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 مقدمه .1

 از منظور .است پذیریمسئولیت ،به رفتار فردی مرتبط اجتماعیِ  مسائل ترینبنیادی از کیی

 .کند دفاع آن از بتواند و بوده گوپاسخ ،اشهشدانجام عمل مقابل در فرد که است آن پذیرییتمسئول

 به ملزم وشود ه میشناخت خاطی فرد آن ،نباشد کافی ،شدهانجام نامطلوبِ عمل توجیه کهیدرصورت

 اجتماعی علوم کتب در که جاستبدان تا پذیریمسئولیت اهمیت .است یشخو عمل سوء اثر جبران

 این اهمیت بتوان تا کنندمی آشنا پذیریمسئولیت مفهوم با را انآموزدانش ،متوسطه و ابتدایی مقاطع

 مهمی بخش است ممکن و اشتهد نقش اجتماعی ۀآیند در که کرد روشن افرادی برای را مهم ۀمقول

 برای پذیریمسئولیت و مسئولیت مکرر بیان روازاین ؛گیرد قرار آنان دوش بر مملکت مسئولیت از

 .کرد توجه بدانباید  آموزشی مقاطع تمام در ودارد  اهمیتآموزان دانش

 ،قیقد عدالت اجرای هایراهکار از یکی .دارد ایویژه جایگاه مسئولیت نیز حقوق فلسفه در

 در گذارقانون .ه استگرفت خود به خاصی موقعیت حقوقی منابع در مهم این و است پذیریمسئولیت

 بحثبر مبنای تعالیم فقهی،  ،1113 مصوب مدنی مسئولیت قانون و 1111 مصوب مدنی قانون

 بحث این .کندمی ملزم خود عمل سوء اثر جبران به را خاطیاست و  کشیده یشپ را مدنی مسئولیت

 ،حقوقی عمومی عرف صورت به مدنی مسئولیت وبازتاب یافته  مختلف قوانین در حقوقی مهم

 جبران مستوجب نوبت چند در و دهد انجام مختلفی خطاهای فرد است ممکن .است پذیرفته شده

؛ برای است مرتبط نیز کیفری مسائل به مدنی مسئولیت از ناشی خسارت جبران گاه .شود خسارت

 با و کشور کیفری قوانین موجب به دیه پرداخت آنکه وجود با ،رانندگی تصادف یک درمثال، 

 است. مسئولیت مستوجب خاطی برای ،شودمی انجام کیفری هایدادگاه رسیدگی

 و قراردادی مدنی مسئولیت شامل گسترده بحث دو به را مدنی مسئولیت توانیم کلیطوربه

 در و است برگرفته در را حقوقی و فقهی منابع از رگیبز بخش ،قراردادها مبحث .کرد تقسیم قهری

 مستوجب ،قراردادی تعهدات اجرای در قصور هرگونه روازاین ؛دارد جای خصوصی حقوق حیطه

 در را غیرقراردادی و قراردادی بندیِتقسیم اندانحقوق بیشترِ  ،جهت همین به و است مدنی مسئولیت

 بندیتقسیم چنین به قائل اندانحقوق از یدیگر ۀعد ،مقابل در .اندداده انجام مدنی مسئولیت مورد

 .معتقدند مدنی مسئولیت وحدت به و نبوده

است.  مدنی مسئولیت تعدد ،است پذیرفته شده عرفی صورت به کنونی ییقضا نظام در آنچه
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 ظریهن به توجه با اما ،دنداربا هم تفاوت  قهری و قراردادی ۀحوز دو در مرتبط دعاوی به رسیدگی

کرد  بررسی ییقضا نظام حقوقی تشریفات بر را عقیده این اجرای آثار توانمی ،مدنی مسئولیت وحدت

 و است مشهور فرانسه در یگذارقانون ۀسابق اینکه به توجه با .است پرداخته آن به پژوهش این که

 پژوهش ،استده نگاشته ش اروپایی کشوراین  الگوی اساس بر حدی تا نیز کشورمان مدنی قانون حتی

 ـ تحلیلی روش با ،فرانسه و ایران حقوق در مدنی مسئولیت تعدد نظریه آثار بررسی هدف باحاضر 

 گرفتندرنظر با ،مدنی مسئولیت حقوقی منابع که رسدمی نظر به چنین .است پرداخته تحقیق به توصیفی

 با است. پذیرفته را مدنی لیتمسئو تعدد ،عرفی حقوق حالیندرع و اندشده نگاشته رویه وحدت نظریه

 قوه زحمت کاهش مثبتی در تأثیر کهکرد  اجرا را وحدت نظریه توانمی حقوقی منابع عمومیت به توجه

 .است واردآن  هایی نیزانتقاد حالیندرع ودارد  متنوع هایدادرسی فرایند در هقضایی

 مدنی مسئولیت .3

 ،دهخدا) مؤاخذه و تعهد، (45 :1131 ،معین) مریا انجام به بودنموظف معنی به لغت در مسئولیت

 متمدن جامعه معنای به لغت در نیز مدنی .است آمده (12 :1135 ،عمید) سرپرستی و (41 :1135

 (41 :1131 ،معین) شهری مسائل و (54 :1131 ،دهخدا) مدینه به منتسب (،412 :1135 ،عمید)

 Responsabilite Civile فرانسوی اصطلاح ۀترجم ظاهراً مدنی مسئولیت ،حقوقی اصلاح در .است

 شده وارد دیدهیانز به وی عمل ۀیجدرنت که ضرری جبران به زیان ورود عامل الزام از است عبارت و

 (.54 :1371 ،1استارک) است

 مدنی مسئولیت حقوقی منابع .3-3

 دیگر نسبت به قانون این قدمت .است مدنی قانون ،مدنی مسئولیت با مرتبط حقوقی منبع ینترمهم

 طی ،مهم حقوقی منبع این در .است اندانحقوق تأیید مورد آن فراگیری و بوده بیشتر قوانین

 پرداخته اجتماعی زندگی گوناگون هایبخش در افراد حقوق مورد در بحث به مختلف هایفصل

 طرفین فتکالی و حقوق کهاست  آمده آن هایبخش از یکی در زوجین روابط؛ برای مثال، استشده 

 .است تعریف شده مدنی مسئولیت ،وظیفه هر از تخطی برای و کندمی تشریح زوجیت روابط دررا 

 یک در طرفین حقوق برشمردن ضمن و پرداخته قراردادها بحث به مدنی قانون از دیگری بخش
                                                      
1. Starck 
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 از ،یمدن قانون وسعت به توجه با .استقائل شده  مدنی مسئولیت ،تعهدات کنندهنقض برای ،قرارداد

 و ترینقدیمی از حقوقی منبع این که شودعنوان می چنین تنها و شده پرهیز مورد این در بیشتر بحث

 .شوند مصوب آن ۀپای برباید  قوانین دیگر کهاست  مدنی مسئولیت با مرتبط حقوقی منابع معتبرترین

 تصویب به هماد شانزده بر مشتمل مدنی مسئولیت قانون نام با یدیگر قانون 1113در سال 

 بدون کس ره: »قانون این یکم ماده موجب به .است اعتبار دارای نیز اکنونهم و رسید مجلسین

 شهرت یا حیثیت یا یآزاد یا مال ای یسلامت یا جان به احتیاطییب ۀیجدرنت یا عمداً قانون مجوز

 کهکند  وارد یاهلطم شده است، ایجاد افراد یبرا قانون موجب به که ییگرد حق هره ب یا یتجارت

 این «.است خود عمل از یناش خسارت جبران مسئول ،شود یدیگر یمعنو یا یماد ضرر موجب

 .داردیم بیان را مدنی مسئولیت تعریف ،مهم اصل

 ،زیان ۀواردکنند عمل که یمورد در .است شده بحث معنوی خسارت مورد در ،دوم ماده در

 به را او ،امر ثبوت و یدگیرس از پس دادگاه ،باشد شده دیدهیانز یمعنو یا یماد خسارت موجب

 هایتخسار از یکی موجب تنها زیان واردکننده عمل چنانچه و کندمی محکوم مزبور خسارات جبران

 .کرد خواهد محکوماست،  کرده وارد که هاییتخسار نوع همان جبران به را او دادگاه ،باشد مزبور

 .است غیرممکن تقریباً  معنوی خسارت دقیق تعیین .دارد الکامن با ایویژه شباهت دوم ماده

 واحوالاوضاع به توجه با را آن جبران کیفیت وروش  ،زیان میزان دادگاه ،سوم ماده موجب به

 ،مدیون آنکه مگر ؛کرد تعیین یمستمر صورت بهتوان نمی را زیان جبران .کرد خواهد تعیین هیقض

 .کند تجویز را آن قانون آنکه یا بدهد آن پرداخت یبرا یمقتض تأمین

است  داشته بیان ازدهمی ماده ،است حقوقی ینهاد خود که دولت به مدنی مسئولیت تعمیم در

 یا عامدانه ،یفهوظانجام مناسبت به هاآن هب وابسته هایهمؤسس و هایشهردار و دولت کارمندان اگر

 یول ،هستند خسارت جبران مسئولشخصه کنند، به وارد ی راخاص هایتخسار احتیاطییب ۀیجدرنت

مرتبط  هاهمؤسس و هااداره لیوسا نقص به ونباشد  آنان عمله ب مستند وارده هایتخسار هرگاه

 نیز دولت تیحاکم اعمال مورد در .است مربوطه ۀمؤسس یا اداره ۀعهد بر خسارت جبران ،باشد

 ضرر موجب آید عمل به قانون طبق یعاجتما منافع تأمین برای ضرورت برحسب که اقداماتی هرگاه

 .دبو نخواهد تخسار پرداخته ب مجبور دولت ،شود یدیگر

 همین در است، غیرعمد به عمل قتل تبدیل در حقوقی تعبیرات از یکی که خود از دفاع مسئله
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 موجب مشروع دفاع مقام در که کسی ،پانزدهم ماده موجب به است. قرار گرفته استناد مورد قانون

 خسارت اینکه بر مشروط ؛نیست خسارت مسئول ،شوددیگری  شخص یمال ای یبدن هایتخسار

 .باشد دفاع با متناسب متعارف برحسب وارده

 مدنی مسئولیت انواع .1-3

 در واقع .است (قهری) قرارداد از خارج و قراردادی مسئولیت شامل عام معنای در مدنی مسئولیت

 أَوفوا ءَاَمنوا الَّذینَ  أیَهاا ی» ۀشریف آیه .دارد مدنی مسئولیت دیبنتقسیم در مهمی نقش قرارداد عنصر

 مرتبط فقهی هایتفسیر مبنای ،(5 :دهئما) «کنید وفا هاپیمان به ،ایدآورده ایمان که کسانیای  بِالُعقودِ...

