بابایی

The Scientific Research Journal in Jurisprudence and Bases of Islamic law The 13 rd. Year/NO: 3 / autumn 2020

فصلنامه علمي ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي سال سیزدهم  /شماره  / 3پاییز 1399

تاریخ دریافﺖ 98/08/13:
تاریخ بازنگري99/02/31 :
تاریخ پذیرش99/06/17 :
تاریخ انﺘشار 99/09/31 :

مطالعه تطبیقی مبانی نظری ،اهداف و شیوههای جبران خسارت در مسئولیت مدنی؛
در حقوق موضوعه ایران ،فرانسه و انگلستان
احمد میرزائي گرمي

*1

علیرضا لطفي دودران

*2

مظفر باشکوه

3

چکیده
مﺴﺌولیﺖ مدني موضوع بﺴیار گﺴﺘردهاي و اصل لزوم جبران خﺴارت ،به عنوان یکي از اصول بنیادین حقوق
مﺴﺌولیﺖ مدني ،در حقوق ایران و از سوي بعضي از حقوقدانان و نظامهاي حقوقي از جمله فرانﺴه و انگلﺴﺘان مورد
پذیرش واقع شده اسﺖ؛ اما هر کدام از نظامهاي حقوقي فوقالذکر ،براي نیل به هدف ،شیوههاي مﺘفاوتي را اتخاذ
کردهاند و در این زمینه مﺴﺌولیﺖ مدني ميتواند نقش مهمي در تنبیه وارد کننده زیان و بازداشﺘن وي از ارتکاب مجدد
فعل زیانبار در آینده داشﺘه باشد؛ اما عدم تناسب بین میزان خﺴارت پرداخﺖ شده و بازدارندگي و نوع و درجه
تقصیر همچنین وجود مﺴﺌولیﺖهاي نیابﺘي و محض و مﺴﺌولیﺖ شناخﺘه شدن افراد به دلیل اشﺘباه و حوادث اتفاقي
غیر قابل اجﺘناب نوعي بودن معیار تقصیر و امکان بیمه مﺴﺌولیﺖ مدني جﺴﺘجوي این هدف را از طریق مﺴﺌولیﺖ
مدني با محدودیﺖهایي مواجه ساخﺘه اسﺖ؛ به همین دلیل عدهاي معﺘقدند که از راههاي دیگر مانند ضمانﺖ اجراهاي
کیفري یا ایجاد انگیزه مالي و مقررات انﺘظامي و نظارتي بهﺘر ميتوان به این هدف دسﺖ یافﺖ .این تحقیق به منظور
کمک به ایجاد یک سیﺴﺘم صحیح مﺴﺌولیﺖ مدني و رفع خألهاي قانوني در اجراي صحیح مقررات مربوط به جبران
خﺴارت زیاندیده ،اطالع از تشـابهات و تفـاوتهـا را فرا راه محققین قرار ميدهد تا در رفع مشکالت مطروحه مورد
اسﺘفاده قرار دهند .این مقاله ،به روش توصیفي ـ تحلیلي و با رویکرد تطبیقي ،در جهﺖ تبیین مباني نظري ،اهداف و
شیوههاي جبران خﺴارت در مﺴﺌولیﺖ مدني ،در حقوق ایران  ،فرانﺴه و انگلﺴﺘان مورد بررسي قرار گرفﺘه اسﺖ.
واژگان کلیدی :مطالعه تطبیقي ،جبران خﺴارت ،مﺴﺌولیﺖ مدني ،حقوق ایران ،حقوق فرانﺴه و انگلﺴﺘان.
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مقدمه
برقراري عدالﺖ اگر تنها هدف علم حقوق نباشد ،مهمترین و عمدهترین هدف آن اسﺖ و در عصر حاضر هیچ
گونه فعالیﺖ اجﺘماعي را نمي توان یافﺖ که مﺴﺌولیﺖ مدني در آن نقش نداشﺘه باشد .مﺴﺌولیﺖ مدني را ميتوان به دو
بخش قراردادي و قهري تق ﺴیم کرد .در صورتي که بین اشخاصي در قالب فرد یا گروه ،قراردادي منعقد شود و در آن
فرد یا افرادي به طرف دوم قرارداد ،خﺴارتي وارد کند یا در اجراي قرارداد وقفه بیندازند ،در صورتي که تحقق این
زیان وارده اثبات شود ،مﺴﺌولیﺖ قراردادي به وجود ميآید؛ اما در شرایط عکس این حالﺖ و در صورت عدم احراز
موارد فوقالذکر و تردید ،اصل بر مﺴﺌولیﺖ قهري اسﺖ .در واقع مﺴﺌولیﺖ قهري ،تکلیف به جبران خﺴارتي اسﺖ که
بدون رابطهاي قراردادي ایجاد شده اسﺖ .با نگاهي به حقوق رم تعهد عبارت اسﺖ از رابطه حقوقي ،مالي و شخصي
بین دو یا چند شخص که بر مبناي آن یک طرف بﺘواند طرف دیگر را وادار به انجام کار یا ترك کاري کند .در تعریف
فوق ،منبع ایجاد تعهد مورد نظر نیﺴﺖ و در یک تقﺴیم بندي کلي ،تعهد یا قراردادي اسﺖ یا غیرقراردادي که مصداق
مبﺘالبه تعهدات غیرقراردادي ،مﺴﺌولیﺖ مدني اسﺖ(حﺴین و ابوالحﺴن.)50 :2010 ،
در مورد اهداف هر کدام از این دو مﺴﺌولیﺖ باید گفﺖ هدف مﺴﺌولیﺖ قراردادي تضمین شرایط الزامآور
قراردادها و هدف مﺴﺌولیﺖ قهري تضمین تکالیف عمومي اسﺖ؛ در صورتي که براي هر کدام از این دو مورد نیاز به
اقامه دعوي باشد ،مرجع صالح رسیدگي براي مﺴﺌولیﺖ قراردادي ،دادگاه حوزهاي اسﺖ که قرارداد در آنجا منعقد شده
یا دادگاه محل اقامﺖ خوانده (فردي که مﺴبب وقوع خﺴارت شده اسﺖ) که نیازي به اثبات ندارد .در واقع به صرف
عدم انجام تعهدات قرادادي ،قصور محرز مي شود و براي دعاوي مﺴﺌولیﺖ قهري ،دادگاه محل اقامﺖ خوانده داراي
صالحیﺖ اسﺖ و شخص زیاندیده باید ادله اي مبني بر وقوع خﺴارت ارایه داده و آن را اثبات کند .با توجه به اینکه
تفکیک این دو مﺴﺌولیﺖ کمي دشواري اسﺖ ،تخمین و تعیین خﺴارت واردشده مشکل اسﺖ .همچنین به دلیل
دوگانگي احکام مرتبط با این دو موضوع ممکن اسﺖ اشﺘباهات و نﺘایج نامعقولي به بار آید؛ بدین شکل که اگر نوع
مﺴﺌولیﺖ در دعوي اشﺘباه فرض شود و ادله اثبات بنا بر آن اشﺘباه تهیه شوند ،ممکن اسﺖ دعوي رد شده و به همین
دلیل ،باید دوباره و از نو ،مراحل طرح دعوي انجام شود .همچنین خﺴارت بهبارآمده ممکن اسﺖ از دید برخي
مﺴﺌولیﺖ قهري و از دید برخي دیگر مﺴﺌولیﺖ قراردادي انگاشﺘه شود که این موضوع به دلیل زاویه بررسي موضوع
اسﺖ .مﺴﺌولیﺖ قراردادي با توجه به توافق طرفین که ناشي از اراده آنهاسﺖ ،شکل ميگیرد ،این در حالي اسﺖ که
اراده قانونگذار در مﺴﺌولیﺖ قهري شرط اسﺖ .چیزي که مﺴاله تشخیص قهري یا قراردادي بودن را در دنیاي امروز
براي ما سخﺖ کرده اسﺖ و این امر باعث شده که بﺴیاري از دولﺖها در حوزه قراردادها هم وارد شدهاند تا برخي
شروط قراردادها شکل قانوني پیدا کند .در نهایﺖ شباهﺖ مرزهاي این دو مﺴﺌولیﺖ دلیلي بر گنگ بودن تشخیص
نخواهد بود و قانونگذار با جداسازي نظري این دو مﺴﺌولیﺖ ،راه را براي مطالبه خﺴارت هموار ساخﺘه اسﺖ؛ در واقع
قوانین بهگونهاي تدوین شدهاند که هیچ خﺴارتي بدون جبران باقي نماند .امروزه بر اثر نظر مﺴاعدي که قانون و رویه
قضایي دربارۀ جبران خﺴارت دارد ،زیاندیدگان تشویق ميشوند دعواي مﺴﺌولیﺖ مدني طرح کنند تا از این راه
غرامﺖ قابل مالحظه اي به دسﺖ آورند .وانگهي با گﺴﺘرش بیمه اجباري یا اخﺘیاري مﺴﺌولیﺖ ،به جاي واردکننده زیان،
بیمهگر خﺴارت مي پردازد ،و در این صورت ،مالحظات اخالقي که ممکن اسﺖ مانع مطالبه خﺴارت از شخص
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واردکننده زیان باشد ،مانعي در راه جبران خﺴارت پدید نميآورد .اهمیﺖ این اصل به گونهاي اسﺖ که حﺘي برخي از
حقوقدانان فرانﺴوي از آن به عنوان «حق جبران خﺴارت» نام بردهاند .در اهمیﺖ مبناي مﺴﺌولیﺖ مدني مبالغهآمیز
نیﺴﺖ که گفﺘه شود مبناي مﺴﺌولیﺖ مدني ،مهمترین مﺴﺌله در حقوق خصوصي اسﺖ(موسيحﺴیني ،)2 :1396 ،با این
وصف ،جبران خﺴارت زیان دیده از طریق مﺴﺌولیﺖ مدني ،بخش مهمي از امنیﺖ قضایي و حقوقي مردم را تأمین
ميکند و الجرم بازرس و کنﺘرل مداوم مقررات و رویههاي جاري از جهﺖ خاصیﺖ جبرانکنندگي آنها ،جهﺖ
جلوگیري از انحراف و نشان دادن نقاط قوت و ضعف مقررات و یافﺘن خألهاي قانوني و حقوقي آنها ضروري اسﺖ.
