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  الزامات خارج از قرارداد
  

  :منبع درسی

  کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی، بخش وقایع حقوقی، نوشته دکتر ناصر کاتوریان

  کتاب اصول مسئوليت مدنی، نوشته پاتریس ژوردن، ترجمه مجيد ادیب

  

ــده          ــه ش ــاوتی ارائ ــای متف ــار نظره ــشابه، اظه ــسائل م ــدنی، در م ــسئوليت م ــوزه م در ح

 بـــسياری از مباحـــث مطروحـــه از نظـــام هـــای حقـــوقی دیگـــر اقتبـــاس اســـت و از آنجـــا کـــه

ــوقی          ــای حق ــام ه ــا نظ ــدودی، ب ــا ح ــوق ت ــشجویان حق ــابراین الزم اســت دان شــده اســت بن

دیگـــر از جملـــه نظـــام حقـــوقی فرانـــسه در زمينـــه مباحـــث مربـــوط بـــه مـــسئوليت مـــدنی    

  .آشنایی داشته باشند

  

ــرارداد حاصــل مــی شــوند بحــث     ــدون ق ــه ب ــاتی ک ــه   در الزام ــدنی اســت ک  از مــسئوليت م

  .خارج از قرارداد پدید آمده است

  :وقایعی که اتفاق می افتند

  ...وقایع طبيعی مانند سيل، زلزله  •

  :وقایع حقوقی به معنای عام •

  ...نصب و اتالف سبب، : وقایع حقوقی به معنای خاص مانند -

 : اعمال حقوقی -

  عقد٠ 

  ایقاع٠

  

  :وقایع طبيعی

 دارای اثــر حقــوقی نيــستند تحــت عنــوان وقــایع طبيعــی       وقــایعی کــه بــه هــيچ عنــوان    

  .شناخته می شوند و مورد توجه حقوقدانان نيستند

  

  :وقایع حقوقی به معنای عام

هــر واقعــه ای کــه در اطــراف مــا اتفــاق مــی افتــد و دارای اثــر حقــوقی اســت و ایــن واقعــه   

سيم مــی حقــوقی در معنــای عــام بــه اعمــال حقــوقی و وقــایع حقــوقی بــه معنــای خــاص تقــ  

  .شود
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  :اعمال حقوقی

ــه اراده      ــستند و در نتيجـ ــوقی هـ ــار حقـ ــضمن آثـ ــه متـ ــام کـ ــای عـ ــوقی در معنـ ــایع حقـ وقـ

ــد  ــی آینـ ــود مـ ــات     . بوجـ ــود و ایقاعـ ــه عقـ ــستند، بـ ــی هـ ــوقی زاده اراده و تراضـ ــال حقـ اعمـ

  .تقسيم می شوند

  

  :وقایع حقوقی در معنای خاص

ــر آنــان مبتنــ    ــار حقــوقی ب ــر آن  کليــه اتفاقــاتی کــه متحمــل شــدن آث ی بــر اراده نيــست و اث

  .به حکم قانون معين می شود

ــدنی     ــوق م ــه در حق ــه ک ــداتی اســت      ٤آنچ ــات و تعه ــوزه الزام ــيم، در ح ــی کن  بررســی م

ــرار       ــان ق ــر عهــده آن ــانون و در نتيجــه یــک واقعــه حقــوقی ب ــه حکــم ق ــراد و ب ــدون اراده اف کــه ب

   .می گيرد

  

  :مفهوم مسئوليت مدنی

بــران خــسارت دیگــری اســت مــی گوینــد در برابــر او  در هــر مــورد کــه شــخص موظــف بــه ج 

  .مسئوليت مدنی دارد

ــال ــر شــخص  :١مث ــف" اگ ــا شــخص   " ال ــراردادی را ب ــد و شــخص   " ب"ق ــد کن ــف"منعق " ال

ــه شــخص     ــرر ب ــهعمت" (ب"تعهــد نمایدکــه ســاختمانی را در موعــد مق ــل دهــد) هدل ــر . تحوی اگ

ــن علــت خــسارت   " الــف"شــخص  ــه ای ــد و ب ــاع نمای " ب"ی متوجــه شــخص از انجــام تعهــد امتن

ــرارداد      ــر تخلــف از اجــرای ق ــوع ورود خــسارت اســت، امــا ورود خــسارتی کــه در اث گــروه ایــن ن

ــده اســت  ــود آم ــران        . بوج ــون بحــث جب ــدنی اســت چ ــسئوليت م ــوعی م ــال ن ــر ح ــه ه ــا ب ام

  .خسارت مطرح است

 اگــر شخــصی هنگــام عبــور از خيابــان در اثــر ســقوط در چالــه ای کــه توســط           :٢مثــال 

 شــده اســت، خــسارت ببينــد، ایــن فــرد دنبــال کــسی خواهــد گــشت کــه او   شــهرداری ایجــاد

را بــه عنــوان مــسئول معرفــی کنــد و از او بخواهــد تــا خــسارت وارد شــده بــه او را جبــران          

  .نماید در اینجا هم بحث مسئوليت مدنی مطرح است

  :نکته

ــا          ــن خــسارت ب ــرميم ای ــاد شــود و در صــدد ت ــه ایج ــه خــسارتی ک ــر گون ــه ه ــی ب ــور کل بط

ــدنی در        شــيم، ــسئوليت م ــن م ــه ای ــم از اینک ــی شــود اع ــرح م ــدنی مط ــسئوليت م  بحــث م

ارتکــاب عمــل نامــشروعی کــه قــانون آن را جــرم  نتيجــه نقــض قــرار داد بدیــه آیــد یــا در نتيجــه   

شـــناخته اســـت و یـــا در اثـــر ارتکـــاب عمـــل نامـــشروعی کـــه قـــانون آن را جـــرم نـــشناخته    

  .است

مطـــرح  ... ئوليت اخالقـــی و  در مبحـــث مـــسئوليت مـــدنی، مـــسئوليت کيفـــری، مـــس      

ــد    بلکــه آنچــه مــورد توجــه  . نيــست ــران خــسارت اســت و حقــوق بای ــه جب اســت مــسئوليت ب

  .قواعدی برای مشخص کردن مسئوليت داشته باشد
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  :نکته

ــدنی    ــوق م ــه در حق ــی        ٤آنچ ــرار م ــث ق ــورد بح ــرارداد م ــارج از ق ــات خ ــوان الزام ــت عن  تح

 ميــان مــسئوليت مــدنی قــراردادی و  مــسئوليت مــدنی غيــر قــراردادی اســت هــر چنــد  . گيــرد

  .مسئوليت مدنی غير قراردادی از لحاظ ارکان مسئوليت تفاوتی دیده نمی شود

  

  :مبانی مسئوليت

ــک          ــرا ی ــا چ ــه م ــی شــود ک ــسئله صــحبت م ــن م ــدنی از ای ــسئوليت م ــانی م در بحــث مب

ــيم      ــی دان ــری م ــسارت دیگ ــران خ ــسئول جب ــرده     " شــخص را م ــصير ک ــه تق ــت ک ــن عل ــه ای ب

  )اعم از اینکه تقصير کرده باشد یا نه(ه چون خسارت وارد کرده است؟ است یا اینک

  

  : منابع مسئوليت

 ن عنـــاویمييت صـــحبت مـــی کنـــيم در واقـــع مـــی خـــواههنگـــامی کـــه از منـــابع مـــسئول

ــد         ــه ان ــسئوليت پرداخت ــاد م ــه بحــث ایج ــری ب ــوانين دیگ ــدنی و ق ــانون م ــه در ق مختلفــی را ک

  :معریفی می کنيم، مانند

  صب استغر حکم صب و آنچه دغ -١

 اتالف -٢

 تسبيب -٣

  استيفاء -٤

  

  :ارکان مسئوليت

 بــدان خــواهيم پرداخــت بحــث ارکــان مــسئوليت      ٤مطلــب بعــدی کــه در حقــوق مــدنی     

در بررســـی ارکـــان مـــسئوليت در واقـــع بـــدین مطلـــب توجـــه مـــی کنـــيم کـــه بـــرای . اســـت

  .تحقق مسئوليت مدنی چه شرایطی بایستی موجود باشد

  
  :مسئوليتهای خاص و مختلط

  ):نحوه جبران خسارت(ار مسئوليت مدنی آث

ن قهــری، یعنــی  اضــم(از ضــمان قهــری مطــرح مــی شــود      گــاهی اوقــات بحــث   :نکتــه

ماننــد ) تعهــد و الزامــی کــه قهــرًا بوجــود مــی  آیــد، امــا بحــث جبــران خــسارت مطــرح نيــست   

  .استيفاء از مال غير

  :رابطه ميان ضمان قهری و مسئوليت مدنی

  

  

  

  

  مسئوليت   ضمان        

 مدنی  قهری          
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 و مــسئوليت مــدنی عمــوم و خــصوص مــن وجــه      رابطــه ميــان ضــمان قهــری   

  :است

ــه         ــاظر ب ــری ن ــمانهای قه ــل برخــی ض ــستند در مقاب ــری ني ــدنی قه ــسئوليتهای م ــه م هم

ــال         ــه دنب ــدنی ب ــسئوليت م ــری م ــمانهای قه ــری از ض ــدنی اســت و برخــی دیگ ــسئوليت م م

  .ندارد

ــدنی   ــوق م ــای غــ ٤در حق ــه بحثه ــن مباحــث     ب ــون ای ــواهيم پرداخــت چ صب و اســتيفاء نخ

صب و  و در کتــاب وقــایع حقــوق هــم مبحــث غــ     حــوزه مــسئوليت مــدنی نمــی دانــيم    را در 

  .استيفاء چندان مفصل مورد توجه قرار نگرفته است

سارت متمرکــز اســت اگــر بحــث مــا بيــشتر بــر روی مــسئوليت مــدنی بــه معنــای جبــران خــ 

ه جبــران خــسارت در زمــان تلــف مــال     صب مــی پــردازیم بــه خــاطر نحــو    هــم بــه بحــث غــ   

  .وبه استمغص
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  مبانی و منابع مسئوليت
  

  مبانی نظری مسئوليت :مبحث اول •

  منابع مسئوليت  :مبحث دوم •

  

ــک شــخص را در           ــرا ی ــه چ ــن اســت ک ــا ای ــلی م ــئوال اص ــسئوليت س ــانی م ــث مب در مبح

  برابر شخص دیگری مسئول کيفری خسارت می دانيم؟

  ه تقصير است یا نظریه خطر؟ی آیا مبنای مسئوليت نظر:سئوال

  

  :صيرنظریه تق

 کــسی را مــسئول مــی شــناختند کــه عمــل او قابــل ســرزنش   قــطپيــروان نظریــه تقــصير ف 

در واقــع معيــار مــسئول شــناختن افــراد و ملــزم نمــودن آنــان بــه جبــران خــسارت           . باشــد

  .داوری عرف بود که بایستی عمل فرد را قابل نکوهش می دانست

ــا    ــن معي ــه تقــصير را از ای ــاتی بوجــود آمــد کــه نظری ــدریج جریان چــون . ر اخالقــی دور نمــودبت

در بــسياری مواقــع خــسارت وارده بــر افــراد زیــان دیــده بــا اســتفاده از ایــن معيــار قابــل جبــران   

  .نبود

  

  :انتقاد از نظریه تقصير

ــد         ــود آم ــوزدهم بوج ــرن ن ــر ق ــنعتی در اواخ ــشرفتهای ص ــر پي ــه در اث ــه در جامع ــی ک خطرات

ــده ای مواجــه نمــود، در   ــا خطــرات عدی ــدا کــردن   زنــدگی اجتمــاعی را ب  ایــن فــضای پيچيــده پي

  . و اثبات تقصير مشکل شدرشخص مقص

  

  :نظریه خطر

ــه او وارد شــده         ــه از ناحي ــساراتی اســت ک ــسئول خ ــر شــخص م ــه ه ــن نظری براســاس ای

ــه خطــر قلمــرو مــسئوليت را       ــه، نظری ــا ن اســت اعــم از اینکــه عمــل او قابــل نکــوهش باشــد ی

  .گسترده تر نمود

  

  :تعدیل نظریه تقصير

مقابلـــه بـــا نظریـــه خطـــر ســـعی نمودنـــد، تـــا   طرفـــدار نظریـــه تقـــصير بـــرای  حقوقـــدانان

ــنعتی        ــه صـ ــعيت جامعـ ــا وضـ ــه را بـ ــن نظریـ ــد و ایـ ــدیل نماینـ ــصير را تعـ ــه تقـ ــدودی نظریـ حـ

هماهنــگ نماینــد بــه همــين خــاطر بــرای رفــع عيــوب نظریــه تقــصير، ایــن نظریــه را از دو جهــت   

  :تعدیل نمودند
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  .به معيار نوعی تغيير دادندمعيار نظریه تقصير را از معيار شخصی  -١

پيــروان نظریــه تقــصير مــشاهده نمودنــد کــه در برخــی جاهــا اثبــات تقــصير مــشکل           -٢

اســـت بـــه همـــين خـــاطر از امـــاره قـــانونی و یـــا امـــاره قـــضایی بـــرای فـــرض تقـــصير   

  .استفاده کردند

  

راه حـــل دیگـــری کـــه پيـــروان نظریـــه تقـــصير بـــرای تعـــدیل ایـــن نظریـــه در پـــيش گرفتنـــد، 

 زیــان دیـــده  تيتهای قــراردادی بـــود؛ در مــسئوليت قــراردادی کـــافی اســ    گــسترش مــسئول  

وان تکليــف عــامی را تــبپــس اگـر  . عهــد خــویش عمـل نکــرده اســت ثابـت کنــد کــه طـرف او بــه ت  

ــد     ــدان دیگــر دارن ــاط کــردن و فرزن ــاره احتي ــان   کــه اشــخاص درب ــراردادی منــسوب کــرد، زی ــه ق ب

  .دیده از اثبات تقصير معاف می شود

  :رض تقصير و فرض مسئوليت تفاوت ف:نکته

  

  :فرض تقصير

ــد عــدم تقــصير خــود را       در ایــن مــوارد شــخص مقــصر شــناخته مــی شــود مگــر اینکــه بتوان

  ) قانون تجارت٣٨٦ ماده - قانون تجارترمثل تصدی حمل و نقل د(ثابت نماید 

  

  :فرض مسئوليت

مــسئول در ایــن مــورد حتــی اگــر عامــل زبــان ثابــت نماینــد کــه مقــصر نبــوده اســت بــاز هــم  

جبــران خــسارت اســت و فقــط در حــالی مــی توانــد از جبــران خــسارت معــاف شــود کــه ثابــت   

  .باعث ورود خسارت شده است) فورس ماژور(کند قوه قاهره 

  

  :نتيجه

ــی اســت و         ــوانين خاص ــسارت دارای ق ــران خ ــث جب ــدنی و بح ــسئوليت م ــام م ــروزه نظ ام

ــه      ــد ک ــد دی ــه بای ــوانين وجــود در هــر زمين ــه ق ــا مطالع ــستی ب ــذار چــه   بای ــه قانونگ  در هــر زمين

  .رویه ای را در پيش گرفته و از کداميک از نظریات استفاده نمود است

  

ــو  :ســئوال ــات مــی ت ــه کــداميک از نظری ــد، ب ــه تقــصير  ا در مــوارد تردی ن اســتناد کــرد؟ نظری

  با نظریه خطر؟

ــه            ــر نظری ــل ب ــشهور متمای ــه م ــی نظری ــدانان اســت ول ــتالف حقوق ــورد اخ ــسئله م ــن م ای

ت و معتقـــد اســـت کـــه بایـــستی خـــساراتی را جبـــران کـــرد کـــه از روی تقـــصير تقـــصير اســـ

  .ایجاد شده است

ــه          ــصير پذیرفت ــه تق ــران نظری ــوقی ای ــام حق ــه در نظ ــد ک ــدانان معتقدن ــر از حقوق ــی دیگ برخ

ــوع         ــده اســت و هــر ن ــان دی ــران خــسارت زی ــذار آنچــه مهــم اســت جب نيــست و از نظــر قانونگ

  .خسارت ناروا بایستی جبران شود
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  :تهنک

ایــن مــسئله کــه در نظــام حقــوقی مــا مــسئوليت بــر پایــه نظریــه تقــصير اســتوار اســت بــه   

ســختی قابــل پــذیرش اســت البتــه مقرراتــی داریــم کــه هنگــام تــشخيص عامــل زیــان، عــرف    

ــود          ــه وج ــه اینک ــصير شــده اســت ن ــه مرتکــب تق ــد ک ــی دان ــه کــسی م ــسب ب ــه را منت حادث

  .تقصير را مبنای مسئوليت قلمداد کند

ــم در نظــ  ــا را       ه ــوقی م ــام حق ــه نظ ــسه ک ــوقی فران ــام حق ــم در نظ ــران و ه ــوقی ای ام حق

ــود را دارد         ــاص خ ــررات خ ــسئوليت مق ــف م ــصادیق مختل ــت، م ــرار داده اس ــأثير ق ــت ت ــا . تح ب

توســعه مــسئوليت هــای مختلــف ســعی شــده اســت کــه بــا محــيط خطرزایــی کــه در اطــراف   

ان خــسارت و اثبــات  و بــه نحــوی کــه بتــوان تــا حــدودی جبــر       مــا وجــود دارد مقابلــه شــود   

  .تقصير را آسان تر نمود

  
  

  منابع مسئوليت:مبحث دوم

وقتــی از منــابع مــسئوليت صــحبت مــی شــود یعنــی اعمــالی کــه باعــث ایجــاد مــسئوليت   

