک    به     منافع     بازگرداندن زی او ن   فی را ندارد و تکل    ریغ   مال   ةقصد ادار    منتفع   رایز  ،  ستین

هـر  ،  دبدهـ     ی فضول ریمد  به       را يضرور   مخارج   دیبا  ،   مال  صاحب،  در اداره فضولی    که یحالدر    

. داننـد  مـی  »ریتقـص « بـر     یمبتن  را     بالجهت    يفایاست    یبرخ. باشد   او نداشته   حال    به      يا  دهیچند فا 

   3.ندارد  یضرورت  زی او ن قرارگرفتن ول ئ مس يبرا فع  منتریاحراز تقص ، بالجهتدر استیفاء   یول

ـ   نیعـ   اقتضا دارد کـه         ییدو دارا     نیب   تعادل    حفظ   لزوم   ،گرید    لی تحل در    ارزش  معـادل     ای

 کـه    داستیپ   ناگفته    یول،  خود برگردد     یاصل    گاهیجا   به   گری د  ییدارا  به      یی دارا  کیاز      افتهی انتقال

بلکـه  ، کنـد  ینمـ   هیـ توج  نـرا آ تعهد بازگرداندن  ، گرید  یی دارا  به یی دارا کیاز   ل  ما  انتقال    صرف    

   اقتـضا  نیچن  ،   و عدالت  ردیگ یم مذکور قرار   تعهد      يمبنا   که    است »جهت  بدون    يناروا    يفایاست  «

  .کند یم

ثـروت      لیتحـص «،  الجهـت  ب فاءی اسـت   یحقوق    يمبنا   که   دیآ یبرم    نیچن،  شد  گفته     آنچه   از

مبنـاي  ،  ییدو دارا     نیب   تعادل    خوردن   برهم   ای   نفع جادی ا ای در اضرار    ری تقص  لذا،   است    »نامشروع  

 يریـ گ  جلـو  ،  مـشروع   سبب    بدون      يها  ثروت    لی از تشک   دی با »قانونگذار« .شود نمیآن محسوب   

 یتا اموال  دینما  ملزم   است   شده   »دارا«،  مشروع   سبب    بدون    يگری د رضر   به     را که   ی شخص  کند و   

  . برگرداند  آن  مالک  به است کرده  فایاست  »ناروا«  را که 
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 اال    بالباطـل   نکمی ب  التأکلو اموالکم «:  که   است  آمدهنیز  ) 29 یۀ نساء آ  ةسور (دیمج  در قرآن   

بـه      نکـه یمگـر ا  ،  دیـ مخور    »باطـل   به  « را   گریکدی اموال  ،  یعنی»  منکم   تراض   عن هتجار  تکون    ان    

ـ آ    نیـ در آغاز ا  . باشد    تجارت ۀجیو در نت      یتراض    ینهـ     طـل  با  از راه     يگـر ید  مـال     تحـصیل   ،  هی

 نیو مهمتـر      نیعتریاز شـا      یکـ ی عنـوان     به  ،  ی بر تراض   یمبتن  از داد و ستد     ،   انی و در پا    است  شده  

 که  دیآ یبرم    یخوب  به    ،  دو بخش     نیا    نیب  از جمع   . شود یم   برده    نام،   »ثروت  نقل  «  مشروع  اسباب    

  و اسـباب    مـشروع      از راه     یستی با گرید    ییدارا  به       یی دارا  کیاز    ،   اموال  ییو جابجا   ثروت      عیتوز  

ـ تحصیل کـرد باطل    را به       يگرید  مال      توان یو نم     ردی پذ   صورت  یقانون او ثروتمنـد     نـه یهز  ا و ب

و  در معـامالت    ی تراضـ  لـزوم   اثبـات       يبرا    »انیفقه«ندارد و       یق اخال ۀتنها جنب ،    قاعده  نیا 1.دش

  .اند  استناد کرده آن قمار به  ربا و در اثر   يگرید مال   تحصیل  حرمت

 يگـر ید    يمبنـا توانـد    می زین)  هیتؤد     یحت   ما اخذت    دیال    یعل (»دیال یعل« ةقاعد،  همچنین

ـ  ا   موجـب   بـه ،  رایز. ردیقرار گ    جهت     بدون  يها   از استفاده   ی مهم  بخش  جبران      يبرا   ،  قاعـده   نی

ـ ا.  بازگرداند   صاحبش   آنرا به  دیبا  ،  خود دارد   را در تصرف        يگرید   مال    هرکس ـ  ب حکـم     نی  شتری

بازگردانـدن      »ضامن«دارد و     اریرا در اخت    يگرید  به    علق  تم    نیع،  شخص   که   رود ی کار م   به  ییجا

   2.شود یم آن  

 ظاهر در عدم تبرع،  به دیگري بدهد یهر کس مال  «: دارد می مقرر   قانون مدنی  »265«ماده  

توانـد   مـی  بدون اینکه مقروض آن چیز باشـد         ،بنابراین اگر کسی چیزي به دیگري بدهد      ،  است

   »نداسترداد ک

ـ   حیصر   اذن بر حسب     یکس  هرگاه  «: دارد یم    عالمانیز   قانون مدنی  »337« ةماد ، ی ضـمن ای

معلوم     نکهیمگر ا ،  بود  خواهد    المثل    اجرت  مستحق  ،  مال  کند صاحب      منفعت   فاءی است ،ریغ  از مال   

 » مـشروع   يفایاسـت « ةمواد مذکور دربار  ،  ظاهر  به      گرچه 3».است  بوده     یمجان،    انتفاع   اذن    شود که   

