
 

 نويسند سوگند هب قلم و آنچه مى  

 4جزوۀ حقوق مدنی  
 الزامات خارج از قرارداد )مسؤولیت مدنی( 

 مدرس: دکتر امید مالکریمی 
 دانشگاه  و عضو هیأت علمی وکیل پایه یک دادگستری

 1402آخرین ربوزرسانى:  
 انگیزی که دنبالش بودید این جزوه است!حیرت

های  ی این درس در دانشگاهسالههای حقوقی مثل وکالت، قضاوت و سردفتریه! با توّجه به تدریس چندینترین درس در همۀ آزمونکیه که ندونه درس حقوق مدنی، مهم
ِت  مختلف، تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و ساده فهم دسترسی نداشته و بعضًا درگیر َتَشتُّ

طوِر کاملی رو تهیه کنم که شرِح روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی  شوند کتاِب کوچِک جزوهمنابع می
ارشد  ( و کارشناسیسراسریو    آزاد ،  پیام نورزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی )دانشگاه  ی این جتدوین شود که نظِم منطقِی اوون به سردرگمی تبدیل نشه. مطالعه

شود. ضمنًا باید بگم:  های کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت و سردفتری، توصیه میهای تخصصِی حقوقی مانند آزمونالخصوص داوطلبان شرکت در آزمونو علی
به  ده که  حقوقی  رواِن  و  َسُبک  جزوۀ  شگفت ها  میطور  قول  و  دادم  توضیح  رسا  و  گیرا  و  شیوا  سایتم  انگیزی  از  رو  اوونها  از  یکی  فقط  اگه  که  دم 

(www.mollakarimi.ir بگیرید و مطالعه کنید ) کنید!به جزواتم اعتیاد پیدا می 
  ه ی  خوام ی. میحقوق  ی هاجزوات آزمون  ۀ کنند نی تدو  نطوری و هم  ی دادگستر   ک ی   ه یپا  ل یو وک  ی علم  أت یهستم مدرس دانشگاه، عضو ه  ی می مالکر   د یام داستان من:  

تعر  براتون  ا  م یکه مدرک کارشناس  ی زمان   ادمهی کنم،    فی داستان جالب  جزوات در    ا ی   یصوت   یها لی فا  یمجاز   ی در فضا  ینجور یرو گرفتم خب اوون موقع مثل االن 
خط    هیرو با    گفتن یم  دیاسات  را که   یتهران بود شرکت کرده بود و سِر کالس جزوات   یکه تو   یاز مؤسسات آموزش   یک ی   ی کالسا  یداشتم که تو   ی دوست  هی دسترس نبود؛  

بگذاره، بهم گفت که من    ارمیاونها رو در اخت  ِی ها در اون زماُن نداشتم ازش خواهش کردم که کپنوشته بود؛ خالصه من هم که تواِن شرکت در اوون کالس ی بد   یلیخ
تهران )که آدرس همون   ی ندارم؛ گفت که برو فالن آدرس تو  ی کپ  یۀ و امکان ته ی و دسترس  خونم یآزمون وکالت م  ی که در شهرستان دارم و برا  ی اخونه  هی  ی اوومدم تو 

همون واحد انتشارات اون مؤسسه نشسته    ا ی  ر یقسمِت تکث  ی تو   ی ُمِسنّ   ی آقا  هیو رفتم اونجا،   م بود( برو واحِد انتشاراتش و جزوات رو ِبَخر! خوشحال شد ی آموزش  ۀمؤسس
انجام    یمؤسسه است که داره کاِر تجار   هی   نجایپسر جون! ا  نیگفتم که نه! گفت بب  ؟یمؤسسه هست  یبهم گفت دانشجو   خوامیرو م   دیات فالن اس  ۀبود و تا گفتم جزو

اوون استاد در اوون درِس خاص    یهامؤسسه که کالس  نیهم یکنم و ِبَدم به دانشجوها ری به من که تکث  دهیم  یا صفحه 200 ۀجزو  هی ادکه مثاًل است ی نجور ی ا  دهیم
  د، یخش هنوز حرفم تموم نشده!«؛ گفتم: »بب  سای گفت: »وا   ن؟«؛ی ها رو به من بد جزوه  نیخواهش کنم که هم  تونمیرو شرکت کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم: »م

https://www.mollakarimi.ir/
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رو ِبده    یدستورالعمِل قبول  ایفرمول    ای  دیکه کِلّ کل   ست ی ن  ینجور یقرار داده ا  دانشجوها  اریرا در اخت  یپی تا   ِی اصفحه  200  ۀ!« ادامه داد که »اون استاده که جزود ییبفرما 
و گفت    یپیتا  ۀجزو  ن ی مکمل ا  شهیم  س ی نودست   ۀجزو  و   سن ی که بنو  گهیها سِر کالس جزوه هم م شه!« ادمه داد که: »همون استاد به بچه  ریبه دست من که تکث 

ناراحت شدم    یلی!«؛ خاسی نجور ی که اصالحش کنن!« ادامه داد: »بعله ا   گه یها م کالس به بچه  وجود داره که سرِ   ی رادات ی هم ا  شدهپ یتا  ۀ جزو  ن یدر هم  نکه ی تر ا جالب 
! زنگ زدم  چوندیهم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پ  گهی دارن قبول بشن، از طرف د  ی مالتوان    ایدارن    ی کالسا دسترس  نی که به ا   یی اوونها  دی چرا با   نکهی از ا 

کن، البته بازم نگفت که    ی بردار و از جزوات ُنت   نجا یا  ایکه باهام انجام داده بود شد، خواست جبران کنه، بهم گفت پاشو ب  ی قراره؛ متوّجِه کار   نی بهش گفتم ماجرا از ا 
رفتم    دم یبودن« َاَصن تو ذاتمه کوب  ر یگیاضافه بشه! منم که »ُمصر بودن« و »پ   ب ی رق  هی  خواست یرده بود و نمک  نهی حق داشت چون هز   دی ! شا دمیمرو    هایبهت کپ

  یبردار ادداشت یو    نم یکه ُماّلها دارن بهم داد که بنش  ییزهایم   نی دونه از ا   کی کرد و    ییرای راه بودم و خالصه بهم محبت کرد و سه شبانه روز ازم پذ   یاونجا؛ پنج ساعت تو 
با اتوبوس در مس   نکهی کنم؛ بعد از ا که نوشته بودم!( نگاه    نقدری دسِت راستم که کبود شده بود )ا   ۀکه داشتم به انگشت بزرگ  یبرگشت بودم در حال   رِ یکاَرم تموم شد و 

  شرفت ینداشت مسّلما از پ  ی مال ییها رو هم به جهت عدم تواناکالس  نی حضور در ا   ان که من داشتم رو نداشت و امک  ی ق ی رف  ن ی ا   یک ی فکر بودم که اگه    ن ی ا یتو  کردمیم
هم    ید یکه معدود اسات   می البته بگذر   شه،یُمستعد م  یها نقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن آدم  یتو   کردنیکه فقر و زندگ  شدیم   نی ا   جه،یو البته نت   موندیباز م

هام  از معلم  یکی جمله از    هی   هوی فکر بودم که    نیمستعد مسؤولند؛ تو هم  یها آدم  نی ا  شرفت ی و اونها هم در خصوص عدم پ  دوننیم  اتی رو در ماد   زیهستند که همه چ
عًا خ  از یکه ن  یی به اونها  نده ی از کاِرت رو در آ   ی بخش هیکه    ی اومد، گفته بود که: »اگر با خدا وعده کن  ادم ی  خالصه به    «،یر ی گیم   ی خوب جواب    ی کن  ریبه خدمت تو دارن َتَبرُّ

اختصاص    گانی جزواِت را  ِن ی م رو به تدواز زمان  دهمکی  نطور یقضاوت و هم  ا ی به َدِه پوِل حاصله از وکالت    کی ( قول دادم که اگه قبول بشم  گمیبابا )»خدا« رو ماون بزرگ
  َدهاالن    کنم یم رو شروع مَوعده  ی خدا( دادم و گفتم بهش که: »از فردا، اجرا  ی عنی رو بعد از مادرم، به خودش )  م یقبول  ِن ی ر ی شد که ساِل بعدش، خبِر ش  ینجور ی بدم؛ ا 

  ن ی وقتم رو به ا   به َده؛ بلکه ُنه به َدِه ماَلم و  کیرو کامل کردم؛ البته بگم که من َنه    ی حقوق  یها در آزمون  ی قبول یبرا ازیو من تماِم جزواِت مورِد ن  گذرهیسال از اون روز م
به گفته قرآن »رحمت    نکهی رحمت بود؛ خالصه ا  یۀرو سِر راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون ما   ییهاها آدمسال  نی و البته خدا در تمام ا  دادممهم اختصاص  

جزواتم روزانه صدها مرتبه    نکه ی ا   زُخرسندم ا   دیخونیبار م  نیاول   ی متن را برا  ن ی امروز که ا  دم؛ی امورم د  یۀ او را در کل   ی هااست!« و من دست   کی نزد  کوکارانیخدا به ن
ها )البته در  در آزمون ت ی موفق  یجزواتم برا ۀندارم که مطالع  دی من ترد کنن؛یها صحبت ماون بودننقصیبودن و بو خدا را شاکرم که داوطلبان از کامل شودیدانلود م

  ۀو اگه به معجز   د یاز جزوات رو دانلود کن   یکی خواهش از شما دارم که فقط    ه ی ( و  شهیم  روزاست )و دائمًا ب   گانی کاماًل را جزوات    نی است. ا  ی کنار خواندن  قانون( کاف
دست    یمنابع کنکور   نی دارم؛ بدون وجود شما َمحاله که به ا   ازیبه کمک شما ن  ریکاِر خ   نی گسترِش ا  ی من برا  ن،یکن  یتون معرفها رو به دوستاناون  نی برد  ی ها پِ اون

 !گردهیشما هم بهتون برم  رِ یخ کارِ  نی ا  دیکنند. البته بدون دا یپ 

باید بگم که جزواِت سایِت    با توّجه به سرفصل و حّتی این نوشته    MollaKarimi.irدر آخر، 
ً
های  های جدید و آخرین تغییرات قوانین و تست دائما

 از سایت، نسخۀ به    شدۀ جزوهنسخۀ چاپ یا  پی.دی.افشه و چنانچه  های حقوقی هر سال، به روز میآزمون
ً
رو در دست دارید بهتره مجددا

کنید دانلود  رو  متفا روز  که  داریم  کارگاهی  ما  ضمنًا  کارگاه.  بقیۀ  از  میوت  که  است  حقوقی«  محتوای  تولید  »کارگاه  ما،  کارگاِه  اسِم  اینستاگرام  هاست!  تونید 
(@vekalatyar ( و تلگراِم ما )omidmollakarimi@ .رو دنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید ) 

برداری از آن،  تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشته و تکثیر و نسخه  معلم )امید مالکریمی(ها و مؤسسات آموزشی توسِط : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوّجه
گارنده، سپاسگزاِر خوانندگانی خواهد بود که نظرات، پیشنهادها و  ن  آور است. باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضمانبدون قصد سودجویی و »تنها با ذکر منبع« مجاز می

« بیان فرمایند.به صورت چریکی، کِلّ حقوق مدنی را آموزش  mollakarimi.omid@gmail.comهای فوق یا ایمیل »از راه  انتقادات خود را پیرامون این نوشتار
های ساده توضیح داده بشه مثل  ای که به سادگِی خوردِن یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا آن را بفهمید. مفاهیم حقوق مدنی اگر بدون مثالخواهیم داد به گونه

کنیم که این قورباغه را ببوسید. ما اوون قدیما که دانشجوی کارشناسی بودیم، استادامون بهمون  رباغۀ زشت، تحّمِل اوون سخت است اما در این نوشته، کاری مییک قو
شدیم  ۀ چِقِر فقهی و حقوقی مواجه میسلمبسری اصطالحات قلمبهگرفتیم با یکمون میهای ایشون رو دست کردند. وقتی کتابکتابای مرحوم کاتوزیان رو معرفی می

های دورۀ  شدیم؛ البته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطالحات رو در سالرفت و زده میمون سر میفهمیدیم و نهایتًا حوصلهکه ازش چیزی نمی
گفت و بعد، برامون خواندِن اصطالحاِت  های روشن برامون قّصه میاستانی و با مثالدونستیم و یکی باید اّول به زبوِن دفهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمیکارشناسی نمی

ها و  ها، دهه هفتادیهای اجتماعی«، ادبیات عامیانه رو ترویج دادن و مخاطِب عمدۀ این شبکههای اخیر که »شبکهشد! در سالثقیل و دشوار، مثل خوردن هلو می
گم و  گویی«؛ خالصه اینکه، مدنی رو به طور کامل میبه زبون اینستاگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصاًل هنِر معّلمی یعنی »سادهها هستند، معلِم حقوق باید  هشتادی

 دم!کنم؛ قول میشما رو معتاد به َروِش خودم می

 اه تقدیم نشده است ؛ تقدیم هب گمنامان!حال هیچ هب آنتقدیم هب تمام کسانى که اتهب

https://t.me/OmidMollaKarimi
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قانون بیمه اجباری  ( و نیز  1339)مصوب    قانون مسؤولیت مدنیمتن    به همراه  4حقوق مدنی  به  قانون مدنی مربوط  مواّد    یمطالعه  :نآغازینکتۀ  
فصل ششِم بخِش اّوِل کتاِب چهارم قانون مجازات اسالمی  و  (  1395)مصوب    خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 

مباحث مطرح نموده و آنها را توضیح داده    الِل این قوانین را در خِ ت  اهمیّ   موردِ   موادِّ   ،اما مؤلف   ،شودتوصیه می   جزوه در کنار این    ( 1/2/1392)مصوب  
 .است

رخ    ی قراردادتعهداِت  از    تربیش،  شود و الزامات خارج از قراردادایجاد می  «بدون وجود قرارداد»ی از تعهدات هر شخص،  : بخش مهّم ه درسیتوج
قواعد ناظر بر الزامات خارج از قرارداد است. هدف از   دهد. به همین جهت، اطالع از مقررات مربوطه بسیار مهم است و این درس در صدد تبیین می

 ، است.گیردمی اشخاص قرار  اسباب و آثار الزاماتی که خارج از قراردادها بر عهده  یاین درس، مطالعه 

گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعدۀ عادالنه از دیرباز  موظف به جبران خسارت دیگری است می  ،در هر مورد که شخص 
ن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص  وجود داشته است که »هر کس به دیگری ضرر بزند باید آ

 وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه کند.« 

 : ادارۀ فضولی مال2: ایفای ناروا؛  1شود )مسؤولیت مدنی به معنای خاص( شامل:  الزامات خارج از قرارداد یا الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می 
 : داراشدن بالجهت )استیفای نامشروع(. 7: استیفاء؛ 6: تسبیب؛ 5: اتالف؛ 4: غصب و آنچه در حکم غصب است؛ 3غیر؛ 

اساس اگر هرکس به    ین و مقررات است و بر ا   ینقوان  یکسری  یتهر شخص وجود دارد رعا  ی که برا   یالزام  :مسؤولیت مدنی )به معنای عام(
معنا است    ین قاعده بد   ین شده است. ا   یر تعب  «االسالمی که در فقه از آن به قاعده »ال َضَرَر وال ِضراَر ف  ید آن را جبران نما   یستی وارد کند با  ی ضرر   یگرید

  یجۀ ت در ن  یاشده است که هر کس عمدًا    یان ب یوهش   ین موضوع بد  ی،مدن  یتقانون مسؤول  1  ۀنشده است. در ماد یهتوج ری گونه ضر   یچ که در اسالم ه 
 . باشدی از عمل خود م یشود مسؤول جبران خسارت ناش یگری به د ی معنو  یا  ی که موجب ضرر ماد یا لطمه  یر،در اثر تقص  یو به طور کلّ  احتیاطییب

شود که باید خسارات شخص یا اشخاصی را که به واسطۀ این  برایشان مسؤولیت ایجاد می   به واسطۀ نقِض عهد اگر اشخاص، تعهدات را نقض کنند  
 خسارت وارد شده است، جبران نمایند. مسؤولیت مدنی )به معنای عام( بر دو قسم است:  آنها نقض عهد به 

طرفین نقض شود، شخصی که اقدام  اند توسط یکی از : اگر تعهداتی که اشخاص به موجب قرارداد بر عهده گرفته مسؤولیت قراردادی .1
 به نقض این تعهدات کرده است، مسؤول جبران خسارت طرف مقابل است.

: اگر تعهدات غیرقراردادی، یعنی تعهداتی که به واسطۀ قانون یا عرف  الزامات خارج از قرارداد )مسؤولیت مدنی به معنای خاص( .2
نرساندن به دیگران، عدم تصّرف غاصبانۀ  رعایت احتیاط در حرکت، آسیب   به عهدۀ اشخاص گذاشته شده است )رعایت مقررات رانندگی، 

 دیگران( نقض شود شخصی که اقدام به نقض تعهدات کرده است مسؤول جبران خسارات است. امواِل 

 اوصاف الزامات خارج از قرارداد: 

ناشی از ارادۀ اشخاص نیست. مثاًل اگر فردی مالی را غصب کند، هرچند   آثار آنها هستند چون   وقایِع حقوقیالزامات خارج از قرارداد،  .1
شود، بلکه قانون او را ملزم به  ملزم به بازگرداندن آن مال نمی   به واسطۀ ارادۀ خودممکن است این غصب، ارادی باشد، اما غاصب  

بلکه به حکم قانونگذار، اثر بر رخداد مترّتب    ناشی از ارادۀ غاصب نیست  این الزاِم خارج از قراردادآثار  بازگرداندن مال کرده است یعنی  
 .شودمی

اند، زیرا آنها ناشی از ارادۀ اشخاص نیست، بلکه ناشی از حکم قانون است،  که الزامات خارج از قرارداد، در شمار وقایع حقوقیدرست است  .2
)مثل اتالف غیرارادی    غیرارادی )مانند غصِب ارادی یا اتالِف عمدی( باشد یا    ارادی این الزامات خارج از قرارداد، ممکن است    تشکیِل اما  

 است.  غیرارادی آثار آنباشد اما مال غیر به واسطۀ اصابت غیرعمدی قسمتی از بدن(  
 مانند غصب هستند.، منشأ نامشروع، مانند استیفای مشروع از مال یا عمل غیر هستند، یا ناشی از منشأ مشروعاین الزامات یا ناشی از  .3
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ناشی از منشأ مشروع باشند، مانند استیفای مشروع، »شبه عقد« نام دارند و اگر ناشی از منشأ نامشروع باشند،   الزامات خارج از قرارداداگر  .4
 مانند اتالف و غصب، »جرم« یا »شبه جرم« نام دارند. 

یا    منفیاین الزامات ممکن است جنبۀ   .5 منشأ ورود خسارت، جنبۀ منفی الزامات خارج از    کردِن ال، برطرف داشته باشند. برای مث   مثبتو 
مالی که تلف شده است یا دادن تفاوت قیمت مالی که دچار کسر قیمت شده است   مثل یا قیمِت  مال یا دادِن  المثِل اجرت  قرارداد و پرداخِت 

 1بت الزامات خارج از قرارداد است. یا تعمیر مالی که خراب شده است یا بناکردن دیواری که خراب شده است، جنبۀ مث

 : اخالقی مسؤولیتمدنی و  مسؤولیت تفاوت 

توان خسارتی را از دادگاه  درونی دارد و نمی  ۀش جنب مسؤولیت است و    مسؤول   از لحاظ اخالقیهر کس دیگری را متأثر کند    ، اخالقی  مسؤولیت در    -1
 با هم تفاوت دارند.  بنابراین این دو در ضمانت اجرایی یجاد ِدین است؛ و سبب ا  دارد ضمانت اجراییمدنی   مسؤولیتاما ؛ مطالبه کرد

های دیگه اوون کار رو  )همین که وجداِن اوون بابا درد بگیره! یا وجداِن آدم  شرط نیست  ورود ضرراخالقی    مسؤولیتتفاوت دیگر آن است که در    -2
اگر خاطرتان باشد در مدنی سه  )  است مسؤولیتق از ارکان تحقّ  مدنی ورود ضرر یکی مسؤولیتولی در  ناشایست بدونه، اوون شخص، مسؤول است(

ق ضرر  ق مسؤولیت اخالقی منوط به تحقّ کنم: تحقّ تکرار می   . (خواستیمضروری است و آن را می  ،ضرر ورود  هم    «مسؤولیت قراردادی»در    2گفتیم 
 نیست. 

  مسؤولیتشود لیکن فاقد  اد می یجاخالقی ا   مسؤولیت  ،خطای انسان   ۀیج در بسیاری از موارد در نت  دارد. همچنین قلمرو این دو عنوان با هم فرق    -3
مدنی قابل قبول بوده ولی از    مسؤولیتپرداخت خسارت هر چند سنگین در قبال خطایی کوچک از لحاظ    ،عبارتی در بسیاری از موارده  ب  مدنی است.

 نه است. اخالقی غیرعادال  مسؤولیتلحاظ 

تقصیر  صرفًا  مدنی امروزه    مسؤولیت اخالقی فرض کنیم بایستی تقصیر را ثابت کنیم اما در    مسؤولاخالقی برای اینکه شخص را    مسؤولیت در    -4
قصیر  تهمیشه در مسؤولیت اخالقی نظریۀ    ،به عبارت دیگر  ، قصیر استمسؤولیت اخالقی همواره مبتنی بر تۀ مهم:  ت نک   .نیست  مسؤولیتشرط ایجاد  
 تقصیر است و گاهی نیست.   ۀ کنیم اما در مسؤولیت مدنی گاهی نظریرا قبول می

  به فرِض   کند.موجبات جبران خسارت را فراهم می  ،ضرر   ورودِ  رِف دارد و ِص   جنبه نوعیمدنی    مسؤولیت داشته و    جنبه شخصیاخالقی    مسؤولیت  -5
 . که ممکن است کارفرما مقصر نباشدمثال در بسیاری از موارد در روابط کارگر و کارفرما، خسارت وارده به کارگر را بایستی کارفرما جبران کند در حالی

ود دارد در حالی که در مسؤولیت مدنی اصواًل تناسب وجود  تفاوت مهم: در مسؤولیت اخالقی میان درجۀ تقصیر و میزان مسؤولیت تناسب وج  -6
 ندارد. 

 : کیفری مسؤولیتمدنی و  مسؤولیت تفاوت 

  ، را مرتکب شود برابر قانون  یا قوانیِن خاِص دیگر  در قانون مجازات اسالمی  شدهبینی پیش  ۀ مجرمان  رفتارهای از    هر کس یکی:  کیفری  مسؤولیتتعریف  
 بودن جرم است. در مسؤولیت کیفری، اصل، غیر قابل گذشت است.  کیفری مسؤول

مدنی حتی اگر در قانون    مسؤولیتاما در    بینی شده باشددر قانون به عنوان جرم پیش   ،مجرمانه   رفتارِ شود که آن  کیفری وقتی ایجاد می  مسؤولیت  -1
 مسؤولیت   ۀمحدود  ، جبران خسارت در نظر گرفته شود. با این وصف  ،دیده زیانشود برای  خسارت باعث می   ورودِ   رِف جرم تلقی نشده باشد ِص   ، هم عمل 

 
 . 490محمدمهدی توکلی؛ آموزش جامع حقوق مدنی )جلد اول(؛ انتشارات مکتوب آخر؛ صفحۀ  1
 مراجعه کنید. https://www.mollakarimi.irسایت به وب  خیلی هم خوبه! مدنی سه که ۀجهت دریافت جزو 2
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احتیاطی به دیگری خسارتی وارد کند  مباالتی و بی است؛ اینجوری که: هر کس بر خالف حق و در اثر بی   کیفری  مسؤولیتتر از  گسترده   مدنی بسیار
 باید آن را جبران کند. 

کیفری    مسؤولیتجامعه ندارد اما در    دیده است و کاری به دیگر افرادِ مدنی صرفًا جبران خسارت یک شخص تحت عنوان زیان   مسؤولیت هدف    -2
جبران  هدف از مسؤولیت مدنی »  و عدالت در جامعه است.  تمجرم، اصالح فرد و ایجاد نظم و امنیّ   شخِص   هدف یک شخص نیست بلکه بجز مجازاِت 

دهد« البته در کناِر این،  ولی مجازات )در مسؤولیت کیفری( »واکنش یا دفاعی است که جامعه در برابر مجرمان نشان می  ، « استدیدهزیان خسارت  
 دهند. های کیفری »جبران خسارت زیاندیده از جرم« را با »مجازات« حکم می دارد؛ یعنی مثاًل بعضًا دادگاه نگاهی به حفظ حقوق خصوصی همنیم 

مدنی وجود ندارد    مسؤولیتکیفری وجود دارد ولی    مسؤولیت  ،فعال أ ای از  کیفری هم متفاوت است. در پاره   مسؤولیتمدنی و    مسؤولیتقلمرو    -3
پاره   ، جرائم سیاسی، ولگردی( مانند جاسوسی) در  از موارد همو  دارد ولی    مسؤولیت   ، ای  ندارد مثل شکستن ش  مسؤولیتمدنی وجود    یشۀ کیفری 

متعارف    ؛ یا مثاًل یک نفر در ملِک خودش تبل بزنه و به َتَبِع آن زیانی به همسایه برسد؛ در این حالت چون خارج از حدودِ صورت غیرعمدی  همسایه به
 عمل کرده از لحاظ مدنی مسؤول است اما از لحاظ کیفری نه. 

 مانند عقل و بلوغ و رشد شرط است اما در مسؤولیت مدنی شرط نیست.  شرایط عمومی تکلیفتفاوت مهم: در مسؤولیت کیفری  -4

 ق مسؤولیت مدنی اصواًل تقصیر است. ق مسؤولیت کیفری عمومًا علم و عمد است اما شرط تحقّ تفاوت مهم دیگر: شرط تحقّ  -5

دارد. در مسؤولیت کیفری اصواًل بین جرم و مجازات  تفاوت مهم دیگر: در مسؤولیت کیفری، تناسب وجود دارد اما در مسؤولیت مدنی تناسب وجود ن  -6
ر مسؤولیت مدنی تناسب وجود ندارد، یعنی مثاًل ممکنه از خطایی کوچک، زیانی گسترده به وجود  تناسب وجود دارد )مانند مسؤولیت اخالقی( اما د 

 آید.

 :«قراردادی مسؤولیت»و  )یا همون »مسؤولیِت قهری«( «غیرقراردادی  مسؤولیت»تفاوت 

تنظیمی    قراردادِ   ۀواسطه  ی است که بمسؤولیتقراردادی    مسؤولیت. غیر قراردادی )قهری(.  2. قراردادی؛  1دانیم که مسؤولیت مدنی دو جور است:  می
شود که در آن یکی از طرفین به تعهدات خود که در قرارداد گنجانده شده است عمل نکرده  قرارداد ایجاد می  قرارداد و دیگر طرِف   بین یک یا چند طرِف 

گن:  ه همین بهش میطواسبه  )اصاًل    است  مسؤول  ، طرف  ،هم  وجود قرارداد شرط نیست و بدون وجود قرارداد  ، غیرقراردادیمدنِی   مسؤولیِت اما در  
پس اگر قراردادی وجود داشت و طرف، تعهِد ناشی از قرارداد رو انجام    .ن قرارداد باشه نیست(»قهری« چون در نتیجۀ تخلف از »ارادۀ طرفین« که همو

 تونه »خسارت عدم انجام تعهد« بگیره و اسِم مسؤولیِت متعهد در مقابِل متعهٌدَله »مسؤولیت قراردادی« است. نداد، طرِف مقابل می

،  معموالً رداد کافی است ولی اثبات تقصیر الزم نیست اما در مسؤولیت مدنی )غیرقراردادی(  نکتۀ مهم: در مسؤولیت قراردادی اصواًل اثبات نقض قرا 
کند اما در ضمان قهری )مسؤولیت غیرقراردادی  پس: در مسؤولیت قراردادی، اثباِت عهدشکنِی خواندۀ دعوا کفایت می  اثبات تقصیر هم الزم است. 

 د ثابت شود که مسؤول، مرتکب تقصیر شده است.یا الزامات خارج از قرارداد( به طور معمول بای

به بحث اصلی، یک مقدمه از ورود  با مسؤولیت قهری    قراردادیمسؤولیت    :گفتیم)مسؤولیت قراردادی( می   3ای بگوییم: ما در مدنی  قبل  خیلی 
هستند اال در مورد اینکه در یکی قرارداد  درصد شبیه    99این دو با هم  گفتند: »میمرحوم کاتوزیان هم »نظر وحدت« را قبول داشتند و    شباهت دارد

نفر به شما خسارت زدند و بین شما و آن چند نفر    اگر پنج در مسؤولیت قراردادی اصل بر مسؤولیت تضامنی نیست مثاًل    هست و در دیگری نیست.«
مسؤولیت تضامنی خالف اصل است. در مسؤولیت قراردادی ضرر    ،در مسؤولیت قهری هم  مسؤولیت تضامنی خالِف اصل است.  ،اد وجود داردقرارد

   باید وارد شود، در مسؤولیت قهری هم ضرر باید وارد شود. 
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لیت قراردادی، از آنجا که وجود رابطۀ قراردادی شرط  از نظر اهلیت، مسؤولیت قراردادی با مسؤولیت قهری متفاوت است. در مسؤو   تفاوِت این دو چیه؟ 
نظریۀ  »طبق    د داشته باشد اما در مسؤولیت قهری در حقوق ایران اهلیت الزم نیست، یعنی محجورین هم ممکن استواست باید اهلیِت قراردادی وج

 هایی که اشاره شد. مسؤول باشند. پس مسؤولیت قراردادی با مسؤولیت قهری، وحدت دارند اال تفاوت  «تقصیِر نوعی

؛ آیا در اینجاها  متعهد است که خسارت را بدهد  ،طرفجاها،  در این و  آمده است  یا »عقد«    »قرارداد«  عبارات  در جاهاییدر قانون مدنی که دور بزنیم  
به عبارت دیگر آیا دعوای خسارت باید مستند به مسؤولیت قهری اقامه شود یا    قراردادی است؟،  مسؤولیت  آمده  »قرارداد« یا »عقد«های  چون واژه

 . کنیم(ذهنتان بیان می مورد را برای تشحیذِ  چند )  مسؤولیت قراردادی؟

عاریه است، پس عاریه، عقد است: »هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای ُمسَتعیر تولید خسارتی کند ُمعیر    عقدقانون مدنی در باِب    639ماده  
گویید »مسبب« یعنی بریم سراغ مسؤولیت مدنی )غیر قراردادی(  محسوب شود.« وقتی می   مسببعرفًا  خسارت وارده نخواهد بود مگر این که    مسؤول

 چه کنیم؟ ؛ عقد است باید به سراغ مدنی سه )مسؤولیت قراردادی( برویم ، اما از آنجایی که عاریه

، مسؤولیت، قراردادی است. این ماده  وکالت آمده است  عقد در باب  وکالت است و مشخص است که وقتی    عقدقانون مدنی در مبحث    666ماده  
گوید »مسبب«  خواهد بود.« وقتی می  مسؤولگردد  محسوب می   آن  مسبب شود که عرفًا وکیل  موکل  گوید: »هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی متوجه  می

چون    مطرح کند یا  غیرقراردادی(  مسؤولیت)  یعنی مسؤولیت مدنی. حاال آیا زیاندیده به خاطر واژۀ مسبب باید دعوای خسارت را از باب مسؤولیت مدنی
 قراردادی مطرح کند؟ از باب مسؤولیت  عقد است

 : برخی مصادیِق مشتبه

اگر خوب  »  :گویدگیرد که معاینه کند، و این شخص می أخذ بالسوم این است که یك نفر مالی را می  بالسوم(:  مسؤولیِت خواهاِن معامله )أخذ .1
روم . کسی که مال را گرفته آخذ بالسوم گویند. مثاًل مِن مالکریمی به یک فروشگاه موبایل فروشی می«خرمخرم و اگر بد بود نمی باشد می 

من میمی به  را  گوشی  »آن  نخریدما! میدهگویم:  هنوز  ببینم«  می ید  از دستم  ببینم  که  میگیرم  و  است:  ُافته  این  سؤال  حال  شکنه! 
با توافِق    مشتری مسؤولیِت کسی که ضرر زده ناشی از قرارداد است، زیرا  گن ای می عده   ؟ )مدنی(  قراردادیغیر است یا   قراردادی،  مسؤولیت

رجوع     مشتری تواند به مِن در اینجا مالک بر مبنای مسؤولیت قراردادی می   کنند و استدالل می  مالک، مال را به تصرف خویش در آورده است
   اما نظر مالکریمی اینه که قراردادی بین طرفیت وجود نداشته لذا مسؤولیت، غیرقراردادی است. کند.

گوییم فالنی ضامِن َدَرک است، ضامن است که چه چیزهایی را بدهد؟ مبیع  وقتی می (: 391و  390، 362مسؤولیت ناشی از ضمان َدَرک )  .2
گوییم فالنی مسؤول است؛ چه جور مسؤول است؟ قراردادی یا  ک می رَ در ضمان دَ )عین( و خسارات ناشی از بطالِن معامله را نیز باید بدهد. 

  )که البته مخالفاِن مشهوِر زیادی دارد(   طبق نظر دکتر کاتوزیان  یکیش قراردادیه!  ،دوتاش قهریه ک  رَ سه ماده داریم راجع به ضمان دَ   قهری؟ 
گوید: قرارداد باطل است و مسؤولیِت قراردادی، منتفی است. برای  می  391و    390گوید و  ضمان درک از قرارداِد صحیح را می  362مادۀ  

. مسؤولیت مربوط به برگرداندِن مال: این تعهد )تعهد به برگرداندن( ناشی از قانون است،  1:  رفِع تعارِض این مواد باید دو حالت را تفکیک کرد
. مسؤولیت مربوط به جبران خسارت ناشی 2اش برگرداَند؛ اقتضا دارد که گیرنده، مال را به مالِک قانونی چون قرارداد باطل است و قاعدۀ ید 

اند که اگر مبیع یا ثمن به  معامله مبنی بر به دست آوردن عوضین است پس حتمًا توافق کردهاز بطالن قرارداد: چون توافِق ضمنِی طرفیِن  
ز دسِت مشتری یا بایع نرسد یا متعلق به ثالث باشد طرِف مقصر، خسارت وارده به طرِف دیگر را جبران نماید و این قرارداِد ضمنی، مستقل ا 

 .قرارداِد اصلی است که حکم به بطالِن آن شده است
دهد که مسؤولیت،  واژۀ »مسبب« به کار برده شده و ظاهرًا نشان می   666و    639مسؤولیت ناشی از قراردادهای مّجانی: با اینکه در متِن مواد   .3

 غیرقراردادی است اما طبق نظِر غالب، مسؤولیت، قراردادی است.  
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قص تحویل دهم و خسارتی به شما وارد شود مثاًل من به شما  مسؤولیت ناشی از عیب کاال یا نقص اطالعات: اگر من کاالیی را به شما نا  .4
 هواپیما فروختم اما به شما یاد ندادم که چطور با فالن قسمتش کار کنی، شما هم رفتید به آن قسمت از هواپیما دست زدید و به شما خسارت

 قانون مدنی(.   639 ی؟ قراردادی )مادۀ خورده است. خسارت شما قراردادی است یا مدن

        حِث »برخی مصادیِق مشتبه« تمام شد. ب

قراردادی  یت قهری. اگر این در مسؤولیت غیر وجه التزام، شرط کیفری نیست. ما وجه التزام، را هم در مسؤولیت قراردادی داشتیم و هم در مسؤول
توانست  در وجه التزام که در مدنی سه خواندیم قاضی نمی   گویند.   «وجه التزام»باشد به آن »شرط کیفری« گویند در مسؤولیت قراردادی باشد به آن  

ما آن را اصالح نکردیم.    . مادۀ مربوط به وجه التزام از حقوق فرانسه گرفته شده، حقوق فرانسه این ماده را اصالح کرد امامقدار آن را کم و زیاد کند
تواند آن  ها بر روی ماده انجام دادند این طوری بود که گفتند »آقا! اگر ما وجه التزام خیلی باال بود ولی ضرر کم بود، قاضی میاصالحی که فرانسوی 

است اما از اوونجایی که راجع به شرط کیفری    اما ما هنوز این اصالح را نکردیم. این ماده در مدنی سه آمده و اسمش وجه التزامرا کم و زیاد کند.«  
   تواند خسارت را کم و زیاد کند. پس شرط کیفری با وجه التزام فرق دارد. ای نداریم، قاضی می ماده

به عبارت بهتر، چرا شخصی در مقابِل    مدنی چیست؟  مسؤولیتدر واقع مبنای    شده است؟  بینیمدنی پیش   مسؤولدر نظام حقوقی ما    چرا :  سؤال 
 مبانی نظری مسؤولیت مدنی چیست؟  شود؟دیگری مسؤوِل جبراِن خسارت می

 مطرح است: در این باره دو نظریه

بشناسیم  توانیم مسؤول  طبق این نظریه، مسؤولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و فقط کسی را می   :شخصی(تقصیر  )   سنتی الف( نظریه تقصیرِ 
مدنی    مسؤوِل مرتکب تقصیر شده، در نتیجه    ،شخص»  : مبنای این نظریه بر این است که  تکب تقصیر شده باشد و اثبات تقصیر با زیاندیده است. که مر 
  ، مقصر  زیانبارِ   فعِل   ۀخسارت محسوب و بایستی ثابت کند که در نتیج  عِی مّد   ،دیده شده است. متضرراین تقصیر باعث ورود خسارت به زیان   چوناست  

 . 3«وارد شده است زیانی به وی 

 خوِد پیرواِن »نظریۀ تقصیر« دربارۀ مفهوم تقصیر با هم اختالف دارند و با دو نظر طرف هستیم:  

با توّجه به وضعّیت خاّصی که شخص  اید سنجیده شود که  در این نظریه، تقصیر با توّجه به این معیار بنظریۀ قدیمی تقصیر )تقصیر شخصی(:  
. در واقع در نظریۀ قدیِم تقصیر، »تقصیر« دارای وصف شخصی است. برای مثال فردی که به  در آن هست آیا رفتارش قابل سرزنشه یا نه

 خودروهای دیگر خسارت بزند رفتارش قابل مالمت نیست. رساند چنانچه با خودروی خویش به  دیده را به مرکز درمانی می صورت اورژانسی یک سانحه 

های شخصی  . توی این نظریه دیگه مؤلفهتجاوز از رفتار انسان متعارف و معقول: در این دیدگاه، تقصیر یعنی  نظریۀ جدید تقصیر )تقصیر نوعی( 
نیم یعنی تقصیر دارای وصِف نوعی است. مثاًل در یک سانحۀ  کگیرد و رفتاِر شخص رو با رفتار انسانی معقول و متعارف مقایسه میمّدنظر قرار نمی 

معمولِی   سقوط هواپیما، جهت اینکه تشخیص بدهند که کاپیتاِن پرواز مقصر بوده است یا خیر، رفتار وی را با یک خلباِن متعارف و معقول در شرایِط 
 دهند.مشابه مورد سنجش قرار می

 : یهنظر  ات اینایراد

 
ای نشدهبینی شود که ثابت کند مانعِ قهری، احترازناپذیر و پیشدر مسؤولیتِ قراردادی معموالً »اثبات عدم انجام تعهد« کافی بود و متعهد در صورتی از مسؤولیت معاف می  3

 دیده »مدّعی« است. جرای قرارداد بازداشته است. ولی، در مسؤولیتِ قهری، تقصیر همواره برخالفِ اصل است و نیاز به اثبات دارد و زیان )قوۀ قاهره( او را از ا
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متضرر    ، فعل   فاعِل   تقصیرِ   ۀ به او وارد شده است و یا در این صورت و در نتیج از ناحیۀ طرِف دیگر   متضرر نتواند ثابت کند که ضرری   داشتاحتمال    -1
متوّجِه کارفرما    ، ر دید، تقصیاحتیاطِی خود یا دیگری، آسیب میمثاًل در مورد روابط کارگر و کارفرما، اگه کارگری در هنگام کار، در اثر بی   شده است.

 نبود. 

   بود.بسیار مشکل    رانندهتشخیص تقصیر یا عدم تقصیرِ  در حوادث رانندگی، مطابق این نظریه،  -2

 : برای رفع عیوب فوق و تعدیِل نظریۀ تقصیر از دو جهت  حلراه

به نحوی که بتوان در هر رابطه با مردم یک رابطۀ قراردادی ایجاد کرد   « قراردادی  هایمسؤولیتگسترش »حل برای این مشکل راه   ی حقوقعلما  -1
ضامِن حفظ ایمنی کاال و مسافران بدونند تا اگه   به موجب قراردادمثاًل پیروان نظریۀ تقصیر، سعی کردند تا متصدی حمل و نقل را  اند.را پیشنهاد کرده 

 دِی نباشه. کسی از این راه زیان دید مجبور به اثباِت تقصیِر متص 

فرض  »مثاًل    های قانونی و قضایی در اثبات تقصیر« بهره بردند،مثل »استفاده از امارهها  حلسری راهاین مشکل از یک   از طرف دیگر علما برای حِلّ   -2
دیده را از اثباِت آن  داند تا زیانمی  « به این شکل که در برخی از امور، قانونگذار تقصیِر عامِل وروِد زیان را مفروضتقصیر برای رانندگان وسیلۀ نقلیه 

کند هر خسارتی که در هنگام کار یا به مناسبت آن به دیگری وارد شود در نتیجۀ تقصیِر کارفرما است؛ حاال  مثاِل دیگر: قانون، فرض می   معاف کند.
 تقصیر است. اینجا این کارفرماست که باید ثابت کند بی 

که تفاوتشان این    »نظریۀ مبتنی بر فرض تقصیر«   اما یک نظریۀ دیگر داریم که اسمش   بوداسمش »نظریۀ مبتنی بر تقصیر«    خوندیماین نظریه که  
اید و نیاز به اثباتش نیست، زیاندیده نیاز نیست  کرده  کنیم تقصیرآید فرض می است: در »نظریۀ مبتنی بر فرض تقصیر« همانگونه که از نامش بر می

کنیم مادۀ  زننده باید ثابت کنه که تقصیر نکرده است. در حال حاضر تنها جایی که ما »نظریۀ مبتنی بر فرض تقصیر« را قبول می زیان ثابت کند بلکه  
 . کارگر است خسارِت  مسؤوِل   ،کارفرما  : گویدقانون مسؤولیت مدنی است جایی است که می 14

. در این مورد  جبران خسارت وارده هستند مسؤولوارد آورند متضامنًا   ی د نفر مجتمعًا زیانهر گاه چن 12قانون مسؤولیت مدنی: »در مورد ماده  14ماده 
 شود.«ی مداخله هر یك از طرف دادگاه تعیین م ۀه به نحویت هر یك از آنان با توّج مسؤولمیزان 

جبران خسارت    مسؤولگفت:  اگر غیر از این بود می  اند.یعنی فرض بر این است که تقصیر کرده  «جبران خسارت وارده هستند  مسؤولاین عبارت »
بندی: گاهی مسؤولیت مبتنی بر فرض تقصیر است یعنی تقصیر مفروض است و زیاندیده از اثبات  وارده نیستند مگر اینکه زیاندیده ثابت کند. جمع 

 انون مسؤولیت مدنی در مورد مسؤولیت کارفرما. ق 14و  12تقصیر در این حالت معاف است مانند 

کند که  این نظریه بیان می .  رکِن تقصیر را اصاًل از مسؤولیت مدنی کنار بگذاریم  :گوید این نظریه می   :)نظریۀ ریسک(  خطرایجاد  ب( نظریه  
، متضرر شده و به آنها  خطرناک  دیده از این محیِط زیان   ایجاد کرده و اشخاِص   خطرناکی  شود که محیِط مدنی فرض می   مسؤوِل برای این    ، شخص

یادآوری: بر مبنای    شود.موتوری خریداری کرده و از این طریق باعث ایجاد محیط خطرناک می  ۀنقلی  ۀوسیل  ،مانند اینکه شخص  زیان وارد شده است. 
 سبِب وروِد خسارت شده است. دیگریاز کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر   دیده بتواند خسارت خود را نظریۀ تقصیر، برای اینکه زیان 

 خوِد نظریۀ خطر، دو مدل است: 

اگر کسی به دیگران خسارت بزنه در صورتی باید    َبَرد باید ضررش رو هم ِبَبره ولو اینکه تقصیر نداشته باشه. مالی می  : هر کسی منفعِت نفع  – . خطر  1
های تنفسِی ساکناِن شهر گردد؛  مثاًل ممکن است کارخانۀ آلومینیوم در شهری موجب بیماری جبران کنه که در ازای این خسارتی که زده نفعی ُبرده.  

