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 مقدمه

حقوق مدنی درعمده بخشهای آن،نظم قانونی اموال واشخاص را درجامعه ارائه می 

دهد،غالبًا حداقل تکاليف افراد رامتضمن است،افراد برای رشد وتعالی باید به حداقل ها قناعت 

با اعمال   رفيع اخلق ودین ارتقا پيدا نمایند.کافی نيست مانکنند،از سکوی  حقوق به قله های 

ورفتارخود به دیگران خسارت نرسانيم،باید دیگران رامقدم بداریم.کمک ومساعدت 

نمایيم.فداکاری ،ایثاروگذشت رویه زندگی ماباشد.ضمانت اجراهای قانون برای حفظ جامعه 

ين موازین مقرر ویا موارد مشروع درامنيت ونظم است.اگرهریک ازطرفين مثلًدرعقود مع

توافق شده رارعایت نکردند ذینفع می تواندازطریق مراجع قضایی طرف را وادار به رعایت 

واجرای مورد توافق نمایدوجبران خسارت وارده راهم بخواهد.دریک جامعه منظم حقوق افراد 

 محفوظ ومورد رعایت می باشد ونيازی هم به مراجعه به دستگاه قضایی

ودرمقام تجاوزبه حقوق دیگران  کاملً می دانند را نيست.افراد،حقوق،وظایف وتکاليف خود

نيستند.دراختلفات استفاده ازمرجع قضایی رواج ندارد. مراجعه برای رفع اشتباه درحکم ویا 

موضوع است وپس از وقوف به آن اختلف برطرف می شود. ازآنجایيکه در اعمال قاعده 

ظامهای حقوقی،اختلف نظر هست واعمال آن درمسئوليت قراردادی محل پيش بينی ضرر،درن

قبول ولی درمسئوليت غيرقراردادی  اختلف نظر وجود دارد. لذادرجهت حل این مشکل وبه 

اعمال قاعده را درمسئوليت  واجرایمعيار،،قلمرو،مبنا ،مفهومانگيزه واضح نمودن موضوع

به اینکه این موضوع جایگاه  صل ارائه نموده.با اميدف 1غيرقراردادی درقالب تحقيق فعلی وطی 

اتکای به دلیل محکم با  اصلی خود را درمسئوليت مدنی پيدانموده ودادگاهها بتوانند با

 وجدانی آسوده اتخاذ تصميم نمایند.

 ررسی موضوعب (9-9

در حقوق تعهدات،مسئوليت مدنی، عنوانی است برای بيان الزام قانونی جبران ضررهای 

ناروا، خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پيمان وعهد باشد یا از تخطی از تکليف عمومی 

دیگر درهرمورد که شخص ناگزیر ازجبران خسارت  احتياط و عدم اضرار به غير.به عبارت
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دیگری باشد،می گویند دربرابر اومسئوليت مدنی دارد. بر این اساس مسئوليت مدنی دو شاخه 

. ضرر ناروا (الزامات خارج از قرار داد)غيرقراردادی مسئوليت قرار دادی و مهم دارد: مسئوليت

که جبران آن موضوع وهدف مسئوليت مدنی است، ضرری است که در مبانی نظری مسئوليت 

رود و معيار آن منطبق بر مبنای نظری مسئوليت است.جبران ضرر ناروا منوط به از آن سخن می

می باشد که هم «  رقابليت پيش بينی ضر»شرایط شرط  وجود شرایطی است از جمله این

مورد بحث  (الزامات خارج از قرار داد)درمسئوليت قرار دادی و هم در مسئوليت قهری

است.درميان نظامهای حقوقی گوناگون ،لزوم پيش بينی پذیری زیان درهردوقسم مسئوليت 

مرسوم قاعده پيش بينی ضرر مورد پذیرش است.در حقوق فرانسه، مسئوليت قرار دادی قلمرو 

تلویحاً وبا توسل به مفاهيم مشابه،نظير مستقيم  غيرقراردادیاست و اجرای آن در مسئوليت 

های بودن زیان  یا مسلم بودن زیان پذیرفته شده است. در کامن ل نيز رویه قضایی و اندیشه

در بعضی موارد شرط  دانند وحقوقی در هر دو زمينه قاعده پيش بينی ضرر را قابل اجرا می

هایی از نفوذ این توان نشانهپذیرفته اند. در حقوق ایران نيز می قابل پيش بينی بودن ضرر را

قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلم کرده و این قاعده مبنای 

ی وقوانين پراکنده نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت وقانون دریای

دیگر نيز آثار اجرای قاعده مشهود است. اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در 

باشد قانون مجازات اسلمی است که مواد متعددی از آن در بردارنده بردارنده این قاعده می