  بـه ،   آور باشـد    ضـمان   ،   کننـده  فاءی است  ي کار برا    و صاحب    مالک  با اذن     فایاست  هرگاه      یول،  است  

  .بود آور خواهد ضمان ، و نامشروع اذن  بدون   يفایاست  ،یاول  قیطر

از جملـه   ،  جه قرار داده است    تو  را مورد   جهتالب   استفاده   نیز ی مدن  قانونمواد دیگري از    

 بعـد در پرداخـت        بـه  »301«مواد،  ضاله    وانی در ح  »172« ةماد،  ری غ ۀ با حب    در زراعت  »23« ةماد  

، غـبن بعـد در       به   »416«مواد  ،  غصببعد در      به   »311«مواد  ،  ی فضول ة در ادار  »306«ماده  ،  ناروا  

 ةاستفاد«منع    يحاو  ،  حیطور صر    به     که  ی کل ةما قاعد     نیدر قوان ،  یول،   است بی در ع  »427« ةماد
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   1.خورد ی نم  چشم باشد به»  جهت بدون

ـ   طلـب    فته ای برات    اگر وجه   «: انون تجارت  ق »319« ةماد   موجب    به بـه     را نتـوان       چـک  ای

 تـا   توانـد  ی مـ    چـک  ای  طلب   فته ای  برات   ةدارند،  کرد   مطالبه    ساله  پنج    مرور زمان      حصول   ۀواسط  

  اسـت  کـرده  ت بالجه  ضرر او استفاده  به  که  یرا از کس  آن وجه منقوله  اموال  مرور زمان   حصول  

 تعهـد     ي بـرا  »یمنبعـ «،  يگریضرر د   به  »  بالجهت ةاستفاد« که   ودش یم  معلوم  ،  پس» دینما    مطالبه

   2.است زیمتما برات   قبول ای صدور   ی حقوق  از عمل یناش  نی از دبوده که

  شرایط استیفاء بالجهت )ج

داراي شرایطی به شرح زیـر      ،    است  ضمان جادیا   از منابع     یکی که      »سبب   بدون    شدن دارا«

   3:است

   شدندارا-1

نفـع  . است  ی مال ارزش  يدارا  يمعنو  ای  ي ماد  نفع  هر نوع     حصول  ،  »شدن دارا« از   مقصود

آن   »یجـاب ی ا  نفع«. باشد    ي معنو ای  يماد،  باواسطه،  واسطه یب،  یسلب،  یجابی ا  است   ممکن    حاصل  

، گردد    ابر دوبر  یکس    ییدارا   رقم  مثال    يبرا،  شود   افزوده    شخص    ییدارا   مثبت    بر بخش    که    است  

 ی منفـ   بخـش   کـه     اسـت     آن      »یسـلب   نفع  «. دی آ  بدست    ی ارتفاق  و حق    انتفاع    حق،  تی مالک   حق ای

  . اشتباه به   یکس  نید  شدن مانند پرداخت، شود  کاسته  شخص  ی بدهای  ییدارا 

 يبرا،  ببرد    يمعنو  نفع      يگری از کار د    یکس   که   شود ی م  محقق    یهنگام    »يمعنو  شدن   دارا«

، زین    يمعنو   نفع    سبب   بدون    شدن دارا   که   رسد ینظر م    به ؛ردی فراگ  ی علم ای اموزدیب   يا  حرفه  مثال    

  )قانون مدنی 336 ماده  مالك . (کند یم  الزام جادیا منتفع   يراب ، ي ماد مانند نفع

  يگرید  ییدارا  کاهش-2

نـاحق   بـه    نهیهز  جادی اای، يکار، یمال  ارزش،  مال  رفتن    ازدست    »یی دارا  کاهش« از   مقصود

ـ با وجـود ا ، شود یافزوده م  يگرید    یی بر دارا    که  است   منـافع    حفـظ   ي بـرا  یشخـص  هرگـاه    نی

اجرت  ، تفع از منتواند ینم، گردد  منتفع  از آن  يگریو د   کند  یاقدام،  از خود    ضرر     دفع ای  شیخو  

  . کار خود را بخواهد 

  ی و کاست ی فزون نی بۀرابط -3

ـ  با،بخواهـد   یمـال ،  سـبب  بـدون   شدن   دارا علت  به   يگری بتواند از د    یکس    نکهی ا  يبرا  دی

دارا شـدن   «،    سـخن  گرید   به   ای،  دارد  او تعلق     به      يگری د  ییبر دارا   شده    افزوده    مال    که    کند    ثابت    
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 ریکانپـذ ام  ی مذکور هنگامۀرابط اثبات    بطور معمول   ،  است   شده جادی او ا  »فقر  « جهیدر نت     »خوانده  

  حق  که      يجز در مورد      »حقوق ایران «در      ژهیبو،  سطه باوا ۀرابط  باشد و اثبات        واسطه یب   که    است

ـ اندی ز ریتقـص «،  گـاه .رسد ینظر م   دشوار به   ،  است   شده  ملحق    يگرید    ییدارا   به    ینی مع  ینیع  »دهی

 یی دارا  شیاستناد افزا    به   تواند ینم   مقصر   ةدیاندی و ز   برد یم    نی را از ب    یو کاست     یفزون    نی ب ۀرابط  

او     یبـده   ،  یونیرمدیغ،  ونیمد  با وجود مخالفت      هرگاه    مثال      يبرا،   از او بخواهد    يزیچ،   يگرید  

  . کند رجوع   ونی مد به،  است  تهپرداخ که   ینی د گرفتن  يبرا  ندارد  حق، را بپردازد