در حقوق این سه کشور انواع مخﺘلف ضررها ي مادي و معنوي و جﺴمي با روش واحدي قابل جبران نیﺴﺘند .بدین
لحاظ در این نوشﺘار ،ابﺘدا در بخش اول به مباني نظري ،اهداف و شیوههاي جبران خﺴارت در مﺴﺌولیﺖ مدني؛ در
حقوق ایران پرداخﺘه ،و سپس به ترتیب در بخش دوم و سوم؛ این موضوع در حقوق فرانﺴه و انگلﺴﺘان مورد بحث و
بررسي قرار ميگیرد:
بخش اول :مبانی نظری ،اهداف و شیوههای جبران خسارت در مسئولیت مدنی ،در حقوق ایران
یکي از موضوعات مهم جامعه ،تحلیل جبران خﺴارتها در مﺴﺌولیﺖ مدني ميباشد .جبران خﺴارت به عنـوان غایـ ﺖ
قواعد مﺴوولیﺖ مدني بر آن اسﺖ شیوه هاي موثر و مﺘناسب با شرایط امروزین جبـران خﺴـارت را مطالعـه نمـوده و
امکانات موجود در مﺘون حقوق و فقهي را در یافﺘن بهﺘـرین راههـا جهـﺖ اعـاده وضـع پیشـ ین زیـ ان دیـ ده بررسـ ي
نماید(باقرزاده .)11 :1377 ،مﺴﺌولیﺖ مدني در معناي عام ،شامل مﺴـﺌولیﺖ قـراردادي و مﺴـﺌولیﺖ قهـري ،کـه همـان
مﺴﺌولیﺖ مدني در معناي خاص ميباشد .یکي از عواملي که براي تحقق مﺴﺌولیﺖ قراردادي و مﺴﺌولیﺖ مدني ،هـر دو
الزم اسﺖ وجود ضرر یا خﺴارت ميباشد که جبران آن هم در هر نوع مﺴـﺌولیﺘي بایـد داراي شـرایط ویـژهاي باشـد؛
بنابراین چنانچه خﺴارت بدون جبران باقي بماند ،حق مفهوم عیني خود را از دسﺖ داده و صرفاً جنبـ ذهنـي خواهـد
داشﺖ .آنچه امروزه مي تواند در جهﺖ حفظ ثبات قراردادها و تضمین حقیقي براي اجراي تعهـد بـه کـار رود ،جبـران
مناسب و کامل خﺴارت ميباشد .چرا که مﺘعهد قراردادي را ،ملزم به اجراي تعهد ميگرداند و از طـرف دیگـر ،نقـض
تعهدات را بهطور چشمگیري کاهش ميدهد(آقابابا .)56 :1397 ،در مﺴﺌولیﺖ مدني ،یک واقعه حقوقى ،سـبب ایجـاد
تعهد اسﺖ؛ چنانچه با ارتکاب فعل زیانبار یا نقض تعهد ،بین زیان دیده و فاعل فعل زیا نبار ،تعهد یا الزامى پدید م ى
آید؛ یک نوع رابطه دینى که زیان دیده را طلبکار و فاعل فعل زیان بار را مﺘعهد به جبران مينماید .همان گونه که یک
قرارداد ميتواند بین مﺘعهد و مﺘعهدله ،ایجاد تعهد نماید(یزدانیان.)22 :1399 ،
مبحث اول :مبانی نظری جبران خسارت
در حقوق ایران ،مﺴﺌولیﺖهاي مدني یا مبﺘني بر تقصیر و یا بدون تقصیرند؛ تقﺴیمبندي که بيشباهﺖ با تقﺴیمات کلي
حاکم بر حقوق انگلﺴﺘان نیﺴﺖ .مادۀ  1قانون مﺴﺌولیﺖ مدني و قاعدۀ تﺴبیب ،بیانکنندۀ شباهﺖ مﺴﺌولیﺖهاي مبﺘني
بر تقصیرند و اتالف ،نماد مﺴﺌولیﺖهاي بدون تقصیر محﺴوب مي شود .تصویب قانون مﺴﺌولیﺖ مدني در سال ،1339
تحﺖ تأثیر حقوق اروپایي ،به معناي تثبیﺖ جایگاه مﺴﺌولیﺖ مبﺘني بر تقصیر در ایران بوده اسﺖ(صفایي و همکاران،
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 .)82-83 :1393رابط ماده  1قانون مﺴﺌولیﺖ مدني با مادۀ  328قانون مدني را باید رابط عموم و خصوص مطلق
دانﺴﺖ نه عموم و خصوص من وجه(بهرامياحمدي .)187 :1388 ،زیرا در ماده  328براي جبران زیان سه شرط الزم
اسﺖ :وجود ضرر ،عمل زیان بار ،رابط سببیﺖ .بنابراین در صورت وجود این سه شرط بدون نیاز به تقصیر ،خﺴارت
باید جبران شود؛ اما ماده  1ق.م.م ،امر دیگري را بر سه مورد فوق افزوده اسﺖ که در آن ،اثبات تقصیر (عمدي یا
غیرعمدي) بهعهدۀ شاکي یا زیان دیده قرار داده شده اسﺖ .برخي حقوقدانان معﺘقدند که ماده  1ق.م ،ناسخ قواعد
اتالف اسﺖ؛ زیرا رابط سببیﺖ کافي نبوده و شرط ایجاد مﺴﺌولیﺖ ،تقصیر اسﺖ .بنابراین ماده مذکور با قواعد اتالف
عليالخصوص ،اتالف غیرعمد در تعارض بوده و قانون الحق ،قوانین سابق را نﺴخ مينماید(امامي587 :1385 ،؛
حﺴینينژاد .)165 :1389 ،اما به نظر ميرسد باید دیدگاهي را پذیرفﺖ که بیان ميدارد :ماده  1به معناي ممنوع
شناخﺘن مﺴﺌولیﺖهاي بدون تقصیر نیﺴﺖ(امیري185 :1385 ،؛ قاسمزاده .)57 :1388 ،زیرا اوالً :از لحاظ منطقي ماده 1
تعارضي با قاعده اتالف نداشﺘه و تنها مفهوم مخالف آن ،داللﺖ بر نپذیرفﺘن مﺴﺌولیﺖ مدني دارد .ثانیاً :قواعد اتالف از
جهﺖ موضوع در برابر قانون مﺴﺌولیﺖ مدني خاصي بوده و در نﺘیجه ،بین خاص قدیم و عام جدید ،عدم ناسخ خاص
نميشود .ثالثاً :اصل  4قانون اساسي تفﺴیري را مي پذیرد که سازگارتر با حقوق اسالم باشد و اتالف را نﺴخ ننماید.
