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Abstract 
This article seeks to examine the role of ta’ddy and tafrit in civil liability 

and that whether they are among the fundamentals and causes of the 

responsibility or eliminate the obstacle of civil liability and zeman. This has 

been discussed extensively. What famous jurists believe is that they are 

among the fundamentals and are same as the fault theory. But what looks 

proper is that there is difference between them and the fault theory. And it 

will play role only where there is a domination on other’s property and 

where there is already a trust relationship. It is going to destroy this 

relationship and remove the obstacle of being known as responsible. 
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 تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئولیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال
1احمد دیلمی

 

2محمدزمان رستمی
 

3محمدهادی رستمی
 

 چکیده
که آیا  این مقاله درصدد بررسی نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی است و این    

متان   مستئولیت    یکننتد  رفت   یتا استت،  مسئولیت مدنی مبانی  از جمله تعدی و تفریط،
همتانی  تعتدی و   مبانی بودن  تعدی و تفریط، و ایتن قائل به  نظر مشهور. باشد میمدنی 

نظر صحیح، رف  یکی از موان  مسئولیت، توسط این دو نهتاد و  . تفریط با تقصیر است
ه رابطته آن از نظتر   گرچت  ؛تباین ماهوی  آنها با نهاد تقصیر در نقتش و کتارکرد استت   

جتام     ،به عبارت دیگر، تقصتیری کته در فقته   . عموم و خصوص مطلق است ،مفهومی
. تبتاین دارد  ،تعدی و تفریط است، با نهادِ تقصیر در مسئولیت مدنی از لحتا  کتارکرد  

  کند که استیالء بر مال دیگری و رابطته  ایفای نقش می موضعی نهاد تعدی و تفریط در
-موجود باشد و تعدی و تفریط این مان  را رف  متی  - مسئولیت است که مان   - امانی

ن دو، نخواهتد  ایهمانی  مفهوم مشترکات این دو نهاد در برخی مصادیق، باعث این. کند
 .شد

 
 .(استیالء)تعدی، تفریط، مسئولیت مدنی، ضمان، امانت، ید  :واژگان کلیدی
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 مقدمه 
 ترشهدن  گسهترده  و طیوتفهر  یتعهد  و امانهت  بهه  بهو  مر برانگیزبهودن  چهاش   بهه  توجه با

 یتعد» نهاد دو آثار شدن متفاوت در پی آن، و حوزه نیا رامونیپ یحقوق مباحث روزافزون 
 و قلمهرو  مفههو،،  ماننهد ) نههاد  نیا به مربو  مسائل یعلم و قیدق نییتب ،«ریتقص» و «طیتفر و

 ،یاقتصهاد  یهها تیه فعاش تیه اهم  یافهزا  بها . دارد دربهر  حوزه نیا در را یدیمف جینتا ،(آثار
 مهانع،  نیه ا رفهع  کهه  است، مطرح ،یمدن تیمسئوش جادیا موانع از یکی عنوان به امانت مسئله

 و یتعهد  اثبهات  و آن یقها ب امانهت،  صهفت  اثبهات  ههای دیگهری همنهون   همگا، با موضوع
 بها . ابهد ی یم یشتریب تیاهم حوزه، نیا به مربو  مسائل از یاریبس و تیمسئوش تحمل ط،یتفر

 یتعهد  ماننهد  گهذار ریتهثث  عناصر فیبازتعر به ازین حوزه، نیا در دیجد قیمصاد یریگشکل
 .دشویم ، احساسضمان و یمدن تیمسئوش حوزه در آنها کارکرد یخوانباز و طیوتفر

 تیمسهئوش  موجبهات  و یمبهان  ءجهز  ط،یتفهر  و یتعهد  ایه آ که است نیا مقاشه یاصل سوال
 کهه  بدین شهرح هسهتند   مقاشه یفرع یها سوال آن؟ موانع از یکی کنندهرفع ای و ،است یمدن

 یتعهد  رابطه ست؟یچ امانت با طیتفر و یتعد رابطه است؟ کدا، طیتفر و یتعد نهاد قلمرو
 ست؟یچ ریتقص هینظر با طیتفر و

درج و  گهر ید مباحهث  ضهمن  در را طیتفهر  و یتعهد  بحهث  فقهه،  قواعد و فقه یهاکتاب
 دامهاد،  محقهق  و یبجنورد ،یشنکرانفاضل فصول، صاحب مانند فقها یخبر. اندکاوش کرده

 بحهث  نیه ا بهه  «طیاشتفهر  و یاشتعهد  مهع  اال نیاالمه  ضهمان  عهد، » قاعهده  چون ینیعناو تحت
 قهانون   49 مهاده  بهر مهدار   ی،دیشهه  و یامهام  ان،یکاتوز مانند حقوقدانان یبرخ. اندپرداخته

 .اندستهدان ریتقص هینظر رمجموعهیز را طیتفر و یتعد ی،مدن
 

 یمدن تیمسئول رافع عواملدر زمره  ؛امانت .1

 اثهر  در چهه  ؛اسهت  دیگرى به وارده زیان جبران به شخص اشزا، و تعهد مدنى، مسئوشیت
 در .باشهد  او تصهر   یها  ماشکیت تحت اموال و اشیاء یا او به وابسته اشخاص یا او خود عمل
 ای مباشرت به اتال  مجوز، بدون یالیاست عهد، نقض از یناش ،یمدن تیمسئوش ی،اسالم فقه
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 اسهت  غهرور  ضهمان  و دیه  ضهمان  ط،یتفهر  و یتعهد  ر،یتقصه  مباشر، و سبب اجتماع ب،یتسب

 رفتهار  ارتکاب ضرر، تحقق از عبارتند یمدنتیمسئوش ارکان(. 21 –06  :21   زاده،قاسم)
جملهه   ازامانهت،  . ( 6 : 14   ،یلمه ید) ضهرر  ورود و ریتقصه  میان تیسبب رابطهو  بار،انیز

 در شهارع  ایه  ماشه   اذن بهه  یمهاش  که است ، شخصینیام. است یمدن تیمسئوش رافع عوامل
 که یکار از و دهدینم انجا، شود آن نقص و تلف موجب که رفتاریاو  و است او تصر 

 .کندینم یخوددار است الز، آن حفظ یبرا
 ،یرازدار مراقبههت، اظبت،مهههو حفاظههت، ،یپاسههدار ماننههد یمختلفهه میمفههاه امانههت،

در پهی   یمنه یا مهان، یا. اسهت  تیه امن مهان، یا ریشهه واهه  .دارد آرامه  و  یآسا ،ینگهدار
 یمدن تیمسئوش رافع آننه .کندیم احساس یشتریب تیامن دارد یشتریب مانیا کس هر .دارد

 .است یحقوق امانت بلکه ی،اخالق امانت نه شودیم شناخته
 سهفاهت  بها  یحقهوق  سهفاهت  تفهاوت  همنهون  ،یاخالقه  انهت ام با یحقوق امانت تفاوت

 یحقوق نظر از اما نباشد هیسف یاخالق نظر از یفرد است ممکن که گونههمان. است یاخالق
 نیامه  ی،حقهوق  حیهث  از اما باشد نیام یاخالق به شحاظ یفرد است ممکن شود شمرده هیسف

 ییکهارا  ،است یاخالق امانت ثمنش که  تین حسن بر افزون ،یحقوق امانت در. نشود شمرده
 .است الز، زین مهارت و

 

 امانت انواع و درجات .2

 یکهار  ههر . اسهت  دارا را امانت از یادرجه هرکس. دارد یشماریب درجات داری،امانت
 یبرخه  یبرا امانت، از درجه هر با فرد هر .دارد امانت از یادرجه به ازین ،آن تیاهم به بسته

. اسهت  امانهت  ملکهه   به ازین امور، یبرخ در. است نیام ریغ گر،ید یبرخ یبرا و نیام کارها،
 یکسه . اسهت  یکاف یمورد امانت  امور، یبرخ در. است امانت صفت به ازین امور، یبرخ در
 صهفت  فاقهد  وشهو  ،باشد داشته امانت آن، حفظ به نسبت دیبا یم کندیم اجاره را یاخانه که

 مهورد   یه  در امها  باشهد  امانهت  وصف        ت صف بهم یفرد است ممکنهمننین، . باشد امانت
 .کند عدول امانت از ،خاص

                                 
 قصهد  وجهود  و یقهرارداد  تعههدات  انجها،  در مسهامحه  و قصهور  غلفهت،  ب،یه فرفقهدان قصهد    یبه معنها  ت،یسن نح.  