 اریخودد زمینه این در بیشتر بحث از ،قراردادها مبحث وسعت به توجه با .قراردادهاست و عقود با

 مسئولیت روازاین ؛است قرارداد یک اثر ینترمهم ،تعهد کهشود می اشاره نکته این به تنهاکنیم و می

 .شده است تقسیم قهری و قراردادی یمتقس بخش دو به مبنا همین بر مدنی

 قهری مسئولیت از را قراردادی مسئولیت ،فرانسه مدنی قانون از پیروی به مسئولیت مدنی انونق

 قراردادی مدنی مسئولیت قواعد .است داده اختصاص را ایجداگانه مبحثهریک  به و کرده تفکیک

مسئولیت  انونق 212 تا 221 مواد در «یطورکلبه تعهدات و عقود» باب سوم فصل دوم مبحث در

 مدنی مسئولیت قواعد اما ؛است آمده «تعهدات اجرای عدم از حاصله خسارات در» عنوان ذیل مدنی

دنی م انونق در اند.آمده قانون همان 115 تا 121 مواد رد تسبیب و اتلاف مبحث دو در غیرقراردادی

 به 1122 تا 1242 مواد و اندیافته اختصاص قراردادی مسئولیت به 1213 تا 1211 مواد نیز فرانسه

 دو به مدنی مسئولیت اولیه بندیتقسیم (.51 :1135 ،بزرگمهر) اندپرداخته قرارداد از خارج مسئولیت

 نظام دو هر .است فرانسه و ایران حقوق اشتراک وجه نخستین ،ردادیغیرقرا و قراردادی بخش

بازتاب  خود حقوقی منابع در را آن و اندبرده پی افراد مسئولیت بر قراردادها تأثیر اهمیت به ،حقوقی

 .باشد آندهندۀ بازتاب تواندمی و ندارد تناقضی اسلامی فقه با بندییمتقس این .اندداده

 به افرادی یا فرد آن در و شود منعقد قراردادی ،گروه یا فرد قالب در اشخاصی بین کهیدرصورت

 این تحقق کهیدرصورت ،ندازندابی وقفه قرارداد اجرای در یا دنکن وارد خسارتی ،قرارداد دوم طرف

 در و حالت این عکس شرایط در اما ،آیدمی وجود به قراردادی مسئولیت ،شود باتاث وارده زیان

 تکلیف ،قهری مسئولیت در واقع .است قهری مسئولیت بر اصل ،تردید و ردموا احراز عدم صورت

https://www.vekalatonline.ir/tags/13795/قراردادی/
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 (.1135بزرگمهر، ) است شده یجادا قراردادی ایرابطه بدون که است خسارتی جبران به

 مدنی مسئولیت وحدت .1

 آثار البته که استبااهمیتی  نظری مباحث از قهری و قراردادی مسئولیت تعدد یا وحدت مسئله

 است؛ داده نشان را خود اهمیت مدنی مسئولیت احثمب ۀهم در موضوع این .نیز دارد مهمی حقوقی

 دیدهیانز تقصیر اثبات در ،جبرانقابل خسارت میزان در ،مسئولیت ۀدامن و حدود تعیین در جمله از

 مرور ،صالح دادگاه ،رسمی مطالبه ،خواسته سبب و موضوع مانند خسارت ۀمطالب تشریفات در و

 موجب ،قهری و قراردادی مسئولیت تعدد یا وحدت فتنپذیر بنابراین ؛غیرهو حاکم قانون ،زمان

 .شودیم صالح محاکم و حاکم قوانین ،قوانین تعارض ،دادرسی آیین خاص و متفاوت قواعد جریان

 طرفداران به که دارد وجود عمده دیدگاه دو ،قهری و قراردادی مسئولیت تعدد یا وحدت ۀدربار

 .هستند معروف تعدد و وحدت

 قهری و قراردادی مسئولیت تعدد فدارانطر دیدگاه .3-1

 :دارند تمایز و با مسئولیت قهری تفاوت ،ذیل عناصر در قراردادی مسئولیت ،گروه این نظر بر اساس

 هدف در تفاوت .3-3-1

 و شودمی تشکیل طرفین اقتصادی توسعه و افزایش برای قرارداد معتقدند مسئولیت تعدد طرفداران

 مسئولیت در هدف روازاین ؛است بودنارادی و درآمدزا ،سازنده قراردادی مسئولیت ویژگی

 قهری مسئولیت در هدف ولی است، طرفین اموال ۀتوسع و پیشرفت و صیانت و حفظ ،قراردادی

 و هعجام افراد به اضرار از جلوگیری و عمومی نظم تأمین ،جامعه موجود اموال از صیانت و حفظ

 (.112 :1351 ،1اسمین) است شهروندان آزادی تضمین

 مسئولیت منبع و مبنا در تفاوت .1-3-1

 جامعه افراد ۀهم ازآنجاکه و شده خسارت دچار جامعه در فرد عنوانبه دیدهزیان ،قهری مسئولیت در

 به ملزم زیان ورود عامل ،قانون اساس بر ،باشد احترام مورد شانمال و جان باید و هستند حق دارای

                                                      
1. Esmein 

https://www.vekalatonline.ir/tags/13795/قراردادی/
https://www.vekalatonline.ir/tags/13795/قراردادی/
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است  طرفین ۀاراد به احترام و تعهد نقض بر قراردادی مسئولیت اساس ولی ؛است خسارت جبران

 .است قرارداد و اراده حاکمیت ،خسارت جبران مبنای و ریشه و کندمی ایجاد مسئولیت فرد برای که

 قانون ،قهری مسئولیت ۀریش واست  انشایی ۀاراد ،قرارداد از ناشی تعهد ۀسازند و ریشه در واقع

 (.114 :1174 ،کاتوزیان) است

 اراده و قلمرو در تفاوت .1-3-1

 قلمرو به تفاوت این و است متفاوت مسئولیت دو این ماهیت معتقدند نظریه این طرفداران از برخی

 بر ناظر بیشتر مسئولیت ،قراردادی یتمسئول در .گرددیبرم گذارقانون اراده و متعاقدین ۀاراد

 موجود مال تلف بر ناظر بیشترمسئولیت  ،قهری مسئولیت در کهیدرحال ،است منافع از محرومیت

 (.215-217 :1115 ،شبیری وحدتی) است

 وحدت نظریه طرفداران دیدگاه .1-1

 ،است واحد قهری و قراردادی مدنی مسئولیت منبع و مبنا ،ماهیت معتقدند اندانحقوق از گروهی

 به و است عهد نقض آن مبنای بلکه نیست مربوط طرفین تراضی و اراده به قراردادی مسئولیت زیرا

 است دیدهیانز به وارده زیان جبران قانونی تکلیف و وظیفه دو هر ماهیت در واقع ؛گرددمیبر قانون

 مسئولیت در و واسطه بدون و مستقیم غیرقراردادی مسئولیت در که خیزدیبرم قانون از دو هر و

 ،شهیدی) شودیم زاییده قانون از طرف دو ۀاراد همکاری و قرارداد ،واسطه با و غیرمستقیم قراردادی

 با و است مدنی مسئولیت نوعی نیز قرارداد تعهدات ندادنانجام از ناشی ضمان بنابراین ؛(11 :1111

 کرد بررسی مجموعه یک زیر را دو هر توانیم که دارد قرابت چندان قرارداد از خارج هایالزام

 (.121 :1111 کاتوزیان)

 شده یانب قهری و قراردادی مسئولیت تعدد یا وحدت ۀدربار که هایینظرفاختلا از رنظصرف

 از شانتفکیک ،مسئولیت تحقق ارکان و ماهیت در نوع دو این یکسانی رغمبه رسدمی نظر به ،است

 هایتفاوت ،تحقیق این در .است اهمیتبا بسیار ،خسارت ۀمطالب تشریفات در زمینه عملینظر 

 و ذاتی صلاحیت ،دربارۀ مرور زمان قواعد ،خواسته سبب و موضوع در قهری و قراردادی مسئولیت

 و حاکم قانون و داخلی قوانین در تعارض ،رسمی ۀمطالب ،دعاوی این به کنندهیدگیرس مراجع محلی

 .است قرار گرفته مورد بررسی وغیره دعاوی اثبات ادله
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 مدنی مسئولیت ثبوت .1-1

 ،اساس همین بر .شودیم گرفته نظر در تعهدات انجام سنحُ برای ییاهضمانت ،قراردادها در معمولاً

 قانون .کرد وفصلحل دادگستری به مراجعه بدون را قراردادها در موجود هایاختلاف عمده توانیم

 را تعهدات دقیق اجرای به الزام یتنها درولی  ،است شناخته رسمیت به را تعهدات تهاتر نیز مدنی

 تفسیر برای حقوقی یمنبع ،باشد شده نگاشته حقوقی اصول برمبتنی که یردادقرا .است خواستار

 از ناشی خسارت جبران .خواندیفرام تعهدات اجرای به را طرفین مدنی قانون واست  تعهدات

 ممکن ـ لازم ضمانتدریافت  و قرارداد در ماده اینبیان  صورت درحتی  ـ تعهد دقیق نشدنِاجرا

 .ندارد اجرا قابلیت معمولاً آن از خارجولی  ،است

 اگر کهاست  برشمرده را خسارت جبران عمومی شرایط 1113 مصوب مدنی مسئولیت قانون

 ،تعهدات اجرای بر علاوهباید  ،است کرده قصور تعهدات اجرای در که شخصی ،شود داده قرار مبنا

 شده مشاهده وقیحق مثال چند در مورد این .شود محکوم نیز معنوی و مادی خسارت جبران به

 بسیار تعهدات بهنکردن عمل نامطلوب اثر که مواردی در تنها که استاین  توجهقابل ۀنکت اما ،است

 خسارت جبران مستوجب تواندیم ،باشد وابسته آن به یممستق وارده خسارت و ،است بوده شدید

 تمامی برای آن ایاجر واست  نشده انجام یتیمحکوم چنین ،معمول رطو به اما ،شود خاطی توسط

 و عادی صورت به روازاین ؛است خارج هقضایی قوه توان از عمل در ،قراردادها با مرتبط دعاوی

 حقوقی منبع ،باشد نافذ و صحیح عقد جزء قرارداد اگر کهاست  شده برداشت چنین ،اولی حکم

