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  چكيده
نخستين .  تطبيقي حقوقي را نيز ضروري ساخته استهاي وهشپژجريان سريع جهاني شدن،     

 دقيق مفاهيم مرتبط با موضوعي است كه در چند نظام شناسايي ، پژوهش تطبيقينياز پيش
 از يك tortدر قلمرو حقوق مسئوليت مدني و . گيرد مي قرار اي مقايسهحقوقي مورد مطالعة 

، »ضمان«گانة  سه مفاهيم اي مقايسه شناسايي سو، و فقه و حقوق ضمانات از سوي ديگر،
تطبيقي در اين حوزه است؛  گونه پژوهش نخستين گام براي هر» Tort«و » مسئوليت مدني«
كه ادبيات حقوقي رايج ما در اين زمينه از شفافيت الزم برخوردار نيست و كاربردهاي  اينويژه به

يك  قاله سعي شده است كه هردر اين م.  و گاهي نادرست از اين واژگان وجود داردغيردقيق
 اغلب اي مقايسه؛ سپس شود شناسايي در خاستگاه اصلي خود گانه سهاز اين مفاهيم 

كه از » ضمان« مناسبات مفهومي واژة ويژه بهشناسانه بين آنها صورت گيرد؛ تا  مفهوم
ر روشن  مفاهيم در فقه و حقوق اسالمي است، با نظاير آن در دو نظام حقوقي مذكوترين پيچيده
 .شود
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   مقدمه.1
 از هستي و چرايي آن است؛ چنانكه سؤال منطقي پرسش از چيستي هر چيز مقدم بر طور به

 شناسايي را مقدم  از چيستيِ موضوعِسؤال، گانه سه هاي پرسش، از ميان شناساييعالمان منطقِ 
 در بخشي از الزامات خارج از .)16 :1371 ؛ طوسي،184 :1 ، ج1369سبزواري،  (اند دانستهبر دو تاي ديگر 

       2 ياخطاها1ال به حقوق خطا  و در فرهنگ حقوقي كامن،قرارداد كه در ادبيات فقهي به ضمانات
، شناسايي دقيق سه واژة  نيزاست فمعرو 33نوشته به مسئوليت مدني حقوقو در ادبيات نظام  2
و تبيين مناسبات مفهومي و مصداقي آن سه و مفاهيم » مسئوليت مدني«و » خطا«، »ضمان«

 بعدي، از جمله بحث در خصوص شرايط و آثار وگوي گفت هر گونه نياز پيشمرتبط با آنها 
قوقي متفاوت است، گانة مذكور، سه نظام ح سهتوجه به اين نكته كه خاستگاه مفاهيم . آنهاست

 همان   Tortپرسش اصلي اين است كه آيا مسئوليت مدني و. دهد مياهميت خاصي به اين امر 
ضمان هستند؟ آيا مفهوم ضمان قهري در فقه با مفهومي كه در اين واژه در حقوق خارجي و 

 است؟ ادبيات حقوقي ايران دارد، يكسان است؟ آيا ضمان قهري همان الزامات خارج از قرارداد
 هاي قرائت است؟ در ادبيات حقوقي رايج فارسي Tortآيا مفهوم مسئوليت مدني دقيقاً معادل 
 به مفهوم گسترده و پيچيدة ضمان در فقه با توجه ويژه بهيكساني از اين واژگان وجود ندارد؛ و 

هم دارد كه البته اين شبكة مفهومي عناصر ديگري . روند ميكار   با معاني متفاوتي بهها واژهاين 
 در اين حوزه تابع ها سهيمقا و ها يداور ،روشن است كه احكام. اند خارجنوشتار از قلمرو اين 

 و بدون آگاهي از آن تصوري است كه افراد از مفاهيم موضوعي و محمولي يك علم دارند؛
و نويسندگان محترم  تاداناس. تصورات، داوري منطقي و جزمي نسبت به آن آرا ممكن نيست

؛ امامي، 46- 47 :1 ، ج1387 كاتوزيان،( اند دادهقوقي بخشي از تأليفات خويش را به اين امر اختصاص ح
 بررسي ژهيو به لكن هنوز اين مفاهيم نيازمند بازخواني و ،)32- 41: 1384؛ باديني، 353، 1  ج:1370
 . بردارد است كه گامي كوچك در اين راه درصدداين نوشتار . اند يا سهيمقا

  
  ضمان در فقه اسالمي. 2

. است» به گردن و عهده گرفتن« و به مفهوم رود يمكار  بهواژة ضمان گاهي در معناي مصدري 
؛ گاهي »الخراج بالضمان« مانند قاعدة ،ديآ يمي شخص پديد يدر اين معني ضمان با ارادة انشا

به گردن شخص «و » گرفتن بر عهده قرار« و به مفهوم رود يمكار  بهنيز در معناي اسم مصدري 
البته سبب . ي شخص نبوده و قهري استيدر اين معني ضمان ناشي از ارادة انشا. است» بودن

                                                            
1. Tort law 
2. Torts law 
3. Responsabilité civile 
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 مانند ضمان ، باشديراراديغپيدايش آن ممكن است عمل مادي و واقعة حقوقي ارادي يا 
  .)14 :ق1402؛ الزحيلي، 27 و 26 :1389؛ الصافي، 71، 1  ج:ق1403بحرالعلوم، (بر اتالف  مبتني

  
   كاربردهاي ضمان. 1. 2

  : نديگو يمسخن » ضمان«فقيهان اماميه در سه حوزه از 
 به ذمة شخص ،يعني انتقال آنچه در ذمة شخصي ثابت استدر قرارداد ضمان؛ . 1. 1. 2

ضمان «، در مقابل شود يمگفته » ضمان مال«به اين نوع  اغلب. ديگر به موجب قرارداد ضمان
 ،شود يمنيز گفته » ضمان عين«كه به آن » تعهد به جبران خسارت«ز كه عبارت است ا» عهده

  .)335 :2 ، جق1403بحرالعلوم، (غاصب مانند ضمان 
 از قبيل ضمان در عقد صحيح، ؛ مطرح در حوزة روابط قراردادييها ضماندر . 2.1.2

سوم، ، ضمان مقبوض به عقد فاسد، ضمان مأخوذ بال»قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده«
  .ضمان معاوضي، ضمان عهده و ضمان درك

.    اكثريت فقيهان اماميه در ظرف عقد صحيح و باطل به وجود نوعي ضمان باور دارند
 در موردلكن . است» يد«ترديد ضمان مطرح در عقد باطل قهري بوده و مبناي آن قاعدة  يب

روشن شدن فضاي  براي . وجود نداردنظر اتفاقمفهوم، ماهيت، و مبناي ضمان در عقد صحيح 
:  مرحله قابل تصور استدر پنجضمان در عقد صحيح . شود يم اشاره هابحث تنها به اين نظر
 مقطع تلف عوض قبل از قبض و تسليم، مقطع تلف عوض پس از ،مرحلة تشكيل قرارداد

كلي  و مقطع نقض و عدم اجراي )118: تا بيحكيم، (قبض و تسليم، و مقطع فسخ يا انفساخ عقد 
برخي ضمان در عقد صحيح را مربوط به مرحلة قبل از قبض و به مفهوم . يا جزئي قرارداد
؛ يعني در صورت تلف مبيع قبل از قبض بايع بايد خسارت را تحمل دانند يمضمان معاوضي 

 به نظرِ برخي ضمان در اينجا مربوط به مرحلة بعد از قبض و فسخ و .)119: تا بيحكيم، (كند 
د بوده و به اين معناست كه در صورت تلف شدن مالِ مورد ضمان، تلف در مال انفساخ عق

 ، ج1316؛ مامقاني، 271 :6 ، جق1415انصاري، ( و وي بايد خسارت آن را تحمل كند شود يمضامن واقع 
 برخي اصوالً تحقق ضمان در عقد صحيح را منكر بوده و معتقدند كه عقد موجب .)277 :2

 برخي .)305 :1ج  ق،1418اصفهاني، (كيت است و نه ابزار و منشأ جبران خسارت تبديل و انتقال مال
را سبب ضمان ) دستور معاملي(ديگر تشكيل عقد را سببِ ضمان قهري و دستور به اتالف مال 