 .( 9ص همان، ،یلمید) است کار یاستانداردها تیرعا و قانون، به احترا، ،یهمکار
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 ،دی ه تق نیه ا. نکنهد  انتیخ که باشد دیمق امور یبرخ در اما نباشد نیام یفرد است ممکن

 فاضهل، ) نهدارد  امانهت  گهر ید امهور  در گرچهه  ،است یکاف کار آن در او امانتصدق  یبرا
 او انهت یخ بهه  نانیاطم عد، بلکه ست،ین فرد انت یخ عد، به نانیاطم به ازین یگاه (. 0 : 1 9 

 نخواههد  مراقبهت  یخهوب  به یو مال از ،رندهیگ که بداند ماش  اگر. ( 9 : همان) است یکاف
 بهاب  از را رنهده یگ ضهمان   عهد،  توانینم دهد، قرار او اریاخت در را مال وجود، نیا با و کرد

. ک.ر) دانسهت  محقهق  مهورد  نیه ا در را امانهت  مفههو،  توانینم که همننان دانست؛ امانت
 او بهه  کهه  یکسه  توانهد ینمه  ماشه  . (2 :  ج ،ق 96  ،یبجنورد ؛ 91:  ج همان، ،یمراغ

 دیه  ،یفهرد  نیچنه (. 4  ص ،  ج ،964  ،یعهامل  حهر ) بشهمارد  نیام را است کرده انتیخ
 .بشمارد نیام را او ماش  وشو داشت نخواهد یامان

 شمرد نیام توانینم را است نشده اثبات او انتیخ گرچه است انتیخ به متهم که یکس
 مهتهم  جامعهه  نظهر  از یفهرد  اگر(.   ح ،4  باب اإلجاره، أحکا، أبواب ،964  ،یعامل حر)

 پس شود انتیخ دچار بار  ی یفرد اگر. شودینم یامان دی کس، چیه به نسبت او دی باشد
 فاضهل، ) شهود  برطر  اتها، نیا ستهیشا یکارها اثر بر که یزمان تا ماند خواهد متهم آن، از

 (. 4 ص همان،
یمه  را دارد، نهان یاطم او بهه  خهاص  مورد  ی در که ، امانت صفت فاقد یشخص ماش 

 بهه  او نهزد  یمهاش  کهه  ثقه ریغ فرد باره در( ع) صادق اما، از. کند انتخاب نیام عنوان به تواند
:  ج ،961  ،ینهور ) اسهت  رفتهیپذ او سخن فرمود ع حضرت. شد سوال شد گذاشته عهیود

 کنهد یمه  انهت یخ امور همه در که ستین یکس ،مذکور تیروا در «ثقه ریغ» از منظور(. 960
 .کرد اعتماد او به توانیم امور از یبرخ درفقط  که است یکس بلکه

 یمهاشک  امانهت  باشهد  ماش  یسو از اگر و یقانون امانت ،باشد قانون یسو از اگر امانت
عنهوان   تحهت  مجنهون  ایه  ریصغ مال اشماش ،مجهول شده،گم یایاش انندم یموارد .ددار نا،

 ،(عهه یود عقهد ) مهال  نگاهدارى مانند یموارد در ،یماشک امانت. رندیگیم قرار یقانون امانت
 در هیسهرما  انهداختن  کهار  به ،(اجاره عقد) اجرت مقابل در انتفاع ،(هیعار عقد) یمجان انتفاع
 و ،(مزارعه عقد) محصول از یسهم مقابل در زراعت ، (بهمضار عقد) سود از یدرصد قبال

 یانقضها  بها  مهورد،  ههر  در(.  49 :   ج همهان،  بجنوردى،) کند  یم صدق ،(یباربر) بار حمل

                                 
او  ایه است کهه آ  یبررس یجا. است یاو ضمان دی ردیکار را برعهده گ ،ییفقدان کارا با وجوداگر عامل  ،در مضاربه.  

 . هست زیضامن کاه  سود از حد متعار  ن ایتنها ضامن خسارت است و 
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 تها  مانهد یمه  بهاقى  امانهت  صهورت  بهه  مال ای و شودمی زائل یماشک امانت عقد، افسخی مدت
 .نماید مطاشبه را آن ماش 
 قهبض  مهورد،   یه . دارد وجود اختال  ی،ماشک امانت یریگلشک در موارد، یبرخ در

یمه  دست در را آن کاال،  ی مشاهده یبرا یمشتر. است مشاهده یبرا یمشتر توسط کاال
 عنهوان  بهه  نهه  را کهاال  ع،یبها  نظهر،   یه  در. شهکند یم و افتدیم او ریتقص بدون کاال و ردیگ

 مشهاهده،  اندازه به را یمشتر عیبا گر،ید نظر در. دهدیم یمشتر به مشاهده یبرا بلکه امانت
 ،گهر ید مهورد (.  96:، پیشهین فاضهل ) کنهد یمه  تیه کفا او امانهت  یبهرا  نیه ا و شماردیم نیام
 یبهرا  را هیه اوش مهواد  کهارگران،  و صهنعتگران . اسهت  کهاال  سهاخت  یبهرا  هیاوش مواد افتیدر

 دچهار  آنهان،  ریتقصه  بهدون  کهار،  هنگها،  درگاهی  مواد آن و دارندیم افتیدر کاال ساخت
 گهر، ید مهورد  (.01: 9ج ،46   ،ییطباطبا) دانندیم نیام را آنان فقها یبرخ. شودیم بیآس

 زمین به باربر ریتقص بدون انتقال و نقل هنگا، کاال؛ مانند موردی که طی آن، است بار حمل
 (.همان. )ندیبیم خسارت و افتدیم

 

 امانت یریگشکل مانع صفات .3

 ی اصهل  یایه زوا ناآگهاهی از  آنها، جمله از. هستند امانت یریگشکل انعم ،صفات یبرخ
 صهحت  مهانع  فهاح ،  جهاشهت (. انهدک  و متوسط، فاح ،) دارد یدرجات ل،جه. است کار
 عقهد  در کهه  یکسه  .کنهد ایجهاد مهی   فسهخ  اریخکم دست ای ،است آن بطالن موجب و عقد

 یبهرا  را یاکارخانهه  ایه  تجارت یبرا را یماش ،طی عقد دیگری ای اجاره مشارکت، مضاربه،
. دآورَیمه  وارد شطمه عقد انعقاد به نباشد آگاه کار، فنون از چناننه ردیگیم اریاخت در دیتوش

 دارد احتمهال  و اسهت  امانهت  یریگشکل مانع اما ستین عقد انعقاد مانع متوسط،حد  جهاشت
 .است تسامح قابل از این رو، و اجتناب رقابلیغ اندک، جهاشت. شود فسخ اریخ موجب

 متوسهط  فهاح ،  به امور، نیا. است ناسازگار امانت با انینس و غفلت سهو، اشتباه، خطا،
 کهه  - مهم ی اقتصاد و یتجار یهاتیفعاش یبرخ در فاح ، یخطا. شودیم میتقس اندک و

کهم  دسهت  ایه  ؛شودیم عقد انعقاد مانع -خطای فقط حداقلی، نه بی  از آن، را دارد  تحمل
 شهکل  عقهد،  گرچهه  سازدیم خارج امانت از را فرد متوسط، یخطا. است فسخ اریخد موج

 .است تسامح قابل اندک یخطا. ردیگیم
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 یافراطه  یزیگرس یر. دارد  سیر از ایجهدرپذیرش  به ازین ،یکار هرمعموال انجا، 

 یحقهوق  امانت ی ریگشکل مانع دارد باال یریپذس یر به ازین که مهم یاقتصاد یکارها در
 .است

 نیه ا گذشهته  در کهه  یکسه  مهورد  در. اسهت  امانت مانع و است تیسوءن با همراه  غ ،
 یو خهروج  بر دال  یامارات که یزمان تا ،شودیم یجار استصحاب است، بوده دارا را صفت

 دارد وجهود  احتمهال  نیا باشد پدیدار نشده صفت صورت به غ چناننه . شود ظاهر آن از
 .باشد نداشته غ  گرید یبرخ در و داشته غ  هاتیشفعا یبرخ در فرد که

. دشهو یمه  مرتکهب  جامعهه  بهه  نسهبت  ییهها سوءاسهتفاده  ماشه ،  نفهع  یبهرا  نیامه  یگاه
 بهه  نسهبت  اسهت  تیه نحسن یدارا و آورسود کارآمد، ن،یام ماش ، به نسبت که یمانکاریپ
 یهها لهه یح بها  را کهاال  ماشه ،  نفهع  به نیام .ردیگیم کار به بیفر و سیتدش و غ  گران،ید
یمه  دسهت  یاتیه ماش دفهاتر  در ماش  نفع به حسابداران. سازدیم خارج گمرک از یرقانونیغ