رابعاً :در صورت پذیرش این امر که قانون ،تلف مﺴﺘقیم مال دیگري را تقصیر دانﺴﺘه ،تعارض به وجود نخواهد آمد و
توهم ضمني از بین ميرود .خامﺴاً :تقصیر در مفهوم اجﺘماعي تجاوز از رفﺘار انﺴاني مﺘعارف اسﺖ و تمرکز بر این امر
امکان تعارض را در بﺴیاري موارد کاهش ميدهد .سادساً :مصلحﺖ اجﺘماعي اقﺘضاي آن دارد که مﺴﺌولیﺖ بدون
تقصیر حذف نشود و نظام حقوقي موجود در هم نریزد(کاتوزیان218-217 :1387 ،؛ قاسمزاده ،پیشین.)58 :
بهنظر مي رسد وضع قانون مﺴﺌولیﺖ مدني خود مهر تأئیدي بوده بر اهمیﺖ و اسﺘقالل تﺴبیب اسﺖ .تﺴبیب یعني
فراهم آوردن سبب تلف مال غیر ،و براي تحقق این موجب ضمان قهري ،وجودِ تقصیر ،شرط اسﺖ .البﺘه لزوم تقصیر
بهصراحﺖ در هیچ مادهاي نیامده اسﺖ؛ اما در برخي موارد مﺴﺌولیﺖ منوط اسﺖ به وجود خطاي مﺴبب که از آن
جمله ميتوان به ماده  331تا  334ق.م ،اشاره نمود(کاتوزیان .)212 :1387 ،بنابراین براي تعریف تﺴبیب ميتوان
عناصري را برشمرد(جعفريلنگرودي .) 198 :1392 ،که این عناصر عبارتند از :وجود فعل یا ترك فعل ،احﺘمال نوعي
وقوع ضرر ،انﺘﺴاب عرفي اضرار به فاعل یا تارك فعل و قابلیﺖ نکوهش مرتکب(یا عدوان عرفي) در مورد
مﺴﺌولیﺖ هاي بدون تقصیر در حقوق ایران نیز باید به اتالف در مادۀ  328قانون مدني اشاره کرد ،که بيشباهﺖ به ماده
 1382قانون مدني فرانﺴه نیﺴﺖ(حﺴینينژاد ،پیشین .)145 :در این ماده نظریه خطر یا مﺴﺌولیﺖ را بهراحﺘي ميتوان
دریافﺖ .به طور کلي در مﺴﺌولیﺖ هاي بدون تقصیر اگر فاعل زیان مرتکب تقصیر شده باشد ،زیاندیده براي مطالبه
خﺴارت ،دو راه پیش رو دارد :یا مي تواند بدون اثبات تقصیر ،انﺘﺴاب زیان را به فاعل زیان را اثبات نموده و یا با
اثبات تقصیر ،جبران خﺴارت را مطالبه نماید .البﺘه این در حالﺘي اسﺖ که هر دو نوع مﺴﺌولیﺖ مربوط به یک شخص
باشد .اما در صورتي که دو نوع مﺴﺌولیﺖ(یکي بدون تقصیر و دیگري مبﺘني بر تقصیر) به دو شخص منﺘﺴب باشند ،به
نظر مﺴﺌولیﺖ مبﺘني بر تقصیر مقدم اسﺖ .براي مثال در مادۀ  1216قانون مدني ،مﺴﺌولیﺖ مبﺘني بر تقصیر محافظ در
عدم مراقبﺖ کافي ،مقدم اسﺖ بر مﺴﺌولیﺖ بدون تقصیر صغیر .همچنین در مادۀ  7قانون مﺴﺌولیﺖ مدني(جعفري-
لنگرودي .)117 :1387 ،اتالف به عنوان قاعده اي الگویي براي مﺴﺌولیﺖ بدون تقصیر در بﺴیاري از آراءِ دیوان عالي
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کشور هم مدنظر قرار گرفﺘه اسﺖ که از آن جمله ميتوان به آراي شعب  18 ،10و  21دیوان عالي کشور در سال
 1372اشاره نمود(بازگیر.)347 :1387 ،
مبحث دوم :اهداف جبران خسارت در مسئولیت مدنی
روشهاي جبران خﺴارت در مﺴﺌولیﺖ مدني ،که همانا شیوههاي اجراي تعهد فاعل زیان ميباشند ،بر مبناي اهداف
مﺴﺌولیﺖ مدني تعیین ميگردند(صفایي و ذاکري .)265 :1394 ،مهمترین هدف مﺴﺌولیﺖ مدني اعم از قهري و
قراردادي جبران خﺴارت اسﺖ .بهنحويکه زیاندیده با جبران خﺴارات وارده در موقعیﺘي قرار گیرد که اگر قرارداد
منعقد نميشد یا فعل زیانبار محقق نمي گشﺖ اکنون وي در آن وضعیﺖ قرار داشﺖ .براي نیل به این هدف شیوههاي
مﺘفاوتي در حقوق ایران و حقوق نوین اروپا پذیرفﺘهشده اسﺖ .یکي از عواملي که براي تحقق مﺴﺌولیﺖ قراردادي و
مﺴﺌولیﺖ مدني هر دو الزم اسﺖ وجود ضرر یا خﺴارت ميباشد که جبران آنهم در هر نوع مﺴﺌولیﺘي باید داراي
شرایط ویژهاي باشد .پس از احراز وجود خﺴارت(ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مﺴﺌولیﺖ ،نوبﺖ به جبران
خﺴارت ميرسد .مﺴﺌولیﺖ مدني از مفاهیم دیگر از جمله مﺴﺌولیﺖ کیفري مﺘمایز اسﺖ و ممکن اسﺖ مﺴبوق به امر
کیفري باشد یا نباشد و در نﺘیجه جبران خﺴارت گا هي همراه با مجازات اسﺖ و گاهي بدون آن .مﺴﺌولیﺖ مدني و
کیفري از لحاظ معیار سنجش و هدف مﺴﺌولیﺖ مﺘمایز ميباشند؛ درحاليکه معیار سنجش در مﺴﺌولیﺖ مدني میزان
زیان وارده اسﺖ .این معیار در مﺴﺌولیﺖ کیفري وابﺴﺘه بهشدت خطا یا تقصیر در زیر پا گذاشﺘن قاعدهي عمومي
الزماالجرا ميباشد .هدف مﺴﺌولیﺖ مدني ،حمایﺖ از منافع شخص زیاندیده بهوسیلهي جبران ميباشد .اگرچه
مﺴﺌولیﺖ مدني با مﺴﺌولیﺖ قراردادي در بﺴیاري از جهات مشﺘرك ميباشد و اخﺘالف عمدهاي که موجب تعدد آن
شود وجود ندارد ،در موارد جزئي نحوه جبران در این دو نوع مﺴﺌولیﺖ تفاوتهایي وجود دارد(آقابابا.)55 :1397،
گفتار اول :جبران خسارت
مﺴﺌولیﺖ مدني ،مﺴﺌولیﺘي اسﺖ که در برابر ایجاد خﺴارت به وجود ميآ ید و به وجودآورندۀ خﺴارت را ناگزیر از
جبران مينماید .قلمرو مﺴﺌولیﺖ مدني به آسیبهاي وارده به دارایيهاي مادي و مالي زیاندیده محدود نميشود بلکه،
این هدف ،اموري را که جنب مادي ندارند و معنوي محﺴوب ميشوند نیز ،در برميگیرد؛ مانند درد و رنج ،آسیب بر
شهرت یا حقوق مربوط به شخصیﺖ ،از بین بردن آبرو ،حق تألیف و امثالهم .از آنجا که هدف قانونگذار از جبران
خﺴارت این اسﺖ که عامل زیان را مجبور نماید تا وضعیﺖ زیاندیده را تا حد ممکن و کافي به وضعیﺖ قبل از ورود
زیان تبدیل نماید و این امکان در خﺴارات معنوي وجود ندارد ،لذا پرداخﺖ مبلغي پول بهﺘر از عدم انجام هیچ اقدامي
در این زمینه اسﺖ(آقابابا .)57 :1397 ،عده اي از حقوقدانان معﺘقدند که مبناي اصلي مﺴﺌولیﺖ مدني تضمین حقوق
زیاندیده و حمایﺖ از وي اسﺖ(اسنارك90 :1972 ،؛ تنک.)178-184: 1981 ،
بر خالف آنچه معموال تصور مي شود ،جبران خﺴارت به صورت پرداخﺖ مبلغي پول ،تنها هدف مﺴﺌولیﺖ مدني در
ارتباط با زیاندیده نیﺴﺖ ،بلکه در کنار آن جلویگري از ورود خﺴارت در اینده و رفع تجاوز نﺴبﺖ به به حقوق
خواهان نیز مطرح اسﺖ(کبن .)467 - 466 :1996 ،این راهها بهطور کلي عبارتاند از :جبران عیني یا اعادۀ وضع سابق
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که در اشکال مخﺘلف نمود ميیابد؛ و جبران معادلي که خود بر دو نوع ،جبران غیرنقدي خﺴارت (دادن بدل و مثل) و
جبران نقدي (پرداخﺖ پول) ،اسﺖ(صفایي و ذاکري .)265 :1394 ،افراد حق دارند از دادگاه درخواسﺖ کنند تا از
اقدامات خالف قانوني که آنان را در معرض خطر قریبالوقوع تحمل خﺴارت غیرقانوني قرار داده اسﺖ ،جلوگیري
کند و قبل از ورود خﺴارت آن را در نطفه خاموش کند.