 َبَرد پس مسؤول است. ون صاحب کارخانه از کاِر تولیدی نفع می در این مثال چ
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آن را نیز داشته باشد ولو اینکه    کند چه سود داشته باشد چه نداشته باشد باید تحّمِل آثارِ : هر کسی فعالیتی میمطلق(  - فعالیت )یا خطر    – . خطر  2
 تقصیر نداشته باشه. 

انجاِم عمِل زیانبار کافی    جود تقصیر الزم نیست و تقصیر باید از شرایط مسؤولیت مدنی حذف شود و ِصرِف کننده است یعنی ونظریۀ خطر دارای ُبعِد نفی
 )این نظریه مورد قبول ما نیست( است.

این نظریۀ ِاستارکج(   فرانسه   استارک   توسط   که   نظریه  :  دیگِر آن، »تضمین«   ارائه  در  اسِم  و  ای جسمی،  هدر مورد زیان  گوید:است می   گردید 
این نظریه بر این باور استوار است، که نظریه تقصیر و ایجاد خطر به    تقصیر.   مسؤولیِت   ، اقتصادی   – های معنوی  مسؤولیت بدون تقصیر؛ راجع به زیان

 باشد، غافل مانده است. ارزیابی رفتار عامل زیان پرداخته و از هدف اصلی مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده می 

ّیت کامل زندگی کند و از اموالش استفاده نماید. دیگران نیز  ای سالم و در امندارد: هر کس از افراد جامعه حق دارد، که در جامعهاین نظریه بیان می
قانون نیز از آن حمایت خواهد کرد و در نتیجه اگر حّقی از بین رود، باید به وسیلۀ عامِل از بین َبرندۀ حق، جبران    ، باید به این حقوق احترام بگذارند

گذار مبنی  وی درصدد است، که تمام موارد مسؤولیت مدنی را بر مبنای تضمیِن قانون«،  بوریس استارکگذار این نظریه فردی است به نام »شود. بنیان 
که عامل زیان به ِصرِف ایجاِد خطر یا داشتن تقصیر مسؤولیت دارد؟ یا  بر حفظ و حمایت از حقوق  اشخاص در جامعه توجیه نموده و بدون توّجه به این 

داند. البته این نظریه در مواردی مثل غصب و سلطۀ غیرقانونی بر  ر حمایت از حقوق افراد اجتماع میگذار دخیر؟ این مسؤولیت را الزمۀ ارادۀ قانون 
شود. به  مال غیر و اتالف مطابق با واقع است ولی ِاشکاِل اساسی زمانی است، که شخص در مقاِم اجراِی متعارِف حِقّ خویش موجب زیان دیگری می 

حقوق را به    استارکیک وجود ندارد. برای رهایی از این ِاشکال،  یکدیگر تزاحم داشته و دلیلی بر ترجیح هیچ   که دو حق با   است   بیان دیگر مشکل آن
های اقتصادی و سیاسی و ... است جز در صورت تقصیر در إعماِل حق، عامِل زیان را مسؤول  دو گروه تقسیم کرده و در گروه اول که شامِل حِقّ فعالیت 

است،    داند و این به آن معنیدوم که شامل حِقّ حیات و تمامیت جسمی و مالکیت است، در هر حال عامِل زیان را مسؤول می   ولی در گروه  شناسدنمی 
 آور است. که اجرای حق ضمان 

بدون تردید    این نظر از جهتی با یکی از مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق اسالم یعنی قاعدۀ الضرر، شباهت دارد. به این ترتیب که در حقوق اسالمی
هایی از ضرر را مانند  ای ریشه توان به گونه بینی شده که در آن می»ضرر« امری نفی شده است، اما در برخی شرایط حقوقی نیز برای بعضی افراد پیش

 آور باشد، که به قصد »اضرار« اعمال شود. تواند، ضمانوجو نمود. إعمال این حقوق زمانی می حِقّ طالق برای مرد، جست 

شود، که جنبۀ نوعی یعنی اجتماعی دارد و  این نظریه برای تقصیر، مفهوم جدیدی قائل می :)یا نوین یا نوعی یا مدنی( نظریۀ تقصیِر جدید د(
جدید،  پرداخت؛ متفاوت است. تقصیر به مفهوم  گاهی مدنی نامیده شده است؛ تقصیر در اینجا با تقصیر به مفهوم سنتی که به ارزیابِی درونِی شخص می

شود. طبق این  ؛ این مفهوم، گاهی تقصیِر بدوِن گناه نیز گفته میشود که انسان، رفتاری بر خالف یک انسان متعارف داشته باشد هنگامی محقق می
شود و  نظر، برای احراز تقصیر، عمِل شخص بدون در نظر گرفتن وضعیت روانی )بدوِن در نظر گرفتِن محجور بودنش( با یک فرد متعارف، مقایسه می 

مقصر به شمار    ،که مطابق نظِر سنتی، این افراد به علت فقدان قوۀ درک و تمیز   ؛ در حالیتوانند مقصر باشند از این رو، صغیر غیرممیز و مجنون نیز می 
شد زیرا آن نظریه  روند. از ایرادات نظریۀ تقصیِر سنتی این بود که پذیرش آن نظریه، موجب عدم مسؤولیت افرادی چون مجانین و غیرممیز می نمی 

 ظریۀ تقصیِر جدید را پذیرفته بودند.  کرد. مرحوم کاتوزیان، نوضعیِت درونِی فرد را بررسی می 

اما طبق نظریۀ    مسؤول نیستند اگر خسارِت غیرقراردادی وارد کنند  طبق نظریۀ تقصیِر سنتی، محجورین مسؤول نیستند؛ به عبارت بهتر، محجورین  
 . جدید، محجورین مسؤولند

 : یۀ خطرایراد نظر 

چون شخص    کند.گذاری جلوگیری می گیری افراد از امکانات و سرمایه دادها و بهرهاز ابتکار عمل، شکوفا شدن استع  عیب این نظریه آن است که
 را دارد. گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگرانگذار در طول دوران سرمایهسرمایه 
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. به ترتیب آمدند تا  «نظریۀ تقصیر جدید»و نهایتًا  «نظریۀ استارک »آمد و سپس  «نظریۀ تقصیِر سنتی»نکته: از اولین روزی که حقوق تأسیس شد ابتدا 
 . ایرادات قبلی را برطرف کنند

 تأثیر تقصیر در مسؤولیت مدنی: 

 ق.م.م آمده است. 1: در این نوع مسؤولیت، بار اثبات تقصیر بر عهدۀ زیاندیده است؛ مانند آنچه در مادۀ مسؤولیت مبتنی بر تقصیر .1
: در برخی موارد تقصیر شخص در قانون، مفروض دانسته شده است؛ بنابراین شخص مزبور، مسؤول ت مبتنی بر امارۀ تقصیرمسؤولی .2

ق.م.م در خصوص مسؤولیت کارفرما در قبال    12نکه ثابت کند که تقصیری نداشته است؛ مانند آنچه در مادۀ  جبران خسارت است مگر آ 
ده است. کارفرما مسؤول جبران خسارت است، مگر اینکه ثابت کند تمام احتیاطات الزم رو انجام داده ر ش خسارات ناشی از أعمال کارگر مقرّ 

 شد. کرد باز هم خسارت وارد میو اگر احتیاط می
رسان، مسؤول جبران خسارات است،  : در این حالت، شخِص زیانمسؤولیت نوعی )مسؤولیت محض یا مسؤولیت بدون تقصیر( .3

ق.ت در خصوص مسؤولیت متصدی حمل و نقل آمده    386که خسارت، ناشی از قوۀ قاهره است. مانند آنچه در مادۀ    مگر آنکه ثابت کند 
تواند  تقصیری خود را نیز ثابت کند، باز هم مسؤول جبران خسارت است. تنها چیزی که میاست. در مسؤولیت محض، حتی اگر شخص، بی 
شده به  ق.ت متصدی حمل، مسؤول کّلیۀ خسارات وارده   386ره است. برای مثال، در مادۀ  شخص را از مسؤولیت مبری کند، اثبات قوۀ قاه

لیه یا اموری بوده است که هیچ  إ کننده یا مرسٌل کاال دانسته شده است مگر آنکه ثابت کند که این خسارات ناشی از اقدامات و دستورات ارسال 
 آورد. )قوۀ قاهره(توانست از آن جلوگیری بعمل متصدِی مواظبی نمی 

  315رسان مطلقًا مسؤول است، حتی اگر خسارت، ناشی از قوۀ قاهره باشد؛ آنچه در مادۀ  : در این حالت، شخِص زیان مسؤولیت مطلق .4
ق.م در خصوص ضمان غاصب در مورد خسارت وارده به مال مغصوب مقرر شده است. غاصب مسؤول جبران تمام خساراتی است که در  

 شود، حتی اگر آن خسارات، ناشی از قوۀ قاهره مانند زلزله باشد.   ل وارده می مدت غصب به ما 

 : نتیجه

مثل قانون  شده )  نظریه تقصیر پذیرفته  ،در برخی قوانین   پذیرفته شده و هیچ یک مطلق نیست.  هانظریه   توان گفت به نوعی همۀ می در نظام حقوقی ما  
 : کنیمای را قبول می ما در مسؤولیت مدنی چه نظریه  . بیاییم بررسی کنیم (قانون کار مثل خطر ) مدنی( و در برخی دیگر نظریه مسؤولیت

مسؤولیِت محض را پذیرفته است.    . قانون بیمۀ اجباری )قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه(1
 مسؤولیِت محض چی بود؟ چه تقصیر کنید و چه تقصیر نکنید مسؤول هستید. 

مسؤولیت مدنی اصواًل مبتنی  در به طور کلی تقصیر را مبنای مسؤولیت مدنی قرار داده است. پس طبق این قانون باید گفت . قانون مسؤولیت مدنی  2
 )محض(.  4. قانون بیمۀ اجباری 2. اتالف )محض(؛ 1برخی« چی بود؟ مگر برخی موارد. » بر تقصیر است

)یعنی همین که تلف کنی، مسؤولی؛ چه تقصیر داشته باشی    را قبول کرده  نوعِی بدوِن تقصیر یا مسؤولیِت محض. قانون مدنی در باب اتالف، نظریۀ  3
 کرده باشد چه نکرده باشد.ل است، چه تقصیر و یعنی شخصی که مال را تلف کند مسؤ  چه نداشته باشی(

عمد ]اعم   هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون»: 328ماده 
 .«کند ضامِن نقِص قیمِت آن مال است وب  از اینکه تقصیر کرده باشد یا نکرده باشد[ و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معی

 
 مسؤولیت دارندۀ وسیلۀ نقلیۀ موتوریِ زمینی چیست؟ مسؤولیت محض.   4
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تسبیب،  .  4 قانوِن مدنی در باب  نیست  موضِع  اشاره   331مادۀ    .روشن  به تقصیر هیچ  اصاًل  تسبیب است که  به  اولین مادۀ مربوط  ای  قانون مدنی 
[ تلِف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبِب  کندصحبت می  تسبیب راجع به  گوید: »هرکس سبِب ]سبب یعنی  می   331. مادۀ  کندنمی 

گه: »مالک یا متصرف حیوان می   334ۀ  برآید.« اینجا از واژۀ تقصیر یادی نشد. بعد در مادآن  نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت  
باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل  کرده   تقصیرشود مگر این که در حفظ حیوان  خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می مسؤول

آهن یا  گه: »در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه می  335سارات وارده خواهد بود.« و مادۀ  خ  مسؤول،  کسی منشا ضرر گردد فاعل آن عمل 
در نتیجه عمد ]تقصیر کرده[ یا مسامحه او ]تقصیر نکرده[ حاصل شده باشد و  متوجه طرفی خواهد بود که تصادم  مسؤولیتدو اتومبیل و امثال آنها، 

خواهند بود.« پس مادۀ اوِل تسبیب حرفی از تقصیر نزد اما دو مادۀ اخیرالذکر از تقصیر    مسؤوله باشند هر دو  ، تقصیر یا مسامحه کرداگر طرفین 
 دارند:  نظراختالف بین اتالف و تسبیب استادان حقوق   این مواد،صحبت کرد. نتیجه: با توجه به 

اتالف، مسؤولیت مبتنی بر تقصیر  بر خالف  ست و فرمودند که در تسبیب  نظر اول: دکتر امامی و کاتوزیان: بین اتالف و تسبیب از لحاظ مبنا فرق ا 
 است. 

، در چه صورتی مسؤول است؟ این مثال، تسبیب  مالک وارد کند    خسارت یا ِامارت یا کارخانه یا امثال آنها خراب شود و به دیگری    دیوار : هر گاه  مسئله
باشد زیرا این امر ناشی از تسبیب بوده و تسبیب، غیر مستقیم است؛ غیر مستقیم یعنی  . مالک در صورتی مسؤول است که مرتکب تقصیر شده  است

 یک واسطه وجود دارد واسطه همان دیوار است. 

 کنیم.( نظر دوم: تقصیر در این مواد، رکن مسؤولیت مدنی نیست بلکه برای احراز رابطه است. )این نظر را قبول نمی 

به خسارت ناشی از ساختمان، تسبیب است و مسؤولیت مالک ساختمان این شکلی است: مالک، مسؤول    : مسؤولیت مالک ساختمان نسبتمسئله
 نیست مگر تقصیرش ثابت شود.  

 ( دو ماده با دو رویکرد متفاوت وجود دارد: 1392. در قانون مجازات اسالمی )مصوب 5

به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به  موجب قصاص یا دیه است که نتیجۀ حاصله مستند    در صورتیجنایت  »:  492.  1
 « اجتماع آنها انجام شود.

مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب    تقصیر ، منوط به احراز  غیر عمدیتحقق جرائم  »:  145.  2
 «شود.عمال می إ قصاص و دیات 

 کنیم. در غیرعمد ما تقصیر را قبول مینکته: 

 یابد: می نکته: با توّجه به اینکه حکِم اتالف و تسبیب یکسان نیست )تسبیب: تقصیر؛ اتالف: محض( تشخیِص این دو نوع، اهمیت 

واسطه است؛ در اتالف، ورود خسارت، مستقیم و بیب.  در اتالف، تقصیر شرط نیست؛ در تسبیب، تقصیر شرط هست.  الف.  تفاوت اتالف و تسبیب:  
رر، با عمِل  ج. در اتالف، ض  .)مثاًل کسی چاهی در معبری ِبَکَند و عابری در آن بیافتد در واقع، حفِر چاه واسطه است(  در تسبیب، غیرمستقیم است

 آور ممکن است مثَبت )فعل( باشد یا ترِک فعل )منفی(.مثَبت است؛ در حالی که در تسبیب، عمِل زیان

، قاعدۀ احسان در اتالف نقشی ندارد؛ یعنی اگر مثاًل ماِل یکی اتالف شد و شما بگویید احسان ها : به نظر مشهور فقگفتنکته: مرحوم کاتوزیان می 
   کنه ولی اگر بیمار بمیرد باز هم مسؤول است.د. مثاًل پزشک؛ اصل این است که پزشک داره به شما کمک میکردم؛ باز هم مسؤولی

 مبانی مسؤولیت مدنی در فقه:

 طبق این قاعده اگر شخصی به دیگری ضرر وارد کند، باید ضرر او را جبران کند. قاعدۀ الضرر:  .1
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کند یا به حقوِق مالِی دیگری، خسارت وارد کند، ملزم است که خسارت وارده را جبران   اگر شخصی مستقیمًا مال دیگری را تلف قاعدۀ اتالف:  .2
 کند. 

بر اساس این قاعده اگر شخصی باعث شود که به شخص دیگری خسارت وارد شود و یا به طور غیرمستقیم و باواسطه موجب  قاعدۀ تسبیب:  .3
 خسارت او شود، ملزم به جبران خسارت است.

تواند از دیگران اگر شخصی اقدامی کند که آن اقدام به ضرر او باشد، و ضرر به طور متعارف ناشی از اقدام خود او باشد، نمیقاعدۀ اقدام:  .4
 جبران خسارت خود را مطالبه کند.

رد کند، جبران این  خورده )مغرور( به خود یا دیگران خسارت وا اگر شخصی، شخص دیگری را فریب دهد و آن شخص فریب قاعدۀ غرور:  .5
 ( است. دهنده )غاّر خسارت بر عهدۀ شخص فریب 

به استناد این قاعده اگر شخصی از یک عمل یا مال منتفع شود، باید خساراتی را که به واسطۀ آن   قاعدۀ مالزمه بین خسارت و فایده: .6
 شود نیز بپردازد. شود یا مخارجی را که حاصل میعمل یا مال به اشخاص دیگر وارد می

 

 : مدنی مسؤولیتارکان 

 در این مبحث سه رکن اصلی وجود دارد: 

 سببیت بین فعل و ضرر  ۀرابط -3 فعل زیانبار  -2 وجود ضرر  -1

 در قانون مدنی تعریفی از ضرر به میان نیامده است ولی این مورد در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است.  : وجود ضرر-1

 ضرر بایستی به این سه نحو باشد:  مدنی است.  مسؤولیتپایه و اساس  ترین اصلیضرر وارد شود.  بدنیو  معنوی ، مادییعنی یک خسارِت وجود ضرر،  

.  1النفع دو حالت وجود دارد:  راجع به عدم   مرحوم کاتوزیان، ضرِر مادی ممکن است در اثر از بین رفتن مال باشد یا منفعت.طبق نظر  :  الف( مادی 
 . النفع غیرُمَسّلم. عدم2النفع ُمَسّلم: ؛ عدم

 515مادۀ  2مطالبه نیست. منظور تبصرۀ ل النفع غیرُمَسّلم است که قابالنفع به طور مطلق طرح شد بدانید مقصود، عدم نکته: اگر سوال راجع به عدم 
النفعی که  النفِع احتمالی است اما عدم، عدم قابل مطالبه نیست ...«  ،النفعگوید: »خسارت ناشی از عدم که می  النفعاز عدم   قانون آیین دادرسی مدنی 

 مطالبه است. انتظار است قابل   مورد  ، بر اثِر جریاِن عادِی امور و به احتمال قوی

قابل مطالبه    :گوییمالنفِع احتمالی است و میعدم  ،منظور   ؟«النفع قابل مطالبه است یا خیرعدم »اگر مطلق گفتند  : در متن سؤاالت  کنمتکرار می
 نیست. 

قابل مطالبه است چون    ، معنوی  ضررِ   رساند.پذیر است و ضررهای عاطفی از درون به او آزار میهای روحی آسیب انسان در برابر لطمه  : معنویب(  
قانون مسؤولیت   10قانون اساسی و هم در قانون مسؤولیت مدنی آمده است. نحوۀ جبران خسارت معنوی با پول ممکنه؟ بله؛ مادۀ   171اصِل هم در 

می خانوادگِی مدنی  یا  شخصی  اعتباراِت  و  حیثیت  به  که  »کسی  می  گه:  شود  وارد  لطمه  زیاِن  او  جبراِن  است  آورده  وارد  لطمه  که  کسی  از  تواند 
عالوه بر صدور حکم به خسارت  تواند در صورت اثبات تقصیر  خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می  معنوِی مادی

شه با پول جبران خسارت شود  پس هم می حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.« مالی
 مثاًل قاضی بگه: »برو توو روزنامه بگو غلط کردم!« ای جبران شه، به طریِق دیگه شه و هم می 
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توانند  میرد؛ آیا ورثۀ من می آقای الف به مالکریمی یک حرف نامناسب جلوی جمع گفته؛ مالکریمی می   رسد؟ مثالً سؤال: آیا خسارت معنوی به ارث می
گفتند شخصیت، عّلِت عمده  دادند چون میدادند ولی آقای کاتوزیان منفی پاسخ میبگیرند؟ دکتر صفایی به این سؤال، پاسِخ مثَبت میخسارت معنوی  

باید نظر مرحوم کاتوزیان را پذیرفت؛ طبق نظِر غالب، این حق به شخصیت    انتقال حّق مطالبۀ خسارت معنوی به ورثه   امکان یا عدم امکاناست. در مورد  
؛ با  یابداصواًل به ورثه انتقال نمی   است وصدمات روحی است، حّقی قائم به شخص    و جبران   اعتبار و حیثیترِ شود و هدف آن جبراِن کسمربوط می 
 رسد. شود به ارث میش هم مرتبط میوفی باشد چون دعوا به بازماندگاناستثنائًا در مواردی که هدف از دعوا، حفظ حیثیت و شهرت متوجود این، 

تواند  گوید: »شاکی میهای قابل مطالبه می ( در مقاِم بیاِن زیان1394  سال   با آخرین اصالحاِت   1392قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب    14مادۀ  
 صدمات روحیعبارت از   زیاِن معنوی  -۱الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره  و منافع ممکن   معنویهای مادی و  تمام ضرر و زیان جبران  

تواند عالوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر  است. دادگاه می  هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعییا 
  دِق الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که ِص منافع ممکن   - ۲تبصره    قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. از  

  دیه شرعی و  منصوِص  تعزیراِت   موجِب  جرایِم  شامِل  پرداخت خسارت معنوی الحصول و نیز تالف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن اِ 
 شود.«نمی 

 :5بدنی ج( 

، اقامۀ دعوا کنند.  «اصیل»یا به عنوان    «مقامقائم »توانند به عنوان اش منتهی شود ورثه مینکته: اگر صدمۀ وارد به جسِم انسان )ضرر بدنی( به فوت 
توانند به عنوان مقام پیِش شما بیایند یا به عنوان اصیل؟ هم میقائم شوم؛ ورثۀ من به عنوان زنید )ضرر بدنی(؛ من فوت می شما ُمشتی به قلِب من می 

توانند خسارِت  ه را قبول کرده باشند )رد نکرده باشند( میکِ رَ مقام به شرطی که تَ توانند به عنوان اصیل بیایند. ورثۀ متوفی به عنوان قائم مقام و هم می قائم 
توانند به  که اتفاق افتاده تا مرگ )مثل هزینۀ پزشکی، دارویی و ...( را بگیرند. ورثه عالوه بر مورد فوق می  ایمادِی وارد بر متوفی در فاصلۀ بین حادثه 

 عنوان اصیل به عّلت خسارت ناشی از فوت هم دعوا را اقامه کنند. 

، دیه ماهیت دوگانه دارد اما در حقوق  گویند شد ماهیت دیه چیست؟ در مدنی اگر این سؤال پرسیده شد اغلب علمای این شاخه می  سؤالنکته: اگر  
  مقرر در این   هایمجازات ( صراحتًا گفته که دیه، مجازات است:  1392قانون مجازات اسالمی )مصوب    14در مادۀ    نظر زیاد است. جزا اختالف 

 . تعزیر  -ت، دیه - پقصاص،   -بحد،  -الفقانون چهار ِقسم است: 

َعلیه یا ولّی دم است که آثار مسؤولیت مدنی دارد؛ دیه از لحاظ  )حّق شخصِی مجنٌی   جبران خسارتو هم    مجازات: دیه ماهیتی دوگانه دارد: هم  پس
ه شود که ماهیِت  ، توّج »دیه ... احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد.«(   1392مصوب  ق.م.ا    452)وفق مادۀ    آثار و احکام تنها جنبۀ مدنی دارد 

در مورد قابل مطالبه بودِن    تواند مدنی باشد و هم کیفری با احکام و آثار دیه اشتباه نشود که فقط جنبۀ مدنی دارد( هم می دیه که دوگانه است یعنی  
قانون آیین    14مادۀ    2)تبصره   طبق قانون آیین دادرسی کیفری، خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست  نظر وجود دارد.خسارِت مازاد بر دیه اختالف 

 . کیفری(دادرسی 

 : شرایط ضرر

 
 ناشی از جرم است. معنویِنکته: مجرم موظف به جبران خسارت مادی و  5

ربایی( و غیرقانونی حبس کند )حبس غیرقانونی( و خسارتِ  : جنایات مستوجب دیه، مشمول حکم جبران خسارت معنوی نیست. اگر کسی کارگری را بِرُبایَد )آدمنکته
 ربایی و حبس غیرقانونی، جبران خسارت معنوی وجود دارد. بدنیِ مستوجبِ دیه به کارگر وارد شود، در مورد آدم
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 س  ضرر بایستی م  الف(  
 
م باشد یعنی یا    :م باشدل ق  بر حسب جریاِن عادِی امور قابل تحقّ یا    ت داشته باشدفعلیّ ضرری قابل جبران است که مَسلَّ

توان کسی را به جبران خسارت محکوم  نمی   به ِصرِف اینکه احتماِل وروِد زیان برودپس،    احتمالی یا امکانی باشد قابل مطالبه نیست.  ،اگر ضرر   .باشد
 کرد.

م است که ارزیابی و تعیین خسارت به وسیلۀ قاضی ممکن باشد، پس فعلیِت ضرر  نکته: ضرِر آینده، ضرر محسوب می شود. ضرِر آینده در صورتی مسلَّ
م است.شرط نیست و قاضی می : »... دادگاه، جبران زیان را با  قانون مسؤولیت مدنی 5ۀ  مثال: ماد  تواند حکم به جبراِن ضرری کند که در آینده مَسلَّ

به    یباید به طریق مستمر که جبران زیان    ینماید و در مواردیدفعتًا واحده تعیین م  یو یا پرداخت مبلغ  ی قضیه به طریق مستمر   رعایت اوضاع و احواِل 
زیان تأمین گرفت با دادگاه است. اگر در موقع صدور حکم تعیین    ۀتوان از واردکنندیعمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ م 

خواهد داشت.« یعنی    به طور تحقیق ]ُمَحَققًا[ ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حّق تجدیدنظر نسبت به حکم  یعواقب صدمات بدن
مِن مالکریمی،  االن وارد شده باشد« شرط نیست. ضرر » به معنای اینکهشود حکم دهد. پس »فعلیت« تواند به ضرری که در آینده وارد میدادگاه می

ه نتونم به اوون خوبی کار کنم؛  کردم، در آیندشود که من آن طوری که قباًل کار میزند و باعث مینقاِش ساختمان هستم، آقای الف ضرری به من می 
خوام برم سِر کار بگم: »خب آقا من نتونستم برم!!«  ماِل آینده است، االن که من نمی  ، البته ممکنه هم که خوب بشم. به هر حال، در این مثال، ضرر

تواند حکم به ضرری بدهد  قاضی تشخیص بده، می  گه: اگه اوضاع و احوال جوری باشه که تونم برم سر کار. قانون می حداقل نمی  آینده ولی تا یک ماِه  
 که ممکنه در آینده وارد شود ولو االن وارد نشده باشد. 

ت تقصیر، فرصت را از  مشخصی به انسان وارد نشود ولی شخصی به علّ   مادی و معنوِی   نکته: از دست دادن فرصت، ضرر است؟ ممکن است ضررِ 
آوردن یک امتیاز رو بگیره؛ مثاًل در اثر تقصیر خوانده، اسبی که  است. یکی اینکه شخص، فرصِت به دست دیگری بگیرد. از دست دادن فرصت دو جور  

اتومبیل  برخورد با  ت  سوار فرصت شرکت در مسابقه از دست بدهد یا داوطلب شرکت در آزمون به علّ ای شرکت کند آسیب ببینه و اسب باید در مسابقه 
ِم آینده نیستند بلکه »از دست دادن فرصت« است. دوم این است که فرصِت نتواند به جلسۀ آزمون برود. اینه جلوگیری از ورود زیان رو از    ا، ضرِر ُمَسلَّ

 دادن فرصت است.شود این هم از دست محکوم اجرا می نسبت به حکم، تجدیدنظرخواهی نکرده و حکم، علیهِ دهد مثاًل وکیلی دست می 

فوت منفعت« یکی دانست. »از دست دادن فرصت« با »تفویت منفعت« متفاوت است. در »تفویت منفعت« که  نباید »از دست دادن فرصت« را با »
م است در حالی می از بین رفته، بلکه    در »از دست دادن فرصت« نه مالی از شخص  که  نوعی ضرر است، فوِت منفعت، ُمَسلَّ تلف شده و نه منفعِت ُمَسلَّ

توان آن را نوعی ضرر دانست. پس اگر عرف بگوید فرصتی که از دست رفته  ن احتمالی بوده از دست رفته که می فقط فرصتی که نتیجۀ استفاده از آ
دادن شود که آیا از دست شد با ضرر مواجه بودیم این مدل، ضرر است. در حقوق ایران، نّصی در این خصوص دیده نمی ق می قَّ َح واقعًا جدی بود و اگر مُ 

ی  توان گفت عرِف امروز، از دست دادِن فرصت را اگر جدّ بیان شد می آنبودِن ه به آنچه در مفهوم ضرر و عرفیخیر ولی با توّج  فرصت را ضرر بدانیم یا 
جبران چگونه است؟ عامِل وروِد زیان باید خسارت زیاندیده را با در نظر گرفتِن درجۀ احتماِل حصوِل    ۀنحو  داند و قابل جبران است.باشد، نوعی ضرر می 

ای کاِر روزانه است اما شغِل دائم ندارد به صورت غیرقانونی حبس کند و او را از فرصت  یّ همنفعت جبران کند. مثال: اگر کسی کارگِر روزمزدی را که م
خسارت از کار ُافتادگی بگیرد  تواند جدای از دیه،  می  شود به او وارد کندکار محروم کند و خسارت بدنی مستوجب دیه که باعث از کار افتادگی کارگر می

 غیرقانونی است.  مستحّق اجرِت روزهای حبِس  ،آوردِن کاربعالوه به نسبِت احتماِل به دست 

است که به طور مستقیم از فعِل خوانده ناشی شود؛ مادۀ    اینجبران  شرط دوم از شرایِط ضرِر قابل   : ضرر وارده باید به طور مستقیم باشدب(  
  بالواسطه ]مستقیم[ وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیاِن وارده    گه: »در خصوص مطالبۀ خسارِت می  رسی مدنی قانون آیین داد  520

خسارت را رد خواهد کرد.« در این ماده،    ۀمطالب  یدعوا   ،صورت دادگاهیا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراین از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و    یناش
دیگر واقع شود این ضرر مستقیم نیست چون    ایحادثه  ،هر گاه بین فعل زیانبار و ضرر کلمۀ بالواسطه به کار رفته که به همان معنای »مستقیم« است.  

این ضرر  ایحادثه  ۀواسطبه احتمال دارد ضرر   بوده، پس  از فعل زیانبار  باشد رابطۀ    قابل مطالبه نیست.   ، دیگر باشد که قبل  اگر ضرر، غیرمستقیم 
 سببیت که رکِن سوِم مسؤولیِت قهری است وجود ندارد. 
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. پس منظور از ضرِر مستقیم یا بالواسطه آن  6بودِن ضرر این نیست که دیگر هیچِی هیچی نباشد؛ باید هیچِی عرفی نباشدنکته: منظور از مستقیم 
پس مقصود از  بودِن عرفی است. واسطهبودن، بی واسطهرابطۀ سببیِت عرفی وجود داشته باشد؛ منظور از بی وانده  است که بین ضرر و فعِل شخِص خ

نوعی که بشه گفت ضرر از نظر عرفی از همان فعل ناشی  بودِن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثۀ دیگری وجود نداشته باشد به واسطهبی
شده با سایر گاوهای خریدار،  نشینِی گاِو بنفِش فروخته ؛ بر اثر هم فروشدمالکریمی، گاِو بنفِش مریضی دارد و آن را به یک دامداری میشده است. مثاًل  

رای شخم  . از گاوها ب2فروخته؛  های شیر می گرفته و به کارخونه . از گاوها شیر می1میرند! دامدار، با گاوهایش دو جور درآمد داشته:  کِلّ گاوها می
 کرده. حاال: هاش استفاده می زدِن زمین 

هاش رو شخم  میناینکه مالکریمی »عالمانه« به خریدار نگفته که گاوش مریضه باید خسارِت ناشِی از تلِف کِلّ گاوها رو بده اما اینکه دامدار نتونسته ز
های شیر ایفا کنه و از این باب ضرر کرده به مالکریمی ربط  و همینطور نتونسته تعهداتش رو به کارخونه و محصوِل زمینش رو به موقع بفروشه  بزنه  

 نیست.  مستقیم چون نداره 

مقام باشد؛ پس اگر زیاندیده از مطالبۀ خسارت  کند باید خود، زیاندیده یا قائم : یعنی شخصی که ادعای خسارت میضرر باید شخصی باشدج(  
 تواند به جای او دعوای مسؤولیِت مدنی اقامه کند. دیگری نمی  خودداری نماید

شما در آیین دادرسی    ضرر هم در تضییع حق هست و هم لطمه به نفع مشروع.  :باشد  نفع مشروع یا    حقای به  ضرر باید در نتیجۀ لطمه د(  
ای مورِد اخیر، یک مثال معروف وجود دارد: »یک فرِد فقیر بوده  . بر تواند به دادگاه برودش تضییع شده باشد میکسی که حّق فقط اید که مدنی خوانده

  دهد« رسیده را از دست میُکشد و برادِر فقیر، نفعی که مستمرًا به وی میمی   را   آید برادِر ثروتمند گرفته؛ یکی می که ماهانه از برادِر ثروتمندش خرجی می
در قوانیِن ما نزدیکاِن در خِطّ مستقیم )والدین  و ِصرفًا  تواند خسارت بگیرد چون حّقی از بین نرفته  های گفته شده در باال، این فرد نمیبر مبنای حرف

 تواند دو کار انجام دهد:  و فردی که نفعش از بین رفته میاما این عادالنه نیست  تن دارند به باال و فرزندان به پایین( حِقّ نفقه گرف

 این حالت را در حکِم تلف محسوب کنند. . 1

 . خسارت معنوی بگیرد. 2

شود مثاًل چنانچه  ای وارد  داشته باشد به نفع مشروع او لطمهپس تفاوت حق با نفع مشروع در این است که: ممکن است شخصی بدون اینکه حّقی  
ول اینکه  در باال گفتیم برادری که از حمایت مشروع برادر خود برخوردار است به علت قتل برادر از این حمایت محروم گردد. مرحوم کاتوزیان ضمن قب

 در این مورد، تجاوز به حق صورت نگرفته برای رعایت عدالت یکی از دو راِه فوق را پیشنهاد دادند. 

ای از نقد  رقیب، زیان ببیند یا نویسنده  فروشیارزانو  علت رقابت مشروع و سالِم تاجِر دیگرناشی از تجاوز به حق نباشد مثاًل تاجری به نکته: اگر ضرر  
  که تواند مطالبۀ خسارت کند چون حّقی از بین نرفته است بلکه ضرری قابل جبران است  قانونی و عالمانۀ اثر خود به وسیلۀ دیگری متضرر شود نمی

ای وارد  غیرمالی؛ پس اگر شخصی مال دیگری را تلف کند یا به سالمت جسمی و روانِی وی لطمه   حِقّ مالی چه    ناشی از تجاوز به حق باشد چه حِقّ 
 قانون مسؤولیت مدنی مسؤول است.   1کند طبق مادۀ 

 
. امور  هیچ علّت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد  این نیست کهمرحوم کاتوزیان اینجوری بیان داشته: »منظور از ضرر مستقیم  این مورد رو    6

رهگذری در روز بارانی  توان زیانی را که به بار آمده است تنها به یک علّت منسوب کرد. برای مثال، در موردی که  اجتماعی چنان به هم ارتباط دارد که به دشواری می 
بودن هوا و بسیاری امور دیگر، با هم جمع شده است تا  شدن رهگذر از خانه و بارانی کند، عبورِ اتومبیل و سرعت آن و خارجبا اتومبیلی که سرعت زیاد دارد تصادم می

احراز شود، هرچند که در فاصلۀ میان فعل و ضرر، عوامل دیگری نیز   رابطۀ سببیتِ عرفیتصادم رخ دهد. بنابراین، کافی است که بین فعلِ شخص و زیانِ واردشده  

 زمینۀ اضرار را فراهم کند.« 
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  ضرر  (  ه
ً
فقط    شودمیقبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرری که وارد    از: ضرری قابل مطالبه است که  جبران نشده باشدباید قبال

اند یا قانونگذار چند شخص را به طور تضامنی مسؤول جبران  در موردی که چند شخص خسارتی را وارد کرده  نه دو بار.   جبران را دارد  قابلیت  باریک 
ا قسمتی از  ؛ قانون مدنی در مورد غصب چنین بیان داشته است: »اگر مالک، تمام یکنددیگران را بری می  ،داند، گرفتن خسارت از یکیخسارتی می

 . مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد« مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حِقّ رجوع به قدرِ 

)مثاًل  . بیمۀ خسارت 1 زننده هم بگیرد؟ سه حالت وجود دارد: گیره از زیان تواند عالوه بر مبلغی که از بیمه یا تأمین اجتماعی می : آیا زیاندیده میسؤال
 )بیمۀ تأمین اجتماعی(.  های اجتماعی . بیمه 3؛  عمر( ۀ )مثاًل بیم  . بیمۀ اشخاص2؛ اموال یا بیمۀ مسؤولیت( ۀ بیم

 :7بیمۀ اموال باشد با حالتی که از نوِع اشخاص باشد فرق دارد  اگر بیمه از نوِع 

تواند باِر دیگر از عامِل  دهد و روشن است که زیاندیده نمییک( بیمۀ اموال یا بیمۀ مسؤولیت: در واقع، شرکت بیمه به جای واردکنندۀ زیان غرامت می
تواند  پس اصواًل نمی جوع کند،ر   زنندهزیان تواند برای مازاد به گر کّل خسارت را جبران نکند که در این صورت می زیان خسارت بگیرد؛ مگر اینکه بیمه 

 رجوع کند.   عامِل خسارتبه 

کند(.  گذار تعهد میگر پرداخِت مبلغی را در صورت فوِت بیمه ت نیست، مانند بیمۀ عمر )که به موجب قرارداد، بیمه هایی که بیمۀ خسار دو( در مورد بیمه 
از بیمه اصواًل ذینفِع بیمه هم می  را  تعهد  برای جبر تواند مبلِغ مورد  به عامِل زیان رجوع کند؛ چون آنچه که بیمه گر دریافت کند، هم  گر ان خسارت 

 مسؤولیت و جبران خسارت نیست از باب تعهِد قراردادیش هست.  دهد از بابمی

پرداخت  سه( اجتماعی میدربارۀ  تأمین  )هایی که سازمان  فوق  مورد  باید  اجتماعی هم خسارت  شماره  دهد  تأمین  کرد. چون سازمان  قبول  را  دو( 
 دهد.نمی 

شان  دهد بلکه تعهد قراردادی دارد: بیمۀ عمر و سازمان تأمین اجتماعی خسارت نمی نکته: بیمۀ اموال با بیمۀ عمر و سازمان تأمین اجتماعی یک تفاوت  
تواند رجوع کند به عامِل زیان اما در بیمۀ اموال، واقعًا »خسارت« پرداخت کنند زیاندیده دوباره میشان را ایفا میکنند؛ وقتی تعهد قراردادی را ایفا می

     تواند رجوع کند مگر تا سقف ُپر نکرده باشد.دیده نمی ؛ پس اصواًل زیان« نیستتعهدشود و »می

( ُمنَصِرف از بیمۀ مسؤولیت  1316قانون بیمه )  30تواند به عامِل زیان رجوع کند؟ مادۀ  دهد آیا شرکت بیمه می نکته: فرض کنید شرکت بیمه پول را می
اگر آنچه شرکِت بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی پرداخته نه از  ود ندارد.  و بیمۀ اشخاص بویژه بیمۀ عمر است و لذا در بیمۀ اشخاص امکان رجوع وج

االصول نباید حّق رجوع به عامِل زیان را داشته باشد؛ با وجود این، گاهی در  باب جبران خسارت بلکه در اجرا تعهدات قراردادی و قانونی خود بوده علی 
وارده را   گر در حدودی که خساراِت ( آمده است: »بیمه 1316قانون بیمه )مصوب    30ست. در مادۀ  بینی شده ا گر به عامِل زیان پیش قوانین رجوِع بیمه 

گذار اقدامی کند که  گذار خواهد بود و اگر بیمه بیمه  مقاِم خسارت هستند قائم   کند در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یاقبول یا پرداخت می
تواند رجوع کند؛ در بیمۀ اموال هم اصواًل  « پس در بیمۀ عمر، شرکت بیمه نمی شود.ول شناخته می ؤگر مسه منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیم

 تواند رجوع کند مگر طرف، مسؤول وقوع خسارت باشد.گر نمیبیمه 

 
شود و حقِّ رجوعِ او به عاملِ گذار رفع خسارت میگیرد، اختالف شده است که آیا بدین وسیله از بیمهگر میدر موردی که زیاندیده بر حسب قرارداد بیمه، پولی از بیمه   7

  بیمۀ خسارت ندارد؟ در پاسخ به این سؤال باید    اشخاص ثالثو  گذار  بیمه رود، یا اجرای قرارداد بیمه به منزلۀ خسارت نیست و اثری در رابطۀ بین  از بین می   ورودِ زیان

گذار، در برابر گرفتن  شود که بیمه پردازد متناسب با میزان خسارت است و چنین فرض می گذار میجدا کرد: در مورد نخست، چون پولی که بیمه  بیمۀ اشخاصرا از  

گذار به عاملِ زیان از  شود حقِّ رجوعِ مستقیمِ بیمهگر اخذ میکند، باید پذیرفت که تا حدودِ مبلغی که از بیمه گر واگذار می آن، حقِّ رجوع به عاملِ ورودِ زیان را به بیمه
گذار  پردازد ارتباط با میزان خسارت ندارد و کارِ بیمه گر در مقام اجرای تعهد خویش میولی که بیمهرود اما در مورد بیمۀ اشخاص و به ویژه بیمۀ عمر، چون پبین می 

برد. برای مثال، اگر کسی بیمۀ عمر شود و در اثر سانحۀ  گرفتن از اشخاص ثالث را از بین نمی گذار در خسارت گذاری و ذخیره است، گرفتن آن، حقِّ بیمهنوعی سرمایه 
 کند، گرفتنِ پول از بیمه، مانعِ رجوعِ وارثانِ او به رانندۀ مقصرِ حادثه نیست. اتومبیل فوت
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صورتی که ثابت شود    دارد: »در ی همین ماده اشعار م  2و تبصرۀ 1354قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب    66مادۀ  در مورد سازمان تأمین اجتماعی، 
م از طرف  وقوع حادثه مستقیمًا ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی است. بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط الز 

این قانون از کارفرما مطالبه    ۵۰ا پرداخت و طبق ماده  ها و غیره ر ها را مربوط به معالجه و غرامت و مستمری کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه 
های  شده مشمول مقررات مربوط به بیمۀ شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه، سازمان شخصًا کمک : »هرگاه بیمه 2و وصول خواهد شد.« تبصره  

پس    8رداخت خسارت در حدود تعهدات به سازمان هستند.« های بیمه موظف به پشده انجام خواهد داد و شرکت مقرر در این قانون را نسبت به بیمه
که گفتیم،   طورهمانتواند به عامِل زیان مراجعه کند؛ اما اگر »طبق قانون« را نگفتند، پاسخ منفی است چون می طبق قانونسازمان تأمین اجتماعی 

 تواند رجوع کند تأمین اجتماعی هم نباید بتواند رجوع کند. گِر بیمۀ عمر نمیمبنای بیمۀ تأمین اجتماعی همچون بیمۀ عمر است؛ وقتی بیمه 

  و چنانچه   شودمی  دیگری  مسؤولیتباشند، جبران خسارت توسط هر یک از آنها باعث سلب    دارعهده خسارت یک ضرر را    مسؤولیتاگر چند نفر  :  کتهن
 رجوع به سایرین را نخواهد داشت.  یکی از آنها را بری کند حّق   ۀمّ ذِ   نیز شخص متضرر 

  ( قابل استنباط است 1392قانون مجازات اسالمی )  521: در مورد این شرط، قانون مدنی ساکت است اما از مادۀ  بینی باشدضرر قابل پیش ط(  
آن است که    ،بینی باشد؟ دلیل. چرا ضرر باید قابل پیش صریح وجود داشت(  شد و در آنجا نِصّ بینی میاید پیش )در مسؤولیت قراردادی هم ضرر ب

، سُبک   آنبه َتَبِع   بینی نبوده، تقصیر آن مؤثر است چون اگر قابل پیش ق تقصیر و سنگینی و سُبکِی  بینِی آن در تحقّ پیش  بینِی زیان و قابلیِت پیش 
بینی کرده و بر اساس  زیان دیگری است مرتکِب تقصیِر عمد و سنگین شده است اما اگر ضرری را پیش  او موجبهر گاه مرتکب بداند که عمِل  است.