 .کند مقابله آنان با تواندیم حکومت اما است، یامان ماش ، به نسبت افراد نیا دی. برند
 

 امانت از خروج عامل ؛طیتفر و یتعد .4

 نشود تفریط یا تعد ى مرتکب که زمانى تا امین. است ضمان رافع عواملجمله  از ،امانت
 ایه  یتعهد  دچهار  کهه  یزمان نیام  .بود نخواهد دارد تصر  در که ماشى نقص یا تلف ضامن

 در امهین  کهه  بدان معناست تعدى،. گردد یم خارج امانت رهیدا از شود مال حفظ در طیتفر
 تصهر   امانهت،  مورد مال در عر ، خال  بر یا و شود خارج اذن حدود از خود تصرفات

 بهراى  متعهار  طهور  بهه  یها  قهرارداد  موجهب  به که عملى ترک از است عبارت تفریط،. کند
 اهمهال  ،یفراموشه  اثهر  در و ناخواسته هرچند ،طیتفر و یتعد  .است الز، یگرید مال حفظ

                                 
 بهه  را ینه یچ یکهاال  کهه  آن ماننهد  ؛سهازد  ظهاهر  باال تیفیک عنوان به را نییپا تیفیک انسان که است معنا نیغ  به ا.  

 ریشه  عنهوان  بهه  را آب بها  مخلو  ریش است، آن فاقد که کند اظهار کاال یبرا را یصفت بفروشد، یآشمان یکاال عنوان

 ابه  یرقهانون یغ اقهدامات  غه ، . دههد  ارائهه  و مرغهوب  دسهت  یه  بهرنج  عنوان به را مخلو  برنج کند، یمعرف خاشص

 ات،یه ماش از فهرار  یبهرا  یاتیه ماش غ  ،ییغذا غ  ،یگمرک غ  مانند ؛شود یشامل منیز را  یقانون یهاراه از استفاده

 ....و یانتخابات غ 

 .است کرده طیو تفر یکه اثبات نشود که او تعد یتا زمان.  
 طیتفهر  مشهمول  باشهد  یرعمهد یغ اگهر  و شهود  یمه  یتعد مشمول باشد یعمد عمل، آن ترک اگر گفت بتوان دیشا.  

 . گردد یم
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 یحته  ذون،ثرمه یغ تصهر   (. 994: همهان ) اسهت  یکاف امانت از خروج یبرا ،یانگارسهل ای

 ذونثرمه یغ احسهان    .است امانت از خروج موجب شود مال نیع ای متیق ادیازد موجب اگر
یمه  خهارج  امانهت  از را نیامه  و شهود یمه  یتلق طیتفر و یتعد آوردیم همراه به یمنافع که

 (9 –   : ج همان، ،یبجنورد)  .سازد
 را یکهار  فهرد،   یه  است ممکن. است یعرف طیتفر و یتعد ط،یتفر و یتعد از منظور

(. 90 ص ،14   کاتوزیهان، ) باشهد  طیتفر و یتعد عر ، نظر از اما نشمارد طیتفر و یتعد
 و یتعهد  را یررفتها  ی،تسهن   عهر   اسهت  ممکن. شودیم میتقس متخصص و یتسن  به عر ،

 شهرفت یپ بها  امهروزه (. بهرعکس  و) بدانهد  صالح به را آن، متخصص عر  و بشمارد طیتفر
 .است ،مقد  ص،متخص عر  نظر امور، شدن دهینیپ و اقتصاد
ریه غ جنبهه  ط،یتفر و یعمد جنبه ،یتعد. دارد یانفعاش جنبه ط،یتفر و یفاعل جنبه ،یتعد

 یکهار  انجها،  ،یتعد. یابدبروز می فعل ترک با ط،یتفر و فعل انجا، با ،یتعد  .دارد یعمد
:   ج ،960  دامهاد،  محقهق ) اسهت  الز، حد از کمتر یکار انجا، ط،یتفر و الز، حد  از  یب

 ایه  یفکهر  ینهاتوان  از یناشه  ط،یتفهر  و ،یفکهر  ی چاالک و یرکیز از یناش ،یتعد(. 42–40
 را نیامه  امها  اسهت  طیتفر و یتعد موجب اجبار و اکراه اضطرار، یگاه. است مهارت فقدان

 او عههده  بهر  شهود یم حاصل که ینقصجبران  است ممکن گرچه ؛سازدینم خارج امانت از
 .باشد

 موجهب  ایه  و باشهد  دیشهد  ایه  و شهود  تکهرار  دیبا طیتفر و یعدت امانت، از خروج یبرا
 امانهت، . شهود  اثبهات  آن زوال کهه  یزمان تا است امانت یبقا بر اصل. شود نیسنگ یخسارت
 .شودیم زائل جیتدر به یگرید صفت هر مانند
 

                                 
بهدون اذن،   یرخهواه یخ. از امانهت اسهت   یناش یرخواهیخ. است نیام یرخواهیاز خ یگونه تصرفات معموال ناشنیا.  

 . دارد شتریب یبررس یدو امر، جا نیجمع ا. از عد، امانت است یناش
تحقهق   ،نباشهد  همهراه  امانت صفت با کار  ی اگر. است همراه امانت صفت با ردیگ خود به احسان نا، کار  یاگر .  

 موجهب  ههم  و دیه آ حساب به احسان هم کار،  ی است ممکن چگونه که است یبررس یجا. دکن ینمصدق  احسان
 .گردد امانت صفت از خروج

 باشهد  همهراه  اراده و عمهد  بها  فعهل  تهرک  اگر. شود یم اطالق الز، فعل  ترک بر طیتفر. دارد یبررس یجا مسئله نیا.  
 .شود یم یتعد مشمول ماالاحت
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 طیتفر و یتعد قلمرو .5

 یبرخه . باشد اشتهد الیاست گرید یفرد مال بر ن،یام که است ییجا ط،یتفر و یقلمروتعد
 گمشهده،  مهال  بهر  ابندهی یالیاست مضاربه، در مال بر عامل یالیاست از عبارتند آن قیمصاد از
 کهه  یمرکبه  ای مال بر مستاجر یالیاست ،یمشتر قبض از قبل شدهفروخته مال  بر عیبا یالیاست
 ه،یه عار بهر  ریگهیعار یالیاست عه،یود بر ریگعهیود یالیاست است، کرده اجاره بار حمل یبرا
  یشر یالیاست ه،یاوش مواد بر صنعتگر یالیاست بار، بر باربر یالیاست گله، بر چوپان یالیاست
 ،بر مهال مهورد رههن    مرتهن یالیاست ت،یوصا مورد مال بر ی وص یالیاست مشترک، اموال بر
 بهر   بان یالیاست ،بر خودوهای موجود در گاراه گاراهدار یالیاست ه،یمهر بر زوج یالیاست

  .هابر ظر  ظرو  کنندگانهیکرا یالیاست و مرد،، اندازپس
 بهر  الءیاسهت  است، آمده انیم به طیتفر و یتعد از یبحث که یموارد یتمام در قانون، در

 .دارد وجود مال
 

 طیتفر و یتعد اثبات .6

 ن،یامه  تعهدى  یبرا باید ماش  آید اختالفی پدید امین و ماش  بین تعدى، مسثشه در اگر
 مسهثشه  در (.اشیمهین  اش ها  االمهین  علهى  شهیس ) اسهت  منکر مقا، در نیام رایز ؛دینما اقامه یانهیب

 انجها،  اگهر . کند اثبات را امانت مورد مال ینگهدار در خود یکوتاه عد، دیبا نیام ط،یتفر
 نهه،  ایه  اسهت  شهده  انجها،  کهار،  آن ایآ که شود اختال  و باشد نیام عهده بر یمشخص کار

 ایه  یتعد که نیا اثبات. کند اثبات را کار انجا، دیبا نیام و است کار آن انجا، عد، بر اصل
 .است ماش  ر عهدهب است شده شروع یزمان چه از طیتفر

 از. شهود یم طیتفر ای یتعد دچار او و گذاردیم امانت به یگرید نزد را خود مال یکس
 ایه  یتعهد  دیه گویمه  ماشه  . گهردد یمه  بیآسه  دچار گرید حادثه  ی علت به مال ،ییسو
 شده لیتبد یضمان دی به حادثه از  یپ نیام دی و است گرفته صورت حادثه از  یپ طیتفر

                                 
 امها، ؛  49  ص،    ج اشهدین،  أحکها،  فهی  اشمتعلمهین  تبصهر   ،ی؛ شهعران 999 ، ص   حل ى، کنز اشعرفان فی فقه اشقرآن، ج . 