 .ندارد جودو خاطی برای تعهدات به عمل از خارج مسئولیتی صورت این غیر در شود؛می لحاظ

 خاطی برای را مدنی مسئولیت توانیم ،باشد شدید تعهدات به نکردنعمل منفی آثار اگر یتدرنها

 (.15 :1111 ،شهیدی) برشمرد

 تهیه دوباره «یدهدخسارت مورد» تنها ـ امکان صورت در ـ قهری مدنی مسئولیت مورد در

 به نیز معنوی هایخسارت .ودشیم پرداخت مالی خسارت ،امکان عدم صورت درولی  ،شودیم

 ارتباط کهیدرصورت واست  شده شناخته رسمیت به دنیم سئولیتم انونق اولیه مواد موجب

 چنین در .کرد تعیین مالی خسارت آن برای توانیم ،رسد اثبات به قهری خطای با معنوی خسارت

 برای تلاش ،اندکرده رودو یامسئله چنین به غیرارادی و قهری صورت به طرفین ازآنجاکه ،یموارد

 در که است حالی در این ؛شودیم مراجعه کارشناسان نظر به معمولاً و است ترسخت طرفین رضایت
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 ییهاضمانت نیز تعهدات دقیق اجرای برای و ،ذکر شده اختلاف حل مرجع معمولاً  ،قراردادی مسائل

 برای تدابیری و داده را هااختلاف بروز احتمال ابتدا طرفین ،قرارداد یک در در واقع .شوددریافت می

 درگیر ناگهان ،ایزمینهیشپ هیچ بدون است ممکن طرفین ،قهری مسائل در اما ،اندیشیدهاند آن

 ،اساس این بر(. 15: 1111)شهیدی،  ندارند را لازم آمادگی آن حل برای که شوند هاییاختلاف

 شرایط در و دانست قهری و قراردادی بخشِ دو به شدهیمتقس را مدنی مسئولیت اولی حکم توانمی

 رسمیت به فرانسه و ایران حقوقی نظام دو هر در مسئله این .خواند معتبر را وحدت ۀنظری ،خاص

 .استبازتاب یافته  قانون در وشناخته شده 

 قهری و قراردادی مسئولیت دعاوی در خواسته .1

 داشته دادگاه از خواسته نوع دو اختلاف وعموض اساس بر تواندمی دیدهزیان ،خسارت دعاوی در

 در ضرر ورود احتمال که یبارزیان عمل انجام تکرار یا شروع از جلوگیری درخواست نخست .باشد

 که کرد عملطوری  باید ،دارد وجود ضرر تحمیل بیم که ییجا در یگردعبارتبه ؛دارد وجود آینده

 اصل طبق و نبوده خسارت ورود منتظر که تاس این هدف در واقع .شود جلوگیری آن وقوع از

 (.115 :1131 ،حیاتی) دارد نظر آینده به کهایجاد شود  یمدرن مدنی مسئولیت ،احتیاط

 ینجاا در که است شده وارد گذشته در که بوده خسارتی جبران دنبال به خواهان که است این دوم

 به اعتقاد صورت در ،مدنی لیتمسئو دعاوی در .شودیم رسیدگی وارد ه،خواست اساس بر قاضی

 یا جسمانی تمامیت ،اموال بر وارده زیان که از این جهت هاخواسته نوع ،مدنی مسئولیت تعدد

 اختیار حدود ،دادرسی تشریفات و قواعد جریان در و بود خواهد متفاوت ،باشد معنوی سرمایه

 در خواندگان محکومیت عنو و خسارت برآورد میزان ،هاصلاحیت و حاکم قوانین اعمال ،قاضی

 .بود خواهد مؤثر وغیره تعدد فرض

 قراردادی مسئولیت در دعاوی ۀخواست .3-1

 گوناگونی نسبت به یهاواکنش تواندیم متعهدٌله ،کندنمی ایفا را قراردادی تعهد ،متعهد که فرضی در

 علیه موجود یهاواکنش از یکی خسارت جبران .دهد انجام متعهد توسط گرفتهصورت عهدِ نقض

 حق ،فسخ حق اعمال ،تعهد انجام به الزاممانندِ  هاواکنشدیگر  کنار در تواندیم که است متعهد

 (.111 :1135 ،رنجبر) شود مطالبه ،متعهد علیه ثمن تقلیل حق و حبس
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 الزام» و« معامله دادندستبه دلیل از خسارت ۀمطالب ،قرارداد فسخ» مانند هاخواسته این از برخی

 الزام و قرارداد فسخ» مانند هاآن از ایپاره و هستند جمعقابل باهم« معامله ثمن تقلیل ،تعهد ایفای به

 .نیستند جمعقابل و نبوده سازگار هم با «تعهد انجام به

 و شودنمی محسوب مدنی مسئولیت و خسارت دعاوی جزء هرچند تعهد ایفای به الزام دعوی

 در خسارت ورود از دتوانمی دعوی این اما ؛آیدبه شمار نمی دهاقراردا در اجراضمانت ینترمهم

 هااجراضمانت سایر بر ،است موجود تعهد اجرای امکان که مادام روازاین ؛کند جلوگیری آینده

 (.12 :1173 ،پورداراب) داردبرتری 

 تعهد اجرای عدم فرض در ،1173 مصوب مدنی دادرسی آیین قانون 515 ماده بر اساس

 تعهداتی جمله از تعهد موضوع اگر کند. خسارت ۀمطالب تواندیم متعهٌدله ،متعهد توسط ردادیقرا

 به متعهد الزام ضمن تواندمی متعهدٌله ،باشد انجامقابل زمانی هر در و بوده مطلوب تعدد که باشد

 داشته مطلب وحدت ،تعهد اگر اما ؛کند مطالبه را تعهد اجرای در تأخیر از ناشی خسارت ،تعهد انجام

 ،تعهد انجام عدم صورت در ،است بوده مطلوب متعهٌدله برای شدهیینتع زمان همان در تنها و

 قرارداد ،تعهد ندادنِانجام با زیرا ،دارد را تعهد ندادنِانجام از ناشی خسارت ۀمطالب حق صرفاً متعهدٌله

 (.421 :1132 ،حیاتی) شودمی منحل

 حق دائن ،تعهد اجرای در تأخیر صورت در ،باشد نقد وجه مبلغ پرداخت ،تعهد موضوع اگر

 خواهد انون آیین دادرسی مدنیق 522 ماده بر اساس را تادیه تأخیر خسارت و طلب اصل ۀمطالب

 طبق هرچند در واقع .باشد قرارداد فسخ اعلامتواند می ،متعهٌدله هایخواسته از دیگر یکی .داشت

 اگر اما ،هستند قراردادها مفاد اجرای به ملزم طرفین ،قراردادها لزوم اصل و انون مدنیق 213 ماده

 ۀقاعد اینجا در ؛شود محسوب ضرر منبع لزوم اصل و باشد متعهد ضرر به ،قرارداد پایبندی به الزام

 قرارداد فسخ و شودیم منتفی لزوم حکم ،لاضرر قاعده استناد به و است حاکم لزوم قاعده بر لاضرر

 (.113 :1135 ،یزدانیان) بود خواهد قرارداد در خسارت جبران و ضرر دفع برای ایوسیله

 جبران ،خیارات از برخی مبنای در واقع .باشد قاعده این از مصداقی تواندمی دنیم انونق 411 ماده

 غیره.و ثمن تأخیر و صفقه تبعض ،عیب خیار ،شرط از تخلف خیارمانندِ  است لاضرر ۀقاعد و خسارت

 انون مدنیق 471 ماده و فعل شرط از تخلف مورد در انون مدنیق 213 ماده ملاک از استفاده با

 میسر او اجبار و دنکن اجرا را تعهدش ،متعهد هرگاه یطورکلبه که کرد استنباط توانمی ،اجاره ۀدربار
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 ،422 مواد موجب به همچنین ؛(214 :1111 ،کاتوزیان) کند فسخ را قراردادش تواندیم متعهد ،نباشد

 را قیمت کسری ۀمطالب و ثمن تقلیل حق له متعهد ،موارد برخی در انون مدنیق 115 و 114 ،427

 .داشت خواهد متعهد یهعل

 هایاجراضمانت 1217 ماده در صراحتبه (2211 فوریه 12 اصلاحیه) انون مدنی فرانسهق در

 از خسارت جبران ویدع ۀخواست تواندمی هااجراضمانت این که است شده بینییشپ عهد ضنق

 به الزام ،متعهدٌله تعهد اجرای تعلیق و حبس حق شامل هاخواسته این .باشد دیدهیانز متعهدٌله ۀناحی

 .است تعهد انجام عدم یا تأخیر از ناشی خسارت ۀمطالب ،قرارداد فسخ ،معامله ثمن تقلیل ،تعهد ایفای

 تعهد ،تعهد موضوع که فرضی در اندتومی متعهدٌله 7-1211 و 1-1211 مواد موجب به همچنین

 در که ندارد خسارت ورود اثبات به نیازی امر این و کند مطالبه را دیهأت تأخیر خسارت ،است پولی

 استشده  تعیین درصد 33/1 نقد وجه دیهأت تأخیر قانونی خسارت نرخ میلادی 2221 سال

 (.12 :2213 ،1بودریگورز)

 قراردادیغیر تیمسئول در یدعاو خواسته .1-1

 جبران لیذ هایراه از یکی به دیدهیانز به وارده خسارت ،یرقراردادیغ یمدن تیمسئول یدعاو در

 :است لیذ شرح به یدعاو نیا ۀخواست ،خسارت جبران هاییوهش اساس بر و شودمی

 سابق حالت به وضع اعاده ای ینیع جبران به الزام .3-1-1

 مال ینیع جبران ،غیرقراردادی مدنی مسئولیت در یماد خسارت جبران راه نیترمقدم و نیبهتر

 (.254 :1134 ،وکلیبار) شودیم خسارت جبران املک طور به دیدهیانز از روش نیا در رایز ،است

 مال نیع که یزمان تا .است آمده ادامه در که دریافت کرد مختلف مقررات از توانمی را امر این

 مال دیبا غاصب»انون مجازات اسلامی ق 111 ماده طبق .شود مسترد نیع همان دیبا ،است موجود

 یزمان تا ،کند سرقت را یگرید مال یشخص اگر مثال برای«. دینما رد آن صاحب به ناً یع را وبصمغ

 تواندینم و ندک طرح را مال استرداد یدعو دیبا کمال است، سارق نزد و است موجود مال نیع که

 (.177 :1111 ،انیاتوزک) نباشد مال نیع استرداد انکام هکنیا مگر ،کند مال آن متیق ۀمطالب به اقدام