شاهرودي، ( زيرا مفاد عقد دستور به تمليك مال يا رفع يد از آن در برابر عوض است ،دانند يم
 كه اند دانستهغير ) كار حقوقي(عضي نيز مبناي اين ضمان را استيفاء از مال  ب.)128- 129: ق1426

اگر فاعل مأذون يا مأمور بوده و قصد تبرع نداشته باشد، مستفيد از كار او ضامن خواهد بود 
 و نه ضمان ناشي دانند يم برخي فقيهان اين رابطه را مصداق قرارداد جعاله .)7: 1394علوي قزويني، (
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ي ياقدام انشا« در نظر بعضي مبناي ضمان در عقد صحيح .)179 :2 ق، ج1403بحرالعلوم، (داد از قرار
؛ انصاري، 56 :4 ، جق1413؛ شهيد اول، 85، 68، 58 :3 ، ج1387طوسي، (از سوي طرفين معامله است » بر ضمان

 اقدام را از فقها از يا هعد ولي ،)225 :1 ق، ج1406؛ محقق داماد، 306 :1 ق، ج1413؛ نائيني، 182، 3: ق1415
 و بر اين باورند كه در ضمان عقدي اقدام )81 :1 ، ج1361بحرالعلوم، ( دانند ينمموجبات ضمان 

 برند يميا اقدام را به قاعدة احترام تأويل  )82: 1، ج 1361بحرالعلوم، (حداكثر نقش عدم مانع را دارد 
 برخي فقها .)49-50: ق1420همداني، ( دانند يمن همراه قبض سبب ضما بهيا آن را ) 49: تا بيرشتي، (

، به اين دانند يممبناي ضمان قهري در ظرف عقد صحيح را قاعدة لزوم احترام به مال ديگران 
: 1 ، ج1361بحرالعلوم، (كه ضمان الزمة استمرار ممنوعيت مزاحمت نسبت به مال ديگران است  امعن
و  111- 112 :2 ، جق1419بجنوردي، ( دانند يم» ضمان يد«دة  برخي ديگر، مبناي آن را قاع.)82و  78- 79

» يد ضماني«به » يد مالكي« در اينجا عقد علت تامه تبديل .)3، پاورقي150 :1 ، ج1362؛ بحرالعلوم، 115
 :1 ق، ج1412؛ 362- 364: ق1428خميني، (بر مال غير بوده و مشمول اطالق دليل قاعدة ضمان يد است 

ي يتنها بههمراه تسليط سبب ضمان هستند و نه عقد   صحيح و فاسد، عقد به البته در عقد،)393
 ضمان مطرح در عقد صحيح را از نوع فقها گروهي از .)393 :1 ق، ج1421؛ 367: ق1428 خميني،(

؛ يعني طرفين  با انعقاد عقد، ضمانت مال ديگري و عوض و بدل آن دانند يمضمان قراردادي 
 البته در بسياري از موارد )278-279 :2 ق، ج1406مامقاني، ( رنديگ يمعهده را در مقابل مال خود بر 

 ،)112- 114 :2 ق، ج1406ايرواني، ( گردد يمهمراه قبض سبب ضمان  به، عقد )عقدي(ضمان معاوضي 
براساس اين نظر ضمان در عقد صحيح . مانند ضمان معاوضي موجود در عقود معاوضي عيني

يك از دو عوض به حكم معاوضي بودن  عوض است؛ يعني هرناشي از عمل حقوقي عقد م
 ديآ يمبديهي است كه اين ضمان قبل از تلف پديد . عقد، معوض به عوض مقابل هستند

 مفهوم ضمان در عقد صحيح در پي .)81-82 :1 ، ج1361؛ بحرالعلوم، 305 و 207 :1 ، جق1418اصفهاني، (
  .ديآ يم

نند ضمان ناشي از اتالف و استيالي غير مأذون بر مال  مادر ضمان غيرقراردادي؛. 3. 1. 2
  .دشو مفهوم ضمان با لحاظ اين كاربردها بايد روشن ،)ضمانات و غرامات(ديگري 

عبارت ديگر انواع ضمان را به اعتبار  به كاربرد و يها حوزهبرخي نويسندگان اهل سنت 
ان ناشي از اتالف و ضمان ناشي از ضمان ناشي از عقد، ضم: اند كردهمنابع آن به سه نوع تقسيم 

 . در حقيقت اين تقسيم بيان ديگري از ضمان ارادي و قهري است.)63 ق،1402الزحيلي، ( الياست

  
  مفهوم ضمان. 2.2

  : شود يم يبند صورت، به شرح زير مذكورتفاسير فقيهان از ضمان، با توجه به كاربردهاي  
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العلماء،  سلطان؛ 254 :8 ق، ج1418حائري، (ست تلف شدن مالي كه مملوك خود شخص ا. 1. 2. 2
: ق1420 همداني، ؛227 :2 ، ج1316؛ مامقاني، 285 :22 ، ج1394؛ نجفي، 245 :8 ق، ج1418؛ طباطبائي، 285 :1 ق، ج1412

براساس اين تفسير مفهوم ضمان در عقد  .)119 :1 ، ج1373يني، ئ؛ نا76-77 :1 ، ج1361؛ بحرالعلوم، 47،48،85
 كه مال متعلق به شخص معيني تلف گردد و وي اين خسارت گردد ميگامي محقق صحيح هن

به شخصي كه مال او تلف شده است و . را متحمل گردد و مسئول نهايي تحمل خسارت باشد
و ) معاوضي(عبارت ديگر، در ضمان عقدي  به. شود مي، ضامن گفته كند ميخسارت را تحمل 

پس از قبض و فسخ يا انفساخ عقد، تلف در مال در صورت تلف شدن مال در عقد صحيح 
 يعني قبض موجب انتقال ضمان ؛ و وي بايد خسارت وارده را تحمل كندشود ميضامن واقع 

 در ضمان غير قراردادي و در مواردي مانند غصب، قبل از .)189: ق1419قزويني، (به مشتري است 
و؛ و مالكيت مالك نسبت به مثل يا  قهري عليه اطور بهتلف مال مالكيت غاصب نسبت به عين 

اصفهاني، ( گردد مي؛ و سپس تلف آنچه غصب شده در مالكيت غاصب واقع شود ميقيمت اعتبار 
 و آيد درمي قبل از تلف به مالكيت ضامن اي يعني مالِ مضمون لحظه ،)305 :1 ق، ج1425

. گيرد ميمن قرار ، و سپس مثل يا قيمت آن به ذمة ضاگردد مي مملوك اوست تلف كه درحالي
 كه يك لحظه مال در مقابل شود ميبه بيان ديگر، از اشتغال ذمة ضامن به مثل يا قيمت كشف 

 مانند آنچه ،گردد مي مال اوست تلف كه درحالي، و آيد درمي به مالكيت ضامن اش واقعيعوض 
  .)303 :1 ق، ج1413نائيني، ( شود ميدر بحث فضولي بنابر قول به اباحه بيان 

ين تعريف ضمان در عقد صحيح و فاسد هم صادق است، زيرا تلف آنچه به موجب عقد  ا
؛ اگر آنچه در شود ميصحيح تصرف شده، بر عهدة گيرنده است؛ و آنچه متعلق به اوست تلف 

نتيجة عقد فاسد تصرف شده، تلف شود، جبران خسارت آن از طريق دادن بدل، به عهدة 
ترك بين تعهد به دادن عوض و تعهد بالذات يا بالعرض به مفهوم ضمان قدر مش. گيرنده است

در نقد اين تفسير از ضمان گفته شده است  .)305 :1 ق، ج1425اصفهاني، (پرداخت خسارت است 
  :كه

مالك را .  كه شخص ضامن اموال خويش استشود مي گفته نگاه چيهعرفاً . 1. 1. 2. 2
 اين تفسير با آنچه عرف از اين .)183 :3 ق، ج1424انصاري، (  ضامن اموال خويش دانستتوان ينم

اشكال گفته شده است كه  در پاسخ اين .)71 :3 ق، ج1416جزائري، (، سازگاري ندارد فهمد يمواژه 
اگر شخص ديگري نسبت به مال فرد حق داشته باشد، ضمان مالك نسبت به مال خود ممكن 

   .)50:تا ؛ رشتي، بي118- 119: تا بييم، حك( راهن سبب تلف مال مرهونه شود آنكهاست، مانند 
بايد مال » ضمان« دليلي وجود ندارد تا فرض شود كه براي تحقق مفهوم .2. 1. 2. 2
؛ در اتالف و غصب غرامت و جبران كند مي مملوك كسي باشد كه مال را تلف ةشد تلف

