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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.
KeyWords: Abuse, Ta’ddy and Tafrit, Civil liability, Warranty Causes,
Trust, Hand (domination).
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چکیده
این مقاله درصدد بررسی نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی است و اینکه آیا
تعدی و تفریط ،از جمله مبانی مسئولیت مدنی استت ،یتا رفت کننتد ی متان مستئولیت
مدنی میباشد .نظر مشهور قائل به مبانی بودن تعدی و تفریط ،و ایتنهمتانی تعتدی و
تفریط با تقصیر است .نظر صحیح ،رف یکی از موان مسئولیت ،توسط این دو نهتاد و
تباین ماهوی آنها با نهاد تقصیر در نقتش و کتارکرد استت؛ گرچته رابطته آن از نظتر
مفهومی ،عموم و خصوص مطلق است .به عبارت دیگر ،تقصتیری کته در فقته ،جتام
تعدی و تفریط است ،با نهادِ تقصیر در مسئولیت مدنی از لحتا کتارکرد ،تبتاین دارد.
نهاد تعدی و تفریط در موضعی ایفای نقش میکند که استیالء بر مال دیگری و رابطته
امانی  -که مان مسئولیت است  -موجود باشد و تعدی و تفریط این مان را رف متی-
کند .مشترکات این دو نهاد در برخی مصادیق ،باعث اینهمانی مفهوم این دو ،نخواهتد
شد.
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مقدمه

با توجه بهه چهاش برانگیزبهودن مربهو بهه امانهت و تعهدی وتفهریط و گسهتردهترشهدن
روزافزون مباحث حقوقی پیرامون این حوزه و در پی آن ،متفاوتشدن آثار دو نهاد «تعدی
و تفریط» و «تقصیر» ،تبیین دقیق و علمی مسائل مربو به این نههاد (ماننهد مفههو ،،قلمهرو و
آثار) ،نتایج مفیدی را در این حوزه دربهر دارد .بها افهزای اهمیهت فعاشیهتههای اقتصهادی،
مسئله امانت به عنوان یکی از موانع ایجاد مسئوشیت مدنی ،مطرح است ،کهه رفهع ایهن مهانع،
همگا ،با موضوعههای دیگهری همنهون اثبهات صهفت امانهت ،بقهای آن و اثبهات تعهدی و
تفریط ،تحمل مسئوشیت و بسیاری از مسائل مربو به این حوزه ،اهمیت بیشتری مییابهد .بها
شکلگیری مصادیق جدید در این حوزه ،نیاز به بازتعریف عناصر تهثثیرگهذار ماننهد تعهدی
وتفریط و بازخوانی کارکرد آنها در حوزه مسئوشیت مدنی و ضمان ،احساس میشود.
سوال اصلی مقاشه این است که آیها تعهدی و تفهریط ،جهزء مبهانی و موجبهات مسهئوشیت
مدنی است ،و یا رفعکننده یکی از موانع آن؟ سوالهای فرعی مقاشه بدین شهرح هسهتند کهه
قلمرو نهاد تعدی و تفریط کدا ،است؟ رابطه تعدی و تفریط با امانت چیست؟ رابطه تعهدی
و تفریط با نظریه تقصیر چیست؟
کتابهای فقه و قواعد فقهه ،بحهث تعهدی و تفهریط را در ضهمن مباحهث دیگهر درج و
کاوش کردهاند .برخی فقها مانند صاحب فصول ،فاضلشنکرانی ،بجنوردی و محقهق دامهاد،
تحت عناوینی چون قاعهده «عهد ،ضهمان االمهین اال مهع اشتعهدی و اشتفهریط» بهه ایهن بحهث
پرداختهاند .برخی حقوقدانان مانند کاتوزیان ،امهامی و شههیدی ،بهر مهدار مهاده  49قهانون
مدنی ،تعدی و تفریط را زیرمجموعه نظریه تقصیر دانستهاند.
 .1امانت؛ در زمره عوامل رافع مسئولیت مدنی

مسئوشیت مدنى ،تعهد و اشزا ،شخص به جبران زیان وارده به دیگرى اسهت؛ چهه در اثهر
15

عمل خود او یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء و اموال تحت ماشکیت یها تصهر او باشهد .در
فقه اسالمی ،مسئوشیت مدنی ،ناشی از نقض عهد ،استیالی بدون مجوز ،اتال به مباشرت یا

تسبیب ،اجتماع سبب و مباشر ،تقصهیر ،تعهدی و تفهریط ،ضهمان یهد و ضهمان غهرور اسهت

(قاسمزاده .) 21– 06 : 21 ،ارکان مسئوشیتمدنی عبارتند از تحقق ضرر ،ارتکاب رفتهار
زیانبار ،و رابطه سببیت میان تقصهیر و ورود ضهرر (دیلمهی .) 6 : 14 ،امانهت ،از جملهه

برای حفظ آن الز ،است خودداری نمیکند.
امانههت ،مفههاهیم مختلفههی ماننههد پاسههداری ،حفاظههت ،مهههواظبت ،مراقبههت ،رازداری،
نگهداری ،آسای

و آرامه

دارد .ریشهه واهه ایمهان ،امنیهت اسهت .ایمهان ،ایمنهی در پهی

دارد .هر کس ایمان بیشتری دارد امنیت بیشتری احساس میکند .آننه رافع مسئوشیت مدنی
شناخته میشود نه امانت اخالقی ،بلکه امانت حقوقی است.
تفاوت امانت حقوقی با امانهت اخالقهی ،همنهون تفهاوت سهفاهت حقهوقی بها سهفاهت
اخالقی است .همانگونه که ممکن است فردی از نظر اخالقی سفیه نباشد اما از نظر حقوقی
سفیه شمرده شود ممکن است فردی به شحاظ اخالقی امین باشد اما از حیهث حقهوقی ،امهین

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئولیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

عوامل رافع مسئوشیت مدنی است .امین ،شخصی است که مهاشی بهه اذن ماشه یها شهارع در
تصر او است و او رفتاری که موجب تلف و نقص آن شود انجا ،نمیدهد و از کاری که



شمرده نشود .در امانت حقوقی ،افزون بر حسن نیت که منشث امانت اخالقی است ،کهارایی
و مهارت نیز الز ،است.
 .2درجات و انواع امانت

امانتداری ،درجات بیشماری دارد .هرکس درجهای از امانت را دارا اسهت .ههر کهاری
بسته به اهمیت آن ،نیاز به درجهای از امانت دارد .هر فرد با هر درجه از امانت ،برای برخهی
کارها ،امین و برای برخی دیگر ،غیر امین است .در برخی امور ،نیاز به ملکهه امانهت اسهت.
در برخی امور ،نیاز به صفت امانت است .در برخی امور ،امانت موردی کافی اسهت .کسهی
که خانهای را اجاره میکند می باید نسبت به حفظ آن ،امانت داشته باشد ،وشهو فاقهد صهفت
امانت باشد .همننین ،ممکن است فردی متصف به وصف امانهت باشهد امها در یه مهورد
خاص ،از امانت عدول کند.