ای این توان گفت بر مبنباشد. میقاعده پيش بينی ضرر در عرصه مسئوليت غيرقرادادی می

،مسئوليت مدنی خواه در چهره عمومی  (محدود شدن مسئوليت مدنی به قواعد اخلقی)قاعده 

خود که بر تقصير استوار است ، یا در صورت های خاص و استثنایی که محض و مطلق است ، 

کند محدود ریشه در قواعد اخلق اجتماعی و مدنی دارد و به مرزهایی که این اخلق معين می

د.  یکی از این مرزها محدود شدن مسئوليت به نتایج قابل پيش بينی ومنتظراعمال می گرد

« قابليت پيش بينی ضرر در مسئوليت مدنی» انسانی متعارف است. و این محدودیت در قاعده

ای بر پيوند عميق حقوق و اخلق دانست.استثناءهای جلوه کرده است. و این قاعده را باید نشانه
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ز با این مبنا توجيه می شوند:مدیونی که به عمد پيمانی می شکند یا کسی که اجرای قاعده ني

عمداً موجب اضرارغيرمی شود در داوری اخلقی پاسخگوی تمامی نتایج عمل خود 

است.یعنی ازلحاظ اخلقی مسئول شمردن چنين شخصی نسبت به نتایج پيش بينی نشده 

یگری دچار صدمات جسمانی یا روانی ناعادلنه نيست.همچنين است اگر از تقصير او د

گردد.منتها باید به خاطرداشت که قضاوت اخلقی با معيارهای نوعی صورت می پذیرد 

وملک اخلق اجتماعی یا اخلق افراد متعارف ومتوسط جامعه است که ازآن به اخلق مدنی 

دی ،با گروه تعبير می شود نه اخلق پارسيان وقهرمانان.درخارج ازچارچوب روابط قراردا

دیگری ازالزامات قانونی روبرو هستيم که موضوع وهدف آنها نيزجبران خسارت است.دریک 

جامعه منظم هرگاه شخصی دراثرفعل یا ترک فعل خود ضررناروایی به دیگری 

نام دارد و مباحث مربوط به آن « مسئوليت»واردآورد،مکلف به جبران است.این الزام نيز

« مسئوليت مدنی»مطالعه می شود.درحقوق فرانسه « مسئوليت مدنی»ندرحقوق تعهدات زیرعنوا

اصطلحی است که علوه براین قسم ازالزامات مسئوليت قراردادی راهم دربرمی گيرد 

وکتابهایی که باعنوان مسئوليت مدنی نگاشته شده اند،معمولً هم مشتمل برمسائل مسئوليت 

را  غيرقراردادی)الزامات خارج از قرارداد( مسئوليتقراردادی هستند وهم مباحث راجع به 

ناميده می شودکه  9«مسئوليت جرمی»دربرمی گيرند.این قسم اخيردرحقوق فرانسه اصطلحاً

خود یادگاری از دوران اختلط مسئوليت مدنی ومسئوليت کيفری است،اختلطی که امروزه 

م ئن حقوق خطاها یا جراارآن جزنامی باقی نمانده است.درکامن ل مسئوليت مدنی زیرعنوا

مطالعه می شود ومباحث آن ازلحاظ دسته بندی آکادميک وعملی ازمسئله مسئوليت  9مدنی

 به3«نقص قرارداد»قراردادی کاملً متمایز است.دراین نظام حقوق مسئوليت قراردادی باعنوان

 طورجداگانه و در مجموعه حقوق قراردادها مورد گفتگووکاوش قرارمی گيرد.درحقوق

در ذیل فصل مربوط به اثر معاملت  را ایران،قانون مدنی،مسئوليت قراردادی

                                                           
1. Responsabilite  delictuelle      
2 .The law of  tort         
3 .Breach of contract    
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آورده است.ومسئوليت مدنی را با نام « درخسارت حاصله ازعدم اجرای تعهدات»باعنوان

ضمان »حاصل می شود،به صورت بابی مستقل گشوده وباعنوان الزاماتی که بدون قرارداد

به «مسئوليت مدنی»نيز قانونی با نام  1339است. درسالبه مسائل اختصاصی آن پرداخته «قهری

تصویب رسيده است که عمدتاًمربوط به همان الزامهای بدون قرارداد است.باری،از این 

توضيحات که بپردازیم،به موضوع وهدف مسئوليت،اعم ازقراردادی یاغيرقراردادی ،بازمی 

ت قراردادی هم  می گردد گردیم درمسئوليت مدنی که درمعنای عام خود شامل مسئولي

اززیانها لزمه  برخی موضوع اصلی مطالعه،تعيين زیانهای ناروا است اینکه بگویيم درمسئوليت