 را وارید دیبا ،ندک بیتخر را هیهمسا وارید یسک اگر انون مدنی،ق 123 ماده بر اساس نیهمچن
                                                      
1. Rodríguez 
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 ،انیزۀ واردکنند اگر نیز فرانسه حقوق در .ندک پولی خسارت مطالبه تواندینم کمال و بسازد دوباره

 اگر نیبنابرا ؛ندک درخواست یپول غرامت آن یجاه ب تواندینم دیدهیانز ،ندک مطالبه را ینیع جبران

 :2213 ،2برایت و 1بنو) ندک صادر مکح ،اساس آن بر است لفکم یقاض باشد ینیع جبران انکام

 عامل علیه باشد داشته قصد و است شده خسارت متحمل دیدهیانز که فرضی در بنابراین؛ (122

 فراهم آن استرداد امکان و موجود مال موضوع اصل که مادام ،کند خسارت دعوی اقامه ،زیان ورود

 الزام دعوی و بود خواهد دعوی موضوع مال اصل استرداد (دیدهیانز) خواهان دعوی ۀخواست است،

 .نیست استماعقابل (قیمت یا مثل) مال بدل دادن طریق از خسارت پرداخت به

 متیق پرداخت ای لمث تحویل به الزام .1-1-1

 (دیدهیانز و انیز ورود عامل) نیطرف ای نباشد قبل بند اساس بر یدعو طرح انکام هک یفرض در

 را دیدهیانز به وارده خسارت ،متیق یا مثل دادنِ با است لفکم انیز ورود عامل ،ندینما یتراض

 به است واردشده انیز لمعاد هک یزیچ ،فرض نیا در در واقع (.دنیم انونق 111 ماده) کند جبران

 ورود عامل ،روش نیا در معمولاً (.431 :1137 ،یمیرح و ییصفا) شودیم افزوده دیدهیانز ییدارا

 تواندیم پول افتیدر با دیدهیانز کند.می پرداخت خسارت جبران برای دیدهیانز به پول یمبلغ انیز

 .ندک تصرف آن در داندیم مناسب هک ینحو هر به

 است آزاد یقاض .شود نییتع العمرمادام یمستمر ای مقطوع مبلغ صورت به است نکمم غرامت

فرانسه  قانون 44 ماده) ندک انتخاب ،دهدیم صیتشخ ترمناسب ضرر جبران یبرا هک را یاوهیش

 (.54 :2221 ،همکاران و 3بل) (.1315 مصوب یرانندگ حوادث پیرامون

 صورت (ارش) نینامع ای نیمع هید پرداخت قیطر زا خسارت جبران ،زین یبدن خسارات ۀدربار

 سبب به مقدس شرع در هک است یمال هکبل ،ستین شدهتلف عضو ای نفس متیق ای مثل هید .ردیگیم

 است شده مقرر ،ستین قصاصقابل هک یعموم تیجنا ای منفعت ای عضو ،نفس بر یرعمدیغ تیجنا

 .است شده یدق 1132 مصوب مدنی مسئولیت قانون 443 و 441 مواد در موضوع این که

 در مهمی یآرا فرانسه ییقضا هیرو یول ،است ردهکن اشاره یبدن یضررها بهقانون مدنی فرانسه 

                                                      
1. Bueno 

2. Bright 

3. Bell 



 9911 تابستانو بهار ، هجدهم، شماره نهم ه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، دورهفصلنامدو 011

 

 سلامت به صدمه هک یفرض در .استداده  صادر خسارت پرداخت به حکم و ردهک صادر زمینه نیا

 کردنارک قدرت سلب و ییدارو ،یجراح ،کیپزش هایینههز شامل یماد خسارت ،شود وارد یجسم

 یمتوف ورثه ندک فوت یشخص ،خسارت ورود ۀیجدرنت که یفرض در نیهمچن ؛داندیم جبرانقابل را

 از یناتوان ،کیپزش نهیهز) مرگ لحظه تا خسارت ورود لحظه ازرا  یماد هاییانز جبران توانندیم

 دوم شعبه) نندک مطالبه را یومعن خسارت توانندمی اشخاص این نیهمچنکنند.  مطالبه (غیرهو ارک

 (.57 :2213 ،1پارزیال) (1312 نوامبر 21 فرانسه زیتم وانید یمدن

 و ایران اساسی قانون 171 اصل و انون مسئولیت مدنیق 12و 3 ،1 ،1 مواد در ایران گذارقانون

 قابلم در پول پرداخت قابلیت و مسئولیت ایجاد ،1132 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون 14 ماده

 (.113 :1131 ،بابایی) شناخت رسمیت به را معنوی خسارت ایراد

 .است بوده اختلاف و بحث محل گذشته در پول پرداخت طریق از معنوی ضرر جبران فرانسه در

از  معتقدند برخی و دارند نظراختلاف زمینه این در اندانحقوق و است ساکت بارهیندرا مدنی قانون

 پولاست،  شده وارد احساسات و عواطف به که زیانی جبران برای کسی که است زننده اخلاقی نظر

 این و پذیرفته را مالی طریق از معنوی ضرر جبران 1111 سال از فرانسه قضایی رویه ولی .کند مطالبه

 یمعنو ضرر جبران به حکم هادادگاه ۀهم امروزه .است درآمده پایدار قضایی یهرو صورت به قاعده

 جبران به 1141 ماده در 2225 سپتامبر 22 مورخ فرانسه تعهدات حقوق اصلاح طرحیشپ کنند.می

 اموال به ضرر ورود فرض در بنابراین؛ (127 :1131 ،حیاتی) است کرده تصریح معنوی ضرر

 امکانی چنین که فرضی در یا نباشد سابق وضع ۀاعاد امکان که فرضی در تواندمی مشارالیه ،دیدهیانز

 پول معادل دادن طریق از خسارت ۀمطالب حق ،کنند تراضی خسارت دعوی طرفین لیو دارد وجود

 اعتبار و حیثیت کسر و روحی صدمه ورود موجب زیان ورود عامل که فرضی در .دارد را مال

 به زیان ورود عامل الزام و پول ۀمطالب طریق از خسارت ۀمطالب حق دیدهیانز ،شود شخص

 .داشت خواهد را یدجرا در حکم درج و عذرخواهی

 خسارت یدعو در سبب .4

 ماده 4 بند بر اساس آن نییتع و است شده یقانون فیتوص هک است یموضوع جهات مجموعه سبب

                                                      
1. Parziale 
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 عمل است نکمم یمدن یدعو سبب .رسدمی نظر به یضرور رانیا یمدن یدادرس آیین قانون 51

 یدعاو در .باشد (غیرهو یمدن تیسئولم ،غضب ،بیتسب ،اتلاف) یحقوق واقعه ای (قرارداد مثل) یحقوق

 مدنی مسئولیت در که است بارزیان فعل کتر ای فعل از اعم بارزیان فعل ،یدعو سبب ،یمدن تیمسئول

 (.17 :1111 ،شمس) است شده داده شرح ذیل در و است متفاوت غیرقراردادی و قراردادی

 یقرارداد یمدن تیمسئول یدعو سبب .3-4

 از متعهد و باشد حیصح عقد از یناش یقرارداد تعهد است لازم یقرارداد یمدن تیمسئول تحقق یبرا

 یمدن تیمسئول در .شود خسارت متحمل متعهدٌله ،تخلف نیا ۀجینت در و ورزد تخلف یقرارداد تعهد

 املک یاجرا عدم صورت به هک است (فعل کتر) یمنف فعل صورت به بارزیان فعل معمولاً ،یقرارداد

 مثبت فعل با گاه ،یقرارداد یمدن تیمسئول است نکمم البته .شودمی ظاهر یقرارداد دتعه یئجز ای

 یدعو جهت و سبب آنچه بنابراین ؛ندک تلف را قرارداد موضوع مال عمل در یسک هکنیا مثل شود واقع

 رد متعهدٌله هک است یقرارداد تعهد یاجرا تأخیر ای عدم ،دهدیم لکیتش را یقرارداد یمدن تیمسئول

 .کندمی متعهد هیعل خسارت یدعو طرح به اقدام ،طیشرا و انکار ریسا وجود صورت

 یرقراردادیغ یمدن تیمسئول یدعو در سبب .1-4

 هیناح از هک یبارزیان فعلاز  است عبارت یدعو سبب زین یرقراردادیغ یمدن تیمسئول یدعاو در

 باشد مثبت فعل دتوانمی هک شود داده تنسب خوانده به بارزیان عمل و دهدیم رخ انیز ورود عامل

 یافک خسارت و بارزیان فعل نیب تیسبب رابطه صرف ،یدعاو نوع نیا در (.فعل کتر) یمنف فعل ای

 استادان از یبرخ ،فرانسه حقوق در نیست. بارزیان فعل بودنرمجازیغ ای بودننامشروع به ازین و است

اند کرده فیتعر «شدهنقض حق» را یمدن تیسئولم یدعوا سبب ،شاباس و مازوها مانند بزرگ

 (.272 :2213 ،1پالمبو)

 بر را آن و است شده قائل یمدن تیمسئول یدعوا سبب یبرا یگرید مفهوم فرانسه ییقضا ۀیرو

 ای جرم از یناش تیمسئول ای (یمدن قانون 1147 ماده) یقرارداد تیمسئول یادعا مورد هکنیا حسب

 ماده) یگرید فعل از ناشی ای (یمدن قانون 1111 و 1112 مواد) یشخص ریتقص علت به ،جرمشبه

 ماده) واناتیح فعل ای (1114 ماده 1 بند) حفاظت تحت جانِ بی یایاش فعل ای (یمدن قانون 1114
                                                      
1. Palombo 
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 متفاوت ،باشد یگیهمسا از یناش صدمات یحت ای (1111 ماده) ساختمان یخراب علت به ای (1115

 هیئت یأر به است لازم زمینه این در (.است یافته تغییر 2211 اصلاحیه در ادمو شماره البته) داندمی

 بخواهد اگر خواهان» :داردمی بیان که شود اشاره 2221 ژوئیه 7 تاریخ به یزیتم دیوان عمومی

 رد تقصیر اثبات عدم علت به است، بوده خوانده شخصی تقصیر و 1112 ماده بر ابتدا در که دعوایش

 آیین قانون از ایماده در باوجوداین .«کند بیان خود دادخواست در هم را دیگر مبانی باید ،نشود

 تشخیصرأسًا  خود که حقوقی مبانی استناد به را خود یأر دارد اجازه قاضی ،فرانسه مدنی دادرسی