رط تحقق ، تا وارد شدن عوضِ آن در مالكيت ضامن شگيرد نميخسارت در عوض چيزي قرار 
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  غير قراردادي صادقهاي ضمان تعريف مذكور نسبت به .)265 :1ق، ج 1418 نائيني،(ضمان باشد 
 .نيست
 توان يم وجود ندارد، برعكس يا لحظهدليلي براي در تقدير گرفتن مالكيت . 3. 1. 2. 2

شده در مالكيت مالك  تلف كه مالِ كند يمگفت كه ثبوت ضمان نسبت به مثل يا قيمت كشف 
اولش باقي بوده؛ و چون هنوز در مالكيت مالك بوده و در نزد گيرنده تلف شده، گيرنده بايد 

 .)303 :1 ق، ج1413نائيني، (خسارت آن را با دادن مثل يا قيمت جبران كند 

يعني خسارتي كه ؛ مسئوليت جبران خسارت در صورت تلف شدن مال ديگري. 4. 1. 2. 2
 او وارد شده، بايد از اموال اصلي ضامن جبران گردد؛ و در بر مالك به موجب تلف و درك مال

، زيرا اين خسارت بايد از شود ميواقع با تلف مال ديگري نقصاني در اموال اصلي ضامن ايجاد 
برخي  .)454 :1 ، جتا بي؛ يزدي، 488و 183 و 180 :3 ، جق1424انصاري، (اموال اصلي او جبران گردد 
 كه ضمان يعني التزام به جبران مالي اند كردهفي مشابه تصريح نويسندگان اهل سنت در تعري

 براساس اين تعريف، .)15 :ق1402؛ الزحيلي، 1017 :1988الزرقاء، (ضرري كه به ديگري وارد شده است 
 يعني در صورت تلف شدن مال ديگري ضامن مسئول ،ضمان مفهومي عرفي و عقاليي دارد

در صورتي ذمة شخص نسبت به مثل يا قيمت . ن كنداست كه آن را از مال اصلي خود جبرا
 ضماني در كار نخواهد ،اگر تلف و ضرري واقع نشود.  كه مال تلف گرددگردد يممال مشغول 

 بارز آن ضمان ةضمان در اين مفهوم اشتغال ذمه به مثل يا قيمت مال غير است و نمون. بود
 .ناشي از اتالف است

اعم (حوزة قراردادها  در» ضمان«هوم در كاربردهاي واژة همين مف) ره( از نظر شيخ انصاري
 زيرا جبران با دادن عوض از مال اصلي ضامن حاصل ،هم صادق است) از صحيح و فاسد

كه از ) مسمي(وسيلة عوض  بهتلف شود، خسارت آن ) يكي از عوضين(؛ يعني اگر مال دشو يم
وسيلة مثل يا قيمتي كه در صورت  به؛ و در عقد باطل شود ميمال اصلي ضامن است، جبران 

 به .)304- 305 :1 ، جق1425اصفهاني، (، جبران خواهد شد دهد ميتلف عين، از مال اصلي خودش 
قدر مشترك يعني مطلقِ » ...مايضمن «مراد از ضمان در عبارت قاعدة ) ره(تفسير سيد يزدي

رجي و مصداقي غرامت است؛ و تعيين مسمي در عقد صحيح و عوض در عقد فاسد امري خا
) نوعي يا مالي( يكي از دو خصوصيت مذكور ةعالو هب» غرامت« مراد از ضمان نكهيااست، نه 

  .)456 :1  ج،تا بييزدي، (فاسد گردد باشد، تا مستلزم تفاوت در مفهوم ضمان در عقد صحيح و 
است، يعني بر فرض ) ثمن(عبارت ديگر، ضمان موجود در عقد صحيح ضمان به مسمي  به

ف مبيع در دست مشتري، ضمان درك و خسارت آن بر عهدة مشتري خواهد بود، ولي تل
پس مفهوم ضمان معاوضي و ضمان مقبوض به عقد فاسد با . خسارت به مقدار ثمن است

  .مفهوم ضمان غيرقراردادي يكسان است؛ و قرارداد ظرف تحقق اين مفاهيم است و نه قيد آنها
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  :سير را به شرح زير مورد انتقاد قرار داده استجامعيت اين تف) ره(محقق اصفهاني
ركن تحقق حقيقت ضمان در عقد صحيح مسئوليت نسبت به دادن عوض به . 5. 1. 2. 2

 براساسولي . موجب قرارداد است؛ و پيدايش تلف بعدي تأثيري در تحقق اين مسئوليت ندارد
 و مسئوليت ناشي از از ضمان، تلف ركن اساسي پيدايش آن است؛) ره(تفسير شيخ انصاري

بنابراين، . گردد» تلف« جايگزين ركن تواند نميعقد صحيح مبني بر دادن عوض از مال اصلي 
  .)305 :1ج  ق،1425اصفهاني، (ضمان معاوضي فاقد يكي از عناصر اساسي ضمان يعني تلف است 

. ضوسيلة عو بهحقيقت بيع تمليك در مقابل عوض است، نه جبران خسارت . 6. 1. 2. 2
ولي در . بنابراين، در عقد صحيح اصوالً عنوان درك، تدارك و جبران خسارت صادق نيست

، درك، تدارك و جبران خسارت هم گردد يمعقد فاسد چون حقيقت ضمان با تلف محقق 
 تبديل و تعويض است و ،افتد يمبه بيان ديگر، آنچه در عقد صحيح اتفاق . كند يمصدق 

به اين ترتيب، در . خسارت نيست، زيرا، جبران متقوم به تلف است از اين دو جبران كي چيه
 مفهوم ضمان وجود ندارد، عنوان اثر مترتب بر نكهياضمان معاوضي در عقد صحيح عالوه بر 

 .)113 :2 ق، ج1406؛ ايرواني، 304-305 :1ج ق، 1425اصفهاني، ( گردد ينمضمان يعني تدارك هم، محقق 

امري تقديري و تعليقي نيست، زيرا ممكن است تلفي اتفاق درك و خسارت . 7. 1. 2. 2
 ضمان امري بالفعل است كه به كه يدرحال.  محقق گرددالياستنيفتد يا پس از گذشت مدتي از 

 آن را به امري تعليقي كه فعالً محقق نشده است، تفسير توان ينم و شود ميمجرد تصرف محقق 
 .)149: ق1417كوه كمري، (كرد 

 كه مراد شيخ انصاري از تعليقي بودن ضمان مربوط به فرضِ تلف و دادن رسد يمنظر  به
مامقاني، ( ماهيت ضمان باشد ةدهند ليتشك تعليقي بودن از عناصر اساسي نكهيابدل است، نه 

: ديگو يم زيرا وي در تعريف ضمان معاوضي ،)5، پاورقي 69 :3 ق، ج1416؛ جزايري، 278 :2 ، ج1316
 :5  جق،1424انصاري، (» ع ضامن تسليم مبيع به شكل كامل و سالم به مشتري است باينكهيايعني «

  .اند نيچن در نظر وي ذات ضمان تعليقي نيست و تنها برخي اقسام آن رو نيازا .)393

 مانند ،ي ايجاد گرددياين تعهد ممكن است با ارادة انشا؛ تعهد نسبت به مال ديگري. 2.2.2
ه يا ناشي از يك واقعة حقوقي و به موجب يك فعل مادي ارادي يا تعهد در عقد ضمان و حوال

 مانند ضمان ناشي از استيالي ضماني كه اثر آن ،غيرارادي و مستقيماً به حكم قانون پديد آيد
. مفهوم ضمان تعهد و بر عهده وارد شدن است. استالزام و تعهد به رد مال غير يا بدل آن 

 آن متعلقر اين صورت ضمان به مفهوم انتقال ذمه است؛ يا  د، آن كلي باشدمتعلقممكن است 
 در اين صورت معناي آن متدارك و مرجوع بودن است و دادن مثل يا قيمت مرتبه و ،عين باشد

ضمان اعتباري  .)182 :2  جق،1403بحرالعلوم، ( است رد عين و تدارك آن شئونشأني از مراتب و 
 در صورت امكان ضامن بايد عينِ نكهيا از جمله ،داست كه آثار وضعي و تكليفي خاصي دار
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گاه به دليلي، از جمله تلف شدنِ   هرنكهياپس دهد؛ و ديگر » له مضمونٌ«را به » به مضمونٌ«
ضمان تنها . له داده شود مضمونٌ  باشد، بايد مثل يا قيمت آن بهرممكنيغعين، پس دادن آن 