زندگی اجتماعی است وگروهی اززیانها هستندکه جبران ناپذیرند وانسان به حکم زندگی 

ثال ،فرض تحمل آنها است وهيچکس به لزوم جبران آن فتوا نمی دهد.برای م جمعی ناگزیراز

کنيد عده ای برای احراز نمایندگی مردم یک شهردرمجلس قانونگذاری با یکدیگر به رقابت 

می پردازند وهریک برای پيروزی بردیگران متحمل هزینه های قابل توجهی می شوند.پس از 

رأی گيری مطمئناً برخی ازاین ميان کنار  می روند وآنچه ازکيسه دارایی واعتبارخود هزینه 

اند به هدر می رود. دراین باره آیا  می توان ادعا کرد مردمی که به شکست خوردگان  کرده

انتخابات رأی نداده اند وموجب تضرر آنان گردیده اند مکلف به جبران ضرر ایشان هستند؟یا 

آنکه برگزیدگان مردم که با نامزدهای دیگر به رقابت برخاسته ودر این آزمون پيروز شده 

منفی است.پس تعریف مسئوليت مدنی به  بازندگانند؟پاسخ این پرسشها مسلماً اند،مسئول زیان

ناگزیر مواردی راشامل می شود «قواعد ناظربه جبران ضرر ناشی ازفعل یاترک فعل شخص»

که منطقًا مشمول قواعد مسئوليت مدنی نيستند وبرای دفع این گونه موارد باید قيدی برتعریف 

می گویيم  است.وقتی«ضررناروا»قيدهمانا روشن گردد،واین محدوده موردنظرآن افزود تا

مسئوليت مدنی به معنای قواعد چگونگی جبران زیانهای ناروا است،مرادآن است که هرضرری 

زیانها  قابل جبران نيست وموضوع مطالعه مسئوليت مدنی قرارنمی گيرد،بلکه فقط آن دسته از

وا بردیگری واردشده باشد.درباره ضرورت درقلمروقواعدمسئوليت وارد می شود که به نار

وجود سه قيد نخست تقریباً تمامی نظامهای حقوقی مسئوليت مدنی متفق هستند.ليکن لزوم 
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وجود قيد چهارم موضوع اختلف وگفتگواست:درنظامهای کامن ل و همچنين حقوق فرانسه 

قراردادی یاجبران ونظامهای متأثرازحقوق این کشور ،وجود این قيد برای ایجاد مسئوليت 

خسارت ناشی ازپيمان شکنی ،لزم است.دریکی ازآراء مشهور انگليسی دراین باره چنين گفته 

هنگامی که دوشخص قراردادی می بندند ویکی ازایشان آن رامی شکند خسارتی »شده است:

که طرف مقابل به مناسبت این عهدشکنی می تواند مطالبه نماید ناشی از ضرری است که 

طبيعی وبرحسب جریان متعارف امور ازآن نقص عهد به بارآمده است وبه گونه ای بطور

متعارف هنگام قرارداد دراندیشه طرفين به منزله یکی ازنتایج محتمل پيمان شکنی می گذشته 

مدیون مسئول جبران »قانون مدنی فرانسه نيز دراین زمينه مقررمی دارد 1150ماده  .9«است

آنکه عدم اجرای تعهد ناشی   بينی ننموده ،نيست ،مشروط بر د پيشخساراتی که درهنگام عق

،یا مسئوليت غيرقراردادیليکن ،هنگامی که سخن برسر« از تقصيرعمدی اونبوده باشد.

می  مسئوليت مدنی به معنای خاص می رود اختلف دیدگاهها درنظامهای مختلف آشکار

گفته ميشود «جبران خسارت زیان دیده»دهشود.درحقوق فرانسه ونظامهای مشابه به پيروی ازقاع

که تمامی زیانهای ناشی ازتقصير که واجد اوصاف سه گانه مسلم بودن،مستقيم بودن وجبران 

نشده بودن هستند باید جبران شوند وهرزیانی که به این سه وصف آراسته شود،حتی در فرضی 

  شود.بران ناپذیرتلقی ميکه وقوع آن غيرقابل پيش بينی بوده باشد،به منزله ضررناروای ج

ضرر پيش بينی ناپذیر را « بعد ودوری زیان»اما برعکس درنظام کامن ل،به تبعيت ازقاعده

بدليل آنکه ازخطای خوانده بسياردورمی افتد و پيوند اعتباری خود را با آن ازدست می دهد 

نيز وجود چنين قابل جبران نمی شمارد.در پاره ای از نظامهای حقوقی ،نظير حقوق آلمان ، 