  سبب  فقدان -4

  یی مجـاز جابجـا     يهـا  راه   »قانونگذار« ؛است  شدن   دارا  و مستند     منبع  ،  »سبب« از   مقصود

ـ  هرگـاه  ، اسـت    کـرده  نیـی را تع ثـروت    لی و تحـص  گری د  یی دارا  به    ییدارا    کی از    مال از   یثروت

 » مـشروع  فاقد سبب «، شده لیتحص مال ،   وگرنه  است  مشروع  ،  دی آ   بدست  یقانون) مجاز (يها  راه

  .ردیگ ی قرار م »نامشروع اموال « ةو در زمر

 بـا   ی کـس  هرگـاه ، انـد  شده و شناخته   متعارف  اسباب ، یحقوق و قواعد    قراردادها     آنجا که  از

ـ  از طرابـد؛ ی دسـت  يا افـزوده   ارزش بـه    »نقانو  حکم«   بهای، آورد بدست    یمال،  »قرارداد معتبر «  قی

 يگـر ید  مـشروع   ب سبزین  »مالک  ی مجان اذن« نیهمچن؛   است   دارا شده   »ی قانون  سبب« و با   مشروع    

شدن    با کم   یشخص    ییبر دارا   هرگاه      نی بنابرا ؛ردیگ ی قرار م   اشخاص  شدن    دارا هلیوس  ،  گاه   که    است  

 اذن، داد  قـرار    از    اعـم   ،  مـشروع     يهـا    از سـبب    کیچیه    که یدر حال ،  شود  افزوده      يگرید    ییاز دارا   

  .است شده محقق »   سبب بدون  شدن رادا«، کند ینم  هینرا توج آ یحقوق  قاعده  کی ای  مالک 

  بالجهتستفاده آثار ا) د

   پرداخت اجرت -1

 يگـر ی از عمـل د    ،فاءیجه است ینت،  ح داشته است  ی تصر »336«  در ماده  یچنانکه قانون مدن  

 »عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بـود       «:  آن است که   یا شفاه ی یقرارداد کتب بدون انعقاد   

، اما روشن است که مقصود از اجرت عمـل        ،   به صراحت ذکر نشده است     یگرچه در مواد قانون   

بروجود نداشـتن قـرارداد و توافـق        ،  فاءیرا اساس است  یز،   عمل عامل است   »اجرت المثل «همان  

ـ  که عامل اسـتحقاق آن را پ       ین اجرت یی تع ين برا یبنابرا،  اشدب میزان اجرت   ی در مورد م   یقبل دا ی

 هـر عامـل در      »متعارف« رجوع کرد و مشخص نمود که به صورت          »عرف«د به   یبا،  کرده است 

 بـا چـرخ     ي مثـال اگـر بـاربر      يبرا 1.کند میافت  یزان اجرت در  یچه م ،  ین عمل یمقابل انجام چن  

د اجرت  یبا،  مسافر،  وي برساند ل  ینال به اتومب  ی از داخل ترم    را ي مسافر هاي  چمدان،   خود یدست
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ـ کننـد و     مـی افت  ین خدمت در  ی ا ينال برا ی ترم ي که معموالً باربرها   ی اجرت يعامل را بر مبنا    ا ی

  .دین و اعالم شده است پرداخت نمای باربرها معي که توسط مقامات مسئول براینرخ

  که بـه إذن    يگری د فاء از مال  یجه است ینت،  »337« در ماده  ینح قانون مد  ین بنابر تصر  یهمچن

 اگر ؛ لذا»صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود«: آن است که، مالک صورت گرفته باشد

 ي شـوند و بـر رو       وارد ی و بـه اسـتراحتگاه     اند   رفته ی که به قصد استراحت به مکان      اي  خانواده

 از  »فاءیاجرت اسـت  «د  یبا،  ندین استراحت کنند و از آن استفاده نما       ی مسافر يتخت آماده شده برا   

   1.تخت را به صاحب استراحتگاه بپردازند

  جاد ضمان ی ا-2

 آمده اسـت و     يهر ق  از موجبات ضمان   یکیفاء به عنوان    یاست،  ی قانون مدن  »307«در ماده 

شـامل تعهـدات    فاء  ین اسـت  یبنـابرا ،   اسـت  فته قرار گر  »بیتسب« و   »اتالف« و   »غصب«ف  یدر رد 

 تعهد يمبنا، ی که قرارداد مشروع  دانست يمحدود به موارد  آن را    ست و باید  ی از قرارداد ن   یناش

 از  يری جلـوگ  يبـرا  »قـانون حکم  «به  ،   بدون وجود قرارداد    منفعت يفایرد ولذا در است   یقرار نگ 

  . شود میجاد یا» ضمان«، فاء کنندهی استيبرا، ع شدن حقوق اشخاصیضا

  فاءیاست  آثار سایر-3

ـ  که از مال     یت شخص یزان مسئول یف و م  یدر تکال ،  »استیفاء یآثار عمل «  يگـر یا عمـل د   ی

 ین جا به برخ   یکه در ا  ،  شود میآشکار  ،  ا عمل یاحب مال   ز در حقوق ص   یمنفعت برده است و ن    

  : میکن میاز آنها اشاره 

ـ  با تنهـا ،  فاء منفعـت کنـد    یاست،   با اجازه صاحب آن    يگری از مال د   ی اگر شخص  -3-1 د ی

 اگـر از آن     یحت ( کند »غصب« را   يگری اگر مال د   اما،   را بپردازد  » منافع مستوفات  اجرت المثل «

را کـه   یـ د؛ ز یپرداخت نما را نیز   » غیر مستوفات  منافع   اجرت المثل  «دی با ) هم نبرده باشد   یمنفعت