؛ 20: ق1414؛ نوري، 316-318: ق1417؛ نراقي، 30: ق1406خراساني، ( نسبت به اموال ديگران صادق است
 :تا ؛ نجفي، بي4، 21  ج:ق1405بحراني، ؛ 173، 4  ج:1413، و 113 :4 ق، ج1410؛ شهيد ثاني، 178 :1 ق، ج1419بجنوردي، 

 .)93 :1 ق، ج1406؛ ايرواني، 278- 279 :2 ، ج1316 مامقاني، ؛334 :2 ق، ج1403؛ بحرالعلوم، 114، 26
قرار گرفتن چيزي در ضمن «معني لغوي ضمان ؛  تعهد نسبت به مال يا نفس ديگري.3. 2. 2

 در ضمن ء ي، به اين معناست كه آن ششود مي وقتي اين واژه به انسان نسبت داده .است» چيز ديگر
 كاربردها يكي است، ولي اين حقيقت به دو ةاگرچه مفهوم ضمان در هم. عهدة فرد قرار گرفته است

  :گردد ميق صورت محق
، مانند عقد ضمان و حتي در كفالت، گردد يمگاهي به تسبيب شخص محقق  .1. 3. 2. 2

همچنين، ضمان در همة عقود . است» تعهد نسبت به احضار شخص«چون بازگشت آن نيز به 
 كه مال شخص ديگري شود مييك از طرفينِ قرارداد متعهد و ملتزم  معاوضي، زيرا در آنها هر

 در نكهياصرف . شود ميبه آن ضمان معاوضي گفته رو  ازاين بدل آن تملك كند و را در مقابل
، مالك تحقق ضمان ديآ يدرمقرارداد عوضي وجود دارد و مال در مقابل عوض به مالكيت 

  .بدل است  سبب تحقق ضمان تعهد هر يك از طرفين به گرفتن مال ديگري در مقابل،نيست
 مانند ،آيد ميتصميم و اعتبار شارع يا عرف پديد گاهي ضمان با جعل، . 2. 3. 2. 2

شده را در عهدة  تلف يا شده گرفته زيرا شرع يا عرف اموال ،موجبات غرامات شرعي و عرفي
لكن اگرچه عهده در هر موردي آثار خاص خود را . كند ميكننده اعتبار  تلفشخص گيرنده يا 

 ضمان گاهي معاوضي، گاهي اينكه؛ دارد، ولي مفهوم عهده در همة اين موارد يكسان است
 شود ميكفالت و گاهي غرامت و جبران خسارت است، موجب اختالف در مفهوم حقيقي آن ن

- 308 :1  جق،1425اصفهاني، ( شود ميكار برده  هو ضمان در همة اين موارد در معني واقعي خود ب
 ولق تعهد را توسعه داده تعريف اخير نيز تنها قلمرو متع. تعريف نخست قابل دفاع نيست .)305

 كه در اصل مفهوم، رسد مينظر  به .)19-20 :1382محسني، (در حقيقت ضمان در مفهوم عام است 
 كه وي رسد مينظر  بهبا توجه به مجموع عبارات شيخ انصاري، . مخالفتي با تعريف شيخ ندارد

نسبت به مال ديگري در نتيجه ذات ضمان از نظر فقها تعهد  در. داند نميذات ضمان را تعليقي 
 .فرض بقا و تلف آن است

اين مفهوم از ضمان در تعريف برخي از اساتيد فقه اهل سنت نيز به اين بيان آمده است كه 
ضمان التزام به جبران تلف مال يا ضايع شدن منافع، يا ضرر جزئي و يا كلي وارد بر نفس «

فقهاي اهل سنت ضمان را وجوب برگرداندن  برخي .)131 و 15 :ق1402الزحيلي، (» انسان ديگر است
 حتي ظاهر عبارت برخي ضمان را به فعل  واند دانستهآن ) مثل يا قيمت( يا بدل ء يش
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 يا خسارت و غرامت پرداختي تعريف )416 ة االحكام العدليه، مادةمجل( يا بدل آن يءبرگرداندن ش
برخي نيز . اند كردهة اثر آن تعريف  كه آنان نيز ضمان را بر پايرسد مينظر  بهلكن . اند كرده

 كه در اينجا مورد نظر )15 و 14 :ق1402الزحيلي، : ك.ر( اند كردهضمان را در مفهوم كفالت تبيين 
 . يستن

  
    وحدت يا تعدد مفهوم ضمان. 3. 2
، واژة ) مال ديگرييدار عهده(برخي معتقدند طبق تعريف دوم  تعدد مفهوم ضمان؛ .1. 3. 2
كار  هبه معني مجازي ب) ستاند يم عوض آنچه يدار عهده(قود معاوضيِ صحيح در ع» ضمان«
؛ و وي باشد يمتلف مال بر عهدة ضامن « معني مجازي آن اين است كه نيتر كينزد و رود يم

 يعني بر ، اثر ضمان استنيتر برجسته، زيرا اين معني »بايد خسارت تلف آن را تحمل كند
)  مال ديگري بودندار عهدهضمان يعني مسئول و (نام سبب ) تكليف به دادن بدل(روي مسبب 

در معاملة صحيح «: شود ميو قرينة مجازي بودن آن اين است كه گفته .  استشده  گذاشته
 اگر اين ، زيرا ولي وجود ضمان در عقد صحيح به مفهوم واقعي معني ندارد.»ضمان وجود دارد
بت به اموالي كه از راه معامله به دست  بايد بتوان گفت كه شخص نس،گفته درست باشد

 ولي اين ، ضامن نيستآورد يم، ضامن است و نسبت به اموالي كه از راه ارث به دست آورد يم
 زيرا هيچ خسارتي در مال اصلي وارث نسبت به آنچه ،)30 :ق1406خراساني، (گفته درست نيست 

 و جبران خسارت از مال به موجب عقد صحيح توسط مورث به او منتقل شده وجود ندارد
چون انتقال مالِ ديگري به مورث از طريق  .)305 :1  جق،1425اصفهاني، ( رديگ يممورث صورت 

 ولي انتقال همان مال به وارث قهري و ،قرارداد بوده و وي نسبت به آن ضمان معاوضي داشته
 در قرارداد فاسد هژيو به ايراد شده كه وارث ادهالبته به اين استش. فاقد ضمان معاوضي است

 چون قبضِ وارث مترتب بر عقد فاسد نيست و عقد مقتضي قبض كسي ،طرف قرارداد نيست
 است از موضوع بحث خارج يكل بهپس مورد ارث . است كه طرف عقد باشد، نه بيگانه و ثالث

  .ستينشاهدي بر تعدد مفهوم ضمان  و )306 :1ق، ج 1425اصفهاني، (
ط به مرحلة قبل از قبض و به مفهوم ضمان معاوضي است؛  ضمان در عقد صحيح مربو

كاربرد واژة ضمان در . يعني در صورت تلف مبيع قبل از قبض، بايع بايد جبران خسارت كند
 ضمان اعتباري است .)271 :6  ج،ق1415؛ انصاري، 119 :تا بيحكيم، ( اين معني مجازي و مسامحي است

 و كاربرد آن در اين حوزه حقيقي و در مورد كند يمدي كه شارع يا عرف براي موارد غيرقراردا
تعهد نسبت به مال «قراردادهاي معوضِ صحيح و فاسد، مجازي و مفاد آن  قرارداد ضمان و

  .استاست، و تلف و جبران خسارت از حقيقت آن خارج و از آثار آن » ديگري
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 چيزي توسط  ضمان در لغت به معني در برگرفته شدن وحدت مفهوم ضمان؛.2. 3. 2
 كه مدلول تضمني در دلِ مدلول شود ميبه اين دليل داللت تضمني گفته . چيز ديگر است

 و 297 :1 ق، ج1413نائيني، ( و داللت بر آن در ضمن داللت مطابقي قرار دارد رديگ يممطابقي قرار 
ه،  معني مشترك ضمان در عقد صحيح و فاسد و در مواردي كه شارع حكم به ضمان كرد.)300