 .حسن نیت ،به معنهای فقهدان قصهد فریهب ،غلفهت ،قصهور و مسهامحه در انجها ،تعههدات قهراردادی و وجهود قصهد
همکاری ،احترا ،به قانون ،و رعایت استانداردهای کار است (دیلمی ،همان ،ص .)9
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ممکن است فردی امین نباشد اما در برخی امور مقید باشد که خیانت نکنهد .ایهن تقیهد،
برای صدق امانت او در آن کار کافی است ،گرچهه در امهور دیگهر امانهت نهدارد (فاضهل،
 .) 0 : 9 1گاهی نیاز به اطمینان به عد ،خیانت فرد نیست ،بلکه عد ،اطمینان بهه خیانهت او
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کافی است (همان .) 9 :اگر ماش بداند که گیرنده ،از مال وی به خهوبی مراقبهت نخواههد
کرد و با این وجود ،مال را در اختیار او قرار دهد ،نمیتوان عهد ،ضهمان گیرنهده را از بهاب
امانت دانست؛ همننان که نمیتوان مفههو ،امانهت را در ایهن مهورد محقهق دانسهت (ر.ک.
مراغی ،همان ،ج 91 :؛ بجنوردی 96 ،ق ،ج  .) 2 :ماشه

نمهیتوانهد کسهی کهه بهه او

خیانت کرده است را امین بشهمارد (حهر عهاملی ، 964 ،ج  ،ص .) 4چنهین فهردی ،یهد
امانی نخواهد داشت وشو ماش

او را امین بشمارد.

کسی که متهم به خیانت است گرچه خیانت او اثبات نشده است را نمیتوان امین شمرد
(حر عاملی ، 964 ،أبواب أحکا ،اإلجاره ،باب  ، 4ح ) .اگر فهردی از نظهر جامعهه مهتهم
باشد ید او نسبت به هیچ کس ،ید امانی نمیشود .اگر فردی ی بار دچار خیانت شود پس
از آن ،متهم خواهد ماند تا زمانی که بر اثر کارهای شایسته این اتها ،برطر شهود (فاضهل،
همان ،ص.) 4
ماش شخصی فاقد صفت امانت  ،که در ی مورد خهاص بهه او اطمینهان دارد ،را مهی
تواند به عنوان امین انتخاب کند .از اما ،صادق (ع) در باره فرد غیر ثقه کهه مهاشی نهزد او بهه
ودیعه گذاشته شد سوال شد .حضرت ع فرمود سخن او پذیرفته اسهت (نهوری ، 961 ،ج :
 .)960منظور از «غیر ثقه» در روایت مذکور ،کسی نیست که در همه امور خیانهت مهیکنهد
بلکه کسی است که فقط در برخی از امور میتوان به او اعتماد کرد.
امانت اگر از سوی قانون باشد ،امانت قانونی و اگر از سوی ماش باشهد امانهت مهاشکی
نا ،دارد .مواردی مانند اشیای گمشده ،مجهولاشماش  ،مال صغیر یها مجنهون تحهت عنهوان
امانت قانونی قرار میگیرند .امانت ماشکی ،در مواردی مانند نگاهدارى مهال (عقهد ودیعهه)،
انتفاع مجانی (عقد عاریه) ،انتفاع در مقابل اجرت (عقد اجاره) ،به کهار انهداختن سهرمایه در
قبال درصدی از سود (عقد مضاربه)  ،زراعت در مقابل سهمی از محصول (عقد مزارعه) ،و
حمل بار (باربری) ،صدق می کند (بجنوردى ،همهان ،ج  .) 49 :در ههر مهورد ،بها انقضهای
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 .در مضاربه ،اگر عامل با وجود فقدان کارایی ،کار را برعهده گیرد ید او ضمانی است .جای بررسی است کهه آیها او
تنها ضامن خسارت است و یا ضامن کاه

سود از حد متعار

نیز هست.

مدت یافسخ عقد ،امانت ماشکی زائل میشود و یا مال بهه صهورت امانهت بهاقى مهیمانهد تها
ماش آن را مطاشبه نماید.
در برخی موارد ،در شکلگیری امانت ماشکی ،اختال

وجود دارد .یه



مهورد ،قهبض

امانت بلکه برای مشاهده به مشتری میدهد .در نظر دیگر ،بایع مشتری را به اندازه مشهاهده،
امین میشمارد و ایهن بهرای امانهت او کفایهت مهیکنهد (فاضهل ،پیشهین .)96:مهورد دیگهر،
دریافت مواد اوشیه بهرای سهاخت کهاال اسهت .صهنعتگران و کهارگران ،مهواد اوشیهه را بهرای
ساخت کاال دریافت میدارند و آن مواد گاهی در هنگها ،کهار ،بهدون تقصهیر آنهان ،دچهار
آسیب میشود .برخی فقها آنان را امین میدانند (طباطبایی ، 46 ،ج .)01 :9مهورد دیگهر،
حمل بار است؛ مانند موردی که طی آن ،کاال هنگا ،نقل و انتقال بدون تقصیر باربر به زمین
میافتد و خسارت میبیند( .همان).

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئولیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

کاال توسط مشتری برای مشاهده است .مشتری برای مشاهده ی کاال ،آن را در دست مهی
گیرد و کاال بدون تقصیر او میافتد و میشهکند .در یه نظهر ،بهایع ،کهاال را نهه بهه عنهوان

 .3صفات مانع شکلگیری امانت

برخی صفات ،مانع شکلگیری امانت هستند .از جمله آنها ،ناآگهاهی از زوایهای اصهلی
کار است .جهل ،درجاتی دارد (فاح  ،متوسط ،و انهدک) .جهاشهت فهاح  ،مهانع صهحت
عقد و موجب بطالن آن است ،یا دستکم خیار فسهخ ایجهاد مهیکنهد .کسهی کهه در عقهد
مضاربه ،مشارکت ،اجاره یا طی عقد دیگری ،ماشی را برای تجارت یها کارخانههای را بهرای
توشید در اختیار میگیرد چناننه از فنون کار ،آگاه نباشد به انعقاد عقد شطمه وارد مهیآورَد.
جهاشت حد متوسط ،مانع انعقاد عقد نیست اما مانع شکلگیری امانهت اسهت و احتمهال دارد
موجب خیار فسخ شود .جهاشت اندک ،غیرقابل اجتناب و از این رو ،قابل تسامح است.
خطا ،اشتباه ،سهو ،غفلت و نسیان با امانت ناسازگار است .این امور ،به فهاح  ،متوسهط
و اندک تقسیم میشود .خطای فاح  ،در برخی فعاشیتهای تجاری و اقتصادی مهم  -کهه
تحمل خطای فقط حداقلی ،نه بی از آن ،را دارد  -مانع انعقاد عقد میشود؛ یها دسهتکهم
موجد خیار فسخ است .خطای متوسط ،فرد را از امانت خارج میسازد گرچهه عقهد ،شهکل
میگیرد .خطای اندک قابل تسامح است.
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معموال انجا ،هر کاری ،نیاز به پذیرش درجهای از ریس
در کارهای اقتصادی مهم که نیاز به ریس
است.