شرایطی برای ضرر جبران ناپذیر در هر دومسئوليت مورد انکاراست ودادگاهها دليلی برای 

مقيد کردن مسئوليت به این قيد نيافته اند.بحث تفصيلی دراین باره ازدیدگاه حقوق تطبيقی 

                                                           
  smith andنقل از  Hadley  v .baxendale)1845(در دعوی  alderson))عبارت مشهور قاضی آلدرسون. 1

Thomas:a casebook on contracts. P 583 
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درحوصله این مقدمه نمی گنجد ودرجای خود به آن خواهيم پرداخت. دراین مقام مقصود 

 یاندن گوشه ای ازاین اختلف نظری یاعملی است.نما
  سوالت تحقیق (9-3
( قابليت پيش بينی ضرردرمسئوليت قراردادی وغيرقراردادی چه تفاوت هایی باهم الف  

 دارند؟

زیان دیده ميتواند به انتخاب خود آیا اگر شرایط استناد به هر دو مسئوليت فراهم باشد ب(    

 برگزیند؟یکی را 

               سابقه تحقیق (9-4 
عليرغم اینکه هميشه درباره حق انتخاب زیان دیده در مطالبه خسارت وارده ميان حقوقدانان  

مباحثی مطرح بوده است اما در منابع حقوق ایران کمتر نوشتاری به این بحث اختصاص یافته و 

رد اشاره قرار گرفته و مفصل ترین بحث در این زمينه در کتاب ضمان قهری دکتر کاتوزیان مو

رساله هایی نيز که در این موضوع نگارش یافته عمدتاً برگرفته از این منبع است. از این رو جا 

دارد حقوقدانان بنام کشور ما در مباحث  مرتبط با قابليت پيش بينی ضرر درمسئوليت 

ه خرج داده چرا تمام وجدیت بيشتری بهغيرقراردادی به لحاظ تردیدهایی که به وجود آمده ، ا

که  مسائل مربوط به آن درجهت اعتلء امر قضا ودانش حقوقی کشور ضروری  بنظر می 

با بررسی بعمل آمده ومراجعه به کتابخانه ملی ایران،کتابخانه دانشگاه رسد.لذا در این رابطه 

آزاداسلمی واحد بندرعباس ،کتابخانه مجلس شورای اسلمی، رساله های کارشناسی ارشد 

رتبط باتحقيق حاضر اطلعات لزم ازآنها جمع آوری، وخلصه ای ازنتایج بدست آمده م

 ازآنها بشرح ذیل بيان می گردد.
 ، «مسئوليت غيرقراردادی کارفرما درنظام حقوقی ایران»،1388،بدالصمدکشاورز،ع-الف

قانون  12پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاداسلمی واحد بندرعباس،به بررسی ماده 

مسئوليت مدنی پرداخته ،وبه این نتيجه رسيده که با ملحظه قانون کار،قانون مسئوليت مدنی 

وسایرقوانين مربوط به مسئوليت کارفرما،می توان گفت امروزه قانونگذار مسئوليت های 



15 / مقدمه   
 

سنگينی راعليه کارفرمایان برقرارنموده است.با این حال باید اذعان داشت مقررات 

این نيست که کارفرمایان دراعمال خود احتياط بيشتری بعمل آورند،زیرا درعمل  مزبورازجهت

غرامات سنگين نيزموجب احتياط بيشترنمی گردد بلکه وضع چنين مسئوليت هایی درمقررات 

مختلف به دليل این است که چون احتمال بروزخطرات گوناگون درفعاليت های مختلف 

ازکار،بتوانند به آسانی خسارت وارده به خویش را وجود دارد،زیان دیدگان حوادث ناشی 

دریافت نمایند.ازطرفی ازآنجایيکه مسئوليتی که درقانون مسئوليت مدنی پيش بينی گردیده 

مبتنی برتقصير است یعنی زیان دیده باید تقصيرواردکننده زیان راثابت کند اما  1،طبق ماده 

ناشی ازعمل غير است وچهره حمایتی دارد  آن مسئوليت کارفرما که 12درهمين قانون درماده 

برای اینکه ضرری بدون جبران نماند چهره استثنایی پيداکرده تقصيرنقش کمتری دارد وبا 

 فرض تقصير برای کارفرما باراثباتی آن ازدوش خواهان برداشته است.
بررسی تاثير اقدام زیان دیده درتعيين ميزان خسارت ناشی »،1388،عيدزارع،س-ب

،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلمی واحد بندرعباس،به این «وليت مدنیازمسئ

نتيجه رسيده اصل وظيفه کاستن اززیان درهردوقلمرومسئوليت،یعنی مسئوليت قراردادی 

ثير می گذارد.ازهمين أوغيرقراردادی اجرا می شود وبطورطبيعی تنها برخسارت قابل مطالبه ت