» ضمن«دليل اين نامگذاري هم اين است كه ريشة لغوي ضمان . معني اسم مصدري آن است
است، گويا ضامن با التزام به ضمان، يا حكم شارع به ضامن بودن او، متضمن مال و مثبت مال 

در ذمه و بر عهده قرار گرفتن «پس ضمان . استده ش، باشد يمدر ذمة خود كه وادي وسيعي 
، نه از استو غرامت و جبران خسارت در صورت تلف مال از آثار آن » ستمال ديگري ا

و اختالف آثار و احكام ضمان موجب تعدد معناي آن . عناصر اساسي مفهوم حقيقي آن
 ماهيت .)279 :2 ق، ج1416؛ مامقاني، 300- 301، 1 ق، ج1413؛ و 286و  265-266 :1 ق، ج1418نائيني، ( گردد ينم

 ضامن قرارداشتن مال غير، است؛ اين انشاء در ةيت، يعني بر عهده و ذمضمان انشاء يك وضع
 و در ضمان قهري و ،توسط اشخاص) در ضمان ارادي(عقد ضمان و ضمان عقدي 

 و برگرداندن عين يا دادن مثل يا قيمت، گيرد ميغيرقراردادي مستقيماً توسط قانونگذار صورت 
  .)247- 245 :2  ج،1386تبريزي، هيدي ش؛ 118-119: تا بيحكيم، (از آثار آن است 

، تفسير به الزمة آن است و نه بيان حقيقت و »مسئوليت جبران خسارت«   تفسير ضمان به 
حتي جبران خسارت مالِ مضمون هم داخل در حقيقت ضمان نيست، تا چه رسد به . ذات آن

تعهد «حقيقي آن يعني در همة موارد به معني » ضمان«كاربرد واژة . »جبران از مال اصلي ضامن«
است؛ و الزمة اين تعهد آن است كه خسارت وارده بر مال ديگري به » نسبت به مال ديگري

اگر ضمان به موجب عقد معاوضي شرعي و تأييد شده، . شكلي، از اموال متعهد جبران شود
ه شده، است؛ و اگر به موجب عقد فاسد باشد، جبران آن ب معينباشد، جبران به دادن عوضِ 

موجب ضمان، اصلِ . شده است معلومدادن مثل يا قيمت يا كمترين يكي از آن دو يا عوض 
و  300-301 :1 ق، ج1413نائيني، (جبران و چگونگي جبران خسارت داخل در حقيقت ضمان نيستند 

 در مقابل كفالت كه است،» تعهد مالي« ضمان همواره به معني .)113 :7 ق، ج1419؛ بجنوردي، 303
تناسب اين مفهوم با عقد صحيح به اين است كه عقد صحيح معاوضي . است»  به شخصتعهد«

داراي عوض است و طرفين نسبت به دادن عوضِ مالِ طرف ديگر ضامن هستند و شارع اين 
 معامله را نكهياتعهد را در عقود فاسد هم كه متضمن تعهدند مقرر و امضا كرده است، بدون 

 است؛ و مؤثر و به همين مقدار هم شدهاين مقدار از معامله تأييد . تصحيح و تأييد كرده باشد
؛ 110 :6  جق،1413؛ شهيد ثاني، 113 :2  جق،1406ايرواني، (باشد  مي اثر يبقرارداد نسبت به بقية آن فاسد و 

   .)247- 245 :2ج ، 1386تبريزي، شهيدي 
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دليل عموم دليل قاعدة  بهدر عقد فاسد » تعهد نسبت به مال ديگري«تحقق ضمان به معني 
. ضمان يد است؛ ولي تحقق آن در عقد صحيح با توجه به ابعاد عقد صحيح قابل فهم است

 صحيح اسب خود را به يك دينار به عمرو بفروشد، در اينجا سه امر يمثالً، اگر زيد در عقد
ز دست دادن دليل از دست دادن اسب و به عمرو به دليل ا به خسارتي كه به زيد .1: وجود دارد

. گردد يم، جبران آورند يمدست  بهاين خسارت با عوضي كه هر كدام . گردد يميك دينار وارد 
 ضامن بودن زيد نسبت به تلف اسب قبل از قبض مشتري؛ و ضامن بودن عمرو نسبت به .2

سبب  به پس از قبض و اقباض اگر معامله .3) ضمان معاوضي. (تلف دينار قبل از قبض بايع
 آن را به مالكش ه يا انفساخ و غيره منحل گردد، و عينِ عوض موجود باشد، گيرنداقاله
؛ و اين امر به معني دهد مي؛ و اگر تلف شده باشد، مثل يا قيمت آن را به مالك گرداند يبرم

دليل انتفاء موضوع فسخ  به بايد گفت كه در صورت تلف عين، واال. ضامن بودن گيرنده است
گاه اموال  هر.  در اين صورت هم فسخ معامله مجاز استالجمله يف كه يلدرحاناممكن است، 

مثالً، .  گفت كه وي ضامن اموال خويش استتوان يم ،شخصي متعلَق حق ديگري قرار گيرد
 ضامن بودن نسبت تبع بهاگر بتوان گفت كه شخص . اگر راهن موجب تلف عين مرهونه شود

 ملتزم شد عقدي كه آنها بر مال خودشان توان يمبه حق ديگري ضامن مال خويش است، پس 
 كه در صورت تلف موضوع آن، بايد شود مي يا شده نيتضم موجب ثبوت حق ،كنند يممنعقد 

  .از طريق جبران موضوع حق، آن را جبران كرد
اگر مراد از ضمان در عقد صحيح امر اول باشد، اين امر به هيچ روي ضمان نيست، چون 

 آن توان نمياگر مراد امر دوم باشد نيز . يك عوضين است نه ضمان و تعهدمعاوضه مستلزم تمل
در اين صورت «: گويند مي اينكه زيرا بازگشت مراد فقها از ،را ضمان به مفهوم حقيقي دانست

 يعني مال به مالك خودش ،باشد ميانفساخ عقد در صورت تلف عين » ضمان از مال بايع است
 در مالكيت اينكه، نه شود مي در مالكيت متصرف است تلف هك درحالي، و سپس گردد برمي

، مانند باشد مي، و متصرف ضامن آن شود ميمالك خود كه فردي غير از متصرف است، تلف 
ضمان « همين دليل به آن به ودر اين مورد مجازي است » ضمان«بنابراين، كاربرد . ضمان يد
 ، كاربرد واژة ضمان در عقد صحيح مانند و بهاگر مراد امر سوم باشد. شود ميگفته » معاوضي

حكيم، (» گردد ميبا قبض ضمان منتقل «: گويند ميلذا فقها . كاربرد آن در عقد فاسد است» تبع«
  .پس ضمان همواره معني حقيقي واحدي دارد ،)118-119: تا بي

  
   قلمرو ضمان. 4. 2

نيز ) كفالت(هد نسبت به نفس بر تعهد مالي شامل تع عالوهمحقق اصفهاني مفهوم ضمان را 
 كوه كمري،( داند نمي محقق نائيني و ديگران قلمرو آن را محدود به تعهد مالي برخالفدانسته و 
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برخي از عبارات شيخ انصاري، وي قلمرو ضمان را محدود به مورد تلف  براساس .)149 :ق1417
  .ننددا نمي، ولي اكثريت فقيهان ضمان را محدود به مورد تلف داند مي

  
  ماهيت ضمان . 5. 2

  : كرد ماهيت ضمان را توصيف توان يم نظر از دو كم دست
 نظر اتفاق فقيهان نسبت به ماهيت وضعي ضمان  از نظر وضعي يا تكليفي بودن؛.1. 5. 2

.  در تعريف ضمان از آثار تكليفي آن استفاده كننداند شدهدارند، اگرچه برخي از آنها ناگزير 
التزام : اند گفتهدانسته و در تعريف التزام » التزام«ت نيز، ضمان را به معني نويسندگان اهل سن

حالت قانوني است كه به مقتضاي آن شخص معيني به فعل يا ترك فعلي كه داراي ارزش مالي 
  .)32 :1990؛ الجندي، 7- 8 :2000؛ الخفيف، 30- 33 و 83 :ق1427نجدات، ( كند يميا ادبي است، ارتباط پيدا 

ضمان در عقود معاوضي ماهيتي متفاوت با ضمان  از نظر حق يا حكم بودن؛ .2 .5. 2
ضمان در عقود معاوضي حكم شرعي است و نه حق مالي؛ در نتيجه، قابل اسقاط . قهري دارد