،     ج اشناضهره،  اشحهدائق  ،یبحرانه ؛ 24 ص،   ج اإلمامیه،،  فقهه  فهی  اشمبسهو   ،یطوس؛  6  ص اشعباد، نجات خمینى،
؛  99  ص،    ج األحکها،،  تحریهر  ،یحله ؛ 92  ص،    ج اشنجها ؛  وسهیل،  اصفهانى،؛ 199 ص ،عباسى جامع ،ییبها؛ 19 ص

؛  2  ص، 9  ج خههال ، ،یطوسهه ؛ 0   ص،    ج اشنجهها ، وسههیل، ،یاصههفهان؛   96 ص،    ج اششههتات، جههامع گیالنههى،
 ؛ 29  ص،    ج اشفوائد، إیضاح ن،یفخراشمحقق
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 دیه  و اسهت  گرفتهه  صورت او یتعد از  یپ حادثه پاسخ دهد نیامدر مقابل، چناننه . است

 .ارائهه کنهد   لیه دش دیه با خود یدعام اثبات یبرا ماش  است بوده یامان دی حادثه زمان در او
 امانهت  و تیه ن حسهن  یادعا دهد قرار یامان کار  ی معرض در را خود که یفردمننین، ه

 یرونیب یهانشانه و امارات قیطر از ت،ین حسن. دینما اثبات را خود تین حسن دیبا او. دارد
 بها  کهه  یکس. باشد بیفر یرو از دینبا هانشانه و هااماره. است اثبات قابل  ،ین سابقه مانند
 .شودمینمحسوب  یامان او، دی کندیم جلب را یگرید نانیاطم بنده،یفر یظاهر
 

 طیتفر و یتعد از پس عقد یحقوق تیوضع .7

:   ج همهان،  دامهاد،  محقهق ) سهت ین عقهد  انفسها   یمعنا به ،یضمان دی به یامان دی لیتبد
 کهدا، چیه زمره در طیتفر و یتعد و است مشخص قانون در ،یاذن عقد انحالل اسباب(.  41
یم یباق خود صحت بر عقد استصحاب، اصل یمقتضا بهاز این رو، . قید نشده است آنها از

 (4  : 2 ج ، 0   ،ینجف ؛90: 9ج ،10   ان،یکاتوز) .ماند

 احتمهال  ، بها ایهن توجیهه کهه    شودیم مرتفع کاال میتسل از پس ضمان، هستند قائل یبرخ
 رابطهه  بقاى به توجه با ندیفرمایم یبرخ وانگهی،. گردد منحل بیع قبض، از قبل تلف با دارد

بهه   کاال که هرچند پذیرد، مى پایان کاال فروش محض به ضمان بیع، صحیح انجا، و وکاشت
 ضهمان  عقهد، انعقهاد   بها  و اسهت  ماشه   به تسلیم منزشه به عقدچه، . باشد نشدهتسلیم  مشترى

 از نیامه  خهروج  بها معتقدنهد  این گروه از فقها  (.90  : ج ،    21   ،ییطباطبا) پذیرد مى پایان
 .دینما فسخ را خود قرارداد تواندیم ماش  اما ماندیم یباق یحقوق رابطه امانت،

 

 امانت صفت بازگشت امکان .8

 و گرددیم ازب اول حاشت به دوباره اما گردد خارج اذن حدود از مدتى براى نیام یگاه
 بازگشهت  از پس متصر  ید ایآ صورت، نیا در. دهد ادامه خود تصر  به اذن، حدود در
 تلهف  فهرض  در بمانهد  یبهاق  ضهمانى  متصر ، ید اگر امانى؟ یا است ضمانى اول، حاشت به

 حاشهت  بهه  یهد  بازگشهت  صهورت  در اما است، او عهده بر مسئوشیت تقصیر، بدون و سماوى
 .بود نخواهد وى عهده بر مسئوشیتى چنین امانى،

 ههر  ه،یفرضه  نیه ا در. گهردد یم باز زین یانام دی امانت، صفت بازگشت با ،نظر  طبق ی
 یضهمان  دیه  نباشهد  امانت صفت کجا هر و است موجود زین یامان دی باشد امانت صفت کجا
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 دیه  کهه  همننهان  ؛نهدارد  یسازگار امانت صفت با یضمان دی ن،یبنابرا. ردیگیم را آن یجا
 .ندارد یسازگار امانت صفت فقدان با ،یامان

 دیه  کهه  نیه ا یبهرا  امانهت،  صفت بازگشت از پس که است نیا بر گریدگروهی  دهیعق
 وجهود  بر عالوه ،یامان دی ی ریگشکل یبرا آغاز، در. است ماش  اذن به ازین بازگردد یامان

 نیبه  از زیه ن ماشه   اذن شهد  زائهل  امانهت  صهفت  یوقته . بهود  ماش  اذن به ازین امانت، صفت
 ماشه   حاشهت،  نیا در. ستین اش م اذن بازگشت یمعنا به امانت، صفت بازگشت. رود یم
 .دینما اظهار را خود اذن دیبا

 امانهت  مورد بلکه ،ستین یکاف امانت بازگشت یبرا ماش  اذن که است نیا گرید یرأ
 بهاز  نیامه  بهه  امانهت  عنهوان  بهه  دیجد عقد و اذن قاشب در دوباره و شود میتسل ماش  به دیبا

 ان،یه کاتوز) دارد دیه جد یعلته  به ازین یامان دی بازگشت(. 99 : 2 ج ، 0   ،ینجف) گردد
 (.92: 9ج ،10  
 یاذنه  عقهد  انحهالل  باعث طیتفر و یتعد که چرخددیگر نیز بر این مدار می اعتقاد  ی

 کهه  جها  آن از امها . مانهد یم یباق بود شده داده عقد ضمن در که ماش  اذن یحت و شودینم
 کندیم جادیا اذن نفوذ راه در یعمان ط،یتفر و یتعد ستین طیتفر و یتعد به یراض ماش ،

 رودیمه  نیبه  از یزمهان  مانع، نیا. گرددیم باز دوباره اذن نفوذ برود نیب از مانع نیا هرگاه و
 (9 ش ،9ج ن،یمع عقود ان،یکاتوز) .گردد باز امانت صفت که

 بلکهه  شهود ینمه  یاذنه  عقد انحالل باعث تنها نه ط،یتفر و یتعد که باورند نیا بر یبرخ
 ط یتفهر  و یتعهد  از پهس  شهان، یا نظهر  از. شهود ینمه  زین یضمان دی به یامان دی لیتبد موجب

این . کند مطاشبه را خود مال ماش ، که یزمان تا ماندیم یباق یامان دی صورت به او دی ن،یام
زنند چنین مثال میاند و ایندنی را مستند مدعای عنوان عنوان کردهمانون ق 0 0 مادهگروه، 

دیگهر   امتنهاع،  خیتهار  از کنهد،  امتنهاع  آن رد از نیامه  و شهود  مطاشبه عهیود مال رد  هرگاه که
 ان،یه کاتوز) اسهت  یبه یع ایه  نقهص  ههر  و تلف ضامن  او و شودمین مترتب او بر نیام احکا،
 داردبر این  دالشت ماده نیا(. 90 :  ج ،    21   و 29:  ج ،21   ،ییطباطبا؛ 91: 9ج ،10  
یب وضعیت اما ماندیم یباق یامان دی است نکرده مطاشبه را خود مال ماش ، که یزمان تاکه 
 رفتهار  ن،یام و بازگردد امانت صفت ماش ، مطاشبه مل  توسط از قبل اگر ،حال. دارد ثبات
 اشغطهاء،  کاشهف ) .ابهد ییمه  ثبهات  او یامهان  دیه  نمایهد  اصالح عر ، و اذن اساس بر را خود

 (9 :  ج ،94  
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 طیتفر و یتعد عدم صورت در نیام ضمان شرط .9

. اسهت  آن جادیا مسئول که است یکس عهده بر یعیطب طور به دهیدانیز خسارت جبران
 شهخص  بهر  ای و برندیم نیب از ای سازندیم محدود را تعهد نیا یخصوص یقراردادها یگاه