ردسترس خواهان،ضمانت اجرای دیگرمانندالزام یامطالبه وجه قرارداد رواگر ضمانت اجرای د

باشد این کوتاهی برضمانت اجراهای مزبورتاثير نمی گذارد.با وجود این ،درمواردی که 

ضمانت اجرای الزام وجود دارد،تنها خساراتی قابل مطالبه است که پيش گيری ازآن منوط به 

اگر زیان دیده )متعهدله( بتواند ضمن حق الزام با انجام  صرفنظرکردن ازحق الزام است بنابراین

اقدامات واستفاده ازراههای دیگر جلوی زیان را بگيرد وچنين نکند مرتکب تقصيرشده واین 

زیان که با تلش معقول قابل پيشگيری بوده،قابل مطالبه نمی باشد به همين جهت 

اروعدم تحویل کال مواجهه شده درقراردادبيع،فروشنده که با نقص قرارداد توسط خرید

تکليفی ندارد تا برای مقابله با خسارت ،مبيع را به افراد دیگربفروشد زیرا این انتظار ازاو با حق 
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الزام منافات دارد.درعين حال با توجه به تمکين بودن بيع درحقوق ایران با حق الزام خریدار که 

 اری از اواصولً متعارف است.عليرغم نقض قرارداد برای او باقی است چنين انتظ
لزوم قابل پيش بينی بودن ضرر ناشی از نقض قرارداد »، 82تفرشی وآقمشهدی،زمستان -ج

، پژوهش نامه بازرگانی به «(وحقوق ایران1980درکنوانسيون بيع بين المللی کال)مصوب 

د )علمی،پژوهشی(. نتایج بدست آمده ازآن این است که درصورت نقض قراردا29شماره 

خریدوفروش کال،طرفی که به تعهد خود عمل ننموده ملزم به جبران مجموع زیانهایی که 

 طرف دیگر در اثر نقض عهد متحمل شده  وهمچنين منافعی که از آن محروم شده  می باشد.

،پایان نامه «معافيت های قاتونی متعهد از مسئوليت مدنی»،1389،وشنگکاراندیش،ه-د

آزاد اسلمی واحد بندرعباس،به این نتيجه رسيده که عوامل معافيت  کارشناسی ارشد،دانشگاه 

متعهد از مسئوليت مدنی را توافق وقرارداد طرفين قبل از ورود ضرر و همچنين عوامل خارجی 

شامل قوه قاهره ودر حکم  قوه قاهره  می باشند که در نهایت ایشان در این پایان نامه  مهمترین 

 را قوه قاهره دانستند. سئوليت مدنیعامل معافيت متعهد از م

 فرضیات تحقیق (9-1

چنين بنظر می رسد مسئوليت مدنی،خواه درچهره عمومی خود که براندیشه -الف

تقصيراستواراست،یا درصورت های خاص واستثنایی که محض ومطلق است،ریشه درقواعد 

 اخلق مدنی واجتماعی دارد.

محدودشدن مسئوليت به نتایج منتظر وپيش بينی پذیراعمال انسانی متعارف است،این  -ب

،متجلی است واین قاعده را «قابليت پيش بينی ضرر در مسئوليت مدنی»محدودیت درقاعده 

 باید نشانه ای بر پيوندعميق حقوقی واخلقی شمرد.

 زآن شرط است.درمسئوليت مدنی ،تناسب ميان فعل زیانبار و نتایج حاصل ا -ج

 اهمیت وضرورت تحقیق (9-6

، که یکی از مهمترین و پردامنه ترین بویژه مسئوليت غيرقراردادی حقوق مسئوليت مدنی

شاخه های حقوق است در کشور ما فاقد نظامی به هنجار و مقرراتی سازگار است. در واقع، 
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وجود قوانين متشتت و گاه متعارض در این خصوص که از آن جمله می توان:مقررات قانون 

را   …مدنی، قانون مسئوليت مدنی، قانون بيمه اجباری دارندگان وسيله نقليه موتوری زمينی و 

نام برد،حقوق مسئوليت مدنی ما را با ابهامات و اشکالت فراوان مواجه ساخته است. حل 

مقرراتی  که متضمن طریقی بایسته در جبران خسارات عارض بر جان و مال  مشکل و تمهيد

ه و بازنویسی متنی مبتنی بر اصول ئلافراد باشد ، منوط به بازنگری همه قوانين متفرق ناظر به مس

است. بی شک در این راه یکی از اهم اقدامات رفع تنافر ميان مقررات قانون مسئوليت مدنی و 

لذا جهت اصلح واعمال تغييرات قانونی ،قضایی وبرطرف کردن پاره ای از قانون مدنی است. 