  .  نموده استمحروم، صاحب مال را از منافع مال خود

فاء کننـده   یتـصرف اسـت   ،  ردیـ گ می صاحب مال صورت      مشروع که با إذن    يفای در است  - 2- 3

ر ی در اثر حوادث غ    مثالً،  مال تلف شود  ،   او طی و تفر  تعدين اگر بدون    یبنابرا.  را دارد  »امانت«حکم  

 نامشروع يفایاما دراست،  نسبت به جبران خسارت نداردیتیمسئول، )طوفان، زلزله، لیمانند س(مترقبه 

ـ ا مع ی تلف شود و      مغصوب اگر مال ،  »غصب«مانند    مکلـف اسـت در هـر حـال          يو،   گـردد  وبی

ر مترقبـه بـوده     یـ  و غ  یعـ ی اگر خسارت وارده در اثر حوادث طب       یحت،  خسارت وارده را جبران کند    

  .  است»ر مشروطیغ« و »مطلق«،  او نسبت به تلف مال»ضمان«گر یبه عبارت د، باشد
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 تیمـسئول «فاءکننده  ی اسـت  يبـرا ،   صـاحب آن باشـد     ر با إذن  ی غ از مال فاء  ی اگر است  -3-3

،  صاحب مال  ا بدون إذن  ی و   ي به صورت قهر   يگری از مال د   يفای است یول،   وجود ندارد  »يفریک

 از  یکـ یتحـت   ،  احب مـال  د و صـ   یفاء کننده نما  ی است توجه را م  »يفریت ک یمسئول«ممکن است   

  .  قرار دهديفریب کیمتصرف را مورد تعق، یین جزایعناو

  ایفاي ناروا: چهارممبحث 

 در لغـت مـصدر بـاب        »ءفـا یا«. اسـت » نـاروا « و   »ءفـا یا «  مرکب از دو واژه    » ناروا يفایا«

 ي بـه معنـا  زی ن»ناروا« 1. و کمال دادن آمده است را تمامی وفا کردن و حق کس   يبه معنا » افعال«

  . بودن استیبدون حق و سبب قانون

ـ  بپردازد؛ ا  يگری به د  یمال،  ی بدون وجود حق و سبب قانون      یهرگاه شخص  ،  پرداخـت  نی

باشـد  داشته  ن وجود   ینی که د  کند ی م دای معنا پ  ییدر جا ناروا   ءفایا،  بنابراین 2. است » ناروا يفایا«

  .دینما باشد و اقدام به پرداختن ونیمد، يگری به دیو شخص

   ناروايفای تحقق اطیشرا: گفتار اول

   3. که سه شرط در پرداخت وجود داشته باشدشود ی محقق می درصورت ناروايفایا

   ءفای مال به عنوان امیتسل: بند اول

، باشـد  بـه عهـد      يبـه عنـوان وفـا     تسلیم مـال     که   شود یمحقق م در صورتی     ناروا يفایا

 توانـد  ینمـ ،   بدهـد  يگری امانت به د   ای را به عنوان قرض      یمال،  ی که شخص  ی در صورت  نیبنابرا

  .ردی ناروا پس بگيفای اانتحت عنو، استرداد آن مال را

   پرداختیی ناروا:بند دوم

 نی مـال نباشـد؛ بنـابرا       رنـده ی گ ونیمـد ،   مـال    که دهنده  شود ی محقق م  ی درصورت  ناروا يفایا

 ممکـن  يالبته در موارد ،   خواهد بود  »ناروا« به او    نی د يادا،   نباشد رندهی گ ونی مال مد   چنانچه دهنده 

ـ  که پرداخـت د    یدرصورت،   باشد ته رف نی از ب  یلیاما به دل  ،   وجود داشته باشد   ینیاست د   پـس از    نی

 که شـخص    ي مورد مثل،  گردد ی محسوب م  »ناروا« صورت گرفته    يفای ا رد؛یصورت بگ ،  اسقاط آن 

   4.پردازدبدوباره آن را ، نشیشدن د  بدون اطالع از پرداختهونی و مدپردازد ی را مونی مدنید، یثالث

 اشتباهاً   باشد و او   دهی نرس نشی اما موعد پرداخت د    ، باشد ونیمد،   اگر دهنده مال   نیهمچن

 مـال پرداخـت شـده را        » نـاروا  يفـا یا« تحت عنوان    تواند یم،   را ادا کند   نشید،  زودتر از موعد  
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نـسبت بـه   ،  به طلبکار بپردازداش ی از مقدار بده  شی ب ونی چنانچه مد  نی برا عالوه .دیمسترد نما 

  .ردی آن را پس بگواندت یم، )ونیمد(کننده   ناروا است و پرداختءفایا،  اضافهزانیم

   در پرداختسیتدلیا اکراه و ، اشتباه: بند سوم

 يفـا یشرط تحقق ا  ،  کننده  پرداخت  است که اشتباه   نی به آن توجه داشت ا     دی که با  يا نکته

 بدهد ظـاهر  يگری به دی کس مال هر«: ی مدن قانون »265«اما از آنجا که مطابق ماده      1ستی ن ناروا

 است؛ دهنده مـال  نیدهنده وجود د  نشانیهر پرداخت، رسد می لذا به نظر »... استدر عدم تبرع  

 اکـراه و    اثبات که با    یدرصورت،  همچنین. دی را ثابت نما   نی عدم وجود د   دیبا،   استرداد مال  يبرا

،  عالوه بر اشـتباه    نیبنابرا،  گردد ی معلوم م  ءفایناروا بودن ا  ،   شود احراز،  نیعدم وجود د  ،  سیتدل