 رایه اخت در...  ایه  مضهاربه  ایه  اجهاره  صهورت  بهه  را یماش یکس یوقت. کنندیم لیتحم یگرید
 دیه  بهه  را یامهان  دیه  شهر ،  بها  توانیم. کند ضمان شر  تواندیم گذاردیم امانت ،یگرید

 انتسهاب  احتمهال  کهه  شود جادیا مال در یخسارت هرگاه صورت نیا در. کرد لیتبد یضمان
 .بود خواهد ضامن او باشد یو به آن

 و تیمسهئوش  بهر  ،یشخصه  ایه  یعرفه  ،یضهمن  شر درج  ضمن ماش  موارد، یاریبس در
 لیه اتومب اجهاره  در .دهدیم قرار تصر  مورد مال ضامن را او و کندیم حیتصر نیام ضمان

 ایه  یعرفه  شهر   بهه  انبهاردار  ،یتجهار  یانبهاردار  در. است خسارات ضامن مستثجر منزل، ای
 امهوال  حفهظ  مسهئول  ر،یمهد  ،یدارهتهل  عهر   در .است مال حفظ ضامن و مسئول ،یضمن

 .است سافران  ساکنم
 تصهر   بهودن یامهان  یعنی) یاصل عقد ذات یاقتضا با مخاشف شر ، نیا قدندمعت یبرخ

 کهه  اسهت  مناقشهه گونهه قابهل   این ل،یدش نیا(.  :  ج ،  9  ،یثان دیشه) است (مال در نیام
 در مثالً ،یامان عقود یذات اثر رایز ،ستین آن ی ذات اثر آور،امانت عقود در بودنیامان وصف

 و مهال  حفظ به تعهد عه،یود عقد در و انتفاع حق ه،یعار عقد در و عمناف تیماشک اجاره، عقد
 نسهبت  طهر    ی دی عقود، نیا در اگر ن،یبنابرا. است مال با تجارت حق مضاربه، عقد در
 و اسهت  عقهد  اطهالق  یاقتضها  از یناشه  اثر نیا شود،یم یتلق یامان عقد، گرید طر  مال به

 .است نافذ عقد، اطالق یمقتضا خال  شر 
. گهذارد ینمه  یاصهل  عقد بر یاثر اما است باطل ن،یام ضمان شر  گر،ید هینظر یمبنا بر

 کهه  یشرط و است مسل مات از نیام ضمان عد، اسال،، شرع در که است نیا سخن نیا لیدش
 شرع خال  شر  نیا جه،ینت در. است یفقه مسل مات نیا با مخاشف شود، او ضمان موجب

 ( 0:     19   کلو،یبار) .ستین نافذ یشرط نیچن و است
 سهلطه  قاعهد   یاقتضا رایز ،است نافذ و حیصح ن،یام ضمان شر  گر،ید هینظر یمبنا بر

ایهن   کهه  است نیا در شرو  قاعد  زین و  یخو مال به نسبت ماش  تصرفات صحت ادش، و
 ( 4 : 9ج ،9 9  ،ینیخم ،اما) .باشد نافذ ،شر 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/64304
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 طیتفر و یتعد صورت در نیام ضمان عدم شرط. 11

 دوش بهر  را کهار   یه  در خسهارت  جبهران  تیمسهئوش  قرارداد،  ی طبق توانندیم افراد
 زانیه م ایه  جهاد یا طیشهرا  قراردادهها  یبرخه . انهد گونهه  نیا مه،یب یقراردادها. ندازدیب یگرید

 عد، مخاشفت بها  به مشرو  قراردادها نیا نفوذ. دهندیم رییتغ را یقانون ای متعار  تیمسئوش
 ( 9 : 14   ان،یکاتوز) .است حسنه اخالق و یعموم نظم عقد، یمقتضا
 یخسهارات  به نسبت دهدیم را امکان نیا یاقتصاد فعاالن به که است نیا شر  نیا بیع

 یتعههدات  یاجهرا  و نیقوان تیرعا به نسبت را آنان امر، نیا. ابندی تیمصون دیآیم بار به که
 (99 : همان) .دهدیم رواج را یاالتبمیب و سازدیم اعتنایب اندرفتهیپذ که

یمه  مهه یب را خهود  یاحتمهاش  یهها تیمسهئوش  یاقتصاد فعاالن اکثر امروزه گر،ید یسو از
یمه  کهاال  مهت یق بهر  و آورنهد یمه  حسهاب  بهه  خهود  یهانهیهز ءجز را مهیب نهیهز آنان. کنند
ینمه  پرداخت مهیب یبرا یانهیهز ردیگ مورد توافق قرار تیمسئوش عد، شر  اگر ماا. ندیافزا

 (99 : همان) .شودینم افزوده هامتیق بر جه،ینت در و شود
 یبهر  منزشهه  بهه  قهرارداد،  طهر   تیمسهئوش  عهد،  دربهاره  توافق کنندیم استدالل نامخاشف

 در تنهها  ابهراء  کهه  جها  آن از. رودیم آن جادیا احتمال ندهیآ در که است ینید  از او ساختن
 هنگها،  در نیه د  نبهودن  موجهود  لیدش به ت،یمسئوش عد، شر  دارد امکان موجود، ن ید مورد

 ( 2 :  ج ،96   ،یامام ؛04  و 1 0: 9ج همان، ،یثان دیشه) .ندارد یحقوق اثر اسقا ،
 نظهم  بها  یکه ینزد ارتبها   ،طیتفهر  و یتعهد  از یناش تیمسئوش ندیگویم یاعدهوانگهی، 

 لهیوسه  بهه  تهوان ینمه  ن،یبنهابرا . اسهت  یامهر  نیقهوان  زمهره  در ل،یه دش نیه ا بهه  و دارد یعموم
 آن از ایه  بهرد  نیبه  از را تیمسهئوش  و کهرد  زیپره نیقوان نیا یاجرا از یخصوص یقراردادها

 (.90 : 21   ان،یکاتوز) .کاست
 چهون  کهه  شهود  ادعها  اته  ستین نید سقو  به ناظر ن،یطرف توافق دهندپاسخ می ناموافق
 نهده، یآ در هرگاه که است نیا مراد بلکه. ستین حیصح سقو ، شر  است معدو، موضوع،

 آنهها . شهود  ساقط که نیا نه دیاین وجودبه  ت،یمسئوش آن شود جمع ت،یمسئوش تحقق طیشرا
 نیه ا عتقدنهد م ایشهان . داننهد یمه  خارج عاشم در آن وجود را یمانیپ نیچن امکان لیدش نیبهتر
 حهق  از توانهد یم انیز ورود از پس دهیدانیز یوقت رایز ندارد یرتیمغا یعموم نظم با  شر

 (90 : همان) .باشد داشته یاریاخت نیچن خسارت، ورود از  یپ دینبا چرا بگذرد خود
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 کهه  ییخطاها اما شودیم نیام یبرا متعار  یخطاها شامل شر  نیا باورمندند یاعده

 بزند حدس را آن بارانیز جهینت تواندیم یمتعارف انسان هر و شماردیم عمد حکم در عر 
 و اسهت  یعمهوم  نظهم  مخاشف ،یعمد یخطاها ارتکاب در نیام یآزاد. ردیگینم بر در را
 شهر  . رسهاند  ضهرر  ماشه   بهه  ضمان، عد، شر  پناه در بتواند نیام که شد آن از مانع دیبا

 و تیشخصه  بهه  مربو  حقوق ای و یسمج یسالمت به وارد خسارات شامل ن،یام ضمان عد،
 عمهل  در خهود  ریتقصه  مسهئول  گهذارد یمه  قهرار  مهار یب بها  کهه  یپزشک. شودینم فرد یآزاد

 ان،یه کاتوز) .شهود یمه  سهب   و اغماض قابل یخطاها شامل تنها قرارداد نیا نباشد یجراح
 (  9:  ج ،29  
 

 خسارت جبران یبرا یمدن تیمسئول یمبان وجود لزوم .11

 در. ردیه گیمه  شهکل اشهذکر  ذیهل  حاشت دو از یکی زند سر طیتفر و یتعد نیام از یوقت
 دیه  بهه  نیامه  ی امهان  دیه  شهود و سهبب مهی   شود خسارت موجب طیتفر و یتعد حاشت،  ی

 طیتفهر  و یتعهد  کهه  اسهت  آن دو، حاشهت . دوبش خسارت ضامن یو و شود لیتبد یضمان
 اگر پس، آن از و شودیم لیتبد یضمان دی به او دی صورت، نیا در. نشود یخسارت موجب
 دیه ترد مورد یو به حادثه انتساب چناننه ،فرض نیا در. است ضامن ی ر  دهد ویاحادثه
 یو بهه  حادثهه  انتسهاب  احتمهال  اگهر  گهر، ید انیه ب بهه  .شوددانسته می ضامن یو هم باز باشد