 چالشهای موجود ،انجام تحقيق حاضررا ضرورت دانستم.

 اهداف عمده تحقیق(9-6

تحولت مسئوليت مدنی این احساس را به وجود می آورد که در این نهاد نارسایی های 

د را با دگرگونی های جامعه و نيازهای عميقی وجود دارد که قواعد راجع به آن بایستی خو

نوین جبران خسارت هماهنگ سازد. شناخت تحليلی از وضعيت جبران زیان وارد بر زیان دیده 

بر مبنای قابليت پيش بينی ضرردرمسئوليت غيرقراردادی و بررسی اصول این قاعده و جست و 

ازد.، از جمله هدفهای تحقيق و جوی مبنا و راهکاری که بتواند نياز امروز جامعه را برآورده س

 موجب اهميت موضوع گردید.

 هداف علمیا (9-6-9

 بررسی چالشهای موجوددرخصوص موضوع -الف

 ارائه راهکارهای مناسب برای تدوین قوانين مناسب جامعه امروزی -ب    

این تحقيق می تواند باعنایت به تلفيق تئوری وکاربردی مورداستفاده محاکم قضایی  -ج

 قرارگيرد.

  هداف کاربردیا (9-6-9

 دانشگاهها ومراکز علمی -الف

 مجلس شورای اسلمی -ب
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 مراجع قضایی واجرایی قوه قضایيه-ج    
 روش تحقیق( 9-8

به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانه ای کتاب روش تحقيق در این 

بوده که با تجزیه و تحليل مطالب موجود و به طریق تحليلی و توصيفی ضمن یافتن بایسته های 

 به اتمام رسيده است. نوشتارتحقيق و پاسخگویی به نکات و مسائل مطرح کار 
 



 

  اولفصل 
 کلیات

 مفهوم مسئولیت مدنی  (9-9

به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم « سال یسال»مسئوليت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه 

در آیات قرآنی واژه  9شدن و کفيل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است.

مسئوليت در معنای موردبازخواست و مجازات واقع شدن به دليل انجام یا خودداری از انجام 

سوره صافات کلمه مسئول با عبارت  93سوره اسراء و  34کاری استعمال شده چنانکه در آیه 

کلکم راع و »و نيز در حدیث « وقفوهم انهم مسئولون»و « وافوا بالعهد ان العهد کان مسئول»

این معنا از مسئوليت مراد بوده است. در اصطلح حقوقی عبارت است « کلکم مسئول عن رعيته

از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای 

درباره مفهوم مسئوليت مدنی برخی بر این  9قانونی آن بر حسب نوع مسئوليت متفاوت است.

اند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او دهعقي

و برخی نيز آن را عبارت از مسئوليت شخص در برابر خسارتی که آن  3مسئوليت مدنی دارد

                                                           
 .1،فرهنگ فارسی،چاپ هشتم،انتشارات تبریز،ج1731معین،محمد،. 1
 .22،مسئولیت مدنی،چاپ اول،نشر میزان.ش1731باریکلو،علیرضا،. 2 
 13ایقاء( چاپ دوم،شرکت انتشار،ش -)قرارداد،اعمال حقوقی 1731کاتوزیان،ناصر،. 3 
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شخص یا شی ء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنين مسئوليت شخص بر اثر 

  عریف نموده اند.تخلف از انجام تعهدات قراردادی ت

 هدف مسئولیت مدنی (9-9

در هدف مسئوليت مدنی بحث بر سر این است که این نوع مسئوليت در عمل چه نيازها و چه 

هدف مسئوليت مدنی جبران »سازد. مرسوم است که می گویند هدفهایی را برآورده می

یگران از ارتکاب خسارت زیان دیده و تسلی خاطر وی،مجازات خطاکار و بازداشتن فاعل و د

 9«.مجدد فعل زیانبار و ایجاد صلح و ثبات و برقراری اخلقی خاص در جامعه است

 جلب رضایت زیان دیده)تأثير رضایت زیان دیده در جبران خسارت(:  (9-9-9

زیان دیده از جهات مختلف در کانون توجه مسئوليت مدنی قرار دارد و حقوق، در ایجاد این 

نوع مسئوليت بيشتر متوجه زیان دیده است تا وارد کننده زیان، چنان که برخی بر این باورند 

که مبنای اصلی مسئوليت مدنی تضمين حقوق زیان دیده و حمایت از او می باشد. برخلف 

گمان می شود جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول تنها هدف مسئوليت  آنچه معمولً 