 امري و مقتضاي ذات عقد معاوضي يا قاعده ضمان معاوضي .)272 :6 ق، ج1424انصاري، (نيست 
 . آن استدار عهدهقوقي است كه قانونگذار منحصراً ، و بخشي از عناصر نظم حاست

  
   نسبت ضمان با ذمه و عهده .6. 2

 به معني حالت و صفتي در شخص است كه هر سهبرخي فقها معتقدند كه ضمان، ذمه و عهده 
سبب عقد يا غيرعقد مانند اتالف و تسبيب يا يد، در ذمه  به چيزي كه يموجب تكليف به ادا

در مقابل  .)334 :2 ق، ج1403بحرالعلوم، ( به عهده گرفته شده يا تضمين شده است قرار گرفته، يا
در » مال«ي است كه قابليت آن را دارد كه در آن يذمه نوعي اعتبار عقال اين باورند كه برخي بر

عهده . و خالي شدن آن گردد) پر(؛ و در نتيجه، حكم به مشغول )فرض شود(نظر گرفته شود 
علي «مفاد . در آن را لحاظ كرد» عين« ثبوت يا عدم ثبوت توان يمي است كه يقالنيز اعتباري ع

اخبار به ثبوت عين در عهده » علي العين الفالني«اخبار به ثبوت مال در ذمه؛ و مفاد » دين كذا
 در انتزاعشان منشأ كه به وجود اند ييعقالدو مفهوم از اعتبارات عقلي و  بنابراين، هر. است

خردمندان براي . ي انتزاعي، از قبيل ملك و حقيجودند؛ مانند ساير اعتبارات عقالخارج مو
 در يك توان يمحتي . كنند يمرسيدن به اهداف خويش آثار متعددي را بر اين مفاهيم مترتب 

دو را اعتبار كرد، و فقط تفاوت بين آنها در اين است كه خردمندان مال كلي و مطلق  وجه هر
 ضمان به .)20: ق1414نوري، ( دهند يم مقيد به تشخصات عيني را به عهده نسبت را به ذمه و مال

 .)128: تا بيفاضل، ( ولي ذمه به امر كلي ،گيرد ميامر خارجي و جزئي تعلق 
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   ژرمني-مفهوم مسئوليت مدني در حقوق رومي. 3
   جايگاه مسئوليت مدني.1. 3

 در اين ادبيات حقوقي، مسئوليت مدني .ژرمني است-  خاستگاه اين واژه نظام حقوقي رومي
 33 است؛ و در مفهوم خاص2 و ضمان قهري در مفهوم عام1 از الزامات خارج از قرارداديا شاخه

 . باشد يم 4در اصل ناشي از جرم، ولي در اصطالح خارج از قرارداد

  
  انواع مسئوليت مدني. 2. 3

لزام فاعل به جبران خسارتي است كه در مفهوم اعم، ا. 1:  مسئوليت مدني داراي سه نوع است
در مفهوم عام مسئوليت جبران عيني . 2؛ )در مقابل مسئوليت كيفري (استجبران آن ضروري 

در اين مفهوم . يا دادن بدل يا پرداخت خسارت جهت ضرر ناشي از خطاي مدني است
: 1384اديني، ب( است) غير قراردادي(مسئوليت مدني شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت جرمي 

   5.در مفهوم اخص، مسئوليت مدني جرمي و غيرقراردادي است. 3 .)32- 33
 موقع به تعهد طرفي است كه قراردادش را به شكل كلي يا جزئي يا 6مسئوليت قراردادي

در صورت امكان از ) طلبكار(اجرا نكرده، و نسبت به جبران خسارت واردشده به طرف مقابل 
صورت مقتضي با دادن مال، يعني به اجراي كامل يا جزئي يا اجراي طريق جبران عيني و در 

 مسئوليت جرمي خود داراي دو مفهوم عام و خاص .(Elliott, 2009: 2-3) استمتأخر ملزم 
 ؛ در مفهوم عام، الزام و تعهد شخص به جبران خسارت ناشي از يك خطاي مدني است:است

، به نفع )چه جرم كيفري هم باشد يا نه(ارت يعني الزام و تعهد قانوني شخص به جبران خس
اين مسئوليت ممكن است .  خسارتعنوان به، با پرداخت مبلغي دهيد انيزشخص قرباني و 

، يا ناشي از 9يا ناشي از فعل حيوان،  8، يا ناشي از فعلِ شخص ديگر7ناشي از فعل خود انسان
م خاص و در مجموع در مفهوم اخص در مفهو. باشد، 1111يا ناشي از فعل جامدات، 10فعل ابنيه

-Cornu, 1996: 740 (دشو يم 12مسئوليت مدني تنها شامل مسئوليت ناشي از فعل خود شخص

741(. 

                                                            
1. Extra contractual obligation 
2. Automatic or involuntary civil liability 
3. la Responsabilité civile 
4. la Responsabilité civile extracontractuelle 
5. La Responsabilité delictuelle 
6. la Responsabilité contractuelle 
7. la Responsabilité du fait de l’homme 
8. la Responsabilité the fait d’autrui 
9. la Responsabilité du fait des animoux 
10. la Responsabilité du fait des batiments 
11. la Responsabilité des chose inaniméets 
12. la Responsabilité du fait personnel 
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 نسبت ييپاسخگوبه بيان ديگر، مسئوليت مدني يعني نماد و نشان بدهي، تعهد، مسئوليت و 
مكن است به سرحد به تعهدي است كه بايد براساس حقوق يا عدالت اجرا شود؛ تعهدي كه م

 و صريح يا تلويحي؛ الوقوع محتمليا ) قطعي( بدهي يا مسئوليت منجز هر نوعيك دين برسد؛ 
 تكليف، تعهد يا مسئوليت حقوقي؛ هر نوع؛ دگير سرانجام بايد انجام كم دستو تكليفي كه 

 حقوقي، و حتي جريمه براي قصور در پرداخت ماليات مقررشده؛ ديون ييپاسخگو
 براي خطاها؛ و ييپاسخگو آينده، يا جاري و حاضر؛ مجازات، تنبيه و ةشد نييتع الوقوع محتمل

 :Black, 1993 ( يك فرد مسئول آن استآنچهآنچه يك فرد براساس تعهد بايد بپردازد، يا براي 

 در تعريف اخير بين تكليفي كه نقض آن موجب مسئوليت شده، از يك سو، و در .)1312
، از سوي ديگر، و اثر مسئوليت كه خود تعهد به اعادة وضع سابق يا جبران موقعيت قرار گرفتن

ي نسبت به خسارت يمسئوليت مدني تعهد به پاسخگو. ، خلط شده استباشد يمخسارت 
 ,Black ( وضع سابق يا جبران خسارت، استةناشي از عمل ارتكابي، از طريق بازسازي و اعاد

(1993: 1312; Elliott, 2009: 2-3.  
 از  از قواعد قانوني و قواعد ناشييا مجموعه توان يمز منظري ديگر، مسئوليت مدني را ا

ي دانست كه هدف آن بازسازي و جبران خسارت واقعي و مادي با يك جايگزين يروية قضا
 كه آسيب دهد يمدر حقيقت نظرية مسئوليت مدني به اين پرسش پاسخ . حقوقي و قانوني است
د تحمل كند، يا فرد ديگري بايد جبران خسارت ناشي از آن را به عهده و زيان را قرباني باي

غير (مسئوليت مدني در مفهوم خاص  .(Delebecque, 2001: 3; Tunc, 1989: 11-15)بگيرد؟ 
 ,Rémy (كنندة جبران خساراتي است كه از نقض قرارداد ناشي نشده باشند تضمين) قراردادي

(2000: 147,149.  
 كه براي تحقق موضوع شود يمگفته  اغلب مندرج در تعاريف مذكور يها مؤلفهبراساس 

وجود . 3  وورود خسارت،. 2تحقق خطا، . 1: مسئوليت مدني وجود سه عنصر ضروري است
»  بودنيرقانونيغ«در مفهوم آلماني مسئوليت مدني عنصر . رابطة سببيت بين خطا و خسارت

» خطاآميز بودن«وم فرانسوي جزئي از مفهوم  حال آنكه در مفه،دشو يمعنصر مستقلي محسوب 
 منافع يرقانونيغ زيرا در نظام آلماني مسئوليت مدني عبارت است از نقض ،ديآ يمشمار  به