 نددار ابراز را خود دفاعیات و هاهملاحظ بخواهد طرفین از ترپیش آنکه شرط به ؛کند صادر ،دهدمی

 .(272: 2213)پالمبو،  شود رعایت ترافعی دادرسی اصل و

 و شودمی ناشی آن از مسئولیت که انددانسته عملی را سبب ،فرانسوی اندانحقوق از دیگر برخی

 در سبب بنابراین ؛دعوی سبب نه ؛دانندمی دعوی اثبات لیدلا جزء را استناد مورد مواد و خطا نوع

 تیمسئول سبب یمبنا بر یسک اگر و است متفاوت قراردادیغیر با یقرارداد یمدن تیمسئول یدعو

 تقصیر سبب یمبنا بر تواندیم دوباره ،شود ستکش به ومکمح و ندک دعوا طرح ،قراردادیغیر یمدن

 شد نخواهد جدید دعوی شامل «شدهقضاوت امر اعتبار» قاعده وکند  یدعو طرح یقرارداد

 همان در نیز حکم ،کندمی رسیدگی خاصی فعل نتایج به دادگاه راگ همچنین ؛(74 :1135 ،بزرگمهر)

 بیان را خود ادعاهای تمام دادرسی یک در کرد مجبور را مدعی تواننمی در واقع .دارد اعتبار باره

 .نیست مسئول کند ثابت طورکلیبه نیز خوانده و کند

 به تنها دادگاه ،کند خسارت ۀمطالب ،اشیا از ناشی مدنی مسئولیت سبب به کسی اگر دیگر سوی از

 ملزم زیان جبران به قرارداد از تخلف سبب به را خوانده ندارد حق و کندمی رسیدگی سبب همین

 مدنی مسئولیت دعاوی در رسدمی نظر به بنابراین؛ (1327 نوامبر 21 ،فرانسه دیوان یأر) سازد

 ارتکابی عمل دادرس .است گرفته صورت خوانده توسط که است عملی دعوی سبب ،غیرقراردادی

 مواد پیروی از به ملزم و دهدمی تطبیق قانونی مواد با را عمل و دهدمی قرار وتحلیلتجزیه مورد را

 این احراز چگونگی به مربوط که قانون مواد از آنچه ،کشورمان حقوق در .نیست خواهان استنادی

 احراز روازاین ؛است دعوی اثبات لیدلا شمار در و دهدنمی تغییر را دعوی طبیعت ،است رابطه

 مدعی طرف از باید (وارده ضرر و بارزیان فعل) دیگر عوامل ولی است دادرس با سببیت ۀرابط

 ضرر زیرا ،است شده مرتکب یبارزیان عمل چه خوانده کند اعلام باید مدعی در واقع .شود مطرح
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 در تواندنمی دادگاه و است حق مانه از دیگری ۀچهر و از دست رفته مدعی از که است حقی بدل

 امر اعتبار و گیردمی قرار رسیدگی مورد آنچه روازاین ؛کند تحقیق و وجوجست خوانده اعمال

 شودمی داده نسبت خوانده به که عملی اگر بنابراین ؛قانونی مواد نه است شخص عمل ،دارد مختوم

 طرح از مانع ،دعوی یک در واهانخ شدنمحکوم و است ممکن دعوی تجدید ،باشد دیگری امر

 به خسارتی هیچ کند که احراز ییابتدا دعوی در دادگاه اگر اینجا در .نیست دیگر اعمال بابت دعوی

 موضوع اعمال موضوع اگر حتی ؛نیست پذیرامکان نیز جدید دعوی طرح ،استنشده  وارد خواهان

 (.122 :1111 ،کاتوزیان)کند  تغییر ،دعوی

 به مربوط قواعد معتقدند فرانسوی اساتید برخی .دارد وجود نظراختلاف فرانسه حقوق در

 قراردادی مسئولیت نظر از نتواند دیدهزیان اگر و است عمومی نظم به مربوط غیرقراردادی مسئولیت

 اما ،سازد جبران را خویش زیان غیرقراردادی مسئولیت قواعد استناد به تواندمی ،برسد خود حق به

 مسئولیت به دیدهزیان استناد تواندمی درهرحال قرارداد معتقدند فرانسوی اساتید از دیگر برخی

 (.142 :2222 ،1یزدانیان) کند منع را غیرقراردادی

 .دارد وجود اختلاف اندانحقوق بین ،گذارقانون سکوت به توجه با نیز ایران حقوقی نظام در

 را غیرقراردادی یا قراردادی مدنی مسئولیت مبانی از یکی است مخیر دیدهزیان معتقدند گروهی

 مصلحت است مهم آنچه و ندارد منافات عمومی نظم و گذارقانون ۀاراد با امر این زیرا ؛کند انتخاب

 (.115 :1111 ،کاتوزیان) است برتر مصلحت ،آن ضرر جبران که است دیدهزیان

 یا قراردادی مسئولیت عنوانبه ار امریصراحت به ،قرارداد طرفین که فرضی در رسدمی نظر به

 از برخاسته که را آن از ناشی هایالزام و قرارداد مفاد تواننمی ،باشند کرده یبینپیش خسارت میزان

 دیدهزیان روکنند؛ ازاین رجوع قهری مسئولیت قواعد به و بگیرند یدهناداست،  طرفین ۀاراد و قصد

 .سازد مطرح را خویش دعوی قراردادی مدنی مسئولیت اساس بر است ناچار

 دادگاه تیصلاح .1

 به رسیدگی صالح مرجع ،خسارت جبران و مدنی مسئولیت از ناشی مکتسبه حق یک اتصال ۀحلق

 مراجع صلاحیت معیارهای و مبانی ،متفرقه مقررات و دادرسی قوانین در .است شدهطرح موضوع

                                                      
1. Yazdanian 



 9911 تابستانو بهار ، هجدهم، شماره نهم ه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، دورهفصلنامدو 011

 

 و مبانی این ازپیروی  با که ستا شده تبیین ،مختلف موضوعات به نسبت ییقضایرغ و قضایی

 و یقرارداد یمدن تیمسئول .شد خواهد هدایت صالح مرجع هب دعوی ۀکننداقامه ،معیارها

 ،دادگاه یمحل و یذات تیصلاح و اندمتفاوت گریدیک با یمحل و یذات تیصلاح نظر از یرقراردادیغ

 :است ذیل شرح به هایتصلاح تفکیک .دارد تیمسئول نوع به یبستگ

 یذات تیصلاح .3-1

 مقرر هایمجازات از یکی را هید پرداخت یبدن یهاخسارت ۀدربار گذارقانونچون  ،رانیا حقوق در

 یدعو به یدگیرس تیصلاح یفرکی دادگاه ،است کرده نییتع انون مجازات اسلامیق 14 ماده در

 ،هید هکنیا به توجه با البته .دارد را یبدن یهاخسارت جبران از یناش یرقراردادیغ یمدن تیمسئول

 عدم از نظر معمولاً  هککند  هید مطالبه یحقوق یهادادگاه در تواندیم دیدهیانز ،دارد زین یمدن تیماه

 کند.می مراجعه یفرکی دادگاه به دیدهیانز ،یدعو اثبات در سهولت و یدادرس نهیهز پرداخت لزوم

 در حقوقی دعوی طرح به مجبور دیدهیانز ،باشدن یرپذامکان علتی هر به متهم تعقیب که مواردی در

 .است حقوقی محاکم

انون ق 14 ماده بر اساس است مخیر دیدهیانز ،باشد جرم از یناش خسارت اگر زین هید از ریغ در

 با مستقل دعوی طرح به اقدام ایکند  نیز خسارت ۀمطالب ،جرم اقامه ضمن آیین دادرسی کیفری

 .کند خسارت یدعو طرح یحقوق یهاادگاهد در «خسارت مطالبه» موضوع

 اختلاف حل شورای مرجع .1-1

 به رسیدگی ،1134 مصوب اختلاف حل یشورا قانون 3 ماده الف بند موجب به ما کشور در

 حقوق .است اختلاف حل شوراهای صلاحیت در تومان میلیون 22 سقف تا خسارت دعاوی

 واگذار پایین رتبه یهادادگاه به را سبک عاوید به رسیدگی ،هادادگاه بندیتقسیم ضمن فرانسه

 مرتبط دعاوی به هادادگاه این صلاحیت .است کشورمان اختلاف حل شورای مانند دقیقاً که کرده

 ،اختلاف حل شورای رویه در روازاین ؛(122 :2213 ،1بورگتی)گردد میباز یورو هزار 12 از کمتر

 که مدنی مسئولیت با مرتبط دعاوی .دارد وجود هاییراکاشت ،فرانسه و ایران حقوقی هاینظام بین

 و شده واگذار اختلاف حل شورای به ،باشد شدهتعیین مقادیر از کمتر هاییتخسار مستوجب
                                                      
1. Borghetti 
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 است. آن به رسیدگی صالح مرجع

 خانواده دادگاه .1-1

 سوبمح اختصاصی مراجع جزء 1131 مصوب خانواده از حمایت قانون موجب به خانواده دادگاه

 ۀعقید به .دارد را قانوناین  4 ماده در مندرج دعاوی به رسیدگی صلاحیت صرفاً و شودمی

 و دانست قراردادها زمره در توانینم آن عاطفی ماهیت به توجه با را ازدواج مسائل ،اندانحقوق

 داشته احتصر ،نکاح مسائل مورد در مدنی قانون حالینباا ؛کرد برخورد آن با تجاری قرارداد مانند

 است شده یلتشک زوجیت با مرتبط هایاختلاف بررسی هدف با خانواده دادگاه ،منظورینبد و

 (.454 :1112 ،داماد محقق)

 بر علاوه ،زوجیت هایمسئولیت از تخلف کهاست  شده مشاهده ،حقوقی هایمثال بررسی در

 سبب به را زوج/زوجه ،ردیموا در دادگاه و است مدنی مسئولیت مستوجب ،تعهد اجرای به الزام

 مسئله این .است کرده محکوم خسارت پرداخت به ،زوجیت تکالیف نقض از ناشی مدنیِ مسئولیت

 وشود می یبررس ویژه اولویت با زوجین دعاوی کشور این در است. مشهود نیز فرانسه حقوق در

 فرانسه قانون در .تاس شده بینیپیش هامسئولیت برخی از تخطی برای قراردادی مدنی مسئولیت

 مورد این در ،ما کشور حقوق در اما ،است شده خوانده قرارداد نوعی زوجیت روابط صراحتبه