  .می شود

  :عناوین ضمان قهری

  : قانون مدنی در زیر مجموعه ضمان قهری از چهار عامل یاد می شود٣٠٧در ماده 

  صب استغصب و آنچه در حکم غ -١

 اتالف  -٢

 تسبيب -٣

  استيفاء -٤

  

قهــری ایجــاد مــی کننــد یعنــی اینکــه التــزام مــی کننــد   صــرفًا ضــمان برخــی از ایــن عنــاوین

ــاوین          ــن عن ــل اســتيفاء و برخــی از ای ــرح باشــد مث ــسارت مط ــران خ ــسئله جب ــه م ــدون اینک ب

  .مسئوليت مدنی ایجاد می کنند

ــوعی ضــما      ــه ن ــد ک ــدنی وجــود دارن ــانون م ــاوین دیگــری هــم در ق ــه عن ن قهــری ایجــاد  البت

  :می کنند

  ) قانون مدنی٣٠٥ تا ٣٠١مواد (ایفای ناروا  -١

 ) قانون مدنی٣٠٦ماده (اداره مال غير  -٢

  
  :بررسی عناوین ضمان قهری در قانون مدنی

   غصب-١

ــانون مــدنی غــ ٣٠٨در مــاده  ــه تعریــف ص ق ــر حــق  صغــ"ه اســت دشــب اینگون ب اســتيالء ب

  "ب استم غص مجوز در حکبر مال غير بودن ،غير است به نحو عدوان اثبات
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ــورد        ــن م ــدن آن اســت در ای ــه بازگردان ــف ب ــر مــسلط شــود مکل ــال غي ــر م وقتــی شــخص ب

  .استناد می کنند" ت حتی تؤدیعلی اليد ما اخذ"حقوقدانان به قاعده فقهی

  : نکته

 ایــن شــخص ب یــا کــسی کــه در حکــم غاصــب اســت تلــف شــودچنانچــه مــال در نــزد غاصــ

تکــی باشــد بایــستی مثــل آن  مــی باشــد چنانچــه مــال م وبه ضــامن عــين و منــافع مــال مغــص 

و اگــر قيمــی باشــد قيمــت آن را بــه مالــک بپــردازد و ایــن نــوعی مــسئوليت مــدنی بــه جبــران   

  .خسارت است

ــص       ــه در خ ــرد ک ــه ک ــه توج ــن نکت ــه ای ــستی ب ــست    وبای ــببيت الزم ني ــه س ــصب رابط ص غ

بـــرود بـــاز هـــم از بـــين ... چنانچـــه مـــال حتـــی بوســـيله قـــوه قـــاهره مثـــل ســـيل و زلزلـــه و 

ــه او باشــد        ــه عمــل منتــسب ب ــدون اینک شــخص غاصــب مــسئول پرداخــت خــسارت اســت ب

ــا       ــن لحــاظ غــصب ب ــرار داشــته اســت و از ای چــون مــال در حــوزه مــسئوليت عينــی شــخص ق

  .اتالف و حتی تسبيب تفاوت دارد

  

   اتالف-٢

  :تفاوت تلف با اتالف

لــی وقتــی مــی گــویيم وقتــی مــی گــویيم اتــالف یعنــی تلــف کــردن و فعــل متعــدی اســت و 

  .تلف یعنی تلف شدن، یعنی مال خودش تلف می شود

در فقــه وقتــی در مــورد اتــالف صــحبت مــی شــود، اتــالف بــه دو شــاخه تقــسيم مــی           

  :شود

  هراتالف بالمباش -

  اتالف بالتسبيب -

  

  :هشراتالف بالمبا

ــن          ــردد ای ــف گ ــر تل ــال غي ــه م ــی را مرتکــب شــود ک ــستقيمًا عمل ــه شــخص م ــایی ک در ج

ــ  ــورد را ات ــاده    رالف بالمباشــم ــوع در م ــن موض ــد ای ــی گوین ــر شــده   ٣٢٨ه م ــدنی ذک ــانون م  ق

ــا قيمــت آن را بدهــد،     "اســت  ــد مثــل ی هــر کــس مــال غيــر را تلــف کنــد ضــامن آن اســت و بای

ــا         ــه عــين باشــد ی ــدون عمــد و اعــم از اینک ــا ب ــرده باشــد ی ــف ک ــه از روی عمــد تل اعــم از اینک

  "نقص قيمت آن مال استمنفعت، و اگر آن را ناقص یا معيوب کند ضامن 

  

  :اتالف بالتسبيب

ــه شــخص   ــستقيمًا      در جــایی ک ــی م ــد ول ــراهم کن ــری را ف ــال شــخص دیگ ــف م شــرایط تل

هــر کــس " قــانون مــدنی در ایــن زمينــه عنــوان مــی کنــد   ٣٣١ایــن کــار را انجــام ندهــد، مــاده  

ــب آن          ــا عي ــر ســبب نقــص ی ــد و اگ ــا قيمــت آن را بده ــل ی ــد مث ــالی بوشــد بای ــف م ســبب تل

  "د، باید از عهده نقص قيمت برآیدشده باش

  :نکته

  .قانون مدنی در حال حاضر عنوان اتالف و تسبيب را از هم تفکيک کرده است
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  :تفاوتهای ميان اتالف و تسبيب

هـم در اتـالف و هـم در تــسبيب بـه هـر حـال مــال غيـر تلـف شـده اســت، امـا بایـستی بــه            

ــًا  ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه در اتــالف تقــصير و اثبــات تقــصير     الزم نيــست چــون همــه مــا قانون

متعهــد بــه حفــظ مــال دیگــران هــستيم و اگــر در اثــر بــی احتيــاطی مــا مــال متعلــق بــه دیگــران 

تلــف شــود مــسئول هــستيم چــون بــه نــوعی تعهــد قــانونی خــود را زیــر پــا گذاشــتيم ولــی در  

  .تسبيب شخص به طور غير مستقيم سبب تلف مال غير می شود

 تــسبيب تفاوتهــایی را قایــل شــده انــد کــه البتــه ایراداتــی   در کتــب حقــوقی ميــان اتــالف و 

  :بر آنها نيز وارد است

ــه         -١ ــه ب ــاری ک ــسبيب، ک ــی در ت ــست ول ــسئوليت ني ــاد م ــصير شــرط ایج ــالف تق در ات

بایــستی . باشــدمــسبب نــسبت داده مــی شــود بایــد در نظــر عــرف، عــدوان و خطــا   

ر وجــود دارد از بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه از نظــر عــرف در اتــالف هــم نــوعی تقــصي  

  .طرف دیگر در نظر فقهاء نيز اتالف و تسبيب دارای مبنای واحد بوده اند

ــسبيب        -٢ ــی در ت ــد ول ــف مــی کن ــری را تل ــال دیگ ــستقيم م ــور م ــالف شــخص بط در ات

بــرای اتــالف مقدمــه ســازی مــی شــود و احتمــال دارد کــه آن مقدمــه هــيچ گــاه بــه     

  .اتالف منجر نشود

  

  :اجتماع سبب و مباشر

هرگـــاه یـــک نفـــر ســـبب تلـــف مـــالی را ایجـــاد کنـــد و دیگـــری " قـــانون مـــدنی ٣٣٢مـــاده 

مباشــر تلــف شــدن آن مــال بــشود، مباشــر مــسئول اســت نــه مــسبب، مگــر اینکــه مــسبب     

  "اقوی باشد به نحوی که عرفًا اتالف مستند به او باشد

آن چيـــزی کـــه ســـبب مـــسئوليت مـــی شـــود بحـــث اتـــالف اســـت، در اجتمـــاع ســـبب و  

صــول تلــف را مــستند بــه مباشــر مــی دانــد و رابطــه عليــت بــين عمــل  مباشــر، عــرف علــی اال

ــش          ــات نق ــاهی اوق ــی گ ــيم ول ــی دان ــسئول م ــر را م ــود دارد و مباش ــف وج ــر و ورود تل مباش

ســبب آنچنــان تأثيرگــذار مــی شــود کــه اثــر عمــل مباشــر کمرنــگ مــی گــردد و در ایــن حالــت    

  .سبب را مسئول می شناسيم

  :نکته

ــت مباشــر و مــس    ــوه دخال ــر نح ــسان باشــد  اگ ــرف یک ــر ع ــسئول  . بب در نظ ــه کــسی م چ

اســت؟ عــده ای معتقدنــد در ایــن وضــعيت بایــد هــر دو شــخص را مــسئول شــناخت ولــی بــه    

نظــر مــی رســد نظــر صــحيح تــر ایــن اســت کــه در صــورت تــساوی تــأثير ســبب و مباشــره مــا    

 قـــانون مـــدنی تخلـــف از اصـــل زمـــانی ممکـــن اســـت کـــه ســـبب اقـــوی ٣٣٢مطـــابق مـــاده 

ــس در . باشــد ــسئوليت را       پ ــستی م ــد بای ــساوی دارن ــأثير م ــسبب ت ــر و م ــه مباش ــالتی ک ح

  .متوجه مباشر نمود

  

  :دیگر منابع مسئوليت مدنی

   ١٣٣٩قانون مسئوليت مدنی مصوب اردیبهشت ماه  -١

  ١٣٤٧قانون بيمه اجباری مصوب  -٢
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ــاده -١ ــدنی ســال   ١ م ــسئوليت م ــانون م ــانونی،     ":١٣٣٩ ق ــور ق ــدون مج ــر کــس ب ه

ی احتيـاطی بـه جـان یـا سـالمتی یـا مـال یـا آزادی یـا حيثيـت یـا شـهرت                          عمدًا یـا در نتيجـه بـ       

ــده لطمــه ای وارد        ــراد ایجــاد گردی ــرای اف ــانون ب ــه موجــب ق ــا هــر حــق دیگــری کــه ب تجــاری ی

نمایــد کــه موجــب ضــرر مــادی یــا معنــوی دیگــر مــی شــود مــسئول جبــران خــسارت ناشــی از   

  "عمل خود می باشد

 قـــانون مـــدنی ظـــاهرًا متعـــارض ٣٢٨ مـــاده  قـــانون مـــسئوليت مـــدنی بـــا١رابطـــه مـــاده 

  . است

 ٣٢٨ قـــانون مـــسئوليت مـــدنی ناســـخ مـــاده  ١اکثریـــت حقوقـــدانان معتقدنـــد کـــه مـــاده  

  .قانون مدنی نيست

ــاده  ــاده     ٣٢٨مـ ــی مـ ــال اســـت ولـ ــستقيم مـ ــف مـ ــر تلـ ــاظر بـ ــدنی نـ ــانون مـ ــانون ١ قـ  قـ

ــاده          ــابراین مـ ــت بنـ ــال اسـ ــستقيم مـ ــر مـ ــف غيـ ــورد تلـ ــدنی در مـ ــسئوليت مـ ــانون ١مـ  قـ

 قــانون مــدنی موضــوعًا تفــاوت دارنــد بنــابراین بحــث تعــارض و   ٣٢٨مــسئوليت مــدنی بــا مــاده  

  .نسخ مطرح نخواهد شد

  

  :١٣٤٧ قانون بيمه اجباری مصوب -٢

 قــانون بيمــه اجبــاری بــرای دارنــده فــرض مــسئوليت شــده اســت و ایــن  ١بــه موجــب مــاده 

  .ماده به عنوان یکی از منابع مسئوليت مدنی شناخته می شود

ــاف نمــی         ــسئوليت مع ــه از م ــده وســيله نقلي ــيچ صــورتی دارن ــه ه ــاده، ب ــن م براســاس ای

ــد    ــت نمای ــاژور را ثاب ــورس م ــه ف ــر اینک ــان    . شــود مگ ــث و فعــل خــود زی ــه فعــل شــخص ثال البت

  . دیده نيز در حکم قوه قاهره است چون منتسب به شخص دارنده نخواهد شد

  

  :نتيجه گيری

 بــر دیگــران نارواســت، بنــابراین کــسی کــه ایــن کــار  اصــوًال از آنجــا کــه وارد نمــودن خــسارت

ــد      ــسارت برآی ــران خ ــده جب ــستی از عه ــام داده اســت بای ــستقيمًا    . را انج ــردی م ــر ف ــال اگ ح

موجــب تلــف مــال غيــر شــود بحــث اتــالف مطــرح مــی شــود و در اتــالف تقــصير شــرط نيــست   

ــ. و اگــر تلــف بــه صــورت غيــر مــستقيم باشــد در حــوزه تــسبيب قــرار مــی گــرد   رای بایــستی ب

ــسئول           ــيم او را م ــز باش ــصير ني ــصر تق ــال عن ــسبب دنب ــه شــخص م ــرر ب ــودن ض ــسب نم منت

  .جبران خسارت بدانيم

ــصورت         ــستی بـ ــذیریم بایـ ــصير را بپـ ــدون تقـ ــسئوليت بـ ــواهيم مـ ــر بخـ ــرف اگـ ــر عـ در نظـ

اســتثنایی بــه آنهــا توجــه کنــيم، در دنيــای امــروز بــه علــت توســعه صــنعت بيمــه، قانونگــذاران   

ا جبــران شــوند، بيمــه را در حــوزه هــای مختلفــی وارد نمــوده انــد و   بــه خــاطر اینکــه خــسارته 

ــسئوليتهای           ــه توســعه م ــدانان ب ــه حقوق ــث شــد ه اســت ک ــمنی باع ــور ض ــسئله بط ــن م ای

بــدون تقــصير تمایــل پيــدا کننــد، ولــی مــسئوليت بــدون تقــصير هنــوز جنبــه اســتثنایی خــود را    

  .حفظ کرده است
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  ارکان مسئوليت
  :مه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد تحقق مسئوليت در هیبرا

  وجود ضرر -١

 ارتکاب فعل زیانبار -٢

 .رابطه سببيت بين فعل شخص و ضرری که وارد شده است -٣

 

  
  وجود ضرر :مبحث اول

  مفهوم و اقسام ضرر: گفتار نخست

ــه            ــا ب ــرود و ی ــسلمی از دســت ب ــت م ــا منفع ــاد شــد ی ــوال ایج ــصی در ام ــه نق ــا ک ــر ج ه

  .د آید، می گویند ضرری به بار آمده استسالمتی و حيثيت شخص لطمه ای وار

  

  :خسارت ناشی از عدم النفع

ــد      ــوگيری نمای ــک منفعــت جل ــدایش ی ــار از پي ــر فعــل زیانب ــران  ) عــدم النفــع (اگ ــل جب ــا قاب آی

  است یا نه؟

ــاده  ــين دادرســی مــدنی   ٧٢٨م ــانون آئ ــانون ســابق ( ق ضــرر ممکــن اســت بواســطه از   ): ق

ــا بوا   ــتن مــالی باشــد ب ــين رف ــی، کــه از انجــام تعهــد حاصــل مــی   ســطه فــوت شــدن ب  منفعت

  . شده است

 خـــسارت ناشـــی از عـــدم النفـــع قابـــل در قـــانون ســـابق آئـــين دادرســـی مـــدنی ســـابق

  .مطالبه بوده است

ــد    ــاده ٢ولــی در حــال حاضــر بن ــين دادرســی  ٩ م ــانون آئ دادگاههــای عمــومی و انقــالب   ق

ــز تبــصره ١٣٧٨در امــور کيفــری مــصوب ســال   ــانون آ٥١٥ مــاده ٢ و ني ــين دادرســی مــدنی   ق ئ

  . قابل توجه است١٣٧٩مصوب سال 

  :نکته

ــشد       ــه در نتيجــه جــرم، مــدعی خــصوصی از آن محــروم شــده اب ــافع ممکــن الحــصول ک من

ــه نيــست     ــل مطالب ــه قاب ــر از عــدم النفعــی اســت ک ــپــس . غي ــذکر   راتع ــوق ال ــواد ف ــين م ض ب

  .وجود ندارد

ــاده  ــاده    ٩مـ ــا مـ ــری بـ ــی کيفـ ــين دادرسـ ــانون آئـ ــين د ٥١٥ قـ ــانون آئـ ــدنی   قـ ــی مـ ادرسـ

  .تعارضی ندارد چون این دو ماده موضوعًا با هم متفاوت هستند
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ــد     ــصول در بن ــن الح ــافع ممک ــور از من ــاده ٢منظ ــه    ٩ م ــه اوًال ب ــافعی باشــد ک ــستی من  بای

خــاطر جــرم از آن محــروم شــده باشــند ثانيــًا منــافع ممکــن الحــصول یعنــی منــافعی کــه             

  .مقدمات ایجاد آن فراهم بوده است

 

  : حق یا از بين رفتن موقعيتهاز تضييعضرر ناشی ا

بــا تــصویب قــانون جدیــد آئــين دادرســی کيفــری بطــور آشــکار دیــده مــی شــود کــه در مــاده  

ــوان گفــت کــه      ٩ ــابراین مــی ت ــان معنــوی حــذف شــده اســت بن ــانون مطالبــه ضــرر و زی  ایــن ق

  .مطابق این ماده ضرر و زیان معنوی قابل مطالبه نيست

  ل مطالبه است یا خير؟ آیا خسارت معنوی قاب:سئوال

شــکی نيــست امــا در ایــن مــورد کــه آیــا خــسارت        در وجــود خــسارت یــا ضــرر معنــوی     

  .معنوی را می توان با پرداخت پول جبران کرد بين حقوقدانان اختالف نظر است

 اعــالم مــی کنــد کــه هــر نــوع ضــرری  ١٣٣٩ قــانون مــسئوليت مــدنی مــصوب ســال ١مــاده 

ــران     ــستی جب ــوی بای ــه معن ــادی و چ ــه م ــن     چ ــان ای ــالب شــورای نگهب ــد از انق ــا بع  شــود، ام