 ی پس درصورت؛اقدام کند استرداد مال دهد تا نسبت به می حق،  دهنده مال به نیزسیو تدل اکراه

 توانـد  یمـ ، دیبه او پرداخت نما یمال، يگری دلهی و ح بی فر ای اکراه    جهیدر نت ،  کننده که پرداخت 

  .ردی پس بگ» ناروايفایا«تحت عنوان ،  را که دادهيزیچ

   ناروايفای اقیمصاد :گفتار دوم

  : در سه مورد مصداق دارد ناروايفایا

  نی داری به غنی پرداخت د:بند اول

 را که مستحق نبوده اسـت       يزیا اشتباهاً چ  یعمداً   که یکس« :قانون مدنی » 301 «ه  برابر ماد 

 نید،  به اشتباهونی که مدیدرصورت،  بنابراین».م کندی تسلافت کند ملزم است آن را به مالک    یدر

 ملزم بـه    زیل ن  ما  رندهیگ. شود ی محقق م  » ناروا يفایا«،   از طلبکار بپردازد   ری غ یخود را به شخص   

 را به حساب شـخص      وجهی اشتباهاً   ونیمثالً ممکن است مد   ،  شود یاسترداد مال به مالک آن م     

 پرداخت  زیرا،  ردی را پس بگ   وجه آن   تواند ی م صورت نیدرا،  دی نما زی از طلبکار وار   ریغ،  يگرید

  . به ناروا صورت گرفته است

  ونی از مدری غی شخصي از سونی پرداخت د:بند دوم

ـ  د ي بدانـد و ادا    ونی اشتباهاً خود را مـد     ی شخص چهچنان ـ  بنما نی  آنچـه را    توانـد  یمـ ،  دی

 ری که شخص غ   ی البته درصورت  ؛)قانون مدنی 302ماده (ردی مال پس بگ    رندهیپرداخت نموده از گ   

 را ی را بپردازد؛ حق پس گرفتن مـال يگری شخص دنید،  نبودن خودونی از مدی با آگاه ونیمد

ون هـم   یر مـد  یـ ن از جانب غ   یفا د یا«: دارد می مقرر   قانون مدنی  »267«ادهم. که داده است ندارد   

ـ       یاگرچه از طرف مد   ،   است زیجا ـ  د کـه  یکن کـس  یون اجازه نداشـته باشـد ول  را ادا   يگـر ین د ی

  ».حق مراجعه به او دارد واال حق رجوع ندارد،  باشداگر به اذن، کند یم
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  نیبدون وجود د پرداخت :بند سوم

 يگـر ی را بـه د    یمـال ،   اشـتباه  ي باشـد و از رو     ونی مد نکهی بدون ا  ی که شخص  یدرصورت

 نکهی ا  مثل ؛ردی آن مال را پس بگ     تواند ی مال م    و دهنده  شود یناروا محسوب م  ،  پرداختش،  بدهد

 واریز نمایـد   یمبلغ،  خواند ی درس م  گری د ي به حساب فرزندش که در شهر      خواهد ی م یشخص

  .نماید میواریز  يگری شخص دسابکه اشتباهاً به ح

  ءفای ناروا بودن ااثبات :گفتار سوم

 رنـده ی مـالش را از گ     توانـد  ی مـال مـ     دهنده،  مدنی قانون»265«  موجب بخش دوم ماده    به

،  بدهـد  يگری به د  ی کس مال  هر« :دارد میمقرر   باره   نی درا قانون مدنی »265«ماده. استرداد نماید 

ـ بدون ا ،   بدهد يگری به د  يزی چ ین اگر کس  ی است بنابرا  ظاهر در عدم تبرع    کـه مقـروض آن      نی

  ». استرداد کندتواند یز باشد میچ

 به او یمال، اش ی بدهکار است و بابت بدهيگری تصور کند به د  ی چنانچه شخص  نیبنابرا

ـ به ناروا آن را تـصاحب نما       تواند ی مال نم   رندهیگ،  بدهد ـ  و با  دی  يبـرا . مـسترد نمایـد    آن را    دی

   1.دیناروا بودن پرداخت را اثبات نما،  الزم است دهنده مالی مالنیاسترداد چن

ـ با،   مال شـود   دنی بخش ی مال مدع   رندهی که گ  یدرصورت ـ بـت نما  ا آن را ث   دی ـ ز،  دی ـ  رای ه  ب

ـ  را اثبات نما    امر نی ا دیبا بخشش مال است     ی که مدع  ی کس ، ماده نیموجب بخش نخست ا    ، دی

ـ تأدادعـا نمایـد      کـه    ی درصورت اما ـ  د هی  صـورت    نیـ در ا ،  بـوده اسـت   » ونیمـد « ياز سـو   نی

، زیـ هـا ن    دادگـاه  هیـ مطـابق رو  . نـاروا بـوده اسـت     ،   که پرداخـت   دی ثابت نما  دی با کننده پرداخت

   2.دی را ثابت نمارندهی عدم استحقاق گدیکننده با پرداخت

   ناروايفای از ای ناشتعهدات گیرنده مال : چهارمگفتار

 کـه در    اسـت  يملزم به انجام امـور    ،   مال رندهیگ،  ردی صورت گ   ناروا يفای که ا  یدرصورت

  .شود ی به آنها اشاره ملیذ

   الزام به استرداد مال:بند اول

 مـال   رنـده یگ،  که استحقاق آن را نداردی و تسلط شخص بر مال ناروا يفای از تحقق ا   پس