صر به شمار  نده آن شخص، مقرسوبینی نبوده و به دیگر سخن، شخص، کاری را انجام داده که به طور متعارف زیانی به دیگری میعرف، قابل پیش 
 رود.می

 بینی باشد در درجۀ تقصیر مؤثر است. دلیل اینکه در مسؤولیت قهری هم ضرر باید قابل پیش 

 کنیم. بینِی ضرر چیزی گفته نشده است و ما از قانون مجازات اسالمی استنباط می نکته: در قانون مدنی در مورد قابلیِت پیش 

قانون    524تا    521بینی کنی. این موضوع در مواد  نداریم که بگوید در مسؤولیت غیرقراردادی باید ضرر را پیش ای  نکته: در قانون مدنی هیچ ماده 
 ( آمده است. 1392مجازات اسالمی )مصوب 

نکند لکن اتفاقًا    کند و غالبًا نیز سرایت: هرگاه شخصی در ملک خود یا مکاِن ُمجاِز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی 521ماده  
 ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است. موجب خسارت و صدمه گردد ]یعنی: موجب ضرر گردد[به جایی دیگر سرایت نماید و 

ی،  ای قرار دهد و آن گلدان روی خودرویی سقوط کند و موجب خسارتی شود، مسؤول است اما اگر شخص مثال: اگر شخصی گلدانی را در جلوی پنجره
ه است مسؤولیتی  گلدانی را داخل خانۀ خود گذارد و کودکی وارد آن خانه شود و با گلدان بازی کند و آن را روی خود بیندازد، شخصی که گلدان را قرار داد

 بینی نبوده است و شخصی که در نگهداری یا مواظبت از کودک مرتکب تقصیر شده مسؤول است.ندارد زیرا آن خسارت، قابل پیش 

  غیرقانونی زیانبار، فعل یا ترک فعلی است که    رفتار شود.  در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد، مسؤولیت مدنی ایجاد نمی :  زیانبار  رفتار  -2
آن به    مسؤولیتزیانبار باشد    رفتار زیانبار است. چنانچه فرد قادر به اثبات    رفتار مدنی،    مسؤولیت گردد. رکن دوم  بوده و موجب خسارت می   نامشروعو  

 ی ندارد. مسؤولیتفاعل است وگرنه فاعل  ۀعهد

 کنندۀ مسؤولیت مدنی: عوامل منتفی 

 
مقامِ پردازد، قائمدارِ جبران خسارات است و در حدود پولی که میبیند، سازمان تأمین اجتماعی، عهدههایی که کارگر در هنگام کار یا به مناسبتِ آن می د زیانموردر  پس    8

 زیاندیده است. 
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نیم؛ در أفعاِل زیانبار  شود« را بخوا خواهیم استثنائات یعنی »اوضاع و احوالی که سبِب مشروع شدن فعل زیانبار و معافیت از مسؤولیت میحاال می
 اند از: هستند و عبارت  کنندۀ مسؤولیتعناوین معاف یکسری استثنائاتی وجود دارد که جزء 

 ذیل باشد:   هایویژگیشود که دارای رویدادی قوۀ قاهره محسوب میالف. قوۀ قاهره: 
 ؛ یعنی قابل انتساب به ارادۀ شخِص مسؤول نباشد. خارجی باشد  •
 شود. ؛ یعنی مثاًل بارندگی در شهر چالوس که اغلب سال ابری است، قوۀ قاهره محسوب نمیبینی باشدپیشغیرقابل  •
 ؛ یعنی شخص نتواند به نحو متعارف آن را دفع کند مثاًل زلزله و صاعقه. غیرقابل دفع باشد  •

مثاًل اگر شخِص ثالث، ماشین    کنندۀ مسؤولیت مدنی است.نتفی اگر فعل شخص ثالث اوصاف قوۀ قاهره را داشته باشد از موجبات مب. فعل ثالث:  
 کریمی. آن شخص ثالث مسؤول است نه مال مالکریمی رو دستکاری کنه و در نتیجۀ دستکاری، خسارتی به عابری وارد شود، 

خسارِت وارده بر حسب متعارف،    کند دفاع مشروع است به شرطی کهخسارتی که شخص در مقام دفاع از خود به دیگری وارد می  ج. دفاع مشروع:
و خسارِت وارده در دفاع از خطری باشد که به نحو بالفعل، متوّجِه ِعرض )آبرو(، ناموس، جان، مال یا   قانون مسؤولیت مدنی( 15متناسب باشد )مادۀ 

ِی شما رو بزنه و شما مانعش شید و هنگام  شخص معاف از پرداخت خسارت است. مثاًل اگه دزدی خدای نکرده بیاد که گوش  ،. در این حالت آزادی باشد 
ید چون از  درگیری لباسش پاره بشه؛ درسته که توو حالِت عادی شما باید خسارِت وارده به لباسش رو جبران کنید اما در اینجا از مسؤولیت، معاف هست

 ماِل خودتان، دفاِع مشروع کردید. 
. فرض کنید حیواِن شخصی به دیگری حمله کند و شخص  مدافع، خود، سبِب تجاوز را ایجاد نکرده باشدنکته: دفاع، تنها در صورتی مشروع است که  

مثاًل اگر شخصی به دیگری فحش بدهد یا حیوانی را تحریک کند و پس از حمله، به    در مقام دفاع از خود، آن حیوان را بکشد، مسؤولیتی ندارد ولی
 وع نیست. آن شخص یا حیوان آسیب برسد، دفاع، مشر 

 دفاع مشروع دارای اوصاف ذیل است:
 خسارت وارده بر حسب متعارف، متناسب باشد.  •
 باشد.  آزادییا  مال ، جان ، ناموس ، )آبرو( ِعرضه خسارت وارده در دفاع از خطری باشد که به نحو بالفعل متوّج  •

بدنی یا مالی شخِص ُمِتَعدی شود، مسؤوِل خسارت نیست، مشروط  قانون مسؤولیت مدنی: »کسی که در مقام دفاع مشروع، موجب خسارات    15مادۀ  
ست احراز  بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف، متناسب با دفاع باشد.« تشخیِص اینکه دفاع با تجاوز، متناسب بوده یا نه با دادگاه است و کافی

 داد.خود نشان می  شود که هر انساِن متعارف و معقولی نیز جای مدافع بود چنین واکنشی از
  بدون مجوز قانونی گوید: »هر کس  قانون مسؤولیت مدنی می  1کسی به حکم قانون، ضرری به کسی وارد کند مسؤول نیست. ماده    د. حکم قانون: 

قانون برای افراد ایجاد    دیگر که به موجب   احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حّق عمدًا یا در نتیجۀ بی
باشد.« اگر عمل، با مجوز قانونی  میای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود  گردیده لطمه 

عالوه بر موارد مذکور در مواد قبل ]دفاع  دارد: »قانون مجازات اسالمی نیز اشعار می  158آید. بند الف مادۀ  یا به حکم قانون باشد تقصیر به شمار نمی 
به حکم  شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: الف. در صورتی که ارتکاب رفتار مشروع، اضطرار[، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می

 باشد ...« یا اجازه قانون
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شده تقصیر نباشد البته ِصرِف اجازه کافی نیست و دستور مافوق  ود فعِل انجام شدستور مقام صالح: دستوِر مقاِم صالح در حکم قانون است و موجب می
ای را بشکند یا به زور کسی را از ملکی بیرون کند، در این حالت مأموِر اجرا مسؤول نیست.  باید مشروع باشد. مثاًل مأموِر اجرا ناگزیر شود که قفل دِر خانه 

است   مسؤولیت  رافع  صورتی  در  مافوق  ماده  دستور  نباشد.  مقررات  و  قوانین  خالف  بر  می  96که  کشوری  خدمات  مدیریت  »کارمندان قانون  گه: 
باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم  های اجرایی مکلف میدستگاه

اند کتبًا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات با مقام مافوق اطالع دهند.  مقررات اداری تشخیص دهند، مکلف یا امر مقام مافوق را برخالف قوانین و  
از این حیث  در صورتی که بعد از این اطالع، مقام مافوق کتبًا اجرای دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و  

 باشد.« رمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می مسؤولیتی متوّجِه کا 
( اشعار داشته: »هرگاه به امِر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به  1392قانون مجازات اسالمی )مصوب    159مادۀ  

 اشتباِه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات  عّلِت   شوند لکن مأموری که امِر آمر را به  مجازات مقرر در قانون محکوم می
ی که  شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.« این قسمِت آخرش یعنی اینکه: عمِل غیرقانونِی آمر و مأمور جرم است ولی در مورد مأمور نمی 

ماند. از طرِف دیگر  ماند لذا برای آمر مسؤولیت کیفری می ولی دیه و مسؤولیت مدنِی او باقی می   اشتباِه قابل قبولی انجام داده مسؤولیِت کیفری منتفی
همین قانون مقرر داشته: »هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل، موجب فوت یا صدمۀ    473مادۀ  

و یا هر مکان دیگری    ست. تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقۀ ممنوعۀ نظامی المال ا بدنی کسی شود، دیه برعهدۀ بیت 
گاهی نداشته  ثابت نیست و در صورتی  ضمان که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد،  که از ممنوعه بودِن مکاِن مزبور آ

 شود.«داخت میالمال پر از بیت  دیه باشد، 
آید؛ غرور به معنای فریب دادن است و غرور  غرور از »ِاغواء« به معنی »از راه به در بردن«، »گمراه ساختن« و »گول زدن« می  هـ . غرور یا فریب:

 دهنده(.خورده( و غار )فریب ای فقهی است. در غرور یا فریب ما با دو نفر مواجهیم: مغرور )فریب قاعده 
 خورده(: مسؤولیتی ندارد زیرا او در انجام عملی که باعث ضرر به دیگری است، فریب خورده است. )فریب   مغرور

 شود.جهت که این فرد به عنوان سبب اقوی از مباشر شناخته میدهنده(: مسؤول است ازاین )فریب  غار
گم:  گید: »نیکی و ُپرسش!«؛ خالصه اینکه من به شما میی زنی؟«؛ مگم: »کباب میآیید خونۀ مالکریمی و من به شما می یک مثال بزنیم: شما می 

آد که گوسفنده  »اوون گوسفنده که اوون روبرو پارک کرده، ماِل منه و برو َسرش رو ِبُبر و ردیفش کن تا من آتیش درست کنم!« بعدًا کاشف به عمل می 
م چون فریبی که من دادم باعث شده که تقصیِر شما از بین برود. اگه حتی »اوون خبر بوده. حاال مِن مالکریمی باید جبران کنماِل یه آدِم از همه جا بی 

 خبِر زیاندیده« به مغرور )یعنی شما( مراجعه کنه و خسارت بگیره؛ شما هم حِقّ رجوع به مغرورکننده )یعنی من( را دارید )ضمان غرور(. آدِم از همه جا بی 
ؤولیتش محض است چه مقصر باشد و چه بگوید: »من را کِس دیگری فریب داده و مقصر نبودم« مسؤول  مغرور اگر مالی را تلف کند چون توو تلف، مس

ِن متعارف  است؛ ولی اگر بحِث تلف نباشد و بحِث تقصیر باشد چون توو تقصیر، زمانی که تقصیر کنه مسؤوله و مالِک تقصیر، یک انسان متعارفه و انسا
 اینجا دیگه مسؤول نیست. پس:در اوون اوضاع و احوال فریب بخورد، 

شما  . در مواردی که ضمان مغرور مبتنی بر تقصیر نیست و مغرور به عّلت اتالف مسؤول است )مثل خوردن میوه، شکستن شیشه( مثاًل الف، ماشیِن  1
به من می  تلف میرا  بودم، ماشین  زده  آیا میدهد چون من گولش  ؛ حاال  به شما بگه: »من مغرور شدم  شه  نه؛ چون  تونه  ندارم«؟  پس مسؤولیت 

 مسؤولیتش از باب اتالف است. )در اتالف چون نظریۀ محض را قبول کردیم چه تو مقصر باشی چه نباشی مسؤولی(
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زننده مبتنی بر تقصیر باشد مغرور مسؤول نیست زیرا مغرور از رفتاِر انساِن متعارف تجاوز نکرده است و هر انسانی در  . در مواردی که مسؤولیِت زیان 2
و ضرری به بار آَوَرد مسؤول    داد که مغرور انجام داده؛ مثاًل اگر تاجری در اثر غرور، نام تجاری دیگری را به کار َبَرد آن شرایط، همان کاری را انجام می

خواهم ثبت کنم  را می بیژنگم برنِد ُسِس رم ادارۀ ثبت عالئم تجاری، و می توان او را مقصر دانست. فرض کنید من تاجر هستم و مینیست، زیرا نمی
کنم؛ متعاقبًا  کارشناسه، آن برند را ثبت می  گوید: »ثبت نشده«؛ من هم روو حساِب حرِف دانم که قباًل ثبت شده است یا خیر؛ متصدِی آنجا میو نمی 

یا صنایِع    بیژن مهاجریان کند؛ اگر با ارائۀ محصوالِت نامرغوِب دیگر با همان نام، آسیبی به شهرِت آن تاجر ) علیه من اقامۀ دعوا می  بیژن صنایِع غذایِی  
توان شخصی را رسد نمی ورد، مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است؛ به نظر میقانون مسؤولیت مدنی در این م  1( رسیده باشد با توّجه به مادۀ  بیژنغذایِی  

ای گویم: »اوون متصدیه من رو فریب داد و من کاره روم آنجا و می که برای بار دوم ثبت کرده و در واقع، فریب خورده را مسؤول دانست. من هم می
 نیستم؛ من مغرور شدم« در اینجا چیزی تلف نشده است. 

 کننده(  شده( و ُمکِره )اکراهدر اکراه ما با دو نفر مواجهیم: ُمکَره )اکراهو. اکراه: 
ه کر   شده(: مسؤولیتی ندارد زیرا او در انجام عملی که باعث ضرر به دیگری است، رضایت ندارد.)اکراه  م 
کِره  شود.می جهت که این فرد به عنوان سبب اقوی از مباشر شناخته کننده( مسؤول است ازاین )اکراه  م 

 آیا در اجرای حّقی که به کسی تعلق دارد اگر خسارتی وارد شود بایستی این خسارت جبران شود یا خیر؟  ز. اجرای حق:
باید جبران در پاسخ باید گفت اگر در اجرای حق خسارت در حد متعارف وارد شود رافع مسؤولیت است اما اگر از حد متعارف باالتر رود مسؤولیت دارد و  

ذکر است که اگر کسی حّقی هم داشته باشد، حّق اجرای مستقیم آن را ندارد بلکه اجرای حق بایستی از طریق خاصی که قانون  گردد. قابل خسارت  
 بینی کرده است صورت گیرد وگرنه چنانچه از این بابت خسارتی به دیگری وارد آید مسؤولیت دارد.پیش 

 دو نوع است:  این رضایت بر دیده یا متضرر:ح . رضایت زیان 
 دیده بعد از ورود خسارترضایت زیان -1 
 دیده قبل از ورود خسارترضایت زیان -2 

 دیده بعد از ورود خسارت باشد: رافع مسؤولیت مدنی است. اگر رضایت زیان  -
 دیده قبل از ورود خسارت باشد دو حالت متصور است:اگر رضایت زیان  -

 ق.م(   30استثنای قاعده تسلیط م گونه مشکلی ندارد. )به معتبر بوده و هیچ الف( یا خسارت مالی است که 
شود که در این صورت اعالم رضایت نیز رافع مسؤولیت نیست چرا که هیچ  ب( یا خسارت غیرمالی است و بر جسم و جان و شخصیت فرد وارد می 

 تواند حاکم بر جسم و جان و شخصیت افراد باشد. قراردادی نمی 
 شدن مسؤولیت مدنی است. دیده قبل از ورود خسارت هم موجب منتفی رضایت زیان  ،خسارات ورزشی و خسارات ناشی از عملیات پزشکیج( در 

االصول رافِع مسؤولیت است مگر در: »خساراِت بدنی«، »لطمه  بندی اینطوریه که: رضایِت زیاندیده قبل از قبِل اینکه بهش خسارتی وارد بشه علی جمع
باشد و  به حیثی به غیر وجود داشته  به اضرار  انجام بشود که ظّن قوی  ت و شخصیت«، »خسارات عمدی« و »خسارات در حکم عمد یعنی عملی 

 رسان با علم به آن، عمل را انجام داده باشد.« زیان 
رت است با قصد احسان انجام  ( اگر شخصی عملی را که موجب صدمه یا خسا1392قانون مجازات اسالمی )مصوب    510بنا بر مادۀ  ط. احسان:  

 دهد، در صورت جمع شرایط زیر مسؤول نیست: 
 انگیزۀ او احسان و کمک به دیگری باشد.  •
 عمل او برای حفظ مال، جان، ِعرض، یا ناموس آن شخص الزم باشد. •
 شده است.دیده همان شخصی باشد که عمل برای حفظ جان، مال، ِعرض یا ناموس او انجام  شخص زیان  •
 مقررات و نکات ایمنی را رعایت کرده باشد.  •
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م،  شنوم؛ برای جلوگیری از ورود خسارت به لوازم همسایهترکه! مِن مالکریمی که همسایۀ باالیی هستم صدای آب رو می لولۀ آِب همسایۀ باالیی می
 شکنم؛ در اینجا من برای جبراِن خسارِت وارده به در مسؤولیتی ندارم. َدِرش رو می 

 : اضطرار
نامند. در  ای که برای دفع ضرر از خودش به دیگری زیان وارد کند، عامل ورود خسارت را مضطر می گونهچنانچه شخص در موقعیتی قرار گیرد به 

ادۀ  َبَرد، اما ممکن است ِمن باِب اتالف مسؤولیت مدنی داشته باشد )مشود چون عنصر معنوی )عمد( را از بین می اضطرار شخص مستوجب کیفر نمی
. )دکتر کاتوزیان در کتابشان، اضطرار را جزء موارد رافع مسؤولیت مدنی  اضطرار، رافِع مسؤولیت مدنی نیست(.  91392ق.م.ا مصوب    152

 دانند.( داند؛ اما بقیۀ اساتید اضطرار را رافع نمی آَوَرد؛ یعنی مرحوم کاتوزیان، اضطرار را رافع می می
 ات اسالمی: شرایط تحقق اضطرار در قانون مجاز 

الوقوع باشد. ثانیًا شخص، مرتکِب رفتاری شود که مطابق قانون، نامشروع )جرم( است. ثالثًا این رفتار برای حفظ  اواًل باید خطِر شدیِد فعلی یا قریب
باشد. سادسًا مرتکب، خطر را عمدًا ایجاد  َنفس یا مال باشد. رابعًا رفتاِر ارتکابی با خطر متناسب باشد. خامسًا رفتاِر مزبور برای دفع خطر، ضرورت داشته  

را منحرف کند و    نکرده باشد. مثاًل اگر بر اثر سرعِت غیِر مجاِز وسیلۀ نقلیه، خطِر زیرگرفتِن انسانی پیش آید و راننده برای اجتناب از خطر، اتومبیل 
 دیواری خراب شود، اضطرار صادق نیست. 

طرار بدون احسان«. »اضطرار به احسان« هم رافع مسؤولیت مدنی است و هم رافع مسؤولیت کیفری؛  نکته: یک »اضطرار به احسان« داریم و یک »اض
 اما »اضطرار بدون احسان« رافع مسؤولیت کیفری هست اما مدنی نیست. 

شود در این صورت،  را مرتکب می تر، فعِل زیانبار  نکته: گاهی در حالت اضطرار )اضطرار به احسان( انسان به قصِد نیکی و برای جلوگیری از ضرِر بزرگ
 خالف اضطرار، ُمسِقِط ضماِن قهری و ضمان کیفری است. توان از مسؤولیت ُمَبری دانست زیرا احسان برشخص را به خاطر احسان می

رض یا ناموس او  قانون مجازات اسالمی: »هرگاه شخصی با انگیزۀ احسان و کمک به دیگری، رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عِ   510مادۀ  
 .« ضامن نیستالزم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، 

 اضطرار چند مدل است:  
آم توو که آتش را خاموش  شکنم می می سوزه؛ من درب رو  . اضرار به دیگری برای دفع ضرر از خوِد او: یک موقع هست خانۀ شما آتش گرفته و داره می 1

داریم، چون  کنم. در این حالت، من برای دفِع ضرر از خوِد شما به شما ضرر زدم. اضطرار در اینجا رافع مسؤولیت مدنی است. اینجا دیگه اصاًل بحثی ن 
ی یا بیشتر از اوون ضرری باشد که در اثر  زنم مساو قصد، احسان است. حاال مالِک اینکه قصدش احسان است چیست؟ اگر ضرری که دارم بهت می

 عدِم کمکم بهت بخوره اصاًل قصدم احسان نیست. 
اندازم روی فرِش خودم که  دارم و میسوزه؛ من پتوی شما را بر می . اضرار به دیگری برای دفع ضرر از خود: خانۀ من آتش گرفته و فرشم داره می2

فروشی در آنجا است  های میوۀ میوه کند که جعبه راز از سقوط در پرتگاه اتومبیلش را به سمتی منحرف میای برای احتآتش خاموش شود یا مثاًل راننده 
ام. در اینجا آیا اضطرار رافع  رود. در واقع برای دفع ضرر از خودم به غیر ضرر رسانده فروش از بین میهای میوه های میوه، میوه و در اثر برخورد با جعبه 
اضطرار، رافِع  نظِر مرحوم کاتوزیان اینجوری باید گفت: »چون اضطراره پس رافعه« اما طبق نظِر بقیۀ اساتید باید گفت که: »هست یا نیست؟ طبق  

تواند  می   از باب مسؤولیت مدنی هاش از بین رفت  « یعنی طبق نظر بقیۀ اساتید از جمله مرحوم صفایی اوون کسی که میوهمسؤولیت مدنی نیست
 زننده رجوع کند« به ضرر 

 
شود قابل مجازات نیست مشروط بر  فس یا مال خود یا دیگري مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب مي منظور حفظ نَ سوزي، سیل، طوفان، زلزله یا بیماري به  الوقوع از قبیل آتش فعلي یا قریب   شدیدِ   خطرِ   بروزِ   کس هنگاِم هر   : ۱۵۲ماده   9

ـ کساني که حسب وظیفه یا قانون مکّلف به مقابله با خطر مي   موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.   ارتکابي با خطرِ   رفتارِ اینکه خطر را عمدًا ایجاد نکند و    ك به این ماده از ایفاي وظایف قانوني خود امتناع نمایند. توانند با تمّس باشند نمي تبصره 
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نه از باب  هاش متالشی شد  داد: »اما اوون کسی که میوهگفت: »اضطرار رافِع مسؤولیت مدنی است«؛ ادامه می جالبه که مرحوم کاتوزیان با اینکه می
 زننده رجوع کنه«    تونه به اوون ضرر می  از باب استفادۀ بالجهتبلکه   مسؤولیت مدنی

  از باب استفادۀ بالجهت . طبق نظر آقای کاتوزیان، رافع مسؤولیت مدنی است اما  1در این مورد چه کنیم؟ این فرض دو حالت است:  حال باالخره  
 . طبِق نظِر دوم )دکتر صفایی( رافع مسؤولیت مدنی نیست. 2زننده مراجعه کرد. توان به زیان می

اش اندازم که آتش دارم و روی فرِش او می یک نفر اینجا آتش گرفته؛ من پتوی شما را برمی . اضرار به دیگری برای دفع ضرر از ثالث: فرض کنید فرِش 3
اوون    خاموش شود )در این مثال، سه نفر وجود دارند(. اینجا هم طبق نظِر مرحوم کاتوزیان: »چون اضطرار است پس رافِع مسؤولیت مدنی است«، اما 

تونه به اوون کسی که برای حفِظ جان و ماِل او به وی آسیب  می   از باب دارا شدِن غیرعادالنهبلکه   دنینه از باب مسؤولیت مدیده است  کسی که زیان 
 زننده. تونه به ثالث رجوع کنه و نه به ضرررسیده رجوع کنه« پس می 

 .  این مدل اضطرار رافع مسؤولیت مدنی نیستاما طبق نظر دوم )نظِر بقیۀ اساتید(، 
توان به کسی که تلِف ماِل دیگری برای  فراهم باشد از این باب می   شرایط استفادۀ بالجهت مسؤولیت مدنی نیست اما اگر    پس: در این مورد، دارای 

 حفظ جان، مال و غیرۀ او انجام شده رجوع کرد. 
های  که آب داخل شهر نیاد خونه کنم  آد؛ من یک قسمت از خونۀ شما رو تخریب می . اضرار به دیگری برای دفع ضرر از جامعه: مثاًل داره سیالب می 4

 مردم رو آسیب بزنه. اضطرار در اینجا رافع مسؤولیت مدنی است. 
اش خاموش شود. در اینجا  اندازم که آتش . اضرار به خود برای دفع ضرر از دیگری: فرِش خونۀ شما آتش گرفت؛ من پتوی خودم رو فرِش شما می5

تونم به شما رجوع کنم ولی  قانون مسؤولیت مدنی می   1در اثر تقصیر شما بوجود آمده باشد وفق مادۀ  مسؤولیت مدنی مطرح نیست ولی اگر این حادثه  
  از باب ادارۀ فضولی مال غیر به شما رجوع کنم اما    از باب مسؤولیت مدنیتوانم  اگر هیچ کسی در این حادثه مقصر نباشد )مثاًل رعد و برق( من نمی

 توانم به شما رجوع کنم. می
  ق.م.م  1مادۀ . وضعیِت اضطراری را طرِف مقابل با تقصیِر خود فراهم کرده است؛ در این حالت، طبق 1آید:  این فرض: دو حالت به وجود می پس در 

با  . وضعیِت اضطراری ناشی از تقصیِر کسی نبوده است؛ در این حالت، مسؤولیت مدنی ندارد ولی مضطر می2شخِص مقصر، مسؤول است؛   تواند 
 ، به غیر رجوع کند. دارۀ فضولی مال غیرتئوری ا 

ای در اثر اضطرار با شخص یا ماشین دیگری تصادم نماید در اینجا اضطرار رافع نیست چون دکتر کاتوزیان  نکته: اگر سؤال داده شود رانندۀ وسیلۀ نقلیه 
ده: »اضطرار، عنصِر تقصیر رو پاک  ، دکتر ادامه میاست، قانون مسؤولیت مدنی بر مبنای نظریۀ تقصیر است  مسؤولیت مدنیگه اضطرار، رافِع  می
خواد بیاد چی رو پاک کنه؟! هیچی؛ پس نتیجه اینکه اگر سؤال از قانون بیمۀ  خوایم، اضطرار می کنه« اما در جایی که ما اصاًل عنصر تقصیر نمی می

 گویید: اضطرار رافع مسؤولیت نیست.  اجباری یا اتالف دادند می
نظر را باید  کاتوزیان اضطرار رافع مسؤولیت مدنی هست. این اختالف   مرحوم : اضطرار رافع مسؤولیت مدنی نیست البته طبق نظر  بندی اضطرارجمع

های مبتنی بر تقصیر، رافع مسؤولیت هست زیرا طبق نظر مرحوم کاتوزیان تقصیر، عنصر الزم برای مسؤولیت مدنی  بررسی کرد: اضطرار در مسؤولیت 
های بدون تقصیر، مانند مسؤولیت ُمتِلف و مسؤولیِت دارندۀ  ست. در مسؤولیتبرد پس اضطرار رافع ا است و اضطرار، این عنصر )تقصیر( را از بین می

 اتومبیل )قانون بیمۀ اجباری( اضطرار رافع نیست. 
 

 قانون مدنی قید شده است؛ با این   953قانون مجازات اسالمی و همچنین مادۀ    145تعریف تقصیر در مواد قانونی در تبصرۀ مادۀ    مفهوم تقصیر: 
 مواجه هستیم:  تقصیر جزایی و   تقصیر مدنی دو عنوان وجود ما با 

 پردازد بدین شرح است:  که به ترتیب به تعریف »تقصیر«، »تعدی« و »تفریط« می 952و   951، 953مواد  تقصیر مدنی: 
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 «: »تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.953مادۀ 
 مال یا حق دیگری.«  است نسبت به  : »تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف 951مادۀ 
 الزم است.«  قرارداد یا متعارف برای حفظ ماِل غیر : »تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب 952ماده 

ید توّجه  با توّجه به این مواد متوّجه شدیم که تقصیر از منظر قانون مدنی شامل تعدی و تفریط است و همچنین تعدی و تفریط نیز تعریف شد؛ حال با
که طبق مادۀ    تقصیر مدنیه هرگاه با عنوان مسؤولیت قهری طبق قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی مواجه شدیم باید معیار تقصیر را  داشت ک

 است، لحاظ کنیم.  تعدی و تفریطق.م شامل  953
 شود بدین شرح است: ( که تعریف تقصیر را شامل می 1392قانون مجازات اسالمی ) 145تبصرۀ مادۀ   تقصیر جزایی:

مباالتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب  احتیاطی و بیق.م.ا: »تقصیر اعم از بی   145تبصرۀ مادۀ  
 «.شودتی محسوب می مباال احتیاطی یا بیمورد، از مصادیق بی 

مباالتی  احتیاطی و بی مباالتی است و همچنین بی احتیاطی یا بی ه شدیم که تقصیر از منظر قانون مجازات اسالمی شامل بی با توجه به این تبصره متوّج 
که    تقصیر جزایی ه داشت که هرگاه با عنوان مسؤولیت و ضمان طبق قانون مجازات مواجه شدیم؛ باید معیار تقصیر را نیز تعریف شد؛ حال باید توّج 

 است، لحاظ کنیم.  مباالتیاحتیاطی و بی بی شامل  ق.م.ا  145تبصرۀ مادۀ طبق  
 مراتب تقصیر: 

 رساندن به دیگران عمد دارد.یعنی شخص مقصر برای زیان عمدی:   .1
قوی برای اضرار به دیگری    رساندن به دیگران عمد ندارد؛ اما عملی انجام داده که در آن عمل، ظّن شخص مقصر برای زیاندر حکم عمد:   .2

 وجود داشته است. 
 شود.تقصیر ناچیز که گاه از آن تحت عنوان اشتباه هم یاد می قصور:  .3

حاال اینها چه  یم کرد.  عمد، سنگین، سُبک و خیلی سُبک تقسشود به  تقصیر را می  گویند:ای میای در باب تقسیم تقصیر از نظر شّدت: عده نکته 
داره؟   تفکیِک   1مادۀ  اواًل  تأثیری  با  مدنی  مقرّ قانون مسؤولیت  غیرعمد  و  عمد  تقصیِر  می   قانونر  مجوز  بدون  نتیجۀ  یا    عمداً   یدارد: »هر کس  در 

وارد   یا افراد ایجاد گردیده لطمه  ی به موجب قانون برا  دیگر که  یا به هر حّق  ی یا حیثیت یا شهرت تجارت ی یا مال یا آزاد ی به جان یا سالمت  یاحتیاطیب
بل  ده تا میزاِن خسارت را بر اساس اینکه خسارت عرفًا قاهمان قانون به دادگاه اجازه می  4مادۀ    2بند    ثانیاً   کنه.بندی می پس ماده داره تقسیم   «...نماید  

ثالثًا در    تونه.میزان خسارت را تخفیف بدهد اما در تقصیرهای سنگین نمی  ،تونه در تقصیرهای سُبکاغماض باشد را تخفیف دهد. یعنی قاضی می
ه  هر چند قصد ارتکاب به آن هم وجود نداشت  ( انجام کاری که نوعًا موجب جنایت باشد در حکم عمد است1392قانون مجازات اسالمی )  290مادۀ  

 باشد و بدین ترتیب، تقصیِر سنگین در حکم عمد حساب شده است.  

قانون بیمه که    14از مادۀ  شود و منظوِر قانونگذار  نکته: بیمۀ ناشی از خسارِت عمدی باطل است و به عبارت دیگر، بیمه، خسارت عمدی را شامل نمی
یر در این ماده، تقصیِر عمدی  همین است یعنی منظور از تقص گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.«  ناشیه از تقصیر بیمه   خساراِت   مسؤوِل   ،گرگه: »بیمه می

شه تقصیِر غیرعمدی را بیمه کرد. ضمنًا توافق در مورد عدم مسؤولیت مدنی راجع به تقصیر عمدی تأثیری ندارد و خالف نظم عمومی  است؛ پس می 
 است.

 ، معیار، انسان متعارف است. نکته: در تقصیر 

 یعنی از آنچه قانون اجازه داده یا در قرارداد ذکر شده پا فراتر نهد یا کوتاهی کند. مانند وکیل، پزشک، معمار، قاضی :ایو حرفه  تقصیرهای شغلی

سنجند بلکه با یک پزشک  ن عادی نمی در این تقصیر، معیار، انساِن متعارِف متخصص است؛ یعنی اگر پزشک تقصیر کند، وی را با یک انسانکته:  
 سنجند. وی را می 
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 هستند؟  مسؤولفراد : در چه مواردی این ا سؤال

  انگاری شده است. مگر اینکه خالف آن ثابت شود یعنی ثابت شود که سهل ؛ آنهاست مسؤولیتپزشک و وکیل تعهد به وسیله دارند یعنی اصل بر عدم 
بر   نتیجه دارد یعنی اصل  به  به وجود آمدن چنین    مسؤول اما معمار تعهد  باعث  یا عوامل دیگری  اینکه ثابت شود که عامل  بودن معمار است مگر 

 کارفرما دهد.  مثاًل ساختمان را آماده و بدون عیب تحویل  اند.ای شده حادثه 

هرگاه پزشک در معالجاتی  گوید: »این قانون می   495ک را قبول نکرد. مادۀ  ( مسؤولیِت محِض پزش 1392مسؤولیت پزشک: قانون مجازات اسالمی )
همین   1تبصرۀ  .«.. دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشدکه انجام می

علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.« چرا در  ماده نیز مقرر داشته است: »در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در 
 صورت عدم تقصیر برای پزشک ضمان وجود ندارد چون نظر تقصیر را قبول کرده است. 

ن اخذ نشده باشد بار اثبات  شود؛ یعنی اگر برائت از َضماجا میکند؛ فقط باِر اثبات جابه مسؤولیت معاف نمی از  نکته: شرِط برائت از َضمان، پزشک را  
تصریح شده که اگر پزشک قبل از    495عدم تقصیر به دوش پزشک است و در صورت اخذ برائت، بار اثبات به عهدۀ زیاندیده است. بنابراین در مادۀ  

هم    497در مادۀ     است.  ، ضامن دیه نیست پس اگر برائت گرفت و تقصیر هم داشت، مسؤول مرتکب تقصیر هم نشود  و معالجه برائت گرفته باشد  
اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن    طبق مقرراتمقرر شده است: »در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض،  

رائت  تلف یا صدمات وارده نیست.«؛ عبارت »طبق مقررات« در این ماده یعنی »تقصیر نکند«. نتیجه اینکه اگر پزشک مرتکب تقصیر شد به رغم اخذ ب
 باز هم ضامن است. 

 شود.  نکته: اخذ برائت، نوعی شرِط تحدیِد مسؤولیت حساب نمی 

تقصیر، معیار، انساِن متعارِف ورزشی است. باید رفتاِر ورزشکاِر متعارف در هر رشتۀ خاّص ورزشی جداگانه بررسی شود. مثاًل رفتار    تقصیر ورزشی: در این 
گفتند: هر  خطا است. دکتر کاتوزیان می  بسکتبالخطا نیست در    تکواندوکند و مثاًل کاری که در  ورزشکار بوکس یا کاراته با تنیس و فوتبال فرق می 

! بازیکِن شمارۀ  وِر فوتبال سوت بزند بگوید: »خطاآور است. منظور از خطا نه اینکه مثاًل دا گوید ضمان چیزی که قواعد آن بازی خطا دانست حقوق می
ض  بلکه مقصود از خطا، خطای نامتعارف است. نتیجه اینکه صدمات عمدی یا در حکم عمدی یا نق  فالن خطا کردی پس ضامنی! حاال پول بده!«

 کند چون اینها غیرمتعارف هستند. مقررات ایمنی مسؤولیت ایجاد می

ت ثابت نشده  ت وجود دارد و تا زمانی که رابطه علیّ علیّ   ۀ: متضرر باید ثابت کند که بین فعل زیانبار و ضرر رابط علیت  ۀسببیت یا رابط  ۀرابط  -3
یک سبب باشد مانند برخورد  ۀ  واسطه  توضیحًا باید گفت که گاه ممکن است وجود یک ضرر یا خسارت ب   زیانبار بوده است.  ،توان گفت که فعلباشد نمی 

ه گوسفندان. و یا ممکن است که چندین سبب  لّ مانند خرید یک گوسفند بیمار و سرایت بیماری او به گَ   واسطه چندین سبب باشد. ه  خودرو به جایی و یا ب
زدن زمین  ر را وارد کنند مانند خرید گوسفند بیمار و سرایت بیماری به گله گوسفندان و عدم توانایی مالک آن به رسیدگی و شخم با هم چندین ضر 

 . شودمیکشاورزی و در نتیجه خساراتی که از آن حاصل 

توان لت داشته باشد و به درستی نمی تشخیص وجود رابطۀ سببیت همیشه کاِر آسانی نیست زیرا ممکن است عوامل مختلفی در ایجاد خسارت دخا
دهد که  زنند بعضی مقصر و بعضی غیر مقصر باشند عرف خسارت را به کسی نسبت می گفت کدام یک سبب است. در مواردی که چند نفر خسارت می 

متوجه    مسؤولیتها،  ل و امثال آن آهن یا دو اتومبیقانون مدنی گفته است: »در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه   335مقصر بوده، مادۀ  
و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند    او حاصل شده باشد ]یعنی کسی که مقصر است[  ۀ عمد یا مسامح  یجۀطرفی خواهد بود که تصادم در نت 

 خواهند بود.«  مسؤولهر دو 

 نظریه( و گاهی برای تعییِن میزاِن مسؤولیت )چهار نظریه(. اند؛ گاهی برای تعییِن سبِب مسؤول )چهار نکته: نظریات متعدد آمده 
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 : برای تعییِن سبِب مسؤول  نظریه 4

 ای که در خسارت نقش داشت باید ضامن باشد؛ یعنی همه با هم. ایراد این نظریه این است که عادالنه نیست.اسباب: هر پدیده   نظریۀ برابرِی  .1
در  باید    به لحاظ زمانیترین عامل به پدیده  : در میان عواملی که در ایجاد ضرر دخالت داشتند تنها نزدیک )آخرین سبب(  نزدیک   نظریۀ سبِب  .2

. پس اگر کسی دریچۀ مجرای فاضالب را باز بگذارد رهگذری در اثر غفلت،  ترین سبب نسبت دادیعنی خسارت را به نزدیک نظر گرفت؛  
دارد: »هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را قانون مدنی اشعار می  332مادۀ   شود.تلقی می، سبب خسارت  )رهگذر(  سقوط کند؛ تقصیِر متضرر

قانون مدنی بین مباشر و سبب،    332است نه مسبب ...«؛ طبق مادۀ    مسؤولشدن آن مال بشود، مباشر  تلف   ایجاد کند و دیگری مباشرِ 
 ر است( تمباشر مسؤول است )نظریۀ سبِب نزدیک چون مباشر به واقعه نزدیک

هایی که به  اش است پس پدیده نظریۀ سبِب متعارف: زیان باید به عاملی نسبت داده شود که معمواًل بر حسب جریان عادی، موجِب پیدایش .3
گه: »... مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفًا  قانون مدنی می   332افتند مسؤول نیستند. ادامۀ مادۀ  صورت اتفاقی، اتفاق می

 پس اگر سبب اقوی باشد، سبب مسؤول است )طبق نظریۀ سبِب متعارف( ف مستند به او باشد.« اتال
زمان نباشد سببی مسؤول است  : طبق این نظریه هر گاه دخالت چند سبب در ایراد خسارت هم )نام دیگر: طولی(  م در تأثیرنظریۀ سبب مقّد  .4

سبب یا اسباب دیگر، تأثیر را آورده باشد. مثاًل اگر کسی در معبِر عام چاهی ِبَکَند، دیگری سنگی در کنارش بگذارد و پای عابر به    ز که قبل ا 
،  سنگ بخورد و بره توو چاه؛ چه کسی ضامن است؟ کسی که سنگ را گذاشته ضامن است )این نظریه را با نظریۀ سبِب نزدیک اشتباه نگیرید 

؛ در این مثال،  مقدم، کسی است که اولین تأثیر را آورده است  ما سبِب ا است    از لحاظ زمانی  ترین سبب به پدیدۀ خسارت نزدیک سبِب نزدیک،  
 ( گذارنده است و مقدمه، حافِر چاهه است سبِب نزدیک، سنگ 

( قاعده را  1392ون مجازات اسالمی )قان   536انتهای مادۀ    ( سبب مقّدم در تأثیر را پذیرفته است. 1392)  قانون مجازات اسالمی   535مادۀ  
  ، این قانون   535کند که نظریۀ سبِب مؤخر در حدوث نامید. طبق این ماده: »هرگاه در مورد ماده  دهد و نظریۀ جدیدی را بیان میتغییر می

ی که مجاز است، قرار دهد  عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عموم
و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول  

 شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.«  و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می

سبِب   ( »نظرِ 92قانون مجازات اسالمی )   536ماده انتهای ( »نظِر سبِب مقّدم در تأثیر« را پذیرفته؛ 92قانون مجازات اسالمی ) 535ماده بندی: جمع
قانون مدنی    332گوید مباشر، مسؤول است، »نظِر سبِب نزدیک« را پذیرفته؛ مادۀ  قانون مدنی تا آنجا که می   332مقّدم در حدوث« را پذیرفته؛ مادۀ  

نظریۀ سبِب متعارف«  گوییم در حقوق ایران »دادند می   سؤالاگر به طور کّلی    گوید سبب، اقوی است »نظریۀ سبب متعارف« را پذیرفته است.آنجا که می
 پذیرفته شده است. 

اگر هم سبب، اقوی بود سبب مسؤول بود چون در    گوید در اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسؤول است )نظریۀ سبِب نزدیک( نکته: قانون مدنی می 
نون مدنی این اتفاق افتاده است: »در صورت  قا  335این مورد »نظریۀ سبب متعارف« را پذیرفته بود. اما گاهی دو یا چند سبِب متعارف وجود دارد: در  

او حاصل    مسامحۀ  عمد یا   یجۀ متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نت  مسؤولیت ها،  و امثال آن  آهن یا دو اتومبیل تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه
( را داریم که به  92قانون مجازات اسالمی )  526مادۀ  « از طرفی  خواهند بود.  مسؤولاگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو  شده باشد و  

قانون مدنی خیلی شبیه است: »هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که    335مادۀ  
ثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد  مگر تأ   باشندر مساوی ضامن میجنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طو

اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند  مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی  به میزان تأثیر رفتارشانکه در این صورت هریک 
 آنها باشد فقط سبب، ضامن است.«
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اگر هیچ کدام   باشد، مقصر، مسؤول است. تقصیرقصر باشند هر دو مسؤولند؛ اگر یکی مقصر و دیگری بی پس نتیجه: طبق قانون مدنی اگر دو نفر م
 تقصیری نداشته باشند هر دو مسؤول هستند. 