  .مسئله را نپذیرفت چون خسارت معنوی را قابل ارزیابی به پول نمی دانست

ــه       ــل مطالب ــوی قاب ــه لحــاظ مــوازین فعلــی بایــستی گفــت ضــررهای معن ــران ب در حقــوق ای

  .نيستند

ــه اســتنا  ــاده     ءب ــه نيــست و آن قيمــت از م ــل مطالب ــوی قاب ــررات فعلــی خــسارت معن  ١ مق

منــسوخ شــده  قــانون مــسئوليت مــدنی کــه مربــوط بــه مطالبــه خــسارت معنــوی اســت          

  .است

ــد           ــی توان ــول و پرداخــت آن م ــه پ ــابی ب ــا ارزی ــه آی ــت ک ــستی گف ــری بای ــاظ نظ ــه لح ــا ب ام

ــد؟  ــران نمای ــوی را جب ــول نيــست ولــی    خــسارتهای معن ــه پ ــابی ب ــل ارزی ــوی قاب  ضــررهای معن

ــر     ــد باعــث آرامــش ف ــا حــدودی مــی توان ــول ت ــر از   پرداخــت پ ــران بهت ــوع از جب ــن ن د شــود و ای

  .نادیده گرفتن صدمه های روحی است

  :نکته

ــه        ــثًال لطم ــادی مــی شــوود م ــه و خــسارت م ــوی باعــث لطم ــات خــسارت معن ــاهی اوق گ

ــالی دارد هــر        ــه م ــوع ســرمایه تجــاری اســت و جنب ــک ن ــه شــهرت تجــایر، شــهرت تجــاری ی ب

  . بوسيله پول می باشدچند نيز مادی است و خسارت وارده بر آنها قابل مطالبه

  

  

   شرایط ضرری که قابل مطالبه است:گفتار دوم

  ضرر باید مسلم باشد) الف

  ضرر باید مستقيم باشد) ب

  .ضرر باید جبران نشده باشد) ج
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  مسلم بودن ضرر) الف

ضــرری قابــل مطالبــه اســت کــه در دیــد عــرف  : در مــورد مــسلم بــودن ضــرر بایــستی گفــت 

ــانون مــسلم باشــد   ــه نظــر ق ــوان کــسی    و ب ــان رود نمــی ت ــه صــرف اینکــه احتمــال ورود زی  و ب

  .را به جبران خسارت محکوم کرد

  ضرر باید مستقيم باشد) ب

ــی واســطه        ــصود از ب ــستقيم باشــد مق ــی واســطه و م ــه ب ــه اســت ک ــل مطالب ضــرری قاب

ــد             ــته باش ــود نداش ــری وج ــه دیگ ــرر حادث ــار و ض ــل زیانب ــين فع ــه ب ــن اســت ک ــرر ای ــودن ض ب

بــرای نــشان . ت ضــرر در نظــر عــرف از همــان فعــل ناشــی شــده اســت  چنــدان کــه بتــوان گفــ 

ــه         ــسوی، پوتي ــدانان فران ــال حقوق ــول از مث ــور معم ــا واســطه بط ــستقيم و ب ــر م ــرر غي دادن ض

)pothier (   آنچــه اهميــت دارد ایــن اســت کــه بایــستی بــين ضــرر و         . اســتفاده مــی شــود

  .فعل زیانبار رابطه سببيت عرفی برقرار کنيم

  

  :نکته

ــوزه غــ  ــست     در ح ــه ســببيت الزم ني ــراز رابط ــی اســت و اح ــبين عين ــسئوليت غاص . صب م

  .البته این یک وضعيت استثنایی است که صرفًا در حوزه حاکم است

  

  ضرر باید جبران نشده باشد) ج

اگــر " قــانون مــدنی  ٣١٩مــاده . هــيچ ضــرری را بــيش از یکبــار نمــی تــون جبــران نمــود       

ــضوب را از یکــ     ــال مع ــسمتی از م ــا ق ــام ی ــک تم ــدر    مال ــه ق ــوع ب ــرد حــق رج ی از غاصــبين بگي

  .مأخود را به غاصبين دیگر ندارد

  

  :نکته

  آیا در حقوق ایران حکم به خسارت مازاد بر دیه می توان صادر کرد؟

ــورد وجــود دارد       ــن م ــک رأی اصــراری در ای ــه وجــود دارد؛ ی ــن زمين ــادی در ای اخــتالف نظــر زی

ــد    ــوان مــی کن ــه عن ــه   "ک ــه پرداخــت دی ــاه حکــم ب ــی دادگ ــده نمــی   وقت ــان دی  داد، شــخص زی

ــه هــای        ــان، هزین ــه درم ــل هزین ــر از قبي ــه خــسارت دیگ ــه موجــب همــان ســبب مطالب ــد ب توان

  "را بنماید... بيمارستان و 

ــن باشــد کــه     ــر ای ــه نظــر مــی رســد نظــر صــحيح ت ــه   : امــا ب ــان ب ــه را از جهــت زی شــارع دی

ــه اســت    ــسان پذیرفت ــسم ان ــر و    . ج ــتان، دکت ــای بيمارس ــه ه ــا هزین ــسار... ام اتی اســت خ

کـه بــه امــوال فــرد زیــاد دیــده وارد شــده اسـت و ایــن یــک ضــرر مــادی اســت و از بــاب تــسبيب   

  .قابل مطالبه است

  

  :ایراد مسئول و اسقاط خق

ــاده  ــی داد     ٣٢١م ــان م ــصب بي ــصوص غ ــدنی در خ ــانون م ــاز    " ق ــک ی ــه ی ــک ذم ــاه مال هرگ

اصــبين دیگــر غاصــبان را نــسبت بــه مثــل یــا قيمــت مــال معــضوب ابــراء کنــد، حــق رجــوع بــه غ  

  "را نخواهد داشت
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 ١٤

  :نکته

  .اسقاط حق رجوع در برابر یکی از غاصبان مانع از رجوع به دیگران نيست

  

  :جبران خسارت بوسيله بيمه

ــد بيمــه اشــخاص (زمــانی کــه بيمــه، بيمــه مــسئوليت باشــد    ــان  ) مانن در اینجــا شــخص زی

ــه د          ــود را از بيم ــسارت خ ــون خ ــدارد چ ــان را ن ــل زی ــه عام ــوع ب ــق رج ــده ح ــوده  دی ــت نم ریاف

  .است

امــا زمــانی کــه بيمــه، بيمــه مــسئوليت نباشــد ماننــد بيمــه عمــر، وارثــان مــی تواننــد            

عــالوه بــر مطالبــه ســرمایه بيمــه عمــر از شــرکت بيمــه، خــسارت دیــه را نيــز از شــرکت بيمــه   

  .دریافت کنند و جمع این دو مورد بالمانع است

  

  
  فعل زیانبار :مبحث دوم

  بودنعنصر نامشروع : گفتار نخست

ــاری     ــار معيـ ــل زیانبـ ــایی فعـ ــرای شناسـ ــستی بـ ــيم بایـ ــته باشـ ــای  . داشـ ــی نظامهـ برخـ

حقـــوقی بـــرای شناســـایی فعـــل زیانبـــار عنـــصر تقـــصير را معيـــار قـــرار داده انـــد و در برخـــی 

  .نظام های حقوقی دیگر معيار نامشروع بودن یا غير قانون بودن را عنوان نموده اند

ــدن     ــانون م ــه ق ــه ب ــا توج ــران ب ــوق ای ــران    در حق ــه دیگ ــرر رســاندن ب ــی، ض ــوازین فقه ی و م

اصــوًال غيــر مجــاز اســت مگــر اینکــه عــواملی وجــود داشــته باشــد کــه انــسان را از مــسئوليت   

  .معاف کند

  

  :عناوین معاف کننده

پــاره ای از افعــال، بــا اینکــه موجــب زیــان رســاندن بــه دیگــران مــی شــود ولــی مــسئوليتی   

ونــه مــوارد بــه لحــاظ طبيعيــت کــاری کــه انجــام   در ایــن گ. بــرای عامــل زیــان ایجــاد نمــی کنــد 

ــا آن را        ــد و ی ــابی را نامــشروع نامي ــوان فعــل ارتک ــانون، نمــی ت ــه موجــب حکــم ق ــا ب شــده و ی

  .تقصير شمرد

  دفاع مشروع -١

 حکم قانون یا مقام صالح -٢

 اجبار یا اکراه -٣

 غرور -٤

 اضطرار -٥

 اجرای حق -٦

  رضایت زیان دیده -٧

  

  



  ٤حقوق مدنی   
------------------ 

 ١٥

   دفاع مشروع-١

ــوگي   ــرای جل ــه    در مــوردی کــه شــخص ب ــد ب ری از ضــرری کــه دیگــری مــی خواســته وارد کن

ــان مــی رســاند  ــد و  او زی ــاع مــشروع مــی نامن ــاع    عمــل او را دف ــن عمــل در مقــام دف  چــون ای

ــردد      ــی گ ــسئوليت م ــاف شــدن از م ــه ســبب مع ــورت گرفت ــاده   . ص ــورد م ــن م ــانون ٦١در ای  ق

  .مجازات اسالمی قابل توجه است

ــاده  ــم آ  ١٥در مـ ــدنی هـ ــسئوليت مـ ــانون مـ ــت» قـ ــاع    "ده اسـ ــام دفـ ــه در مقـ ــسی کـ کـ

ــود، مـــسئول خـــسارت      ــددی شـ ــالی شـــخص متعـ ــا مـ ــدنی یـ مـــشروع موجـــب خـــسارت بـ

  "نيست، مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع بشاد

دفـــاع فقـــط بایـــستی در مقابـــل شـــخص متعـــددی باشـــد بـــا بتوانـــد از جبـــران خـــسارت  

  .معاف شود

  

   حکم قانون یا مقام صالح-٢

ــد کــه ســبب خــسارت     اگــر ش خــصی در اجــرای دســتور آمــر قــانونی، اقــدام بــه عمــل نمای

بــه شــخص دیگــری شــود مــسئول جبــران خــسارت نيــست امــا بایــستی توجــه نمــود کــه در     

ــا دســتور دهنــده      بــه لحــاظ قــانونی  ایــن گونــه مــوارد هــم دســتور قــانونی باشــد و هــم آمــر ی

  .دارای صالحيت باشد

  . قانون مجازات اسالمی قابل توجه است٥٦ه در مورد این عنوان معاف کننده ماد

  :نکته

اگــر رابطــه بــين آمــر و مــأمور بــه گونــه ای بــود کــه عرفــًا ســبب قــوی تــر از مباشــر بــود در     

  .این حالت مسئوليت متوجه سبب یعنی شخص آمر می شود

  

   اجبار یا اکراه-٣

ــا مــال خــ     ود اکــراه مــوقعيتی اســت کــه فــردی، شــخص دیگــری را نــسبت بــه حــال، آبــرو ی

ــد     ــی کن ــد م ــانش تهدی ــی از نزدیک ــا یک ــون     . او ی ــره اســت چ ــه مک ــسئوليت متوج ــراه م در اک

  .سبب اقوی از مباشر محسوب می شود

ــه    ــک درج ــار ی ــود در       اجب ــی ش ــسلوب االراده م ــور م ــاالتر اســت و شــخص مجب ــراه ب از اک

  .این موارد هم مسئوليت متوجه شخص اجبار کننده است

  

  : غرور-٤

ـــ  "قاعــده   فریــب خـــورده بــه کــسی کــه او را فریـــب داده     ": ی مــن نحــره  الغــرور یرجــع ال

براســـاس ایـــن قاعـــده اگـــر کـــسی در اثـــر فریـــب دیگـــران   . اســـت ارجـــاع داده مـــی شـــود 

ولــی خــود . خــسارتی بــه فــرد دیگــری وارد نمــود ایــن شــخص زیــان رســاننده مــسئول اســت   

ــا فریــب دهنــده مراجعــه کنــد و خــسارت خــود را از   اایــن شــخص هــم مــی تو   او نــد بــه نحــار ی

  . بگيرد
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   اضطرار-٥

بـــين حقوقـــدانان در ایـــن مـــورد کـــه اضـــطرار را از عنـــاوین معـــاف کننـــده بـــدانيم یـــا نـــه،   

  .اختالف نظر است

علــت اخــتالف نظــر ایــن اســت کــه بــرای جبــران خــسارت توســط شــخص بایــستی فعــل او   

  را قابل سرزنش بدانيم یا نه؟

اســت مــسئوليت کيفــری  قطعــًا کــسی کــه از روی اضــطرار باعــث خــسارت دیگــری شــده   

  .نخواهد داشت اما در مورد معافيت از مسئوليت مدنی اختالف نظر است

  . قانون مجازات اسالمی در این مورد قابل توجه است٥٥ماده 

اضــطرار وضـــعيتی کـــه انــسان را وادار بـــه انجـــام عملــی مـــی کنـــد بــدون اینکـــه عامـــل     

ــواره      ــراه هم ــود داشــته باشــد در اک ــسانی وج ــده ان ــد کنن ــسانی   تهدی ــارجی ان ــل خ ــک عام ی

وجــود دارد کــه انــسان را بــه مجبــور بــه انجــام کــاری مــی کنــد امــا در اضــطرار وضــعيتی اســت  

انــسان را وادار بــه ... کــه عامــل درونــی یــا عامــل بيرونــی غيــر انــسانی مثــل ســيل، زلزلــه و   

ــد  ــابراین     . ایجــاد ضــرر مــی کن ــد چــون عمــل مــضطر قابــل ســرزنش نيــست بن برخــی گفتــه ان

ــ ــا شــخص مــضطر فقــط از مــسئوليت کيفــری معــاف      مــسئوليت م ــه نظــر م ــا ب ــدارد، ام دنی ن

  .است و مسئوليت مدنی او باقی است

اضــــطرار هــــر چنــــد شــــخص را از مــــسئوليت کيفــــری تبرئــــه مــــی کنــــد ولــــی او را از  

  .مسئوليت مدنی معاف نمی کند

  :نتيجه

ــار        ــت اضــطرار خ ــد و از حال ــری خــسارت وارد کن ــه دیگ ــضطر ب ــر شــخص م ــی اگ ــور کل ج بط

مگـــر اینکـــه ایـــراد خـــسارت او بـــه خـــاطر  . شـــود بایـــستی خـــسارت وارده را جبـــران نمایـــد 

  .مصاعت زیان دیده باشد که در این حالت مسئوليتی متوجه مضطر نخواهد بود

  

   اجرای حق-٦

در مقــام اجــرای حــق ممکــن اســت مرتکــب تقــصير شــود و نــاگزیر بــه جبــران          شــخص 

ــورد اجــ    ــردد در م ــود گ ــار خ ــاف    خــسارت ناشــی از ک ــاوین مع ــوان یکــی از عن ــه عن رای حــق ب

مــاده . يــت شــده اســت کــه در حــوزه متعــارف باشــد  ننــده آن ميزانــی از ضــرر مــشمول معاف ک

کـــسی نمـــی توانـــد در ملـــک خـــود تعـــرض کنـــد کـــه مـــستلزم تـــضرر   " قـــانون مـــدنی ١٣٢

شــود، مگــر تــصرفی کــه بــه قــدر متعــارف و بــرای رفــع حاجــت یــا رفــع رضــرر از خــود   همــسایه 

  ."باشد

  :تهنک

ــد،      ــد بــه طــور معمــول از دادگــاه درخواســت کن جــایی کــه شــخص اجــرای حقــی را کــه بای

ــن       ــد از ای ــه دادگــاه اجــرا کن ــدون رجــوع ب خــود شخــصًا عهــده دار شــود، یعنــی حــق خــود را ب

  .بابت نمی توان از او خسارت گرفت
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   رضایت زیان دیده-٧

ــل از       ــده قب ــان دی ــده مــوقعی مطــرح مــی شــود کــه زی ــان دی ــه  رضــایت زی ــوع خــسارت ب وق

ــایت دهـــد      ــد از ورود زیـــان رضـ ــر بعـ ــود را اعـــالم کنـــد و اگـ ــایت خـ ــان رضـ شـــخص عامـــل زیـ

  .مشمول عنوان گذشت می شود

  :در این مورد باید خسارت وارد به اموال را از اشخاص جدا کرد

ــه ای        -١ ــه اشــخاص وارد مــی شــود و بگون ــانی اســت و ب ــه خــسارت ج ــواقعی ک در م

ارد شـــود رضـــایت زیـــان دیـــده تـــأثيری در  باشـــد کـــه بـــه جـــسم انـــسان صـــدمه و 

ــدارد    ــان ن ــل زی ــسئوليت عام ــل      . م ــتثناء قای ــورد پزشــک اس ــط در م ــا فق ــذار م قانونگ

ــاده   . (شــده اســت  ــورد م ــن م ــاده ٦٠در ای ــورد   ٣٢٢ و م ــازات اســالمی م ــانون مج  ق

  )توجه است

ــق دو       -٢ ــد توافـ ــوال باشـ ــه امـ ــوط بـ ــسارت وارده مربـ ــر خـ ــاگـ ــک را اار رف وطـ ده مالـ

ــا    بایــستی محتــرم  شــمرد امــا بایــستی توجــه داشــت کــه شــرط عــدم مــسئوليت ت

ــالف        ــرا مخ ــردد چ ــدًا مرتکــب ورود خــسارت نگ ــان عم ــل زی ــه عام ــوذ دارد ک ــایی نف ج

  .نظم عمومی و اخالق حسنه است

  

  تقصير: گفتار دوم

دومــين رکــن مــسئوليت مــدنی را فعــل زیانبــار نــام بــردیم، بــرای شــکل گيــری فعــل زیانبــار   