  . آن مال استملزم به برگرداندن مال به مالک، قانون مدنی »301 «بموجب ماده

 ي مال ملزم است همان مقدار      رندهیگ،   پول باشد  يشده مقدار    که مال پرداخت   یدرصورت

  رنـده یگ،   از پول باشد   ری غ یمال،  شده   که آنچه پرداخت   یدرصورت،  پس بدهد  نموده   افتیکه در 

ـ   ل که ما  ی درصورت د؛یمال ملزم است همان مال را مسترد نما        ـ  با رنـده یگ،   رفتـه باشـد    نی از ب  دی
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در ،   بودن مال بپردازد   یمی آن را درصورت ق    »متیق« ای بودن و    ی آن مال را درصورت مثل     »مثل«

مـال را   ،   از عـدم اسـتحقاق خـود       ی مـال بـا آگـاه       رندهی ندارد که گ   ی تفاوت چیالزام ه  نیمورد ا 

 برگردانـدن   مهم اسـت   آنچه   رایز،  ردی مال را بگ    ناآگاه باشد و به اشتباه     ای نموده باشد و     افتیدر

   )قانون مدنی303 ماده(. مال به مالکش است

   الزام به جبران منافع مال:بند دوم

 که او مال را بدون استحقاق       ی در مدت  رایز،  باشد ی م زیملزم به جبران منافع مال ن     ،   مال  دهرنیگ

 بـه تـصور     ی که شخـص   یمثالً درصورت  1، از منافع آن مال محروم شده است       مالک،   داشته اریدر اخت 

منـافع  ، نیداد ماشـ  عالوه بر استرتواند یم،  او بدهدبه خود را نیماش،  بدهکار است  يگری به د  نکهیا

 نیاز منافع ماشـ ،  اگر او در آن مدتی حتدیمطالبه نما،  بودهيگری داری در اختکه ی را در مدت نیماش

  .  خود استنی محروم ماندن مالک از منافع ماش، مهمرایز، استفاده ننموده باشد

افت یرحق در ی را من غ   ی مال که یکس«: دارد می مقرر   قانون مدنی » 303« مادهدر این خصوص    

  »ا جاهلیکه به عدم استحقاق خود عالم باشد  نیاعم از ا، ن و منافع آن استیکرده است ضامن ع

 اسـت   ی تسلط به دلیل ،   مال به استرداد اصل مال و منافع آن         رندهی توجه داشت که الزام گ     دیبا

 مـال   رنـده ی گیت موجب مسئول آنچهنیبنابرا،  کرده استدای پيگریکه او بدون وجود حق بر مال د 

   2.باشد ی تسلط نامشروع او بر آن مال ملیبلکه بدل، ستیاستفاده از منافع مال ن، است

 رنـده یبـاز هـم گ    ،   برود نی از ب  مال،  لی س ای مانند زلزله و     ي حوادث قهر  جهینتهر گاه در    

مثالً آن  ،  ل دهد آن مال را انتقا   ،   مال رندهی چنانچه گ  نیهمچن 3.مسئول جبران خسارت است   ،  مال

ـ  که به او منتقل شده است پـس بگ         ی مال را از کس    تواند ی م مالک،  را بفروشد  ـ  و   ردی ـ  بـه ا   ای  نی

  .دیشده را مطالبه نما  دهد و عوض مال منتقلتیانتقال رضا

 و »تیــن  باحــسنکننــده افــتیدر« نی بــ»قــانون«،  از مــالدر خــصوص مخــارج نگهــداري

 از عدم   ی مال با آگاه   رندهی که گ  ی درصورت یعنی 4. تفاوت قائل شده است    »تی باسوءن کننده فتایدر«

 از  ، مال متحمل شده   يار د نگه ي را که برا   ی مخارج تواند ینم،  دی نما افتیمال را در  ،  استحقاق خود 

 حفـظ   ي و برا  دانسته ی مال م  افتی در  خود را مستحق    که به اشتباه   یاما درصورت ،  دی مطالبه نما  مالک

. مـال اسـت    رندهی به گها نهی هزنی ااستردادمالک ملزم به ،  کرده باشدییها نهی آن مال هز يدارهو نگ 

 مخارج الزمـه     د از عهده  یصاحب مال با  ،  در مورد مواد فوق   «: دارد می مقرر   قانون مدنی  »305 « ماده

  ».مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود، دیشده است برآ آن ي نگاهداريکه برا
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   نسبت به مالرندهی گمعامالت :گفتار پنجم

 ی را که متعلق به او نبوده است به هر عنـوان           ی اشتباهاً مال  ای عمداً   ی که شخص  یصورت در

 ی نسبت بـه مـال     یمالتمعا،  رندهی که گ  یصورت  در نیبنابرا،   آن نخواهد شد   مالک،  دی نما افتیدر

 مـاده  مطـابق .  خواهد بـود   »یفضول«معامالت او   ،  انجام دهد ،  که بطور ناروا به او پرداخت شده      

ـ ا وکالـت نافـذ ن     یت  یا وصا یت  یجز به عنوان وال   ،  ریمعامله به مال غ   «: قانون مدنی » 247 « ست ی

آن ،  مقام او پس از وقـوع معاملـه        ا قائم ی اگر مالک    یشد ول  با ینکه صاحب مال باطناً راض    یولو ا 

) دهنـده مـال   (مالـک   ،  بنـابراین » شـود  یح و نافـذ مـ     ین صورت معامله صح   یرا اجازه نمود درا   

ـ . مسترد نمایـد   را رد نموده و مال خود را         يا  معامله نی چن تواند یم  معاملـه   توانـد  ی مـ  نیهمچن