تا نظریۀ فوق  را    )میزان خسارت(  کنیم که میزاِن مسؤولیت عواملای اشاره  سبِب مسؤول را تشخیص دادیم؛ حال باید به چهار نظریه   ،با این چند 
 های ذیل وجود دارد: شود نظریه کند. پس در مورد اینکه مسؤولیت چگونه تقسیم می مشخص می

عنی فردی که تقصیر شدیدتری مرتکب شده باید خسارت  به نسبِت شّدت و ضعف تقصیر تقسیم شود ی  بایدمسؤولیت  نظریۀ درجۀ تقصیر:   .1
اگر دو یا چند کشتی مرتکب  دارد: »قانون دریایی پذیرفته است. این ماده اشعار می  165بیشتری پرداخت کند. این نظریه را بند الف مادۀ  

ذلک اگر تشخیِص  ست ]درجۀ تقصیر[ مع ها متناسب با اهمیِت تقصیری است که از آن کشتی سر زده ا خطا شدند مسؤولیت هر یک از کشتی
 « اهمیِت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد یا تقصیر طرفین یکسان به نظر برسد، طرفین به نسبت متساوی مسؤول خواهند بود.

انتهای  د. این نظریه را  تأثیر عمل یا مداخلۀ هر یک از افراد مسؤول در ایجاد ضرر تقسیم شو   مسؤولیت باید به نسبت  نظریۀ میزاِن تأثیر عمل:  .2
هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و برخی به تسبیب باعث ایراد صدمۀ بدنی شوند و    قانون مسؤولیت مدنی پذیرفته است.  14مادۀ  

این ماده مقرر    هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتار مسؤول هستند.  تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشدجنایت، مستند به همۀ آنها باشد اما  
، هرگاه چند نفر مجتمعًا زیانی وارد آورند متضامنًا مسؤول خسارت وارده هستند در این مورد میزان مسؤولیت هر  12دارد: »در مورد مادۀ  می

 شود.«  از طرف دادگاه تعیین می هر یک  با توّجه به نحوۀ مداخلۀیک از آنان  
 عبارت »با توّجه به نحوۀ مداخلۀ هر یک« یعنی »با توّجه به میزاِن تأثیر عمل هر یک«. 

دارد: »هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی،  ( هم مقرر می 1392)  قانون مجازات اسالمی  526مادۀ  
ل هر یک[، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام  تأثیر عم  میزان]با توّجه به    تأثیر داشته باشند

باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول  عوامل باشد به طور مساوی ضامن می
 غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.«  ، جاهل، صغیر اختیاربی هستند. در صورتی که مباشر در جنایت 

گوید: »هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت، سبِب وقوِع جنایت یا خسارتی بر  ( می1392)  قانون مجازات اسالمی 533مادۀ    نظریۀ تساوی:  .3
 باشند« ضامن می مساویبه طور دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، 

دارد: »در مورد مادۀ  این ماده مقرر می قسمت اوِل  قانون مسؤولیت مدنی پذیرفته است.    14این نظریه را قسمت اّول مادۀ    نظریۀ تضامن:  .4
قانون    165شده، بند ج مادۀ  ...« عالوه بر مادۀ اشاره   مسؤوِل خسارِت وارده هستند   متضامناً ، هرگاه چند نفر مجتمعًا زیانی وارد آورند  12

وت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص  های مقصر نسبت به خسارت ناشی از ف کشتیدریایی نیز این نظریه را پذیرفته است. این ماده گفته: »
 « مسؤول هستند متضامناً ثالث منفردًا یا 

اند از جمله اینکه تضامن استثناء  این نظریه مورد پذیرش برخی از اساتید از جمله دکتر کاتوزیان قرار گرفته است اما به این نظریه ایراداتی گرفته 
شود و دعوای مسؤولیت با  ها( ایجاد می ی در روابِط زیاندیده و عامالن )سبب است و اصل بر عدم تضامن است و همچنین مسؤولیِت تضامن

یابد و ممکن است بین چند سبب این دعوا ادامه یابد، به همین دلیل کسانی که عقیده بر تضامن  دادن حّق انتخاب به زیاندیده پایان نمی 
پذیرفته  تقسی دارند  عادالنه  تا مسؤولیت،  داد  ترتیبی  باید  که  به طور قطع اند  )روابِط داخلِی خودشان( مسؤولیت،  بین سبب   م شود پس  ها 

 تضامنی نیست و هر سببی پاسخگوی َاعماِل خود است.

از نوع ارادی    حقوقی  واقعه  ها آن  همهکه   استشش عنوان  قانون مدنی   337تا    301مواد    )ضمان قهری(:  الزامات خارج از قراردادعناوین  
 . هستند

 قانون مدنی(   305تا    301)مواد  ناروا  ایفای  .1

 قانون مدنی(  305)مادۀ   مال غیر ۀ فضولیادار  .2
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 10غصب  .3

 اتالف  .4

 تسبیب  .5

 استیفاء  .6

 حقوقی هستند. ۀواقع هاینا  ۀ همکه 

 ( 305 تا  301 مواد)ناروا   ایفای .1

که  ِدینی    کنه که مدیونه وخیال می   دیگری مدیون نیست وایفای ناروا یعنی یک نفر به   در قانون وجود ندارد.  «ایفای ناروا »اصطالح  
 وجود نداره رو 

ً
 دهد.می اصال

ایفای   دهد،گویند ولی اگر کسی که به دیگری بدهکار نیست و ِدینی را میاگر کسی به یک نفر بدهکار باشد و دینش را پرداخت کند به آن ایفای روا می
 گویند. ناروا می

 جود دارند: در ایفای ناروا دو نفر و

 . دهندۀ مال 1

 . گیرندۀ مال 2

 که بین این دو هم ِدینی نیست. هر کدام از این دو نفر دو حالت دارند: 

 مال: الف( دهندۀ  

 . حالت اول این است که اشتباهًا فکر کرده مدیون است، در حالی که مدیون نیست. 1

ق.م که فقط   302مال را داده است که این را هم ایفای ناروا گویند )ماده  اثر اجباردر داند بدهکار نیست اما . حالت دوم این است که دهندۀ مال می 2
 .حالت اشتباه را گفته است(

 دانسته آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. اگر کسی که اشتباهًا خود را مدیون می -  302ماده 

 ب( گیرندۀ مال: 

دانید  در حالی که می   « بله»  : گوییدشما می «  بدهکارم؟ به شما   ! آقا»  :گویمآیم پیش شما و می . مثاًل من می م است( که حق نداردداند )عالِ می .  1
 گویند.  عدم استحقاق  م بهعالِ بدهکار نیستم که این را  

 
ق.م هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مالِ مغصوب در ید او تلف شده آن شخص    318غصب، طبق مادۀ    اِختِالطِ مسؤولیت مدنی به مفهوم اخص و غصب: در  10

ها  مسؤولیت مدنی به مفهوم اخص قابل استناد نیست؛ مثالً آقای الف، باغِ ب را غصب کرده و میوه  حقّ رجوع به غاصبِ دیگر را ندارد این ماده، مختصّ غصب است و در
ها از بین  شیمیایی، میوهرا آبیاری کرده اما این آبها، حاوی مواد شیمیایی بوده که توسط کارخانۀ مجاورِ باغ در آبها وارد شده و در نتیجه، در اثر این موادّ و درختانِ آنجا  

غصب، بلکه از باب تقصیر(. اگر مالک به »ب«  تواند به صاحب کارخانه رجوع کند )نه از باب  تواند به »ب« به عنوان غاصب رجوع کند و هم میرفته است. مالک هم می
ع به  تواند به صاحب کارخانه رجوع کند )روابط آنها رابطۀ غاصب از غاصب نیست(؛ اگر مالک به صاحبِ کارخانه رجوع کند، صاحب کارخانه حقّ رجورجوع کند »ب« می

 غاصب ندارد. 
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ق.م دو حالت گیرنده    301ندارید )ماده   دارید در حالی که طلب طلب  از من  کنید  فکر میمثاًل شما  .  گیرنده جاهل به عدم استحقاقش است .  2
 .را گفته است(

 11است که آن را به مالک تسلیم کند.  کسی که عمدًا یا اشتباهًا چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم –  301ماده 

    ،م و چه جاهل باشد مانند غاصب است و یدشگیرنده چه عالِ -   303طبق ماده  
ً
مانی است یعنی مطلقا   است و اثباِت   مسؤولید ض 

اگر عالم باشد  م و جاهل فرق استعالِ مخارج حفظ مال، بین گیرندۀ   از نظر   305قاهره فایده ندارد ولی طبق ماده    قوۀ . گیرنده 
 یرد. تواند مخارج حفظ مال را بگ مخارج حفظ مال را بگیرد )قاعدۀ اقدام( ولی اگر جاهل باشد می  تواندنمی 

 ...(.   تواند هر مالی باشد )گوسفند، کتاب ودر ایفای ناروا همیشه موضوع پول نیست و می 

اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم   آن است  عین و منافعضامن  حق دریافت کرده است    ن غیرِ کسی که مالی را مِ   -   303ماده  
 باشد یا جاهل. 

متصرف به عدم    شده است برآید مگر در صورت علِم  داری آندر مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهدۀ مخارج الزمه که برای نگه   -  305ماده  
 استحقاق خود. 

 منطوقش درست است ولی مفهوم آن نادرست است.  اضافه است و ثانیًا اضافۀ مضر است، چون غلط است. این ماده 304ماده اواًل ق.م:   304ماده 

لیکن در واقع ُمِحق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله   دانستهاگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را ُمِحق می   -  304ماده  
 به آن خواهد بود.  فضولی و تابع احکام مربوطه 

 باشد معامله فضولی است.  م همعالِ  ، جاهل باشد و مال را بفروشد معامله فضولی است و اگر گیرنده ،: اگر گیرندهمنطوق ماده

م باشد و چه جاهل باشد و بفروشد  گیرنده چه عالِ  م باشد و بفروشد معامله فضولی نیست: در صورتی که: این است که گیرنده اگر عالِ مفهوم ماده
 معامله فضولی است زیرا مالک نیست.

 : شرایط تحقق ایفای ناروا

، یعنی اینجوری تصور کنم که  مدیوِن شما هستم  رو تسلیم کنم یعنی اگر من فک کنم   مال: یعنی فقط باید  + به عنوان ایفاء  مال. تسلیِم +  1
اجرت رو    از باب ایفای ناروا   نما تو می؛  امنبوده فهمم مدیونت  ی رو برات انجام بدم بعد میکار   ام بابت ِدینم حاضرم کاری را برایت انجام دهم. سپسگفته

انجام    خدمتی یا    کاری باید مالی که گیرنده، استحقاِق آن را ندارد به او تسلیم شود، پس اگر    )ایفای ناروا، مخصوِص مال است و نه کار(؛   بگیرم؟ خیر 
من مالی را به عنوان قرض به تو بدهم بعد بفهم که اصاًل نباید  »به عنوان ایفاء« یعنی اگر  توان به ایفای ناروا استناد کرد.شود برای گرفتن ِعَوض نمی

توانم بگیرم؟ خیر؛ چون تسلیِم مال باید به عنوان وفای به عهد باشد نه به عنوان قرض یا امانت؛ پس اگر کسی دادم، آیا به عنوان ایفای ناروا میمی
 س بگیرد زیرا به عنواِن وفای به عهد نداده است.تواند به عنوان ایفای ناروا پمالی را به دیگری امانت دهد نمی 

 ِدینی وجود نباشد 2
ً
 سه حالت است:   فقداِن ِدین، خود، که. اصال

 
 کننده، شرطِ ایجادِ الزام به بازگرداندن نیست.اهِ پرداختکننده است و اشتبنبودنِ دریافتحقشرطِ ایجادِ الزام، ذی  11

 را ثابت کند.  بودنِ خودعدمِ مدیون کننده باید در ایفای ناروا برای استرداد وجه، پرداخت
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گاه نبودم و دین را پرداخت میمدیوِن الف بودم و الف من را بری می  ، من  ِدینی وجود نداشته:   .الف کنم. چون دینی وجود نداشته  کند و من از ابراِء او آ
 توانم پس بگیرم. یا ساقط شده می 

به میزاِن زائد بر دین،    را پرداخت کند، نسبت اش است  به طلبکار پرداخت کند یا همۀ دینی که بخشی از دین به عهده   ، بیش از مقداِر دین   اگر مدیون 
ام نکرده ولی صد میلیون به  ایفاء ناروا است. مثاًل من، مدیون الف بودم، به عبارت بهتر، واقعًا به اندازۀ پنجاه میلیون تومان مدیونم و در این مورد بری 

 . یرمتوانم به عنوان ایفای ناروا بگ تونم پس بگیرم؟ پنجاه میلیونش را میدهم، چقدرش رو می وی می 

 مواردی که قابل استرداد نیست: 

چون  به عنوان ایفای ناروا پس بگیرد  تواندکننده نمیق شود پرداخت ق صحیح بود؟ بله. اگر شرِط تعلیق، بعد از تأدیۀ دین محقّ ِدیِن معلّ   ایفاءِ  •
 شود. تهاتر حاصل می

ین قبل  خیر، پرداخِت دِ   تونم به عنوان ایفای ناروا بگیرم؟ کنم. می پرداخت میهم  ؛ نُ رج دارمدهِم این بُ   ایپرداخت دین قبل از سررسید: بدهی •
  از لحاِظ مِن مالک شود اما  آید یعنی مدیون می عقد مؤجل، اثر می در  از سررسید، ایفای دین نیست زیرا دیِن مؤجل، وجود خارجی دارد.  

  اگر کسی دیِن   .تواند دین را زودتر پرداخت کند می   از لحاظ مدیونمده  ین به وجود آجل برسد اما چون دِ أ توانم مطالبه کنم که  زمانی می 
 مؤجل داشت و آمد و 

ً
 تونه پس بگیره؟ بله.پرداخت کرد می  اشتباها

شود دعوای  شود دیگر نمی اگر دینی که تأدیه شد اصاًل وجود نداشته اما بعد از پرداخت دیِن دیگری بیِن طرفین به وجود بیاد چون تهاتر می  •
 کرد.ترداد راه انداخت و قابل مطالبه نیست. مثال: محجور، مدیون نبوده و پرداخت میاس

)دین   کند مثاًل شما طلبکاِر من هستید، طلبکار است اما غیِر مدیون به اشتباه پرداخت می)گیرنده( کنندهکننده، مدیون نیست: یعنی دریافت ب. ایفاء 
 کننده مدیون نیست. اما پرداخت دهمدیونه و می کند ، آقای الف فکر می وجود دارد(

تونست بگیره که اشتباهًا پرداخت نکند ولی اگر اشتباهًا  توانست بگیره. زمانی نمی کرد اصواًل نمی: غیر مدیون اگر ایفا می ایفای دین از جانب غیر مدیون
تواند بگیرد. پس در وفای به عهد گفتیم که ایفای دین از جانب  ده میداره دیِن دیگری رو می  پرداخت کند و فکر کند که خودش مدیون است نه اینکه

مدیون اقدام  غیِر مدیون هم صحیح است و اگر پرداخت کرد اصواًل حّق استرداد ندارد، این در جایی است که غیر مدیون عالمانه و به قصد پرداخِت دیِن  
 توان پس بگیرد.  کند و بفهمد که دین دیگری است، با عنوان ایفای ناروا می کرده که دیِن خودش را دارد پرداخت میکند اما اگر ثالث اشتباهًا فکر می 

 دهد. کننده هم مدیونه اما دین را به غیِر طلبکار مییعنی دینی وجود دارد، ایفاء   کننده، دائن نیست:. دریافت ج

دّ 3 ؤ    ه گیرند علم و جهِل    حواستون باشه!  مال به عدم استحقاِق خود شرط نیست.  گیرندۀ: علم و جهِل  کننده(ی )اداکننده یا پرداخت . اشتباه م 
تواند بگیرد؛ اگر علم )علم به اینکه مدیون نیست( داشته باشه چی؟  کننده اگر جاهل باشد )جهل به اینکه مدیون نیست( میکننده. پرداخت نه پرداخت

 .کننده مالک استعلم و جهِل پرداخت

 : آثار ایفای ناروا 

کردم مدیونت بودم و بعد ِدینی نداشتم، مدیون نبودم، شما طلبکار نبودی الزام داری که عینش رو بدی. اگر عین  اولین اثرش اینه که اگر من فکر می
 موجود باشد باید عین برگردانده شود اگر تلف شده، بدل. 

هم باید بده. منافع دو جور است: متصل و منفصل. هم منافِع متصل و هم منافع منفصل، ماِل   دومین اثرش اینه که باید گیرنده عین رو بده، منافع رو
 کننده است. هم مستوفات و هم غیرمستوفات، ولو اینکه جاهل باشد. پرداخت
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. پس کسی که مالی را ِمن غیِر  ستزیرا بر آن استیال پیدا کرده ا   کننده ضامن رد عین یا مثل استاگر عین در اثر قوۀ قاهره تلف شود باز هم دریافت 
 حق دریافت کرده ضامن عین و منافع است اعم از اینکه به عدم استحقاقش عالم باشد یا جاهل باشد.

استیفا کردن نه  است  رفع ضرر  و  ماندِن مالک  بدِل منافع محروم  دادِن  به  الزام  از    ؛توجه: معیاِر َضمان در  اعم  اینکه گیرنده، ضامن منافع  نتیجه 
 کننده استیال پیدا کرده. ثانیًا دریافت توفات و غیر مستوفات هست اعم از اینکه جاهل باشد یا عالم باشد زیرا اواًل هدف، دفِع ضرِر مالک است  مس

 قانون مدنی گفته که برای بهتر خواندن، سه کلمه بهش اضافه کنید:  305های حفظ مال را مادۀ کننده به هزینه الزاِم پرداخت

برای نگاهداری آن ]متحمل[ شده است برآید مگر  کننده[ باید از عهدۀ مخارِج الزمه که ]گیرنده[  در مورد مواد فوق، صاحب مال ]پرداخت   : 305مادۀ  
 عدم استحقاق خود. در صورت علم متصرف به  

دهم، الف که  عنواِن ایفای دین، ماشینم را به او میکردم که مدیوِن الف هستم و الف عالم است که من مدیونش نیستم و من به  مثاًل من فکر می
شوم که مدیون نیستم و ماشین را  گوید بهتر است ماشین را در پارکینگ بگذارم، بعد از یک هفته من متوّجه می داند مدیونش نیستم به خودش میمی

 هایی را که بابت نگهداری داده را بگیرد. تواند هزینه گوید: »هزینۀ پارکینگ را بده«، چون عالم است نمی کنم، الف به من می استرداد می

دانسته لیکن در واقع  گه: »اگر کسی که چیزی را من غیر حق دریافت کرده است خود را محق میمی  304اثر انتقال عین و منافع به دیگری: ماده  
با استفاده از  تواند دو راه را انتخاب کند:  ، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.« پس مالک میمحق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله 

 حّق عینی که دارد بگه مالم رو بده یا تنفیذ کنه و ِعَوض رو بخواد.  

 (306فضولی مال غیر ماده  )ادارۀمال غیر   ۀادار  .2

  دیر که به او م  کندمیرا اداره    کمال مال  نفر از روی احسان  کی  ییلر دلاست. حال به ه  مالش را اداره کند چون غایب، محجور یا پیر  تواندنمی   کمال
این شرایط مدیر اگر اداره کرد   دن . با جمع شرسدمی اذن بگیرد و اگر هم تأخیر بکند ضرر    کاز مال  تواندنمی دسترسی نیست،   کبه مالگویند.  یم

 است.  حقوقی ناشی از قانون ۀواقع و ت یسدی ندو عق ین این ه بک  بگیرد  ک مخارج را از مال تواندمی

و    پارو کندشما را    خانه   بامپشت  هک  گیریدمیکارگر    کشما هم نیست حال شما ی  یۀهمساسنگینی آمده و  : زمستان برف  غایب استی که طرف،  مثال
  د خواستیمی»  :گویدمیو    آیدمی همسایه  ش هم بکنن؛  دهید که ایزوگام را هم پارو کند بعد از اینکه پارو کردید می   تانهمسایه   خانۀ  بامپشت   گوییدمی

 وجود دارد.رجوع   حّق  باشد  عجم رایطشر شاست اگ گفته  306 ۀاما ماد ! به من چه!« داین کار را نکنی

خود را    اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی   حّق  ه ک  یکس  ا ی مالک    ۀبدون اجاز اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را    -   306ماده  
نخواهد داشت ولی اگر عدم   ارج مخ  ۀ مطالب  موجب ضرر نبوده است حّق اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت   یلتحص   که   ورتیبدهد در ص

 م بوده است.الز اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن  کننده مستحّق دخالت  د در دخالت موجب ضرر صاحب مال باش دخالت یا تأخیر

 ادارۀ فضولِی ماِل غیر دو تا عنصر داره: عنصر اول: دخالت فضولی؛ عنصر دوم: قصد احسان.   

 ه و مالک وجود نداشته باشد.کننددخالت فضولی یعنی هیچگونه نمایندگی بین اداره: : عنصر اولنکته

در مبحث  شود گفت ادارۀ فضولی مال غیر؟  این حالت، می   بهاگر مدیر، کاری را انجام داد که مالک آن را تنفیذ کرد آیا  :  )مفهوم مخالف اول(  سؤال
باشد: مادی مثل مادۀ   باشد، ممکن است »حقوقی«  دی  306فضولی، فضولی ممکن است »مادی«  ایفای  از جانب غیر مدیون.  و حقوقی مثل  ن 

ها اصاًل تنفیذ یا رد ندارند. پس این حالت، ادارۀ فضولِی ماِل  ها است و مادی بندِی حقوقی و مادی این فایده را دارد که تنفیذ یا رد، ماِل حقوقیدسته 
 غیر نیست.  
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اگر قیم، امور مربوط به   )تکالیف قانونی یا قراردادی مثِل قیم(. : مدیر نباید بر اساس تکالیف قانونی یا قراردادی اداره کند )مفهوم مخالف دوم( سؤال
شود گفت ادارۀ فضولِی  علیِه خود را اداره کند ادارۀ فضولِی ماِل غیر است؟ وفای به عهد است؛ اداره هست اما چون تکلیِف قانونِی وی است نمی مولی

   ماِل غیر.

ع،    ع نیست. قصد احسان یعنی به حساِب مالک برای حفِظ منافِع مالک اقدام کند. منظور از قصد احسان، قصد َتَبرُّ   نکته: عنصر دوم:  چرا قصِد َتَبرُّ
عی باشد که نمی اش را میقصد احسان نیست؟ چون در قصِد احسان، حساِب زماِن تصدی  ع به معنای »برای رضای  تواند بگیرد اگر َتَبرُّ تواند بگیرد. َتَبرُّ

 الله کار کردن« است.  خدا کار کردن« یا »فی سبیل

شود مالِک منافع. حاال فرض  نیست. اگر مثاًل مالکریمی خانۀ شما را اجاره کند، مالکریمی می  306کننده، مال خود را اداره کند مادۀ نکته: اگر اداره
گه: »من قصِد احسان داشتم و از  ا و می ؛ بعد مالکریمی میاد پیِش شمکندرنگ می برای استفادۀ بهتر  کنید مالکریمی که مالِک منافع است خانه را  

ای که کردم را پرداخت کنید!« ادارۀ ماِل غیر نیست این حالت؛ چون مالکریمی دارد ملکی را  جانِب شما نیز نمایندگی نداشتم، حاال لطف کنید هزینه 
 کند. که منافعش برای خودش است یا ملِک منافعش هست را اداره می

تواند از باب ادارۀ فضولی ماِل غیر اقدام کند؟ چون قصد احسان  کند ماِل دیگری را اداره کند آیا می ماِل خود را اداره می   سؤال: شخصی به تصور اینکه 
کند اما ماِل غیر  پس اگر کسی فکر کند که ماِل خود را اداره می   تواند یا به عبارت بهتر، چون به قصِد منافِع خودش رفته و نه دیگری. نداشته، نمی 

 ها را بگیرد. شود هزینهاز باب استفادۀ بالجهت اما می ، چون »قصد احسان« وجود ندارد. )مشموِل ادارۀ فضولی نیست( نیست  306یاید، مادۀ درب 

وجود داشته    306تواند از باب ادارۀ فضولی ماِل غیر اقدام کند؟ اگر شرایط مادۀ  سؤال: اگر شریکی برای حفِظ ماِل مشاعی، آن را اداره کند، آیا می
 شود ماِل غیر.تواند؛ چون نسبت به آن قسمِت مشاع می، می   باشد

تواند از باب ادارۀ فضولی ماِل غیر اقدام کند؟  می   ؛ سؤال: اگر کسی گمان کند که وکیِل مالک است و شروع کند به اداره و بعدًا بفهمه که وکالت نداره
 ه در نتیجه، رکِن ادارۀ فضولِی ماِل غیر فراهم است.داشته و نمایندگی هم نداشتشود چون وکیل، قصد احسان اجرا می 306تواند؛ می

شود؛ یعنی هیچگونه رابطۀ نمایندگی )وکالت(  محدود به موردی است که بدون اجازۀ مالک یا کسی که حّق اجازه دارد انجام می   306نکته: قلمرو مادۀ  
)تنفیذ مخصوِص َاعماِل حقوقی    تنفیذ کند  ، َاعماِل او را گری اقدام کند و قراردادی ببندد و مالک شود. اگر کسی به قصِد ادارۀ امواِل دیبرقرار نمی 

مدیِر فضولی را در حکم    خواهیم(است نه َاعماِل مادی بنابراین اگر واژۀ تنفیذ آمد ادارۀ فضولِی ماِل غیر نیست زیرا در ادارۀ فضولی، ما عمِل مادی می 
یا به طور ضمنی نمایندگی نداشته باشد باید این اقدام بدون   نباشد   مالک ، کافی نیست که مدیر، وکیِل  دخالتز فضولی بودِن برای احرا سازد.  وکیل می 

. در حدود اقداماتی که در حدود وکالت انجام داده، مشمول احکام ادارۀ فضولی مال غیر  1قراردادی یا قانونی صورت پذیرد. اگر وکیل:    هیچگونه اجبار
 باشد.  مشموِل ادارۀ فضولِی ماِل غیر می  306. اگر در مورد اقدامات در خارج از حدود وکالت اقدام کرده باشد با رعایِت مادۀ 2نیست. 

انجام وکالت کرده  تواند بگیرد ولی وکیل استحقاق دریافت تمام مخارجی را که برای  های ضروری را برای رفع ضرر از مالک میمدیِر فضولی تنها هزینه 
 رد.دا 

. آیا در ادارۀ ندارد  ّلق دارد. این اشتباه اثری در تحقق فضولیعَ کند در حالی که مال به حسین تَ کند ماِل حسن را اداره میکننده گمان می سوال: اداره
فضولی در شمار َاعماِل  تونیم بگیم شخصیت، عّلت عمده است؟ عمل، جوری است که شخصیت، عّلت عمده نیست. ادارۀ  فضولِی ماِل غیر ما می

 حقوقی نیست که شخصیت، عّلِت عمده باشد. 

خواهد چون عمِل حقوقی نیست که من بخواهم اهلیت داشته باشم. من برای غصب، برای اتالف مگه دارم  سؤال: ادارۀ فضولی مال غیر اهلیت نمی 
، اهلیت است. »شرایط اساسی صحت غصب«!!  معاملهِط اصلِی صحِت گفتیم: شرایمی  3کنم که اهلیت داشته باشم؟! ما قباًل توو مدنی معامله می 

نقش ندارد زیرا َاعماِل حقوقی نیست که اهلیت بخواهد؛ توّجه شود که    306نداریم چون عمِل حقوقی نیست. اهلیِت مدیِر فضولی در اجرای مادۀ  
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دارای قوۀ تمیز و اراده باشد اگر دیوانه )مجنون( و صغیر غیرممیز ندانسته  منظور از اهلیت، اهلیِت کامل نیست اما اهلیِت ناقص الزم است. حداقل باید  
تونه به مالک رجوع  چون اهلیِت ناقص رو هم نداره و بر مبنای احسان می   دیگری بپردازد اقداِم آنها مشمول ادارۀ فضولِی ماِل غیر نیست   به ادارۀ دارایِی 

 ند(. توا کنه )از باب استیفاء یا استفادۀ بالجهت می 

خیلی چاق شده  بعد عید    و الف  اش در حال آتش گرفتن باشداگر آقای الف و خانه   مثالً   ناتوانی مالک از اداره: در اینجا ناتوانی مالک است و نه غیبت.
)مثِل    ابکی حرکت کنهتونه با چنمی چون خیلی خیلی چاق شده    اش حضور داشته باشد اما ناتوان از خاموش کردن آتش باشدو البته همین فرد در خانه 

باز هم ادارۀ فضولِی ماِل   کنماش را خاموش میرم آتِش خانهمی فضولتًا  مالک هست ولی ناتوانه(، من  خوِد  اوون مثاِل اّولی نیست که یارو نباشه! اینجا  
گاه نشدِن مالک ضرورت ندارد بلکه غیر است  مهم است.  نیازو   ناتوانی . غیبت یا آ

اش در حال آتش گرفتن باشد و وی در حیاط نشسته و داره با هدفون به موسیقی  اش حضور داشته باشد و خانه آقای الف در خانه مثالی دیگر: اگر  
گاه نبوده و من فضولتًا اقدام کنم گوش می گاه نشدن،    ؛ باز هم ادارۀ فضولِی ماِل غیر است زیرا: اواًل ناتوانی، مالک است  ،دهد و به آتش گرفتن آ ثانیًا آ

 ثالثًا نیاِز دخالت، مالک است.  ؛ مالک نیست

پس اگر هیچ ضرری به مالک نرسد ولی من برای اینکه سوِد  و ضرورت باشد و نه برای سودآوری.   دفع ضررضرورت اداره: عمل برای  ای در باب  نکته 
 بیشتری به او وارد شود اقدام کنم، ادارۀ فضولِی ماِل غیر نیست. 

ای عاید مالک نشود: خانۀ آقای الف در حال آتش گرفتن است و من فضولتًا  حتی اگر به دالیلی فایده   هنگام آغاز«   در  اقدام  در مورد »مفید بودِن   مثالی
سوزد؛ در این حالت، اقدام من چون در هنگاِم شروع به کار، مفید بوده ولو آنکه به  دهم اما در نهایت، خانه میکنم و تمام تالشم را انجام میاقدام می

 یجه نرسد باز هم ادارۀ فضولِی ماِل غیر است. نت

توانم بدون اجازه اقدام کنم و اگر  عدم امکان تحصیل اجازه یعنی چی؟ یعنی اگر شرایط برای اخذ اجازۀ مالک برای دخالت در امواِل او فراهم بود نمی
 ها را دریافت کنم. توانم هزینه اقدام کردم نمی 

؟ عالوه بر  شودیا شامل امور غیرمالی هم می  شود اداره کردغیر؛ آیا فقط »ماِل« غیر را می   ماِل گیم ادارۀ فضولِی  قلمرِو ادارۀ فضولِی ماِل غیر: ما می
ری را پرداخت و شرایط شود. لذا اگر شخصی دین دیگ شود، شامل ادارۀ دیون و کّل دارایی اعم از مثَبت و منفی نیز می این که شامل ادارۀ اموال می

 تواند به مدیون رجوع کند. فراهم بود می  306مادۀ 

خوَرد و مجبور  کند اما در آن منطقه که شرایِط هوا سرد است آسفالت َتَرک میبام خانۀ دیگری را آسفالت میشخصی به قصد احسان، پشت برای مثال  
 . های آسفالت را به او بدهدمدیر انجام داده نیاز نیست مالک، هزینه شود که ایزوگام کند در این حالت، در اثر خطایی که خودِ می

 : ( 327تا   308مواد ) غصب  .3

یا حّق   شدن( بر مالشدن )متصرف ؛ به عبارت بهتر، مستولی«دوانبه نحو عُ   غیر  حّق بر    یالءاست»ب عبارت است از  ص غقانون مدنی   308طبق ماده  
فرِق »غصب« با »در حکم    است.«  در حکم غصب دوان نباشد  ه داشته باشید که »اگر استیالء به نحو عُ غیر به نحو عدوان را غصب گویند. توّج   مالِی 

غصب« این است که برای تحقق غصب عالوه بر عنصر مادی، به عنصر روانی نیز نیاز است اما برای در حکم غصب، عنصر مادی نیاز است اما به  
 است.   بودنعدوانی است و عنصِر روانِی آن،  استیالء عنصِر مادِی غصب،  نوی احتیاجی نیست.عنصر مع

 سه رکن دارد:  قانون مدنی 308تعریِف مادۀ 

ط   ءال یاست .1
ّ
ود. اگر کسی فقط ممانعت از حق  بش  غاصب  اکند ت  ف. غاصب باید مال را تصر کردن  فتصر یافتن،  ء یعنی سلطه الی : استشدن()مسل

 . ق.م(  309 ماده)الف یا تسبیب  ب ات ضامن است به موج غاصب نیست ولیکند 
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 هم در حکم غصب است.  وزبدون مج بر مال غیر  ید  اثباِت  ،غیر است به نحو عدوان ء بر حّق الی غصب است -  830ماده 

]در حکم    شودنمی غاصب محسوب    ، ط بر آن مال پیدا کند تسلّ ود او  مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خ   هر گاه شخصی   -   309ماده  
 ضامن خواهد بود.  یبب تس ا ی  در صورت اتالف لیکن شود[غاصب هم محسوب نمی 

  ، گذارم به داخل بروی«. در این مثالگوید: »نمی و میخواهد به خانۀ خودش برود و یک نفر جلوی در ایستاده ممانعت از حق: فرض کنید یک نفر می
تواند  خانه برود و شب را در هتل به سر ببرد میاگر صاحب؛ حاال اینجا  شخص، غاصب نیست )چون استیالء نداشته یا به عبارت دیگر، سلطه نیافته(

   برای هزینۀ هتل به شخِص مانع رجوع کند. 

گیرد و مزاحِم حق و مانِع حق از باب  را در برنمی   ممانعت از حقو    مزاحمت در اجرای حق است؛    تصرفشدن بر ماِل غیر فقط شامل  نکته: مستولی 
کنارِی شما شبانه مصالِح ساختمانی را جلوی درب پارکینِگ شما تخلیه کند و صبح    ساختماِن مثاًل اگر    اتالف و تسبیب مسؤول هستند نه از باب غصب. 

  د ماشینتان را از پارکینگ خارج کنید، عمِل همسایه، غصب نیست اما به دلیل ممانعت از حق یا مزاحمتی که ایجاد کرده باید خسارت به شما نتوانی
 پرداخت کند. 

 ید نیاز است.   نیاز است به عبارت بهتر، به وضِع   استیالء )تصرف(توجه داشته باشید که چه در »غصب« و چه در »در حکم غصب« به عنصِر مادی یعنی  

 

ای  برای استیالء باید قصد وجود داشته باشد پس ِصرِف تماشا کردن و گذراندِن وقت، کافی نیست. مثال: اگر درِب خانۀ الف باز باشد و من بر نکته:  
 شود.ام غصب واقع نمی های باغچۀ او به حیاِط او وارد شوم چون قصِد استیالء نداشتهدیدِن گل 

به حیاِت خانۀ الف وارد شدم و خوِد الف هم در آنجا هست یعنی    شدن()مسّلط   استیال  به قصدِ حاال در همین مثال فوق، فرض کنید مِن مالکریمی  
کن  مخوِدشم استیال داره! اینجا باید اینجوری بگیم: برای صدِق عنواِن »غصب«، الزم نیست غاصب به تنهایی استیالی عدوانی انجام دهد یعنی م

 است همچنان که مال در ید مالک است، غاصب نیز در آن تصرف کند؛ در این صورت نیز غصب رخ داده است. 

است و شامل    . غصب خیلی وسیعدر نظر نگرفته استرا فقط نسبت به اشیاء  ب  غص   زیرا   کرده است  غیر   حّق اینجا اشاره به    در : قانونگذار  غیر  حّق  .2
حّق مالکیت بر عین، اعم  پس بنابراین حّقی که غصب شده ممکن است  است. ترگستردهانتفاع، چون حق از مال  مثل حّق  .شودمیم ه الیحقوق م

 ، مانند حّق انتفاع و حّق ارتفاق مالی سایر حقوق یا  حّق مالکیت بر منافِع یک مال یا   از منقول و غیرمنقول باشد
تواند  ، حق هم می 308متعلق به غیر باشد تا مورد غصب واقع شود بلکه طبق تعریف در مادۀ    عیِن نکته: حق، قابل غصب است. حق حتمًا نباید  

 غصب شود. 
تواند مالکیِت عین باشد مثاًل زمیِن همسایه را غصب کند؛ ممکن است مالکیِت منفعت باشد مثاًل با تصرف خانۀ مورد  پس نتیجتًا اینکه این »حق« می 

 . تحجیر باشدّق اجاره؛ یا مثاًل ممکن است ح
« باشد منظورمان این است که غصب فقط در حقوق مالی، مصداق دارد. تعّرض به  مالی سایر حقوق  گیم حّقی که غصب شده ممکن است »وقتی می 

از برقراری  حقوق غیرمالی، مثاًل منع والدین از حضانت طفل، منع شخصی از ازدواج، منع والدین یا بستگان از مالقات با یک طفل، یا منع شخصی  
قانون حمایت خانواده قابل تعقیب    54شود؛ بلکه در قالب عناوین مجرمانۀ مخصوص به خود مانند مادۀ  رابطۀ مباشرت با همسرش، غصب تلّقی نمی 

 توان جبران خسارات معنوی را درخواست کرد.کیفری است یا می 
به عبارت بهتر، یعنی    اگر جاهل باشد، غاصب نیست.  .ندارد  ار را ک  نیا   ّق باشد و بداند که ح  معالِ   ،دوان یعنی غاصب: به نحو عُ دواننحو ع    به .3

گیرد عدوانی  پس تصّرفاِت مدیِر فضولی چون با تجویز قانون صورت میاستیالء بدون اجازۀ دارندۀ حق و یا بدون تجویز قانون صورت گرفته باشد.  
 شود.تلقی نمی نیست و در نتیجه یِد مدیِر فضولی غاصبانه 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ارسال کنید! هارساناز طریق پیام  تان رادرخواست یا بدهیدپیام  09352213175، به های حقوقیآزمون  اتجزو جهت دریافت  ؛دکتر امید مالکریمی 4جزوه حقوق مدنی 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

33 

کمی    ایفاء  تصرف ناشی از  مثل »زیادی دارد   ادیقمص  ،«حکم غصب در » ؛ (در حکم غصب  یا)شبه غصب ح داریم به نام  الاصط ک ی:  غصب ح 
مواردی هست که    .شودمی   «غصب  به ش»موضوع،    ا ی  است  «بدر حکم غص »  ، اوعمِل   ،است   «مانند غاصب»  شخصی  : اینجوریه که بگیم  ؛«ناروا 

 : فرما استهای غاصب حکمجاری است و مسؤولیت  تمام احکام غصب  ،غصب رخ نداده اما در حقوِق ما »در حکم غصب« دانسته شده؛ در این موارد

 . »در حکم غصب« را گفته است ( 310و  308آخِر ) در دو ماده ،در بحث غصب  ، قانون  :قانون زید بر مال غیر بدون مجّو  اثباِت : مورد اول 

ل که  ِل اوّ ِل اوّ یعنِی اوّ است.    بدون رضایت مالک مال بوده اما ادامۀ تصرفاِت او    با رضایت مالکغیر    تصرفاِت شخصی در ماِل   در ابتدا این شکلی که  
 در ادامه نداشتید. داشتید ولی  ر روی ماِل دیگری گذاشتید مجوز دستتان را ب

اینکه   دهد. مثلکند ولی امین، مال را به مالک نمیکند. مالک، مال را درخواست می ا بعدًا با مطالبۀ مالک از رّد مال امتناع می لش ید امانی بوده اموّ ا 
 ق.م(.  278و  310شود )مادۀ می  در حکم غاصب  ،. از تاریخ امتناع، امین کنددهم و امتناع میگوید مال را نمی کند و میانکار نمی یا  کندانکار می یا 

]امین در این ماده    «است.  در حکم غاصباگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار،  »  -  310ماده  
 دهد.[ با وجوِد مطالبۀ مالک، مال را به او نمی 

شود  توان گفت چون شروع تصرف با اذن بوده، باعث میانقضای عقد همچنان متصرف مال باشند، میع اگر بعد از  ستودِ عیر، مستأجر و مُ ستَ نکته: مُ 
سپارد و بعد از  پس مثال اینطوری شد که: شخصی مال خود را به عنوان ودیعه یا عاریه به دیگری می  (. 310قرار بگیرند )ماده    در حکم غصبکه  

اجاره و مطالبۀ مالک مبنی بر    ستأجِر ملکی بعد از انقضای مّدِت کند، یا مُ مال امتناع می   عیر از ردّ ستَ یا مُ ع  ستودِ عیر، مُ مطالبۀ مال توسط مودع یا مُ 
  کنه که تصرفاِت ایشان، اثباِت ید بر مال غیر بدون مجّوز قانونی اینجوری توصیف می  ق.م  308جملۀ آخِر مادۀ  این مورد را،  کند.تخلیۀ امتناع می 

 است.  «در حکم غصب»و  بوده

فروشم، ب جاهل است، ب از  از اّول مجوز نداشته مثاًل در جایی که من، ماِل الف را به ب می  308این است که: در   « 310ماده »با  « 308ماده »فرق 
دهم  ینا( به دسِت الف می این است که من مالم را به موجب یکی از عقود عاریه یا ودیعه )یا موارِد شبیِه ا   310در مادۀ  ل هم مجوز نداشته است. اما اوّ 

   ده.خوامش و الف نمی)یعنی الف، اّوِل کار، ُمجاِز در تصرف است یا به عبارت دیگر مجوز دارد( و بعدًا می

  است چه عاِلم به عدم استحقاق خود باشد چه جاهل.   در حکم غاصب کنندۀ مال  : در ایفای ناروا، دریافتتصرف ناشی از ایفای ناروا:  مورد دوم
 و ید او عدوانی است؛ چه با علم به عدم استحقاق خود مال را دریافت کند و چه بدون علم به عدم استحقاق خود. گیرندۀ مال، حکِم غاصب را دارد  

عامله باشد چه جاهل به آن، در حکم غاصب است  بودن م: متعامل فضولی، چه عالم به فضولیتصرف در مال مورد معاملۀ فضولی:  سوممورد  
 های غاصب رو خواهد داشت.و در صورت رّد معاملۀ فضولی توسط مالک، در برابر مالک، تمام مسؤولیت

اشد.  تواند هم فضول باشد و هم نبکند. غاصب میمنتقل می معامله )معاملۀ فضولی( مال مغصوب را به یک نفر که جاهل است به واسطۀ یک   ،غاصبی
)ماده   شود در حکم غاصبجاهل میشود. اگر برای خود غصب کند، فقط غاصب است و اگر غصب کند و به دیگری منتقل کند غاصب و فضول می 

 ق.م(.  325

]از باب ُغرور[ به بایع رجوع کند   خساراتو  ثمنتواند نسبت به اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می -  325ماده 
  مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند حّق رجوع به مشتری را نخواهد داشت. ]غاصبی   اگر چه مبیع نزد خودِ 

 شود.[ می  «در حکم غاصب» دهد و آن جاهلمالی مغصوب را به کسی که جاهل است می 
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 ، ، امتناع مستأجر از تخلیه، تصرِف ناشی از ایفای ناروا 12برخی مصادیِق در حکم غصب: امتناِع امین از رّد مال 

اگر چه کسر و   شودمی تسلیم دارد موجب برائت متعهد    نکه حی   نی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتیعین معیّ   ،اگر موضوع تعهد  -  827ماده  
  ی شده است ول  ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح متعهد    ریِط تف از تعدی یا   داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و ُنقصان   قصاننُ 

قصان مربوط به تقصیر شخص  چه کسر و نُ قصان خواهد بود اگر  هر کسر و نُ   مسؤولتأخیر در تسلیم نموده باشد    ،انقضاء اجل و مطالبه  اگر متعهد با 
 متعهد نباشد. 