ــصير مو  ــصر تقـ ــستی عنـ ــد بایـ ــود باشـ ــين    . جـ ــی دارد بـ ــه تعریفـ ــصير چـ ــه تقـ ــورد اینکـ در مـ

  .حقوقدانان اختالف نظر است

  

  :تعاریف تقصير

  .تجاوز از تعهدی که شخص بر عهده داشته است -١

ــز       -٢ ــا عــرف، مــی بایــست از آن پرهي ــرارداد ی ــه حکــم ق انجــام دادن کــاری کــه شــخص، ب

  .کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد

ــاده  ــانون ٩٥١م ــدنی  ق ــسبت       "م ــارف اســت ن ــا متع ــدود اذن ی ــودن از ح ــاوز نم ــدی، تج تع

  "به مال یا حق دیگری

ــانون مــدنی ٩٥٢مــاده  ــا     " ق ــرارداد ی ــه موجــب ق ــرک عملــی کــه ب ــارت اســت از ت تفــریط عب

  .متعارف برای حفظ مال غير الزم است

  "تقصير اعم است از تفریط و تعدی" قانون مدنی ٩٥٣ماده 

  :نکته

  .هترین معيار داوری عرف استبرای تشخيص تقصير ب

  

  تقصير مفهومی اجتماعی است

 قــانون مــدنی بــه خــوبی بــر مــی آیــد کــه در نظــر قانونگــذار ایــران ٩٥٣ تــا ٩٥١از لحــن مــواد 

ــسان            ــک ان ــا ی ــان را ب ــل زی ــار عام ــه ک ــا ک ــدین معن ــوعی دارد ب ــه ن ــصير جنب ــاره تق داوری درب

ــه         ــرار گرفت ــت ق ــان موقعي ــه در هم ــيم ک ــی کن ــاس م ــارف قي ــتمتع ــی   . اس ــخ منف ــر پاس اگ
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ــی شناســيم      ــسئول م ــان را م ــل زی ــارفی در    باشــد شــخص عام ــسان متع ــر ان ــر ه ــی اگ ، ول

  .چنين موقعيتی این کار را انجام می داد، در این حالت او را مسئول نمی دانيم

  :سئوال

  آیا تقصير برای مسئول شناختن عامل زیان شرط است یا نه؟

تـالف بــه هـيچ وجـه تقــصير را شـرط نمـی دانــيم      بـا توجـه بــه مـوازین حقـوق ایــران در بـاب ا     

ــر او         ــسارت را ب ــوانيم خ ــا بت ــود باشــد ت ــدوانی موج ــصر ع ــستی عن ــسبيب بای ــاب ت ــی در ب ول

  .تحميل کنيم

  :نکته

ــسارت را       ــه ورود خـ ــی اینکـ ــيم یعنـ ــی دانـ ــسئول مـ ــخص را مـ ــه شـ ــک حادثـ ــی در یـ وقتـ

ــ            ت منتــسب بــه او مــی دانــيم اگــر عــرف خــسارت را بــه کــسی منتــسب دانــست آن وق

شـــخص مـــسئول جبـــران خـــسارت اســـت و نـــه اینکـــه تقـــصير را شـــرط مـــسئول شـــناختن  

  .عامل زیان بدانيم

  

  درجه تقصير

  آیا درجه تقصير در ميزان مسئوليت مؤثر است؟

در حقـــوق پـــاره ای از کـــشورها ماننـــد فرانـــسه بـــرای تقـــصير درجـــاتی شـــناخته شـــده   

مــا ایــن تقــسيم بنــدی اســت، تقــصير ممکــن اســت ســنگين، ســبک یــا بــسيار ســبک باشــد، ا

  .در حقوق ایران مبنایی ندارد

بــه نظــر مــا آنچــه در مــسئول شــناختن یــا شــناختن عامــل زیــان تعيــين کننــده اســت بحــث  

بنــابراین ممکــن اســت تقــصير ســبکی از شــخص      . رابطــه ســببيت و انتــساب ضــرر اســت    

  .دنسر بزند ولی عرف ضرر وارده را منتسب به عامل زیان ندا

  

  عمدیتقصير عمدی و غير 

فعــل را انجــام دهــد یــا تقــصير وقتــی عمــدی اســت کــه شــخص بــه قــصد اضــرار بــه دیگــری  

ولــی در تقــصير غيــر عمــدی، شــخص قــصد زیــان رســاندن بــه  . بطــور عملــی تــرک فعــل نمایــد

ــی          ــری م ــه دیگ ــرر ب ــاطی ســبب ورود ض ــی احتي ــت و ب ــه غفل ــی در نتيج ــدارد ول ــری را ن دیگ

  .شود

  

  
  چهره های خاص تقصير

  سؤ استفاده از حق : رای حقتقصير در اج) ١

  .در حقوق ایران همواره سؤ استفاده از حق ممنوع بوده است

تــصرفی کنــد کــه بــه ضــرر  هــيچ کــس نمــی توانــد در ملــک خــود  " قــانون مــدنی ١٣٢مــاده 

همــسایه باشــد، مگــر تــصرفی کــه بــه قــدر متعــارف و بــرای رفــع حاجــت یــا رفــع ضــرر از خــود    

  .باشد
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  :م کارتقصير در خودداری از انجا) ٢

گــاهی انــسان از انجــام امــری کــه تکليــف اوســت خــودداری مــی کنــد منــشأ ایــن تکليــف     

  :ممکن است متفاوت باشد

ــف ــانون شــخص          ) ال ــب ق ــه موج ــی ب ــانون اســت یعن ــف ق ــن تکلي ــشأ ای ــات من ــاهی اوق گ

  .مکلف است کاری انجام دهد

ــرار    ) ب ــرارداد اســت یعنــی ق ــاليف ق ــن تک ــشأ ای ــاهی من ــه انجــام  دادگ   شــخص را مکلــف ب

  .برخی امور نموده است

   آیا انجام ندادن تکاليف عرفی نيز تقصير محسوب می شود؟:سئوال

ــًا       در  ــسان عرف ــا ان ــه نظــر م ــدانان اخــتالف نظــر اســت ب ــين حقوق ــن ســئوال ب ــه ای پاســخ ب

مکلــف بــه انجــام کارهــایی اســت کــه اگــر آنهــا را تــرک نمایــد قــانون بــرای آنهــا ضــمانت اجــرا    

  .تعيين نموده باشد

  

  :ير شغلی و حرفه ایتقص) ٣

ــرای         ــشاغل در اج ــاحبان م ــه ص ــایی اســت ک ــه ای، خط ــصير شــغلی و حرف ــصود از تق مق

  .کاری که حرفه آنان است مرتکب می شوند

ــين ضــرر و         ــاد رابطــه ســببيت ب ــا آنچــه مهــم اســت ایج ــوق م ــيم در حق ــه گفت ــانطور ک هم

ــا ایــن تفــسير تقــصير شــغلی و      ــيم، ب ــار، مــا شــخص را مــسئول مــی دان حرفــه ای فعــل زیانب

  .تفاوتی با تقصيرهای عمومی نمی کند

  :سئوال

ليفی داشــته باشــد و نيــز بــه موجــب قــرارداد تکــاليفی  اگــر شخــصی بــه موجــب قــانون تکــا

داشــته باشــد آیــا زیــان دیــده مــی توانــد بــه اســتناد مــسئوليت مــدنی غيــر قــراردادی ادعــای    

زیــان دیــده هــم خــسارت کنــد؟ بــه نظــر مــی رســد کــه انجــام ایــن کــار منعــی نــدارد و شــخص 

ــد بــه اســتناد قــرارداد، مــسئوليت مــدنی قــراردادی را دنبــال کنــد و هــم بــه اســتناد      مــی توان

  .قانون، مسئوليت مدنی غير قراردادی را به جریان اندازد
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  :تعهد به نتيجه و تعهد به وسيله

  آیا تعهد به نتيجه و تعهد به وسيله در مسئوليت مدنی مؤثر است یا نه؟

فـــرض مـــی شـــود کـــه قـــراردادی وجـــود دارد و ارتبـــاطی بـــه مـــسئوليت  در ایـــن حـــاالت 

  .مدنی غير قراردادی ندارد

  

ــه نتيجــه  ــد ب ــزام مــی      :تعه ــرد و الت ــده مــی گي ــر عه ــدی را ب ــد، تعه ــات متعه ــاهی اوق  گ

  .دهد که حتمًا نتيجه حاصل شود

  

 شــخص متعهــد تعهــد مــی کنــد تمــام اقــدامات الزم را بــرای حــصول         :تعهــد بوســيله 

  .م دهد تعهدات پزشکان و وکالی دادگستری، تعهد به وسيله می باشدنتيجه انجا

  

  :تعهد به نتيجه و تعهد بوسيله

در مــواردی کــه تعهــد بــه نتيجــه اســت عــدم حــصول نتيجــه مــساوی اســت بــا مقــصر بــودن  

ــران خــسارت       ــد نتيجــه حاصــل نــشده اســت مــسئول جب ــد ثابــت کن متعهــد، متعهــد اگــر نتوان

ــابراین   ــه مــی باشــد بن ــد ل ــد اســت ماننــ    متعه ــده متعه ــر عه ــات ب ــار اثب ــار  د ب ــدات پيمانک  تعه

ــا            ــد ام ــی ده ــام م ــدامات را انج ــام اق ــد تم ــد متعه ــر چن ــيله ه ــد بوس ــا در تعه ــاختمان ام س

ممکــن اســت نتيجــه حاصــل نــشود در اینجــا در مــورد اینکــه بــار اثبــات برعهــده متعهــد اســت    

  :یا متعهد له، اختالف نظر وجود دارد

یــده بایــستی تقــصير متعهــد را ثابــت کنــد امــا  ه وســيله زیــان د معتقدنــد در تعهــد بــبرخــی

ــه         ــر دیگــری متعهــد مــی شــود اعــم از اینکــه تعهــد ب ــاه یــک شــخص در براب ــا هرگ ــه نظــر م ب

نتيجــه باشــد یــا تعهــد بــه وســيله، اصــل بــر ایــن اســت کــه متعهــد بــه تعهــدات خــودش عمــل   

پــس در . بــات کنــدنکــرده اســت و مــسئول اســت مگــر اینکــه بتوانــد عــدم تقــصير خــودش را اث  

  .تعهد به وسيله اثبات بر عهده متعهد است چون اصل بر عدم است

  

  رابطه سببيت: مبحث سوم

ــی          ــود داشــته باشــد یعن ــه ســببيت وج ــار رابط ــل زیانب ــرر و فع ــل ض ــين دو عام ــستی ب بای

ــد    . فعــل او ناشــی شــده باشــد ضــرر از  ــران خــسارت مــی دان عــرف شخــصی را مــسئول جب

  . بداندمنتسب به اوکه خسارت را 

ــات اســت        ــل اثب ــه آســانی قاب ــببيت ب ــه س ــراز رابط ــات اح ــی اوق ــات   . برخ ــاهی اوق ــا گ ام

  .تشخيص این رابطه پيچيده است و اسباب متعددی در ورود خسارت نقش دارند

ببيت هـــستيم بـــه غيـــر از  در همـــه مـــوارد مـــسئوليت مـــدنی نيازمنـــد رابطـــه ســـ:نکتـــه

  .مسئله غصب

ــه ســببيت   ــود رابط ــسئوليت وج ــان م ــ   از ارک ــه ســببيت ب ــات رابط ــدنی اســت، اثب ــان  م ا زی

دیــده اســت و او بایــد در دادگــاه اثبــات کنــد کــه بــين فعــل خوانــده و ایجــاد ضــرر رابطــه  علــی    

ــت خــود        ــات عــدم دخال ــرای اثب ــده دعــوی ناچــار اســت ب ــز خوان ــاه ني ــولی وجــود دارد، گ و معل

  .دليل بياورد
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  :تعيين سبب در یک حادثه معين

ــات رابطــه ســببيت هميــشه  ــه آســانیاثب ــرد در برخــی حــوادث عوامــل    صــورت ب  نمــی گي

مختلفــی حــضور دارنــد و اجمــاًال مــی دانــيم کــه ایــن حادثــه از عمــل یــک عامــل ایجــاد شــده     

  .است ولی به طور قاطع نمی توان علت وقوع حادثه را معين کرد

ــد مــسئوليت مــشترک       ــراز شــده اســت، برخــی معتقدن ــات مختلفــی اب ــورد نظری ــن م در ای

، گروهــی دیگــر اعتقــاد دارنــد مــسئوليت تــضامنی مطــرح مــی شــود و         ایجــاد مــی شــود  

  .برخی می گویند که در اینجا بایستی از قاعده قرعه استفاده نمود

ــبنــابراین در برخــی جاهــا ا تعــدد اســباب روبــرو هــستيم و بایــستی تــشخيص دهــيم کــه    ب

  . کدام سبب مسئوليت دارد

ــستی د        ــيم بای ــی کن ــباب صــحبت م ــدد اس ــه تع ــع ب ــی راج ــم متمــایز   وقت ــرض را از ه و ف

  :نمود

  :اسباب طولی

ــه            ــد از اینک ــببی بع ــر س ــی ه ــد یعن ــی گيرن ــرار م ــم ق ــول ه ــدد در ط ــباب متع ــاهی اس گ

  .سبب بعد از خودش را فعال نمود دیگر خودش در حادثه دخالت ندارد

  :اسباب عرضی

گــاهی اســباب متعــدد هــستند ولــی در عــرض عــم عمــل مــی کننــد یعنــی همــراه بــا هــم   

  .هم باعث ورود خسارت می شوندو در کنار 

  

   تعدد اسباب:گفتار اول

ــده     ــوزه نظریـــات مختلفـــی پيـــشنهاد شـ ــند در ایـــن حـ ــولی باشـ ــباب طـ ــانی کـــه اسـ زمـ

  :است

  نظریه برابری اسباب و شرایط ) الف

ــار آورده اســت        ــه ب ــانی را ب ــه زی ــين اســباب و شــرایطی ک ــد ب ــه، نبای ــن نظری ــه موجــب ای ب

  .تفاوت قایل شد

ــه   ــن نظری ــول ای ــا مــشکالتی ر قب ــا را ب ــد چــون دادرس موظــف اســت ه  م ــرو مــی کن مــه وب

ــوادث          ــسائل و ح ــصوص در م ــن اســت بخ ــر ممک ــًال غي ــن عم ــد و ای ــایی کن ــباب را شناس اس

  .پيچيده که این کار دشوارتر می شود

  :نظریه سبب متعارف و اصلی) ب

در حــوزه مــسئوليت مــدنی نگــاه مــا، یــک نگــاه عرفــی اســت و عــرف گــاهی اســباب            

ــی و ک ــارت        جزئ ــه عب ــد ب ــی دان ــصر م ــلی را مق ــی آورد و اســباب اص ــساب نم ــه ح ــک را ب وچ

ــارف و ســير عــادی منجــر        ــه ای ســبب اســت کــه بطــور متع ــه حادث ــن نظری دیگــر براســاس ای

  .به ورود ضرر می شود، این نظر، نظر خوبی است و قابل تقویت است

  نظریه سبب نزدیک و بی واسطه) ج

ــباب متعـــددی در حادثـــه دخالـــت د  ــا   وقتـــی اسـ ــابق ایـــن نظریـــه تنهـ ــند مطـ ــته باشـ اشـ

  .نزدیکترین و آخرین سبب مسئول قرار می گيرد و اسباب دورتر فراموش می شود
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  نظریه سبب مقدم در تأثير) د

 قــانون مجــازات اســالمی   ٣٦٤ایــن نظریــه از فقــه اماميــه اخــذ شــده اســت و در مــاده        

ــایتی بــه نحــو ســبب   : "آمــده اســت  دخالــت داشــته باشــند  هرگــاه دو نفــر عــدوانًا ارتکــاب جن

کــسی کــه تــأثير کــار او در وقــوع جنایــت قبــل از تــأثير ســبب دیگــری باشــد ضــامن خواهــد بــود 

ماننــد آنکــه یکــی از آن دو نفــر چــاهی را حفــر نمایــد و دیگــری ســنگی را در کنــار آن قــرار          

ــد کــسی کــه ســنگ را گــذارده ضــامن        ــا چــاه افت ــا ســنگ ب ــه ســبب برخــورد ب دهــد و عــابر ب

ــزی ب  ــری       اســت و چي ــدوانی و دیگ ــی از آن دو ع ــل یک ــر عم ــست و اگ ــده ني ــر کنن ــده حف رعه

  .غير عدوانی باشد فقط شخص متعددی ضامن خواهد بود

  : نکته

ر چــاه مــسئول  و بــی واســطه در مثــال فــوق الــذکر حــاف     مطــابق نظریــه ســبب نزدیــک    

  .است چون عمل او به حادثه فوت نزدیکتر است

  :جمع بندی نظریات پيشنهاد شده

 تعيـــين ســـبب مـــسئول هنگـــامی کـــه اســـباب طـــولی متعـــدد وجـــود دارنـــد، در خـــصوص

بایـــستی موضـــوع بـــه داوری عـــرف گذاشـــته شـــود تـــا ســـبب متعـــارف و اصـــلی مـــشخص  

  .شود

اســت ولــی ایــن هــر چنــد ســبب مقــدم در تــأثير در قــانون مجــازات اســالمی مطــرح شــده   

ــه طــور مــضيق  ــه جــایی مــی کنــيم   مــاده را ب  کــه ســبب  تفــسير مــی کنــيم و آن را محــدود ب

د بــه نظریــه ســبب مقــدم قيــمقــدم در تــأثير ســبب متعــارف و اصــلی باشــد بنــابراین خــود را م 