: مقـرر داشـته اسـت      قانون مدنی » 304 «ماده. ردیمال خود را بگ    و عوض    ده را قبول نمو   یفضول

ـ ، دانـسته  یخود را محق مـ ، افت کرده استی را بدون حق در   يزی چ که یاگر کس « کن درواقـع  یل

  ». و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بودیمعامله فضول، ز را فروخته باشدیمحق نبوده و آن چ

 بـودن معاملـه     ی در فـضول   يریتأث،  استحقاق خود  به عدم    رندهی گ ی عدم آگاه  ای و   یآگاه

ـ ز،  شود ی محسوب م  »یفضول«،  ندارد و معامله درهرحال     نـسبت بـه مـال شـخص         رنـده ی گ رای

   1.معامله نموده است) دهنده مال (يگرید
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  ضمیمه

 )1339 مصوب(قانون مسئولیت مدنی 

ـ ا مـال    ی یا سالمت یبه جان    یاطیاحت بیجه  یا در نت  ی  عمداً ی هرکس بدون مجوز قانون    - 1ماده   ا ی

جـاد  ی افـراد ا   يگر که به موجب قـانون بـرا       یا به هر حق د    ی یا شهرت تجارت  یت  یثیا ح ی يآزاد

مـسئول جبـران    ،   شـود  يگـر ی د يا معنـو  یـ  يد که موجب ضرر ماد    ی وارد نما  اي  لطمه،  دهیگرد

 .باشد می از عمل خود یخسارت ناش

ده شـده   یان د ی ز يا معنو ی يموجب خسارت ماد  ،  انی که عمل واردکننده ز    ي در مورد  - 2ماده  

ـ نما مـی او را به جبران خسارات مزبور محکوم        ،   و ثبوت امر   یدگیدادگاه پس از رس   ،  باشد د و  ی

دادگاه او را به جبران ،  از خسارات مزبور باشد  یکیان فقط موجب    یچنان چه عمل واردکننده ز    

  . که وارد نموده محکوم خواهد نمودیهمان نوع خسارات

ه یت جبران آن را با توجه به اوضـاع و احـوال قـض             یفیقه و ک  یان و طر  یزان ز ی دادگاه م  - 3اده  م

ون ی مگر آن کـه مـد   ،ن کرد ییشود تع  نمی يان را به صورت مستمر    یجبران ز ،  ن خواهد کرد  ییتع

  .دیز نمایا آن که قانون آن را تجوی پرداخت آن بدهد ي براین مقتضیتام

  :ف دهدیر تخفیزان خسارت را در مورد زیمتواند  می دادگاه - 4ماده 

ده کمـک و    یان د ی به ز  يان به نحو موثر   یواردکننده ز ،   هر گاه پس از وقوع خسارت      - 1

  . مساعدت کرده باشد

 قابل اغماض باشد و جبران آن        که عرفاً  ه بود ی از غفلت  یناش،   هر گاه وقوع خسارت    - 2

  .ان شودی واردکننده زیز موجب عسرت و تنگدستین

ا یان را فراهم نموده     یجاد ز یل ا ی موجبات تسه  ء از انحا  يده به نحو  یان د ی که ز  ی وقت - 3

  .د کرده باشدیان را تشدیت واردکننده زیا وضعیبه اضافه شدن آن کمک و 

ـ  پی وارد شده در بـدن او نقـص  ی کسیا سالمتی که به بدن     یبی اگر در اثر آس    - 5ماده   دا ی

 او  یش مخـارج زنـدگان    یا موجب افزا  ین برود و    یا از ب  یدد و   ده کم گر  یان د یا قوه کار ز   ی،  شود
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  . ه خسارات مزبور استیان مسئول جبران کلیواردکننده ز، بشود

ـ  و   يق مستمر یه به طر  یت اوضاع و احوال قض    یان را با رعا   یجبران ز ،  دادگاه ا پرداخـت   ی

 به عمل   يق مستمر یطرد به   یان با ی که جبران ز   يد و در موارد   ینما مین  ییواحده تع   دفعتاً یمبلغ

ن یان تـام  یتوان از واردکننده ز    میزان و تا چه مبلغ      ینکه به چه اندازه و تا چه م       یص ا یتشخ،  دیآ

  . گرفت با دادگاه است

ـ  به طـور تحق    ین عواقب صدمات بدن   ییتع،  اگر در موقع صدور حکم     ، ق ممکـن نباشـد    ی

  . کم خواهد داشتد نظر نسبت به حیخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدادگاه از تار

نه کفـن و دفـن      ی مخصوصا هز  ها  نهیه هز یان شامل کل  یز،  دهیب د ی در صورت مرگ آس    - 6ماده  

 از سـلب قـدرت کـردن در مـدت           یان ناشـ  ینه معالجه و ز   ی نباشد هز  ياگر مرگ فور  ،  باشد می

ـ اندیز، بی کـه در زمـان وقـوع آسـ      یدر صورت . ان محسوب خواهد شد   یز جز ز  ی ن یناخوش ده ی

د و در ینما می ي را نگاهداریا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالث     یکلف بوده و     م قانوناً

 ي به عنوان مستمر   ید مبلغ یان با یواردکننده ز ،  اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد         

  شـخص ثالـث  ي ممکن و مکلف به نگاهدار    ده عادتاً یب د یات آس ی که ادامه ح   یمتناسب با مدت  

د گرفتـه شـود بـا    ین که بایزان تامیص م ین صورت تشخ  یدر ا ،  ت کند بوده به آن شخص پرداخ    

ا هنوز طفل   ینطفه شخص ثالث بسته شده و       ،  بی که در زمان وقوع آس     یدر صورت . دادگاه است 