 از خارج را آن ،نکاح خاص ماهیت به توجه با برخی و قرارداد نوعی را آن برخی و نشده یبحث

 .دانندیم قراردادی مسائل

 داوری مرجع .4-1

 تشویق در دو هر ،فرانسه و ایران انگذارقانون است. خصوصی قحقو در مهم مسائل از یکی داوری

 قراردادی هایاختلاف برخی در داوری تصریح .اندکرده ییهاتلاش ،داوری به رجوع برای دعوا طرفین

 است. فرانسه و ایران حقوقی نظام در مسئولیت تعدد نظریه شدنِشناخته یتبه رسم از نشان

 22 ماده در و شدهبیان  داوری مسئله 1113 مصوب ساختمان وشفریشپ قانون در ما کشور در

 فروشیشپ قراردادهای از ناشی تعهدات نقض از ناشی قراردادی خسارت دعاوی: »است آمده

 بهادار اوراق و بورس قانون 11 ماده اساس بر همچنین «.است داوری هیئت یتصلاح در ساختمان

 داوری هیئت صلاحیت در وغیره کارگزار ،ازارگردانب ،کارگزار بین اختلاف هرگونه 1114 مصوب
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 دعاوی گونهینا ،هااختلاف منشأ بودنقانون و اشخاص این با قرارداد فقدان به توجه با اینجا در .است

 منعقد قراردادی هاآن بین اینکه مگر ؛گنجدیم غیرقراردادی مدنی مسئولیت مقررات چهارچوب در

 داوری ،آن از ناشی هایاختلاف و قراردادها برای ،عمومی صورت به زنی فرانسه حقوق در .باشد شده

 .شود مشخص حقوقی هاییداور در تواندمی قراردادی مدنی مسئولیت واست  شده بینییشپ

 یمحل تیصلاح .1-1

انون آیین ق 22 و 11 و 11 مواد بر اساس ،باشد مطرح یقرارداد یمدن تیمسئول اگر رانیا حقوق در

 یدگیرس به صالح ،قرارداد یاجرا ای عقد وقوع محل ای خوانده اقامتِ محل دادگاه نی،دادرسی مد

 در ،مور حقوق در که است قضایی هایسنت از یکی خوانده اقامتِ محل صلاحیت ۀقاعد. است

 توانیم و است قرار گرفته تأیید مورد و پذیرفته شده کشورها بیشتر سنتی حقوق در و کلیسا حقوق

 .(15 :1134 ،دفتریمتین) دانست جهانی مقبول قواعد از یکی را آن

 یخاص ۀضابط و قاعده رانیا حقوق در ،قراردادیغیر یمدن تیمسئول از یناش یدعاو مورد در

 (.122 :1134، دفتریمتین) است (خوانده اقامت محل) یعموم قواعد تابع نجایا در و ندارد وجود

 مدنی مسئولیت به مربوط دعاوی در خوانده متِ اقا محل به دادگاه صلاحیت کردنمحدود

 بر اساس .نیست اجتماعی ۀپیچید زندگی در مناسبی یگوپاسخ ،مطلق ۀقاعد عنوانبه غیرقراردادی

 و حادثه وقوع محل دادگاه بین باید ،(412 :2213 ،1ویتکر) فرانسه مدنی دادرسی آیین قانون 41 ماده

 باشد داشته وجود ارتباطی عامل ،دادگاه آن با قراردادیغیر تعهدات از ناشی خسارت دعوی موضوع

 محل دادگاه در رسیدگی شرایط زیرا ؛باشد رسیدگی به صالح ،خوانده اقامتِ محل دادگاهِ کنار در تا

 و تحقیقات و رسیدگی در سهولت و سرعت نظر از دادگاه برای خسارت بروز محل یا حادثه وقوع

 .است تربمناس ،مرتبط هایینههز کاهش نیز

 از ناشی زیان و ضرر دعوی قالب در و باشد جرم از ناشی خسارت ،خسارت دعوی موضوع اگر

 عدول ،غیرمنقول مال وقوع محل یا خوانده اقامت محل صلاحیت ۀقاعد از ،شود دعوی طرح ،جرم

 ،یاحادثه اثر در اگر دیگرسوی  از؛ است رسیدگی به صالح ،جرم وقوع محل کیفری دادگاه و شده

انون آیین ق 111 و 117 ،11 ،21 مواد طبق ،باشد صالح یفرکی دادگاه و دیآ بار به یبدن خسارت

                                                      
1. Whittaker 
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 خاص مقام یدارا مجرم هکنیا مگر ؛دارد یمحل تیصلاح جرم وقوع محل دادگاه ،دادرسی کیفری

 121 و 127 مواد) است تهران یفرکی دادگاه ای استان زکمر دادگاه تیصلاح در موضوع هک باشد

 محل دادگاه یقرارداد تیمسئول به مربوط یدعاو زین فرانسه حقوق در (نون آیین دادرسی کیفریقا

 قانون 41 ماده 2 بند) است یدگیرس به صالح خوانده اقامت محل ای تعهد یاجرا انکم ای الاک هیتخل

 ای باریانز فعل وقوع محل دادگاه ،باشد یرقراردادیغ تیمسئول اگر اما؛ (فرانسه یمدن یدادرس آیین

 (انون آیین دادرسی مدنی فرانسهق 41 و 42 مواد) است یدگیرس به صالح ،ضرر تحقق محل دادگاه

 (.41 :2221 ،2پیکارد و 1برمن)

 زمان مرور مهلت در تفاوت .9-1

 طرحقابل خسارت یدعو ،خسارت ورود زمان از یمدت گذشت با هک است نیا زمان مرور از منظور

 اسقاط برای خوانده دست در ایوسیله بلکه ،نیست تعهد و حق مسقط زمان مرور در واقع .نیست

 (.47 :1111 ،شهیدی) است آن استماع از جلوگیری و خواهان دعوی

 جدید قانون در یول ،داشت وجود زمان مرور ،1111 مصوب سابق یمدن یدادرس آیین قانون در

 مرور (،قانونی و شرعی موازین با مصوب قوانین انطباق مرجع) نگهبان شورای نظر اعلام همچنین و

 زمان مرور ،اخیر نظریه طی ،نگهبان شورای هرچند .شد حذف قانون نیا از و اعلام یرشرعیغ زمان

 زمان مرور ،نظریه همین مبنای بر و کرده اعلام باطل 1111 مصوب مدنی دادرسی آیین قانون در را

 متفرقه قوانین در زمان مرور ولی ،است دهنیام 1173 مصوب جدید مدنی دادرسی آیین قانون در

 .است نشده متعرض قوانین این در زمان مرور به خویش نظریه در نگهبان شورای و مانده یباق هنوز

 در رسدیم نظر به ایران حقوق در زمان مرور فقدان برمبنی اندانحقوق از برخی نظر رغمبه

 ماده به توانیم غیرقراردادی مدنی مسئولیت بحث در جمله از؛ دارد وجود زمان مرور ،قوانین برخی

 سال دو ،بیمه از ناشی دعاوی زمان مرور» :داردمی مقرر که کرده اشاره 1111 مصوب بیمه قانون 11

 تجارت قانون 217 و 211 مواد در«. ...بود خواهد دعوی منشأ حادثه وقوع تاریخ از آن ابتدای و

 علت به و شود دیهأت ایران درباید  که براتی ۀدارند اگر» :داردیم مقرر گذارقانون نیز 1111 مصوب

 ظرف باید ،کند استفاده داشته مقرر او برای 243 ماده که حقی از بخواهد شدهاعتراض پرداخت عدم
                                                      
1. Bermann 

2. Picard 
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 .«کند دعوی اقامه ،اعتراض تاریخ از سال یک

 اشخاص ،1117 مصوب اساسی قانون 44 اصل کلی هاییاستس اجرای قانون 11 ماده بر اساس

 ظرف حداکثر توانندیم قانون این در مذکور ضدرقابتی هاییهرو از یدهدخسارت حقوقی و حقیقی

 هاییهرو اعمال بر مبنی تجدیدنظر یئته یا رقابت شورای تصمیمات قطعیت زمان از سال یک

 مواد جبموه ب. «...بدهند دادخواست داریتصلاح دادگاه به خسارت جبران منظور به ،ضدرقابتی

 ،شودمی تبرئه قطعی یرأ اب که شدهبازداشت شخص ،آن مابعد و قانون آیین دادرسی کیفری 255

 ،خسارت این به رسیدگی مرجع و داشت خواهد دولت از را بازداشت ایام خسارت ۀمطالب حق

 جبران ملی کمیسیون در اعتراضقابل کمیسیون این یرأ که است خسارت جبران استانی کمیسیون

 شدهبازداشت شخص...» :قانوناین  257 ماده بر اساس. است کشور عالی دیوان در مستقر سارتخ

 را خسارت جبران درخواست ،خود گناهییب از حاکی قطعی یرأ ابلاغ تاریخ از ماه شش ظرف باید

 .«...کند تقدیم ...استانی کمیسیون به

 سال 12 یرقراردادیغ و سال 12 یدقراردا تیمسئول یدعاو زمان مرور فرانسه حقوق در ترپیش

 مدت 2221 ژوئن 17 مصوب فرانسه یمدن قانون یاصلاح 2224 ماده طبق امروزه یول ،است بوده

 یبدن هاییانز مورد در و ،سال پنج یرقراردادیغ و یقرارداد از اعم تیمسئول یدعاو در زمان مرور

 (.471 :1137 ،رحیمی و صفایی) است سال 12 زمان مرور

 ،جنایت از ناشی خسارت جبران دعوی ،فرانسه کیفری دادرسی آیین قانون 12 ماده 1 بند ساسبر ا

 درو  ،سال 1 جنحه در ،سال 12 جنایت در یعنی ؛است عمومی دعوای زمان مرور تابع ،خلاف یا جنحه

 را آن کیفری قاضی که جرمی به دهدینم اجازه مدنی قاضی به فرانسه گذارقانون .سال یک خلاف

 در فرانسه کیفری دادرسی آیین قانون 12 ماده 1 بند .کند رسیدگی ،است دانسته زمان مرور مشمول

 دادگاه برابر در جرم از ناشی مدنی دعوای کهیهنگام ...: »آن موجب به و شد اصلاح میلادی 2221 سال

 مرور قانون ،بدنی تخسار مورد در رو؛ ازاین«است مدنی قانون تابع آن زمان مرور ،شودیم اقامه مدنی