  .در تأثير نمی کنيم

  :اسباب عرض

ــا       ــه آنهـ ــسارت را از همـ ــستی خـ ــستند و بایـ ــسئول هـ ــباب مـ ــام اسـ ــت تمـ ــن حالـ در ایـ

  .مطالبه کرد

ارتی هرگــاه چنــد نفــر بــا هــم ســبب آســيب یــا خــس : " قــانون مجــازات اســالمی٣٦٥مــاده 

  "شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود

  

   اسباب خارجی و اثر آن در مسئوليت:گفتار دوم

ــده  ــان(خوان ــا خــود را از    ) عامــل زی ــد ت در مقــام دفــاع از خــودش عــواملی را مطــرح مــی کن

  :مسئوليت معاف کند

  )فورس ماژور(قوای قاهره  -١

 فعل شخص ثالث -٢

  تقصير زیان دیده -٣

البتـه بایــستی بـه ایــن نکتـه توجــه کـرد کــه دخالـت ســبب خـارجی در همــه مـوارد نيــاز بــه        

  .اثبات دارد و بدون دليل از کسی پذیرفته نمی شود
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  قوای قاهره) الف

ــواد        ــا در م ــشده اســت ام ــف ن ــاهره تعری ــوه ق ــصًا ق ــا مشخ ــوانين م ــانون ٢٢٩ و ٢٢٧در ق  ق

ــوط بــه مــسئوليت ناشــی از عــدم انجــام    ــوان مفهــ مــدنی کــه مرب م قــوه وتعهــد اســت مــی ت

  .قاهره را استنباط کرد

ــوان گفــت    ــا توجــه بــه مــواد فــوق الــذکر مــی ت قــوه قــاهره، حادثــه ای اســت خــارجی،  : "ب

  ."غير قابل پيش بينی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غير ممکن می سازد

د، در حـــوزه مـــسئوليت قـــراردادی اثبـــات قـــوه قـــاهره مـــی توانـــد رافـــع مـــسئوليت باشـــ  

ــاز        ــه فــرض مــسئوليت شــده باشــد ب ــانی ک ــراردادی زم ــر ق ــين در حــوزه مــسئوليت غي همچن

هــم قــوه قــاهره یعنــی اثبــات قــوه قــاهره رافــع مــسئوليت خواهــد بــود در مــواردی کــه فــرض     

  .تقصير وجود دارد، اثبات قوه قاهره و اثبات عدم تقصير می تواند رافع مسئوليت باشد

  

  :اثر دخالت قوه قاهره

ــ  ــر دخال ــی        تاث ــاهره م ــوه ق ــان ق ــصر ورود زی ــت منح ــه عل ــایی ک ــد در ج ــاهره را بای ــوه ق  ق

  .باشد با موردی که قوه قاهره یکی از اسباب ورود زیان است جداگانه بررسی شود

ــده دعــوا از مــسئوليت       ــات آن خوان ــا اثب ــاهره تنهــا ســبب ورود خــسارت باشــد ب ــوه ق اگــر ق

ــاهره یکــی از ا      ــوه ق ــه ق ــا در جــایی ک ــاف مــی شــود ام ــه حــساب   مع ســباب ورود خــسارت ب

ــسانی را مــسئول        ــرد و عامــل ان ــده مــی گي ــاهره را نادی ــوه ق ــت عــرف ق ــن حال ــد در ای مــی آی

  .جبران همه خسارت خواهد دانست و اثر حادثه خارجی را نادیده خواهد گرفت

  فعل شخص ثالث) ب

در مـــواردی کـــه فعـــل شـــخص ثالـــث تنهـــا ســـبب ورود خـــسارت اســـت اثبـــات ایـــن امـــر 

در  مــی ســازد بــه علــت ایــن کــه ه ظــاهر مــسئول قلمــداد شــده اســت معــافبــکــسی را کــه 

 و خـــسارت وارده متـــسب بـــه شـــخص دیگـــری مـــی اینجـــا رابطـــه ســـببيت منتفـــی اســـت

  .شود

ــام        ــورت تمـ ــن صـ ــه در ایـ ــت کـ ــه اسـ ــصر حادثـ ــت منحـ ــث علـ ــخص ثالـ ــل شـ ــاهی فعـ گـ

ــا عوامــل دیگــر ســبب       مــسئوليت متوجــه شــخص ثالــث اســت و گــاهی فعــل ثالــث همــراه ب

 کــرد و مــاده   عمــل خــسارت شــده اســت در ایــن مــوارد بایــستی براســاس اشــتراک       ورود

ــانون مجــازات اســالمی عمــل مــی شــود   ٣٦٥ ــا    " ق ــا هــم ســبب آســيب ی ــد نفــر ب ــاه چن هرگ

  "خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود

  

  :نحوه تقسيم خسارت بين مسئوالن

ن تــضامنی اســت یــا اشــتراکی؟    در صــورت تعهــد اســباب آیــا مــسئوليت ميــان مــسببي      

ــتراکی؟          ــسئوليت اش ــا م ــد ی ــضامنی دارن ــسئوليت ت ــده م ــان دی ــر زی ــسئولين در براب ــی م یعن

اگــر بگــوئيم مــسئوليت تــضامنی یعنــی اگــر یکــی از مــسئولين خوانــده دعــوا قــرار گرفــت خــود   

را پرداخــت کنــد پــون طبــق ایــن نظریــه هــر کــدام از افــراد مــسئول   او بایــستی تمــام خــسارت 

ــه خــسارات هــستند پرداخــت ــه خــسارت را پرداخــت مــی     . کلي ــن شــخص ک ــود ای ــد خ  هرچن

  .کند می تواند عليه سایر مسئولين طرح دعوا کند
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امــا اگــر بگــوئيم مــسئوليت اشــتراکی اســت یعنــی اگــر یکــی از مــسئولين بــه عنــوان           

ــده   ــن شــخص خوان ــده مطــرح شــد ای ــه پرداخــت   ،خوان ــزان مــسئوليتش، مکلــف ب ــه مي  فقــط ب

ــاب  ــت بنـ ــسارت اسـ ــسئوالن    خـ ــين مـ ــسارت را بـ ــستی خـ ــتراکی بایـ ــسئوليت اشـ راین در مـ

  .حادثه تقسيم نمود

  تقصير زیان دیده) ج

در وقــوع هــر حادثــه، زیــان دیــده، بــه گونــه ای دخالــت دارد و از نظــر مــادی در تحقــق ضــرر    

گـا زیـان دیـده بـه نـوعی مقـصر باشـد در ایـن حالـت کـه زیـان دیـده تقـصير                           اشریک اسـت امـا      

   مستحق دریافت خسارت می دانيم یا نه؟دارد آیا او را

ــداخل اســباب          ــوان ت ــه عن ــده را ب ــان دی ــت زی ــه دخال ــر آن اســت ک ــوارد بهت ــه م ــن گون در ای

تلقــی کنــيم و بگــوئيم در ایــن گونــه مــوارد در بــروز خــسارت دو عامــل وجــود داشــته انــد و هــر   

  .دو عامل بایستی خسارت را جبران کنند

ــاده  ــایی١٦٥م ــانون دری ــ ": ق ــر دو ی ــد کــشتی مرتکــب خطــا شــوند، مــسئوليت هــر    اگ ا چن

اســـت کـــه از آن کـــشتی ســـرزده اســـت  یـــک از کـــشتيها متناســـب بـــا اهميـــت تقـــصيری  

ک، اگـــر تـــشخيص اهميـــت تقـــصير بـــا شـــواهد و قـــرائن ممکـــن نباشـــد و یـــا تقـــصير  معـــذل

  ..."طرفين به نظر یکسان برسد، طرفين به نسبت متساوی مسئول خواهند بود

  :نمونه دیگر

هـــر کـــس در محلهـــایی کـــه توقـــف در آنجـــا جـــایز " قـــانون مجـــازات اســـالمی ٣٣١مـــاده 

نيــست، متوقــف شــد یــا شــیء و وســيله مــورد نظــر موجــب لغــزش راهگــذر و آســيب کــسی   

ــا وســعت راه و         ــابر ب ــر آن ع ــا آســيب وارده اســت مگ ــدمه ی ــه ص ــسئول پرداخــت دی شــود، م

ــه فقــط خــسا      قرتی بــه او تعلــمحــل عمــدًا قــصد برخــورد داشــته باشــد کــه در ایــن صــورت ن

  "نمی گيرد بلکه عهده دار خسارت وارده نيز می باشد

وقتـــی دخالـــت شـــخص زیـــان دیـــده منحـــصرًا باعـــث ورود خـــسارت شـــده باشـــد در ایـــن 

صــورت همــه خــسارات را شخــصًا متحمــل خواهــد شــد امــا اگــر دليــل مــشترک و ســبب           

ــه در بر      ــد البت ــشترکًا خــسارت را پرداخــت مــی کنن ــد م ــه حــساب بيای ــشترک ب ــوارد  م خــی م

ــه      ــایل نقليـ ــدگان وسـ ــسئوليت دارنـ ــد مـ ــه اســـت ماننـ ــر گرفتـ ــروض را در نظـ ــسئوليت مفـ مـ

  .موتوری
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  فصل سوم
  
  مسئوليتهای خاص و مختلط 

ــه ــد و       :مقدم ــار مــی آورن ــه ب ــصًا ب ــه شخ ــسئول خــساراتی هــستند ک  اصــوًال اشــخاص م

  .قاعده این است که هر کس تنها ضامن اعمال خویش است

ــسئ  ــوزه م ــل        در ح ــه شــده اســت و اص ــق پذیرفت ــورت مطل ــه ص ــل ب ــن اص ــری ای وليت کيف

شخــصی بــودن مجازاتهــا پذیرفتــه شــده اســت امــا ایــن مــسئله در حقــوق خــصوصی و بحــث   

  :مسئوليت مدنی استثنائاتی دارد

  
   مسئوليت ناشی از فعل غير:مبحث اول

ــوال شــامل       :مبحــث دوم ــه ام ــوال، ک ــصرف ام ــا ت ــت ب ــسئوليت ناشــی از مالکي  م

  .و حيوانات می شوداشياء 

  

  مسئوليت ناشی از فعل غير: مبحث اول

  :به طور کلی علت این مسئله در دو جا مطرح می شود

  گاهی اوقات عامل زیان از عهده جبران خسارت بر نمی آید -١

ــه آن       -٢ ــار ب ــافع ک ــد و من ــار مــی کنن ــراد تحــت نظــارت شــخص دیگــری ک گــاهی اوقــات اف

ــن      ــارت دارد، و ممک ــه نظ ــی رســد، وظيف ــوعی    شــخص م ــه ن ــع را ب ــراد منتف اســت اف

  .نسبت به عمل زیردستان مسئول بدانيم مانند کارفرمایان

ــن مــسئله بــی ســابقه        ــانون مــدنی ای ــه در ق ــن موضــوع امــری خــالف اصــل اســت، البت ای

نيـــست و در بحـــث غـــصب ایـــن وضـــعيت دیـــده مـــی شـــود و غاصـــبان مـــسئوليت تـــضامنی 

  . دارند

  رگران و کارکنانمسئوليت کارفرما نسبت به اعمال کا) الف

کارفرمایــانی کــه مــشمول قــانون کــار     : " قــانون مــسئوليت مــدنی  ١٢بــه موجــب مــاده   

ــارگران          ــا ک ــان اداری و ی ــرف کارکن ــه از ط ــی باشــند ک ــساراتی م ــران خ ــسئول جب ــستند م ه

آنــان در حــين انجــام کــار یــا بــه مناســبت آن وارد شــده اســت مگــر ایــن کــه محــرز شــود تمــام   

ــاط هــایی را کــه اوضــاع   ــن کــه     احتي ــا ای ــه عمــل آورده ی و احــووال قــضيه ایجــاب مــی نمــوده ب

ــان مقــدور نمــی       ــاز هــم جلــوگيری از ورود زی ــد ب ــور را بــه عمــل مــی آورن ــاز هــای مزب اگــر احتي

ــود ــسئول          . ب ــانون م ــابق ق ــه مط ــورتی ک ــسارت، در ص ــده خ ــه وارد کنن ــد ب ــی توان ــا م کارفرم

  ."شناخته شود مراجعه نماید

ــا     ــا س ــوقی م ــام حق ــث در نظ ــن بح ــسئوليت     ای ــانون م ــصویب ق ــا ت بقه نداشــته اســت و ب

   وارد حقوق ایران شده است١٣٣٩مدنی در سال 
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  :شرایط تحقق مسئوليت کارفرما

ــاده      -١ ــار باشــد، م ــانون ک ــشمول ق ــستی م ــا بای ــارگر   ٢کارفرم ــف ک ــار در تعری ــانون ک  ق

ــد   ــل      "مــی گوی ــوان در مقاب ــه هــر عن ــه ب ــانون کــسی اســت ک ــن ق ــارگر از لحــاظ ای ک

ــق  ــه     دریافـــت حـ ــا بـ ــایر مزایـ ــود و سـ ــهم سـ ــوق، سـ ــزد ، حقـ ــم از مـ ــسعی اعـ الـ

بنــابراین کــسی را مــی تــوان کــارگر ناميــد کــه بــه  " درخواســت کارفرمــا کــار مــی کنــد

ــد     ــار مـــی کنـ ــد کـ ــه او مـــی دهـ ــاتی کـ ــر طبـــق تعليمـ ــا و بـ ــتور کارفرمـ ــابع : دسـ تـ

ــد       ــه مــی کن ــه حــساب او انجــام وظيف ــه او مــی خواهــد و ب ــان ک . کارفرماســت و چن

، مقاطعـــه کـــار در طـــرز اجـــرای خـــدمتی کـــه بـــه عهـــده گرفتـــه آزاد  در حـــالی کـــه

ــم و        . اســت ــود را ک ــت خ ــازمان فعالي ــه دســت دارد و س ــی را ب ــال اجرای ــار اعم ابتک

  .بيش به شيوه دلخواه منظم می کند

ه در نتيجــه انجــام کــار باشــد و یــا بــه مناســبت انجــام کــار         دخــسارت ایجــاد شــ   -٢

  :باشد

  

  :نکته

 کــه کارفرمــا مــی توانــد بــه عامــل زیــان مراجعــه کنــد البتــه     آمــده اســت،١٢در ذیــل مــاده 

  . در صورتی که بتواند تقصير آنها را ثابت کند

ــاده      ــان خــودش مــی باشــد م ــال کارکن ــسئول اعم ــا، م ــاعی  ٦٠کارفرم ــأمين اجتم ــانون ت  ق

ــد   ١٣٥٤مــصوب  ــار مــی گوی ــف حــوادث ناشــی از ک ــه در حــين   : "...  در تعری حــوادثی اســت ک

ــه ســب   ــه و ب ــام وظيف ــام       انج ــين انج ــصود از ح ــد، مق ــی افت ــاق م ــه شــده اتف ــرای بيم ب آن ب

وظيفــه تمــام اوقــاتی اســت کــه بيمــه شــده در کارگــاه یــا مؤســسات وابــسته یــا ســاختمانها   

ــه دســتور کارفرمــا در خــارج از محوطــه کارگــاه مــأمور      ــا ب و محوطــه آن مــشغول کــار باشــد و ی

ــا ب      ــاه و ی ــه درمانگ ــه ب ــات مراجع ــأموریتی باشــد اوق ــام م ــات    انج ــرای معالج ــا ب ــتان و ی يمارس

ــات           ــاه اوق ــه کارگ ــزل ب ــده از من ــه ش ــشت بيم ــت و برگ ــات رف ــشی و اوق ــوان بخ ــانی و ت درم

ــادی رفـــت و      ــان عـ ــه حادثـــه در زمـ ــر اینکـ ــردد مـــشروط بـ ــام وظيفـــه محـــسوب مـــی گـ انجـ

ــایر           ــات س ــرای نج ــدام ب ــين اق ــه در ح ــوادثی ک ــاده باشــد، ح ــاق افت ــاه اتف ــه کارگ ــشت ب برگ

ــان آســيب د   ــه شــد گ ــار      بيم ــه ناشــی از ک ــد حادث ــاق مــی افت ــان اتف ــه آن ــساعدت ب ــده و م ی

  ".محسوب می شود

  :نکته

ــان           ــستی ارک ــه، بای ــد؟ بل ــود باش ــستی موج ــم بای ــورد ه ــن م ــسئوليت در ای ــان م ــا ارک آی

ــه       ــببيت، رابطـ ــه سـ ــور از رابطـ ــه منظـ ــد البتـ ــود باشـ ــز موجـ ــا نيـ ــدنی در اینجـ ــسئوليت مـ مـ

لکــه رابطــه ســببيت بــين فعــل کــارگر و   ســببيت بــين عمــل کارفرمــا و ورود خــسارت نيــست ب  

  .ورود خسارت مد نظر می باشد

  : نکته

ــه نظــر مــی رســد در        ــا فــرض مــسئوليت؟ ب ــورد فــرض تقــصير شــده اســت ی ــن م ــا در ای آی

ــی شــود و         ــی م ــسئول تلق ــا م ــسئوليت شــده اســت و کارفرم ــرض م ــا ف ــرای کارفرم ــا ب اینج

چــون وقتــی محــرز شــود کــه . دتنهــا اثبــات قــوه قــاهره مــی توانــد او را از مــسئوليت معــاف کنــ
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ــر        ــه غي ــن حادث ــه ای ــوم مــی شــود ک ــد معل ــه عمــل آورده ان ــارگران تمــام احتياطــات الزم را ب ک

قابــل پــيش بينــی و غيــر قابــل دفــع بــوده اســت کــه بــه نــوعی مــصداق قــوه قــاهره اســت و     

ــه موجــب مــاده    ــانون مــسئول١٣دليــل دیگــر اینکــه ب ــان موظــف هــستند  ي ق ت مــدنی کارفرمای