  .(Tunc, 1993: 9-10) رعايت منافع ديگران يك تكليف عمومي است كه يدرحالديگران، 

  
  ماهيت مسئوليت مدني . 3.3

در موقعيت « وضعي؟ برخي مسئوليت مدني را مسئوليت مدني حكمي تكليفي است يا
ي و صالحيت يدربرداشتن حكم، مهارت، توانا«يا » داشتن  نسبت به يك تعهد قرارييپاسخگو

 نسبت به كاري كه انجام شده و جبران خسارت يا بازسازي يا اعادة وضع ييپاسخگوتعهد 
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 شرايط و وضعيتي كه«: دان گفتهيا در تعريف آن . اند دانستهسابق در صورت بروز خسارت، 
وضعيت ملزم شدن يا متعهد «يا » موجب اجراي فوري يا عملي يك تكليف در آينده گردد

يا عدالت نسبت به انجام كاري، يا پرداخت پولي يا درست كردن ) حقوق(شدن براساس قانون 
چيزي؛ وضعيت كسي كه ملزم است به موجب قانون و عدالت نسبت به انجام دادن چيزي كه 

 ييها نشانهدر اين تعاريف  .)Black, 1993: 1312( » دعوا به اجرا گذاشته شودةممكن است با اقام
چون در حد اطالع . انگاري مسئوليت مدني، وجود دارد تكليفيدو ديدگاه وضعي يا  از هر

 رسمي مورد بحث قرار نگرفته، طور بهژرمني - نگارنده، اين دو مصطلح در سنت حقوقي رومي
اگرچه حقيقت اين دو حكم .  از آنها را به اين نويسندگان نسبت دادكي چيه پيروي از توان ينم

 . در هر نظام حقوقي و بلكه هر نظام هنجاري ضرورتاً وجود دارد
  

  ال كامن در نظام Tortمفهوم . 4
ت ادبيا انگليسي راه يافته و در اين است كه به زبان» Tortus «برگرفته از كلمة التين Tortواژة 

 ;Fleming, 1998: 1; Winfield, 1931: 8-9 (رود يمكار  به» خطا«به معني » Wrong«مترادف با 

Harpwood, 2000, 1; 2009: 1(. در فرهنگ حقوقي  Tort يعني يك خطاي مدني يا اضرار و
 تيسوءن دعوا باشد و شامل نقض قرارداد از روي ةآسيب رساندن به ديگري كه مستوجب اقام

 و به موجب آن دادگاه حكم به جبران خسارت خواهد كرد؛ تخطي از تكليفي ،شود يمهم 
 معين، يا معامله حقوق عمومي ديكته شده، يا تنها بر اشخاصي كه به موجب ةليوس بهاست كه 

 بايد همواره تخطي نسبت به برخي Tortدر . شود يمند، اعمال گريكديبا  خاص يا رابطهداراي 
چنين تكليفي بايد ناشي از اجراي  اغلبان وجود داشته باشد و از تكاليف مربوط به خواه

تخطي مذكور نسبت به شخص يا مال اگر مستقل از . قانون باشد و نه صرفاً توافق طرفين
 تعرض مستقيم به برخي حقوق قانوني افراد؛: قرارداد باشد، ممكن است يكي از اين موارد باشد

(Markesinis, 2002: 44-79) ز تكاليف عمومي كه خسارت معيني را متوجه فرد نقض برخي ا
 ,Black(؛ تخطي از برخي تعهدات شخصي كه موجب خسارت مشابهي به ديگري گردد كند يم

1993: 1489; Cooke, 2009: 3(. به تعريف وينفيلد ارجاع  اغلبه زمينال در اين  كامن در جهان
خطاست كه از نقض تكليف از قبل  مسئوليت ناشي از Tortاين تعريف  براساس. شود يمداده 
؛ و اين تكليف عموماً متوجه اشخاص بوده و نقض آن با اقامة شود يم قانوني، ناشي شده ثابت
 است كه وقوع هايي زيان بازتوزيع Tortهدف . ي براي جبران خسارت، قابل جبران استيدعوا

  به بيان ديگر، هدف حقوق.)Winfield & Jolowicz, 1975: 11( است ريناپذ اجتنابآنها در جامعه 
Tort حمايت از حقوق مدني بشر است (Von, 2004: 25- 26; Geert, 2010: 10-25). 
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 خطاي مدني Tort: نديگو يم را از اين محدودتر دانسته و در تعريف آن Tortبرخي قلمرو 
 ندك يمغير از نقض قرارداد است كه قانون آن را از طريق رأي به جبران خسارت، جبران 

(Martin, 2006: 537). رو نيازا ،Tortييخطاوجود فعل زيانبار يعني . 1:  داراي چهار عنصر است 
فعل زيانبار . 3قانوناً، زيان وارده قابل جبران باشد؛ . 2اتفاق افتاده و زياني وارد شده باشد؛ 

ليف قانوني وجود تك. 4گونه رابطة قراردادي باشد؛  مصداق نقض قرارداد نبوده و مستقل از هر
 .(Fleming, 1998: 1; Prosser, 1984: 2; Owen, 2000: 77- 78) در قبال عموم مردم شده ثابتقبلي 

لكن . ديآ ينمپديد  Tortشايد ظاهراً بتوان گفت كه بدون وجود دو عنصر نخست اصوالً 
  دعوا هستند كه موجبةبراساس برخي تعاريف اگرچه اغلب خطاها تنها هنگامي قابل اقام

هايي مانند تجاوز و ورود غير مأذون به ملك ديگري كه Tortورود خسارت شده باشند، ولي 
 .ست، بدون اثبات ورود خسارت هم قابل اقامة دعوا هستندها حقكاركرد عمدة آنها حمايت از 

 :Martin, 2006 (شود يم، در اين موارد قرار بازداشت يا دستور بازگرداندن مال صادر رو نيازا

مثالً در انگليس .  وجود نداردنظر اتفاق نسبت به چگونگي اجراي اين شروط نيز و 537-538)
شمار  به Tortمريكا آ اما در ، نسبت به طرف مقابل، قراردادي استيا حرفهمسئوليت يك فرد 

از مسئوليت قراردادي بيان  Tort كه شرط چهارم كه براي متمايز كردن رسد يمبه نظر . ديآ يم
بر مناقشاتي  عالوه؛ ديآ ينمشمار  بهقع تفصيل همان شرط سوم است و شرط مستقلي شده، در وا

به  Tort كه امكان تجزية اند شدهحتي برخي مدعي . كه نسبت به محتواي اين شرط وجود دارد
 براي حقوقدانان، بلكه براي عموم مردم نيز روشن تنها نهعناصر معين وجود ندارد و مفهوم آن 

 .(Tunc, 1993: 8-9; 1989: 15-18)است 

 از سه عنصر تشكيل Tort معتقدند كه Negligence با Tortانگاري مفهوم  يكسانبعضي با 
نقض اين . 2 خوانده؛ ةبر عهدوجود يك تكليف قانوني قبلي به نفع خواهان و . 1: شود يم

ورود برقراري رابطة سببيت مستقيم بين نقض تكليف مذكور و . 3 ؛ و)توسط خوانده(تكليف 
 يعني غفلت نسبت به انجام بعضي از Tortزيرا  ،)Black, 1993: 1486( آسيب و زيان به خواهان
 در امور، بايد انجام دهد يا نسبت به انجام مند قاعده ايجاد نظم منظور بهاموري كه فرد متعارف 

ه يك غفلت، قصور در مراقبتي است ك.  كه يك فرد معقول يا محتاط بايد انجام دهدييكارها
 يعني انجام برخي از كارهايي كه ،كار بندد بهفرد محتاط معقول و هشيار در شرايط مشابه بايد 
، و ترك افعالي كه شخص مذكور در دهد يمشخص محتاط متعارف در شرايط مشابه انجام 

 از استاندارد قانوني كه توسط حقوق و قانون تر نييپاشرايط مشابه انجام نخواهد داد؛ رفتاري 
هت حمايت از ديگران در مقابل ضرر و خطر غيرمتعارف و نامعقول به رسميت شناخته شده ج