 یعه یطب امهر   یه  از یناش حادثه آن باشد معلو، اگر اما. شودیم تلقی ضامن او باشد موجود
. دانسهت  ضهامن  را او تهوان ینمه  اشهته اسهت  ند آن در ینقش چیه وی طیتفر و یتعد و بوده
، بر خطر ای ریتقص مانند تیمسئوش ایمبن ی  دیبا شود شناخته مسئول فرد،  ی که نیا یبرا

 یبهرا  یضهمان  دیه  وجهود  ،یمهدن  تیمسهئوش  یمبهان  فقهدان  صهورت  در. رفتار وی تطبیق یابد
  یه  از را یامان لیاتومب دیبایم که یاراننده مثال، برای.ستین یکاف ،تیئوشمس یریگشکل

 ببهرد  گهر ید مکهان  بهه  ایه  گهر ید یریمس از را لیاتومب اگر ببرد نیمع مکان  ی به نیمع ریمس
 عمهل  از یناشه  که دیآ  یپ یاحادثه مکان ای ریمس آن در اگر حال. است شده یتعد دچار

 بها  یارتبهاط  حادثهه  آن اگر اما. است ضامن یو باشد آن با حادثه ارتبا  احتمال ای باشد یو
 یحته ) حال هر در که باشد یفن نقص  ی از یناش حادثه که نیا مانند باشد، نداشته او عمل
 تهوان ینمه  حاشهت  نیه ا در دادبسا که ر  میای( شدینم خارج اجازه محدوده از راننده اگر

 مهثالً . شهود واقهع مهی   طیتفهر  و یتعد گرفتنانیاپ از پس حادثه یگاه. دانست ضامن را یو
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 حادثهه   یه  دچهار  لیاتومب گرداندمیباز هیاوش مکان به ساشم را لیاتومب راننده که آن از پس
 .دانست ضامن را او توانینم زین صورت نیا در ، کهشودمی یعیطب

 نیا یبرا اام شودیم لیتبد یضمان به یامان دی ط،یتفر یا یتعد روی دادن  از پس گرچه
نیهز   یمهدن  تیمسهئوش  یمبهان  دیه با باشهد  حادثهه   یه  از یناشه  خسارت ضامن یضمان دی که

 ینقشه  حادثهه  یریه گشهکل  در فهرد  کهه  شهود محقق می یزمان یمدن تیمسئوش. باشد موجود
 امهر   یه  در فهرد  کهه  یصهورت  در. باشد شده ریتقص و یکوتاه خطا، مرتکب و باشد داشته

 دهیه عق نیه ا بهر  مشهور(. 0  : همان ،یلمید) دانست مسئول را او توانینم ندارد ینقش چیه
 مهورد  مهال  در کهه  ینقصه  ایه  تلهف  گونهه  هر ضامن ط،یتفر و یتعد خیتار از نیام که است
 ریاحترازناپهذ  ایه  و یخهارج  یامهر  مال، تلف علت اگر یحت باشد،یم شودیم حادث امانت
:    ج ،94   اشغطهاء،  کاشهف  ؛4  : 2 ج همهان،  ،ینجف ؛ 90: 9ج ،29   ان،یکاتوز) باشد
 سهاعت  1 دیه با استاندارد صورت به که ییهادستگاه از کارخانه کارگر اگر ،مثال یبرا. (9 
 اگهر  حاشهت،  نیه ا در. شهود یمه  خهارج  بودننیام از بکشد کار ساعت 6  کنند کار روز در

 خهراب  بهرق  و رعهد  ای برق نوسانات خاطر به بلکه شتریب کار ساعت   خاطر به نه هادستگاه
 .کندیم نیام بودن ضامن به حکم مشهور، شوند
 

 انگلستان حقوق در ریتقص هینظر یبررس .12

 نقض»: ه استشدیف تعر گونه نیا ریتقص، انگلستان  «ناعادالنه شرو  قانون»   ماده در
 ردنبه  کهار بهه  ایه  متعار  دقت بردن کار به بر یمبن یضمن ای حیصر یقرارداد تعهد هرگونه

 قانون که دقت، یریکارگبه بر یعموم فیتکل ای قرارداد یاجرا با رابطه در متعار  ییتوانا
 حقهوق  در ریتقصه  جهاد یا یبرا. «است کرده دیکثت آن بر 492  مصوب مستثجران تیمسئوش
 نیه ا از یناشه  ضهرر   و ،فیه تکل نیه ا نقهض   ا ،یاحت و مراقبت ف یتکل عنصر  سه دیبا الکامن
 (Modern Tort law, 2009: 56)  .برسد اثبات به نقض

 نیه ا در مهرتبط  مسهثشه  چنهد  ،در ایهن زمینهه   انگلسهتان  حقهوق  بها  شهتر یب ییآشنا منظور  به
 :شودمی توصیف و تبیین دارند،بسزایی  تیاهم که خصوص

                                 
1. Unfair Contract Terms Act, 1977 (UK) .  
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 خسارت جبران از تیمصون به مربوط شرط: کی

 بهه  قهرارداد،  از یناشه  راتخسا جبران از قرارداد نیطرف از یکی سازد یم مقرر شر  نیا
 بهه  کهه  یشخص عهده از را تیمسئوش شر ، نیا. باشد معا  گرید طر  مقابل در ،یعلت هر

 ،انگلسهتان  ناعادالنهه  شهرو   قهانون  9 مهاده  موجب به. دارد یبرم است مسئول قانون، موجب
 معتبهر  باشهند  معقهول  کهه  یصهورت  در ،کننهده مصهر   یقراردادها در هاییشر  نیچندرج 

 آنهها  بهودن  معقهول  ،یشهروط  نیچنه  صهحت  یبرا اریمع تنها شود یم مالحظه که چنان. تاس
 .دانست حیصح زین ریتقص با توأ، را آن توان یم یحت یموارد در که است

 تیمسئول محدودکننده شرط: دو

 یامههور کههردن  شههر  بهها تواننههد یمهه نیطههرف انگلسههتان حقههوق در ریتقصهه بحههث  در
 مواجهه  ههایی ابهها،  بها  شهرو   نیا موارد، یبرخ دراشبته . کنند محدود را خود یها تیمسئوش

 نیه اطبق . کنند یم اعمال را  «انشاءکننده هیعل ریتفس» قاعده ها دادگاه منظور، نیا به. شود یم
 کهرده  انشهاء  را آنها که شود یم ریتفس یکس انیز به ابها،، صورت در قرارداد شرو  ،قاعده
 انیه ب هنگها،  در کنهد  یمه  تالش است خودش تیمسئوش بردن نیب از دنبال به که یطرف. باشد
 از یکه ی که در مواردی کننده، انشاء هیعل ریتفس قاعده  .کند استفاده مبهم یها واهه از ،شر 
 شهدت  با کند، یم استفاده استثنا شر  از رشیتقص برابر در خود تیمسئوش سلب یبرا نیطرف

 از یناشه  تیمسهئوش  ننهده کسهلب  که استثنا شرو  از یاریبس. گردد یم عمالإ یخاص دقت و
 دارد امکان که ییجا و ندشد اعال، باطل 422  ناعادالنه شرو  قانون توسط هستند، ریتقص
 شهر   در کهه  یواهگهان  باشهد،  داشته ییکارا استثنا شر  ر،یتقص از یناش تیمسئوش نهیزم در

 ییاستثنا شر  اگر. شدبا نیطرف هد  و مقصود یایگو و واضح کامال دیبا شوند یم اعمال
 همهان . )باشدیم اعمال قابل شر  نیا کند، اشاره ریتقص از یناش تیمسئوش به حیصر طور به

 (22  ص
 محدودکننده شرط حققت انعل ماص: سه

 بهه  کهه  دادنهد  جیتهرو  را یاصل ،خود میان در ها دادگاه 406  تا 496  یها سال طول در
 ت یمسهئوش  مهانع   قهرارداد،  یاساس نقض صورت در تواند ینم ییاستثنا شر  چیه ،آن موجب
 بها . باشهد  داشهته  امر نیا بر دالشت واضح طور به استثنا شر  مفاد اگر یحت گردد، شهمشرو ٌ

                                 
1 . contra proferentem rule 
2 . Elliot, Catherine, Quinn, Frances, Contract Law, Pearson Academic, 7th edition, London, 