  .  را خواهد داشتيشخص مزبور استحقاق مستمر، امده باشدیا نیبه دن

ا بر حسب قرارداد به عهده او       ی قانوناً،  ریا صغ یا مواظبت مجنون    ی ي که نگاهدار  ی کس - 7ماده  

ه مجنون  یان وارده از ناح   یا مواظبت مسئول جبران ز    ی ير در نگاهدار  ی در صورت تقص   ،باشد می

ـ  از ز  یا قسمت ی که استطاعت جبران تمام      یباشد و در صورت    میر  یا صغ یو   ان وارده را نداشـته     ی

ـ با،  انیـ جبـران ز  ،  تان جبران خواهد شد و در هر صور       یز،  ریا صغ یباشد از مال مجنون      د بـه  ی

  . جبران کننده نباشدیرد که موجب عسرت و تنگدستی صورت گينحو

ـ ثیبـه ح  ،  ا انتشارات مخالف واقع   یقات  ی که در اثر تصد    ی کس -  8ماده   ت یـ ت و اعتبـارات و موقع     ی

ل یر وسـا یا سای که در اثر انتشارات مزبور  یشخص. مسئول جبران آن است   ،  ان وارد آورد  ی ز يگرید

توانـد موقـوف شـدن       مـی ،  ن رفتن باشد  یا در معرض از ب    یانش کم و    یمشتر،  تیبا حسن ن  مخالف  

  .دیان وارده را از واردکننده مطالبه نمایز، ریات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیعمل

 ی همخـوابگ  ير دست بودن برا   یا سو استفاده از ز    ید و   یا تهد یله  ی که در اثر ح    ي دختر - 9ماده  

  .دی هم بنمايان معنویمطالبه ز، يان مادی زبرتواند از مرتکب عالوه  می، هنامشروع شد

توانـد از    می،   او لطمه وارد شود    یا خانوادگ ی یت و اعتبارات شخص   یثی که به ح   ی کس - 10ماده  

ت یـ هـر گـاه اهم  ،  خود را بخواهدي معنو ويان مادیجبران ز ،   که لطمه وارد آورده است     یکس
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عـالوه بـر صـدور    ، ریتواند در صورت اثبـات تقـص   میدادگاه ، دی نماجابیر ایان و نوع تقص یز

 و درج   یل الـزام بـه عـذرخواه      یگر از قب  یق د یان از طر  یحکم به رفع ز   ،  یحکم به خسارت مال   

  .دید و امثال آن نمایحکم در جرا

فـه  یها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظ          ی کارمندان دولت و شهردار    - 11ماده  

 مسئول جبران خسارت  شخصاً،  ندی به اشخاص وارد نما    یخسارات،  یاطیاحت بیجه  یا در نت  ی مداًع

ل ی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسا              یول،  باشند میوارده  

ا موسـسه   یـ ن صورت جبران خسارت بـر عهـده اداره          یدر ا ،  ا موسسات مزبور باشد   یادارات و   

 ي که بر حسب ضرورت برا     یت دولت هر گاه اقدامات    ی در مورد اعمال حاکم    یول،  مربوطه است 

دولـت مجبـور بـه      ،   شـود  يگرید و موجب ضرر د    ی طبق قانون به عمل آ     ین منافع اجتماع  یتام

  .پرداخت خسارات نخواهد بود

باشـند کـه از      مـی  یمسئول جبران خسارات  ،   هستند قانون کار  که مشمول    یانی کارفرما - 12ماده  

، ا بـه مناسـبت آن وارد شـده اسـت    ین انجام کار یا کارگران آنان در حی و   يطرف کارکنان ادار  

نمـوده بـه عمـل       مـی جاب  یه ا ی که اوضاع و احوال قض     ییاطهاین که محرز شود تمام احت     یمگر ا 

ـ  از ورود ز   يریند باز هم جلـوگ    دآور می مزبور را به عمل      ياطهایحتن که اگر ا   یا ا یآورده و    ان ی

 کـه مطـابق قـانون مـسئول         یتواند به واردکننده خسارت در صـورت       میکارفرما  ،  بود نمیمقدور  

  .دیمراجعه نما، شناخته شود

  خود را در مقابـل ي مکلفند تمام کارگران و کارکنان ادار12ان مشمول ماده ی کارفرما- 13ماده  

  .ندیمه نمایبه اشخاص ثالث ب، ه آنیخسارت وارده از ناح

 مـسئول جبـران   متضامناً،  وارد آورندیانی ز هر گاه چند نفر مجتمعا12ً در مورد ماده     - 14ماده  

 .خسارت وارده هستند

 از طرف دادگـاه     ،کیک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر          یت هر   یزان مسئول یم،  ن مورد یدر ا 

  . دشو مین ییتع

 شـود   ي شـخص متعـد    یا مـال  یـ  یموجب خسارات بدن  ،   که در مقام دفاع مشروع     ی کس -  15ماده  

  .نکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشدیا مشروط بر، ستیمسئول خسارت ن

  . ن قانون استی اي مامور اجراي وزارت دادگستر- 16ماده 

صد یک هزار و س   یبهشت ماه   یخ هفتم ارد  یقانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تار         

ده اسـت بـه موجـب قـانون         ین رس ی مجلس يون مشترك دادگستر  یسیب کم ی و نه به تصو    یو س 

ن یون مـشترك قـوان    یسیب کم ی پس از تصو   ي دادگستر یر فعل ی وز يشنهادیح پ ی لوا ياجازه اجرا 

 . باشد مین قابل اجرا ی مجلسيدادگستر
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