گفتار دوم :بازدارندگی
هدف دیگري که ميتوان براي مﺴﺌولیﺖ مدني ،اعم از قراردادي و قهري ،مقرر نمود ،جنب بازدارندگي واردکننده زیان
یا الزام وي به جبران خﺴارت اسﺖ .باید تصریح کرد که کارکرد ترمیمي جبران خﺴارت بدون توجه به کارکرد تنبیهي
آن ،اهداف مﺴﺌولیﺖ مدني قراردادي در ارتباط با جبران خﺴارت را محقق نخواهد کرد؛ بنابراین باید به دنبال
راهکاري بود تا عالوه بر اهداف ترمیمي و بازدارندگي ،جنب تنبیهي نیز داشﺘه باشد .با این حال ،هر چند عليالظاهر،
در حقوق ایران ،اصو ًال شخص زیاندیده نميتواند خﺴارت تنبیهي مطالبه کند و دریافﺖ خﺴارت ،تنها در حد ترمیم
زیانها خواهد بود؛ اما به نظر مي رسد که در مقررات جاري کشور سعي شده تا اهداف ناشي از خﺴارات تنبیهي از
طریق اعمال برخي مجازاتها تحصیل شود .در نظر گرفﺘن حبس تعزیري براي افشاي اطالعات داخلي شرکﺖها و
مجازات مدیران و اشخاص مﺘخلف حقوقي و مﺴﺌولیﺖ کیفري حقوقبگیران و اشخاص حقوقي در صورت وجود
عمد یا تقصیر آنان ،به عنوان بخشي از راهکارهاي مندرج در قانون اجراي سیاسﺖ کلي اصل  44قانون اساسي در این
راسﺘا ميباشد(خشنودي و همکاران.)127-126 :1396 ،
قانونگذار واردکنندۀ زیان را مکلف به جبران خﺴارت زیاندیده نموده تا هم باعث الﺘیام وي شده و هر ضربه مالي
براي تنبیه فاعل زیان باشد .این مﺴﺌولیﺖ در عمل ،هم خﺴارت زیاندیده را جبران ميکند ،هم وارد کنندهي زیان را به
احﺘیاط بیشﺘر در آینده وا مي دارد ،هم عاملي براي مجازات و تنبیه وي اسﺖ ،هم بازدارندگي عام دارد و درس عبرتي
براي دیگران اسﺖ و باعث ایجاد صلح و آرامش و امنیﺖ در جامعه ميشود .مﺴﺌولیﺖ مدني اعﺘبار خود را از این
هدف ها کﺴب نميکند؛ لذا در صورتي که معلوم شود وسیله خوبي براي دسﺖیابي به آن نیﺴﺖ و براي مثال نقش آن
چناني در بازدارندگي ندارد و عده زیادي از زیاندیدگان از طریق مﺴﺌولیﺖ مدني موفق به دریافﺖ خﺴارت نميشوند،
این امر تاثیري در اعﺘبار و ارزش مﺴﺌولیﺖ مدني ندارد .به عبارت دیگر مﺴﺌولیﺖ مدني ممکن اسﺖ هدفهایي را که
از نظر اجﺘماعي مطلوب اسﺖ برآورده سازد؛ اما اعﺘبار خود را از این هدفها کﺴب نميکند(شوگرمن51 :1992 ،؛
وینریب6 :1995 ،؛ پري.)75 :2001،
به نظر نگارنده در ایران خﺴارت واقعي قابل مطالبه نیﺴﺖ؛ چون اگر جبران خﺴارت به معناي واقعي باشد باید
وضعیﺖ زیان دیده به قبل از وارد شدن زیان برگردد که در ایران این کمﺘر میﺴر یا اصال میﺴر نميباشد ،مخصوصا در
موارد جبران خﺴارت معنوي که در ایران خیلي کمرنگ ميباشد.
گفتار سوم :حفظ نظم در جامعه
از مهمترین اهداف مﺴﺌولیﺖ مدني ،ميتوان به اجراي قواعد و اصول مﺴلّم حقوقي در خصوص تنظیم حقوق و
وظایف افراد اشاره کرد .زیرمجموعه این اصول و قواعد نیز مقرراتي اسﺖ که به صورت قانون از جانب قانونگذار
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وضع ميشود تا هر شخص ،حریم حقوق خود و دیگران را بشناسد و پا را از دایرۀ حقوق خویش فراتر نگذارد.
حقوق خصوصي با تضمین حقوق و آزادي شهروندان از این طریق نقش نظارتي حقوق عمومي را بر عهده ميگیرند؛
در غیر این صورت ،مﺴلّم اسﺖ که هر شخص و دسﺘگاهي منافع شخصي خویش را مدنظر قرار ميدهند و براي
دسﺘیابي به منافع بي پایان خود به هر کاري ممکن اسﺖ دسﺖ بزنند .تداوم این وضعیﺖ ،باعث بينظمي و هرج و مرج
در جامعه و از بین رفﺘن قواعد و اصول حقوقي ميشود .براي ممانعﺖ از بروز چنین معضالت و مشکالتي ،ضمانﺖ
اجراهاي مدني وجود دارد که موجب مي شود اشخاص حریم حقوق مالي خویش را در گرو احﺘرام گذاشﺘن به حقوق
مالي دیگران قرار دهند .حفظ حریم حقوق اشخاص مخﺘلف و ایجاد نظم و انضباط در جامعه ،در توجه به اصولي
مانند عدالﺖ و انصاف که مقبولیﺖ جهاني دارند ،تأمین ميشود ،پس ،حفظ نظم و امنیﺖ مالي با برقراري عدالﺖ
اجﺘماعي الزم و ملزوم یکدیگرند و رعایﺖ آنها در گرو رعایﺖ ضمانﺖ اجراهاي مدني اسﺖ(آقابابا ،پیشین.)56 :
مضافاً اینکه پذیرش اصل جبران کلیه خﺴارات ،سبب معطل نماندن امر خﺴارت زیاندیده و حمایﺖ هر چه تمامتر از
آنها(خادم ،)34 :1392 ،امنیﺖ اشخاص و منافع آنها(دارابپور )73-72 :1387 ،و در نهایﺖ ،برقراري عدالﺖ در
جامعه ميشود(موسيحﺴیني ،پیشین.)2 :
مبحث سوم :شیوههای جبران خسارت در مسئولیتهای مدنی
روشهاي جبران خﺴارت در مﺴﺌولیﺖ مدني ،که همانا شیوههاي اجراي تعهد فاعل زیان ميباشند ،بر مبناي اهداف
مﺴﺌولیﺖ مدني تعیین ميگردند .با توجه به اینکه اصالﺖ این اهداف در نظامهاي حقوقي مﺘفاوت اسﺖ ،شیوههاي
تأمین آنها یکﺴان نیﺴﺖ .این راهها بهطور کلي عبارتاند از :جبران عیني یا اعادۀ وضع سابق که در اشکال مخﺘلف
نمود ميیابد؛ و جبران معادلي که خود بر دو نوع ،جبران غیرنقدي خﺴارت (دادن بدل و مثل) و جبران نقدي
(پرداخﺖ پول) ،اسﺖ .اصول کلي روشهاي یادشده در نظامهاي مخﺘلف کموبیش یکﺴان اسﺖ ،اما کیفیﺖ اسﺘفاده از
آنها و ترجیحاتي که به هریک داده ميشود ،در نظامهاي حقوقي مﺘفاوت اسﺖ(صفایي و ذاکري .)265 :1394 ،با
وجود این ،عمدهترین شیوههاي جبران خﺴارت در اکثریﺖ قریب بهاتفاق نظامهاي حقوقي از جمله حقوق ایران
عبارت از جبران عیني و جبران پولي ميباشد که ذیالً به شرح آنها پرداخﺘه ميشود:
گفتار اول :جبران عینی
یکي از شیوههاي جبران خﺴارت در حقوق ایران ،جبران عیني ميباشد که در ماده  311قانون مدني در مورد غصب ،و
ماده  329همان قانون در مورد اتالف ،پیشبیني شده اسﺖ .همچنین به این شیوۀ جبران خﺴارت در خصوص تعهدات
قراردادي نیز در مواد  237 ،222و  238قانون مدني تصریح گردیده و صراحﺘاً بر سایر طرق جبران خﺴارت ترجیح
داده شده اسﺖ .مادۀ  311قانون مدني مقرر مي دارد« :غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید» .بر
اساس اشاره صریح این ماده ،تا زماني که عین مغصوبه باقي اسﺖ ،نه غاصب ميتواند مال دیگري را به جاي آن به
مالک بدهد و نه مالک ميتواند الزام غاصب به پرداخﺖ مثل یا قیمﺖ مال را از دادگاه بخواهد؛ مگر اینکه رد عین مال
مﺴﺘلزم تلف آن مال باشد .این حکم که نمونه بارز جبران عیني به شمار ميآید ،مورد اتفاق حقوقدانان و فقهاي
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مذاهب مخﺘلف اسالمي اسﺖ .با وجود این ،باید توجه داشﺖ که قاعده فوق ،امري نیﺴﺖ و توافق برخالف آن میﺴر
اسﺖ .درسﺖ اسﺖ که قاعدۀ مذکور در ماده  311قانون مدني در باب غصب وارد شده که ظاهراً داراي نظام خاص
حقوقي اسﺖ ،لکن جبران عیني داراي مبناي منطقي و طبیعي اسﺖ و در حقوق ایران ،بر سایر طرق جبران خﺴارت،
هم در مﺴﺌولیﺖ مدني خارج از قرارداد و هم در مﺴﺌولیﺖ قراردادي ،تقدم دارد .از این رو ،مادۀ  329قانون مدني در
باب اتالف ،گونه اي دیگر از جبران عیني را مطرح کرده اسﺖ .به موجب این ماده« :اگر کﺴي خانه یا بناي کﺴي را