دارد .ریس

گریزی افراطهی

پذیری باال دارد مانع شکلگیری امانت حقهوقی
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غ  ،همراه با سوءنیت است و مانع امانت اسهت .در مهورد کسهی کهه در گذشهته ایهن
صفت را دارا بوده است ،استصحاب جاری میشود ،تا زمانی که اماراتی دال بر خهروج وی
به صورت صفت پدیدار نشده باشد این احتمهال وجهود دارد

از آن ظاهر شود .چناننه غ

داشته و در برخی دیگر غ

که فرد در برخی فعاشیتها غ
گاهی امهین بهرای نفهع ماشه
پیمانکاری که نسبت به ماش

نداشته باشد.

 ،سوءاسهتفادهههایی نسهبت بهه جامعهه مرتکهب مهیشهود.

 ،امین ،کارآمد ،سودآور و دارای حسننیهت اسهت نسهبت بهه

دیگران ،غ و تدشیس و فریب به کار میگیرد .امین به نفهع ماشه  ،کهاال را بها حیلههههای
غیرقانونی از گمرک خارج میسازد .حسابداران به نفع ماش در دفهاتر ماشیهاتی دسهت مهی
برند .ید این افراد نسبت به ماش

 ،امانی است ،اما حکومت میتواند با آنان مقابله کند.

 .4تعدی و تفریط؛ عامل خروج از امانت

امانت ،از جمله عوامل رافع ضمان است .امین تا زمانى که مرتکب تعدى یا تفریط نشود
ضامن تلف یا نقص ماشى که در تصر دارد نخواهد بود .امین زمانی کهه دچهار تعهدی یها
تفریط در حفظ مال شود از دایره امانت خارج می گردد .تعدى ،بدان معناست کهه امهین در
تصرفات خود از حدود اذن خارج شود و یا بر خال عر  ،در مال مورد امانهت ،تصهر
کند .تفریط ،عبارت است از ترک عملى که به موجهب قهرارداد یها بههطهور متعهار بهراى
حفظ مال دیگری الز ،است .تعدی و تفریط ،هرچند ناخواسته و در اثهر فراموشهی ،اهمهال
.غ

به این معنا است که انسان کیفیت پایین را به عنوان کیفیت باال ظهاهر سهازد؛ ماننهد آن کهه کهاالی چینهی را بهه

عنوان کاالی آشمانی بفروشد ،صفتی را برای کاال اظهار کند که فاقد آن است ،شیر مخلو بها آب را بهه عنهوان شهیر
خاشص معرفی کند ،برنج مخلو را به عنوان بهرنج یه
استفاده از راههای قانونی را نیز شامل میشود؛ مانند غ
غ

دسهت و مرغهوب ارائهه دههد .غه  ،اقهدامات غیرقهانونی بها
گمرکی ،غ

غذایی ،غ

ماشیهاتی بهرای فهرار از ماشیهات،

انتخاباتیو....

 .تا زمانی که اثبات نشود که او تعدی و تفریط کرده است.
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 .شاید بتوان گفت اگر ترک آن عمل ،عمدی باشد مشمول تعدی مهیشهود و اگهر غیرعمهدی باشهد مشهمول تفهریط
میگردد.

یا سهلانگاری ،برای خروج از امانت کافی اسهت (همهان .)994 :تصهر

غیرمهثذون ،حتهی

اگر موجب ازدیاد قیمت یا عین مال شود موجب خروج از امانت است .احسهان غیرمهثذون
که منافعی به همراه میآورد تعدی و تفریط تلقی مهیشهود و امهین را از امانهت خهارج مهی
فهرد ،کهاری را

تعدی و تفریط نشمارد اما از نظر عر  ،تعدی و تفریط باشهد (کاتوزیهان ، 14 ،ص.) 90
عر  ،به سنتی و متخصص تقسیم میشود .ممکن اسهت عهر
تفریط بشمارد و عر

سهنتی ،رفتهاری را تعهدی و

متخصص ،آن را به صالح بدانهد (و بهرعکس) .امهروزه بها پیشهرفت

اقتصاد و پینیده شدن امور ،نظر عر

متخصص ،مقد ،است.

تعدی ،جنبه فاعلی و تفریط ،جنبه انفعاشی دارد .تعدی ،جنبه عمدی و تفریط ،جنبهه غیهر
عمدی دارد .تعدی ،با انجا ،فعل و تفریط ،با ترک فعل بروز مییابد .تعدی ،انجها ،کهاری
بی از حد الز ،و تفریط ،انجا ،کاری کمتر از حد الز ،اسهت (محقهق دامهاد ، 960 ،ج :
 .)42–40تعدی ،ناشی از زیرکی و چاالکی فکهری ،و تفهریط ،ناشهی از نهاتوانی فکهری یها

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئولیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

سازد( .بجنوردی ،همان ،ج ) 9– :
منظور از تعدی و تفریط ،تعدی و تفریط عرفی است .ممکن است یه



فقدان مهارت است .گاهی اضطرار ،اکراه و اجبار موجب تعدی و تفریط اسهت امها امهین را
از امانت خارج نمیسازد؛ گرچه ممکن است جبران نقصی که حاصل میشهود بهر عههده او
باشد.
برای خروج از امانت ،تعدی و تفریط باید تکهرار شهود و یها شهدید باشهد و یها موجهب
خسارتی سنگین شود .اصل بر بقای امانت است تا زمانی کهه زوال آن اثبهات شهود .امانهت،
مانند هر صفت دیگری به تدریج زائل میشود.