دونستیم این عقِد بیعی که َبستیم  ام رو به تو فروختم، نمی اینه: من خانه   مثاِل این مورد  .تصرف در ماِل مقبوض به عقد فاسد:  مورد چهارم
با    باطل بوده؛ االن خانه در دسِت توست، عقد باطل بوده و خانه را تصرف کردین، شما االن چون جاهل هستید، در حکِم غاصب هستید و نه غاصب.

آورد، تصرفات  تصّرفاتی که طرِف مقابل در مالی که به او تسلیم شده است، به عمل میگذارد،  توّجه به اینکه عقود باطل هیچ اثر حقوقی برجای نمی 
 قانون مدنی(.  366قانونی نیست و فاقد توجیه حقوقی است و در نتیجه تصرفاتی غاصبانه است )مادۀ 

 

 : چه »غصب« و چه »در حکم غصب« مبنای هر دو، نظریۀ تضمین است. ای در باب نظریۀ مورد قبولنکته

   نکته: در غصب، نظریۀ تضمین، مورد قبول است )ناِم دیگر نظریۀ تضمین، نظریۀ مطلق است(. 

 آید: هایی دارد که در ذیل می غاصب )چه عامد و چه غیرعامد( مسؤولیت  (:315تا   311 )مواد  ولیت غاصبؤ مس

قاهره را   ۀقو  تواندنمی گویند. غاصب    محضیا   مطلق  ا ی  ی ینع   ولیِت مسؤ  ،ب غاص  ولیِت ه مسؤب ول است.  ؤاست و در هر حال مس  ضمانیغاصب یدش  
)حوادث قهری(  غاصب هیچ چیز قابل استناد نبوده، وی مسؤول هر نقص و عیب حتی ناشی از فورس ماژور   ید   مقابلدر    مستند فعل خود قرار دهد.

 است.  «غاصب »مسؤولیت مطلق هست یعنی مسؤولیِت 

 حکم غاصب سه ِقسم است:های غاصب یا در باید گفت: مسؤولیت 

 ( )در صورتی که عین مال موجود باشد رّد عین به مالک  .1
 )در صورتی که مال تلف شده باشد( رّد مثل یا قیمت در صورت تلف .2
 )در صورتی که عین مال موجود است اما نیست(  رّد بدِل حیلوله .3

 عین وجود دارد )مثاًل مال، گم شده است.(  اما تعّذر از ردِّ  نکته: بدِل حیلوله فقط ماِل موقعی است که عین هست

 دارد:  سه حالتولیت غاصب که مطلق، عینی و محض است ؤمس

 
سوزی از بین برود و مالک در اثر آتش میلیون به ج بفروشد و ماشین    200اگر شخصی ماشینی را به ب امانت دهد و ب وجودِ امانت را انکار کند و ماشین را به مبلغ    12

گوید:  می 310التفاوت قیمت را( از ب بگیرد. مادۀ تواند آن را )مابهمیلیون تومان بوده از او بگیرد اگر ج جاهل باشد می  400به ج رجوع کند و قیمت واقعیِ ماشین را که 
اگر  دارد: »قانون مدنی مقرر می   326« و مادۀ  کار در حکم غاصب است.ان  یخاوست منکر گردد، از تارها در دست  و امثال آن  یعهبه ود  یا  یه به عار  یکه مال  یاگر کس»
نسبت به    یکند ول  یعرجوع به با  تواندینم  یادهباشد به مقدار ز   ]معامله[بر مقدار ثمنِ  یادهبه مالک داده است ز  یعمب  تلفِ  عالِم بر غصب، در صورتِ  یِکه مشتر  یضوَعِ

 «  رجوع دارد. قّمقدار ثمن ح
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م  خواه ک  شده باشد،   خواه زیاد   ق.م(   311)ماده    د ال را پس بدهین مع   : در این حالت غاصب باید ب موجود استدست غاص   در  مال  عیِن  .1
تواند تا زمانی که عین وجود دارد قیمت را بخواهد مگر با توافق  یعنی مالک نمی   این قاعده که غاصب باید عین را رد کند قاعدۀ طرفینی است  شده باشد. 

 تواند تا زمانی که عین موجود است قیمت را بدهد مگر با توافق یکدیگر.یکدیگر. از سوی دیگر، غاصب نمی

  دیگری ردّ  ِت و اگر به علّ  ؛ آن را بدهد باشد باید مثل یا قیمِت تلف شده   ینو اگر ع  ؛را عینًا به صاحب آن رد نمایدغاصب باید مال مغصوب  - 113ماده 
 آن را بدهد. بدل  د ید باممکن نباش  عین

 شود:  به صاحب آن رد نماید« یک اصل است و به دو طریق، این قاعده، تعدیل می  عیناً مال مغصوب را  بایداینکه »غاصب  

ِف  . تل2. موجِب تلِف مالِی خوِد غاصب یا ثالث شود؛  1. سوءاستفاده از حق: اگر مالک، عین را بخواهد ولی عین یکی از این دو حالت را موجب شود:  1
تواند عین را بخواهد، مثاِل معروفش هم این است که یک تخته چوب، غصب شده و با آن  می جانِی خوِد غاصب یا ثالث شود؛ با اینکه عین هست ن 

ها ها موجب تلِف آدم ؛ شکستن کشتی و رد چوب د نها را رد کن د و تخته ناند وسط دریا؛ در اینجا باید قایق را بشکنقایق ساخته شده است و با آن رفته 
 شود.می

ام، عینش هست ولی در حکِم تلف است، ولو آنکه من از تلِف ساختمان، ضرر مالی و  غصب کردم در بنا گذاشته . تلِف حکمی: من آجری از شما  2
 جانی نبینم و اینقدر داشته باشم که ضرر مالی متوجهم نشود. 

عد آن را بازسازی و تقویت و رنگ  قانون مدنی: عمل غاصب به هیچ وجه محترم نبوده بنابراین مثاًل اگر ماشینی را غصب کند ب  315و    314بررسی مواد  
فرض کنید شما سنِگ  ق به خود غاصب خواهد بود.  کند، غاصب مستحّق اضافه قیمت نیست؛ فقط اگر زیادتی به صورِت عین باشد، آن عین متعلّ 

  شود، مالک مستحّق شده محسوب میسنگ، تلف   ، کنید؛ در این مثالاید؛ سپس از آن، مجسمۀ بسیار زیبایی را خلق میبهایی را غصب کرده گران
و به مجسمۀ بسیار ارزشمندی تبدیل شده است که در این صورت  مثل یا قیمت است زیرا در این مورد سنگ به کّلی ماهیتش را از دست داده است  

 شود.قیمت به مالک باعث دارا شدِن بالجهِت او میتحویِل مجسمۀ گران

توانم آن را باز کنم و آن را برای  کنم و در آن ضبط و باند گذاشتم؛ چون این زیادتی، به صورِت عین است، می را غصب میمثال: من ماشیِن آقای الف  
شود جدا  خودم بردارم و ماشین را عینًا به صاحبش پس بدهم؛ اما اگر حیوانی را غصب کنم و آن حیوان چاق شود، این زیادتی، متصل است و نمی 

 شود.  

بنیه و ُمسَتحَدثات غیرمجاز  (: در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع اَ 1358مصوب  انون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به امالک ) قنکته مهم:  
 طبیعِی  ابعاد یا تشخیِص موقِع   ۀ در امالک مجاور، هر گاه محرز شود که طرِف دعوی یا ایادِی قبلِی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسب

اطالع بوده، تجاوز واقع شده است و میزان ضرر مالک هم، با  از آن بی ُمسَتحَدثات  بنا یا    ۀثبتی یا علل دیگری که ایجادکنند  ۀکردن نقشملک یا پیاده 
ی که طرف دعوی قیمت اراضی  شود به نظر دادگاه، نسبتًا جزئی باشد، در صورتمقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می
و کلیۀ خسارات وارده و اصالح اسناد مالکیت    حکم به پرداخت قیمت اراضیمورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه، تودیع نماید، دادگاه  

منظور از قیمت اراضی در این ماده   - 1دهد؛ در غیر این صورت، حکم به خلع ید و قلع بنا و ُمسَتحَدثات غیرمجاز خواهد شد. تبصره طرفین دعوی می
آن نیز   ۀ در صورتی که تجاوز به اراضی مجاور موجب کسر قیمت باقیماند -2باالترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم، خواهد بود. تبصره 

االجراء شدن این  ای که تا تاریخ الزم طروحه مقررات این قانون نسبت به دعاوی م  -3بشود، در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور خواهد شد. تبصره 
تواند با استناد به این قانون،  الرعایه است و هر گاه حکم قطعی صادر شده و هنوز اجراء نشده باشد، ذینفع می قانون، به حکم قطعی منتهی نشده الزم 

 کند. االجراء شدن این قانون، تقاضای اعادۀ دادرسی ماه از تاریخ الزم  2ت ظرف مّد 

ب باشد که  غاص   خودال  مافه کرده  که اض  ب باشد مگر اینکه مالیاگر در اثر کار غاص  ی ندارد حتی غاصب حقّ د  شده باش  مال زیاد   اگرخالصه اینکه:  
کند که دیگر آنها را از غاصب  نصب میکه مال خودش است را    لوستررده و  پ  ،ردهرا غصب ک  ایخانه  کسی  الً . مثگیریمنمیمالش را    در این صورت  دیگر
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ح  الطدو اص  دهش  م ک  (. 315)ماده  . اگر مال کم شده باشد  دهیممی ن   از این باب پولی به وی   بودکرده    غاصب دیوارها را نقاشی اگر فرضًا  . اما  گیریمنمی 
 . بیع  .2 ص نق  .1دارد: 

 . (خوانیممی  جلوترکمی و عیب را  ص فرق نق که) غاصب باید کمبود را جبران کند 

  زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین   قیمِت   ۀ مطالب  شود غاصب حّق   مغصوب زیاد   ماِل   قیمِت   ، بعمل غاص  ۀدر نتیج اگر   -  314ه  ماد
 ق به خود غاصب است. متعلّ   دیزا   عیِن  ، صورت که در این  باشد

 شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.  او به مال مغصوب وارد رِف است که در زمان تص  هر نقص و عیبی مسؤولغاصب  -  315ماده 

بات، آب و اراضی موقوفه مصوب  : ماده واحدۀ قانون ابطال اسناد فروش  نکته
َ
نامۀ اجرایی آن، قواعد راجع به گرفتن عین از غاصب را  و آیین   1371َرق

ماده واحده، کلیۀ موقوفات که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورت ملکیت درآمده باشد، به وقفیِت  تا حدودی تخصیص زده است. طبق این  
شود؛ بدین ترتیب که بعد از ابطال سند مالکیت در مواردی  االمکان از متصرف خلع ید نمی گردد، اما حتیگردد و اسناد مالکیت آن ابطال می خود برمی 

 شود. شد و متصرف، تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبۀ متصّرف، زمیِن موقوفه به او اجاره داده میکه موقوفه قابل اجاره با

)مثل یک  بود   قیمی اگر و  مثل  )مثل لوبیا(   بود  ی مثل  ، اگر مالبدهد. یمت( یا ق   مثل): در این حالت غاصب باید بدل باشد  تلف شده مالعین  .2
 شدِن عیِن مال باید به یک سری نکات توّجه کرد: در صورت تلف   .گیریممیرا   قیمت آنکتاب قدیمی خّطی(  

کسنی ا : اگر مال در محّل غصب، قیمی، اما در محّل تلف، مثلی باشد برای مثال االن که هنوز واکسِن کروناِی فایزر در ایران نیست یکی آن و نکته
. این واکسن با توّجه  و در آمریکا تلف شود )در آمریکا، واکسن فایزر االن مثلی است( چاقی وارد کشور کردم را از من غصب کند قا  یرا که من با شرایط

یه مثال: یک تیبا در کشور بلژیک غصب    است.  «مثلی چون اشباه و نظایرش زیاده »است ولی مثاًل در آمریکا    «قیمی»به اینکه االن در ایران نیست  
 شود. شود و در ایران تلف میبه ایران آورده میشود و می

 در این حالت: 

 غاصب مختار است که هر یک از مثل یا قیمت را برگرداند. 

 تواند او را ملزم به دادن قیمت کند. در این حالت، اگر غاصب، مثل مال را بدهد، مالک مکلف است بپذیرد و نمی 

 افریقا یا هندوستان تلف شود )که در اینجاها، مثلی است(. یل در ایران، غصب شود و در توان اینگونه زد که عاِج فپس همین مثال را می 

ت  : اگر مال در محّل غصب، »مثلی« اما در محّل تلف، »قیمی« باشد، مانند اینکه یک انگشتر با نگین فیروزۀ نیشابور که در ایران، مثلی اسنکته
انگشتر »قیمی« است تلف شود: در این حالت، غاصب ملزم به رّد مثل است مگر اینکه مالک به دریافت  غصب شود و در یک کشور اروپای که آن  

 قیمت رضایت دهد. 

، الزام به دادِن  با تراضیتواند مالک را به قبوِل قیمت مجبور کند مگر اینکه غاصب و مالک  در هر مورد که غاصب باید مثل بدهد، غاصب نمی :نکته
 د. نبدیل کنمثل را به قیمت ت

تواند مالک را به قبول مثل مال مجبور کند؛ یعنی اگر غاصب بخواهد مثل مال را  : در هر مورد که غاصب ملزم به دادِن قیمت است: غاصب مینکته
 گرداند، تا دادن قیمت. بازمیتواند از قبول مثل مال امتناع کند، چون دادِن مثل، وضعیِت مالک را بهتر به حالت قبل به مالک برگرداند مالک نمی 

 دسترسی به آن غیرممکن باشد(  ولی گم شده(  نشده  تلف)موجود است    مالعین    .3
ً
 و موقتا

ً
مثاًل ماِل مغصوب در تِه دّره  :  )فعال

ر )غیرممکن( است.  کردِن آن  افتاده و یا تِه دریا افتاده و فعاًل و موقتًا دسترسی به آن به جهت عدم وجود تکنولوژِی خارج  غاصب    تحال  در اینُمَتَعِذّ
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بدل حیلوله در  است.    ک دیواری بین مال و مال  به معنیل  ئ. حاآیدمی ل  ئبدهد که از حا   بدل حیلوله  تا رفع عذر و حصوِل امکاِن تحویِل عیِن مال،   باید 
  فرض کنید .  گویندمیشبیهی دارد و این را بدل حیلوله    ک ی   االخرهم به  . هر مال قیمی است  مالی شبیه مال مغصوب قانون مدنی نیست. بدل حیلوله  

که غاصب مال را    زمانیبا آن انجام دهد تا    تواندمیبخواهد    که  کاریهر   و  شودمی  کمال  ِک مل  بدل حیلوله  ،دهدمی  ک بدل حیلوله را به مال  ،بغاص
را  م  ،کود مالش  دا یپ   (مغصوب  مال )  کمال  ر ماِل . اگودشیم  ماِل مغصوب  گزینحیلوله جای  دل ب  کنددا  یپرا  ل  مانتواند  غاصب  اگر  ؛  کند  پیدا  الش 

و مثل یا قیمت بدل حیلوله را به غاصب    گیردمیمالش را    ، کمال  نباشد کمالت  دس هیلولدل ح . اگر ب دهدمی گیرد و بدل حیلوله را به غاصب پس  یم
به کار برده    یا قیمت ل  ق.م بدل را به عنوان مث  791. در ماده  نوعی خسارت عدم انجام تعهد است  ،حیلولهدل  ب  گویندعلما می .  دهدمی

 .است

 رهن خواهد بود.  ، کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبورتلف   دیگری تلف شود بایداگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص   -  791ماده 

)شرط فاسخ: پیدا کردن اوون    آید البته همراه با شرِط فاسخ : بدل حیلوله، نوعی خسارت عدم انجام تعهد است و به ملکیِت مالک در می یبند جمع
الکیِت او نسبت به بدل از بین  گر عین در اختیار مالک قرار گیرد، ما   َبَرد. امانت نیست. دادِن بدل، ضماِن غاصب را نسبت به عین از بین می  پس   عین( 

 . اگر عیِن بدل از بین رفته و مالک، از نظر توانایِی مالی نتواند مثِل آن را پیدا کند، حّق خواستِن عین را ندارد.   رودمی

 

 فرض را نگفته است.   ککه دو فرض را گفته و ی مال مغصوب« است ِن از مالیت افتادو  یافت نشدنقانون مدنی راجع به » 123 ۀماد

بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده  را    13داءال ا ین ح  تیم ق غاصب باید    ، بوده و مثل آن پیدا نشود   مثلی  ،هر گاه مال مغصوب   -  312ماده  
 (بگیرد.  به عنوان تسبیبتواند از غاصب التفاوت آن را میرا بدهد، اما مابه )درسته باید آخرین قیمت  را بدهد.  آخرین قیمت آنباشد باید 

قیمت  باید  . غاصب  مثل آن نیست  چون  ولیپس بدهد  آن را    مثِل   خواهدمی غاصب    فرض کنید حاال  ؛ : مال مغصوب مثلی بوده و تلف شدهفرض اول 
 را بدهد.  زمان اداء

  پاترول دیگر این    شخِص   ه است. بود  «مثلییعنی »چون َاشباه و نظایِر آن فراوان بود  آن موقع  در    که فری داشته  ِص   پاترول  84شخصی در سال  مثال:  
، قیمت  گیریم میرا    (اداء  زمان)   حاضرحاِل   ِت یمب قاز غاص  تیسن دیگر    پاتروِل صفراست و    1400  که ساِل   حالشود  ی و تلف م  کندمیغصب  را  

وجود داشت با توّجه  در زمان حال    اترول اگر پ  گیرد کهدر واقع، کارشناس برای این کار، این معیار را در نظر می   .کندمی کارشناس تعیین  االداء را  حین 
 .کندمیلحاظ  ب غاص اش برای در نظریه  را  ت یمن قهماود؟ در به تورم چقب

  آخرین قیمت باید  در این صورت  که افتاده    از مالیت   و  وجود دارد ولی ارزشی نداردآن    ِل مث  یهحالو  مثلی بوده و تلف شده    ،: مال مغصوبفرض دوم
 . داده بشود

 اگر ماِل مغصوب در زمان تلف، قیمی باشد و قیمِت آن دچار نوسان شده باشد: 

 مالک است.  االداء(قیمت زمان تأدیه )یوم . طبق نظر مرحوم کاتوزیان در کتاب »مسؤولیت مدنی«، 1

؛ اما اگر بعد از تلف، آن مال  مالک است  قیمت زمان تلف ،  در کتاب »مسؤولیت مدنی )الزامات خارج از قرارداد(«  . طبق نظر دکتر صفایی2

 از غاصب قابل وصول است.  از باب تسبیب و جبران خسارتافزایش قیمت دهد، تفاوتِ قیمتِ زمانِ تلف و قیمتِ زمانِ تأدیه، 

 
 قیمت روز پرداخت 13
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مرحوم کاتوزیان،    کاهش قیمت داده باشد که در این صورت طبق نظر  ،شود که بعد از تلف، مال این دو استاد در حالتی نمایان می   نظرِ  عملیِ  تفاوتِ
یافته( مالک است اما مطابق با نظر دکتر صفایی قیمت اوّلیۀ مال در زمان تلف )قیمت قبل از کاهش( مالک  قیمت فعلی )یعنی قیمت کاهش 

 است.

غاصب گوشی را تلف  همین سال    مردادِ   اِم سی   .کندمیب  غص مثلی است    را االن یعنی اردیبهشت ماه که   شما میلیونِی    چهل    نوِ گوشِی کسی    :مثال
میلیون است )چون با آمدِن   بیستشود، غاصب باید مثِل آن گوشی را بدهد ولی مثِل آن گوشی در بازار در آذر ماه غاصب یافت میدر آذر ماه  .کندمی

ندارد چون دیگر    را   ارزش آن  د ولی دیگر  نسِل بعدِی همان ِبَرند، قیمِت مدِل قبلی ارزِش خود را از دست داده، به عبارت بهتر، مثِل گوشِی شما وجود دار 
بوده    میلیون  سی  بازار در    آن گوشی  قیمت  مرداد  اِم سی   یعنی   .درا بده (  زمان تلف)  قیمت رین  آخ  د یب با غاص  داِر آن برند نیست.( در این صورت،پرچم 
 د. بده  د یت را بایمان ق همپس 

میلیون تومان بود را گرفته    چهلای که  )مثِل مثاِل فوق: غاصب گوشی  جبران نکندگوید خسارت مالک را  قاعده: در غصب اگر قیمتی که قانون می 
میلیون( را    سی)  گفته است آخرین قیمت   312مادۀ  .  باب تسبیببلکه از    از باب غصباش را هم بگیرد اما نه  تواند اضافه می   میلیون داده(  سیاما  

  میلیون نگرفته(   ده)در واقع،   گیرد جبران نشده گیرد اما با گرفتن آخرین قیمت، خسارتش که آن را از باب غصب میآن را می   در مثاِل فوق  ، که بگیرد
 . بگیردرا نیز از باب تسبیب میلیون(  ده)اضافه   به نفعش است که و

 م: گوییهمین دو فرض را گفته و فرض سوم را قانون نگفته است؛ ما این فرض را می  312ماده 

ت اما قیمت زمان اداء بیشتر  اس  زیاد   الف اخت ه  د کزمان اداء را بده   ت یمد قیب بابوده و تلف شده است. غاص  «قیمی»: مال مغصوب  فرض سوم
 است.  مدنظر

 ت  
 
 : ( وار در مال دیگریتصّرف دو یا چند نفر پیاپی و سلسلهیا    غاصبان طولِی  تعّددِ یا   ایادی  ب تُّ رَ تَ )  در غصب  ایادی ِب عاق

اینطوریه که شخصی ماِل مغصوبی را از غاصِب اّول غصب کند و یا آنکه ماِل مغصوب،    (327تا    316)مواد    است  »ایادی متعاقبه«  بحث غصب  ترینفنی 
ِب َایادِی ...( واقع شود؛ به این حالت میصلح و    مورد نقل و انتقال )اعم از بیع، هبه، ارث،

ُ
  غاصبان« یا »ترّتِب   گوییم: »تعّدِد طولِی غاصبان« یا »تعاق

 غاصبان«.    یادِی اَ 

 تَ 
ُ
  ؛یماز دوّ   میوّ س  ؛کندمیب  غص   یلاوّ   از غاصِب   میو دوّ   کندمی مالی را غصب    ،کلی از مالاوّ   . ب کنندرا غص   یادی یعنی چند نفر به ترتیب مالیاَ   ِب عاق

نیست  مهم   .نه با هم  ،کردند   بصورت زنجیروار یک مال را غص و به    پنج نفر به ترتیب؛ در واقع  کندمی ی غصب  از چهارم  می و پنجمیی از سوّ چهارم
 . خیر لی مالک است یا دومی فکر کند که اوّ 

 اینجوری عمل کنه:  )مثل یا قیمت(  بدل و   عین   تواند برای استردادِ در این حالت، مالک می 

 تواند به هر یک از غاصبان رجوع کند. . برای استرداد عین مال یا بدل آن: مالک می1

 تواند به هر یک از غاصبان بابت منافع زمان تصرف او و َایادِی مابعِد او رجوع کند. . برای استرداِد بدِل منافِع مستوفات و غیرمستوفات: می2

 :  مثل یا قیمت آنیا  عین : مسؤولیت غاصبان متعاقب نسبت به 1

 وجود دارد:  تلف شده یا    یا عین باقی استبه این شکل که   یدر تعاقب ایادی دو حالت کلّ 

 .دست غاصب آخر موجود است ، مال .1

 ( پنجم در مثال ما  غاصب ) دست غاصب آخر تلف شده ، مال .2
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 (: در عالم ثبوت 317 ماده) موجود است ت غاصب آخر دس ،مال :حالت اول

لی یا از هر یک از غاصبین  اوّ   مغصوب را از غاصِب مال  از    متیقس تمام یا  مثل یا قیمِت   ،و در صورت تلف شدن عین  عین  تواندمیمالک    -  317ماده  
شدۀ خود به هر یک از غاصباِن متعاقب یا چند نفر یا همۀ  تونه برای دریافت مثل یا قیمِت ماِل تلف ]درسته که مالک می   .بعدی که بخواهد مطالبه کند

  و نباید   که سابقًا جبران نشده باشد ماِل مغصوب بیشتر شود زیرا ضرری قابل جبران است    گیرد نباید از مثل یا قیمِت آنها رجوع کند اما مجموِع آنچه می
 [ ت دارا شود. بالجه

)اصطالحًا غاصباِن   دیگر بگیرد  کدام از پنج نفراز هر  است ود غاصب موج  رینت آخمالش را که دس  عین 317طبق ماده  تواندمی  کمال ،در این حالت
)چون آخرین   و خالص!  گیردمی را    ش المعیِن    برود  که مال دستش است   آخری   غاصِب  سراغ  ،ک . اگر مالمتعّدد با یکدیگر مسؤولیت تضامنی دارند(

تواند عیِن  می  برود، (شده ذکر مثاِل   چهارِ تا    یک   یعنی غاصِب )   هاقبلیسراغ    ،کمال راما اگغاصبی که مال، نزد او موجود است، مسؤول نهایی است(  
مال   !لیاوّ »ای   :گویدمیو    رودمیسراغ او    و در حالِت عادی، شناسد  میغاصب را   لیناوّ   الً معمو   ک مال  ماِل مغصوب را از هر یک از آنها مطالبه کند.

  ای شده تو باعث  »  : گویدمیدادگاه    « در این صورت، بروآخر )نفر پنجم(    نفرِ   و به سراِغ ت  یسمن ن ت  دس»  :دفاع کند و بگوید  تواندنمی لی  اوّ   ، «بده  پس  را 
ع کند که مال، دستش است یا به کس  تواند یا به کسی رجوهر حال، مالک می در  پس    .«تو مسؤولی  317و طبق مادۀ    برسد یدست پنجم بهکه مال 

  ، ل که مال دستش نیست رجوع کند که در این حالت، تعهد این غاصب تواند به غاصب اوّ مالک می   مراجعه کند که عین، دستش نیست.   یا کسانی 
قراردادی داشته باشد که در  باشد مانند کفالت و هم مبنای غیر تواند هم مبنای قراردادی داشته )تعهد به فعل ثالث، می  است ثالث تعهد به فعِل نوعی 
 . باال گفته شد(مثال  

مال را از آن بگیرد    ؛ دکن  دا یی را پ بگردد و پنجم  د یی با لاوّ   یعنی   )ثالث در مثال ما، غاصِب پنجمی است(،  است  «ثالث»لی طبق قانون متعهد به فعل  اوّ 
لی دست اوّ   ،ار مالانگ   کند   پیدا دهد  در مهلتی که دادگاه به او میت پنجمی را  نتوانس  لیاوّ اگر    اما  استبدهد اگر توانست که همه چی تمام    کبه مال
  یمحکم راجع به دوّ  همین  است.  موجود است و تلف نشده و انگار گم شده  ، چون مال  دهد می ک به مال  حیلوله دِل ب  در این صورت،  گم شده که و بوده 

  ، هستند  به فعل ثالثمتعهد  لی تا چهارمی  اوّ .  است  متعهد به رد مال   پنجمی  (لاوّ   حالت)  حالت  این  هم صادق است که در   می و چهارمیسوّ   و
 بدل حیلوله را بدهند.   دیت و با یسان ن چون مال دستش

 یکی  دسِت   دریا به عبارت بهتر،    آخری تلف شده دسِت   ،مال  حالتی است که عین موجود نباشد یا به عبارت دیگر،  حالت دوم:
  ل مث)دل به سراغ هر کدام برود و ب   تواندمی  کیعنی مال  باید بدل بدهند  به طور تضامنی هاغاصب  ۀ هم ،ت حال نی در ا   باشد. ده تلف شاز غاصبین 

 . شوندمی  ضامنتا چهارمی    یلاوّ   و  شودمی   )یا مسوؤِل نهایی(  بدل   اصلِی   مدیوِن پنجمی که مال دستش تلف شده    ،در این حالت .  را بگیرد  (یا قیمت

شوند  ها بری می ، ِدین را داده است همۀ ضامنمسوؤِل نهایی یا    مدیون : اگر مالک، بدل را از آخری )مدیون اصلی( بگیرد، چون  تفاوت مدیون با ضامن
یا مسوؤِل   تواند یا از آخری )مدیون اصلیها بگیرد ضامنی که بدل را داده می چون ضامن، فرع بر مدیون است؛ اما اگر مالک، بدل را از یکی از ضامن

 بگیرد.   های خود تا برسد به آخریبعدی ( یا از نهایی 

گیرد که دومی گیرد. حال فرض کنید مالک، مال را از دومی میرود و مال را میمثال: پنج نفرند و مال دست آخری تلف شده، مالک سراغ آخری می
 تواند از هر یک بگیرد(. تواند از سومی یا چهارمی یا از پنجم بگیرد )می یا می 

 اند. این است که همه غاصب ،آن ِت هایش بگیرد. علّ تواند از بعدی دهد فقط میتعاقب ایادی هر غاصبی که به مالک خسارت می  : در نکته

 شود:غاصبین اینگونه عمل می  در توزیِع مسؤولیت بیِن خودِ 
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مثاًل اگر مالک، به غاصِب سوم که مال نزد او تلف شده رجوع کند و قیمت را بگیرد    . مالک، به غاصبی رجوع کند که مال نزد او تلف شده است: 1
 .چون مسؤوِل نهایی است  تونه به کِس دیگری رجوع کند؟ خیر؛ غاصب، حّق رجوع به سایرین را ندارداوونی که تلف کرده می

  ، دهنده »برات  :دارداشعار می  قانون تجارت   249  ۀ حالت است(: مادبه غاصبی رجوع کند که مال نزد او تلف نشده است )که این خود دو  . مالک،  2
تواند به هر  دارندۀ برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض میتضامنی دارند.   مسؤولیتدارندۀ برات    ها در مقابِل هرنویس کسی که برات را قبول کرده و َظ 

آن  تمام  به  یا  نفر  چند  به  یا  منفردًا  بخواهد  که  آنها  از  نماید.  کدام  رجوع  مجتمعًا  ظهرنویس ها  از  یک  هر  را  حق  بهمین  به  نسبت  و    دهندهرات ها 
کنندۀ  اقامه  - برات نیست  مسؤولیت ین موجب اسقاط حّق رجوع به سایر مسؤولاقامۀ دعوی بر علیه یک یا چند نفر از دارد.   های ماقبل خود ظهرنویس 

هرنویسی را کرده فقط با کسی َعلیه یا َظ دهنده یا محاٌل برات   ضامنی که ضمانِت دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.  
به غاصِب  ، مالک  فر غاصب هستند چهار نبرای مثال،  شود:  ؛ در مدنی، برعکِس تجارت عمل می تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.«   مسؤولیت

  می و چهارمی( رجوع کند می، سوّ های بعِد خود )دوّ تواند به چهارمی و دست ل رجوع کرده و مال، نزد غاصب چهارم تلف شده است؛ غاصِب اول میاوّ 
 کند.  می رجوعلی و دوّ تواند به اوّ تواند به چهارمی رجوع کند و نمی می میمی رجوع کنه، سوّ اگر مالک، به سوّ 

به بایع رجوع کند اگر چه   خساراتو    ثمن تواند نسبت به  باشد او نیز می ق.م: »اگر مشتری، جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده  325ماده  
، رجوع به بایع ]فضول[ کند بایع ]فضول[ حّق رجوع به مشتری را نخواهد  مثل یا قیمت   مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به 

 .«داشت

جاهل رجوع کند حتی اگر مال نزدش تلف  تواند به خریداِر در مبحث معامالت فضولی گفتیم که اگر مالک به فضول رجوع کند، فضول نمی یادآوری: 
تواند به خریداِر عاِلم  بودن باشد و مال نزد او تلف شود و مالک به فضول رجوع کند، در این حالت، فضول می اما اگر خریدار، عاِلم به فضولی  شده باشد

  325توّجه شود که مادۀ  سی است که مال را تلف کرده باشد. نهایی به عهدۀ ک رجوع کند زیرا در مسؤولیِت بیِن غاصبین در حالِت تلِف مال، مسؤولیِت 
بودن  ، جاهل به غصبی 14غصبی را صلح کند و متصالح   نیز جاری است برای مثال غاصب، ماِل )مثل هبه(  مخصوِص عقِد بیع نیست بلکه در عقود دیگر  

   .مال باشد

  ( فضولی رخ داده است  ۀ معامل  کحتمًا ی   است  جاهلالنی  فُ   گوییم میوقت    هر )  (« استم غاصبحک   در همان »  «جاهل»)  جاهل بود   هاب غاصاگر بین  
 . ُه(من غرّ  لیإ یرجُع  المغرور ) گیردمی مغرور از غار خسارت  یعنی بگیرد خسارت غرور  ۀدقاع اطر به خهم  اشقبلی از  تواندمیجاهل 

دانسته که  و سومی نمی  فروخته   به سومی   دومیبه این شکل که  )  است   جاهل   سومیاما  و    است   ، دومی غاصب است  لی غاصب اوّ فرض کنید  مثال:  
است و از وی مالش را مطالبه    رفته  سراغ سومی  کمال فرض کنید  . حال  است  و پنجمی هم غاصب  است  ب اصحال چهارمی هم غ  (غصبی استمال،  

اگر    ق.م(  325  ماده)  رجوع کند  باب غرور از    تواندیم  هم   رجوع کند، به دومی  باب غصباز    تواندمیه بر چهارمی و پنجمی که  عالو  سومیکند؛  می
 رجوع به جاهل را دارد.  مالک حّق  یدارد ولل را نرجوع به جاه  م حّق . عالِ از سومی بگیرند توانند نمی لی، آنها دومی گرفت یا اوّ  از کمال

 

رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر    حّق   کند  ابراءمغصوب    ماِل   یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمِت   ۀ ذم  ،گاه مالکهر   -  321ماده  
 مالک دارا بوده است.  بود که خواهد  یو دارای همان حقّ  شودمی مالک  مقاِم قائم   ، آن کس انتقال دهدنحوی از انحاء از آنان به  ییک خود را به  حّق 

 است: دو فرض  قسمت، دارد و در هر   قسمتاین ماده دو 

 
 .کنداو مصالحه شود؛ کسی که در عقد صلح مالی را قبول می کسی که مالی یا ملکی از طرف کس دیگر به  14
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 فرض کنید در همان تَ   اول(:   فرض)اول    قسمت
ُ
  است   دیون م  آخری ؛ گفتیم که  دست آخری تلف شده است  ،مال   ایادی، پنج نفر وجود دارند.   ِب عاق

است   . علتش اینشوندمیکند همه بری  ابراءرا ( ک یکدام  تفاوتی ندارد)نفر  پنج  یکی از این ، کهر گاه مالاست  . فرض اول گفتهاندضامن هاقبلی و 
  ابراء   تیسزم ن ال پس    خوردمی  به آخری   خود به خود کرد    ابراءرا    یکی  ککرد. وقتی مال  ابراء  شودمی   را   دیونفقط م  یعنی  کنداصابت می   به دین   ،ابراءکه  

  شوند می یکی را بری کند همه بری    ک و اگر مال  تکرده اس  ابراء را    مدیونست که  ا   کند مانند این   ابراءهر کدام را    کخطاب به مدیون گفته شود و مال 
 .(321ماده  اوِل  قسمِت  ِل اوّ  فرض )

ین است و اگر  شود زیرا ابراء در مورد دِ و مالک، یکی از غاصبین را ابراء کند، مالکیِت او ساقط نمی   عین، موجود باشدحواستون باشه! ممکن است  
 . عین موجود باشد ابراء معنا ندارد

سراغ یکی از   رودمی  ک : مالمادۀ اخیرالذکر در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی اشعار داشته است حاشیۀ ذیل : دوم(  فرض) اول  قسمت
ه داشته  « توّج گیرممی چیزی ن شمااز  ! منضامن»  : گویدیمو  است(مدیون  مینجپدانیم که  )البته ما می ( 4ا ت  1 هاییکی از غاصب  یعنی )  هاضامن

در این  ،  گویندمی  مطالبه  اسقاط حّق یا    رجوع  حّق اسقاط    ،ابراء نیست و به این  این حالت،  کردم«  ءابرا ای ضامن! من شما را  »:  گویدنمی باشید که  
 . مانندمی  همچنان مسؤول باقی  و بقیه شودمی بری  که مورِد خطاب است آن ضامن فقط   ،صورت

که    «گیرمنمی چیزی   شما ، من از  ید برو  ای غاصب سوم! شما »:  گویدمیو    (نفرند   پنج ها غاصب که    در مثالی)  رودمیسوم  غاصب  سراغ    کمثال: مال
  حّق   اسقاط  در  اما  شوند می  ریو همه ب  کنداصابت می  آخریخطابه به    س باشدک   هر  مخاطبدر ابراء  .  مانندمی  هاغاصب   هیبق در این صورت،  

 ایقاع است.  ،مالی اسقاط حّق  .مانند می و بقیه  رودمی فرد کنار آن  خطاب قرار گیردکدام هر رجوع 

ه داشت  باید توّج   ؛ گن: هبۀ طلب()به این می   شما«مال    ی که دارمطلب»  :گویدمیو    هاضامنسراغ یکی از    رودمی  کمال   :اول(  فرض)  دوم  قسمت
از پنجمی    کمالدر این مثال،  .  دهدمیطلبش را انتقال    ،مالک در واقع در این فرض،  ،  گیرم«کنار و من از شما چیزی نمی   برو   »شما   :گویدنمی که  

جای    ،و آن فرد د به همه رجوع کن  تواندمی و    شودمی  کمال  مقامقائم   ، کسی انتقال بدهد که آن ضامنر طلبش را به ه  تواندمی  ک حال مال  ، طلب دارد
 . شودمی کمال مقامقائم  ، آن ضامنکند  منتقل هاضامن ی از یک ه  ش را بطلب  ک . پس اگر مالنشیندمی کمال

به س  یعنیاین    شما«  طلبم مال  !سومی»  :گویدمیو    رودمیسراغ سومی    ک مثال: مال اینجا  ؛ومیانتقال طلب  و    نشیند می  کجای مال  سومی  در 
 ضامن است. ک ومال ینفقط ب  مقامیقائم به همه رجوع کند پس   تواندمی

سراغ آخری   ک. در فرض دوم مالگفته نشده است  حاشیۀ ذیل ماده در کتاب مرحوم کاتوزیاندر ماده و    این فرض (:  )فرض دوم  دومقسمت  
و آخری بری    دهدمی  خالذمه ر مافی  مالکیِت در این حالت،    رد(بش را به بدهکار منتقل کطل   ،ار طلبک )  کندمی منتقل    ویو طلبش را به    رودمی  )مدیون( 

 . شوندمیهم بری  هاقبلی و  شودمی

 . (انتقال به مدیون و  هاضامن ه ال بانتق) ت اس انتقالدوم راجع به   قسمتو  رجوع اسقاط حّق و  ابراء اول در مورد  قسمت

.  2  ؛ دهد چون دین، واحد است و دین را ساقط کرده است، حّق رجوع به دیگران را از دست می مالک.  1نکته: اگر ذمۀ یکی از غاصبین ابراء شود:  
جابجایِی حق اما اگر مالک، دین را به یکی از غاصبین ببخشد در  ، حّق رجوع به دیگران را ندارد زیرا ابراء، اسقاِط حق است و نه  غاصِب ابراءشده 

 تواند به دیگران رجوع کند. شود و میمقام مالک میاین حالت، اسقاِط حق واقع نشده و جابجایِی حق است و غاصب، قائم 

 

منفعت نکرده   خود ضامن است اگر چه استیفاء مابعدِ خود و منافع زمان تصرف  به اندازۀ مغصوب هر یک از غاصبین   ماِل  نسبت به منافِع   - 320ماده 
 او رجوع کند.  تصرف  زماننسبت به   به هر یک  تواندمیخود برآمده است   الحِق   غاصبیِن   تصرِف  زماِن   افِع من  ۀعهد که از بیغاص  کنباشد لی
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تفاده  منافع برآید خواه اس  ۀعهدب باید از  غاص  ت.اس   آن  افعدنبال من   به  . حالرا گرفت  بدلشیا    عین مال  ، کمال  اینجا  ماده راجع به منافع است.  این
  « (استیفاء   ۀیشر  از)  مستوفات»  که استفاده کرده . منافعیشودمی  المثلاجرت  بدل منافع که  خواه  رده باشد. خواه منافع وکرده باشد، خواه استفاده نک 

 . ستغیرمستوفات ا  توفات و منافع مس امنض ،. پس غاصبشودمی  «مستوفاتیرغ»رده که استفاده نک  و منافعی شودمی

 منافع در تَ   ،بحث اصلی
ُ
دستشان بوده است. اولی   ،الم  ،ماه  کی ت  ّد ه مکه هرکدام ب  وجود دارند  پنج نفر  ی که گفتیممثال  همان  دراست.    یادیاَ   ِب عاق

 ماه.  ک یی ماه و پنجم  کی ماه، چهارمی  کماه، سومی ی  کماه، دومی ی کی

مسؤولیِت تضامنِی محدود دارند؛    ، در مبحث منافع، کلیۀ غاصبین در برابر مالک   .است  هایشبعدی منافع خودش و    مسؤول   ، هر غاصبی:  فرمول
 هاش( رجوع کند. تونه به اندازۀ خوِد غاصب و الحقینش )و نه ماقبلی مسؤولیِت تضامنِی محدود دارند یعنی مالک، بابت منافع می

  هایش بعدی خودش و    منافِع   مسؤوِل   ،غاصبی  هر)  گیردمیو منافع پنج ماه را    رودمی  سراغ اولی  کمالاند؛  فرض کنید پنج نفر مالی را غصب کرده
  د مانَ میماه    کی   فرض کنید  گیرد. حال میاز دومی  ه را  چهار ما  منافِع   و  رودمی  سراغ دومی  کند و را پیدا نمی اولی    گرددمیهر چه    ک . حال مالاست(

مالک،    و  برود  سراغ سومی  باید  که  کندپیدا نمی   را   ی و دوم  رودمی  یراغ دومسیه مدل دیگر فرض کنید: مالک  .  باید از اولی بگیرد  فقط   طور شده  هرکه  
. گیردمی سه ماه  از سومی    کند این غاصب باید منافِع زماِن خود و منافع غاصبیِن چهار و پنج را بدهد، در واقع، به غاصِب سوم بابت منافع مراجعه می 

 مالک فرقی ندارند.  عالم و جاهل در مقابل 

 : غاصب، حّق رجوع به الحقین را ندارد. رجوع کند  غاصِب سوم زماِن خودِ   اگر مالک به اندازۀ منافِع 

تواند به اندازۀ سهِم الحقین به آنها رجوع کند )به هریک اندازۀ  : غاصب می رجوع کند  شا الحقین   و  خوِد غاصِب سومزماِن    اگر مالک به اندازۀ منافِع 
 سهِم خود(. 