خراب کند یا آن را مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهدۀ قیمﺖ برآید» .ماده  3قانون مﺴﺌولیﺖ
مدني نیز با اعطاي اخﺘیار به دادگاه در خصوص انﺘخاب روش جبران خﺴارت ،جبران عیني را پذیرفﺘه؛ اگرچه براي
آن تقدم قائل نشده و آن را به نظر واگذار اسﺖ(حاجيعزیزي.)65 :1380 ،
گفتار دوم :جبران بدلی یا معادل
خﺴاراتي که در نﺘیج زیانبار وارد ميشود ،ممکن اسﺖ به گونهاي باشد که مال موضوع خﺴارت را از بین برده یا
اینکه در حکم تلف قرار دهد .در این صورت ،قطعاً اسﺘرداد عین مورد معامله غیرممکن اسﺖ و عامل زیان موظف
اسﺖ مثل یا قیمﺖ آن را به زیان دیده بدهد .در حقوق ایران انواع جبران بدلي اعم از مثل یا قیمﺖ پیشبیني شده
اسﺖ .پرداخﺖ مثل در مواد  311و  312قانون مدني در باب غصب و همچنین در مواد  328و  331در باب اتالف و
سببیﺖ مطرح شده اسﺖ .در قانون مﺴﺌولیﺖ مدني ،سخني از پرداخﺖ مثل به میان نیامده؛ اما از آنجا که مادۀ  3همان
قانون به دادگاه اخﺘیار داده تا میزان زیان و طریقه جبران آن را مشخص سازد ،ميتوان گفﺖ که ،بر اساس قانون
مﺴﺌولیﺖ مدني نیز حکم کردن به پرداخﺖ مثل میﺴر اسﺖ .پرداخﺖ قیمﺖ نیز در مواد  330 ،329 ،328 ،312 ،311و
 331قانون مدني پیش بیني شده و در قانون مﺴﺌولیﺖ مدني از ماده  3مذکور پرداخﺖ معادل پولي یا قیمﺖ قابل
اسﺘنباط اسﺖ(حاجيعزیزي ،پیشین.)69 :
بخش دوم :مبانی نظری ،اهداف و شیوههای جبران خسارت در مسئولیت مدنی؛ در حقوق فرانسه
مﺴﺌولیﺖ در اصطالح حقوقي به معناي پاسخگو بودن شخصي در قبال اعمالي اسﺖ که عرفاً به وي مﺴﺘند ميباشد و
مﺴﺌولیﺖ مدني زماني به وجود ميآید که شخص به حکم قانون ملزم به جبران خﺴاراتي باشد که به دیگري وارد
نموده اسﺖ(آقابابا ) 56 :1397 ،به عبارت دیگر ،براي داشﺘن مﺴﺌولیﺖ ،در ابﺘدا باید خﺴارتي ایجاد گردد(نوري و
همکاران )30 :1396 ،و بر اساس مﺴﺌولیﺖ باید بین زیانزننده و زیاندیده رابطه خاص به وجود آید تا جبران
خﺴارت معنا پیدا کند(جعفريلنگرودي .)645 :1378 ،در این بخش ،در مبحث اول؛ مباني نظري جبران خﺴارت،
مبحث دوم؛ اهداف جبران خﺴارت و در نهایﺖ در مبحث سوم؛ شیوههاي جبران خﺴارت در مﺴﺌولیﺖ مدني ،مطالعه
و بررسي ميشود.
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مبحث اول :مبانی نظری جبران خسارت
در زمین مبناي مﺴﺌولیﺖ مدني ،نظریه هاي مخﺘلفي مطرح شده که بیشﺘر جنب فلﺴفي دارد و حقوق موضوعه را کم و
بیش تحﺖ تأثیر قرار داده اسﺖ ،هر چند که در هیچ کشوري ،یکي از نظریهها به طور کامل و در هم موارد پذیرفﺘه
نشده اسﺖ؛ و لیکن در اکثر کشورها از جمله فرانﺴه ،نظریه تقصیر مبناي اصلي مﺴﺌولیﺖ اسﺖ .با این حال ،حقوق
فرانﺴه نیز مانند سایر کشورها در طي مرور زمان شاهد تغییراتي در مبناي مﺴﺌولیﺖ مدني خود بوده اسﺖ .به این نحو
که تا اواخر قرن نوزدهم میالدي ،نظریه تقصیر بر حقوق فرانﺴه به طور کامل حاکم بوده اسﺖ؛ ولي از آن زمان به بعد،
بر اثر تحوالت اج ﺘماعي و انقالب صنعﺘي ،اسﺘفاده روزافزون از ماشین و افزایش زیانهاي وارده به اشخاص آشکار
شد که این نظریه کافي و به تنهایي پاسخگوي نیازهاي اجﺘماعي نیﺴﺖ(صفایي و همکاران ،پیشین .)68-67 :از این رو
براي مقابله با وضعیﺖ جدید و کمک به زیاندیده تحوالت چشمگیري در اندیشههاي حقوقي(دکﺘرین) و قوانین و
رویه قضایي فرانﺴه پدید آمد ،که باعث تعدیل و کمرنگ شدن مبناي تقصیر در بﺴیاري از خﺴارات نظیر حوادث
رانندگي ،خﺴارت وارده به محیط زیﺴﺖ و  ،...و پیشبیني مﺴﺌولیﺖ نوعي جهﺖ تﺴهیل در دعاوي مﺴﺌولیﺖ مدني
شد(موسيحﺴیني ،پیشین .)8 - 5 :با این حال ،در قانون مدني فرانﺴه ،روي همرفﺘه پنج ماده به مﺴﺌولیﺖ مدني ناشي
از جرم اخﺘصاص یافﺘه اسﺖ و تقصیر ،مبناي واحد این موضوع را فراهم ميآورد .شرط اساسي ،اصل عمومي
مﺴﺌولیﺖ مدني اسﺖ که در مواد  1385 ،1383 ،1382و  ،1386مربوط به خﺴارت واردآمده توسط طبقات خاصي از
اشخاص ،حیوانات و همچنین مواد  1384ساخﺘمانها ،اعالم گردیده اسﺖ .مواد  1384به بعد ،چه از نظر مشروح
مذاکرات آن ،و چه شرحهایي که پس از پیدایش این قانون آمدهاند ،اسﺘثنائاتي بر اصل مﺴﺌولیﺖ به خاطر مﺴﺌولیﺖ
نیﺴﺘند؛ بلکه کاربردهاي خاصي هﺴﺘند که توسط برخي اوضاع و احوال توجیه ميشوند(آقابابا.)65 :1397 ،
مع الوصف ،رویه قضایي و دکﺘرین فرانﺴه ،تقصیر را نقص تعهدات قانوني و قراردادي ميداند و مفهوم تقصیر در این
نظام ،صرفاً به معناي بياحﺘیاطي نبوده؛ بلکه هر رفﺘار ضد اجﺘماعي و خطایي را شامل ميشود(کاتوزیان.)347 :1387 ،
مبحث دوم :اهداف جبران خسارت
بر اساس نگاه جدید ،هدف از جبران خﺴارت؛ ترمیم خﺴارت زیاندیده و تﺴلي خاطر وي ،مجازات خطاکار و
بازداشﺘن فاعل و دیگران از ارتکاب مجدد فعل زیانبار ،و ایجاد صلح و ثبات و برقراري نظم در جامعه اسﺖ؛ از این
رو ،در حقوق فرانﺴه نیز به خﺴارت صرفاً به عنوان جبران زیاندیده نگاه نميشود؛ بلکه خﺴارت در حقوق این کشور
کارکردهاي دیگري نیز به خود اخﺘصاص داده اسﺖ .براي نمونه ميتوان به جنب تنبیهي خﺴارت اشاره نمود .هدف
این گونه خﺴارت ،جبران ضرر وارده نميباشد؛ بلکه هدف از وضع تعیین آنها ،پیشگیري ،دادن نوعي پاداش یا الﺘیام
به افرادي که به سبب ضرر وارده تحقیر یا تضعیف شدهاند و همین طور جنب عمومي خﺴارت وارده به اجﺘماع را نیز
دربرميگیرد(موسيحﺴیني ،پیشین.)4 :
مبحث سوم :شیوههای جبران خسارت
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شیوههاي م خﺘلف جبران خﺴارت در مﺴﺌولیﺖ مدني ،تابع اهداف آن بوده ،که همان اجراي تعهد عامل ورود زیان در
جبران خﺴارت از زیاندیده ميباشد .در همین راسﺘا ،راههاي جبران خﺴارت در حقوق فرانﺴه به دو صورت زیر
انجام ميپذیرد:
 -1برگرداندن وضع زیاندیده به صورت پیشین خود (جبران عیني)؛ یعني هدف در مﺴﺌولیﺖ مدني ،حمایﺖ از وضع
موجود اسﺖ (اعاده به وضع سابق)(موسيحﺴیني ،پیشین ،)9 :که به آن جبران عیني نیز ميگویند ،مانند درمان
ورشکﺴﺘگي ناشي از تصادف با عابر پیاده به عالوه نظام حقوقي فرانﺴه ،جز ِء نظامهایي اسﺖ که در آن جبران عیني در
اخﺘیار قضات ميباشد(حاجيعزیزي ،پیشین.)67-66 :
 -2جبران خﺴارات از راه دادن معادل (جبران بدلي یا معادل) :بدین گونه که چون اعاده وضع به صورت پیشین امکان
ندارد ،ارزش معادل آنچه که از دسﺖ رفﺘه به دارایي زیاندیده افزوده شود(موسيحﺴیني ،پیشین ،)9 :که به آن جبران
بدلي نیز مي گویند .در حقوق فرانﺴه ،اگرچه اغلب اوقات ،خﺴارت با پرداخﺖ مبلغي پول بهعنوان جبران بدلي به
زیاندیده داده ميشود ،لکن ،پرداخﺖ معادل زیان به هر شکل ،از جمله پرداخﺖ مثل امکانپذیر اسﺖ(همان.)71 :
بخش سوم :مبانی نظری ،اهداف و شیوههای جبران خسارت در مسئولیت مدنی؛ در حقوق انگلستان
قانونگذاران از دیرباز دریافﺘه اند که هیچ کس نباید به دیگري ضرر بزند و هیچ ضرري نباید جبران نشده باقي بماند.