  . را بيمه کنندمسئوليت خود

  

  :امکان رجوع کارفرما به کارگر یا کارمند مسئول

ــران        ــرده باشــد و شــرکت بيمــه خــسارت را جب ــسئوليت خــودش را بيمــه ک ــا م ــر کارفرم اگ

ــائم           ــوان ق ــه عن ــه ب ــی شــرکت بيم ــدارد ول ــارگران را ن ــه ک ــوع ب ــر حــق رج ــا دیگ ــد کارفرم نمای

  . ن رجوع کندمقام کارفرما بعد از جبران خسارت می تواند به کارگرا

امــا فــرض دیگــر ایــن اســت کــه کارفرمــا مــسئوليت خــودش را بيمــه نکــرده اســت در ایــن      

ــات         ــا اثب ــارگران و ب ــه ک ــده حــق رجــوع ب ــان دی ــه زی ــد از پرداخــت خــسارت ب ــا بع ــت کارفرم حال

  .تقصير آنها می تواند مطالبه خسارت نماید

  

  :نکته

ــ     ــا مـ ــر کارفرمـ ــارگران در برابـ ــضامنی کـ ــسئوليت تـ ــه مـ ــسئوليت  ١٤اده در زمينـ ــانون مـ  قـ

  .مدنی قابل توجه است

  :نکته

ــه مناســبت          ــه ب ــد ک ــی کن ــدا م ــسارتی را پي ــران خ ــسئوليت جب ــا م ــات کارفرم ــاهی اوق گ

ــن       ــارگران خــسارت وارد شــده اســت کــه در ای ــه خــود ک ــار ب ــا در حــين انجــام ک ــار و ی انجــام ک

ــن مــورد مــسئ     ــران خــسارت اســت و در ای ــه جب ــا موظــف ب ز فعــل وليت ناشــی احالــت کارفرم

 .محسوب نمی شود

  

  :مسئوليت سرپرست یا محافظ صغير و مجنون) ب

ــاده   ــابق م ــران       ١٢١٦مط ــه دیگ ــه ب ــستند ک ــایی ه ــامن زیانه ــوران ض ــدنی، محج ــانون م  ق

ــی           ــر منطق ــه و غي ــر عادالن ــدودی غي ــا ح ــسئله ت ــن م ــات ای ــاهی اوق ــی گ ــد ول ــی کنن وارد م

دیگــری پــيش بينــی    راهکــار ٧اســت بــه همــين خــاطر قــانون مــسئوليت مــدنی در مــاده        

کــسی کــه نگاهــداری یــا مواظبــت مجنــون یــا صــغير قانونــًا یــا بــر حــسب           "کــرده اســت،  

قـــرارداد بـــه عهـــده او مـــی باشـــد، د ر صـــورت تقـــصير در نگاهـــداری یـــا مواظبـــت، مـــسئول  

ــا صــغير مــی باشــد و در صــورتی کــه اســتطاعت جبــران     جبــران زیــان وارده از ناحيــه مجنــون ی

رده را نداشــته باشــد، از مــال مجنــون یــا صــغير زیــان جبــران        تمــام یــا قــسمتی از زیــان وا   

خواهــد شــد و در هــر صــورت جبــران زیــان بایــد بــه نحــوی صــورت گيــرد کــه موجــب کــسرت و     

  ."تنگدستی جبران کننده زیان نباشد

ــابراین در خــصوص  ــبن ــا محــافظ م ــون ســه فــرض  سئوليت مــدنی سرپرســت ی  صــغير و مجن

  :قابل تصور است

ــه سرپرســت مرتکــ    -١ ــایی ک ــم      ج ــالی ه ــوان م ــاهی شــده اســت و ت ــصير و کوت ب تق

  . بایستی از اموال خودش خسارت را جبران نمایددارد بنابراین
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جــایی کــه سرپرســت مرتکــب تقــصير و کوتــاهی شــده اســت امــا تــوان مــالی بــرای     -٢

ــوان         ــه سرپرســت ت ــا ک ــا آنج ــستی ت ــوارد بای ــه م ــن گون ــدارد در ای ــسارت ن ــران خ جب

 را جبـــران کنـــد و مـــابقی را از امـــوال صـــغير مـــالی دارد از امـــوال خـــودش خـــسارات

ــر    ــی در ه ــد ول ــب       پرداخــت کن ــه موج ــرد ک ــورت بگي ــوی ص ــه نح ــد ب ــان بای ــران زی جب

 .عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد

سرپرســـت کوتـــاهی و تقـــصير نکـــرده اســـت امـــا خـــسارت ایجـــاد شـــده اســـت در  -٣

  . شخص محجور خسارت پرداخت شودتیسیاینجا با

  :نکته

ــور از ــی ن  منظ ــرفًا ول ــافظ ص ــس سرپرســت و مح ــه حــضانت صــغير را    ي ــادری ک ــی م ت و حت

  .برعهده دارد محافظ و سرپرست محسوب می شود

  

  مسئوليت دولت و شهرداری ها نسبت به اعمال کارکنان خود) ج

ی باشـــد و تـــابع قـــانون کـــار باشـــد بایـــستی از  ترکشـــچنانچـــه شخـــصی در اســـتخدام 

 شــرکت دولــت ،فرمــاريــروی کنــيم اعــم از اینکــه کا  قــانون مــسئوليت مــدنی پ١٢همــان مــاده 

  .باشد یا شرکت خصوصی

ــاده  ــدنی   ١١مـ ــسئوليت مـ ــانون مـ ــسات    " قـ ــا و مؤسـ ــهرداری هـ ــت و شـ ــدان دولـ کارمنـ

خــسارتی وابــسته بــه آنهــا، کــه بــه مناســبت انجــام وظيفــه عمــدًا یــا در نتيجــه بــی احتيــاطی 

ه مـــی باشـــند، هرگـــاه را بـــه اشـــخاص وارد نماینـــد، شخـــصًا مـــسئول جبـــران خـــسارت وارد

ــوط بــه نقــص وســایل    دخــسارات وار ــان نبــوده و مرب ادارات و مؤســسات ه مــستند بــه عمــل آن

ــه اســت در          ــا مؤســسه مربوط ــده اداره ی ــسارت برعه ــران خ ــورت جب ــن ص ــور باشــد در ای مزب

ــافع           ــأمين من ــرای ت ــرورت ب ــسب ض ــه برح ــداماتی ک ــاه اق ــت هرگ ــت دول ــال حاکمي ــورد اعم م

ل آیــد و موجــب ضــرر دیگــری شــود دولــت مجبــور بــه پرداخــت   اجتمــاعی طبــق قــانون بــه عمــ 

  ."خسارت نخواهد بود

بــه موجــب ایــن مــاده دولــت و مؤســسات عمــومی مــسئوليت اعمــال کارکنــان خــود را          

برعهــده نگرفتــه انـــد اصــوًال ایـــن مــاده اختـــصاص بــه کارمنـــدان دارد و کــارگران را مـــشمول       

یگــر در جــائی کــه دولــت بــه عنــوان   قــانون مــسئوليت مــدنی نمــی دانــيم، از طــرف د ١١مــاده 

ــاده       ــشمول م ــًا م ــوزه قطع ــن ح ــاجر وارد عمــل شــده اســت ای ــدنی  ١٢ت ــسئوليت م ــانون م  ق

  .می شود و دولت به عنوان کارفرما مسئول جبران خسارت هست

ــار         ــت هــم ســر و ک ــا دول ــيم و ب ــران کن ــان جب ــا ســرحد امک ــواهيم خــسارتها را ت ــی بخ وقت

  . را تا حدود زیادی توسعه دهيمداریم بایستی محدوده مسئوليت دولت

 قـــانون مـــسئوليت مـــدنی مقـــرر نکـــرده اســـت کـــه مـــسئوليت ناشـــی از عمـــل کارکنـــان

دولــت را، خــود دولــت برعهــده بگيــرد، بــه هــر حــال چــون کارمنــد تقــصير کــرده اســت بایــستی  

خــودش جبــران کنــد ولــی بــه هــر حــال بایــستی بــه نحــوی عمــل کــرد کــه خــسارات جبــران      

ت دولــت را افــزایش دهــيم و خــود دولــت هــم مــی توانــد بــه کارمنــدان  شــود و دامنــه مــسئولي

  .مقصر مراجعه کند
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ــاده   ــانون مــسئوليت مــدنی  ١١بخــش ســوم م ــ" ق ــاه  در م ــت هرگ ورد اعمــال حاکميــت دول

ــد و        ــه عمــل آی ــانون ب ــافع اجتمــاعی طبــق ق ــأمين من ــرای ت ــداماتی کــه برحــسب ضــرورت ب اق

 ."خسارت نخواهد بودموجب ضرر دیگری شود و دولت مجبور به پرداخت 

  

  مسئوليت متصدی حمل و نقل) د

ــده اســت            ــين شــناخته ش ــل و نقــل ام ــران متــصدی حم ــانون مــدنی ای ــوًال مطــابق ق اص

ــاده ( ــانون مــدنی٥١٦م ــرده     )  ق ــر اینکــه تقــصير ک ــران خــسارت نيــست مگ یعنــی مــسئول جب

  .باشد

ــای     ــل و دگرگونيه ــل و نق ــدگيهای حم ــسئو   پيچي ــعيت م ــنعت رخ داد وض ــن ص ــه در ای ليت ک

ــاده        ــت در م ــين جه ــه هم ــرد ب ــون ک ــل را دگرگ ــل و نق ــصدی حم ــرای   ٣٨٦مت ــارت ب ــانون تج  ق

  :متصدی حمل و نقل فرض تقصير شده است

اگــر مــال التجــاره تلــف یــا گــم شــود، متــصدی حمــل و نقــل مــسئول قيمــت آن خواهــد بــود "

ه مگــر اینکــه ثابــت نمایــد تلــف یــا گــم شــدن مربــوط بــه جــنس خــود مــال التجــاره یــا مــستند بــ 

تقــصير ارســال کننــده یــا مرســل البــه و یــا مربــوط بــه حــوادثی بــوده کــه هــيچ متــصدی              

  ..."مواظبی نيز نمی توانست از آن جلوگيری نماید

 

  :نکته

وقتــی کــه مــالی بــه متــصدی حمــل و نقــل ســپرده مــی شــود او مــسئول حــوادثی اســت    

ــا          ــرده باشــد ی ــل ک ــل و نق ــه حم ــود مباشــرت ب ــه خ ــم از اینک ــی شــود اع ــاد م ــه ایج کــس ک

  .دیگری را مأمور به این کار کرده باشد

ــانون تجــارت ٣٨٨مــاده  متــصدی حمــل و نقــل مــسئول حــوادث و تقــصيراتی اســت کــه    " ق

بــه حمــل و نقــل کــرده  حمــل و نقــل واقــع شــده اســت، اعــم از اینکــه خــود مباشــرت  تدر مــد

  "و یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد

  

  فاظت و مالکيت اشياء مسئوليت ناشی از ح:دوممبحث 

ــوع در            ــن موض ــر؟ ای ــا خي ــد ی ــی کن ــسئوليت م ــاد م ــرای شــخص ایج ــت ب ــرف مالکي ــا ص آی

ــسئولي            ــیء م ــک ش ــت ی ــرف مالکي ــه ص ــر ب ــک نف ــه ی ــابقه اســت ک ــی س ــران ب ــوق ای  تحق

ــواد   ــن مطلــب اســت  ٣٣٣ و ٣٣٤خــسارات شــناخته شــود و م ــد ای ــانون مــدنی مؤی ــا  .  ق ــا ب ام

  .ن وضعيت تغيير کرده استتصویب قوانين مختلف تا حدود زیادی ای

  

 
   مسئوليتهای ناشی از تقصير:گفتار نخست

 

  مسئوليت ناشی از خرابی بنا) الف

ــاده  ــه     ٣٣٣م ــرر مــی دارد ک ــه مق ــن زمين ــدنی در ای ــانون م ــا   " ق ــارت ی ــا عم ــوار ی صــاحب دی

کارخانــه مــسئول خــساراتی اســت کــه از خــراب شــدن آن وارد مــی شــود مــشروط بــر اینکــه    
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بــی حاصــل گــردد کــه مالــک مطلــع بــر آن بــوده اســت یــا از عــدم مواظبــت خرابــی در نتيجــه عي

  "او توليد شده است

ــاده  ــه         ٣٥٠م ــشرف ب ــوار م ــالح دی ــک در اص ــاتوانی مال ــر ن ــه اث ــازات اســالمی ب ــانون مج  ق

هرگــاه کــسی دیــواری را در ملــک خــود بطــور معتــدل  : "ســقوط مــی پــردازد و اعــالم مــی کنــد

 تــدریجًا مایــل بــه ســقوط بــه ســمت ملــک دیگــری  و بــدون ميــل بــه یــک طــرف بنــا نمایــد لکــن 

ــدا کنــد ســاقط شــود و موجــب      ــوار تمکــن اصــالح آن را پي شــود، اگــر قبــل از آن کــه صــاحب دی

ــن از          ــد از تمک ــر بع ــست و اگ ــوار ني ــده صــاحب دی ــر عه ــزی ب ــردد، چي ــا خــسارت گ آســيب و ی

  "اصالح یا سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می باشد

ابراین علـــی االصـــول صـــرف مالکيـــت بـــر دیـــوار موجـــب مـــسئوليت اشـــخاص نخواهـــد بنـــ

  .شد

 

  مسئوليت مالک یا متصرف حيوان) ب

مالــک یــا متــصرف حيــوان مــسئول  : " قــانون مــدنی در ایــن زمينــه مقــرر مــی داد ٣٣٤مــاده 

خــساراتی نيــست کــه از ناحيــه آن حيــوان وارد مــی شــود مگــر اینکــه در حفــظ حيــوان تقــصير   

د لــيکن در هــر حــال اگــر حيــوان بــه واســطه عمــل کــسی منــشأ ضــرر گــردد فاعــل  کــرده باشــ

  "آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود

 قــانون ٣٣٤مطــابق مــاده  : در خــصوص مــسئوليت مــدنی مالــک حيــوان بایــستی گفــت      

ر کــرده باشــد عــالوه بــر يمــدنی مــسئوليتی متوجــه متــصرف و مالــک نيــست مگــر اینکــه تقــص 

ــده اث   ــابق قاع ــن مط ــی       ای ــده م ــددی دی ــوارد متع ــازات اســالمی م ــانون مج ــات برســاند در ق ب

ــن      ــدنی در ای ــانون م ــم ق ــه حک ــود ک ــاده     زش ــی در م ــد ول ــی کن ــد م ــه را تأیي ــانون ٣٦٠مين  ق

ــاطر اســت         ــدین خ ــت آن ب ــده مــی شــود و عل ــک وضــعيت اســتثنایی دی ــازات اســالمی ی مج

  .اذن به خانه او آمده استکه صاحب خانه ضامن ایمنی کسی است که با 

  

  مسئوليت در امالک مجاور) ج

گــاهی اوقــات اشــخاص در ملــک خــود تــصرفی مــی کننــد امــا خــساراتی بــه امــالک مجــاور  

ــا   ــسل   وارد مــی شــود در اینج ــده ت ــه قاع ــن اســت ک ــده   ســئوال ای ــا قاع ــدانيم ی ــاکم ب يط را ح

  الضرر را؟

  الناس مسلطون علی الموالهم: قاعده تسبيط

  مالضرر و الضرار فی االسال: قاده الضرر

ــد        ــا هــم ندارن ــارض ب ــابراین تع ــزاحم یکــدیگر مــی شــوند بن ــام اجــرا م ــن دو قاعــده در مق ای

الضــرر بــه ایــن دليــل کــه جنبــه اجتمــاعی دارد و بــه حقــوق افــراد    قاعــده . بلکــه تــزاحم دارنــد

  .ان قاعده الضرر قوی تر استحجامعه بر می گردد و بنابراین جنبه رج

 خــویش را وســيله   حــقنــد اعمــال هــيچ کــس نمــی توا  "اصــل چهلــم قــانون اساســی    

  "اضرار به غير با تجاوز به منافع عمومی قرار دهد
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  :شرایط معافيت از مسئوليت

ــاده  ــانون مــدنی ١٣٢م ــه مــستلزم       : " ق ــصرفی کنــد ک ــک خودت ــی توانــد در مل ــسی نم ک

تضرر همـسایه شـود، مگـر تـصرفی کـه بـه قـدرت متعـارف و بـرای رفـع حاجـت بـا رفـع ضـرر از                               

این مالــک تنهــا در صــورتی از مــسئوليت معــاف مــی شــود کــه ایــن دو         بنــابر. خــود باشــد 

  :شرط فراهم آید

  تصرف به قدر متعارف باشد -١

  .برای رفع حاجت یا دفع ضرر از مالک باشد -٢

ضـــرر باشـــد بـــاز هـــم مالـــک دارای بنـــابراین اگـــر تـــصرف متعـــارف باشـــد ولـــی بـــه قـــصد 

  . مسئوليت است

ــاده  ــرر مــی دار  ٣٥٣م ــانون مجــازات اســالمی مق ــاه کــسی در ملــک خــود آتــش   : "د ق هرگ

رایت مـی نمایـد یـا بدانـد کـه بـه جـای دیگـر سـرایت                   روشن کنـد کـه عادتـًا بـه محـل دیگـر سـ              

خواهــد کــرد و در اثـــر ســرایت موجــب تلـــف یــا خــسارت شـــود، عهــده دار آن خواهــد بـــود         

  .گرچه به مقدار نياز خود روشن کرده باشدا

  

  مسئوليت دارندگان اتومبيل:گفتار دوم

  