مدنی در ارتباط با زیان دیده نيست بلکه جبران و جلوگيری از ورود خسارت در آینده و رفع 

تجاوز نسبت به حقوق خواهان نيز یکی از هدف های مسلم مسئوليت مدنی است.جبران 

اهيت اقتصادی و مالی ندارد و کاملً معنوی است، خسارت بر آسيب ناشی از حقوقی که م

ممکن نمی باشد. از این رو برای توجيه آن باید هدف دیگری را برای مسئوليت مدنی در نظر 

گرفت که همانا ارضاء خاطر یا دلجویی از زیان دیده است و پرداخت مبلغی به زیان دیده تنها 

صورت می گيرد. صدور حکم بر الزام جهت ایجاد تعادل روانی و احساساتی زیان دیده 

خوانده به پرداخت خسارت تنبيهی به عنوان راهکاری برای اثبات حقانيت خواهان که در 

حقوق برخی کشورها مورد استفاده قرار می گيرد نيز چنين هدفی را دنبال می کند. )خسارت 
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احوال استثنایی  تنبيهی نوعی پرداخت خسارت است که به هنگام ضرر و در شرایط و اوضاع و

 9از سوی دادگاهها داده می شود(.

 ( هدف مسئوليت در ارتباط با عامل ورود ضرر9-9-9

هدف دیگر مسئوليت مدنی تنبيه و مجازات خصوصی عامل زیان  است که توسط زیان دیده 

ه با تحميل مسئوليت بر او محقق می شود زیرا او با انجام فعل زیانبار به منافع مشروع زیان دید

تجاوز و تعدی نموده است و تحميل مسئوليت بر او موجب می شود که اولً نتایج و پيامدهای 

فعل زیانبار را خود تحمل می کند ثانيًا تحمل این پيامدها موجب می شود که او احتياط 

بيشتری نماید و از انجام مجدد چنين عملی اجتناب کند. در حقوق نيز به اعتقاد بسياری از 

ن پيشگيری از روی دادن حادثه زیانبار از جبران خسارت مهمتر است پس اگر چه حقوقدانا

صرف مسئول بودن اشخاص و اعمال و مقررات مسئوليت مدنی موجب احتياط بيشتر آن می 

شود اما این هدف مستقيم و اصلی مسئوليت مدنی نيست، بلکه وجود مسئوليت مدنی مستلزم 

از این رو در باور این عقيده که بازدارندگی یکی از وجود احتياط بيشتر اشخاص می شود 

 9کارکردهای مهم مسئوليت مدنی است، تردیدی وجود ندارد.

 ( ایجاد نظم در جامعه با جلوگيری از اقدامات سایر اشخاص9-9-3

حقوق خصوصی با تضمين حقوق و آزادی شهروندان از این طریق نقش نظارتی حقوق  

آنچه مسلم است اینکه در صورت نبودن مسئوليت مدنی اشخاص عمومی را برعهده می گيرد. 

تنها منافع خود را در نظر می گيرند و خواسته های شخصی را بر ایمنی دیگران ترجيح خواهند 

داد. لذا ضمانت اجراهای مسئوليت مدنی افراد را وا می دارد تا به منافع سایرین نيز توجه کنند 

جتماعی مطلوب است در پيش گيرند این امر البته در دراز و همواره رفتاری را که از نظر ا

مدت ميزان حوادث و خسارت ناشی از آن را به ميزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. از این 
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رو شایسته این است که با برقراری ضمانتهای دیگری چون ضمانت اجراهای کيفری، صنفی، 

  9کرد.اداری و مالی به هدف تامين نظم در جامعه اقدام 

 اقسام مسئولیت مدنی: (9-3

بر مبنای این مسئوليت رابطه دینی ویژه ای بين زیان دیده و مسئول به وجود می آید که زیان 

دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور 

هی ناشی از عدم معمول با دادن پول انجام می پذیرد. اما این ضرر از حيث منشأ ایجاد گا

اجرای عقد است و گاه در اثر واقعه ای مادی بدین سبب مسئوليت مدنی به دو شعبه تقسيم می 

 شود، مسئوليت قراردادی و مسئوليت غيرقراردادی.

 ( مفهوم مسئوليت قراردادی9-3-9

برخی بر این عقيده اند که مسئوليت قراردادی عبارت از مسئوليت کسی است که به موجب 

از عقود معين یا غير معين تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تأخير در انجام عقدی 

آن خسارتی به متعهدله وارد نماید که در این صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را 

جبران کند. براین اساس مسئوليت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتيجه عدم 

برخی نيز عقيده دارند که مسئوليت قراردادی مسئوليت  9توسط متعهد می باشداجرای قرارداد 

دهند و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد متعهد در عقد است که یا تعهد خود را انجام نمی

تعهد ناشی از عقد  نموده است به پایان نمی رساند. به بيان دیگر در مسئوليت قراردادی متعهد، 

نمی آورد خواه در انجام ندادن تعهد، تعمد داشته و خواه عدم انجام بواسطه مسامحه را به جا 

البته مسئوليت قراردادی را نباید با تعهد قراردادی اشتباه نمود زیرا تعهد قراردادی  3متعهد باشد.