بنابراین موضوع مﺴﺌولیﺖ مدني ،تعهدات شهرونداني اسﺖ که با هم زندگي مشﺘرك اجﺘماعي دارند .از این رو در
حقوق مﺴﺌولیﺖ مدني روشن خواهد شد که چه قواعدي بر همگان تحمیل ميشود تا از اضرار ناروا به دیگران پرهیز
شده و در صورت لزوم زیان وارده جبران شوند(کاتوزیان.)25 :1387 ،
مبحث اول :مبانی نظری جبران خسارت
در انگلﺴﺘان مي توان انواع مﺴﺌولیﺖ مدني را به سه دسﺘه تقﺴیم نمود« :مﺴﺌولیﺖ ناشي از بياحﺘیاطي»« ،مﺴﺌولیﺖ
ناشي از عمد» و «مﺴﺌولیﺖ بدون تقصیر» .با این وجود ،بعضي حوزههاي مﺴﺌولیﺖ مدني را نميتوان زیر مجموعه
ال «مﺴﺌولیﺖ مدني ناشي از کاالها» را ميتوان تلفیقي از
واقعي هیچ یک از سه دسﺘه هاي فوق قرار داد .مث ً
مﺴﺌولیﺖهاي بدون تقصیر و مﺴﺌولیﺖهاي ناشي از بياحﺘیاطي دانﺴﺖ ،یا براي مثال ،در حقوق انگلﺴﺘان خﺴارت
ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي را زیر مجموعه مﺴﺌولیﺖهاي ناشي از بياحﺘیاطي در نظر ميگیرند ،حال آنکه
سازگاري قواعد حاکم بر آن با مﺴﺌولیﺖهاي بدون تقصیر بیشﺘر اسﺖ( stapleton, 1998: 11, Stephenson,
 .) 2000: 7; carper, 2001: 13البﺘه شاید در ظاهر امر بﺘوان دو دسﺘه مﺴﺌولیﺖهاي ناشي از بياحﺘیاطي و
مﺴﺌولیﺖ ناشي از عمد در حقوق انگلﺴﺘان را در یک گروه مﺴﺌولیﺖهاي بر تقصیر ،قرار داد؛ اما براي سهولﺖ و دقﺖ
بیشﺘر در بررسي و تحلیل موضوعات ،چنین تقﺴیم بندي در حقوق انگلﺴﺘان مدنظر قرار گرفﺘه اسﺖ .با این وجود نظر
مخالفي هم وجود دارد و برخي از حقوقدانان برجﺴﺘ کامن ال ،از جمله ،اولیور وندل هولمز ،مﺴﺌولیﺖها را در دو
دسﺘه مﺴﺌولیﺖهاي مبﺘني بر تقصیر (اعم از عمد و بياحﺘیاطي) و مﺴﺌولیﺖهاي بدون تقصیر بررسي
نمودهاند( .)calnan, 2009: 52-53ویژگي مشﺘرك هر سه دسﺘه کلي مﺴﺌولیﺖ آن اسﺖ که همگي در جهﺖ
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حمایﺖ از منافع زیاندیده گام بردارند .با این وجود ،تفاوتهاي کلي بین این دسﺘهها وجود دارد :براي مثال
مﺴﺌولیﺖهاي ناشي از بياحﺘیاطي ،غیرمنﺴجمترین حوزۀ حقوق مﺴﺌولیﺖ مدني انگلﺴﺘان محﺴوب ميشود ،در
حاليکه مﺴﺌولیﺖ ناشي از عمد ،منﺴجم ترین حوزه بوده و مﺴﺌولیﺖ بدون تقصیر نیز ،حد وسط این دو ميباشد یا
مباحث مربوط به عملکرد مﺘعارف و معقول اشخاص بیشﺘر در مﺴﺌولیﺖهاي ناشي از بياحﺘیاطي مطرح ميگردد؛ نه
مﺴﺌولیﺖ ناشي از عمد یا بد ون تقصیر .با این وصف ،در مﺴﺌولیﺖهاي بدون تقصیر و ناشي از عمد نیز ميتوان
ردپایي از معیار معقول و مﺘعارف بودن را مشاهده نمود .همچنین در مﺴﺌولیﺖهاي بدون تقصیر بحث «وجود تکلیف
در رعایﺖ احﺘیاط و مراقبﺖ» مطرح نميشود ،در حاليکه در بياحﺘیاطي «تکلیف» امري اسﺖ غیر قابل اغماض و در
مﺴﺌولیﺖهاي عمدي هم به صورت ضمني و تلویحي وجود دارد .از دیگر تفاوتهاي موجود آن اسﺖ که مﺴﺌولیﺖ
ناشي از بياحﺘیاطي نه همچون مﺴﺌولیﺖ هاي عمدي ذاتاً خطاسﺖ و نه همانند مﺴﺌولیﺖهاي بدون تقصیر ،به دلیل
مخاطرهآمیز بودن ،خطر یا ریﺴک به وجود آمده اسﺖ؛ بلکه عملي مشروع که صرف ًا به دلیل بيدقﺘي و بيتوجهي
مرتکب ،مﺴﺌولیﺖ به بار آورده اسﺖ؛ بنابراین در مﺴﺌولیﺖهاي ناشي از عمد و مﺴﺌولیﺖهاي بدون تقصیر ،تکلیف یا
سیاه اسﺖ یا سفید؛ در حالي که در بياحﺘیاطي تکلیف به رنگ خاکﺴﺘري اسﺖ و به قول کاردوزو ،1نیازمند بررسي
فاکﺘورهاي چندگانهاي چون منطق ،عرف ،سنن و جامعهشناسي ميباشد(.)white, 1985: 54-78
مبحث دوم :اهداف جبران خسارت
قوانین مﺴﺌولیﺖ مدني اعم (از قراردادي و غیرقراردادي) به طور کلي دو هدف اصلي دارند :جبران خﺴارت و
پیشگیري و بازدارندگي .عقیده عمومي بر این اسﺖ که مﺴﺌولیﺖ مدني به طور معمول نقش تنبیهي و عبرتآموز
ندارد؛ زیرا این هدف توسط حقوق کیفري پیگیري ميشود؛ اما در مﺴﺌولیﺖ مدني نیز موارد بﺴیار اندکي وجود دارد
که ممکن اسﺖ به «خﺴارت تنبیهي» حکم داده شود و این گونه خﺴارتها مﺴلماً نقش بازدارنده و عبرتآموز دارند.
این واقعیﺖ که قوه قضایي صدور حکم به این خﺴارت ها را در میان چنین معیارهاي ظریفي نگه داشﺘه اسﺖ ،به این
معناسﺖ که آنها مطلع هﺴﺘند که مﺴﺌولیﺖ مدني چنین نقشي را ایفا ميکند(دارابپور ،پیشین.)86 :
گفتار اول :پیشگیری و بازدارندگی فردی
فلﺴفه بازدارندگي فردي این اسﺖ که ،وجود ضمانﺖ اجراي مدني مانند؛ جبران خﺴارتها ،موجب خواهد شد،
خوانده رفﺘار خود را تغییر داده و از ورود صدمه به دیگران اجﺘناب کند .این نظریه به دو عامل بﺴﺘگي دارد؛ .نخﺴﺖ
آنکه ،آیا وجود ضمانﺖ اجرا واقعاً بر رفﺘار خوانده تأثیرگذار اسﺖ؟ که در جواب باید گفﺖ؛ اغلب احکام مربوط به
جبران خﺴارت توسط شرکﺖهاي بیمه پرداخﺖ ميگردد .تنها اثري که ممکن اسﺖ بر خواندۀ بیمهشده بار شود،
افزایش حق بیمه آتي باشد که او براي بیمه کردن مجدد خود خواهد پرداخﺖ؛ اما «اعﺘبار و شهرت» نیز ممکن اسﺖ
براي بعضي اشخاص مهم باشد ،رأي به بياحﺘیاطي و بيمباالتي یک پزشک یا حقوقدانان ميتواند تأثیر نامطلوبي بر
حرف او بگذارد .عامل دوم این اسﺖ که ،آیا خوانده مي توانﺴﺘه از واقعه مورد نظر اجﺘناب کند یا خیر؟ در جواب باید
1
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گفﺖ؛ پرواضح اسﺖ که اجﺘناب از ارتکاب خطاهاي رانندگي که حقوق ،آنها را بياحﺘیاطي ميداند براي راننده
اتومبیل ،غیرممکن اسﺖ .اگر شخص نﺘواند از خطا اجﺘناب کند پس نميتوان گفﺖ که به علﺖ وجود مقررات
مﺴﺌولیﺖ مدني از انجام اقدامات زیانبار بازداشﺘه شده اسﺖ.