2009., p.155.  
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. نقهض شهد   انیه اع مجلهس  لهیوسه  به402  سال در «قرارداد یاساس نقض  نیدکتر» ،حال نیا

صورت رویداد ی  مهورد   در که ندارد وجود یحقوق قاعده چیه که داد أیر انیاع مجلس
 بها  ؛ با این توجیهه کهه  شود داده پوش  ءاستثنا شرو  لهیوس به نتواند «قرارداد یاساس نقض»

 نفهوذ  یبهرا  ییهها  تیمحدود که 422  سال در قرارداد ناعادالنه شرو  قانون تصوب وجود
  .وجود ندارد نیدکترتداو، اعتبار این  به یازین است، کرده اعمال استثنا شر 

 کرد محدود را شده جادیا تِیمسئول توان ینم گرفته صورت رِیتقص لِیدل به که یموارد: ارچه

ناشهی   یشخص صدمات ای مرگ از یناش تیمسئوش ناعادالنه، شرو  قانون   ماده مطابق
 از کمتهر  یصدمات جادیا باعث که یریتقص. شوند محدود ای استثنا توانند ینم ،یاطیاحت یب از

 ایه  محهدود  توانهد  یمه  آن از یناشه  تیمسهئوش  یصهورت  در باشهد،  یشخص صدمات ای مرگ
 نیتر مهم انگلستان حقوق در ،شود یم مالحظه که همانگونه. باشد ییعقال که گردد یمستثن

 .است شرو  بودن  ییعقال ت،یمسئوش محدودکننده شرو   شدنیقانون یبرا اریمع
 الکامن در ریتقص بر یمبتن سیتدل: پنج

 نداشهت،  وجهود  تقلهب  عنصهر در فراینهد قهرارداد    سیتهدش  در اگهر  409  سهال  از قبل تا
 جبهران  یتقاضها  توانسهت  ینمه  بهاب  نیه ا از و دینما فسخ را قرارداد توانست یم تنها خواهان
 انیه اع مجلهس . روی گردانهد  هیرو نیا از انیاع مجلس 409  سال در. دیبنما یماش خسارت

 سیتهدش  از یناشه  یمدن تیمسئوش در ی،اصخ طیشرا در: کرد انیب یضمن اظهارنظر  ی یط
  .باشند افتیدر قابل است ممکن یماش خسارات است، همراه ریتقص با که

 موضوعه قانون در ریتقص بر یمبتن سیتدل: شش

 دیه نما اقامهه  اسهت  همهراه  ریتقصه  بها  کهه  یسه یتدش یدعوا بخواهد خواهانامروز چناننه 
 س یتهدش  قانون   ماده بهاین که  ای ؛کند اقامه ریتقص بر یمبتن یمدن تیمسئوش یدعوا تواند یم

 اثهر  در یشخصه  اگهر  مهذکور،  قهانون    مهاده  موجب به. کند استناد 402  مصوب انگلستان
 سیتهدش  اگهر  گهردد،  متضهرر  سیتهدش  یجهه ینت در و شهود  قرارداد وارد مقابل طر  س یتدش

ههم   متقلبانهه  ریه غنهوع  از  سیتهدش  اگرحتی  و باشد یم خسارات جبران مسئول باشد، متقلبانه
 ،قهرارداد  انعقهاد  زمهان  در دیه نما ثابهت  کهه  نیه ا مگر است، خسارات جبران مسئول باز باشد

                                 
1. Paul Richard, Law of contract, Longman-Pearson, 9th edition, London, 2011., p. 182. 
2.  Mary Char man, Contract law, Willan publishing, 4Th edition, London, 2007, p 176. 
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 مهاده  نیه ا. )است داشته وجود اعتقاد نیا بر یعقل لیدال زین و داشته قرارداد صحت به اعتقاد

  (.شود یم اعمال زین ریتقص از یخاش سیتدش خصوص در
 نامشروع مالاع ریتقص بدون یاجرا: هفت

 بهه  اسهت،  شهده  لیتشهک  یقهانون  و حیصح کامال که نیا نیع در یقرارداد است، ممکن
 بهه  کهه  داد یقهرارداد  صحت به حکم بتوان است ممکن نیهمنن. گردد اجرا نامشروع وهیش
 وقهوع  بهه  آن یاجهرا  یبهرا  که یرقانونیغ عمل که یشرط به است، شده اجرا نامشروع وهیش
 لیه تحو یبرا که یقرارداددر  ،مثال یبرا. باشد یجانب و یفرع اریبس عمل  ی است وستهیپ

 ایه  باشهد  داشهته  رمجهاز یغ سهرعت  کاال حمل یبرا دهندهلیتحو اگر است، شده منعقد کاال
 بهه  حکهم  نتوان است ممکن کند، پارک رمجازیغ مکان در را ل یاتومب کاال، لیتحو هنگا،
  .کرد صادر قرارداد تیمشروع عد،

 لهمتعهدٌ رِیتقص اثرِ در اجرا از تممانع: هشت

 قهادر  شهمتعهدٌ ریتقص اثر در طر  اما دینما اجرا را تعهدش از یبخش ،قرارداد طر  اگر
 نقهض  از یناش خسارت جبران یبرا تواندیم که نیا بر عالوه نباشد، قرارداد یاجرا ادامه به

 یو از را شهده انجا، تعهدات اشمثلاجرت تواند یم کند، دعوا اقامه مقابل طر  هیعل قرارداد
 .کند افتیدر

 

 ریتقص هینظر با طیتفر و یتعد سهیمقا .13

 نیمتبها  کارکرد، نظر از نهاد دو نیا. است متفاوت «طیتفر و یتعد» نهاد با «ریتقص» نهاد
 یبرخه  بهه  نههاد  دو نیه ا انیه م زییه تم یبرا .هستند مطلق خصوص و عمو، ،یمفهوم نظر از و

 :شودیم اشاره هاتفاوت
 الز، نیامه  وجهود  ر،یتقصه  در. ابدییم ارتکاب نیام یسو از تنها طیتفر و یتعد نهاد.  

 .ستین
 در. دارد وجهود  قبهل  از یامهان  رابطهه   ی که ابدییم تحقق ییجا در طیتفر و یتعد.  
 (Markesini, 2002: 84.)ستین الز، یامان رابطه وجود ر،یتقص

                                 
1 . Nicola Monaghan, Chris Monaghan, Beginning Contract Law, Routledge publish, 1 Th 

edition, London, 2013.  
2 . Catherine Elliott, Frances Quinn, Contract Law, Pearson Academic, 7 Th edition, London, 

2009. p.242 
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 کننهده  مصهر   به که شود جادیا کاال در ینقص ،کارگر ریتقص اثر بر که یموارد در.  

 کارفرمها  عههده  بهر  اصهوال  کارگر ریتقص از یناش یهاانیز جبران چون سازد وارد یخسارت
 دهید انیز جا نیا در(. 214ص ، 4   جردن،) کند مراجعه کارفرما به دیبا دهید انیز است

 یامهان  رابطهه  کننهده مصر  و رگرکا نیب رایز کند استناد طیتفر و یتعد قاعده به تواندینم
 و شهود  لیتبهد  یضهمان  دیه  بهه  کهارگر  دیه  کارگر، طیتفر و یتعد با که است نداشته وجود
 .باشد ضامن
 ,Owen, 2000)شهود  شهمرده  مسئول تا بزند سر فرد از یبارانیز فعل دیبا ریتقص در. 9

 صهر   بهه  بلکهه  ،نشهود  انیز باعث فرد، بسا چه و ستین نیچن طیتفر و یتعد در اما ،(167
 چند هر یانیز که یصورت در آن، از پس و گردد یم خارج امانت صفت از طیتفر و یتعد
 .است وارده خسارات مسئول شود وارد او ریغ هیناح از

 ,Koebele)وجهود دارد  خردساالن و وانگانید مانند نیمحجور از ریتقص بروز امکان. 9

 رایه ز ؛اسهت  موضهوع  انتفهاء  بهه  ساشبه ن،یورمحج مورد در طیتفر و یتعد اما.  (137 :2009
 .شوندینم انتخاب نیام عنوان به یافراد نیچن

 در کهه  یحهاش  در(Stephenson, 2000: 15) سهت ین شهر   الیاسهت  وجهود  ر،یتقص در. 0
 در شهرکت  از  یپه  ورزشهکاران  مثهال،  یبهرا . اسهت  شهر   الیاسهت  وجهود  ط،یتفر و یتعد