ریشه در اراده انشایی داشته و مولد اراده و خواست طرفين است در حالی که مسئوليت 

جزای عهدشکنی بوده و بخشی از مسئوليت مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد قراردادی 

کند بلکه نقض یک تعهد که عملی غير انشایی است سبب تحقق آن به شمار می رود از نمی
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این روست که با توجه به منشأ پيدایش این مسئوليت که به نوعی با قرارداد در ارتباط است آن 

 9گویند.می را مسئوليت قراردادی

 ( ماهيت مسئوليت قراردادی9-3-9

برخی را عقيده بر این است که مسئوليت قراردادی اثر عقد است چنانکه در قانون مدنی    

به بعد زیر عنوان اثر  9946فرانسه مسئوليت قراردادی در بخش چهارم از فصل سوم و در مواد 

 تعهدات قرار گرفته است و در 

مده که مسئوليت قراردادی از آثار تعهدی است که در قرارداد ميان نظریه مرسوم اینگونه آ

دو طرف موجود بوده و تخطی از تعهد مذکور سبب مسئوليت است. بر مبنای این نظریه 

  9؛مسئوليت قراردادی ناشی از تراضی است و باید در قلمرو عقد قرار گيرد.
 مفهوم مسئولیت غیرقراردادی( 9-4

هيچ پيمانی با یکدیگر ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به در فرضی که دو شخص 

دیگری ضرر می رساند، مسئوليت غير قراردادی یا خارج از قرارداد محقق است. مسئوليت 

غيرقراردادی مسئوليت جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون و عرف 

د که مسئوليت غيرقراردادی، مسئوليت ناشی از خطا محسوب می شود. همچنين گفته می شو

نقض تکليفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است. چنين تکليفی در مقابل اشخاص 

بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوی برای مطالبه خسارت تقویم نشده، قابل جبران 

  3است.

 ( ماهيت مسئوليت غيرقراردادی9-4-9

این عقيده اند که الزام به جبران خسارت در مسئوليت غيرقراردادی منطبق با حقوقدانان بر 

وقایع حقوقی می باشد که در دسته بندی اسباب ایجاد تعهد از آن نام برده شده و مشتمل است 

بر رویدادهایی که اثر آن به حکم قانون معين می شود. چنانکه در قانون مدنی به اثر این وقایع 
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مات خارج از قرارداد و ضمان قهری اشاره شده است. از اینرو برخی معتقدند تحت عنوان الزا

 هيچ اصطلحی همانند وقایع حقوقی نمی تواند »که 

اسباب پراکنده و گوناگون تعهدات قهری را در خود جمع کند و بر این اساس استدلل می 

  9«کنند.

 ارکان تحقق مسئولیت غیرقراردادی:( 9-1

 ار( فعل زیانب9-1-9

بر این اساس، فاعل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده به دیگری است که عمل 

زیانبار منتسب به او باشد. و نيز در صورتی فاعل فعل زیانبار مسئول عمل خویش است که عمل 

بدون »قانون مسئوليت مدنی نيز به عبارت  9در ماده  9شخص بدون مجوز قانونی صورت پذیرد.

اشاره شده است یعنی اگر فعل با مجوز قانونی انجام گيرد شخص مسئول « نونیمجوز قا

خسارت ناشی از آن نيست. )هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتيجه بی احتياطی به جان 

یا سلمتی یا مال یا آزادی یا حيثيت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون 

یده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود. برای افراد ایجاد گرد

قيد خلف قانون در »برخی عقيده دارند:  مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.(

فعل زیانبار بدین علت است که چه بسا شخص به لحاظ عدم پيش بينی یا بطور عمد موجب 

  3«نيست، نمی توان او را مسئول قلمداد کرد.خسارت شود ولی چون عملش مورد منع قانون 

 ( ورود ضرر9-1-9

در قانون مدنی ایران، در هيچ ماده ای از وجود ضرر و خسارت به عنوان رکن اصلی 

 996و  996و مواد  999مسئوليت مدنی نامی به ميان نيامده است اما در مواردی از آن نظير ماده 

به نظر عدم ذکر تعریف از واژه خسارت و سکوت  کلمه خسارت بکار رفته است و ازاین حيث
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