گفتار دوم :بازدارندگی عمومی یا عرفی
تحقیقات دانشگاهي با توجه به تأثیرات اقﺘصادي که بر قواعد مﺴﺌولیﺖ مدني داشﺘه اسﺖ .عالقه بـه بازدارنـدگي را در
مﺴﺌولیﺖ مدني تجدید کرده اسﺖ .این شکل از بازدارندگي ،بازدارندگي فردي نیﺴﺖ؛ بلکه بهعنوان بازدارندگي عرفـي
و عمومي شناخﺘه ميشود .هدف از مﺴﺌولیﺖ مدني باید کاهش ضرر و زیانهاي ناشي از حوادث باشد .این هـدف بـا
الزام پرداخﺖ خﺴارت توسط اشخاص دخیل در اقداماتي که موجب حوادث ناگوار ميشود ،اعمال ميگـردد .بـا یـک
مثال موضوع باال روشن خواهد شد :اگـر یـک سـازنده اتومبیـل ملـزم بـه پرداخـﺖ خﺴـارتهاي ناشـي از حـوادث
اتومبیلهایي باشند که کمربند ایمني در آنها نصب نشده اسﺖ ،قیمﺖ اتومبیلهاي بدون کمربند ایمني ،شامل هزینههاي
تصادفات هم ميشود .یعني هزینه تصادفات در قیمﺖ آن منعکس ميشود .بازار از طریق هزینههاي اتومبیلهاي بـدون
کمربند ایمني ،بیش از اعمال قانوني که مقرر دارد اتومبیل باید به کمربند ایمني مجهز باشد ،مردم را قادر ميسـازد کـه
بین اتومبیل ارزانتر با کمربند ایمني و اتومبیل گرانتر بدون آن ،یکي را انﺘخاب کنند(دارابپور ،پیشین.)88 :
گفتار سوم :جبران خسارت در نظام حقوقي انگلیس
در نظام کنوني حقوق انگلیس ،ضررهاي وارده به خواهان از خوانده در صورتي اخذ ميشود که ثابﺖ شود خوانده
مرتکب تقصیر شده باشد(دارابپور ،پیشین .)88 :حقوقدانان کامنال بر این باورند که در هر دو مﺴﺌولیﺖ ،قابل پیش-
بیني بودن شرط مطالبه خﺴارت اسﺖ و تا اندازهاي مي توان زیان را مطالبه کرد که در هنگام ایراد خﺴارت براي عامل
زیان قابل پیشبیني باشد ،فقط ا ین تفاوت وجود دارد که در خﺴارت قراردادي معیار شخصي اسﺖ یعني خﺴارت
قراردادي باید در تفکر دو طرف قلمرو تراضي آنها وارد شده باشد؛ ولي در خﺴارت قهري ،معیار «انﺴان مﺘعارف»
اسﺖ ،هر چند شخص عامل زیان به میزان خﺴارت ،علم و آگاهي نداشﺘه باشد .حقوقدانان انگلیﺴي در کامنال قاعده
زیر را براي محدود کردن خﺴارت ناشي از عقد به کار بﺴﺘند؛ اما در حقوق ایران در ماده  221قانون مدني که مي-
گوید« :اگر کﺴي تعهد اقدام به امري بکند یا تعهد نماید که از انجام امري خودداري کند در صورت تخلف مﺴﺌول
خﺴارت طرف مقابل اسﺖ؛ مشروط بر اینکه جبرا ن خﺴارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا
برحﺴب قانون موجب ضمان باشد» .به نظر بﺴیاري از حقوقدانان در مﺴﺌولیﺖ قراردادي باید ضرر پیش بیني شده
باشد .به نظر نگارنده وحدت مﺴﺌولیﺖ قهري و قراردادي وجود دارد.
گفتار چهارم :اهداف تنبیهی
به طور کلي این نهاد حقوقي داراي سه هدف بنیادین ميباشد :الف) جبران خﺴارت زیاندیده؛ ب) تنبیه زیانزننده؛
ج) بازدارندگي.
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در حقوق سنﺘي کامنال موارد اسﺘفاده از خﺴارت تنبیهي محدود به مصادیق خاصي مانند مواردي که زیان شامل
شرافﺖ زیاندیده بوده اسﺖ ،ميباشد(خشنودي و همکاران ،پیشین.)126 :
مبحث سوم :شیوههای جبران خسارت
عمده ترین اهداف مﺴﺌولیﺖ مدني در اکثریﺖ قریب به اتفاق نظامهاي حقوقي ،عبارتند از :جلب رضایﺖ زیاندیده،
جبران خﺴارت و اعاده وضع پیشین زیاندیده ميباشد .از میان اهداف مذکور نیز «جبران خﺴارت» عامل اصلي در
تعیین آثار مﺴﺌولیﺖ مدني در تمام نظام هاي حقوقي اسﺖ .در نظام حقوقي انگلیس ،براي دسﺘیابي به این اهداف از دو
ال به شرح هر کدام از آنها
روش جبران خﺴارت :الف) جبران عیني ،ب) جبران بدلي (معادل) اسﺘفاده شده اسﺖ که ذی ً
پرداخﺘه ميشود:
گفتار اول :جبران عینی
جبران عیني که گاه با عنوان اعاده وضع پیشین زیان دیده یا ترمیم جنﺴي از آن یاد ميشود ،یکي از طرق مهم و رایج
جبران خﺴارت بوده و از مﺴائل مهم مﺴﺌولیﺖ مدني به شمار ميآید .این روش جبران خﺴارت ،کاملترین روش و
در عین حال ،از اهداف عمدۀ مﺴﺌولیﺖ مدني و همچنین مﺴﺌولیﺖ قراردادي محﺴوب ميشود(خشنودي و همکاران،
پیشین .)64 :نظام حقوقي انگلیس در این خصوص ،جزءِ نظامهایي اسﺖ که جبران عیني در آنها اسﺘثنا اسﺖ .به این
معنا که در این نظام حقوقي ،اثر اصلي مﺴﺌولیﺖ مدني ،تعهد عامل زیان به جبران نقدي خﺴارت وارد شده اسﺖ و
اعاده وضع پیشین عمدتاً ممکن اسﺖ از طریق روش هاي خاص جبران خﺴارت که از مﺴﺌولیﺖ مدني ناشي نشدهاند،
به دسﺖ آید .در کامن ال ،اثر نوعيِ مﺴﺌولیﺖ مدني ،تعهد به پرداخﺖ خﺴارت اسﺖ و مطالب خﺴارت ،مقﺘضاي
مﺴﺌولیﺖ مدني تلقي مي شود .طریق جبران عیني یا رد عین مال ،عمدتاً از سیﺴﺘم انصاف نشأت ميگیرد و پیش از این
فقط در دادگاههاي انصاف مورد حکم قرار ميگرفﺖ؛ اما امروزه در دادگاههاي کامنال نیز پذیرفﺘه شده اسﺖ .در
حقوق انگلیس در مﺴﺌولیﺖ قراردادي نیز اجبار به انجام عین تعهد ،یک جبران اسﺘثنایي اسﺖ و تحﺖ شرایط خاصي
مورد حکم قرار ميگیرد(خشنودي و همکاران ،پیشین.)66 :
گفتار دوم :جبران بدلی (معادل)
جبران از طریق معادل (پولي و مثل) رایجترین و مهم ترین روش جبران خﺴارت زیاندیده در مﺴﺌولیﺖ مدني
اسﺖ(خشنودي و همکاران ،پیشین .)68 :در حقوق انگلیس ،دادن مثل ،پیش از اصالحات قانوني گﺴﺘردۀ سال 1832
میالدي ،م صادیق قابل توجهي داشﺖ؛ اما از آن تاریخ به بعد ،جز در مواردي که بین طرفین دعوا رابط اماني وجود
داشﺘه باشد ،این شیوه جبران خﺴارت کمﺘر مورد حکم قرار گرفﺘهاسﺖ .در مجموع ،ميتوان گفﺖ که در نظام حقوقي
انگلیس ،جبران بدلي ،به ویژه در شکل پرداخﺖ پولي ،بر جبران عیني ترجیح دارد(خشنودي و همکاران ،پیشین.)71 :
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نتیجهگیری
به طور کلي چنین اسﺘنﺘاج ميشود که مﺴﺌولیﺖ مدني که عبارت از مﺴﺌولیﺖ قراردادي وغیر قراردادي اسﺖ در قانون
مدني ایران مورد قبول واقع شده ،وقﺘي طبق قرارداد ،مﺘعهد ميباید تکلیفي را انجام دهد مﺴﺌولیﺘي تحﺖ عنوان
مﺴﺌولیﺖ قراردادي دارد که در صورت عدم انجام مي باید خﺴارت وارده را به خاطر (لزوم جبران ضرر ناروا) جبران
نماید که ماده ( 221ق.م) نیز این تکلیف را مشخص نموده اسﺖ؛ که مبین الزام اینجا عقد ،عرف یا قانون اسﺖ؛ اما
وقﺘي مﺴﺌولیﺖ غیر قراردادي اسﺖ ،مباحث مربوط به آن در حقوق تعهدات تحﺖ عنوان مﺴﺌولیﺖ مدني (خارج از
قرارداد) بررسي ميشود .نمونه بارز آن قانون مﺴﺌولیﺖ مدني مصوب سال  1339شمﺴي اسﺖ که بنا بر یک تعبیر
مﺴﺌولیﺖ قراردادي را نیز مي توان از آن نﺘیجه گرفﺖ .بنابراین مﺴﺌولیﺖ مدني که به معني اعم شامل مﺴﺌولیﺖ
قراردادي هم مي شود موضوع اصلي آن تعیین زیان ناروا اسﺖ ،از این باب که بعضي زیانها مثل مخارج کاندیداتوري
بدون نﺘیجه ،با اینکه زیان اسﺖ؛ ولي ناروا نیﺴﺖ و جبران لزومي ندارد .در انگلﺴﺘان هر گاه سخن از مﺴﺌولیﺖهاي
مبﺘني بر تقصیر به میان ميآید ،مقصود همان مﺴﺌولیﺖ ناشي از بياحﺘیاطي اسﺖ و مﺴﺌولیﺖهاي ناشي از عمد را در
بر نمي گیرد .حال آنکه در حقوق فرانﺴه ،تقصیر صرفاً به معناي بياحﺘیاطي نبوده؛ بلکه هر رفﺘار ضداجﺘماعي و
خطایي را شامل مي شود و به طور خالصه ،مفهوم تقصیر هم شامل خطاهاي عمدي اسﺖ و هم خطاهاي غیرعمدي.