 .کندیم حفظ ،است شده مقرر (2221 ماده) مدنی قانون در که را سالهده زمانِ 

 است مطالبهقابل و حال تعهد هک است یروز یقرارداد تیمسئول در زمان مرور أمبد فرانسه در

 جرم وقوع روز زمان مرور أمبد ،شود اعمال یفرکی زمان مرور اگر (الف :دارد استثنا قاعده نیا هک

 قانون 2272-1 مواد بر اساس .شودمی معلق ،شود ارکآش ضرر کهیهنگام تا زمان مرور (ب؛ است
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 دیتشد ای ضرر شدنارکآش زمان از ،قرارداد از خارج تیمسئول یدعاو در زمان مرور ،فرانسه یمدن

 (.41 :1135 ،یزدانیان) ابدییم انیجر آن

 مکحا قانون در تفاوت .2-1

 ؛دارد وجود نیقوان تعارض انکام ،قرارداد از خارج هایالزام ای قرارداد از یناش تعهد ادجیا فرض در

 کشور ،عقد طرفین اقامتگاه و عقد اجرای یا عقد وقوع محل قراردادی تعهدات درامکان دارد  زیرا

 اقامتگاه و بارزیان فعل وقوع محل ،قرارداد از خارج هایالزام در دارد امکان همچنین ؛نباشد واحدی

 دعوی به کنندهیدگیرس قاضی بنابراین ؛دنباش مختلفی کشورهای ،دیدهیانز و زیان ورود عامل

 تعارض حل قواعد طریق از جز که کند اعمال مطروحه دعوی بر را قوانین از یکی باید ،خسارت

 .نیست یرپذامکان امر این ،ملی قانون

 311 ماده تفسیر راستای در اندانحقوق بین قراردادی مدنی مسئولیت درباره رانیا حقوق در

 مسائل هیلک مورد در صالح قانون را عقد انعقاد محل قانون برخی .دارد وجود نظراختلاف انون مدنیق

 شرط را آن خلافصراحت به نیطرف مگر ؛دانندیم یقرارداد تیمسئول جمله از قراردادها به مربوط

 رسدیم نظر به اما ،است عقد یاجرا محل قانون تابع یردادقرا تیمسئول معتقدند گرید یبرخ .نندک

 این در باید و است متفاوت ،قرارداد نقض از ناشی مدنی مسئولیت مقوله با قراردادی تعهدات مقوله

 ،است متخلف ذمه بر دین استقرار و خسارت ایجاد محل کهرا  قرارداد نقض محل قانون موارد

 بر را دیگری محل قانون توانندیم 311 ماده در لازم شرایط احراز با قرارداد طرفین البته کند؛ اعمال

 .کنندحاکم  معین حقوقی رابطه

 وجود زمینه این در نصی هیچ مدنی قانون در اینکه به توجه با ،غیرقراردادی مدنی مسئولیت در

 ورود عامل ۀمداخل ۀدرج و مدنی مسئولیت منشأ و سبب چگونگی تعیین همچون مسائلی و ندارد

 وقوع محل قانون روازاین ؛است قضیه در مؤثر وغیره زیان و وارده فعل بین سببیت ۀرابط و زیان

 فرانسه حقوق در نیز غیرقراردادی مدنی مسئولیت ۀدربار .است حاکم مطروحه دعوی در خسارت

 عدم ورتص در و اندردهک توافق آن بر نیطرف هک است یشورک قانون تابع قرارداد تیمسئول معتقدند

 ،ردک شفک را نیطرف ۀاراد بتوان هک یموضوع قرائن و عناصر اساس بر صالح قانون ،حیصر توافق

 .شودمی نییتع
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 ،است بوده حاکم 1312 سال از حادثه محل قانون اجرای ،غیرقراردادی مدنی مسئولیت ۀدربار

 و رانندگی هایتصادف رد صالح قانون ۀزمین در ییهاکنوانسیون و شده یجادا تحولی ولی در ادامه

 بر اساس. است دانسته الاجرالازم را آن فرانسه و تصویب یدشدهتول کالای عیب از ناشی مسئولیت

 که کشوری قانون و است هداد رخ تصادف آن در که کشوری داخل قانون ،کنوانسیون این مقررات

 امور در .است قضیه بر حاکم ،دادهروی  آن در یدشدهتول کالای عیب خسارت موجب بارزیان عمل

 ایقاعده که باشد کالا خرید محل یا خوانده اصلی اقامتگاه یا شخص اقامتگاه باید مذکور کشور اخیر

 به را هاآن از یکهراست که  داده حق دیدهیانز به کنوانسیون 5 ماده آن بر علاوه .است ترکیبی

 (.217 :1113 ،هاشمی)کند  انتخاب اختیار

 یداخل نیقوان تعارض در تفاوت .6-1

 قانون ،یرقراردادیغ و یقرارداد تیمسئول تحقق زمان در اگر هکشود می مطرح بحث نیا نجایا در

 :است شده مطرح مهم بحث دو ،اساس این بر ؟است زمانی چه قانون تابع تیمسئول ،ابدی رییتغ

 قانون و است مکحا ادقرارد انعقادِ  زمان قانونِ  ،فرانسه حقوق در: یقرارداد تیمسئول درالف( 

 تیمسئول زین رانیا حقوق در .کند حیتصررا  آن خلاف گذارقانون مگر ؛شودینم ماسبق عطف دیجد

 جدید دینی رابطه ینوع قراردادی مسئولیت زیرا ،است مسئولیت ایجاد زمان قانون تابع یقرارداد

 تابع ،شود محقق خسارت ،مدت انقضای زمان از اگر ،نیز تعهد یاجرا در تأخیر خسارت در .است

 (.241 :1111 ،انیاتوزک) عقد زمان نه است خسارت جادیا روز قانون

 بروز زمان قانون تابع یرقراردادیغ تیمسئول ،فرانسه حقوق در: قراردادیغیر تیمسئول در ب(

 تیمسئول جادیا زمان قانون ،رانیا حقوق در .شودینم ماسبق به عطف ،دیجد قانون و است خسارت

 (.412 :1111 ،انیاتوزک) است مکحا قراردادیرغی

 یدعو اثبات ادله در تفاوت .9-1

 واقع در .دارد وجود تفاوت ،قضایی مرجع در یدعو اثبات لیدلا نظر از یحقوق عیوقا و اعمال نیب

 ۀادل با یقرارداد تیمسئول اثبات اما ؛کرد ثابت یلیدل هر باادعا را  توانیم یرقراردادیغ تیمسئول در

 هک یموارد در جز» یمدن قانون 1121 ماده بر اساس ،رانیا حقوق در .است ریپذانکام مشخص

 از شیب متاًیق ای ناً یع آن موضوع هک را تعهدات و قاعاتیا و عقود از یکهیچ ،است ردهک استثنا قانون
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 نیا از مانع مکح نیا یول ،ردک اثبات یتبک ای یشفاه شهادت لهیوس به تنها تواننمی باشد الیر 522

 «.نندک یدگیرس شهود اظهارات به قتیحق شفک و اطلاع دیمز یبرا مکمحا هک ستین

 یسک فوق ماده در ورکمذ تعهدات و قاعاتیا و عقود مورد در» :یمدن قانون 1127 ماده بر اساس

 را خود یادعا تواندینم ،است شده یبر انحا از ینحو به ای ردهک عمل خود تعهد به است یمدع هک

 ای عقد ،یدعو موضوع اگر» :داشت انیب نیز یمدن قانون 1112 ماده«. ندک ثابت شهادت لهیوس به تنها

 ..«..ردک ثابت شهود لهیوس به تنها را آن توانینم ،باشد الیر 522 از شیب یتعد ای قاعیا

 استثنا پنج هک یمدن قانون 1212 ماده اما شدند حذف و فسخ متعاقباً 1112 و 1127 ،1121 مواد

 و قراردادیغیر تیمسئول است آمده ماده نیا 5 بند در و نشده حذف ،است ردهک وارد 1112 ۀماد بر

 ،قراردادیغیر تیمسئول در یعنی ؛است شده استثنا ،نباشد قاعاتیا و عقود در داخل هک گرید امور

 ادلهنظر  از یراردادرقیغ و یقرارداد تیمسئول نیب یتفاوت رسدمی نظر بهو  نیست لازم یتبک لیدل

 یتبک سند با قرارداد اصل اثبات ،یقرارداد تیمسئول یدعو طرح یبرا ،فرانسه حقوق در .ندارد وجود

 یمدن قانون 141 ماده) است اثباتقابل شهادت با و ندارد سند به ازین قرارداد نقض اما است نکمم

 و ندارد وجود قراردادیغیر مسئولیت در یقرارداد تیمسئول اثبات هاییریگسخت نیبنابرا؛ (فرانسه

 (.فرانسه یمدن قانون 1441 ماده) است اثباتقابل یلیدل هر با

 تقصیر اثبات در تفاوت .30-1

 است عبارت تقصیر .است یکسان قهری و قراردادی مدنی مسئولیت دو هر در تقصیر مفهوم امروزه

 مدنی مسئولیت در که طورهمان دیگر تعبار به ؛متعارف انسان یک رفتار و سلوک خلاف رفتاری از

 ،قرارداد یک نقض ،هم قراردادی مدنی مسئولیت در است نامتعارف رفتاری دیگران مال تلف ،قهری

 دو هر در تقصیر ثبوتی نظر از بنابراین ؛(153 :1131 ،حیاتی) شودمی محسوب نامتعارف رفتاری

 .است یمتفاوت امر تقصیر اثبات ،دادرسی عالم در و اثباتی نظر از اما ؛دارد واحدی مفهوم ،مسئولیت

 ،مدنی قانون 223 و 227 مواد بر اساس معتقدند اندانحقوق از برخی ،قراردادی مسئولیت مورد در

 نآ در که امانی عقود حکم و است خسارت دعوی در آن اثبات از نیازبی دیدهزیان و است مفروض تقصر

 به ولی (242 :1111 ،شهیدی) است استثناکند،  ثابت را متعهد تقصیر باید متعهدٌله و نبوده مفروض تقصیر

 اگر .کرد بررسی مستقل را تعهد هر مفاد باید در واقع ؛شودمی اکثر تخصیص موجب نظر این رسدمی نظر
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 و خطا ،نتیجهنیافتن به دست اینجا در نکند، ایفا را خویش تعهد متعهد و است نتیجه به تعهد نوع از تعهد

 معینی ۀنتیج به رسیدن تعهد موضوع اگر اما ؛ندارد تقصیر اثبات به نیاز متعهدٌله و شودمی محسوب یرتقص