اول،    ، ماِل اول  غاصِب حال فرض کنید  :  نکته را داد. حال غاصب  بوده و چهار م  ک ی  فقط  تصرِف خودش  مّدِت پنج ماه  بقیه    تصرِف   اه، مّدِت ماه 
ماه،    کرا بگیرد. یعنی از غاصب دوم ی   ماه   کیدام  مراجعه کند و از هر ک  ک ت  کجدا جدا و ت   هابعدی . اول باید به هر کدام از  بوده است  هاغاصب

مال بقیه    توانستی م  بود که فقط مالک  و آن  را بگیرد  هابعدی  منافِع   ،یاز دوم  تواندنمی   اول  غاصِب ه داشته باشیم که توّج ؛ ...  ماه و  کغاصب سوم ی
 بگیرد.  هاغاصب را هم از یکی از 

  آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین  ۀدیگران از حص  ۀ ب ابراء ذمموج او  منافع زمان تصرفنسبت به  ابراء ذمه یکی از غاصبین  -  322ماده 
 نخواهد داشت.  الحقین رجوع به  کند حّق  راءاب ینع  منافِع را نسبت به 

 است.  ابراء بدلهم راجع به  321 ماده  و افع ابراء منراجع به  322ماده . باشدمی است و راجع به منافع  320ماده  ادامۀ مادۀ فوق 

 است:  تدو حاله ک ذردود بگ از منافع خ  کابراء منافع یعنی مال

  مانند می در این صورت بقیه    ؛کندمی ابراء    منافِع زماِن تصرِف خوِد آن غاصب یکی از غاصبین را نسبت به    ،کمال  فرض کنید   : اول  ت حال  .1
   . (مانندمی هابعدی و   هاقبلی )

را    شما زماِن تصرِف    ماهِ ک یمن    !سومی»  : گویدمیو    رودمی   سراغ سومی  ک، مالمال را غصب کردند  ماه  ک پنج نفرند و هر کدام یفرض کنید  مثال:  
تواند  را میچهار ماه  منافِع  برود  اولی  سراِغ غاصِب    ر . حال اگمانندمی ی  و پنجم  و اولی و دومی و چهارمی  شودمی سومی بری    در این صورت،  «ابراء کردم

 . بگیرد
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در این صورت، ذمۀ غاصِب ابراءشده و الحقیِن او ساقط   .کندمی ابراء  عین  منافِع یکی از غاصبین را نسبت به    ککه مال فرض کنید  حالت دوم:  .2
  هاقبلی شوند و  ری میب  هایشبعدی ب و  آن غاص  ، صورت  . در اینهایشبعدی عین یعنی خودش و    افعمنپس    (ماَندها باقی میقبلی شود )ولی ذمۀ  می
 . مانندمی

و اولی   شوندمیسومی و چهارمی و پنجمی بری   .«دمر ابراء ک من تو را نسبت به منافع عین  !سومی»ای  :گویدمیسراغ سومی و  رودمی  ک مثال: مال
 . گیردمیرا برود سراغ اولی دو ماه   کمال راگ یعنی  ، ماندمیدو ماه  یعنی ،مانند می و دومی

و   262، 261، 259ّد موا  با  327تا  323مواد ، شودنمی خوانده   دیگر  در مدنی سه خوانده شدهفضولی است و چون  ۀمعامل راجع به  327  تا  323از ماده 
 ارتباط دارد.  263

  بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری   تواندمیضامن است و مالک    ب بخرد آن کس نیزمغصوب را از غاص  ملِک   کسیاگر    –  323ماده  
 مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.  ،آن شدِن تلف و در صورت   ینرجوع کرده ع

ضامن   ، لک آن معامله را اجازه نکند متصرفداده باشد و مارا که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل مالی   ،فضولی هر گاه معامِل  -  259ماده 
 عین و منافع است. 

که    مدتی   اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافِع معامله را    ، گاه مالک داده شود هر   مشتری به تصرف    فضولی  در صورتی که مبیِع   -   261ماده  
 حادث شده باشد.  مشتریت تصرف که در مّد  چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبیاگر او بوده ضامن است  در تصرف

 فضولی رجوع کند.   به بایِع   اً یمتیا ق  ِمثالً  که برای استرداد ثمن عینًا یا  حق دارد  در مورد ماده قبل مشتری -  262ماده 

ها گرفته است حکم  مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن  و  ایع از ب   کیر  م به غصب باشد حکم رجوع هعالِ   ، که مشتری  صورتیدر    -   324ماده  
 مقررات فوق خواهد بود. غاصب از غاصب بوده تابع 

  نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع  تواندنیز می د او جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باش  ، اگر مشتری   -   325ماده  
 نخواهد داشت. را   ریمشت رجوع به  کند حّق  شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع تلف  تری نزد خود مش

  فضولی  غرامات به بایِع   ۀ باشد حق دارد که برای ثمن و کلی ل بودن آن جاه  ولیهم بر فض   معامله را اجازه نکند و مشتری   ، گاه مالکهر  -   263ماده  
 رجوع برای ثمن را خواهد داشت.  بودن فقط حّق  الم رجوع کند و در صورت ع

رجوع به    تواندنمیبه مقدار زیاده    ، اد بر مقدار ثمن باشدزی تبه مالک داده اس ب در صورت تلف مبیع عاِلم بر غص ضی که مشترِی وَ اگر عِ  -   326ماده  
 رجوع دارد.  حّق  ،مقدار ثمنه بت ب نس یکند، ول بایع 

 خواهد بود.   ا ه به بیع مال غصب که فوقًا ذکر شده مجر راجع امباشد احک   عیر از ب یری غ یگ د ۀ اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامل -  327ماده 

 

تهران غصب شود اما در اصفهان تلف شود و در محّل غصب، مثلی باشد اما در اصفهان قیمی باشد غاصب باید مثل بدهد. اگر در  : اگر مالی در کتهن
 یمت. تهران غصب شود و آن مال در تهران قیمی باشد ولی در اصفهان تلف شود و آنجا مثلی باشد در این حالت، غاصب مختار است که مثل بدهد یا ق

 اش بدهند. مالک صغیر، سفیه و مجنون باشد و ماِل آنها غصب شود باید ماِل مغصوب را به ولی یا قیمنکته: اگر 

خلع ید ]یعنی مال، تلف نشده  تا روز تلف یا   از زماِن غصبالمثِل آن اگر مال غصبی در زمرۀ اموالی باشد که در عرف برای آن اجرت دارد باید اجرت
 پرداخت شود.   برگردانده شود[ و باید به مالک 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ارسال کنید! هارساناز طریق پیام  تان رادرخواست یا بدهیدپیام  09352213175، به های حقوقیآزمون  اتجزو جهت دریافت  ؛دکتر امید مالکریمی 4جزوه حقوق مدنی 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

44 

ب ایادی  )  تعدد غاصبان  آثار غصب در فرض غاصب )یک غاصب( و    وحدت  آثار غصب در فرض آثار غصب را در دو حال بررسی کردیم:  :  پس یا  َتَرتُّ
ب َایادی 

ُ
 (. َتعاق

 

 : (1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب  و همچنین فصل ششِم بخِش اّوِل کتاِب چهارِم  335تا  328)مواد  اتالف و تسبیب  5و  4

 حقوق باشد.  یا اموال، منافع   ین ناظر به ع  تواندیم یب نکته مهم: اتالف و تسب

 : با هم دارند تفاوتتسبیب سه  اتالف و 

 زند. ضرر می  با واسطهزند یعنی  ضرر می غیرمستقیم  ی، شخص  ،ولی در تسبیبزند به دیگری ضرر می  مستقیماً  ی، شخص  ، اتالف در .1

 زند. و یا ماشین دیگری را آتش می کندمیخراب  ری را یگ د ۀ خان، شدکُ می ، حیوان دیگری را شکندمی دیگری را   ۀ یششنفر  ک : یهای اتالفمثال 

 . افتدآن میسپس فردی در و  ندکَ مینفر چاله  ک . یردبَ میمجاور  ِک مل هآتش را ب ، باد  سپسو  کندمینفر آتش روشن   ک: یهای تسبیب مثال 

 . فعل ک تر باشد و هم با   فعل  اتواند هم ب. ولی تسبیب می«انجام دادن»یعنی فعل همراه است   فعلهمیشه با   اتالف .2

 فعل بود، تسبیب است.  کهمیشه وقتی تر  در این مثال،  دهد.ی ذا نمرا امانت گرفته و به آن غ گوسفندی نفر  ک ی : الً مث

نفر در    کاست. ی   مسؤول داشته باشد و چه تقصیر نداشته باشد،    یر تقص ُمتِلف  . چه  ف شرط نیستتلِ مُ   شرط نیست، یعنی تقصیرِ   تقصیر  ، اتالف  در  .3
تقصیر شرط است یعنی اگر    335  و  334،  333واد  طبق م  ولی در تسبیباست    مسؤول  اتالف از باب    در این صورت،  شکندی مدیگری را    وانیخواب ل
 . الزم نیست جبران کند  طبق قانون مدنیو  نباشد  مقصر و یا  دنداشته باش  یرو اگر تقص  و باید پاسخگو باشد   باشد  رمقص  یا   داشته باشد تقصیر

ن اثبات تقصیر به جبران خسارت حکم وسه ماده، ذیِل مبحِث تسبیب آمده است و در تماِم این موارد، مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است و دادگاه بد
 ده:نمی 

مشروط بر اینکه خرابی  شودمی آن وارد  دن است که از خراب ش خساراتی مسؤوِل  کارخانه یا  ]ساختمان[  تمارَ عِ   یا  دیوار ِب صاح - 333 ماده •
 تولید شده است.  عدم مواظبت اوآن بوده و یا از  رب  لعمّط حاصل گردد که مالک  عیبی   ۀدر نتیج

اصاًل از عدِم مواظبتش خسارت تولید  یا    مطلع نبود الزم است. پس اگر    « تقصیر»« نشان از این دارد که  مواظبت اوعدم  « و عبارِت »مطلعنکته: واژۀ »
 ِه مالک نخواهد بود. مسؤولیتی متوّج  نشه

یی که بر پایۀ استوار و غیرمتمایل احداث شده است در  بنا یا    دیوار: »هرگاه  519( تطبیق دهیم: ماده  1392ق.م.ا )  519حال بیاییم مادۀ فوق را با مادۀ  
کردن آن را پیدا کند  بر گردد اگر قبل از آنکه مالک، َتَمُکِن اصالح یا خرا عبَ ِملِک دیگری یا مَ   مِت معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به َس 

گاه کرده باشد. چنانچه   افرادِ  ،ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به نحو مقتضی در معرض آسیب را از وجود خطر آ
گاه  انگاری نماید، ضامن است. سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل مالک با وجود َتَمّکن از اصالح یا رفع یا آ
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و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد،    15او ضامن است   ِیّ ق به صغیر یا مجنون باشد وله ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلّ تبصر 
 آن ضامن است.« متولی و مسؤوِل 

 کنیم. قصیر را قبول می ، نظریۀ تبناپس ما، هم در قانون مدنی و هم در قانون مجازات اسالمی در مورد مسؤولیت صاحب دیوار یا 

  ؛ مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد  شودمی   وان واردیآن ح   ۀیکه از ناح  ول خساراتی نیست ؤمس  حیوان  متصرف  مالک یا   -   334ماده   •
 خسارات وارده خواهد بود.  مسؤولعمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل  ۀطواسه ب  اگر حیوان ، لیکن در هر حال

شود؛ نگاهدارِی حیواناِت خطرناکی مثل شیر و پلنگ و مارهای  نکته: این ماده، مربوط به نگاهدارِی حیواناتی است که به صورت متعارف نگاهداری می 
عبارت دیگر، ِصرِف نگاهدارِی این قبیل  به  ؛  سّمی، غیرمتعارف است و اگر خساراتی از ناحیۀ این حیوانات به بار آید مالک یا متصرف، مسؤول است

، مثاًل شخصی، سِگ بزرگی را که خطِر  این موضوع را مورد تأکید قرار داده است  شبیهِ   ق.م.ا هم  522مادۀ    اتفاقًا تبصرۀ یِک   حیوانات تقصیر است. 
گاه نبوده شانه خالی کند. تواند به این بهانه که از احتماِل حملحملۀ آن به دیگران هست را نگهداری کند، این فرد نمی   ۀ آن آ

گاه    دارد: »متصرِف هر حیوانی که از احتماِل اشعار میمسؤولیِت متصرِف حیوان  ( در خصوص  1392قانون مجازات اسالمی )  522ماده   حملۀ آن آ
گاه نبوده و    ۀ حمل  است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتماِل  حیوان آ

گاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.   عدم آ

 شود. یر محسوب می نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقص   -1تبصره 

رسانی آن نباشد،  خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب   نگهداری هر وسیله یا شیءِ   -2تبصره  
 این ماده است.« 1 ۀمشمول حکم تبصر 

)مصوب  قانون مجازات اسالمی  524و  523رفته است، اما مادۀ قانون مدنی نظریۀ تقصیر را قبول کرده و مادۀ فوق نیز همین نظریه را پذی 334مادۀ 
 ره روی یک مبنای دیگه: ( می 92

یا شیئی که در آن مکان    حیوان: »هرگاه شخصی با اذن کسی که حّق اذن دارد، وارد منزل یا محّلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیۀ  523ماده  
، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن  [مسؤولیت محض]چه تقصیر کند چه نکند، یعنی    دهنده ضامن استاست صدمه و خسارت ببیند، اذن

 آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.  رسانِی دهنده نسبت به آسیب بوده یا بعدًا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن  محل

گاه نیست و یا قادر  در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن   - تبصره   دهنده از آن آ
 باشد، ضمان منتفی است.«می به رفع خطر ن

هایی که آن حیوان در مورد تمام خسارت   های غیرمجاز متوقف نمایدمحل   حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر  : »هرگاه کسی که سوارِ 524ماده  
که تقصیر حساب شه، یعنی این ماده  ]در صورتی ضامن است که ِبَبره حیوان را جایی  باشد ضامن استکند و مستند به فعل شخص مزبور میوارد می

 و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.« [هبرگشت به نظریۀ تقصیر 

 
  صغیر   ناشی از مالکیتِ   زیانِکند اما قانون مجازات اسالمی داره در مورد  صحبت می  یا مجنون  صغیر   ناشی از فعلِ  زیانِقانونِ مسؤولیتِ مدنی در مورد    15

( پاسخ داد اما زیان ناشی از مالکیت صغیر یا مجنون 1339کند. زیان ناشی از فعل صغیر یا مجنون را باید طبق قانون مسؤولیت مدنی )مصوب  صحبت می   یا مجنون

 ( پاسخ داد. 1392زات اسالمی )مصوب قانون مجا 519را باید طبق تبصرۀ مادۀ 
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ه طرفی خواهد بود که تصادم در  متوّج   مسؤولیت  ها و امثال آن   راه آهن یا دو اتومبیل   در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطارِ   -  335ماده   •
 خواهند بود.  مسؤولباشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو  دهمسامحه او حاصل ش عمد یا  یجۀنت

ق.م رو اینگونه تغییر داده: »هرگاه در اثر برخورد دو وسیلۀ نقلیۀ زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند    335ق.م.ا مادۀ   528مادۀ  
:[  2هر دو وسیلۀ نقلیه است و ]  دیۀ رانندۀ مقابل و سرنشیناِن   نصِف   :[ در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسؤوِل 1]   یا آسیب ببینند 

باشد و به  های مقابل و سرنشینان هر سه وسیلۀ نقلیه می دیۀ راننده   سوِم یک   نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤوِل   ۀچنانچه سه وسیل 
ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن  :[ هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه 3شود و ]همین صورت در وسایل نقلیۀ بیشتر، محاسبه می 

 است.«

 

  تالف ا  موضوِع پس   شودشامل حق هم می  الف موضوع ات د ینگودانان میمنفعت. حقوق  ا ییا عین است   تالف موضوع ا   328طبق ماده  اتالف : در نکته
 عین، منفعت و حق.  است: سه چیز 

اگر به طور مطلق آمد که موضوع  اما  ؛  منفعت  ین وع باید پاسخ داد:  ؟  چیست  در قانونالف  پرسیدند موضوع ات  و اگراست    گفته را    دو چیز   328  ادهم
 . شودمی حق  ت ومنفع ین، ع ؟ پاسخ: چیست اتالف

اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از    دآن را بده  ت یما ق یس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل  هرک  -  328ماده  
 آن مال است. قیمِت  نقِص   و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامِن  تمنفع باشد یا   عیناینکه 

که    عامل دور  کگویند و ی می که به آن مباشر    کی ل نزدعام  کی   ،دو عامل دارد   ،خسارت  ، بعضی اوقات:  است  در مورد سبب و مباشر  332ه  : مادنکته
 دارد:  سه حالتطبق قانون مدنی، است که  مسؤولچه کسی بدانیم  خواهیممیگویند. در این حالت می به آن سبب 

 از سبب است.  ترقوی  مباشر  .1

 از مباشر است.  ترقوی  سبب  .2

 دو مساوی هستند.   هر .3

 است و بحثی نیست.  مسؤولاست  ترقوی آنکه  وفق قانون مدنی  در حالت اول و دوم

که اینجا مباشر  است    مباشر  ، بالغ  آدِم و    سبب  ،بچه  .«بزن  شیشه  به»  : گویدمیو    دهد میلغی  را به آدم با  سنگی  ایبچه   کاول: ی   مثال برای حالِت 
(: »هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند،  1392وفق قانون مجازات اسالمی )  است.  ترقوی 

 عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است...« 

(: »...در  1392قانون مجازات اسالمی )  ت.اس  ترقوی اینجا سبب  در    که  دهد یمیا دیوانه    صغیر غیرممیز  ک گ را به یسن الغ  آدم ب  ک ی  مثاِل حالِت دوم: 
 « .باشد فقط سبب، ضامن است مانند آنها و  مجنونیا  صغیر غیرممیز ، جاهل، اختیاربی صورتی که مباشر در جنایت  

 است.  مسؤولاست  ترقوی  ه و دوم آنک  ت اولدر حالپس 

  درو  را بیاورم الف تا من هم ماِل  کن نروشرا  شو آت ت  گویدمی ی به دیگری یک هستند و  دو آدم عاقل و بالغ  مثالً  هستند. حالت سوم که هر دو مساوی
  مسؤول  گویند هر دوولی حقوقدانان می  ،است مسؤول مباشردر این حالت شده  هگفت قانون مدنیدر  لی سبب و دومی مباشر است که آتش بیندازم. اوّ 

قانوِن مجازات اسالمی نیز نظِر اخیر را پذیرفته و اشعار داشته: »...چنانچه جنایت مستند    دخالتشان(.   نسبت   ه ب) تند  هس  مساوی ، چون هر دو  هستند
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مسؤول    هریک به میزان تأثیر رفتارشان باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت  ضامن می  به طور مساویبه تمام عوامل باشد  
 هستند.«  

 است. مسؤول مباشر  ، مدنی قانون  قطب  اگر گفتند و  اندمسؤولدر امتحان اگر مطلق سؤال دادند هر دو 

است نه مسبب مگر اینکه    مسؤول مال بشود مباشر    دن آنمباشر تلف ش  ایجاد کند و دیگری گاه یک نفر سبب تلف مالی را  هر   -   قانون مدنی  332ماده  
 مستند به او باشد. اتالف  اً که عرف  ویباشد به نح سبب اقوی

ی که جنایت  هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عامل»قانون مجازات اسالمی:    526ماده  
مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در    باشند میمستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن  

  مانند آنها و    مجنونیا    غیرممیزصغیر  ،  جاهل،  اختیاربی این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت  
 «.باشد فقط سبب، ضامن است

در قانون    متصرفیِن امالک نسبت به امالک مجاور، دو مادۀ کهنه  : در مورد مسؤولیِت مسؤولیِت متصرفیِن امالک نسبت به امالک مجاور
 داریم:  مدنی

  132فاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد« و مادۀ  گه: »هر مالکی نسبت به مایملک خود حّق هرگونه تصرف و انتق.م می  30ماده  
تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت  گه: »کسی نمیهمین قانون هم می

 یا رفع ضرر از خود باشد.« 

»هرگاه شخصی در ملِک خود یا مکاِن ُمجاِز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که  گوید: می  521ۀ ( هم در ماد1392قانون مجازات اسالمی )مصوب  
نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست ]چون  به جایی سرایت نمی به جایی دیگر سرایت  اتفاقًا  کند و غالبًا نیز سرایت نکند لکن 

 کند[ ضامن است.«کند چون تقصیر می اگر بداند که سرایت می  تقصیری نکرده است[ و در غیر این صورت ]یعنی 

کند و کننده بداند که سرایت نمی . روشن 2. آتش در جای مجاز روشن شه؛  1پس در قانون مجازات اسالمی برای عدم ضمان به دو شرط نیاز داریم:  
 جوری باشد. غالبًا هم همین 

مستند به    ،باشد یا اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از سرایت به کار نرفته باشه و سرایت  غیرمتعارفکردِن آتش،  پس نتیجه: هر گاه ِصرِف روشن 
 کننده است. مسؤولیت به عهدۀ روشن کننده باشد، روشن

م مثاًل در مورد  عام داری  در مورد مسؤولیت رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه ما یک سری مقرراِت  : مسؤولیت دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه
کنیم چون مثاًل دو تا  هر وسیلۀ نقلیه؛ یک سری مقررات خاص هم داریم مثاًل وسایل نقلیۀ موتوری. وقتی ما داریم در مورد مسؤولیِت اینها بحث می

ناشی از وسایل نقلیۀ موتوری  قانون است باید مثاًل در هر دو قانون توضیح داده شود. پس در نظام حقوقی ایران دو دسته از قواعد در خصوص حوادث 
  ۀ موتوری نیست و به طور کّلی ناظر بر حوادث رانندگی و هم   زمینی وجود دارد. یک دسته از مقررات عام است و فقط مربوط به وسایل نقلیۀ زمینِی 

 وسایل است؛ اما یک سرِی دیگر فقط ناظر به وسایل نقلیۀ موتورِی زمینی است.

  مسؤولیت آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها،  »در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه    : آن گفته  335که در مادۀ    قواعد عام در قانون مدنی است 
خواهند   مسؤول ، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو و اگر طرفین  ؛ او حاصل شده باشد  ۀ در نتیجۀ عمد یا مسامحطرفی خواهد بود که تصادم   هِ متوّج 

خوایم از این  اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه« است. یعنی ما می  ۀبود.« قانون خاص هم که »قانون بیم
قانون مدنی زیرمجموعۀ   ه داشته باشید که مسؤولیت رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه دربه بعد، قانوِن اخیرالذکر را با قانون مدنی تطبیق دهیم. توّج 

ۀ تقصیر است اما در قانون  د عام )قانون مدنی( نظریطبق قواعتونیم این جوری بگیم: نظریۀ مورد قبول ما در اینگونه حوادث، باِب تسبیب است و می 
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پذیرفته    ع به بیمه و صندوق()اونم راج  نظریۀ مسؤولیت محض  بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، 
 شده است. 

گه: »هرگاه ق.م.ا می  528کنه و همچون قانون مدنی، قانوِن عام است. مادۀ  از طرف دیگر قانون مجازات اسالمی نیز راجع به وسایل نقلیه صحبت می
:[ در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده،  1آسیب ببینند ]زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا   وسیلۀ نقلیۀ در اثر برخورد دو 

وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان    ه :[ چنانچه س2هر یک مسؤول نصف دیۀ رانندۀ مقابل و سرنشینان هر دو وسیلۀ نقلیه است و ]
:[  3شود و ] د و به همین صورت در وسایل نقلیۀ بیشتر، محاسبه میباشهای مقابل و سرنشینان هر سه وسیلۀ نقلیه میمسؤول یک سوم دیۀ راننده 

ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.« در این ماده، غیر از حالت سوم که واژۀ »مقصر« دیده  هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه 
یعنی در قانون مدنی، مسؤولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده ولی در قانون    و تقصیر را مّدنظر داشته در بقیۀ حاالت، مسؤولیت محض است. شود  می

 ق.م را نسخ کرده است. 335ق.م.ا(، مادۀ  528ای، مادۀ یادشده )عده  مجازات اسالمی، مسؤولیت محض پذیرفته شده است و بنا به نظرِ 

گفت: مالک( یک راننده. اگر ماشینی به ماشین دیگر بزند، زیاندیده طبق قواعد  جورایی بهش  شه یه مسؤوِل خسارت کیه؟ ما یک دارنده داریم )که می 
گیم اگر دو نفر، عامِل  چرا در قواعِد عام، مسؤول راننده است؟ چون مباشره و ما در قانون مدنی می  رفت سراغ راننده.عام مثاًل قانون مدنی باید می 
 و دارنده کدوم مباشره؟ »راننده«. ه و بین راننده مباشر، اصِل کاریحادثه باشند )راننده و دارنده( 

  ۀگه: »مسؤولیت دارندمی   (20/2/1395)مصوب    قانون بیمۀ اجباری ...«  2مادۀ    2نکردن با کیست؟ »تبصرۀ  مسؤولیِت نهایی ناشی از بیمه سؤال:  
باشد. درهرحال  وب به فعل یا ترک فعل او است نمی موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منس  نامۀیمه ب  وسیلۀ نقلیه در تحصیِل 

 . تونه دارنده باشه و هم رانندهپس مسؤول، هم می گردد.«مسبب حادثه پرداخت می ۀنقلی ۀ وسیل ۀنام بیمه  خسارت واردشده از محّل 

.  2 ؛های مالی. راجع به زیان1کنند؟ دو حالت وجود دارد: چگونه به هم رجوع می دارنده یا راننده ای رخ دهد، ای نباشد و حادثه حاال اگر بیمه سؤال: 
 . مالیهای غیربه زیان راجع 

های مالی )که به طرِف مقابل وارد  ای در بین نباشد در مورد زیان نامه هر کدام از راننده یا دارنده در صورتی که بیمه :  های مالی. راجع به زیان 1
 پذیر نیست. رجوع دارنده به راننده و رجوع راننده به دارنده امکانمورد  در این شده( اصواًل 

تواند به دارنده رجوع  ای توسط دارنده تحصیل نشده باشد راننده اصواًل نمی نامه توّجه: اگر خسارت توسط راننده پرداخت شده باشد و در عین حال، بیمه 
نامه توسط دارنده بوده است؛ لیکن چون راننده در ایراد ضرر و خسارت، مباشرت  ز عدم تحصیل بیمه به بار آمده، ناشی ا   توان گفت خسارِت کند زیرا نمی 

وسیلۀ نقلیۀ خود را برای یک ساعت در اختیار    سبِب اقوی باشد؛ مثاًل چنانچه دارنده،  ،داشته است بر طبق قاعده، مباشر ضامن است مگر آنکه دارنده
کند یا کارفرمایی کارگرش را برای انجام دادن مأموریت  اش دارای نقص فنی است و ترمزهایش درست کار نمیسیله راننده بگذارد و به او نگوید که و

نامۀ شخص ثالث است و کارگر برای ترس از دست دادن شغل نتواند به  دهد که فاقد بیمه ای را در اختیار او قرار  قلیه فرستد و وسیلۀ ناداری به جایی ب
سبِب اقوی است و مسؤولیت    ، ه به عرف، دارندهرسد که در این موارد با توّج ، چنانچه در حین رانندگی، خسارتی به بار آید به نظر می کارفرما اعتراض کند

 به عهدۀ اوست.  

های  قانون بیمۀ اجباری ...« در مواردی به شرکت   15شه رجوع کند: چون »مادۀ  گوییم که میگفتیم اما حاال استثنایی را میدر باال داشتیم اصل رو می 
 . مقامِی زیاندیده به شخصی که موجِب خسارت است مراجعه کندبیمه اجازه داده است که پس از پرداخت خسارت به قائم 

 : های غیرمالی. راجع به زیان 2
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خسارت  دربارۀ  مهم:  خسارت نکتۀ  تأمین  صندوق  بدنی،  بیمۀ  های  »قانون  طبق  بدنی  عهده های   »... هرچند  اجباری  است  خسارت  پرداخِت  داِر 
رت  ای تحصیل نشده باشد یا قرارداد بیمه باطل یا اصاًل معّلق باشد اما از آنجا که صندوِق مذکور در اجرای تعهِد قانونِی خود، جبران خسانامه بیمه 
 تواند رجوع کند. آید که صندوق می نون بیمۀ اجباری چنین بر میرجوع به واردکنندۀ زیان را داشته باشد؛ ولی از قا  کند اصواًل نباید حِقّ می

جبران خسارت زیاندیده اینگونه است که در صورت بیمه بودِن وسیلۀ نقلیه، خسارت    ثالث شود  صدمۀ بدنِی اگر کسی در اثر حادثۀ رانندگی باعث  
 شود.های بدنی پرداخت می تأمین خسارت  شود و اگر وسیلۀ نقلیه بیمه نباشد، توسط صندوق توسط شرکت بیمه پرداخت می 

(: »منابع مالی صندوق به شرح زیر است: ... پ. مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل  1395»قانون بیمۀ اجباری ...« )مصوب  ۲۴ماده
 کند.«قانون حسب مورد دریافت می دیدگان مطابق مقررات این گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان نقلیه، بیمه 

نفِع مسؤولیت در قواعد عام  گویند. ذی نفِع مسؤولیت میتوانید به من مراجعه کنید؛ به شما ذی ام؛ شما می ام به شما آسیب زده سؤال: من با وسیلۀ نقلیه 
قانون بیمۀ اجباری، شخص    1مادۀ  بند ت  اص طبق  در قواعِد خ  گن: »ثالث«. اما در قانون بیمۀ اجباری بهش می  است   دیده هر کسی است که زیان

پس نتیجۀ مهم    ؛ ثالث »هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای رانندۀ مسبِب حادثه« 
اگر خسارتی به خودش وارد بشه، حّق مطالبۀ خسارت  د و  شو، »ثالث« محسوب نمی ای که حادثه به سبب فعل یا ترک فعل او حادث شدهاینکه راننده 

 . نامۀ حوادِث راننده که در موردش حرف خواهیم زد جبران خواهد شد()بلکه خسارت، از محّل بیمه  را ندارد ثالث  از محّل بیمۀ شخص

   شوند.ر برابر هم ثالث محسوب می های دو وسیلۀ نقلیه د راننده توجه: اگر دو وسیله با هم تصادف کنند و حادثه منتسب به هر دو باشد 

گذار( خسارتی وارد آید و او رانندۀ مسبِب حادثه نباشد وی نیز ثالث محسوب  نامه تحصیل کرده )بیمه ای که بیمه ه: اگر در حادثۀ رانندگی به دارنده توّج 
 شود.می

ه به او خسارتی  : هر گاه دارنده، سرنشیِن اتومبیِل خویش باشد و رانندگِی آن را فرِد دیگری بر عهده داشته باشد و در اثر تقصیِر راننده و بروز حادث هنکت
 دیگری باشد یا آنکه پیاده در  گذار، سوار بر اتومبیِل گِر اتومبیِل خویش مراجعه نماید یا چنانچه بیمه تواند به عنواِن شخِص ثالث به بیمه وارد آید وی می 

 شود.  رانده است ثالث محسوب می ای باشد که اتومبیِل او را میحاِل عبور از خیابان دچار آسیب شود و خسارات، مستند به راننده 

ـ    ۱۳۹۵شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب   واردهخساراِت   اجبارِی    بیمۀقانوِن    ۳  مادۀچی؟  مسبب حادثه  ۀ  رانند  حاال
های بدنی  برای پوشش خسارتنامۀ شخص ثالث[  زمان با خرید بیمه ]هم دارد: »دارندۀ وسیلۀ نقلیه ]اعم از مالک یا متصرف[ مکلف است  مقّرر می

نامۀ اجرایی همین ماده نیز در ساِل  اه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند.« آیین حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در م  واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، 
  نامۀ حوادِث نامۀ شخص ثالث، بیمه گر موظف است در ازای دریافت حّق بیمۀ مربوط، همزمان با صدور بیمه بیمه گه: »به تصویب رسید می   1396

وارده به رانندۀ    خسارِت   پرداخِت   بخشی از خسارت یا عدِم   کنه: »کسرِ نامه تأکید می ین آیین هم   6و مادۀ    «نامه صادر نماید.راننده را با رعایت این آیین 
 باشد.« نامه مجاز نمی گر یا نماینده وی در تنظیم و صدور بیمه حادثه به استناد تقصیر، قصور یا اشتباه بیمه  مسبِب 

خساراِت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه )بیمۀ حوادث  قانوِن بیمۀ اجبارِی    ۳  ۀاجرایی ماد  ۀنامآیین   14نکته: طبق مادۀ  
بوده و دچار صدمات    خارج از وسیلۀ نقلیه نامه  ، در زمان وقوع حوادث موضوع این آیین بوده رانندۀ مسبب حادثه(: »چنانچه فردی که رانندۀ وسیلۀ نقلیه  

شود و  های بدنی پرداخت میوارده حسب مورد از محّل بیمۀ شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت   بوده و خسارِت   در حکم شخص ثالث بدنی شود،  
نامۀ حوادِث  [ خسارت از محّل بیمه ن باشه ، ُپشِت فرماکه حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است ایراننده یعنی در صورتی که در غیر این صورت ] 

 راننده جبران خواهد شد.« 

  خسارِت قابِل مطالبه در قوانیِن عام باید گفت: اصواًل از نظر نوع و میزان خسارت محدودیتی وجود ندارد و هر نوع خسارتی قابِل مطالبه نکته: در مورد 
ن  قانون مجازات اسالمی، همۀ خساراِت وارده، قابل مطالبه نیست. در قوانی  528. البته اگر خسارت در اثر برخورد دو اتومبیل باشد طبق مادۀ  است
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نقص  خاص، خسارات، شامل بدنی و مالی است نه معنوی. منظور از خسارِت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی،  
یا کلی ـ موقت یا دائم، دیۀ فوت به سبب حوادث مشمول بیم الجۀ  هزینۀ مع  موضوِع قانوِن بیمۀ اجباری است.   ه و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی 

 باشد. گر یا صندوق می بیمه  تعهدِ   دیده و رانندۀ مسبِب حادثه هم در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد جزءِ اشخاِص ثالِث زیان 

ه کرد  قواعد عام مطالب  توان از طریقبگیرند اما می توانندنکته: تفاوت در این قسمت این است که خسارت معنوی را به استناد قانون بیمۀ اجباری نمی 
، محض است و نیاز به اثبات آن ندارند  مسؤولیتو باید تقصیر را ثابت کند اما در قواعد خاص،  ست  اما کاِر سختی است زیرا در قواعد عام، مبنا تقصیر ا 

 تر است. و راحت

 : تفاوت خسارت قابل مطالبه در قانون مدنی و قانون بیمۀ اجباری است 

 اگر مشمول قانون دیگری نباشد عالوه بر دیه قابل پرداخت است. هزینۀ معالجهدر قانون بیمۀ اجباری،  .1
ِغ  بینی شده است یعنی حداکثِر مبلدر قواعد خاص مثل قانون بیمۀ اجباری، مسؤولیت، محدود است یعنی به میزانی است که در قانون پیش  .2

تواند برای  گذار میریالِی دیۀ یک مرد مسلمان در ماِه حرام است. در عین حال، اواًل بیمه   ِل ، معادِل حداققابِل مطالبه بابت خسارت بدنی
آن به پرداخت بیش از یک دیه به   مسؤوِل  ،جبران خسارت مالی بیش از این حداقل، بیمۀ اختیاری تحصیل کنه و ثانیًا چنانچه در یک حادثه 

 های متعلقه خواهد بود. تماِم دیه  ه پرداختگر موظف بهر یک از زیاندیدگان محکوم شود بیمه 
بر خالف مقررات عام که دیۀ زن مسلمان، نصف دیۀ مرِد مسلمان است در قانون بیمۀ اجباری در صورت فوت یک زن مسلمان در یک حادثۀ   .3

 مسلمان به وجود آمده باشد.  گر موظف است دیۀ کامِل مرِد مسلمان را بدهد؛ هرچند مسؤولیت، تنها نسبت به نصِف دیۀ مردِ رانندگی بیمه 
( هم همچون  1392قانون مجازات اسالمی )  551شه و نه به عنوان دیه. تبصرۀ مادۀ  این مبلغ مازاد بر دیه به عنوان بیمۀ حوادث پرداخت می 

  تفاوِت   لیه مرد نیست، معادِل عَ این موضوع را مورد تأکید قرار داده است: »در کلیۀ جنایاتی که مجنٌی مشابِه  (  1395»قانون بیمه اجباری...« )
 شود.«های بدنی پرداخت میاز صندوق تأمین خسارت  تا سقف دیه مرد دیه  

 : کنندگان کاال و خدماتمسؤولیت تولیدکنندگان و عرضه

 .17کنندگان خودرومصرف ، قانون حمایت از 16گانکنند قانون حمایت از مصرف در این مبحث، سه قانون مدنظر است: قانون تجارت الکترونیک،  

 قانون تجارت الکترونیک، تقصیر را پذیرفته است.  78مهم: مادۀ 

 ، مسؤولیت محض را پذیرفته است. خودروکنندگان مهم: قانون حمایت از مصرف 

اختالفی است(؛ اما  ) کنندگان وجود نداردکنندگان )هر چی غیر خودرو(، حکِم صریح مبنی بر مسؤولیت محِض عرضهمهم: قانون حمایت از مصرف 
ای  کننده به عهدۀ شخِص حقیقی یا حقوقی کننده با تشخیص مرجع رسیدگیوارده به مصرف  گه: مسؤولیِت جبراِن خسارِت همین قانون می  16مادۀ  

یا نمایندگِی کننده شده و در مورد شرکت است که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف  آن در ایران نیز  های خارجی عالوه بر شرکِت مادر، شعبه 

 
  یطشده مطابق با ضوابط و شراعرضه مسؤول صحت و سالمت کاال و خدماتِ مشترکاً یا منفرداًکنندگان کاال و خدمات، عرضه  یۀکل» دارد:این قانون اشعار می 2 ماده 16

 .عرف در معامالت هستند  یامربوطه  قراردادِ مندرجاتِ یاو  ینمندرج در قوان
 شده به بازار نیستند.کاالی عرضه مسؤولِ صحت و سالمتِ مطلقاً کاال کنندگانِعرضه یجه اینکه: تن

است که در خودرو وجود   حمل(  یا  یدمونتاژ، تول  طراحی،  از  ی)ناش  یبع  یامکلف به رفع هر نوع نقص    ت ضمانتدر طول مدّکننده  عرضه   این قانون مقرر داشته:   3ماده    17

  یناف  یامانع استفاده مطلوب از خودرو    یابوده    مغایر  کنندهبه مصرف   یاز خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعالم  معمول  ۀاستفاد  ۀ یجدر نت  یاداشته  
کننده و  رده به مصرف خسارات وا  ۀکلی  ت ضمانت و جبرانخودرو در طول مدّ  یبع  یارفع نقص    ۀینخودرو شود. هز  یمعامالت  ارزش  موجب کاهش  یاآن باشد    یمنیا

  یرگاه، خودرو به تعم  های حملِینه شخص ثالث باشد( هز  ۀ یم)که خارج از تعهدات ب  یب ع  یااز نقص    ی درمان ناش  هایینه و هز  ی و جان  یاشخاص ثالث، اعم از خسارات مال
 ]بدون تقصیر[ .باشدیکننده معرضه ۀ ساعت باشد.( برعهد وهشتاز چهل یشتوقف خودرو ب مدت )چنانچه یراتت تعممشابه در طول مدّ یگزینِجا یخودرو ینِتأم
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کاال یا خدمات، معیوب باشد و به این   کنندگاِن شده توسط عرضهعرضه  یا خدماِت  اگر کاالگه: »ین قانون هم ببین چی میم ه 18مسؤول است. مادۀ 
یعنی عالوه بر مسؤولیت مدنی، مسؤولیت    «به پرداخت جزای نقدی ...کننده وارد شود متخلف عالوه بر جبران خسارت  واسطه، خسارتی به مصرف 

 کیفری هم وجود دارد. 

را پذیرفته است. پس چه زمانی مجازات بار    «ظریۀ تقصیرن»گفته »متخلف« یعنی فرد تقصیر کرده پس از لحاظ جزایی    18پس: چون در متن مادۀ  
کنیم که طرف تقصیر کرده باشد. در مورد مبنای مسؤولیت مدنی، اختالف وجود  اساسًا مجازات را زمانی بار میشود؟ زمانی که تقصیر کرده باشد.  می

 اند.دارد برخی نظریۀ فرض تقصیر را پذیرفته 

 :ناشی از فعل کارگران مسؤولیت کارفرما نسبت به خسارات 

 :خورهخوره، گاهی اوقات خسارت به ثالثی میدر بحث مسؤولیت کارفرما گاهی اوقات خسارت به خود کارگر می 

ه  کنه، خسارتی به کارگر وارد شود کارفرما موظف بش کار می یرما اگر در انجام کار وقتی کارگر داره برای کارفَ   شود: می. خساراتی که به کارگر وارد  1
ها طبق قانون تأمین اجتماعی، کارگران باید در قبال حوادث و بیماری کردن کارگر است.  جبران خسارت است چون طبق قانون، کارفرما موظف به بیمه 

به  برای جبران ضرر وارده به کارگران   مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعینکردن کارگران، رافع  بیمه بیمه شوند و کارفرما باید به این تکلیف عمل کند و  
 . نخواهد بود  عّلت حوادث ناشی از کار

جبران خساراتی   مسؤولدارد: »کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند  قانون مسؤولیت مدنی مقرر می  12مادۀ  شود:  ث وارد می. خساراتی که به ثال2
هایی که  تمام احتیاط   مگر اینکه محرز شود وارد شده است    به مناسبت آن   یا   در حین انجام کار باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان  می

بود  آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی های مزبور را به عمل میاحتیاط   نموده به عمل آورده و یا اینکه اگرو احوال قضیه ایجاب می  اوضاع
 مراجعه نماید.« شناخته شود مسؤولدر صورتی که مطابق قانون تواند به واردکنندۀ خسارت کارفرما می 

ی به اثبات تقصیرش  ز کنیم؛ این نظریه بدان معناست که: فرض بر این است که کارفرما تقصیر کرده و نیاتقصیر« رو قبول میدر مادۀ فوق، »نظِر فرِض  
 نیست و خوِد کارفرما باید بیاد ثابت کنه که تقصیری نکرده است. 

 ورود ضرر به هنگام کار یا به مناسبت آن. .  3. فعل زیانبار کارگر؛ 2. وجود رابطۀ کارگری و کارفرمایی؛ 1: شرایط مسؤولیت کارفرما

کند پس اگر کسی به حساب دیگری کاری انجام بدهد اما در انتخاب وسیله و  . کارگر یعنی کسی که به دستور کارفرما و طبق تعلیمات او کار می1
کار یا  تواند عمل کند؛ مقاطعه صالح بداند میاستقالل و آزادی داشته باشد دیگر کارگر نیست؛ مثاًل وکیل به هر نحوی که    ،طریق رسیدن به هدف

  12کار و امثال اینها مشمول مادۀ  پس وکیل و پیمانکار و مقاطعه   ؛گیردکار قرار نمی   قانوِن   مشموِل دهد اما  شده را انجام می دادهپیمانکار، کاِر سفارش 
 نیستند. 