 .اینگونه تصرفات معموال ناشی از خیرخواهی امین است .خیرخواهی ناشی از امانهت اسهت .خیرخهواهی بهدون اذن،
ناشی از عد ،امانت است .جمع این دو امر ،جای بررسی بیشتر دارد.
 .اگر ی

کار نا ،احسان به خود گیرد با صفت امانت همراه است .اگر ی

احسان صدق نمیکند .جای بررسی است که چگونه ممکن است ی

کار با صفت امانت همهراه نباشهد ،تحقهق

کار ،هم احسان به حساب آیهد و ههم موجهب

خروج از صفت امانت گردد.
 .این مسئله جای بررسی دارد .تفریط بر ترک فعل الز ،اطالق میشود .اگر تهرک فعهل بها عمهد و اراده همهراه باشهد
احتماال مشمول تعدی میشود.
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 .5قلمرو تعدی و تفریط

قلمروتعدی و تفریط ،جایی است که امین ،بر مال فردی دیگر استیال داشته باشد .برخهی
از مصادیق آن عبارتند از استیالی عامل بر مال در مضاربه ،استیالی یابنده بهر مهال گمشهده،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

استیالی بایع بر مال فروختهشده قبل از قبض مشتری ،استیالی مستاجر بر مال یا مرکبهی کهه
برای حمل بار اجاره کرده است ،استیالی ودیعهگیر بر ودیعه ،استیالی عاریهگیر بهر عاریهه،
استیالی چوپان بر گله ،استیالی باربر بر بار ،استیالی صنعتگر بر مواد اوشیه ،استیالی شری
بر اموال مشترک ،استیالی وصی بر مال مورد وصایت ،استیالی مرتهن بر مهال مهورد رههن،
استیالی زوج بر مهریه ،استیالی گاراهدار بر خودوهای موجود در گاراه ،استیالی بان

بهر

پسانداز مرد ،،و استیالی کرایهکنندگان ظرو بر ظر ها.
در قانون ،در تمامی مواردی که بحثی از تعدی و تفریط به میان آمده است ،اسهتیالء بهر
مال وجود دارد.
 .6اثبات تعدی و تفریط

اگر در مسثشه تعدى ،بین ماش و امین اختالفی پدید آید ماش باید برای تعهدى امهین،
بینهای اقامه نماید؛ زیرا امین در مقا ،منکر اسهت (شهیس علهى االمهین اشها اشیمهین) .در مسهثشه
تفریط ،امین باید عد ،کوتاهی خود در نگهداری مال مورد امانت را اثبات کند .اگهر انجها،
کار مشخصی بر عهده امین باشد و اختال شود که آیا آن کهار ،انجها ،شهده اسهت یها نهه،
اصل بر عد ،انجا ،آن کار است و امین باید انجا ،کار را اثبات کند .اثبات این که تعدی یها
تفریط از چه زمانی شروع شده است بر عهده ماش است.
کسی مال خود را نزد دیگری به امانت میگذارد و او دچار تعدی یا تفریط میشهود .از
سویی ،مال به علت ی حادثه دیگر دچار آسهیب مهیگهردد .ماشه مهیگویهد تعهدی یها
تفریط پی

از حادثه صورت گرفته است و ید امین پی

از حادثه به ید ضمانی تبدیل شده

 .حلى ،کنز اشعرفان فی فقه اشقرآن ،ج  ،ص999؛ شهعرانی ،تبصهر اشمتعلمهین فهی أحکها ،اشهدین ،ج  ،ص 49؛ امها،
خمینى ،نجات اشعباد ،ص  6؛ طوسی ،اشمبسهو فهی فقهه اإلمامیه ،،ج  ،ص 24؛ بحرانهی ،اشحهدائق اشناضهره ،ج ،
ص19؛ بهایی ،جامع عباسى ،ص199؛ اصفهانى ،وسهیل ،اشنجها ؛ ج  ،ص 92؛ حلهی ،تحریهر األحکها ،،ج  ،ص 99؛
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گیالنههى ،جههامع اششههتات ،ج  ،ص 96؛ اصههفهانی ،وسههیل ،اشنجهها  ،ج  ،ص0
فخراشمحققین ،إیضاح اشفوائد ،ج  ،ص 29؛

؛ طوسههی ،خههال  ،ج ،9ص  2؛

است .در مقابل ،چناننه امین پاسخ دهد حادثه پی
او در زمان حادثه ید امانی بوده است ماش
همننین ،فردی که خود را در معرض ی

از تعدی او صورت گرفتهه اسهت و یهد

برای اثبات مدعای خود بایهد دشیهل ارائهه کنهد.
کار امانی قرار دهد ادعای حسهن نیهت و امانهت

ظاهری فریبنده ،اطمینان دیگری را جلب میکند ید او ،امانی محسوب نمیشود.
 .7وضعیت حقوقی عقد پس از تعدی و تفریط

تبدیل ید امانی به ید ضمانی ،به معنای انفسها عقهد نیسهت (محقهق دامهاد ،همهان ،ج :
 .)41اسباب انحالل عقد اذنی ،در قانون مشخص است و تعدی و تفریط در زمره هیچکهدا،
از آنها قید نشده است .از این رو ،به مقتضای اصل استصحاب ،عقد بر صحت خود باقی می
ماند( .کاتوزیان ، 10 ،ج90 :9؛ نجفی ، 0 ،ج) 4 : 2
برخی قائل هستند ضمان ،پس از تسلیم کاال مرتفع میشود ،بها ایهن توجیهه کهه احتمهال

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئولیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

دارد .او باید حسن نیت خود را اثبات نماید .حسن نیت ،از طریق امارات و نشانههای بیرونی
مانند سابقه نی  ،قابل اثبات است .امارهها و نشانهها نباید از روی فریب باشد .کسی کهه بها



دارد با تلف قبل از قبض ،بیع منحل گردد .وانگهی ،برخی میفرمایند با توجه به بقاى رابطهه
وکاشت و انجا ،صحیح بیع ،ضمان به محض فروش کاال پایان مى پذیرد ،هرچند که کاال بهه
مشترى تسلیم نشده باشد .چه ،عقد به منزشه تسلیم به ماشه اسهت و بها انعقهاد عقهد ،ضهمان
پایان مى پذیرد (طباطبایی ، 21 ،ج  .) 90 :این گروه از فقها معتقدنهد بها خهروج امهین از
امانت ،رابطه حقوقی باقی میماند اما ماش میتواند قرارداد خود را فسخ نماید.
 .8امکان بازگشت صفت امانت

گاهی امین براى مدتى از حدود اذن خارج گردد اما دوباره به حاشت اول باز میگردد و
در حدود اذن ،به تصر خود ادامه دهد .در این صورت ،آیا ید متصر پس از بازگشهت
به حاشت اول ،ضمانى است یا امانى؟ اگر ید متصر  ،ضهمانى بهاقی بمانهد در فهرض تلهف
سماوى و بدون تقصیر ،مسئوشیت بر عهده او است ،اما در صهورت بازگشهت یهد بهه حاشهت
امانى ،چنین مسئوشیتى بر عهده وى نخواهد بود.
طبق ی نظر ،با بازگشت صفت امانت ،ید امانی نیز باز میگهردد .در ایهن فرضهیه ،ههر
کجا صفت امانت باشد ید امانی نیز موجود است و هر کجا صفت امانت نباشهد یهد ضهمانی
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جای آن را میگیرد .بنابراین ،ید ضمانی با صفت امانت سازگاری نهدارد؛ همننهان کهه یهد
امانی ،با فقدان صفت امانت سازگاری ندارد.
عقیده گروهی دیگر بر این است که پس از بازگشت صفت امانهت ،بهرای ایهن کهه یهد