 تعهد ندادنِانجام بر دلیل نتیجهنیافتن به دست ،باشد نتیجه یک به وصول در تلاش و سعی بلکه ،نباشد

و تلاش  سعی متعارفر به طو متعهدکند  ثابت متعهدٌله مگر ؛شودنمی محسوب تقصیر و خطا و نیست

 .کند ثابت را متعهد تقصیر باید متعهدٌلهرو ازاین ؛استنکرده 

 مانند که فرانسه مدنی قانون 1147 ماده بین تعارض رفع مقام در فرانسه حقوق در فوق تفکیک

 ماده مانند موادی شبیه که انون مدنی فرانسهق 1117 ماده و است ایران مدنی قانون 223 و 227 مواد

 به فرانسوی دانحقوق به منسوب تفکیک این کهاست  شده تبیین ،استقانون مجازات اسلامی  114

 تعهد انجام عدم رفصِ گفت تواننمی مطلق طور به بنابراین؛ (111 :1135 ،یزدانیان) است دموگ نام

 تعهد ،تعهد موضوع اگر بلکه است تقصیر اثبات از نیازبی متعهٌدله و شده محسوب تقصیر ،قراردادی

 خویش ۀذم برائت برای باید متعهد و است مفروض متعهد تقصیر ،تعهد انجام عدم با باشد نتیجه به

 باید متعهدٌله و نبوده مفروض تقصیر ،تعهد انجام عدم صرف به باشد وسیله به تعهد اگر ؛بیاورد دلیل

 .کند ثابت را متعهد تقصیر

 است عبارت آن و است وسیله به تعهد نوع از قانونی تکلیف و تعهد اصولاً ،قهری مسئولیت در

 واست  بوده احتیاط عدم مدعی آنکه و احتیاطیبی از پرهیز و مراقبت و احتیاط و تلاش و سعی از

کند؛  ثابت را تقصیر باید واست  گفته سخن تقصیر عدم اصل خلاف ،کندمی تفریط و تعدی ادعای

 در انون مدنی فرانسهق 1112 ماده طبق نیز فرانسه حقوقدر  .است دیدهزیان با تقصیر اثباترو ازاین

 (.111: 1135شود )یزدانیان،  ثابت خوانده تقصیر باید خسارت دعوی

 تضامن عدم یا تضامن تفاوت .33-1

 و قراردادی مسئولیت بین فرانسه و ایران در مدنی مسئولیت کتب در که هاییتفاوت از یکی

 خسارت جبران در متعدد خواندگان مسئولیت بودننسبی یا تضامنی همسئل ،اندبوده قائل غیرقراردادی

 اصل نخست :است شده مطرح غیرقراردادی مسئولیت در نظریه دو طورکلیبه ایران در حقوق .است

 قراردادی مسئولیت بودننسبی اصل در .غیرقراردادی مسئولیت بودننسبی اصل دوم و بودنتضامنی

 قانون 14 ماده و مدنی قانون 127 تا 111 مواد اساس بر معتقدند رخیب .ندارد وجود ینظراختلاف
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 قرار مسئولیت بودنتضامنی بر را اصل باید ت،ثب قانون 121 و دریایی قانون 15 و مدنی مسئولیت

 و کندنمی مواجه خوانده اعسار با را او و کندمی تضمین را دیدهزیان حق بیشتر روش این زیرا ؛داد

 (.521 :1111 ،کاتوزیان) است ترنزدیک صلحتم و عدالت به

 حکم به تواننمی ،تضامنی مسئولیت خاص موارد از برخی وجود با معتقدند گروهی مقابل در

انون ق 115 ماده و است بوده یخاص علل برمبتنی و استثنا قوانین این زیرا ؛رسید قاعده و کلی

 مسئولیت و داده خاتمه بحث به (1132) لامیقانون مجازات اس 511 ماده و (1172) مجازات اسلامی

 تأثیر تفاوت فرض در مداخله میزان اساس بر مسئولیت توزیع بر را اصل و است نپذیرفته را تضامنی

 (.127 :1131 ،حیاتی) است گذاشته هاسبب

 مسئولیت در صراحتبه 2211 سال جدید اصلاحیه 1112 ماده در گذارقانون فرانسه در

 یا است قانونی یا تضامن ماده این موجب به .است گذاشته تضامن عدم بر را اصل ،غیرقراردادی

 ،قرارداد از خارج مسئولیت در اما شودنمی فرض تضامن .(تعهدات کلی اصل عنوانبه) قراردادی

 جبران برای زیان واردکنندگان از یکهر به تواندمی دیدهزیان و است تضامنی بر مسئولیت فرض

 تضامن بر اصل ،غیرقراردادی مدنی مسئولیت در که شد قائل اگر بنابراین ؛کند رجوع خسارت کامل

 قاضی و بود خواهد خسارت ورود متعدد عوامل علیه صادره حکم اجرایی اثر تفاوت موجب ،است

 مسئولیت مبنای بر دعوی کند. اگر صادر خواندگان تضامنی محکومیت بر حکم است مکلف

 هاآن نسبی محکومیت بر حکم ،متعدد خواندگان به دعوا توجه فرض در ،باشد شده طرح قراردادی

 .شد خواهد صادر

 گیرینتیجه

 با .است قانون ،یقراردادیرغ مسئولیت مستقیم منبع و بوده قرارداد ،قراردادی مدنی مسئولیت مستقیم منبع

 جبران دعاوی یفاتتشر رب نظریه این تأثیر ،قراردادیغیر و قراردادی مدنی مسئولیت تعدد نظریه پذیرش

 در دیدهیانز ،باشد شده طرح قراردادی مسئولیت مبنای بر خسارت دعوی اگر .شودمی مشهود خسارت

 اجرای عدم یا تأخیر از ناشی خسارت ۀمطالب ،ثمن تقلیل ،فسخ حق اعمال ،تعهد انجام» یهاخواسته قالب

 وی اعاده طریق ازتواند یم خسارت جبران واستدرخ «دیگر یهاخواسته باهمراه  یا مستقل نحوه ب تعهد

 ،شدمی اجراباید  مابینفی تراضی اساس بر قرارداد که وضعیتی ایجاد یا قرارداد انعقاد ازپیش  وضعیت به

 مسئولیت در اما ،است خوانده و خواهان مابینفی حقوقی عمل ،دعوی جهت و سبب اینجا در .گیرد قرار
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 مطالبه» و «بدلی یا مال عینی جبران به الزام» قالب در را خویش ۀخواست باید دیدهیانز ،قراردادیغیر مدنی

 فعل نوع به توجه با را دعوی جهت و سبب وکند  مطرح «حیثیتی یا مالی طریق از یمعنو خسارت

 .سازد استوار تسبیب و اتلاف یا مدنی مسئولیت قواعد بر ،بارزیان

 جریان موجب ،غیرقراردادی از قراردادی مدنی مسئولیت نیمبا تفاوت ،دادرسی جریان در همچنین

 ،خسارت رسمی مطالبه ضرورت عدم یا ضرورت جمله از متمایزی و خاص تشریفات و دادرسی قواعد

 داخلی قوانین اعمال ،زمان مرور قاعده اعمال ،خسارت دعاوی به رسیدگی مراجع محلی و ذاتی صلاحیت

 در دیدهیانز استحقاق میزاننظر  از ،دیگرسویاز .شودمی انینقو تعارض فرض در خارجی قوانین یا

 ها،آن به دعوی توجه فرض در متعدد خواندگان مسئولیت نوع همچنین و شده متحمل که ییهاخسارت

 به توسل امکان ،قرارداد وجود با معتقدند برخی است. دادرس نهایی تصمیم در مؤثر مدنی مسئولیت تعدد

 جبران برای تواندیم دیدهیانز که است شده گفته مقابل در اما ،نیست قرارداد از جخار مسئولیت قواعد

 خسارت چنانچه ،حقوقی عرف صورت به اما ،مراجعه کند مبانی این از هرکدام به ،خویش خسارت کامل

 اثبات به تعهدات نقض با را آن ارتباط یراحتبه بتوان و بوده فاحش بسیار تعهدات نقض دلیل به واردشده

 این غیر در ؛کرد اقدام خسارت کامل جبران به نسبت دنیمقانون مسئولیت  موجب به توانیم ،رساند

 .باشد کارگشا تواندیم تعهدات به عمل به الزام کلی قاعده صورت

 هر در مدنی مسئولیت ماهیت و بوده کشورمان مانند ،مدنی مسئولیت تعدد شناسایی در فرانسه حقوق

 ییقضا نظام .است متفاوت اندکی یدعو نوع هر به رسیدگی تشریفات اما ،است برابر حقوقی نظم دو

 بوده کشورمان ییقضا نظاماز  تریکپارچه ،انگلستان همچون غربی کشورهای دیگر از الگوبرداری با فرانسه

 به ،هدادگا شعبه در قاضی یک است ممکن که معنا بدین ؛است مدنظر هادادگاه طولی بندیرتبه تنها و

 موضوعات برخی به رسیدگی ،ما کشور در هادادگاه تفکیک .کند رسیدگی هم با کیفری و حقوقی دعوای

 هم و کیفری جرم هم ،زناشویی دعوای یک در است ممکن ؛ برای مثالکندیم ترسخت یحدود تا را

 و حقوقی اهدادگ جدا از خانواده دادگاه ما کشور حقوق در .رخ دهد مدنی مسئولیت مستوجب عملیِ

 فرانسه حقوق در اما ،است مشکل اندکی رسیدگی صلاحیت مورد در نظر کسب و داشته قرار کیفری

 با فرانسه کیفری و مدنی دادرسی آیین قانون در واقع .کند رسیدگی مسئله بهصراحت به تواندیم دادگاه

 به را مدنی مسئولیت اهیتم ،کشور دو هر مدنی قانون اما ،دارد ییهاتفاوت کشورمان مشابه قوانین

 تعدد آثار مورد در فرانسه خاص ییقضا نظام ،اوصاف این با .اندشناخته یترسم به یکسان صورت

 مسئولیت دعاوی دادرسی جریان در ،کشورمان حقوقی نظام اما ،دارد کمتری پذیریتأثیر ،مدنی مسئولیت
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 و قوانین نشدنِ ماسبق به عطف همچون یئجز قوانین دیگر .است بیشتری توان و انرژی مندنیاز ،مدنی

 با ما کشور گذارقانون رسدیم نظر به که دارد ییهاتفاوت حقوقی نظام دو در داخلی قوانین تعارض

 .دهد قرار مرتبط قوانین در را عادلانه صورتیاست  توانسته فقهی قوانین نظارت
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