در حالي که در انگلﺴﺘان ،آنجا که سخن از تقصیر اسﺖ ،صرفاً خطاهاي غیرعمد مدنظر قرار ميگیرند .با این حال،
اگرچه مثل اکثر کشورها ،در حقوق فرانﺴه نیز نظریه تقصیر مبناي اصلي مﺴﺌولیﺖ اسﺖ ولیکن از اواخر قرن نوزدهم
به بعد ،از یک طرف تحوالت اجﺘماعي و انقالب صنعﺘي ،و از طرف دیگر ،مشکالت ناشي از لزوم اثبات تقصیر و
تمایل به بر عهده گرفﺘن مﺴﺌولیﺖ جبران خﺴارت توسط شرکﺖهاي بیمه با مطرح شدن نظریه مﺴﺌولیﺖ نوعي ،باعث
کمرنگ شدن نظریه تقصیر در بﺴیاري از خﺴ ارات مانند حوادث رانندگي و خﺴارات وارده به محیط زیﺴﺖ و غیره
شده اسﺖ؛ اما در حقوق ایران ،مﺴﺌولیﺖ هاي مدني یا مبﺘني بر تقصیرند و یا بدون تقصیر .به طور کلي در
مﺴﺌولیﺖهاي بدون تقصیر ،اگر فاعل زیان ،مرتکب تقصیر شده باشد ،زیاندیده براي مطالبه خﺴارت ،دو راه پیش رو
دارد :یا مي تواند بدون اثبات تقصیر ،انﺘﺴاب زیان به فاعل زیان را اثبات نموده و یا با اثبات تقصیر ،جبران خﺴارت را
مطالبه نماید .البﺘه این در حالﺘي اسﺖ که هر دو نوع مﺴﺌولیﺖ مربوط به یک شخص باشد؛ اما در موردي که دو نوع
مﺴﺌولیﺖ (یکي بدون تقصیر و دیگري مبﺘني بر تقصیر) به دو شخص منﺘﺴب باشند ،به نظر ميرسد مﺴﺌولیﺖ مبﺘني بر
تقصیر مقدم ا سﺖ .در هر حال ،در حقوق مﺴﺌولیﺖ مدني ایران نیز همچون فرانﺴه ،تقصیر مفهومي عام داشﺘه و
تفاوتهاي بنیادین بین بياحﺘیاطي یا عمد شخصي که مرتکب فعل زیان بار شدهاسﺖ وجود ندارد .بنابراین آنچه
اهمیﺖ دارد ،وجود عنصر «ناصواب بودن» (که هم شامل موارد عمدي اسﺖ و هم غیرعمد) اسﺖ و در مقایﺴه با
حقوق انگلﺴﺘان ،باید گفﺖ که ساخﺘار کلي قواعد مﺴﺌولیﺖ مدني ایران و انگلﺴﺘان به ظاهر تفاوتهایي دارند .در
حقوق انگلﺴﺘان ،برخالف حقوق ایران ،عمد و بياحﺘیاطي دو موجود مﺴﺘقل براي دعاوي مﺴﺌولیﺖ مدني محﺴوب
ميشوند؛ اما در مفهوم مﺴﺌولیﺖهاي بدون تقصیر تفاوت هاي بارزي بین حقوق ایران و انگلﺴﺘان وجود ندارد .زیرا که
در هر دو نظام ،بنا به مصالح اجﺘماعي ،گاه اشخاص را بدون توجه به اینکه تقصیري مرتکب باشند یا خیر ،مﺴﺌول
خﺴارات ناشي از اعمالشان مي شناسند .ثانیاً :در مورد اهداف جبران خﺴارت در مﺴﺌولیﺖ مدني ،ميتوان گفﺖ به طور
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کلي در هر سه نظام حقوقي ایران ،فرانﺴه و انگلﺴﺘان ،اهداف جبران خﺴارت شامل :جبران کامل خﺴارت از
زیان دیده ،اعم از فردي(تنبیه) و عمومي(حفظ صلح و ثبات ،نظم و عدالﺖ در جامعه) ميباشند .ثالثاً :در مورد
شیوههاي بازدارندگي جبران خﺴارت در مﺴﺌولیﺖ مدني باید گفﺖ که در هر سه نظام حقوقي فوقالذکر ،شیوههاي
جبران خﺴارت عبارتند از :جبران عیني و جبران بدلي یا معادل ميباشد .به طور کلي ميتوان گفﺖ هر چند که در هر
سه نظام حقوقي ایرا ن ،فرانﺴه و انگلﺴﺘان از حیث مبناي نظري جبران خﺴارت در مﺴﺌولیﺖ مدني و اصول کلي
کیفیﺖ اسﺘفاده از روش هاي جبران خﺴارت و ترجیحاتي که به هر یک از آنها ،داده ميشود تفاوتهایي مشاهده
ميشود ،ولیکن مفهو م عدالﺖ و جبران ضرر ناروا در هر سه نظام فوقالذکر ،یکي ميباشد و هر سه براي رسیدن به
هدفي مشﺘرك تالش ميکنند .به طوري که مﺴﺌولیﺖ قراردادي مانند مﺴﺌولیﺖ قهري اثري اسﺖ که قانون بار ميکند و
مﺴﺌولیﺖ قراردادي را قانون بر عمل حقوقي بار مي کند و مﺴﺌولیﺖ قهري را بر واقعه حقوقي .در هر دو تعهدي نقض
ميگردد و وحدت مﺴﺌولیﺖ قهري و قراردادي وجود دارد .که البﺘه این تحوالت مﺴﺌولیﺖ مدني در قانون مجازات
اسالمي مصوب  1392مدنظر قرار گرفﺘه شده اسﺖ.
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Abstract
The principle of the need for compensation has been accepted as one of the fundamental
principles of civil liability law in Iranian law by some jurists and legal systems, including
France and the United Kingdom. However, each of the above-mentioned legal systems has
adopted different methods to achieve the goal, and in this regard, civil liability can play an
important role in punishing the importer of damage and preventing him from committing the
harmful act again in the future; However, the mismatch between the amount of damages and
deterrence and the type and degree of guilt, as well as the existence of representative and pure
responsibilities and the responsibility of recognizing individuals due to mistakes and
unavoidable accidental events, is a measure of guilt and the possibility of civil liability
insurance. It has faced restrictions through civil liability; For this reason, some believe that this
can be achieved in other ways, such as guaranteeing criminal enforcement or creating financial
incentives and better disciplinary and regulatory oversight. This study aims to help establish a
proper civil liability system and address legal loopholes in the proper implementation of the
provisions relating to compensation for damages, which will put you at risk of extinction. This
article, in a descriptive-analytical manner and with a comparative approach, has examined the
theoretical principles, goals, and methods of compensation in civil liability in Iranian, French,
and British law.
.
Keywords: Comparative Study, Compensation, Civil Liability, Iranian Law, French and
English Law.
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