 که خسارتی از فعل کارگر به ثالث وارد شده باشد.  مسؤول شناخته بشود الزم است 12. برای اینکه کارفرما برابر مادۀ  2

 ایم.نکته: اثبات تقصیر کارگر برای رجوع به کارفرما الزم نیست، چون ما نظِر فرِض تقصیر را قبول کرده 

ی رجوع به کارفرما الزم نیست  اثبات تقصیر کارگر برا   همانگونه که گفتیم  پاسخ: ؟ که چی بشه؟  کردهسؤال: چرا ما باید بفهمیم که فعِل زیانبار را کارگر  
زیرا ممکنه خسارت، معلوِل   شود،او نمی تقصیری کارگر از سوی کارفرما موجب رفع مسؤولیت  ایم و حتی اثبات بی چون ما نظِر فرض تقصیر را پذیرفته 

 ِه کارگر نباشد. نقِص وسایِل کار بوده یا ناشی از دستورات و تعالیم غلطی بوده که به کارگر داده شده و تقصیری متوّج 

شود ه اینکه ضرری که به ثالث وارد مینتیج   ،ه: ممکن است کارگر تقصیری مرتکب نشده باشد و زیانی که به ثالث وارد شده ناشی از وسایل کار بوده توّج 
 شود. میچه ناشی از تقصیر کارگر باشد چه ناشی از تعلیمات نادرستی که به او داده شده، باعث مسؤولیت کارفرما 
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مرتبط با  ولی    جزء وظایفش نیستدهد که کارگر مشغوِل انجاِم کاری است که  هنگامی رخ می  « یعنی خسارتبه مناسبت انجام کارمنظور از ».  3
ش نیست  اش زیانی به دیگری وارد کند کارفرما مسؤولمثاًل هنگام گردش با اتومبیل اختصاصی  در غیِر ساعاِت کار، پس اگر کارگر  اش هستوظیفه

رود  ، مثاًل هنگامی که نردبامی برای انجام دادن کار تهیه کرده و به سوی محّل کار میکنداگر کارگر در زمانی که مقدمات انجام کار را فراهم می ولی 
اش نیست؛  که در زماِن کاری یک حالت، زمانی است    :پس دو حالت شد  ؛تواند به کارفرما رجوع کندآسیب بزند زیاندیده می   یاحتیاطی به دیگر بر اثر بی 

 کند که بره کار کنه. یک حالت هم موقعی است که داره مقدمات کار را فراهم می 

کارفرما دیگر مسؤول    ، استفاده کنهموقعیتش سوء های در حین کار یا متناسب با انجام کار به عهدۀ کارفرما نیست؛ پس اگر کارگر از  نکته: همۀ خسارت
      استفاده نکرده باشد. کارگر در انجام وظایفش سوء کارگر است که  خسارات وارده از ناحیۀ نیست؛ پس کارفرما در مباحث ما، زمانی مسؤول 

یر است؛ پس اگر  کارفرما بر مبنای فرِض تقص   : همانطور که گفتیم مسؤولیِت . کارفرما ثابت کند که مسؤول نیست1:  موانع مسؤولیت کارفرما
کارفرما  . اگر  . اثبات عدم رابطۀ سببیت بین تقصیر کارفرما و ورود ضرر2  ؛ خالِف آن را ثابت کند، یعنی ثابت کند که مقصر نبوده دیگر مسؤول نیست

 دو مورد را ثابت کرد دیگه مسؤول نیست.  این 

 :  آثار مسؤولیت مهم:  

و  تواند هم به کارگر و هم به کارفرما رجوع کند( )یعنی ثالث می  کارگر نیست  مسؤولیِت   مانِع . جمع بین مسؤولیت کارگر و کارفرما: مسؤولیت کارفرما  1
اگر  رگر است. در واقع مسؤولیت کارفرما، جایگزین مسؤولیت کارگر نشده است و تنها تضمیِن جدیدی برای جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل کا

تر است  کردن راحتبه هر دو، اما برای ثالث به کارفرما مراجعه  ثالث به چه شخصی رجوع کند؟ ، کارگر در اثر حوادث ناشی از کار به ثالثی خسارت بزنه
اما ثالث اگر بخواد به    کندو دیگه نیاز نیست تقصیر را ثابت    )تقصیِر کارفرما مفروض است(  چون مبنای مسؤولیِت کارفرما، نظریۀ فرض تقصیر است

   کارگر رجوع کند باید خودش ثابت کند که کارگر تقصیر کرده است.

باشند که از طرف کارکنان  جبران خساراتی می  مسؤولقانون مسؤولیت مدنی را: »کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند    12دوباره بخوانیم مادۀ  
هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب  به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط   اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا 

تواند به واردکنندۀ  می   کارفرمابود،  هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی  آورند باز های مزبور را به عمل میاحتیاط   نموده به عمل آورده و یا این که اگرمی
 « مراجعه نماید. شناخته شود مسؤولخسارت در صورتی که مطابق قانون 

: »در مورد  نیست(  12دهندۀ مادۀ  ، ادامه14)البته مرحوم کاتوزیان معتقد بودند مادۀ    است  12جورایی ادامۀ مادۀ  قانون مسؤولیت مدنی، یه  14ادۀ  م
 « ... جبران خسارت وارده هستند   مسؤولهر گاه چند نفر مجتمعًا زیانی وارد آورند متضامنًا ، 12ماده 

وارد آورند متضامنًا    به ثالث: هر گاه چند کارگر مجتمعًا زیانی  شه اینجوری هم گفتبلکه می  گفتند نباید به ظاهر ماده اکتفا کردیعنی دکتر کاتوزیان می
  به کارفرما ، هر گاه چند کارگر مجتمعًا زیانی  12شود: در مورد ماده  بدانیم می   12اما اگر ادامۀ مادۀ    ؛جبران خسارت وارده هستند  مسؤول  ثالثدر برابر  

 جبران خسارت وارده هستند.  مسؤول در برابر کارفرما وارد آورند متضامنًا 

تواند به کارگر رجوع کند و آنچه را که پرداخته از او پس  امکان رجوع کارفرما به کارگر: پس از آنکه کارفرما، خسارت وارده به ثالث را پرداخت کرد می . 2
 )یعنی کارگر تقصیر کرده باشد(.  به شرط آنکه شرایط مسؤولیت کارگر محقق شده باشد بگیرد 

مسؤوالِن   سارت کرد یا یکی از کارگران جبران خسارت نمود: خسارت باید بین مسؤوالِن اصلِی حادثه تقسیم شود.نکته: بعد از اینکه کارفرما جبران خ
 اصلِی حادثه چه کسانی هستند؟ ممکنه کارگری باشد که تقصیر کرده یا کارفرمایی باشد که به کارگر، تعلیِم اشتباه داده است. 

شود.« یعنی تقسیم  هر یک از آنان با توّجه به نحوۀ مداخلۀ هر یک، از طرف دادگاه تعیین می  مسؤولیتیزان گه: »... در این مورد، ممی  14ادامۀ مادۀ 
 ایم نه نظریۀ تساوی. مسؤولیت بر اساِس میزاِن تأثیِر عمِل هر یک؛ یعنی »نظریۀ میزاِن تأثیر عمل« را پذیرفته 
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که به    وابسته به آنها  ها و مؤسساِت ی مندان دولت و شهردار کار  :[ 1]  قانون مسؤولیت مدنی:  11: مادۀ  مسؤولیت دولت و نهادهای عمومی
هر گاه    یول:[  2] باشند  ی جبران خسارت وارده م  مسؤول   شخصاً وارد نمایند    به اشخاص   یخسارات  ی احتیاطیب در نتیجۀ یا   عمداً مناسبت انجام وظیفه  

یا   وسایِل   وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقِص   خساراِت  اداره یا    ۀ مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهد  ادارات و 
  ی تأمین منافع اجتماع  یحسب ضرورت برا   که بر  یهر گاه اقدامات  گری[]نه تصدی   در مورد اعمال حاکمیت دولت  یول:[  3]مؤسسه مربوطه است  

 . شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود ی ون به عمل آید و موجب ضرر دیگر طبق قان 

تواند آتش را خاموش کند یا پزشِک بیمارستاِن دولتی به عّلت نقص  نشانی به عّلت کمبود وسایل نمی مثاِل حالت دوم: مأمور آتش  پس سه حالت شد؛
به    11مادۀ    2ربط است بنابراین در بنِد  ان کند، در این صورت، جبران خسارت به عهدۀ نهاِد ذی تواند بیمار را درموسایل و امکانات بیمارستانی نمی

مسؤولیت مؤسسۀ عمومی به عنوان استثناء تصریح شده است و مؤسسۀ مزبور هنگامی مسؤول است که خسارت ناشی از نقص وسایل بوده و به عمِل  
 کارمند منتسب نباشد. 

و موجب ضرر شود، دولت    طبق قانون به عمل آید   اجتماعی  برای تأمین منافع  بر حسب ضرورتدربارۀ َاعماِل حاکمیتِی دولت هر گاه اقداماتی که  
 مجبور به پرداخت خسارت نیست.  

به اشخاص وارد نمایند    ی خسارات  یاحتیاطی در نتیجۀ بگفت: کارمندان دولت که به مناسبت انجام وظیفه    11قاضی، کارمند دولت است؟ بله. مادۀ  
قاضی تنها در صورت تقصیِر عمدی و    به اشخاص وارد نمایند مسؤول نیست.   یخسارات  یاحتیاطی مسؤول است؛ ولی باید گفت قاضی اگر در نتیجۀ ب

  ی تأمین منافع اجتماع  یحسب ضرورت برا هر گاه عمل بر  ق.م.م    11نگین ضامن است. با اینکه کاِر قضایی، َاعماِل حاکمیتی است و طبق مادۀ  س
قانون اساسی مسؤولیت اشتباه قاضی که تقصیِر عمدی و سنگین نباشه به عهدۀ دولت    171انجام شده باشد دولت مسؤول نیست ولی برابر اصل  

 شود.ق.م.م می  11استثناِء مادۀ   171ل است. اص

قانون مسؤولیت مدنی: »کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونًا یا بر حسب    7: مادۀ  فعل صغیر یا مجنون  ناشی ازمسؤولیت  
باشد و در صورتی که  جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون و یا صغیر می   مسؤولباشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت  قرارداد به عهدۀ او می

وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی    استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان
 کننده نباشد.« صورت گیرد که موجب ُعسَرت و تنگدستی جبران

ی جبران خسارت مهلت بده یا پرداخت  ( برا !کنندۀ زیان )یعنی تنگدستهتواند به وارد کننده نباشد« یعنی دادگاه می»موجب ُعسَرت و تنگدستی جبران
گیم: »مثِل اعساره« یعنی نیازی به صدور  خسارت را قسطی کند در این صورت مثل حالتی است که شخص دچار اعسار شده هر چند که اینجا می 

 حکم اعسار نیست. 

تواند در میزان خسارت تخفیف  صادق باشد دادگاه می  4 نکته: هر گاه در زمینۀ مسؤولیِت سرپرسِت مجنون یا صغیر یا خوِد محجور یکی از موارد مادۀ
 بدهد. 

  در صورتی مسؤول است که   ی وارد شود سرپرست به دیگر   زیانی تقصیر است؛ یعنی هر گاه از فعل صغیر یا مجنون    7نکته: مبنای مسؤولیت در مادۀ  
    تقصیر کرده باشد. 

 تعیین شخِص مسؤول: 

مسؤولیت فقط  ، 7ی که سرپرسِت مجنون یا صغیر در نگهداری یا مواظبت کوتاهی کرده باشد طبق مادۀ  . موردی که سرپرست مقصر است: در حالت1
و سبب، اقوی از مباشر    اش را داشته باشدباید کّل خسارت را جبران کند بدوِن آنکه حّق رجوع به محجوِر تحِت سرپرستی  اصوالً به عهدۀ اوست و  

 شود.جبران می  محجور مالِی جبراِن تمام یا قسمتی از زیاِن وارده را نداشته باشد از مال  با وجود این، چنانچه سرپرست استطاعِت  ؛است

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ارسال کنید! هارساناز طریق پیام  تان رادرخواست یا بدهیدپیام  09352213175، به های حقوقیآزمون  اتجزو جهت دریافت  ؛دکتر امید مالکریمی 4جزوه حقوق مدنی 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

54 

زا و خطرناک در اختیاِر کودِک سه ساله بگذارد و کودک با آن وسیله آتش به امواِل شخِص دیگری بزند، پدر مسؤول  مثاًل اگر پدری یک وسیلۀ آتش 
 .است

نظر وجود دارد،  مسؤول است که قانونًا یا حسب قرارداد، مسؤول نگهداری و مواظبت باشد )در مورد این شخص اختالف  کسیق.م.م    7طبق ماده  
پدر و   7ادۀ  در م  «کسی»ق.م حضانت یعنی نگهداری و مواظبت و مسؤولیِت حضانت با پدر و مادر است لذا منظور از   1168برخی معتقدند طبق ماده  

 (. البته اختالف هم هست در این زمینهباشد نه جّد پدری؛ مادر می 

تقصیری نشده است و در عیِن حال، محجوِر تحِت    در فرضی که سرپرست به تعهدات خود عمل کرده و مرتکِب سرپرست، مقصر نیست:    . موردی که2
مسؤول دانست زیرا ضرر به او منتسب نیست پس در این فرض باید  توان  سرپرست را نمی به طور غیرمنتظره زیانی به دیگری وارد کند    اشسرپرستی 

 ایم. زیرا نظریۀ تقصیِر نوعی را پذیرفته   ق.م(  1216)برابر مادۀ  خوِد محجور را مسؤول شناخت

 قانون مدنی تقصیر نوعی را.   1216قانون مسؤولیت مدنی نظریۀ تقصیر را مبنا قرار داده است و مادۀ   7توجه: مادۀ 

 قانون مدنی: »هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.«   1216ماده 

 : مسؤولیت متصدی حمل و نقل

حوادث و تقصیراتی است که در مّدِت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت    مسؤولگه: »متصدی حمل و نقل،  قانون تجارت می  388مادۀ  
او به متصدی حمل و نقلی که از    حّق رجوِع   ،کنندۀ دیگری را مأمور کرده باشد بدیهی است که در صورت اخیرل و نقلبه حمل و نقل کرده و یا حم

 شده محفوظ است.«مور جانب او مأ

مل و نقِل  متصدِی حمل و نقِل نخستین در قبال مالِک کاال مسؤول است )چون رابطۀ قراردادی بین این دو وجود دارد(. اگر زیاندیده به متصدِی ح 
، مسؤولیت بر  اً تواند به متصدِی حمل و نقل دّوم رجوع کند و نهایتل میمتصدِی حمل و نقِل اوّ   بگیرد؛ صورت    ،نخستین رجوع کند و جبران خسارت

آن خواهد بود    قیمِت   مسؤوِل التجاره تلف یا گم شود، متصدِی حمل و نقل،  گه: »اگر مال ق.ت می   386عهدۀ متصدِی حمل و نقِل دوم است. مادۀ  
و یا ناشی از تعلیماتی بوده که  ِالیه  کننده و یا ُمرسٌل التجاره یا مستند به تقصیر ارسال شدن، مربوط به جنِس خوِد مال مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم 

  تواند برای میزاِن طرفین می   قراردادِ   . توانست از آن جلوگیری نمایدمتصدی مواظبی نیز نمی یچ  اند و یا مربوط به حوادثی بوده که ه یکی از آنها داده
 ن نماید.«التجاره معیّ مال  کامِل  مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمِت  ،خسارت

کننده و  . تقصیر ارسال 1ق.ت آمده است:   386است که در مادۀ  دّوم همان   اّول یا متصدِی حمل و نقِل   یِت متصدِی حمل و نقِل نکته: موجباِت معاف 
 . حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نتواند از آن جلوگیری نماید )قوۀ قاهره(.  2اند؛ ِالیه و یا تعلیماتی که یکی از آنها داده یا ُمرسٌل 

 باید تفاوت قائل شد و مواّد مذکور در این مبحث در مورِد متصدِی حمل و نقل است و نه باربر.  متصدِی حمل و نقل و  باربر ا بین هتوجه: در مسأله

 : مسؤولیت مدنی قاضی

، شخصی را  بدون تقصیر( اگر قاضی 92قانون مجازات اسالمی )  13قانون اساسی و همچنین مادۀ  171قانون آ.د.ک، اصل   261تا  255طبق مواد 
 المال، مسؤول جبران خسارت مادی و معنوی است. گناهِی او ثابت شود بیت به حبس محکوم کند و بعدًا بی

 : قانون مدنی( 337و  336)مواد  . استیفاء6

ن موجود است  یه توافق طرفک، از آنجا  ءفای. در است یا ضمن یح  یبر حسب توافق صر   و انتفاع از مال یا عمل دیگریمند شدن  از بهره   عبارت است فاء  یاست
  ، ذن در انتفاع اِ ا  یو    ی عرُّ بَ تَ   ، مگر معلوم شود عمل  باشدمیالمثل  ا اجرت یعمل    ا صاحب مال حسب مورد مستحّق اجرِت یبا عقد شباهت دارد؛ عامل  

 : ویژگیاستفاده کند با دو تا یا از مال دیگری نفر از کار دیگری   کاستیفاء یعنی ی بوده است. خالصه اینکه  یمجان
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 . باشد  راضی  مقابل،ِف طر  .1

»مسؤولیت غیر قراردادی« نیست بلکه  ، چرا که اگر عقد وجود داشته باشد دیگر »ضمان قهری« یا  عقد نیست  استیفاءعقدی بین طرفین نباشد )  .2
 »مسؤولیت قراردادی« است( 

،  استیفاِء مشروع   . و خصوص مطلق(  عموم)  عقد نیست  وافقیهر ت  . هر عقدی توافق هست ولیعقد نیستولی    است  توافق و تراضیاستیفاء بر  
استیفاِء    قرار نگیرد.  عمل حقوقی  صاحب حق یا فاعل کار صورت پذیرد؛ ثانیًا تراضی در قالِب   ِن با اذو    از راه تراضیناظر به موردی است که اواًل استیفاء  

یعنی شخص،  نامشروع  نامشروع  استیفاِء  است؛  استفادۀ بالجهت  اذن( ،  )بدون  دارایی   با زیاِن دیگری   بدون رضایت  اولین  به  اضافه کند.  اش 
طلب یا چک را نتوان به واسطۀ حصول مرور زماِن پنج سال  گه: »اگر وجه برات یا فته ست که میقانون تجارت ا   319مصداِق استیفاِء نامشروع، ماده 

استفاده بالجهت    به ضرر اووجه آن را از کسی که  حصول مرور زمان اموال منقوله    تواند تا طلب یا چک می مطالبه کرد دارندۀ برات یا فته 
   مطالبه نماید.« کرده است

 . یعنی به اراده نیست «قهری»و  «هدتع» یعنی  «مانَض »حقوقی است و در قانون از موجبات ضمان قهری است.  ۀ واقعاستیفاء 

 : استیفاء دو قسم استکه گفتیم  طور همان

 ( 336 ماده) از کار دیگری  استیفاء .1

 ( 337 ماده)  یگریاز مال د استیفاء .2

 (: 336)ماده از کار دیگری  استیفاء .1

  ، آن عمل باشد عامل   اجرتی بوده و یا آن شخص عادتًا مهیای   ل آن عم  رایکه عرفًا ب  هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید  -336ماده  
 ع داشته است. رُّ بَ خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تَ  ود خ عمِل  اجرِت  مستحِقّ 

ع  المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد  چنانچه زوجه کارهایی را که شرعًا به عهده وی نبوده و عرفًا برای آن کار اجرت  -   تبصره انجام داده باشد  َتَبرُّ
 .(ی الحاق 23/10/85)نماید. المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت

  ف اجرت ندارد ولی طر یا  عرفًا اجرت داردکند. این کار یا نفر به درخواست دیگری برای او کاری می  کی باید گفت:  )نه تبصرۀ آن(  در توضیِح مادۀ فوق
بود    در عقو اگ  تیس عقد ن  شویمه می )متوّج   است  المثلاجرت  مستحّق (  کار   ۀددهنانجام )  عامل   ، ورتص  ن ی. در ا گیرممی اجرت    که  است  طی کرده

 .(ی استّم َس الُم اجرت

چون  است    استیفاء   حالت،  این  ؛ کنیدنمی صحبتی    اجرتمورد    و در  «ربَ چمدان مرا بِ »   :دیی گویر مبارب  ک و به ی  شویدشما به فرودگاه وارد می :  1  مثال
 . گویند می المثلاجرت ،به این اجرت  که دهیدمیبه او  ی اجرت بنابراین،، عرفًا اجرت دارد در فرودگاه یا ترمینال ردن بار بُ 

مورِد قبلی است اما بردِن زنبیِل یک پیرزن در خیابان عرفًا    مشابهِ   ،این مورد نیز، از نظر نوع کار   که زنبیل یک پیرزن در خیابان است    ردِن بُ  ،مثال دیگر
برای کاری که عرفًا اجرت ندارد اجرت بگیرد باید عادتًا مهّیاِی آن عمل باشد یعنی باید با حاج خانمه طی    بخواهد  اِل زنبیل)و چنانچه حّم   اجرت ندارد

 .(گیردکنه که اجرت می 

از    فردی   رد کردن  : . مثال!«گیرممی اجرت    و  دهممی من انجام  »  : گویدمینفر    ک یفرضًا  ولی  اجرت ندارند    فت که عرفاً باید کارهایی را گ  :2مثال  
  . آدرس گفتن «گیرممیو اجرت    کنمشما را رد می من از خیابان »  :گویدمی نفر    کی ایستاده و   کنار خیابان  ناتوان  پیرمردِ   کی   ؛خیابان عرفًا اجرت ندارد 

عرفًا اجرت ندارند    ها ینا ... که    وعرفًا اجرت ندارد، دکمۀ آسانسور را زدن عرفًا اجرت ندارد  گرفتن    س، عک عرفًا اجرت ندارد   اعت گفتن ، سعرفًا اجرت ندارد 
»آن  :بدین نحو بیان داشته استاین مورد را  336  ه مادهک !«گیرممیمن اجرت اما دانم که این کار عرفًا اجرت ندارد؛ »من می :گویدشخص میولی 
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ارجاع کاری که عرفًا اجرتی ندارد به شخصی    .گیرممی اجرت    گویدشخص می یعنی عرفًا اجرت ندارد ولی   «را مهیای آن عمل کرده باشد  خودشخص  
 که عادتًا مهیای انجام آن است به طور ضمنی حاوی وعدۀ پرداختن اجرت به او نیز هست. 

رسد  به نظر می   .مشخص نیست؟  کندمیتعیین    ش را چطور اجرت  ندارد کارشناسکه عرفًا اجرت    کاری  شود این است کهی ی که اینجا مطرح مسؤال
 سلیقۀ خود تعیین کند. طبق را کارشناس استیفاء از کار دیگری اجرِت 

کند؛ در این  کنند، خودسرانه بیاید و شیشۀ ماشین من را که اتفاقًا کثیف است را پاک میها شیشه پاک می یه مثال: اینهایی هستند که ُپشِت چهارراه 
پس استیفاء نیست و  سرانه عمل کرده و من به او امر نکردم. بنابراین خواستن و پیشنهاِد من وجود نداشته  از عمِل او استفاده کردم اما خودمثال، من  

 آن فرد، مستحّق اجرت نیست.  

 

 به عهدۀ زوجه نیستدو موضوِع مرتبط در خصوص مطالبۀ حّق 
ً
 : الزحمۀ کارهایی که شرعا

هر چند که منتفع درخواست اجرای آن را کرده  المثل« خواست  توان »اجرت: برای اجرای تکالیفی که به عهدۀ شخص است نمی المثل زوجهاجرت 
المثل مطالبه  تواند برای انجام کارهایی که شرعًا به عهدۀ اوست )کارهایی که الزمۀ زندگِی مشترک و معاضدِت خانوادگی است( اجرتجه نمی باشد. زو

عو با    به دستور زوج کند، هر چند که شوهر اجرای آن را بخواهد. اما ممکن است زوجه   شرعًا به عهدۀ وی  کارهایی چون موارِد ذیل را که    عدم قصد َتَبرُّ
 را انجام دهد:  المثل باشدعرفًا برای آنها اجرتو  نیست

؛  کردن دورۀ درمان در منزل؛ کار کردن در دفتِر کاِر شوهرنگهداری از مادر شوهر به دستور شوهر؛ نگهداری از مرد پس از عمل جراحی برای طی 
 و ...  بوط به محّل کاِر شوهر در منزلمونتاژ کردن قطعاِت فلزِی مر 

 دهد. می المثلاجرتقانون مدنی دادگاه، حکم به پرداخِت   336در این خصوص، با جمِع شرایِط مقرر در تبصرۀ مادۀ 

بدوًا از  نبوده است، دادگاه    یکه شرعًا به عهده و   ی الزحمۀ کارهایبر مطالبۀ حق   یدر صورت درخواست زوجه مبن   پس از طالق  : بخشش )نحله(
نماید و در صورت عدم امکان َتصاُلح، چنانچه ضمِن عقد یا عقد خارج الزم، در  یطریق َتصاُلح ]صلح یا آشتی[ نسبت به تأمیِن خواستۀ زوجه اقدام م

طالق    ی تقاضا، و نیز  هرگاه طالق بنا به درخواست زوجه نباشدشود، در غیر این صورت،  ی شده باشد طبق آن عمل م  یشرط  ، یخصوص امور مال
،  قانون مدنی  336در غیر از موارِد تبصرۀ مادۀ  شود:  ی ، اینگونه عمل منباشد  ی اخالق و رفتار و یا سوء   یاز تخلف زن از وظایف همسر   یناش

  ی برا  نحله(ب بخشش ) از با را  ی، دادگاه مبلغزوج  ِی ُوسِع مالو  که زوجه در خانه شوهر انجام داده ینوع کارهایو   مشترك  ِی سنواِت زندگه به با توّج 
 نماید. ی زوجه تعیین م

 

 (: 337)ماده  از مال دیگری  استیفاء .2

معلوم    هینک ر ا خواهد بود مگ   المثلاجرت  مستحّق   ، صاحب مال  ،د منفعت کن  تیفاء اس  ریغ   هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از ماِل   337ماده  
 مجانی بوده است. اعاذن در انتف شود که

  ، کبدهد چون مال  المثلاجرت حال باید    (توافق هست اما عقدی وجود ندارد   در استیفاء   فتیم گفوقًا  )کند  ی ماستفاده     اواز ماِل   ک مالشخصی با اذن  
   ع نداشته است.رُّ بَ قصد تَ  االصولعلی

و ماشینش در    رودنمی که جایی    داریدخبر    ما است و ش  . او سه روز تعطیل کندمی که با ماشین خودش کار    دارید   ایشما همسایه فرض کنید  مثال:  
در    ولی  «.کنیممیحساب    بعد از سفرکنید که: »ضمنًا اضافه می  «؟بروم  مسافرت  سه روز  دهیت را میین ماش»  :یدگویمیبه او  شما    است.  پارکینگ
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فالن  »  :گویدمیوی مثاًل    اگر تعطیل نبود؟«؛  کردیدمی  چقدر کار شما  گویید: »به صاحب ماشین می  د برگشتی  بعد که  . دکنینمیحبت  مورد پول ص
 ( 494ماده )ت در بحث اجاره اس  این موضوع از موارد کاربردِ  . یکیکنید«؛ در این صورت به وی این مبلغ را پرداخت میمبلغ

در تصرف خود   تیبدون اذن مالک مّد مستأجر عین مستأجره را اء آن و اگر پس از انقض  شودمیت برطرف مّد  انقضاءِ   محضبه عقد اجاره  -  494ماده 
نگاه دارد  اگر با اجازه مالک در تصرف    و   درده باش نک منفعت    خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء   المثلاجرت   ت مزبور مستحّق مّد   رای نگاه دارد مؤجر ب

 که مجانًا استفاده نماید.  مالک اجازه داده باشد  کرده باشد مگر اینکهت منفع تیفاء که اس بدهد المثلاجرت وقتی باید 

 دانیم استیالِء عدوانی بر مال غیر، غصب است.استیفاِء مشروع از نامشروع است؛ چون می  تمایزِ  نکته: این اذِن مالک است که وجِه 

ه شخص به زیان دیگری و بدون رضای  استیفاء نامشروع در صورتی است ک:  دارا شدن غیر عادالنهیا    استیفای نامشروع یا    استفادۀ بالجهت 
  ِک رود که تصرف یا تملّ ی عنوان استیفای نامشروع در مواردی به کار می او بر دارایی خویش اضافه کند )خواه مورد استفاده مال یا کار باشد(. به طور کلّ 

  مال دیگری در قانون، عنوان دیگری نداشته باشد. برای مثال هر گاه غاصبی از منافع مال مغصوب استفاده کند، ِضمان او را تحت عنوان غصب 
 آورد، نه استیفاء هر چند که از نظر مصداق یکسان باشد. می

 (1339/ 7/2قانون مسؤولیّت مدنی )مصوب 

حق  یا به هر    شهرت تجارتییا    حیثیت یا    آزادی یا    مالیا   سالمتییا    جانبه    احتیاطیدر نتیجه بی یا    عمداً   بدون مجوز قانونی  هر کس »   : 1مادۀ  

جبران خسارت ناشی   مسؤولدیگری شود   موجب ضرر مادی یا معنویوارد نماید که  ایلطمه افراد ایجاد گردیده  برای موجب قانونکه به  دیگر 

 .« باشدمی  از عمل خود 

باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به   دیده شدهموردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان »در  :  2مادۀ  

جبران همان نوع   و چنانچه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به نمایدجبران خسارات مزبور محکوم می 

 نموده محکوم خواهد نمود.« وارد  خساراتی که

تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری    احوال قضیه اوضاع وآن را با توجه به    دادگاه میزان زیان و طریقۀ و کیفیت جبران »  :3مادۀ  

 آنکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.«  شود تعیین کرد مگرنمی 

دیده  هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان ـ  1دهد:  تخفیف    تواند میزان خسارت را در مورد زیر می دادگاه  »:  4مادۀ  

دستی  موجب عسرت و تنگ  اغماض باشد و جبران آن نیزهرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل ـ 2  مساعدت کرده باشد. کمک و

یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت   دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نمودهوقتی که زیان ـ  3  دکننده زیان شود. وار

 .« تشدید کرده باشدواردکننده زیان را  

دیده کم گردد و یا از بین برود و یا  شود یا قوۀ کار زیان  »اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سالمتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا :5مادۀ 

  دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال   زندگانی او بشود واردکننده زیان مسؤول جبران کلیّۀ خسارات مزبور است. افزایش مخارجموجب  

پرداخت یا  و  واحده  قضیه به طریق مستمری  دفعتاً  زیان تعیین می   مبلغی  در مواردی که جبران  آید   باید به طریق مستمری  نماید و  به عمل 

اگر در موقع صدور حکم تعیین    واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.  توان ازتشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می 

 خواهد داشت.«  تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم  عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از
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باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و  می ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن دیده زیان شامل کلیه هزینه در صورت مرگ آسیب»:  6مادۀ  

دیده قانوناً مکلف  که در زمان وقوع آسیب زیان درصورتی   ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.  قدرت کار کردن در مدتزیان ناشی از سلب  

گردد واردکننده زیان   شخص ثالث از آن حق محروم  نماید و در اثر مرگ او مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می  بوده و یا ممکن است بعدها

دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص  آسیب ستمری متناسب با مدتی که ادامه حیاتباید مبلغی به عنوان م

با دادگاه است.  پرداخت کند در باید گرفته شود  که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث  درصورتی   این صورت تشخیص میزان تأمین که 

 اشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.« نیامده ب شده و یا هنوز طفل به دنیابسته
  در نگاهداری یا مواظبت   در صورت تقصیر باشد  او می   عهدۀ به  قرارداد   یا بر حسب  قانوناً  صغیر   یا  مجنون   مواظبتِ  یا   که نگاهداری »کسی  :  7مادۀ  

استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیانِ وارده را نداشته باشد از مال  که  باشد و درصورتی می صغیر  و یا    مجنون ناحیه   زیان وارده ازمسؤول جبران  

 کننده نباشد.« جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران  مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و درهرصورت

بارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسؤول جبران آن است.  »کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعت:  8مادۀ  

موقوف شدن    توانددر معرض از بین رفتن باشد می  شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا

 ه نماید« اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالب مزبور را خواسته و در صورتعملیات  
تواند از مرتکب عالوه از  برای همخوابگی نامشروع شده می  »دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیر دست بودن  :9مادۀ  

 معنوی هم بنماید.«  مطالبۀ زیانزیان مادی  

 تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی می  »کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود:  10مادۀ  

عالوه بر صدور حکم به خسارت   تواند در صورت اثبات تقصیرو معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می 

 جراید و امثال آن نماید.« عذرخواهی و درج حکم در  حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام بهمالی  
آنها که به مناسبت    مؤسسات وابستهو    ها شهرداری و    کارمندان دولت»:  11مادۀ   خساراتی به    احتیاطینتیجه بی یا در  عمداً    وظیفهانجام به 

نقص وسایل   و مربوط بهآنان نبوده   مستند به عملولی هرگاه خسارات وارده  باشندخسارت وارده می  شخصاً مسؤول جبرانوارد نمایند  اشخاص 

دولت هرگاه  اعمال حاکمیت  است ولی در مورد   مؤسسه مربوطهیا   ادارهبر عهدۀ    جبران خسارتباشد در این صورت    مؤسسات مزبور  ادارات و یا 

  خسارات   پرداختمجبور به   دولتطبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود    تأمین منافع اجتماعیبرای    ضرورت حسباقداماتی که بر 

 نخواهد بود.« 

آنان در حین    کارگرانو یا    کارکنان اداریاز طرف   باشند کهمی مسؤول جبران خساراتی  هستند    مشمول قانون کار که    کارفرمایانی»:  12مادۀ  

نموده به عمل آورده و یا  می  بایجا  اوضاع و احوال قضیهکه    هایی احتیاط شود تمام    مُحرِز  شده است مگر اینکه آن وارد  مناسبتبه    یا   انجام کار

که واردکنندۀ خسارت درصورتی تواند به می  کارفرما بودورود زیان مقدور نمی جلوگیری از  آورند باز هممزبور را به عمل می  هایاحتیاط اینکه اگر  

 مسؤول شناخته شود مراجعه نماید.«  مطابق قانون 

در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث   مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را  12»کارفرمایان مشمول مادۀ  :  13مادۀ   

 نمایند.« بیمه  

در این مورد میزان مسؤولیّت    جبران خسارت وارده هستند.  هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسؤول  12در مورد مادۀ  »:  14مادۀ  

 شود.« دادگاه تعیین می  جه به نحوه مداخله هر یک از طرفهر یک از آنان با تو 

مشروط بر اینکه خسارتِ    مسؤول خسارت نیست موجب خسارات بدنی یا مالی شخص مُتَعَدی شود  مقام دفاع مشروع»کسی که در    :15مادۀ  

 باشد.« حسب متعارف متناسب با دفاع وارده بر 
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 قانون است.« وزارت دادگستری مأمور اجرای این » : 16مادۀ 

 

 (1395قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه )مصوب 
، حداقل به میزان دیۀ مرد  های بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه خسارتـ دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوششِ    3ماده  

دیۀ فوت یا دیه و    معادلِاخذ کند؛ مبنای محاسبۀ میزان خسارت قابل پرداخت به رانندۀ مسبب حادثه،  بیمه حوادث ،  در ماه غیرحراممسلمان  

 باشد. می  و هزینۀ معالجه آن یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام 

شود و  گیرنده منتقل می ـ از تاریخِ انتقالِ مالکیتِ وسیلۀ نقلیه، کلیۀ حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمۀ موضوع این قانون به انتقال   6ماده  

 شود. گذار محسوب می ه تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه انتقال گیرند

گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات  ـ بیمه   10ماده  

  بیمه حوادث به عنوان  د بر دیه موضوع این ماده را مبلغ مازانامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، بیمه

 درج کنند. 

دیدگانِ داخلِ وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیلۀ نقلیه در سقف تعهدات  گر در قبال زیان ـ تعهد ریالی بیمه   12ماده  

 ( این قانون است.13( و ماده )9نامه با رعایت تبصره ماده )بدنی بیمه 

دیدگانِ وسیلۀ نقلیۀ مقصرِ حادثه بیش از سقف مذکور  ر مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموعِ خساراتِ بدنیِ زیان د

ر  التفاوت خسارت بدنی همابه گردد و  دیدگان بین آنان تسهیم می گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه

از مسبب حادثه بازیافت  های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون  توسط صندوق تأمین خسارت   دیدگانیک از زیان 

 . شود می

قامیِ  متواند به قائمدیده را پرداخت کند و پس از آن می گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان ـ در موارد زیر بیمه   15ماده  

 شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت  از طریق مراجع قانونی دیده زیان 

 الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی 

به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه    مؤثر در وقوع حادثه که  روانگردان یا    استعمال مواد مخدریا    مستیب ـ رانندگی در حالت  

 رسیده باشد. 

 . متناسب با نوع وسیلۀ نقلیه نباشد باشد یا گواهینامۀ او  فاقد گواهینامه رانندگی که رانندۀ مسبب،  پ ـ درصورتی 

 . از مسروقه بودن آن، آگاه باشد یا  وسیلۀ نقلیه را سرقت کرده که رانندۀ مسبب،  ت ـ درصورتی 

شده به وسیلۀ شرکت  که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارتِ پرداخت درصورتی   -  3رۀ  تبص

 شود. گیرنده، راننده محسوب می دهنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش گیرنده یا آزمون بیمه از آموزش 

عیب  یا    نقص تجهیزات مربوط و    نبودن یا نقص عالئم رانندگی ،  نقص راه  عواملی نظیراثبات شود،    به حکم مرجع قضائی نانچه  ـ چ  16ماده  

گر و  ، بیمه در وقوع حادثه مؤثر بوده است  های اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگرایجاد مانع توسط دستگاه ، یا ذاتی وسیله نقلیه 

به مسببان    شودبه نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می تواند برای بازیافت  دیده می ارتِ زیان صندوق پس از پرداختِ خس

 ربط مراجعه کند. ذی 

های  های موضوع این ماده از محلِّ اعتباراتِ جاری و تملک دارایی ربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیت های ذی دستگاه 

 ی تحت اختیار، بیمه کنند. اسرمایه 
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مؤثر در    عامل انسانییا    وسیلۀ نقلیه ،  راه( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقصِ  17که حسب نظریه افسران موضوع ماده )تبصره ـ درصورتی 

  کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع نفع، موضوع حسب مورد به  بروز تصادف اعالم شود در صورت اعتراضِ ذی 

 شود. از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می 

فقدان یا انقضای  های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت  شی از وسایل نقلیه، خسارت دیدگانِ حوادثِ نامنظور حمایت از زیان ـ به   21ماده  

تعلیق یا لغو  یا    نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه کسری پوشش بیمه ،  شناخته نشدن وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه،  بطالن قرارداد بیمه،  نامهبیمه

بیمه فعالیت شرکت  یا  یا    پروانه  توقف  بیمه صدور حکم  )   گرورشکستگی  ماده  کلی  22موضوع  به طور  یا  نباشد،  پرداخت  قابل  قانون،  این   )

، توسط  17مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده    گرهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه خسارت 

 شود. های بدنی« جبران می صندوق مستقلی به نام »صندوق تأمین خسارت 

( این  13( و )10( و مواد )9( با رعایت تبصره ماده )8های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده )ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت   1صره  تب

 قانون است. 

 گر مطابق مقررات این قانون، بر عهدۀ شورای عالی بیمه است. ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه  2تبصره  

، به  دیدگان ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان و    یق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث تعلـ در صورت    22ماده  

موجب  ، صندوق، خسارات بدنی که به صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیلۀ دادگاه صالحتشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا  

 کند. گر مراجعه میدیدگان به بیمه مقامیِ زیان گر است را پرداخته، پس از آن به قائمنون به عهده بیمه های موضوع این قانامهصدور بیمه 

گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق  های بیمه ـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی   1تبصره  

 اقدام کند. 