 آن نداشهتن  بها  و باشهند  داشته مهیب کارت دیبا ،یمرز یهاورزش ژهیو به ،یورزش مسابقات
 .ستین کار در ییالیاست گونهچیه مورد، نیا در. هستند ریتقص مرتکب

 اما ،(Esther, 2007: 34)است خسارت جبران ر،یتقص از یناش ت یمسئوش بحث  محور. 2
 بهه  را او یمانا دی و شودیم جادیا نیام در که است یحاشت رییتغ ط،یتفر و یتعد بحث  محور 

 .سازدیم لیتبد یضمان دی
 نیهی تع یبهرا  ریتقصه  ایه آ کهه  اسهت  مطرح سوال نیا ر،یتقص از یناش تیمسئوش درباره. 1

 و یتعهد  بحهث  در اما(. Stuhmcke, 2001: 29) نه ای هست مناسب خسارت جبران مسئول 
 .ستین مطرح یسواش نیچن طیتفر

 بهه  را حادثهه  از یناشه  خسهارات  توانهد ینم که شودیم استدالل یگاه ریتقص باره در. 4
 بحهث  نیه ا طیتفر و یتعد در که یحاش در(. Gerhart, 2010: 73) کند جبران مناسب طور

 .ستین مطرح
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 یتعد در که یحاش در ،(Koziol, 2007: 603) است تیمسئوش جادیا موجب ریتقص. 6 

 تیمسهئوش  مهانع  که یامانت لکهب شود،ینم جادیا یتیمسئوش نباشد، انیز با همراه اگر ط،یتفر و
 .شودیم برداشته است

 بهه  را مقصهر  و ریتقصه  انیه م تیسهبب  رابطهه  و ریتقص جادیا دیبا دهیدانیز ر،یتقص در.   
 و اسهت  نشده یریتقص مرتکب دینما ثابت کندیم تالش زین خوانده همزمان،. برساند اثبات

 در دخاشت عد، بر لیدش ارائه که جاآن از. ندارد وجود تیسبب رابطه خسارت، و او عمل انیم
 ت،یمسهئوش  از تیه معاف یبهرا  وهیشه  نیبهتهر  حاشت، نیا در ستین آسان شهیهم خسارت رادیا

 اسهت  یحاش در نیا(. Chamalla, 2010: 119) است موجهه عامل ای قاهره قوه وجود اثبات
 دیه بایمه  بلکهه  سهت ین تیسهبب  رابطه و ریتقص اثبات به ملز، دهیدانیز ط،یتفر و یتعد در که

 .است شده خارج امانت وصف از و نداشته نیام  ی شثن در یرفتار خوانده، که کند ثابت
.  (MCIVOR, 2006: 25)شهده اسهت   میتقس یقرارداد و عا،ی دو گونه به، ریتقص.   

 در کهه  ه اسهت شهد  اشهاره  نیمعه  یاقاعهده  بهه  ،فیتکل نقضه منظور احراز ب ،عا، ریتقص در
 هنگها،  کمربنهد  بسهتن  ماننهد  ؛کنهد یمه  ملهز،  یمشخصه  رفتار به را فرد ،خاص یهاتیوضع

 ،یشهرسهاز  یهها نهه یزم در مختلهف  نیقهوان  و قرمهز،  چهرا   مشاهده هنگا، توقف ،یرانندگ
یذ اشهخاص  یبهرا  را یاشزامهات همگهی   کهه  ی،ورزش یهاتیفعاش و بهداشت ست،یز طیمح

یمه  ریتقصه  را شهده مقهرر  نیقوان تیرعا عد، ص ر  هنگا،، نیا در. دنآوریم وجود به ربط
 عها،  مقهررات  گونهه نیه ا اصهوال  طیتفهر  و یتعد در که یحاش در(.  1:  4   جردن،) نامند

 .ستین موجود

 برسهاند  اثبهات  به را ریتقصارتکاب  دیبا که نیا بر عالوه دهیدانیز ر،یتقص بحث در.   
 روشهن  دیه با یقاضه . کنهد  ثابترا نیز  ادعاشده ان یز و بارانیز فعل انیم را تیسبب رابطه دیبا

 نهه  ایه  بهوده اسهت   خسهارت  سهبب  شهود یمه  داده نسهبت  خوانهده  بهه  کهه  یریتقصه  ایه آ کند
(Oliphant, 2009: 461 .)طیتفهر  و یتعد دچار نیام یوقت طیتفر و یتعد در که یحاش در 

 مهال  بهه  کهه  یخسهارت  هر و گرددیم یضمان دی او، دی و شودیم خارج امانت وصف از شد
 .بود خواهد یو به منتسب باشد نبوده یو عمل جهینت در شو و شود وارد امانت مورد

 ،ریتقصه  ارتکهاب  عد، فرض با که باشد یاگونه به طیشرا اگر انگلستان، حقوق در. 9 
 مسهئول  را ریتقص مرتکب و شودینم توجه تیسبب رابطه وجود به دیآ بار به خسارت هم باز

 عقهد  یهاطر  به یهشدارده فیتکل که یسردفتر مثال، یراب. دانندینم خسارت پرداخت
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 شهود  احهراز  اگهر  نکنهد  آگهاه  دادقرار طر  یناتوان از را کنندهمراجعه مثال و ندهد انجا، را
 کهرد یمه  سهتد  و داد نهاتوان  فرد باباز هم  کنندهمراجعه او، دادن هشدار صورت درحتی  که

 باشهد،  دور یاانهدازه  به سبب اگر نیهمنن. دانندینم کنندهمراجعه به انیز مسئول را سردفتر
 ممکهن  رایه ز. شهد  نخواههد  شهناخته  خسارت عامل باشد مبهم اریبس خسارت با اشرابطه که

 معقهول  کهه  یاگونهه  به ؛کند دگرگون را دادهایرو روند که دهد ر  یاریبس اتفاقات است
 یحهاش  در نیه ا(. Miceli, 1997: 28) اسهت  سهبب  آن یحتمه  اثر ،خسارت شود گفته نباشد
 مسهئول  او و شهود یم یضمان دی یو دی ،نیام یسو از طیتفر و یتعد انجا، از پس که است

 بهه  زیه ن طیتفهر  و یتعد عد، صورت در خسارات نیا اگر یحت ؛شد خواهد وارده خسارات
 .آمدیم بار

 اتاثبه  بهه  یشزوم و است یکاف تیمسئوش جادیا یبرا ریتقص ص ر  ر،یتقص هینظر در. 9 
 بهودن  نیامه  از فهرد  کهه  نیه ا یبهرا ی، تعد در اما(. 42:  4   جردن،) ستین بودن  یعمد

 که یزمان تا نیام رایز. شود ثابت او یسو از عر  خال  کار بودن یعمد دیبا شود خارج
   :     ج   ،96            امهامى، ) .شهود ینمه  زائهل  امانت  وصف است نداده انجا، سوء تین با را یکار
  (   90   :  9   ج   ،0 9        بهجت،   ؛    92  :  0   ج   ،      9          بحرانى،      بصرى   ؛    2 
 

 جهینت
. دنباشه ینمه  یمدن تیمسئوش یمبان از و ندسته یمدن تیمسئوش موانع رافع ط،یتفر و یتعد

 وجهود  یامهان  رابطهه  و مهال  بهر  الءیاسهت  کهه  کندیم نق  فاءیا ییجا در تنها طیتفر و یتعد
 آن اگهر  شهده  امانت وصف خال  یتاررف مرتکب نیام که نیا اثبات به منظور .باشد داشته

 فهیوظ نیا باشد، یتعد ،یریتعب به و باشد،( دارای ماهیت ایجابی) یوجود جنبه رفتار واجد
 وصهف  و کهرده  عمهل  قهانون  یها  عهر   ایه  قهرارداد  خال  ،نیام کند اثبات که است ماش 
 بهه  و باشهد،  داشته یعدم جنبه رفتار، اگراما  .است خسارات ضامن و داده دست از را امانت

 امانهت  مهورد  مهال  ینگههدار  در کنهد  ثابهت  که است نیام عهده بر باشد، طیتفر گر،ید انیب
 نههاد  انیه م .باشهد ینمه  وارده خسارات مسئول و نشده لیزا امانت  وصف و نکرده ییکوتاه

 و یتعهد . دارد وجود یماهو نیتبا ،کارکردنیز در  و نق  در ،ریتقص نهاد و طیتفر و یتعد
 شده یحقوق اتیادب وارد غرب حقوق از ریتقص هینظر و است یاسالم فقه از رگرفتهب طیتفر

 .دارد الءیاست از فراتر یامحدوده طیتفر و یتعد خال  بر ریتقص هینظر .است
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