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

امانی بازگردد نیاز به اذن ماش
صفت امانت ،نیاز به اذن ماش

است .در آغاز ،برای شکلگیری ید امانی ،عالوه بر وجهود
بهود .وقتهی صهفت امانهت زائهل شهد اذن ماشه نیهز از بهین

میرود .بازگشت صفت امانت ،به معنای بازگشت اذن ماش

نیست .در این حاشهت ،ماشه

باید اذن خود را اظهار نماید.
رأی دیگر این است که اذن ماش
باید به ماش

برای بازگشت امانت کافی نیست ،بلکه مورد امانهت

تسلیم شود و دوباره در قاشب اذن و عقد جدید بهه عنهوان امانهت بهه امهین بهاز

گردد (نجفی ، 0 ،ج .) 99 : 2بازگشت ید امانی نیاز به علتهی جدیهد دارد (کاتوزیهان،
 ، 10ج.)92 :9
ی اعتقاد دیگر نیز بر این مدار میچرخد که تعدی و تفریط باعث انحهالل عقهد اذنهی
نمیشود و حتی اذن ماش که در ضمن عقد داده شده بود باقی میمانهد .امها از آن جها کهه
ماش  ،راضی به تعدی و تفریط نیست تعدی و تفریط ،مانعی در راه نفوذ اذن ایجاد میکند
و هرگاه این مانع از بین برود نفوذ اذن دوباره باز میگردد .این مانع ،زمهانی از بهین مهیرود
که صفت امانت باز گردد( .کاتوزیان ،عقود معین ،ج ،9ش) 9
برخی بر این باورند که تعدی و تفریط ،نه تنها باعث انحالل عقد اذنهی نمهیشهود بلکهه
موجب تبدیل ید امانی به ید ضمانی نیز نمهیشهود .از نظهر ایشهان ،پهس از تعهدی و تفهریط
امین ،ید او به صورت ید امانی باقی میماند تا زمانی که ماش  ،مال خود را مطاشبه کند .این
گروه ،ماده  0 0قانون مدنی را مستند مدعای عنوان عنوان کردهاند و اینچنین مثال میزنند
که هرگاه رد مال ودیعه مطاشبه شهود و امهین از رد آن امتنهاع کنهد ،از تهاریخ امتنهاع ،دیگهر
احکا ،امین بر او مترتب نمیشود و او ضامن تلف و ههر نقهص یها عیبهی اسهت (کاتوزیهان،
 ، 10ج91 :9؛ طباطبایی ، 21 ،ج  29 :و  ، 21ج  .) 90 :این ماده دالشت بر این دارد
که تا زمانی که ماش  ،مال خود را مطاشبه نکرده است ید امانی باقی میماند اما وضعیت بی
ثبات دارد .حال ،اگر قبل از مطاشبه مل توسط ماش  ،صفت امانت بازگردد و امین ،رفتهار
خود را بر اساس اذن و عر  ،اصالح نمایهد یهد امهانی او ثبهات مهییابهد( .کاشهف اشغطهاء،
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 ، 94ج ) 9 :



 .9شرط ضمان امین در صورت عدم تعدی و تفریط

جبران خسارت زیاندیده به طور طبیعی بر عهده کسی است که مسئول ایجاد آن اسهت.

ضمانی تبدیل کرد .در این صورت هرگاه خسارتی در مال ایجاد شود کهه احتمهال انتسهاب
آن به وی باشد او ضامن خواهد بود.
در بسیاری موارد ،ماش ضمن درج شر ضهمنی ،عرفهی یها شخصهی ،بهر مسهئوشیت و
ضمان امین تصریح میکند و او را ضامن مال مورد تصر قرار میدهد .در اجهاره اتومبیهل
یا منزل ،مستثجر ضامن خسارات است .در انبهارداری تجهاری ،انبهاردار بهه شهر عرفهی یها
ضمنی ،مسئول و ضامن حفظ مال است .در عهر

هتهلداری ،مهدیر ،مسهئول حفهظ امهوال

مسافران ساکن است.

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئولیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

گاهی قراردادهای خصوصی این تعهد را محدود میسازند یا از بین میبرند و یا بهر شهخص
دیگری تحمیل میکنند .وقتی کسی ماشی را بهه صهورت اجهاره یها مضهاربه یها  ...در اختیهار
دیگری ،امانت میگذارد میتواند شر ضمان کند .میتوان بها شهر  ،یهد امهانی را بهه یهد

برخی معتقدند این شر  ،مخاشف با اقتضای ذات عقد اصلی (یعنی امهانیبهودن تصهر
امین در مال) است (شهید ثانی ، 9 ،ج  .) :این دشیل ،اینگونهه قابهل مناقشهه اسهت کهه
وصف امانیبودن در عقود امانتآور ،اثر ذاتی آن نیست ،زیرا اثر ذاتی عقود امانی ،مثالً در
عقد اجاره ،ماشکیت منافع و در عقد عاریه ،حق انتفاع و در عقد ودیعه ،تعهد به حفظ مهال و
در عقد مضاربه ،حق تجارت با مال است .بنابراین ،اگر در این عقود ،ید ی طهر نسهبت
به مال طر دیگر عقد ،امانی تلقی میشود ،این اثر ناشهی از اقتضهای اطهالق عقهد اسهت و
شر خال مقتضای اطالق عقد ،نافذ است.
بر مبنای نظریه دیگر ،شر ضمان امین ،باطل است اما اثری بر عقد اصهلی نمهیگهذارد.
دشیل این سخن این است که در شرع اسال ،،عد ،ضمان امین از مسلمات است و شرطی کهه
موجب ضمان او شود ،مخاشف با این مسلمات فقهی است .در نتیجه ،این شر خال شرع
است و چنین شرطی نافذ نیست( .باریکلو)0 : 19 ،
بر مبنای نظریه دیگر ،شر ضمان امین ،صحیح و نافذ است ،زیرا اقتضای قاعهد سهلطه
و ادش ،صحت تصرفات ماش نسبت به مال خوی و نیز قاعد شرو در این است کهه ایهن
شر  ،نافذ باشد( .اما ،خمینی ، 9 9 ،ج) 4 :9
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 .11شرط عدم ضمان امین در صورت تعدی و تفریط