ایــن وســایل اتومبيــل   وزه صــرف نگهــداری بــسياری از وســایل خطرزاســت از جملــه      امــر

ــاره مــسئوليت مــدنی ناشــی از      . اســت ــد درب ــن اعتقــاد بوجــود آمــده اســت کــه بای امــروزه ای

ــشه      ــشتر در اندی ــرد و بي ــت، نظامهــای ســنتی را رهــا ک ــيش گرف ــازه ای را در پ ــدگی راه ت رانن

  .ضرورتهای اجتماعی بود

 مـــدنی بـــرای وســـایل نقليـــه چـــاره اندیـــشی نـــشده بـــود ولـــی در در قـــانون مـــسئوليت

ــال     ــدنی سـ ــسئوليت مـ ــاری مـ ــه اجبـ ــانون بيمـ ــه  ١٣٤٧قـ ــت کـ ــده اسـ ــالم شـ ــه : " اعـ کليـ

ــایل نقل  ــدگان وس ــدارن ــایل       ي ــه وس ــصل ب ــر مت ــدک و تریل ــواع ی ــی و ان ــوری زمين ــور و ه موت مزب

ــ           ران قطارهــای راه آهــن، اعــم از اینکــه اشــخاص حقيقــی یــا حقــوقی باشــند مــسئول جب

خــسارات بــدنی و مــالی هــستند کــه در اثــر حــوادث وســایل نقليــه مزبــور و یــا محمــوالت آنهــا   

  ..."به اشخاص ثالث وارد شود

 قــانون مــسئوليت مــدنی اعــالم  ١ایــن حکــم اســتثناء بــر قاعــده کلــی اســت کــه در مــاده    

  .شده و به همين جهت نباید آن را بوسيله قياس در موارد مشابه نيز اجرا کرد

  بنای مسئوليت م) الف

ــاگونی         ــات گون ــوری، نظری ــه موت ــدگان وســایل نقلي ــسئوليت دارن ــوقی م ــای حق ــاره مبن درب

  :ابراز شده است

  فرض تقصير  -١

 تقصير حفاظت -٢

  ایجاد خطر -٣
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  : فرض تقصير-١

ــصر         ــه مق ــده وســيله نقلي ــی شــخص دارن ــصير اســت یعن ــاره تق ــصير ام ــرض تق ــور از ف منظ

  . ثابت کندفرض می شود مگر اینکه بتواند خالف آن را

ــرو اســت کــه اگــر مفهــوم مــاده یــک قــانون بيمــه       ــراد اساســی روب ــا ایــن ای فــرض تقــصير ب

ــان        ــز امک ــات خــالف آن ني ــوده اثب ــل ب ــده اتومبي ــان دارن ــه زی ــاده تقــصير ب ــا ایجــاد م ــاری تنه اجب

 قــانون مــدنی امــاره قــانونی در صــورتی معتبــر اســت کــه        ١٣٢٣داشــت زیــرا طبــق مــاده    

شــد در حــالی کــه مــسئوليت پــيش بينــی شــده در قــانون        بادليلــی بــرخالف آن موجــود ن  

ــاف        ــز از مــسئوليت مع ــات بــی تقــصيری خــود ني ــا اثب ــل ب ــده اتومبي بيمــه مطلــق اســت و دارن

ــابراین مبنـــای فـــرض تقـــصير بـــرای مـــسئوليت دارنـــده را بایـــستی مـــردود   . نمـــی شـــود بنـ

  .دانست

 

   تقصير حفاظت-٢

 دارنـــده ای متعهـــد اســـت ر تقـــصير حفاظـــت اســـت، بـــدین معنـــی کـــه هـــرمبنـــای دیگـــ

ــا خــسارتی بــه دیگــران وارد نــشود     ــد ت و اگــر از . محافظــت کــافی از وســيله نقليــه خــود بنمای

ــوعی      ــده مــسئول اســت و در واقــع ن ــه دیگــران وارد گــردد شــخص دارن وســيله او خــسارتی ب

تعهــد بــه نتيجــه اســت ایــن نظریــه قابــل دفــاع نيــست چــون تعهــد بــه نتيجــه بایــستی در یــک  

  .ه باشد و اینجا قراردادی موجود نيستقرارداد آمد

 

  : نظریه ایجاد خطر-٣

ــه    ــر کــسی ک ــه ه ــی ک ــدین معن ــار  ب ــوری را در اختي ــه موت ــک   وســيله نقلي ــاد ی ــا ایج  دارد ب

ــران         ــرای جب ــم ب ــذار ه ــی شــود و قانونگ ــران م ــه دیگ ــسارت ب ــاک باعــث ورود خ ــيط خطرن مح

ــسته اســت و ا      ــسئول دان ــاک او را م ــيط خطرن ــن مح ــسارت ناشــی از ای ــصير   خ ــی تق ــات ب ثب

  .نيز مؤثر نخواهد بود

در اینجــا مــی تــوانيم ایــن مبنــا را تحــت عنــوان فــرض مــسئوليت بــشناسيم در ایــن صــورت   

مــسئوليت دارنــده وســيله نقليــه فقــط زمــانی از بــين مــی رود کــه قــوه قــاهره وجــود داشــته    

ــيم فعــل شــخص ثالــث      ــبًال گفت ــه همــانطور کــه ق ــرود، البت ــين ب  و باشــد و رابطــه ســببيت از ب

  .تقصير زیان دیده را در حکم قوه قاهره می دانيم

 

  :مفهوم شخص ثالث و دارنده

ــه          ــک شــخص ک ــه، ی ــه اســت ک ــار رفت ــه ک ــا ب ــل در اینج ــن دلي ــه ای ــث ب ــوان شــخص ثال عن

ــذار و شــرکت           ــه گ ــن شــخص بيم ــه ای ــد ب ــی کن ــه م ــه اســت آن را بيم ــاحب وســيله نقلي ص

يله نقليــه بــه ســایرین وارد شــود  بيمــه را بيمــه گــر مــی دانــيم و اشــخاص زیــان دیــده از وســ  

توســط شــرکت بيمــه پرداخــت مــی شــود و اشــخاص زیــان دیــده از وســيله نقليــه نــسبت بــه   

  .شخص ثالث تلقی می شوند) شرکت بيمه(و بيمه گر ) دارنده(بيمه گذار 

  :اما قانونگذار مفهوم شخص را از گروهی برداشته است
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ی کــه بــه ســبب حــوادث وســایل  صــکليــه اشخا: " قــانون بيمــه اجبــاری٢بــه موجــب مــاده 

ــانون          ــن ق ــاظ ای ــالی مــی شــوند، از لح ــا م ــدنی ی ــای ب ــار زیانه ــانون دچ ــن ق ــه موضــوع ای نقلي

  :ثالث تلقی می شوند، به استثنای اشخاص زیر

   بيمه گذار، مالک یا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه-الف

   کارکنان بيمه گذار مسئول حادثه حين کار و انجام وظيفه -ب

ــسر و ه-ج ــادر و اوالد و اوالد م ــدر و م ــه       پ ــورتی ک ــذار در ص ــه گ ــل بيم ــت تکف ــداد تح  و اج

  .وسيله نقليه ای باشند که راننده یا بيمه گذار مسئول حادثه باشدسرنشين 

  

ــصره ــدیگر       :تب ــر یک ــز براب ــور ني ــدگان وســایل مزب ــه، رانن ــصادف دو وســيله نقلي ــورت ت  در ص

  .ک وسيله نقليه باشند یا نباشندشخص ثالث محسوب می شوند اعم از اینکه مال

  

  :دارنده وسيله نقليه

ــده کــسی  ــا دارن ــه مقــص    اســتآی ــا اینک ــصرف دارد ی ــه را در ت ــه وســيله نقلي ــده ود ک  از دارن

  مالک وسيله نقليه است و یا اینکه هر دو را شامل می شود؟ 

آنچــه قــوی تــر بــه نظــر مــی رســد ایــن اســت کــه بگــوئيم منظــور از دارنــده وســيله نقليــه     

هرگــاه " قــانون بيمــه اجبــاری مــی گویــد  ٣لــک آن اســت بــه همــين خــاطر اســت کــه مــاده   ما

وســيله نقليــه بــه غيــر منتقــل شــود از زمــان انتقــال بــه غيــر کليــه تعهــدات ناشــی از قــرارداد    

  ."بيمه به منتقل اليه وسيله نقليه منتقل می شود

  

  :تصادم وسيله نقليه

ــه       ــه شــرکت بيم ــایل نقلي ــاری وس ــه اجب ــث بيم ــده را    در بح ــان دی ــسارت زی ــورتی خ در ص

ــان مــسئول       ــر طبــق قواعــد کلــی مــسئوليت مــدنی را وارد کننــده زی پرداخــت مــی کنــد کــه ب

  .شناخته شود

ــه شــایعترین         ــصادم دو وســيله نقلي ــت، ت ــستی گف ــه بای ــصادم وســایل نقلي ــورد ت ــا در م ام

  .صورتی است که در آن اثر تقصير زیان دیده مطرح می شود

ــانون مــدنی ٣٣٥مــاده  ــا دو اتومبيــل و    " ق ــا دو قطــار ی ــين دو کــشتی ی ــصادم ب در صــورتی ت

ــا ســامحه او       ــصادم در نتيجــه عمــد ی ــود کــه ت ــال آنهــا مــسئوليت متوجــه طرفــی خواهــد ب امث

ــا ســامحه کــرده باشــند هــر دو مــسئول خواهنــد       حاصــل شــده باشــد و اگــر طــرفين تقــصير ی

  "بود
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  :قاعده تقسيم مسئوليت
  

  :گوناگوناجرای قاعده در فرضهای 

  :راننده هيچ یک از دو وسيله تقصير ندارد :فرض اول

وقتــی هــيچ یــک از طــرفين مقــصر نباشــد ممکــن اســت ســبب خــارجی ماننــد قــوه قــاهره    

ســـبب ورود خـــسارت شـــده باشـــد کـــه در ایـــن حالـــت جبـــران خـــسارتی صـــورت نخواهـــد   

  .گرفت

ان امــا اگــر شــخص ثــالثی خــسارت را ایجــاد کــرده باشــد شــخص ثالــث بایــستی جبــر          

ــاده    ــه موجــب م ــد ب ــانون مجــازات اســالمی  ٣٦٦خــسارت کن ــر ایجــاد ســببی   " ق ــر اث ــاه ب هرگ

دو نفــر تــصادم کننــد و بــه علــت تــصادم کــشته شــوند یــا آســيب ببيننــد، ســبب ضــامن خواهــد 

ولــی رابطــه عليــت عرفــی مــستقيم بــين فعــل آنهــا   ".امــا اگــر هيچکــدام مقــصر نباشــند "بــود 

  :و ورود ضرر وجود دارد

ــا ه ــستند و       در اینج ــسارت ه ــران خ ــه جب ــالف موظــف ب ــاب ات ــستند از ب ــصر ني ــدام مق يچک

ایــن مــسئله در مــاده . هــر کــدام نــصف خــسارت وســيله نقليــه دیگــری را ضــامن خواهــد بــود   

  . قانون مجازات اسالمی ذکر شده است٣٣٦

  تصادم در نتيجه تقصير یکی از دو راننده اتفاق افتاده باشد :فرض دوم

ــا   ــق م ــر طب ــن صــورت ب ــاده  ٣٣٥ده در ای ــدنی و م ــانون م ــایی، مــسئوليت  ١٦٤ ق ــانون دری  ق

  . تصادم بر عهده فرد مقصر است و عرف هم حادثه را به طرف مقصر منتسب می کند

  

  تصادم در نتيجه تقصير هر دو طرف واقع شده باشد: فرض سوم

ــاگونی مطــرح       ــات گون ــد و نظری ــان مــی آی ــه مي ــن فــرض بحــث از تقــسيم مــسئوليت ب در ای

  :شده است

ــده هــر وســيله  :نظــر اول ــه طــرف دیگــر وارد شــده مــی    مــسئول  رانن خــساراتی را کــه ب

  .پردازد

  . هر راننده نيمی از خسارات طرف مقابل را بپردازد:نظر دوم

 مجمــوع خــسارت بــه نــسبت درجــه تقــصير هــر یــک از طــرفين تقــسيم مــی    :نظــر ســوم

  اما آیا می توان ميزان دخالت را تشخيص داد؟. شود

  

ــه ــر :نکت ــد و هــر ســه مقــصر باشــند هــر ســه        اگ ــصادم کنن ــا هــم ت ــه ب ســه وســيله نقلي

بایستی خسارت را عهده بگيرند و هر کدام 
3
1

  .دو طرف دیگر را می پردازند خسارت 

  :جمع بين قوانين مدنی و کيفری و بيمه

 ١مهمتــرین پرســشی کــه مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه چگونــه مــی تــوان حکــم مــاده  

ــان ــاده   ق ــدنی و م ــسئوليت م ــه      ٣٣٥ون م ــانون بيم ــاده اول ق ــک ســو و م ــدنی را از ی ــانون م  ق

  اجباری را از سوی دیگری با هم جمع کرد؟
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بــه نظــر مــا هــر کــدام از ایــن قــوانين بيــان کننــده یــک قاعــده مــاهوی هــستند بــه عبــارت      

ــدی       ــيم هــيچ گزن ــالف مــسئول تلقــی کن ــاب ات ــوری را از ب ــه موت ــر دو وســيله نقلي ــه دیگــر اگ ب

ــسبيب      ١مــاده  ــر ت ــاظر ب ــانون مــسئوليت مــدنی نخواهــد رســيد چــون بحــث مــاده مــذکور ن  ق

ــرار         ــه ق ــورد مداق ــاری م ــانون بيمــه اجب ــا ق ــن بحــث را در برخــورد ب ــر بخــواهيم ای ــا اگ اســت ام

ــا ز هــم بایــستی توجــه نمــود کــه حتــی در قــانون بيمــه اجبــاری نيــز بایــستی همــه       دهــيم ب

  .يت موجود باشدارکان مسئوليت از جمله رابطه سبب

  

  :جمع بندی

وقتــی در یــک حادثــه هــر دو طــرف مقــصر هــستند و خــسارت بــه هــر دو منتــسب اســت،     

بنـــابراین مـــسئوليت هـــر یـــک براســـاس قـــانون مجـــازات اســـالمی نـــصف خـــسارت دیگـــری  

اســـت یعنـــی وقتـــی مـــسئوليت شـــخص بيمـــه گـــذار ثابـــت باشـــد آن وقـــت شـــرکت بيمـــه 

ــه شــخص بيمــ    ــه در صــورتی ک ــرده   مــسئول اســت البت ــسئوليت خــودش را بيمــه ک ــذار م ه گ

  .باشد
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  فصل چهارم

  آثار مسئوليت مدنی
  

 بعــد از وقــوع فعــل زیانبــار و احــراز رابطــه ســببيت، شــخص مــسئول چــه وظيفــه    :مقدمــه

ای در برابـــر زیـــان دیـــده بـــر عهـــده دارد؟ در صـــورتی کـــه تمـــام شـــرایط و ارکـــان مـــسئوليت 

ــد      ــدا مــی کن ــده حــق پي ــان دی ــه او وارد   مــدنی جمــع باشــد، زی ــران خــسارتی را کــه ب کــه جب

ــار آورده           ــه ب ــه ب ــرری را ک ــا ض ــد شــد ت ــزم خواه ــان مل ــل ورود زی ــد و عام شــده اســت بخواه

  .است جبران کند

ــدنی و      ــوق مـ ــه در حقـ ــسائلی اســـت کـ ــرین مـ ــسارت یکـــی از مهمتـ ــران خـ ــوی جبـ دعـ

ــن دو رشــته حقــوقی را کــه هــر روز در       ــاط ای ــه اشــتراک طــرح مــی شــود و ارتب حقــوق جــزا ب

  .دا ساختن آنها اقدام تازه ای صورت می گيرد تأمين می سازدج

  .بحث ما در مورد آثار مسئوليت های مدنی غير قراردادی است: نکته

  

   جبارن خسارت:مبحث اول

بنــابراین . در حــوزه مــسئوليت مــدنی آنچــه اهميــت دارد اعــاده وضــعيت پيــشين اســت        

ــه      ــه گون ــران خــسارت ب ــای جب ــوارد  راهه ــسياری از م ــه    در ب ــی شــده اســت ک ــيش بين ای پ

غاصــب بایــد مــال مغــصوب را  " قــانون مــدنی ٣١١وضــعيت پيــشين اعــاده شــود، مادننــد مــاده  

  ..."عينًا به صاحب آن رد نماید

تــا زمــانی کــه عــين مــال موجــود باشــد، نــه غاصــب مــی توانــد مــال دیگــری را بــه جــای آن   

ــرداختن      ــه پ ــزام غاصــب را ب ــد ال ــه مالــک مــی توان ــه مالــک بدهــد و ن ــا تــسليم مــال  ب ــول و ی پ

  .دیگر از دادگاه بخواهد

ــانون مــدنی ٣٢٩همچنــين مــاده  ــد    " ق ــا بنــای کــسی را خــراب کنــد بای ــه ی اگــر کــسی خان

در ایــن " آن را بــه مثــل صــورت اول بنــا نمایــد و اگــر ممکــن نباشــد بایــد از عهــده قيمــت بــر آیــد  

واردی کــه در مــ. اســت" اعــاده وضــعيت پيــشين  "مــواد آنچــه مــورد نظــر قانونگــذار اســت      

ــد کــه بطــور مــستمر وســيله اضــرار مــی شــود، از        ــه کــاری دســت مــی زن ــاد ب عامــل ورود زی