(  44تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که بر عهدۀ شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده )  ـ در صورت   2تبصره  

 خواهد بود.  30/3/135018گری مصوب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه 

های  سازمان بیمه نیِ واردشده را از مراجع دیگری مانند  دیده، جز در موارد بیمۀ اختیاری، تمام یا بخشی از خسارتِ بدکه زیان ـ درصورتی   23ماده  

دریافت کند، نسبت به همان میزان حقّ مراجعه به صندوق تأمین    های ویژه جبران خسارت صندوق یا    سازمان بیمه کارمندان دولتیا    اجتماعی 

شده  های بدنی و استردادِ خسارتِ پرداخت أمین خسارت های ویژۀ مذکور حقّ مراجعه به صندوقِ تها و صندوق های بدنی را ندارد. سازمان خسارت 

دیده عالوه بر دریافت  که زیان به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطالعات مربوط را در اختیار صندوق اخیرالذکر قرار دهند. درهرحال درصورتی 

 ندوق حقّ استرداد دارد. های ویژۀ مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، ص ها و صندوق خسارت از سازمان 

دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به  ، خسارتِ زیان دیده یا مسببِ زیانبدون اخذ تضمین از زیان ـ صندوق مکلف است    25ماده  

 دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند: مقامی زیان شرح زیر به قائم

 کند.رجوع می   مسببِ حادثهنامه باشد به نِ بیمه بطالیا  انقضاء ، نداشتن خسارت به سببِ که پرداخت الف ـ درصورتی 

گر و  بیمه ( این قانون باشد به  22گر موضوع ماده )یِ بیمه ورشکستگ یا   توقفیا    لغو پروانهیا  تعلیقکه پرداخت خسارت به سببِ  ب ـ درصورتی 

 کند. رجوع می  مدیران آن

 

18
  ایران   بیمه   سهامی   شرکت   به   را   مزبور   مؤسسه (  Portefeuille  پرتفوی )   تعهدات   و   حقوق   به   مربوط   اسناد   و   سوابق   ۀ کلی   بیمه   عالی   شورای   تصویب   با   ایران   مرکزی   بیمه   شود   لغو   دایم   طور   به   رشته   چند   یا   یك   برای   ای   بیمه   مؤسسه   پروانه   که   صورتی   در   

 . داد   خواهد   باشد   آنها   حقوق   صاحبان   و   شدگان بیمه   و   گذاران بیمه   منافع   متضمن   که   را   دیگری   خاص   ترتیب   یا   و   داد   خواهد   انتقال 
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مسبب  باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به    شناخته نشدن وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثهکه پرداخت خسارت به سببِ  پ ـ درصورتی 

 کند.رجوع می   گر ویحادثه یا بیمه 

رجوع    حادثهمسبب  باشد به    خارج از ظرفیت بودنِ سرنشینانِ داخلِ وسیلۀ نقلیۀ مسببِ حادثهکه پرداخت خسارت به سببِ  ت ـ درصورتی 

 کند. می

 رجوع کند:  مسبب حادثه تواند برای بازیافت به ـ در موارد زیر صندوق نمی  1تبصره  

 این قانون(  13)پرداخت خسارت به استناد ماده  نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیهکسری پوشش بیمه ـ در مواردِ جبرانِ  1

 ( این قانون 22موضوع ماده ) گرصدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه یا  لغو پروانه فعالیت شرکت بیمهیا تعلیق ـ  2

 ( این قانون باشند. 12گر موضوع تبصره ماده )بیش از سقف تعهدات بیمه  دیدگانِ خارج از وسیلۀ نقلیه زیان ـ در مواردی که  3

کند برای بازپرداخت  مقام قانونی وی پرداخت می قائم دیده یا  ـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان   4

 التفاوتِ دیۀ شرعی با دیۀ مرد مسلمان مابه

وضعیت مالی  ،  ای مسبب حادثه سوابق بیمه ،  نامهعلت نداشتن بیمه ، با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثهـ صندوق مجاز است    2تبصره  

نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند.    ؤثر در وقوع حادثهسایر اوضاع و احوال م و    و معیشتی مسبب حادثه 

ای است که بنا به  نامهمطابق آیین   میزان بازیافت های مالی و  با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت   نحوه بازیافت از مسبب حادثه

 رسد. ه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میپیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق ب

 ، خسارت متعلقه را پرداخت کنند. حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیازگر و صندوق حسب مورد مکلفند ـ بیمه  31ماده 

دن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک  موظفند پس از قطعی ش وراث قانونییا  اولیای دم، دیده زیان ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی،   32ماده 

، مبلغ  حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدنِ مبلغِ خسارتگر مکلف است  گر مراجعه کنند. بیمه به منظور دریافت خسارت، به بیمه

زیان  به  را  تأمین خسارت های  خسارت  نزد صندوق )صندوق  در مهلت مذکور  مراجعه وی  در صورت عدم  و  پرداخت  نه صندوق  دیده  بدنی 

شود.  ، ایفاءشده تلقی می مسبب حادثه و    گربیمهدادگستری( تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد  

 دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید. صندوق مکلف است بالفاصله پس از درخواستِ زیان 

ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه    1تبصره  

برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان    تا بیست روز پس از ابالغ اظهارنامه رسمی به وی مقام وی  دیده یا قائم زیان 

 شود. مقام قانونی وی عیناً پرداخت میدیده یا قائمنت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان اما

دیده یا وراثِ قانونی  ، زیان صرفاً از جنبۀ عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشدـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی،  2تبصره  

 فاد این ماده اقدام کنند. گر یا صندوق باید طبق مو بیمه

 ـ مالک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.  3تبصره  

 

 نکات مرتبط با قانون ثالث 
  مسؤولیتِ دارندۀ وسیلۀ نقلیۀ موتوریِ زمینی، مسؤولیتِ »محض« یا »نوعی« یا »بدون تقصیر« است؛ در واقع این مسؤولیت، مبتنی بر »نظریۀ 

 است و برای معاف شدن از مسؤولیت، صِرفِ اثباتِ عدمِ تقصیر کافی نیست. خطر« 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ارسال کنید! هارساناز طریق پیام  تان رادرخواست یا بدهیدپیام  09352213175، به های حقوقیآزمون  اتجزو جهت دریافت  ؛دکتر امید مالکریمی 4جزوه حقوق مدنی 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

62 

( مکلف است وسیلۀ نقلیۀ خود را در قبال خسارت بدنی )به  19وسیلۀ نقلیۀ موتوریِ زمینی )چه حقیقی؛ چه حقوقی( )چه مالک، چه متصرف  دارندۀ

رصد تعهدات بدنی( که در اثر حوادثِ وسیلۀ نقلیۀ مذکور به اشخاص ثالث  د  5/2میزان حداقل دیۀ یک مرد مسلمان در ماه حرام( و مالی )حداقل  

نامه است و ضمانت اجرای آن جزای نقدی است. عالوه بر این، اگر مالکِ ماشین و  شود، بیمه کنند. پس مسؤولیتِ دارنده، تحصیل بیمه وارد می 

از دارنده فقط با اثبات ورود  یا    از راننده، طبق قواعد اتالف یا تسبیبخود را    تواند خسارتدیده )شخص ثالث( می رانندۀ اتومبیل متفاوت بود، زیان 

 طلب کند؛ یعنی دارنده در صورتی مسؤول است که راننده، مسؤول باشد.  خسارت و بدون نیاز به اثبات تقصیرِ او
ای که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل اوست  قی نامه، مانع از مسؤولیتِ شخصِ حقیقی یا حقومسؤولیت دارندۀ وسیلۀ نقلیه در تحصیل بیمه 

ای« باشد یا ناشی از نقص فنی خودرو بوده  باشد؛ مثالً ممکن است خسارات ناشی از عملکرد کارکنانِ »سازمان راهداری و حمل و نقل جاده نمی 

گیرد.  دهد و بعد، از اشخاصِ اخیرالذکر می ت را می که در این صُوَر، مسؤولیت نهایی با راهداری یا خودروساز است؛ اما در هر صورت، بیمه خسار

گه: »چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص عالئم رانندگی و نقص  قانون بیمۀ اجباری می   16ماده  

ص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر  های اجرائی یا هر شخ تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیلۀ نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه 

به نسبتِ درجۀ تقصیر که درصدِ آن در حکمِ دادگاه مشخص  تواند برای بازیافت  دیده می گر و صندوق پس از پرداختِ خسارتِ زیان بوده است، بیمه 

 ربط مراجعه کند.« به مسببانِ ذی  شود می
نامه شخص ثالث و یا  از طریق بیمه   ترین خودروی متعارفخسارتِ متناظرِ وارده به گران زان  خسارتِ مالیِ ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا می

مقصرِ حادثه قابل جبران خواهد بود. منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در  

دیده کمتر از نصف دیۀ کامل  گر در قبال خودروی زیان زننده و بیمه سؤولیتِ مالیِ زیان شود، باشد؛ بنابراین، نهایتِ مابتدای هر سال مشخص می 

میلیون تومان مسؤول بوده و    154زننده حداکثر تا گر و زیان میلیون تومان است؛ بیمه   308، در ماه حرام  97در ماه حرام است؛ مثالً دیه در سال  

نامۀ  شن پیام بده که بِرَن نسبت به تحصیل بیمه اد به اوونهایی که خودروی گران قیمت سوار می خوبیش از آن مسؤولیتی ندارند؛ این مقرره می 

 نامۀ بدنۀ خودشون بگیرن. بدنه اقدام کنند تا مابقیِ خسارت رو از محلّ بیمه 
والت آنها( دچار خسارت  سانحۀ ناشی از وسایل نقلیه و محم  هرگونه»شخص ثالث« هر شخصی است که به سبب حوادثِ موضوعِ این قانون )

شود. ثانیاً در  گذار هم چنانچه رانندۀ مسببِ حادثه نباشد ثالث محسوب می ؛ بنابراین حتی بیمهبه استثنای رانندۀ مسبب حادثهبدنی و یا مالی شود  

توانند  شوند و می ثالث محسوب می صورتی که دو وسیله با هم تصادم کنند و تصادم، منتسب به هر دو باشد رانندگانِ دو وسیله نسبت به یکدیگر  

 گرِ طرفِ مقابل مطالبه نمایند. نامۀ ثالث از بیمه از محلّ بیمه  بخشی از خسارات وارده به خود را
 در تصادمِ دو خودرو چند فرض متصور است: 

 ق.م.ا( 537: عامد مسؤول است )م  دیگری عامد نباشد )خواه مقصر باشد یا نباشد( و   یکی، عامد .  1

 ( ق.م.ا 537م و  ق.م 335مادۀ : مقصر مسؤول است )دیگری مقصر نباشدو   مقصر یکی،.  2

«( بر اساس قاعدۀ اتالف، ضمان بر هر دو تحمیل  هیچکدام مقصر نباشند« و یا »هر دو مقصر باشند . تصادم به هر دو نسبت داده شود )خواه » 3

انتسابِ برخورد به هر دو رانند ه،  شده و رانندۀ هر خودرو، مسؤولِ نصفِ تمامِ خساراتِ طرفِ مقابل اعم از مالی و بدنی است. پس در صورتِ 

 . ق.م.ا(  528است )مادۀ   سرنشینانِ هر دو وسیلۀ نقلیهو   رانندۀ مقابلهریک مسؤولِ نصفِ دیۀ 

 ق.م.ا(  505. تصادم به طور کامل به یکی از طرفین یا ثالث )اعم از حقیقی یا حقوقی( منتسب باشد: آن شخص ضامن است )م  4

 
نامۀ ثالث را تحصیل کنند تکلیف از  شود. چه »مالک« و چه »متصرف« هر کدام بیمه دیگر »دارنده« محسوب نمی شود و اگر سلطۀ معنوِی او به دیگری منتقل شده باشد »مالک«،  اگر »مالک« بر خودرو سلطه دارد، خوِد او »دارنده« محسوب می    19

 شود. دیگری ساقط می 
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 ق.م.ا(  530)م  20. تصادم به هیچکدام از طرفین نسبت داده نشود )ناشی از قوۀ قاهره(: هیچ یک از طرفین مسؤول نیستند 5

ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت  اسالمی: »هرگاه راننده قانون مجازات    504مطابق مادۀ  

است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در  

ای  در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه   - 1غیر این صورت، راننده ضامن است. تبصرۀ  

حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآالت دیگر نیز جاری    -2که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست. تبصره  

نامه مکلف به جبرانِ  گر در حدود بیمهفت: درست است که در این صورت راننده، مسؤول نیست اما بیمه است.« در مورد تقصیرِ عابر پیاده باید گ 

 خسارتِ عابر است. 
گر مکلف است بدون هیچ  گر حقّ مراجعه به رانندۀ مسببِ حادثه را برای بازیافتِ خسارتِ پرداختی ندارد اما استثنائاً در موارد زیر، بیمه اصوالً بیمه 

دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا  مقامیِ زیان تواند به قائم دیده را پرداخت کند و پس از آن می خذ تضمین، خسارت زیان شرط و ا

 شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: بخشی از وجوه پرداخت 

 نزد مراجع قضائی  عمدِ مسبب در ایجاد حادثه الف ـ اثباتِ 

  دادگاه یا    پزشکی قانونی یا    نیروی انتظامی نِ مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید  روانگردا یا    مواد مخدر یا استعمالِ    مستی گی در حالتِ  ب ـ رانند

 رسیده باشد. 

 نباشد.  گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه باشد یا   فاقد گواهینامه رانندگی که رانندۀ مسبب،  پ ـ درصورتی 

 . از مسروقه بودن آن، آگاه باشد یا  سرقت کرده رانندۀ مسبب، وسیلۀ نقلیه را که ت ـ درصورتی 

( قابل ذکر  1395در خصوص خسارات واردشده بر سرنشینانِ داخل و خارج از وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، چند نکته با توجه به قانون بیمۀ اجباری )

 است:
سیلۀ نقلیۀ مسببِ حادثه، برابرِ حاصل ضرب »ظرفیت مجازِ« وسیلۀ نقلیه در سقف تعهدات  و  داخلِ گر در قبال زیاندیدگانِ  . تعهدِ ریالیِ بیمه 1

 نامه است. از وسیلۀ نقلیۀ مسببِ حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه  خارجدیدگانِ  نامه است و در قبال زیان بیمه

 شود. مجاز خودرو اضافه می . تعداد جنین و اطفال زیر دو سالِ داخلِ وسیلۀ نقلیه به ظرفیت 2

آسیب3 تعدادِ  از سقف مقرر، خسارت، میان زیان . در صورت تجاوزِ  گر  شود؛ به عنوان مثال اگر سقف تعهدات بیمه دیدگان تسهیم می دیدگان 

سرنشین، بر اساس قاعدۀ  گر بابت خسارت وارد به هر  گر، سرنشین وجود داشته باشد بیمه نفر مازاد بر تعهدات بیمه   1نفر باشد و    4محدود به  

 کند. نِسبی چهار پنجم پرداخت می 

گر است، از صندوق تأمین خسارات بدنی قابل مطالبه است؛ با این تفاوت که در خصوص  التفاوت خسارت بدنی که مازاد بر تعهدات بیمه . مابه4

ورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن  دیدگانِ خارج از خودرو، صندوق حقّ مراجعه به مسبب حادثه را ندارد اما در صآسیب

دیدگان، به مسبب حادثه رجوع کند و وجوه  تواند پس از پرداخت خسارت به آسیبسرنشینانِ »داخلِ« وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه باشد، صندوق می 

 (. 25پرداختی را بازیافت نماید )ماده  

پرداخت نمایند.    االداءیوم گرفته به شخص ثالث را به قیمت  مکلفند خسارت بدنی تعلق گر یا صندوق تأمین خسارات بدنی، حسب مورد،  بیمه

التفاوت هم  گر شامل مابه چنانچه بر اثر گذشت مدت از تاریخ وقوع حادثه تا تاریخ قطعیت حکم دادگاه، نرخ دیه افزایش یابد، مسؤولیت بیمه 

التفاوت به صندوق مراجعه  تواند بابت مابه گر، بیشتر از سقف تعهدات وی باشد، می شود. در صورتی که خسارت بدنی پرداختی از سوی بیمه می

 گر باشد. نماید مگر اینکه افزایشِ مبلغِ قابلِ پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه 

 
گر یا صندوق  غیرمترقبه« باید توسط بیمه   »حوادث   اثر   بر   نقلیه   وسایل   از   ناشی   سانحه   نوع   ( هر 1395ی ) تواند خسارت خود را از بیمه مطالبه کند چون طبق قانون بیمۀ اجبار دیده می درسته که قوۀ قاهره رافِع مسؤولیِت رانندۀ وسیلۀ نقلیه است اما زیان    20

 جبران شود. 
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ت فوت یک زنِ مسلمان و یا فوت  شود لذا در صور گر بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین اجرا می قانون بیمۀ اجباری، تعهدات بیمه   10طبق مادۀ  

شده در قانون اساسی نباشد(، دیۀ کامل یک مرد مسلمان قابل مطالبه است که در این خصوص بیمۀ  های شناخته یک غیر مسلمان )ولو از اقلیت 

 گذار نیست. بیمه  ، زیرا در این موارد، تعهد شرکت بیمه فرع بر مسؤولیتبیمۀ مسؤولیتکند تا تبدیل می  بیمۀ حوادث اجباری را به 
گر مکلف به پرداخت کلّ خسارات  دیدگان محکوم شود، بیمهکه در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان درصورتی 

 بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. 
نامه،  های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمهحوادثِ ناشی از وسایل نقلیه، خسارت   دیدگانِ به منظور حمایت از زیان 

نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق  بطالن قرارداد بیمه، فرار کردن و یا شناخته نشدن وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه

های بدنی که خارج از  گر، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلّی خسارت  بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه یا لغو پروانۀ فعالیتِ شرکتِ 

مُصَرَّح در مادۀ  تعهدات قانونی بیمه  استثنای موارد  این قانون است )به  نام    17گر مطابق مقررات  که مهم است(، توسط صندوق مستقلی به 

تواند به مسبب حادثه رجوع کند مگر اینکه پرداخت  شود. صندوق هم اصوالً پس از پرداخت می ی« جبران می های بدن »صندوق تأمین خسارت 

گر بوده و یا بابت خسارت  بابت افزایش مبلغِ ریالیِ دیه تا روز پرداخت بوده باشد و یا ناشی از تعلیق یا لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه 

 گر بوده که در موارد اخیر صندوق، حقّ مراجعه به مسبب حادثه را ندارد. از خودرو که مازادِ سقفِ تعهداتِ بیمه دیدگان خارج پرداختی به زیان 
 موارد زیر از شمول بیمۀ موضوعِ این قانون خارج است: 

 الف ـ خسارت وارده به وسیلۀ نقلیۀ مسبب حادثه و محموالت آن 

 عات اتمی و رادیواکتیو ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعش

 پ ـ جریمه یا جزای نقدی 

 نزد مراجع قضائی.  تبانی و  خدعهو نیز اثبات هر نوع  نظایر آن و  اسقاط جنین، خودکشی دیده در ایراد صدمه به خود مانند ت ـ اثبات قصد زیان 

 

 ( 537تا   492مادۀ )  (1/2/1392فصل ششِم بخِش اّوِل کتاِب چهارم قانون مجازات اسالمی )مصوب 

 فصل ششم ـ موجبات ضمان 

به   یا یب به تسب  یا به نحو مباشرتاعم از آنکه   مستند به رفتار مرتکب باشد  حاصله   یجۀنت است که   یه د  یا موجب قصاص   ی در صورت  یت جنا   - 492ماده  
 انجام شود.  اجتماع آنها

کشنده،    یمارِی ب   عامِل   از انتقاِل   ی مانند فوت ناش یست ن   یت جنا  ِق از آن، مانع از تحقّ   ی ناش ۀیج مرتکب و نت  رفتارِ   یاِن م   ی، زمان ۀ وجود فاصل  - 493  ماده
 است.  ی جرائم جار  یهقانون در مورد کل  ینا  492ماده و ماده  ین است. حکم ا  یهد  یا که حسب مورد موجب قصاص 

 توسط خود مرتکب واقع شود.  یماً مستق یت آن است که جنا مباشرت -494 ماده

 

 ی او مطابق مقررات پزشک   است مگر آنکه عمِل   یهد گردد، ضامِن   یبدن  ۀ صدم  یادهد موجب تلف  یکه انجام م  یهرگاه پزشک در معالجات  -495  ماده
بودن    ن مجنو  یا نابالغ    یل به دل  یض هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مر   یری که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقص   ین ا   یا باشد    ی فن  ین و مواز 

 شود.  ی م یلتحص  یضمر  ِیّ و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ول یهوشی ب  یل برائت از او به دل  یلتحص  یا او، معتبر نباشد و 

 ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.  ی و  یبرا   پزشک در علم و عمل یرص تق  یا  قصور  عدم  صورت  در  – 1 تبصره
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قوه    یسخاص، رئ   ّی به ول  یعدم دسترس  یااست. در موارد فقدان    ی عام که مقام رهبر   ّی خاص است مانند پدر و ول  ّی اعم از ول  یمار ب  ّی ول  - 2  تبصره
 . یدنمای اقدام م یببرائت به طب یمربوطه به اعطا  ی هابه دادستان یاراخت یِض و تفو  ی از مقام رهبر  یذانبا است ییه قضا

ضامن است مگر  یبدن  ۀصدم  یا در صورت تلف    ید،نمای پرستار و مانند آن صادر م  یا  یضآن را به مر   انجاِم   که دستورِ  یپزشک در معالجات  -496  ماده
 . یدقانون عمل نما  ین ا  495آنکه مطابق ماده 

به دستور عمل کند، پزشک    ینشود و با وجود ا یپرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف م   یا  یضور، هرگاه مر در موارد مزب  -1  تبصره
 پرستار است.  یا یضبلکه صدمه و خسارت مستند به خود مر  یستضامن ن 

 شود.ی قانون عمل م ین ( ا 495طبق ماده ) یشده در معالجات پزشک یجادجراحات ا  یادر قطع عضو   -2 تبصره

  یا ضامن تلف    یکس  ید، طبق مقررات اقدام به معالجه نما   یض،نجات مر   ی برائت ممکن نباشد و پزشک برا   یلکه تحص   یدر موارد ضرور   -497  ماده
 . یستصدمات وارده ن 

 است. یهکننده ضامن د گردد حمل  یتاء موجب جنااز انح یگردد به نحو یحمل م یه نقل  یلهوس یاکه توسط انسان  یئیهرگاه ش -498 ماده

صدمه بر    یراداز او سر بزند که موجب ا   یحرکت  یاربدون اخت  یا فرار کند    یاراختی را بترساند و آن شخص در اثر ترس ب  یگرید  یهرگاه کس  -499  ماده
 مسؤول است.  یرعمدیو غ  ی عمد  یاتجنا یفگردد، ترساننده حسب تعار  یگرید  یاخودش 

 است.  یواقع شود، ضمان منتف یدر اثر علل قهر  ینکه نباشد، مانند ا  یمستند به رفتار کس یگرد  هر نوع خسارِت  یا  یتکه جنا یدر موارد   -500 ماده

گردد مانند    یو مکه موجب هراس ا   یگری هر کار د  یا  یزداو برانگ   یمانند سگ را به سو   یوانیح  یا سالح بکشد    یشخص   ی به رو   یهرگاه کس  -501  ماده
ا  یبه قصاص    یات انواع جنا  یفمصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعار   یا  یرد ارعاب، شخص بم  ین انجام دهد و بر اثر ا   ی انفجار صوت  یا   یدن کش  یاد فر 
 شود.  یمحکوم م یهد

حسب مورد به    یتانواع جنا   یفشود بر اساس تعار   یت و سبب جنا  یافتدب  یشخص   ی پرت کند و بر رو   یبلند   ی خود را از جا  یهرگاه کس  -502  ماده
بخورد و صدمه به او وارد    یگریهمچون طوفان و زلزله پرت شود و به د   ی از او سر نزند و به علل قهر   ی شود لکن اگر فعلیمحکوم م  یهد  یا قصاص  

 . یستضامن ن  یکس ،کند

 

  یف که مشمول تعر   ی مصدوم گردد درصورت  یا   یرد شخص پرت شده بم  یا لث  پرت کند و شخص ثا  یشخص ثالث  یرا به رو   یگری د  یهرگاه کس  -503  ماده
 است.  یشبه عمد  یتنگردد، جنا  یعمد  یت جنا

  یله که قادر به کنترل وس  ی مقررات در حال حرکت است در حال یرسا  یت که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعا یا هرگاه راننده  - 504 ماده
 صورت راننده ضامن است. ینا  یرو در غ  یضمان منتف ید، برخورد نما   یربدون تقص  یست، که حضورش در آن محل مجاز ن  ینباشد و به کس

حاصله    یتت جنا مرتکب علّ   یر که تقص   یا در حادثه نداشته باشد به گونه   یری تأث   یرانندگ   از مقرراِت   ی برخ  یتـ در موارد فوق هرگاه عدم رعا1  تبصره
 .  یستراننده ضامن ن نباشد،

 است. ی جار  یزن  یگرو ابزارآالت د یل ماده در مورد وسا ین حکم مندرج در ا  -2 تبصره
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  ی تلف شوند در صورت یا خودرو مصدوم  ینان برخورد آن با موانع، سرنش  یا مانند واژگون شدن خودرو و  یبه سبب حوادث  یهرگاه هنگام رانندگ - 505 ماده
  ی است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوق   یه ضامن د نبوده و مستند به راننده باشد، راننده    یل همچون زلزله و س  ی که سبب حادثه، علل قهر 

 باشد آن شخص ضامن است. یگری د  یقیحق یا

که   ی نشود به طور  یت مرتکب جنا  یماً تقرا فراهم کند و خود مس یگری د یتمصدوم  یا سبب تلف شدن  یآن است که کس یت در جنا  یب تسب  - 506 ماده
 . یندبب  یبو آس  یفتددر آن ب یبکند و کس یمانند آنکه چاه یشدحاصل نم   یت در صورت فقدان رفتار او جنا

  یهر عمل  یادر آن قرار دهد و    یا لغزنده   یزچ  یاحفر کند    یبدون اذن مالک، گودال  یگریملک د  یا  یدر معابر و اماکن عموم  یهرگاه شخص   -507  ماده
 د. یبا علم به آن و امکان اجتناب، عمدًا با آن برخورد نما  یدهد  یبفرد آس ینکهاست مگر ا  یه گردد، ضامن د یگرید  یبانجام دهد که سبب آس 

اوست، انجام دهد و سبب    یارختکه در تصرف و ا   ی مکان  یا  یشقانون را در ملک خو   ین ا   507مذکور در ماده    یاز کارها   یکی  یهرگاه شخص   -508ماده  
گاه به آن ن یشخص  ینکه مگر ا  یستگردد، ضامن ن یگرید یبآس  وارد گردد. ی به و  یتیبه آنجا بخواند و به استناد آن، جنا  یسترا که آ

احب ملک از ورود او اطالع  عمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صأ که قبل از انجام    ی با اذن  یابدون اذن مالک    یدهدیب هرگاه شخص آس  - 1  تبصره
 در اطالع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد. یانگار تلف به علت اغواء، سهل   یاصدمه   ینکهمگر ا  یست نداشته باشد، مالک ضامن ن

که بدون اذن وارد   ی قانون گردد و شخص ثالث  ینا   507مذکور در ماده   ی از کارها  یکیو بدون اذن او، مرتکب  یگریدر ملک د  یهرگاه کس - 2 تبصره
  من صورت مرتکب ضا  ینبروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که درا   ینکهاست مگر ا   یهدار دمرتکب عهده   یند، بب  یبآن ملک شده است، آس

 با شکستن درب وارد شود.  یا ه به عالئم ّج درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون تو یاهشداردهنده بگذارد   یمرتکب عالمت  ینکه مانند ا  یستن

به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقًا موجب وقوع    یعمل  یمنیو نکات ا   یمقررات قانون  یتبا رعا   یاماکن عموم  یادر معابر    یهرگاه کس  -509  ماده
 .یستخسارت گردد، ضامن ن  یا  یت جنا

و    ناموس او الزم است، انجام دهد  یارا که به جهت حفظ مال، جان، عرض    ی رفتار   یگریاحسان و کمک به د   ۀیزبا انگ   یهرگاه شخص   -510  ماده
 . یستضامن ن یمنی، و نکات ا  یمقررات قانون یتخسارت شود در صورت رعا یا همان عمل موجب صدمه و 

را در آنجا    یگریمجاز د  یء هر ش  یا خود    یه نقل  ۀیلوس  یا ف کند  که توقف در آنجا مجاز است توق  ی راه  یا در مکان    یا که در ملک خود    یکس  - 511  ماده
 است.  نمالش وارد شود، برخوردکننده ضام یا بر او  ی و چنانچه خسارت یستفوت کند ضامن ن   یابا آنها برخورد کند و مصدوم گردد   یقرار دهد و شخص 

  یز چ  یاها مستقر سازد  محل   یل قب  ینرا در ا   یوانیح  یاو    یءش  یا  یدتوقف نما  یست،که توقف در آنها مجاز ن  ییهادر محل  یهرگاه شخص   -512  ماده
  یکس  یا شخص متوقف    یند،بب  یخسارت مال  یا فوت کند    یا لغزش مصدوم شود   یاه به آنها در اثر برخورد  بدون توّج  یگریدر آن قرار دهد و د  ی لغزندها

باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمدًا با آن  ی خسارات م  یر و سا  یه راه را لغزنده کرده است، ضامن د   یا ر نموده  را مستق  یوانح  یا   یء که آن ش
 شود.ی م یز دار خسارت وارده نبلکه عهده  یردگی صورت نه فقط خسارت به او تعلق نم ینبرخورد کند که در ا 

اوست    یه کننده، ضامن دبرده اند، مفقود شود، دعوت   یروناقامتش فراخوانده و ب   از محّل   یرا که شبانه و به  طور مشکوک  یهرگاه شخص   -513  ماده
  یگری د   هاگر کشته شد  یابه او نداشته است    یبوده که ارتباط  یعلل قهر   یا  یاگر فوت کرده به مرگ عاد   یاثابت کند که دعوت شده زنده است    ینکهمگر ا 

 است.  یجار   یز و آن شخص مفقود گردد ن  ید را بربا یکس یگری، د  یقهر طر  یا  یدتهد یا   یلهکه با ح  یحکم در مورد کس ینل رسانده است. ا او را به قت
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گردد و چنانچه اثبات شود که  یمسترد م  یهگردد، د  ییقاتل شناسا  یامشخص شود که شخص مفقود زنده است و    یه،د   یافتـ هرگاه پس از در   تبصره
 شود.یکننده شخص مفقود را عمدًا کشته است قصاص ثابت مدعوت 

  ی اشخاص  یا گرچه شخص    یست،کس ضامن ن  یچگردد، ه  یبو موجب آس  یدبه وجود آ  یو زلزله مانع  یل مانند س  یهرگاه در اثر علل قهر   -514  ماده
  بدتری   ی در جا  یااول    ی نامناسب مانند جا   یی آن را جا  ی ولکن کسرا به همراه آورد    یزی مانند آن، چ   یا   یل کردن آنها را داشته باشند و اگر س تمکن برطرف 

قرار دهد ضامن    ی تر مناسب   ینامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جا   یاست و اگر آن را از جا   یهدار دشود، عهده   یبقرار دهد که موجب آس
 . یستن

 . یستضامن ن یز تر نبه حالت مناسب  یتوضع نده ییردهبه وجود آمده باشد تغ  یهرگاه مانع مزبور توسط شخص  -1 تبصره

  یفه، قصور قابل استناد در انجام وظ  یا  یرحوادث را برعهده دارند، در صورت تقص   ینگونهرفع آثار ا   یااصالح    یتکه مسؤول  ییهادستگاه   یاـ افراد    2  تبصره
 باشند. یضامن م

 

  ۀ کنند متوقف   یاکاال    ۀآن عرف و عادت شده باشد، گذارند  در مقابل منزل و امثال  یل توقف اتومب  یا هرگاه قرار دادن کاال در خارج مغازه    -515  ماده
 . یستوارده ن یهایانز   عابران ضامِن  یمزاحمت برا  یجادبودن معبر و عدم ا یض و عر  یصورت عدم منع قانون  در  یل اتومب

نشده  یشبینیپ  است، قرار دهد و در اثر حوادِث   یز در آن جا  یاء بالکن ملک خود که قرار دادن اش  یا  یوارمانند د   یرا در مکان  یزی چ  یهرگاه کس  -516  ماده
  یا صدمه    دگذاشته باشد که نوعًا مستع  ی است مگر آنکه آن را طور   یخسارت شود ضمان منتف  یا و موجب صدمه    یفتدب   یگری ملک د  یا به معبر عام و  
 خسارت باشد. 

  ی و ضوابط فن  یمنینکات ا   یتبالکن و مانند آن را با رعا   یا را به نحو مجاز بسازد    ییاست بنا   یدار احداث ملک که عهده   یکس  یااگر مالک    -517  ماده
 . یستخسارت گردد، ضامن ن  یا   یبمجاز احداث کند و اتفاقًا موجب آس که در استحکام بنا الزم است در محّل 

ساختمان باشد ضمان از مالک    یربطباشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذ   یا به گونه  یرمجازاگر عمل غ   -تبصره
 که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.  یو کس یمنتف

ت حوادث  لکن به علّ   ید الزم است احداث نما  یمنی که در استحکام بنا و ا   یمقررات  یتمحکم و با رعا  ۀ یرا برپا  یواری د  یا بنا    ی هرگاه شخص   - 518  ماده
که اگر    ید بنا را به سمت ملک خود احداث نما  یا  یوارو چنانچه د   یستگردد، ضامن ن   یبسقوط کند و موجب آس  یل،س  یانشده، مانند زلزله  ینی بیش پ

 . یستگردد، ضامن ن یبو موجب آس یدسقوط نما یگریکند لکن اتفاقًا به سمت دیسقوط کند طبعًا در ملک خود، سقوط م

  یگری به سقوط به سمت ملک د یل متما یا یردقرار گ یزشاحداث شده است در معرض ر  یرمتمایلاستوار و غ  ۀیکه برپا ییبنا یا یوارهرگاه د -519 ماده
  آنکه است مشروط به    یگردد، ضمان منتف  یب کند ساقط شود و موجب آس  یدا را پ  خراب کردن آن  یا تمکن اصالح  معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک    یا

گاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصالح   یبافراد در معرض آس یبه نحو مقتض  گاه ساز  یا رفع  یا را از وجود خطر آ از وقوع   یری و جلوگ یآ
 ضامن است.  ید،نما ی سهل انگار  یب،آس

باشد،    ی و دولت  یعموم   ی مذکور از بناها  ی او ضامن است و اگر بنا  ّی مجنون باشد ول  یا   یر که ساقط شده متعلق به صغ  یی بنا  یا   یوارـ هرگاه د   تبصره
 و مسؤول آن ضامن است.  یمتول
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 از سقوط آن است. یعهده دار صدمه و خسارت ناش ید، به سقوط نما  یلرا بدون اذن او متما یگرید ی بنا یا یوارد  یهرگاه شخص  -520 ماده

نکند لکن اتفاقًا    یتسرا   یزکند و غالبًا ن   ینم  یتسرا   ییروشن کند و بداند که به جا   یآتش  یگری،مکان مجاز د  یادر ملک خود    یهرگاه شخص   -521  ماده
 صورت ضامن است.  ینا  یر و در غ یستو موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت ن  ید نما   یتسرا  یگر د ییبه جا 

گاه است با   یوانی متصرف هر ح  - 522  ماده صدمه وارد سازد،    یگریمزبور به د  یواناو، ح   یرو اگر در اثر تقص   ید آن را حفظ نما  یدکه از احتمال حمله آن آ
گاه یواناگر از احتمال حمله ح یضامن است. ول گاه نبوده و عدم آ  . یستاو نباشد، ضامن ن  یر از تقص  یناش یآ

 شود.  ی محسوب م یرحفظ آن را ندارد، تقص  ییکه شخص توانا یوانی ح ینگهدار   -1 تبصره

آن نباشد،    یرسانیب از آس  یریقرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگ  یبرا در معرض آس  یگرانکه د  یخطرناک  یءش  یا   یلههر وس  ینگهدار   -2  تبصره
 ماده است. ینا  1مشمول حکم تبصره 

که در آن مکان    یئیش  یا   یوانح  یه که در تصرف اوست، گردد و از ناح  یمحلّ   یااذن دارد، وارد منزل    که حّق   یبا اذن کس  یهرگاه شخص   -523  ماده
بب بوده    یوانح  یا  یءدهنده ضامن است، خواه آن شاذن  یند،است صدمه و خسارت  از اذن در آن محل  باشد و خواه   یاقبل  بعدًا در آن قرار گرفته 

 آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.   یرسانیب دهنده نسبت به آسناذ

گاه نمزبور خطرناک است و اذن   یوانمستند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده بداند ح  یب که آس  ی در موارد  -   تبصره قادر    یا و    یست دهنده از آن آ
 است. یباشد، ضمان منتفی به رفع خطر نم

  یوان که آن ح  ییدر مورد تمام خسارت ها   ید مجاز متوقف نما یرغ   ی هامحل   یگرد   یا   یاست آن را در معابر عموم   یوانکه سوار ح  یهرگاه کس  - 524  ماده
 فوق ضامن است.   یبباشد مهارکننده به ترت  یگریدر دست د  یوانباشد ضامن است و چنانچه مهار ح یکند و مستند به فعل شخص مزبور میوارد م

وحشت    یا   یک در اثر تحر   یواناست که ح  ییهایتگردد ضامن جنا  یوانوحشت ح  یا   یکانجام دهد که موجب تحر   ی عمل  یهرگاه شخص   - 525  ماده
 کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد. یوارد م

مستند به اوست ضامن    یتکه جنا   یداشته باشند، عامل  یرتأث   یتی،در وقوع جنا  یببه تسب  یبه مباشرت و بعض   یچند عامل، برخ  یاهرگاه دو    -526  ماده
به    ریک صورت ه ین رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در ا   یر باشند مگر تأث ی ضامن م ی مستند به تمام عوامل باشد به  طور مساو   یت است و چنانچه جنا

مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن    یا  یرممیز غ   یر جاهل، صغ  یار، اختی ب  یتجنا که مباشر در    ی رفتارشان مسؤول هستند. در صورت  یر تأث  یزانم
 است.

  یت باشد در مورد جنا   یآنها در برخورد، مساو   یرتأث  یزانچنانچه م   ینند،بب  یبآس  یاکشته شوند    یکدیگرواسطه با  ی هرگاه دو نفر بر اثر برخورد ب  -527  ماده
از    یکی تنها شود و اگر  ی پرداخت م یگریعاقله د  یلههر کدام به وس   یه محض نصف د  یو در مورد خطا   یگری دهر کدام از مال    یه نصف د یشبه عمد 

 دم او بپردازند.  یایاول یا  یه لَ عَ ٌی به مجن ید را با یه خود مرتکب، نصف د یاحسب مورد عاقله  یند، بب یب آس یا آنها کشته شود 

درصورت انتساب برخورد به    ینندبب  یبآس   یاآنها کشته شوند    ینانسرنش  یا راننده    یی،هوا   یا  یآب  ینی،زم  یهنقل   ۀیلهرگاه در اثر برخورد دو وس  -528  ماده
از    یک هر    کنندبا هم برخورد    یه نقل   یلهاست و چنانچه سه وس  یه نقل  یلههر دو وس  ینانمقابل و سرنش  ۀرانند  یه مسؤول نصف د  یک هر  هر دو راننده،  

شود  ی محاسبه م  یشتر،ب  یهنقل  یل صورت در وسا ینباشد و به هم یم یه نقل  یلههر سه وس ینانمقابل و سرنش یهاراننده  ۀیسوم د  یک رانندگان مسؤول 
 که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.  یا مقصر باشد به گونه  ین از طرف یکیو هرگاه 
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 . ید مرتکب را احراز نما یر حاصله به تقص  ۀ یجاست، دادگاه موظف است استناد نت  یفریک یا  یموجب ضمان مدن یرکه تقص  یموارد ۀ یدر کل   -529 ماده

 است.  یضمان منتف ید،و طوفان به وجود آ ل یمانند س یبر اثر عوامل قهر  یه نقل  یلهوس یاچند نفر   یادو   ین هرگاه برخورد ب  -530 ماده

 

بر آن مترتب    یباشد که اثر  یفضع  ی به قدر  یناز طرف  یکیحرکت    ینکهمستند باشد مثل ا   یناز طرف   یکیدر موارد برخورد هرگاه حادثه به    -531  ماده
 که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است. ی نگردد، تنها درباره طرف

 شود.   یحکم م  یهد   یاگردد حسب مورد به قصاص    یعمد   یاتجنا   یفاز آنها مشمول تعر   یکی  یاهرگاه رفتار هر دو    یهنقل  ۀیل در برخورد دو وس  -532  ماده

  ی همگ   یا خسارت به هر دو    یا   یت که آن جنا  ی طور   گردند به   یگری بر د   ی خسارت  یا  یت چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنا  یا هرگاه دو    - 533  ماده
 باشند. یضامن م یمستند باشد، به  طور مساو 

کشته شوند، مسبب    یاو    ینند بب  یب با هم برخورد کنند و به علت برخورد آس  یه نقل   یله وس  یا چند نفر    یا دو    ی سبب  یامانع    یجاد هرگاه بر اثر ا   - 534  ماده
 ضامن است. 

کار او در    یر که تأث  یدخالت داشته باشند کس  یبه نحو سبب و به صورت طول  یتیدر وقوع جنا  یرمجاز چند نفر با انجام عمل غ  یاهرگاه دو    -535  ماده
  ی در کنار آن قرار دهد و عابر   یسنگ   یگری حفر کند و د  یاز آنان گودال  یکیباشد، ضامن است مانند آنکه    یگراسباب د  یاسبب    یر قبل از تأث  یت وقوع جنا
را داشته باشند    یت که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنا  یصورت، کس  ینکه در ا   یفتدرخورد با سنگ به گودال ببه سبب ب

 شود. یصورت شرکت در جرم محسوب م ینکه در ا 

را در کنار    یزی چ یا  یله وس  ید آنکه شخص مجاز باشد مانن  یگری و عمل د  یرمجاز از دو نفر غ  یکیقانون عمل    ین ا   535هرگاه در مورد ماده    - 536  ماده
بوده، ضامن است. اگر عمل    یرمجاز که عملش غ  یشخص   یست،حفر کند که مجاز ن  ی کنار آن چاه  یگری که مجاز است، قرار دهد و د  یمعبر عموم

شود انجام گرفته باشد، نفر دوم    یم  یگرانآن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به د  یجادا   ینکهپس از عمل نفر اول و با توجه به ا   خصیش
 ضامن است. 

که    ی. در مواردیستباشد ضمان ثابت ن  یهلَ عَ ٌی مجن  یرتقص   یامنحصرًا مستند به عمد و    یتفصل هرگاه جنا  ینموارد مذکور در ا   یهدر کل  -537  ماده
 ست. یضامن ن   یتباشد مرتکب نسبت به مورد سرا   یه لَ عَ ٌی مجن  یر تقص   یاآن مستند به عمد    یترتکب باشد لکن سرا م  یرتقص   یا مستند به عمد    یتاصل جنا

 

خلصانه به دیگران متمرکز کنیم. اگر میهای دستیابی به اهداف این است که انرژی: از بهترین راهیه توصیۀ م  نفس خودمان  بهخواهیم اعتمادمان را در بخشش 
نفس اطرافیان به  اعتماد  و مثبت بیشتر شود، سعی کنیم  امیدواری  اگر حس  ببریم.  باال  را  ایناندیشی میمان  باید در شخِص دیگری  القا کنیم و  ها ر خواهیم  اگر ا 

. این »اثر دیگران« است بر زندگی ما! اثِر موجِی کمک به دیگران و بخشیدِن سخاوتمندانۀ  خواهیم برای دیگران هم بخواهیمموفقیت را برای خودمان می
و انرژی این است که خودمان بزرگوقت  آنها  به  بود. وقتی هم آموختیمترین ذینفع این »نوعمان  تأثیرگذارترین بخش  دوستی« خواهیم  بر زندگی هر کس  یکی از  ها 

ایم. اثر دیگران یعنی اینکه اگر دوستم جزوۀ حقوق مدنی را خوانده  باشد، لذا با بهبود وضع اطرافیان در واقع زندگی خودمان را به سمت خوبی تغییر دادهاطرافیانش می
با نوشتن مطلبی دربارۀ این جزوه، دیگران را تشویق به خواندن آن کنم تا  یا    دیه کنممن به دیگری هاست و از آن متأثر شده، آن را به من هدیه کند،  

آوردن چیزهایی که در  ام بهترین راه برای به دست و اطرافیانم هم موجی از لذت و تغییِر مثبت را احساس کنند. من متوّجه شده  هم خودم لذت ببرم، هم جامعه
ام را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدوِن تو حتی ممکن  خواهم این است که انرژیام میزندگی

 نبود آن را پیدا کند. 
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سهو قلم و یا  اگر در حین مطالعه با موارد  استفاده شده است.    دکتر توکلی و نیز کتاب آقای    دکتر بیات هایی از این جزوه، از کتاب آقای  در بخش 
ر  با ما د   09352213175یا    mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل  خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده 

 میان بگذارید تا اصالح نماییم. 
 omid_mollakarimi      اینستاگرام نویسنده:    1402روزرسانی جزوه: آخرین به 

ارشد شدم؛ البته باید بگم که یه کاِر ثابت هم داشتم که  کارشناسیهای حقوق وارد دورۀ آموختهبعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانش: منداستان 
ارشد و یا حّتی  گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دسِت آخر بعد از دریافت مدرک کارشناسیماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می

ها رسیدن به یه حقوِق کارمندِی  ِح باال توو یه اداره بشم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. شاید برای خیلیخوام یه کارمنِد سط دکتری در بهترین حالت می
دیدم. همیشه دوست داشتم مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی  خوب نقطۀ اوِج آرزوهاشون محسوب بشه اما من رسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمی

گذریم  های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غرور و کماِل رضایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکشم و بگم »تونستم!«. از این فیلما که بکه توو موقعیت
اواخر اسفند ماه بود که  ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از »یه جا نشستن« یا همون »صبح به صبح کارت زدن توو یه محیط اداری« فراری باشد. خالصه  

و خوِد آدم ایجاد بشه و حتی  تصمیم گرفتم عطای حقوِق ثابت را به لقایش ببخشم و از اّول فروردین شروع کنم به خوندن! البته این اشتیاِق سوزان باید اّوِل اّول تو
کنن و نهایتًا سه  ونی که چی!«؛ یا بگن: »صد و ده  هزار تا شرکت میخوای بشینی و بخاگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن: »تو که کاِر ثابت داری، می

الله« بگم و با  دارن و تو بدوِن سهمیه ُعمرًا شانسی نداری!« اطمینان نداشتم که به موفقیت برسم اما با خودم عهد کردم که اّول فروردین »بسمههزار تا َور می
ام خواستم که توو این مسیر کمکم کنن و این هشت ماه یه کم توقع و انتظارشون رو از من کم کنن. من ریسِک شیریِن  همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلشم از خانواده

ی خدا اوومد توو ذهنم  ام راضی بودم!«. جملۀ یه بندهای رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات: »با وجوِد تماِم ترسی که از شکست داشتم، از تصمیمبلندپروازانه
رسی! منم بدون گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشین بخری، اّول برو یه جاسوئیچی برای ماشینی که توو رویاته تهّیه کن و یقین داشته باش که به ماشینه میمی که

های  یه کردم. تا شروع کردم کمکزنن تههای کانون همیشه روی ُکت یا مانتوشون میسینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و وکیلمعّطلی، رفتم یک سنجاق
تونی با  بعد از ظهر بود بهم گفت: می  ۶ُاومد. مثاًل با مسؤول یه کتابخونه صحبت کردم و با وجود اینکه ساعِت کاِر اوونجا تا  خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام می

ایمان داشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میوۀ شیریِن اوون    شب هم از کتابخونه استفاده کنی! خالصه اینکه  ۱۱نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و تا  
های  شم؛ به فرموده قرآن: »فان َمع الُعسر، ُیسرا«. خوشحالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشتم در وضعیتی هستم که در تمامِی آزمونمند میزحمات بهره

خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: »تووی سکوت تالش کن و و به عضویت »هیأت علمی« رسیدم و میحقوقی )وکالت، قضاوت، ارشد، دکتری( قبول شدم  
 اجازه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!« 

 مالکریمی امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیت چشم
 است.( )پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان
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سردفتری، های وکالت، قضاوت،  آزمونجزواِت  یا کنید و پیامتان را درخواست 09352213175 به شماره همراه

 . کنیددرخواست  هارسان پیاماز طریق کارشناسی ارشد و دکتری را 

دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی آنهاست. ارزِش اصلِی من در زندگی، کمک به    !  ۶۰َپرِت متولِد دهۀ  یه حواس   امید مالکریمی هستم؛

هایی را که به افزایِش کنم تا روش ی زیادی دارم. البته همه تالشم را می هایم با دیگران عالقه گذاشتن آموخته به یادگیری و اشتراک 

بدهم. در حوزۀ آموزش و کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال  کیفیِت یادگیری کمک می 

های روان« متفاوتم! من به این جمله ایمان دارم: »اگر موفقیِت نویسی« و »به کار بردن مثال نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده

 خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.«بیشتری می 
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