افراد میتوانند طبق ی

قرارداد ،مسهئوشیت جبهران خسهارت در یه

کهار را بهر دوش

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

دیگری بیندازد .قراردادهای بیمه ،این گونههانهد .برخهی قراردادهها شهرایط ایجهاد یها میهزان
مسئوشیت متعار یا قانونی را تغییر میدهند .نفوذ این قراردادها مشرو به عد ،مخاشفت بها
مقتضای عقد ،نظم عمومی و اخالق حسنه است( .کاتوزیان) 9 : 14 ،
عیب این شر این است که به فعاالن اقتصادی این امکان را میدهد نسبت به خسهاراتی
که به بار میآید مصونیت یابند .این امر ،آنان را نسبت به رعایت قوانین و اجهرای تعههداتی
که پذیرفتهاند بیاعتنا میسازد و بیمباالتی را رواج میدهد( .همان) 99 :
از سوی دیگر ،امروزه اکثر فعاالن اقتصادی مسهئوشیتههای احتمهاشی خهود را بیمهه مهی
کنند .آنان هزینه بیمه را جزء هزینههای خهود بهه حسهاب مهیآورنهد و بهر قیمهت کهاال مهی
افزایند .اما اگر شر عد ،مسئوشیت مورد توافق قرار گیرد هزینهای برای بیمه پرداخت نمهی
شود و در نتیجه ،بر قیمتها افزوده نمیشود( .همان) 99 :
مخاشفان استدالل میکنند توافق دربهاره عهد ،مسهئوشیت طهر

قهرارداد ،بهه منزشهه بهری

ساختن او از دینی است که در آینده احتمال ایجاد آن میرود .از آن جها کهه ابهراء تنهها در
مورد دین موجود ،امکان دارد شر عد ،مسئوشیت ،به دشیل موجهود نبهودن دیهن در هنگها،
اسقا  ،اثر حقوقی ندارد( .شهید ثانی ،همان ،ج 0 1 :9و  04؛ امامی ، 96 ،ج ) 2 :
وانگهی ،عدهای میگویند مسئوشیت ناشی از تعهدی و تفهریط ،ارتبها نزدیکهی بها نظهم
عمومی دارد و بهه ایهن دشیهل ،در زمهره قهوانین امهری اسهت .بنهابراین ،نمهیتهوان بهه وسهیله
قراردادهای خصوصی از اجرای این قوانین پرهیز کهرد و مسهئوشیت را از بهین بهرد یها از آن
کاست( .کاتوزیان.) 90 : 21 ،
موافقان پاسخ میدهند توافق طرفین ،ناظر به سقو دین نیست تها ادعها شهود کهه چهون
موضوع ،معدو ،است شر سقو  ،صحیح نیست .بلکه مراد این است که هرگاه در آینهده،
شرایط تحقق مسئوشیت ،جمع شود آن مسئوشیت ،به وجود نیاید نه این که ساقط شهود .آنهها
بهترین دشیل امکان چنین پیمانی را وجود آن در عاشم خارج مهیداننهد .ایشهان معتقدنهد ایهن
شر با نظم عمومی مغایرتی ندارد زیرا وقتی زیاندیده پس از ورود زیان میتوانهد از حهق
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خود بگذرد چرا نباید پی

از ورود خسارت ،چنین اختیاری داشته باشد( .همان) 90 :

عدهای باورمندند این شر شامل خطاهای متعار

برای امین میشود اما خطاهایی کهه

عر در حکم عمد میشمارد و هر انسان متعارفی میتواند نتیجه زیانبار آن را حدس بزند
را در بر نمیگیرد .آزادی امین در ارتکاب خطاهای عمدی ،مخاشف نظهم عمهومی اسهت و

آزادی فرد نمیشود .پزشکی کهه بها بیمهار قهرار مهیگهذارد مسهئول تقصهیر خهود در عمهل
جراحی نباشد این قرارداد تنها شامل خطاهای قابل اغماض و سهب
 ، 29ج :

مهیشهود( .کاتوزیهان،

)9

 .11لزوم وجود مبانی مسئولیت مدنی برای جبران خسارت

وقتی از امین تعدی و تفریط سر زند یکی از دو حاشت ذیهلاشهذکر شهکل مهیگیهرد .در
ی

حاشت ،تعدی و تفریط موجب خسارت شود و سهبب مهیشهود یهد امهانی امهین بهه یهد

ضمانی تبدیل شود و وی ضامن خسارت بشود .حاشهت دو ،آن اسهت کهه تعهدی و تفهریط

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئولیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

باید مانع از آن شد که امین بتواند در پناه شر عد ،ضمان ،بهه ماشه ضهرر رسهاند .شهر
عد ،ضمان امین ،شامل خسارات وارد به سالمتی جسمی و یا حقوق مربو بهه شخصهیت و



موجب خسارتی نشود .در این صورت ،ید او به ید ضمانی تبدیل میشود و از آن پس ،اگر
حادثهای ر دهد وی ضامن است .در این فرض ،چناننه انتساب حادثه به وی مورد تردیهد
باشد باز هم وی ضامن دانسته میشود .بهه بیهان دیگهر ،اگهر احتمهال انتسهاب حادثهه بهه وی
موجود باشد او ضامن تلقی میشود .اما اگر معلو ،باشد آن حادثه ناشی از یه امهر طبیعهی
بوده و تعدی و تفریط وی هیچ نقشی در آن نداشهته اسهت نمهیتهوان او را ضهامن دانسهت.
برای این که ی فرد ،مسئول شناخته شود باید ی مبنای مسئوشیت مانند تقصیر یا خطر ،بر
رفتار وی تطبیق یابد .در صهورت فقهدان مبهانی مسهئوشیت مهدنی ،وجهود یهد ضهمانی بهرای
شکلگیری مسئوشیت ،کافی نیست.برای مثال ،رانندهای که میباید اتومبیل امانی را از یه
مسیر معین به ی مکان معین ببرد اگر اتومبیل را از مسیری دیگهر یها بهه مکهان دیگهر ببهرد
دچار تعدی شده است .حال اگر در آن مسیر یا مکان حادثهای پی آید که ناشهی از عمهل
وی باشد یا احتمال ارتبا حادثه با آن باشد وی ضامن است .اما اگر آن حادثهه ارتبهاطی بها
عمل او نداشته باشد ،مانند این که حادثه ناشی از ی نقص فنی باشد که در هر حال (حتهی
اگر راننده از محدوده اجازه خارج نمیشد) ایبسا که ر میداد در ایهن حاشهت نمهیتهوان
وی را ضامن دانست .گاهی حادثه پس از پایانگرفتن تعدی و تفهریط واقهع مهیشهود .مهثالً
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پس از آن که راننده اتومبیل را ساشم به مکان اوشیه بازمیگرداند اتومبیل دچهار یه

حادثهه

طبیعی میشود ،که در این صورت نیز نمیتوان او را ضامن دانست.
گرچه پس از روی دادن تعدی یا تفریط ،ید امانی به ضمانی تبدیل میشود اما برای این