  .بين بردن این وسيله بهترین راه جبران ضرر است

  
   شيوه های جبران خسارت:گفتار نخست

  :جبران ضرر را از راه دادن معادل

  :معادل آنچه زیان دیده از دست داده است به سه وسيله داده می شود

  ن مثلداد -١

 پرداخت قيمت -٢

  دادن بدل -٣
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  :  دادن مثل-١

در صــورتی کــه مــال تلــف شــده مثلــی باشــد مــسئول تلــف بایــد مثــل آن را بدهــد در واقــع   

  .مسئول تلف عهده دار تهيه مثل است و مالک نيز نمی تواند قيمت آن را مطالبه کند

  : پرداخت قيمت-٢

گــر اینکــه تــوافقی صــورت  در صــورت اتــالف امــوال قيمــی بایــستی قيمــت پرداخــت شــود م  

  .بگيرد

  ):بدل حيلوله( دادن بدن -٣

معمــوًال وقتــی مــالی غــصب مــی شــود و در مکــانی قــرار مــی گيــرد کــه دسترســی بــه آن  

ــن حالــت خــود شــامل دو        ــه ای ــشده اســت البت ــيم کــه تلــف ن ــيکن مــی دان ممکــن نيــست ول

  :فرض می شود

ــت اول ــه دستر     :حال ــه اســت ک ــرار گرفت ــایی ق ــال در ج ــه م ــانی ک ــًا    زم ــه آن عرف ســی ب

  .غير ممکن است در این حالت عرف آن را در حکم تلف می داند

ــت دوم ــه آن        :حال ــد دسترســی ب ــر چن ــه ه ــرد ک ــی گي ــرار م ــعيتی ق ــال در وض ــاهی م  گ

ــدا کــرد در        ــه آن دسترســی پي ــوان ب ــيم کــه بعــد از مــدتی مــی ت ــا مــی دان ممکــن نيــست ام

ــذر اســت       ــه آن متع ــی دسترســی ب ــود اســت ول ــين موج ــت ع ــن حال ــافع  ای ــظ من ــرای حف و ب

ــال         ــه آن م ــه ب ــيم ک ــی ده ــرار م ــار او ق ــالی را در اختي ــک م ــه "مال ــدل حيلول ــی  " ب ــالق م اط

  .شود

 بــدل حيلولــه ملــک شــخص مغــصوب منــه نمــی شــود و بــه مالکيــت او در نمــی آیــد   :نکتــه

بلکـــه مـــال در نـــزد او امانـــت اســـت و اگـــر مـــال بـــدون تعـــدی و تفـــریط نـــزد او تلـــف شـــود،  

  .مسئول نيست

  
   تعيين ميزان خسارت: دومگفتار

ــه ــدان       :نکت ــيم چن ــران خــسارت صــحبت مــی کن ــدنی و جب ــسئوليت م ــه م ــی راجــع ب  وقت

بـه بحـث غـصب و برگردانـدن عـين مـال نظـر نـداریم بلکـه بحـث مـا جـایی اسـت کـه مـال نـزد                 

  .غاصب تلف شده باشد و یا اینکه مال به علت اتالف و یا تسبيب از بين رفته باشد

  د غاصب تلف شده قيمت کدام روز را باید بپردازد؟ وقتی مال نز:سئوال

ــده اســت    ــدنی آم ــانون م ــه در ق ــف      : "آنچ ــزد غاصــب تل ــی باشــد و ن ــال قيم ــه م ــی ک وقت

ــاریخ اســت کــه مــسئوليت غاصــب      ــرا در ایــن ت شــود او بایــستی قيمــت روز تلــف را بدهــد، زی

  .از رد عين تبدیل به پرداختن قيمت می شود

گــردد غاصــب بایــد مثــل آن را بدهــد و تبــدیل بــه       امــا وقتــی مــال مثلــی باشــد و تلــف      

ــت           ــن حال ــود نداشــت درای ــی وج ــال مثل ــاص م ــرایط خ ــر در آن ش ــا اگ ــی شــود ام ــت نم قيم

  .بایستی قيمت حين االداء پرداخت گردد

ــوده و مثــل آن پيــدا نــشود غاصــب    " قــانون مــدنی ٣١٢مــاده  هرگــاه مــال مغــصوب مثلــی ب

وجـــود بـــوده و از ماليـــت افتـــاده باشـــد بایـــد بایـــد قيمـــت حـــين االداء را بدهـــد و اگـــر مثـــل م

  ."آخرین قيمت را بدهد
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  :مکان معتبر برای ارزیابی خسارت

ــورت           ــا ص ــصب در آنج ــه غ ــایی اســت ک ــت ج ــصوب  براســاس قيم ــال مغ ــت م ــوًال قيم اص

البتــه اگــر مــال مغــصوب از شــهری بــه شــهر دیگــر متفــاوت باشــد و  . گرفتــه تعيــين مــی شــود

تقــل کــرده باشــد، هنگــام احتــساب قيمــت بایــد بــه گونــه   غاصــب مــال را بــه شــهر دیگــری من 

ــده بــه حالــت قبــل از       ــان دی ای عمــل کــرد کــه ضــرر مغــصوب منــه را جبــران کنــد و وضــعيت زی

  .ورود ضرر برگرداند

  . نباید جبران خسارت به گونه ای باشدکه به افزایش دارایی منجر شود:نکته

  : قانون مسئوليت مدنی مقرر می دارد٣ماده 

ــاه م ــضيه        دادگ ــوال ق ــاع و اح ــه اوض ــه ب ــا توج ــران آن را ب ــت جب ــه و کيفي ــان و طریق ــزان زی ي

جبــران زیــان را بــه صــورت مــستمری نمــی شــود تعيــين کــرد مگــر اینکــه    . تعيــين خواهــد کــرد

  .تأمين مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا قانون آنرا تجویز کند

درصــدد جبــران  آنچــه در بــاب مــسئوليت مــدنی اهميــت دارد ایــن اســت کــه قانونگــذار         

زیانهــای وارده بــوده اســت امــا بــه هــر حــال زنــدگی اجتمــاعی تــوأم بــا تقــصيراتی اســت کــه    

ــران ســبب          ــن جب ــواهيم ای ــی خ ــاالت نم ــن ح ــدارد و درای ــود ن ــدی وج ــا عم ــسياری از آنه در ب

ــرار         ــدنظر ق ــز م ــان را ني ــل زی ــا حــدودی وضــعيت کام ــستی ت ــابراین بای ــران شــود بن ــرت دیگ عب

  .دهد

  .وليت مدنی در این زمينه قابل توجه است قانون مسئ٤ماده 

 در حــوزه مــسئوليت مــدنی هيچگــاه نبایــد بــه دنبــال عبــرت گــرفتن دیگــران باشــيم    :نکتــه

ــده       ــان دی ــا حــد امکــان بایــستی خــسارت زی بلکــه صــرفًا بحــث حقــوق افــراد مطــرح اســت و ت

  .جبران شود و اگر عامل زیان چيزی نداشت او را رها می کنيم

  

  ی تأمين جبران خسارت راهها:گفتار سوم

ــاگونی       ــدهای گونـ ــذار تمهيـ ــد قانونگـ ــاقی نمانـ ــشده بـ ــران نـ ــسارتی جبـ ــه خـ ــرای اینکـ بـ

  :اندیشيده است

  ایجاد مسئوليت تضامنی -١

 بيمه اجباری مسئوليت -٢

  تأسيس صندوق تأمين خسارت بدنی -٣

  

  : ایجاد مسئوليت تضامنی-١

مــاده  : اننــدمــسئوليت تــضامنی اســتثنایی اســت و محتــاج تــصریح قانونگــذار اســت، م       

  . قانون مسئوليت مدنی١٤ قانون مدنی و ذیل ماده ٣١٨

  : بيمه اجباری مسئوليت -٢

بيمــه یــک نــوع تعــاون اجتمــاعی اســت و نــوعی تجــارت اســت، در واقــع هزینــه هــا از           

جيــب افــراد بيمــه گــذار پرداخــت مــی شــود ولــی در برخــی مــوارد قانونگــذار بيمــه را اجبــاری     

  .که احتمال خطر زیاد استمی کند و آن در مواقعی است 
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ــال اول ــه موجــب     :مث ــد ب ــن موضــوع صــدق مــی کن ــوری ای ــه موت  در خــصوص وســایل نقلي

ــاده  ــانون ســال  ١م ــأموران شــهربانی مــی     ١٣٤٧ ق ــاری اســت و م ــسئوليت اجب ــن بيمــه م  ای

  .توانند از حرکت وسایلی که بيمه نشده اند جلوگيری کنند

 بــه خــسارات ناشــی از کــار بــه      بيمــه اجبــاری مــسئوليت کارفرمــا نــسبت    :مثــال دوم

  ) قانون مسئوليت مدنی١٢ماده (اشخاص ثالث 

ــال ســوم ــار   :مث ــر حــوادث ناشــی از ک ــارگران در براب ــاری ک ــه موجــب مــاده  :  بيمــه اجب  ٣ب

ــأمين اجتمــاعی   ــانون ت ــب     "ق ــار و ترتي ــوع ک ــارگران خــود را صــرفنظر از ن ــد ک ــان موظفن کارفرمای

نــزد ســازمان بيمــه ) م از نقــدی یــا غيــر نقــدیاعــ(اســتخدام و نحــوه پرداخــت مــزد یــا حقــوق  

  "نمایند

  

  : تأسيس صندوق تأمين خسارت بدنی-٣

 قــانون بيمــه اجبــاری مــسئوليت دارنــدگان وســایل نقليــه موتــوری        ١٠بــه موجــب مــاده   

ــی ــودن          : "زمين ــه نب ــت بيم ــه عل ــه ب ــث ک ــه اشــخاص ثال ــدنی وارد ب ــای ب ــران زیانه ــرای جب ب

ــه،     ــرارداد بيم ــالن ق ــه، بط ــرار      وســيله نقلي ــر، ف ــه گ ــأمين بيم ــق ت ــه، تعلي ــرارداد بيم ــق ق تعلي

گــردن و یــا شــناخته نــشدن مــسئول حادثــه و یــا ورشکــستگی بيمــه گــر قابــل پرداخــت            

بــدون اســتثنای (نباشــد یــا بطــور کلــی بــرای جبــران خــسارتهای خــارج از شــرایط بيمــه نامــه    

نی صــندوق تــأمين خــسارتهای بــد   "صــندوق مــستقلی بــه نــام    ) ٤مــوارد مــصرح در مــاده   

  .تأسيس می شود که به وسيله شرکت سهامی بيمه ایران اداره خواهد شد

  . در خصوص خسارتهای مالی نمی توان از محل این صندوق استفاده کرد:نکته

  
   اثر قراردادها در مسئوليت :مبحث دوم

ــن مــسئوليت        ــا قراردادهــای خــصوصی ای ــوان ب ــا مــی ت ــدانيم آی ــر مــسئوليتی را محــرز ب اگ

   یا خير؟را بر طرف کنيم

  :این قراردادها را می توان به دو گروه متمایز تقسيم کرد

قراردادهـــایی کـــه پـــس از ورود ضـــرر بـــين مـــسئول جبـــران آن و زیـــان دیـــده بـــسته  -١

  .می شود و ميزان خسارت و چگونگی جبران آن را معين می سازد

ــاره زیانهــای      -٢ ــسته مــی شــود و طــرفين درب ــيش از ورود خــسارت ب قراردادهــای کــه پ

  .الی آینده تصميم می گيرنداحتم

  

ــت    ــستی گفـ ــروه اول، بایـ ــورد گـ ــول     : در مـ ــورد قبـ ــسارت مـ ــد از ورود خـ ــلح بعـ ــوذ صـ نفـ

  .حقوقدانان قرار گرفته است و چنين صلحی نافذ است

امـــا در مـــورد گـــروه دوم یعنـــی جـــایی کـــه قـــرارداد پـــيش از ورود خـــسارت بـــسته مـــی   

  :شود، خود به دو قسم تبدیل می شود

  سئوليتشرط عدم م) الف

  وجه التزام) ب
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   شرط عدم مسئوليت:گفتار اول

قراردادهـــایی کـــه بـــين مـــسئول و زیـــان دیـــده احتمـــالی آینـــده بـــسته مـــی شـــود و بـــه 

  .موجب آن مسئول از پرداختن تمام یا بخشی از خسارت معاف می گردد

 آیــا چنــين قــراردادی از لحــاظ حقــوقی مــؤثر اســت؟ آیــا چنــين قــراردادی بــا نظــم   :ســئوال

  ی منافات دارد یا نه؟عموم

ــا         ــابراین حتم ــراء اســت و بن ــوعی اب ــسئوليت ن ــدم م ــه شــرط ع ــد ک ــه ان ــراد گرفت برخــی ای

ــده اســت         ــود نيام ــن بوج ــا دی ــه اینج ــد، در حاليک ــد باش ــن موج ــستی دی ــرط  . بای ــابراین ش بن

  .عدم مسئوليت قابل قبول نيست و نفوذ حقوقی ندارد

ــه  ــراد دوم اینک ــه اع  :ای ــه در نتيج ــدنی ک ــسئوليت م ــرم و شــبه     م ــد شــبه ج ــالی مانن م

ــد و  ــای           ... عق ــا قرارداده ــوان ب ــی ت ــومی اســت و نم ــم عم ــه نظ ــوط ب ــد مرب ــی آی ــار م ــه ب ب

  .خصوصی آنها را مرتفع نمود

ــراد اول ــراء قيــاس مــع الفــارق اســت چــون    :پاســخ ای  قيــاس شــرط عــدم مــسئوليت و اب

  .موضوعات متفاوتی دارند

ــراد دوم  ــه ای ــس از ورو  :پاســخ ب ــده پ ــان دی ــر زی ــویش    اگ ــد از حــق خ ــشه بتوان د آن همي

  !بگذرد چرا این اجازه را نباید پيش از ورود خسارت برای او شناخت؟

  

  :شروط نامشروع

ــدارد، در دو           ــات ن ــومی مناف ــم عم ــل و نظ ــا عق ــوًال ب ــسئوليت اص ــدم م ــرط ع ــه ش ــا اینک ب

  :مورد باید آن را نامشروع و بی اثر دانست

نــسبت بــه زیانهــای وارد بــه شــخص  در مــوردی کــه موضــوع قــرارداد مــسئول نبــودن   -١

ــوق         ــا آزادی و حق ــسمی او باشــد و ی ــه ســالمت ج ــوط ب ــسارت مرب ــواه خ اســت خ

  .مربوط به شخصيت

در مــواردی کــه شــخص بــه عمــد باعــث ورود خــسارت مــی شــود و آگاهانــه بــه            -٢

اعمــالی دســت مــی زنــد کــه در نظــر عــرف در حکــم عمــد اســت اســتناد بــه شــرط    

 .تبر است و با نظم عمومی مغایرت داردعدم مسئوليت دراین موارد غير مع

  

  )وجه التزام( شروط کيفری :گفتار دوم

شـــرط کيفـــری تـــوافقی اســـت کـــه بـــه موجـــب آن طـــرفين ميـــزان خـــساراتی را کـــه در   

ــيش معــين مــی ســازند        ــد پرداخــت شــود از پ ــا ایجــاد ضــرر بای ــرارداد ی صــورت عــدم اجــرای ق

ــابراین بــرخالف شــرط محــدود کننــد   حــداکثر ميــزان خــسارت را تعيــين  مــسئوليت کــه تنهــا . بن

  .می کند در این گونه شروط مبلغ آن بطور مقطوع معين می شود

ــانون مــدنی ٢٣٠مــاده  ــه شــرط شــده باشــد کــه در صــورت تخلــف     " ق ــر در ضــمن معامل اگ

متخلــف مبلغــی بــه عنــوان خــسارت تأدیــه نمایــد، حــاکم نمــی توانــد او را بــه بيــشتر یــا کمتــر   

  "حکوم کنداز انچه که ملزم شده است م

 در سيــستم حقــوقی ایــران موضــوع تعــدیل وجــه التــزام بــه رســميت شــناخته          :نکتــه

  .نشده است وقاضی یا دادرس نمی تواند وجه التزام را تعدیل کند



  ٤حقوق مدنی   
------------------ 

 ٤١

  :تکمله

بخـــش دوم کتـــاب وقـــایع حقـــوقی در مـــورد غـــصب، اســـتيفای نـــاروا، اداره فـــضولی مـــال 

  .غير است

ــرد     ــا از پ ــيم هــدف م ــبًال گفت ــه ق ــانطور ک ــدنی، شــاخت   هم ــسئوليت م ــه مباحــث م اختن ب

ــران خــسارت اســت، و قــصد وارد شــدن در مباحــث غــصب، اســتيفای       ــه جب ــوط ب مباحــث مرب

ــاروا و اداره فــضولی مــال غيــر را نــداریم، ایــن مــوارد ضــمان قهــری هــستند ولــی مــسئوليت      ن

مــدنی بــه معنــای جبــران خــسارت بــه شــمار نمــی رود، بنــابراین وارد ایــن مقولــه نمــی            

ولــی توصــيه م یــشود بــه عنــوان مطالعــه جنبــی، حتمــًا ایــن قــسمت را مــورد توجــه     . شــویم

  .قرار دهيد

دانــشجویان گرامــی مــی تواننــد بــرای تکميــل مباحــث مــروبط بــه مــسئوليت مــدنی، کتــب    

  :زیر را مطالعه نمایند

  رجمه حميد ادیب ت← نوشته پاتریس ژوردن ←اصول مسئوليت مدنی  -١

  ترجمع دکتر محمد اشتری← نوشته ميشل لوراسا ←مسئوليت مدنی  -٢

   حسينعلی حسينی نژاد←مسئوليت مدنی  -٣

  

  

  

  با آرزوی توفيق

  

 