قصور در .  انحراف از رفتار قابل قبول يك شخص محتاط و معقول در شرايط مشابه؛است
 ؛مراقبتي كه بايد اعمال شود، چه آن مراقبت ضعيف و ناچيز باشد و چه معمولي يا شديد
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گاه اين مفاهيم  هر. كند يم ظهور پيدا 3يتوجه يب و 2 و القيدييكرف يب، 1 سهودر قالبغفلت 
. شوند يمشناخته  6 خودسريعنوان به برخوردار باشند، 5ياطياحت يب، يا 4از وصف بازيگوشي

. استحقوق غفلت بر رفتار متعارف يا مراقبت معقول متناسب با شرايط و موارد خاص مبتني 
 نقض تكليف به مراقبت از ديگران، به آنها ةنتيج ت در غفلت بر خسارتي كه ممكن اسةنظري

 از يا كرهيپ بر كند يمداللت  Tort ، حقوقبنابراين .)Black, Ibid: 1032(وارد گردد، متكي است 
وسيلة دادگاه اقدامات مدني جهت فراهم كردن تسكيني  به كه ييها جبرانحقوق، تعهدات و 

. گردد يمچار رنج و ضرر شده است، اعمال براي آالم فردي كه از عمل خطاي ديگري د
(Batten, 2010: 220-221)  و برخالف مسئوليت قراردادي، درTort  يك تعهد قانوني عام نقض

  .(Elliott, 2009: 2-3) شود يم

را  Tortيكي معتقد است همة موجبات و مصاديق  :وجود دارد  دو رويكردTortدر حقوق 
سخن  Tort ساماندهي كرد و از نظرية عمومي 7»غفلت «ويژه هب در قالب معيار واحد و توان يم

را عنواني براي  Tortگفت؛ و ديگري بر اين باور است كه چنين امري ممكن نبوده و 
، صاحبان رو نيازا. اند  كه داراي مفهوم و ماهيت مستقلداند يم از خطاهاي مدني يا مجموعه

 ندارند؛ و حتي برخي نظر اتفاقدر اين زمينه برآمده و  Tort شمارش انواع درصدداين رويكرد 
 كه اند دانسته، لكن اغلب تعداد اين خطاها را چند مورد اند شده مورد را هم مدعي 70تا 

، 10، تجاوز و تعدي9تهمت و افترا 8غفلت، مزاحمت و اذيت:  ازاند عبارتمشهورترين آنها 
    . (Cane, 1987: 2-13; Horsey, 2012: 2-3) 13 و اشغالگري12وجرح ضرب، ايراد 11حمله و تهاجم

  
  و مقايسهگيري نتيجه. 5

  : تحليلي به اين شرح استةشناسان مفهوم حاصل از اين پژوهش اي مقايسه نتايج 
 به قلمرو متعلق آن به اعم، عام و با توجهمفهوم ضمان تعهد نسبت چيزي است و . 1

وال ديگران و تماميت بدني در مفهوم اعم شامل تعهد نسبت به ام. شود يمخاص تقسيم 
 كه خود شامل گردد يم؛ در مفهوم عام ضمان تنها شامل تعهد به اموال ديگران شود يمآنها 

                                                            
1. Inadvertence 
2. Thoughtlessness 
3. Inattention 
4. Wantonness 
5. Recklessness 
6. Willfulness 
7. Negligence 
8. Nuisance 
9. Libel 
10. Trespass 
11. Assault 
12. Battery 
13. Occupation 
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 اخص؛ اما در مفهوم شود يمتعهد به استرداد، مواظبت و نگهداري و جبران خسارت آنها 
. دگير ميضمان تنها مسئوليت جبران خسارت در صورت تلف كردن مال ديگري را در بر

تكليف يا تعهد يا وضعيتي است كه فقط شامل جبران  Tortاما مفهوم مسئوليت مدني و 
 از تر عام، مفهوم ضمان در فقه بسيار رو ينازا. دشو يمخسارت تلف كردن مال ديگري 

است كه در » مسئوليت«، عنصر هر سهوجه مشترك . است Tortمفهوم مسئوليت مدني و 
از سوي  Tortالف ضمان و مسئوليت مدني از يك سو، و وجه اخت. همة آنها وجود دارد

 ولي ،اند شده ينامگذار) مسئوليت(ديگر، در اين است كه دو نهاد نخست براساس مسبب 
  .شود يمشناسايي  »خطا«نهاد سوم بر پاية سبب و موجب مسئوليت يعني 

، ضمان قلمرو ضمان و كاربرد آن در فقه و حقوق ايران شامل سه حوزة عقد ضمان. 2
مسئوليت مدني در . گردد يمعقدي و مقرون به عقد، و حوزة غرامات و ضمانات غيرعقدي 

 و در مفهوم عام تنها شود يمژرمني نيز در مفهوم اعم شامل اين سه حوزه - نظام رومي
 تفاوت نيبا ا. گردد يمدربردارندة مسئوليت ناشي از نقض قرارداد و مسئوليت غيرقراردادي 

اما ضمان عقدي يا . شود يموليت قراردادي تنها شامل فرض نقض قرارداد عمده كه مسئ
مقرون به عقد، فرض صحت و بطالن همة عقود معاوضي و بلكه همة عقود عهدي را در 

معاوضي يا ديني گفته ) مسئوليت(، به آن ضمان رو نيازا و دشو يمحاالت مختلف شامل 
بر مسئوليت غيرقراردادي شامل مسئوليت  عالوهدر يك رويكرد  Tortلكن قلمرو . شود يم

، ولي بنابر رويكرد غالب تنها دربردارندة مسئوليت شود يمناشي از نقض قرارداد هم 
 .غيرقراردادي است

 وجود دارد كه تصميم به ايجاد ضمان، در حقيقت جعل و خلق يك نظر اتفاقدر فقه . 3
چه ارتباط وثيقي با تكليف پيشين وضعيت اعتباري است، نه يك تكليف مثبت يا منفي؛ اگر

تفكيك علمي . گاهي منشأ اختالط با آنها شده است سببو الزام متأخر دارد و به همين 
ال مورد تأكيد نيست، لكن  كامنژرمني و  - حكم وضعي از تكليفي در ادبيات حقوقي رومي

ه است، لكن شده بود شناختهقرائني وجود دارد كه براي برخي حقوقدانان آنها اين تمايز 
.  نظري را به آنها نسبت دادتوان ينمندارند،  زمينه صريح و يكساني در اين اظهارنظرچون 

لكن بايد گفت كه حكم به مسئوليت در ذات خود ايجاد اعتباريِ يك وضعيت، يعني در 
 . قرار گرفتن استييپاسخگوموقعيت 

 در مورد مباني و ييتكثرگرا گفت كه در فقه اسالمي توان يمبا اندكي تسامح . 4
در حقوق ايران نيز اگرچه برخي دانشمندان حقوق . موجبات ضمان مورد اتفاق است

، لكن هنوز ندكن يم براي بنياد نظرية عمومي با مبناي واحد براي مسئوليت مدني ييها تالش
 در مبناي مسئوليت مدني پيروي ييگرا كثرتقوانين موضوعه و ادبيات حقوقي ايران از 
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 بنيادين در مسئوليت مدني را ييگرا وحدتنظام رومي ژرمني، اگرچه بيشتر ادعاي . كند يم
 در دوران معاصر همواره در كنار تقصير حتي در مفهوم عيني و نوعي آن، ويژه بهدارد، لكن 

 انتفاع و خطر را با عنوان مسئوليت منهاي تقصير، ازبنياد ديگري از جنسِ خطر يا تركيبي 
 رساتر است؛ و انيگرا كثرتال، اما، صداي  كامندر نظام . ار داده است قرشناساييمورد 

چندان جدي گرفته نشده » غفلت«، بر بنياد ويژه به، گرا وحدتتالش براي تأسيس نظام 
ناكامي  موجب كه ماهيت مرموز، محجوب و رنگارنگ خطاهاي مدني رسد يمنظر  به. است
 . در اين حوزه شده استگرا وحدت جهاني براي رسيدن به نظامي يها تالشهمة 

 و در شود يمضرر محقق  اغلب Tort ، اگرچه درگفته شيپبرخي تعاريف  براساس. 5
 ولي برخالف مسئوليت مدني، اين امر ضروري ،گردد يمنتيجه حكم به جبران خسارت 

ا  است تتر هيشب Tortدر حقوق اسالمي به » ضمان« كه نهاد رسد يمنظر  به، رو نيازا. نيست
 .»مسئوليت مدني«
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