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

که ید ضمانی ضامن خسارت ناشهی از یه حادثهه باشهد بایهد مبهانی مسهئوشیت مهدنی نیهز
موجود باشد .مسئوشیت مدنی زمانی محقق میشهود کهه فهرد در شهکلگیهری حادثهه نقشهی
داشته باشد و مرتکب خطا ،کوتاهی و تقصیر شده باشد .در صهورتی کهه فهرد در یه

امهر

هیچ نقشی ندارد نمیتوان او را مسئول دانست (دیلمی ،همان .) 0 :مشهور بهر ایهن عقیهده
است که امین از تاریخ تعدی و تفریط ،ضامن هر گونهه تلهف یها نقصهی کهه در مهال مهورد
امانت حادث میشود میباشد ،حتی اگر علت تلف مال ،امهری خهارجی و یها احترازناپهذیر
باشد (کاتوزیان ، 29 ،ج 90 :9؛ نجفی ،همهان ،ج 4 : 2؛ کاشهف اشغطهاء ، 94 ،ج :
 .) 9برای مثال ،اگر کارگر کارخانه از دستگاههایی که به صورت استاندارد بایهد  1سهاعت
در روز کار کنند  6ساعت کار بکشد از امینبودن خهارج مهیشهود .در ایهن حاشهت ،اگهر
دستگاهها نه به خاطر ساعت کار بیشتر بلکه به خاطر نوسانات برق یا رعهد و بهرق خهراب
شوند مشهور ،حکم به ضامن بودن امین میکند.
 .12بررسی نظریه تقصیر در حقوق انگلستان

در ماده «قانون شرو ناعادالنه» انگلستان ،تقصیر این گونه تعریف شده است« :نقض
هرگونه تعهد قراردادی صریح یا ضمنی مبنی بر به کار بردن دقت متعار یها بههکهار بهردن
توانایی متعار در رابطه با اجرای قرارداد یا تکلیف عمومی بر بهکارگیری دقت ،که قانون
مسئوشیت مستثجران مصوب  492بر آن تثکید کرده است» .برای ایجهاد تقصهیر در حقهوق
کامنال باید سه عنصر تکلیف مراقبت و احتیا  ،نقهض ایهن تکلیهف ،و ضهرر ناشهی از ایهن
نقض به اثبات برسد)Modern Tort law, 2009: 56 ( .
به منظور آشنایی بیشهتر بها حقهوق انگلسهتان در ایهن زمینهه ،چنهد مسهثشه مهرتبط در ایهن
خصوص که اهمیت بسزایی دارند ،توصیف و تبیین میشود:

55

1. Unfair Contract Terms Act, 1977 (UK) .

یک :شرط مربوط به مصونیت از جبران خسارت

این شر مقرر میسازد یکی از طرفین قرارداد از جبران خسارات ناشهی از قهرارداد ،بهه
هر علتی ،در مقابل طر

دیگر معا



باشد .این شر  ،مسئوشیت را از عهده شخصی کهه بهه

است .چنان که مالحظه میشود تنها معیار برای صهحت چنهین شهروطی ،معقهولبهودن آنهها
است که در مواردی حتی میتوان آن را توأ ،با تقصیر نیز صحیح دانست.
دو :شرط محدودکننده مسئولیت

در بحههث تقصههیر در حقههوق انگلسههتان طههرفین مههیتواننههد بهها شههر کههردن امههوری
مسئوشیتهای خود را محدود کنند .اشبته در برخی موارد ،این شهرو بها ابهها،ههایی مواجهه
میشود .به این منظور ،دادگاهها قاعده «تفسیر علیه انشاءکننده» را اعمال میکنند .طبق ایهن
قاعده ،شرو قرارداد در صورت ابها ،،به زیان کسی تفسیر میشود که آنها را انشهاء کهرده
باشد .طرفی که به دنبال از بین بردن مسئوشیت خودش است تالش مهیکنهد در هنگها ،بیهان
شر  ،از واهههای مبهم استفاده کند .قاعده تفسیر علیه انشاءکننده ،در مواردی که یکهی از

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئولیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

موجب قانون ،مسئول است برمیدارد .به موجب مهاده  9قهانون شهرو ناعادالنهه انگلسهتان،
درج چنین شر هایی در قراردادهای مصهر کننهده ،در صهورتی کهه معقهول باشهند معتبهر

طرفین برای سلب مسئوشیت خود در برابر تقصیرش از شر استثنا استفاده میکند ،با شهدت
و دقت خاصی إعمال میگردد .بسیاری از شرو استثنا که سهلبکننهده مسهئوشیت ناشهی از
تقصیر هستند ،توسط قانون شرو ناعادالنه  422باطل اعال ،شدند و جایی که امکان دارد
در زمینه مسئوشیت ناشی از تقصیر ،شر استثنا کارایی داشته باشهد ،واهگهانی کهه در شهر
اعمال میشوند باید کامال واضح و گویای مقصود و هد طرفین باشد .اگر شر استثنایی
به طور صریح به مسئوشیت ناشی از تقصیر اشاره کند ،این شر قابل اعمال میباشد( .همهان
ص ) 22
سه :اصل مانع تحقق شرط محدودکننده

در طول سالهای  496تا  406دادگاهها در میان خود ،اصلی را تهرویج دادنهد کهه بهه
موجب آن ،هیچ شر استثنایی نمیتواند در صورت نقض اساسی قهرارداد ،مهانع مسهئوشیت
مشرو ٌشه گردد ،حتی اگر مفاد شر استثنا به طور واضح دالشت بر این امر داشهته باشهد .بها

1 . contra proferentem rule
2 . Elliot, Catherine, Quinn, Frances, Contract Law, Pearson Academic, 7th edition, London,
2009., p.155.
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این حال« ،دکترین نقض اساسی قرارداد» در سال  402به وسهیله مجلهس اعیهان نقهض شهد.
مجلس اعیان رأی داد که هیچ قاعده حقوقی وجود ندارد که در صورت رویداد ی مهورد
«نقض اساسی قرارداد» نتواند به وسیله شرو استثناء پوش داده شود؛ با این توجیهه کهه بها

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

وجود تصوب قانون شرو ناعادالنه قرارداد در سال  422که محدودیتههایی بهرای نفهوذ
شر استثنا اعمال کرده است ،نیازی به تداو ،اعتبار این دکترین وجود ندارد.
چهار :مواردی که به دلیلِ تقصیرِ صورت گرفته نمی توان مسئولیتِ ایجاد شده را محدود کرد

مطابق ماده قانون شرو ناعادالنه ،مسئوشیت ناشی از مرگ یا صدمات شخصی ناشهی
از بیاحتیاطی ،نمیتوانند استثنا یا محدود شوند .تقصیری که باعث ایجاد صدماتی کمتهر از
مرگ یا صدمات شخصی باشهد ،در صهورتی مسهئوشیت ناشهی از آن مهیتوانهد محهدود یها
مستثنی گردد که عقالیی باشد .همانگونه که مالحظه میشود ،در حقوق انگلستان مهمترین
معیار برای قانونیشدن شرو محدودکننده مسئوشیت ،عقالیی بودن شرو است.
پنج :تدلیس مبتنی بر تقصیر در کامنال

تا قبل از سهال  409اگهر در تهدشیس در فراینهد قهرارداد عنصهر تقلهب وجهود نداشهت،
خواهان تنها میتوانست قرارداد را فسخ نماید و از ایهن بهاب نمهیتوانسهت تقاضهای جبهران
خسارت ماشی بنماید .در سال  409مجلس اعیان از این رویه روی گردانهد .مجلهس اعیهان
طی ی اظهارنظر ضمنی بیان کرد :در شرایط خاصی ،در مسئوشیت مدنی ناشهی از تهدشیس
که با تقصیر همراه است ،خسارات ماشی ممکن است قابل دریافت باشند.
شش :تدلیس مبتنی بر تقصیر در قانون موضوعه

امروز چناننه خواهان بخواهد دعوای تدشیسهی کهه بها تقصهیر همهراه اسهت اقامهه نمایهد
میتواند دعوای مسئوشیت مدنی مبتنی بر تقصیر اقامه کند؛ یا این که به ماده قانون تهدشیس
انگلستان مصوب  402استناد کند .به موجب مهاده قهانون مهذکور ،اگهر شخصهی در اثهر
تدشیس طر مقابل وارد قرارداد شهود و در نتیجههی تهدشیس متضهرر گهردد ،اگهر تهدشیس
متقلبانه باشد ،مسئول جبران خسارات میباشد و حتی اگر تهدشیس از نهوع غیهر متقلبانهه ههم
باشد باز مسئول جبران خسارات است ،مگر ایهن کهه ثابهت نمایهد در زمهان انعقهاد قهرارداد،
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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.

اعتقاد به صحت قرارداد داشته و نیز دالیل عقلی بر این اعتقاد وجود داشته است( .ایهن مهاده
در خصوص تدشیس خاشی از تقصیر نیز اعمال میشود).



هفت :اجرای بدون تقصیر اعمال نامشروع

شیوه نامشروع اجرا شده است ،به شرطی که عمل غیرقانونی که بهرای اجهرای آن بهه وقهوع
پیوسته است ی عمل بسیار فرعی و جانبی باشد .برای مثال ،در قراردادی که برای تحویهل
کاال منعقد شده است ،اگر تحویلدهنده برای حمل کاال سهرعت غیرمجهاز داشهته باشهد یها
هنگا ،تحویل کاال ،اتومبیل را در مکان غیرمجاز پارک کند ،ممکن است نتوان حکهم بهه
عد ،مشروعیت قرارداد صادر کرد.
هشت :ممانعت از اجرا در اثرِ تقصیرِ متعهدٌله

اگر طر

قرارداد ،بخشی از تعهدش را اجرا نماید اما طر

در اثر تقصیر متعهدٌشه قهادر

به ادامه اجرای قرارداد نباشد ،عالوه بر این که میتواند برای جبران خسارت ناشی از نقهض
قرارداد علیه طر مقابل اقامه دعوا کند ،میتواند اجرتاشمثل تعهدات انجا،شهده را از وی

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئولیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

ممکن است ،قراردادی در عین این که کامال صحیح و قهانونی تشهکیل شهده اسهت ،بهه
شیوه نامشروع اجرا گردد .همننین ممکن است بتوان حکم به صحت قهراردادی داد کهه بهه

دریافت کند.
 .13مقایسه تعدی و تفریط با نظریه تقصیر

نهاد «تقصیر» با نهاد «تعدی و تفریط» متفاوت است .این دو نهاد از نظر کارکرد ،متبهاین
و از نظر مفهومی ،عمو ،و خصوص مطلق هستند .برای تمییهز میهان ایهن دو نههاد بهه برخهی
تفاوتها اشاره میشود:
 .نهاد تعدی و تفریط تنها از سوی امین ارتکاب مییابد .در تقصهیر ،وجهود امهین الز،
نیست.
 .تعدی و تفریط در جایی تحقق مییابد که ی رابطهه امهانی از قبهل وجهود دارد .در
تقصیر ،وجود رابطه امانی الز ،نیست)Markesini, 2002: 84(.

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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 .در مواردی که بر اثر تقصیر کارگر ،نقصی در کاال ایجاد شود که به مصهر

کننهده

خسارتی وارد سازد چون جبران زیانهای ناشی از تقصیر کارگر اصهوال بهر عههده کارفرمها
است زیان دیده باید به کارفرما مراجعه کند (جردن ، 4 ،ص .)214در این جا زیان دیده

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

نمیتواند به قاعده تعدی و تفریط استناد کند زیرا بین کارگر و مصر کننهده رابطهه امهانی
وجود نداشته است که با تعدی و تفریط کارگر ،یهد کهارگر بهه یهد ضهمانی تبهدیل شهود و
ضامن باشد.
 .9در تقصیر باید فعل زیانباری از فرد سر بزند تا مسئول شهمرده شهود (Owen, 2000,

) ،167اما در تعدی و تفریط چنین نیست و چه بسا فرد ،باعث زیان نشهود ،بلکهه بهه صهر
تعدی و تفریط از صفت امانت خارج می گردد و پس از آن ،در صورتی که زیانی هر چند
از ناحیه غیر او وارد شود مسئول خسارات وارده است.
 .9امکان بروز تقصیر از محجورین مانند دیوانگان و خردساالن وجهود دارد (Koebele,
) .2009: 137اما تعدی و تفریط در مورد محجورین ،ساشبه بهه انتفهاء موضهوع اسهت؛ زیهرا
چنین افرادی به عنوان امین انتخاب نمیشوند.
 .0در تقصیر ،وجهود اسهتیال شهر نیسهت) (Stephenson, 2000: 15در حهاشی کهه در
تعدی و تفریط ،وجهود اسهتیال شهر اسهت .بهرای مثهال ،ورزشهکاران پهی از شهرکت در
مسابقات ورزشی ،به ویژه ورزشهای رزمی ،باید کارت بیمه داشته باشهند و بها نداشهتن آن
مرتکب تقصیر هستند .در این مورد ،هیچگونه استیالیی در کار نیست.
 .2محور بحث مسئوشیت ناشی از تقصیر ،جبران خسارت است) ،(Esther, 2007: 34اما
محور بحث تعدی و تفریط ،تغییر حاشتی است که در امین ایجاد میشود و ید امانی او را بهه
ید ضمانی تبدیل میسازد.
 .1درباره مسئوشیت ناشی از تقصیر ،این سوال مطرح اسهت کهه آیها تقصهیر بهرای تعیهین
مسئول جبران خسارت مناسب هست یا نه ( .)Stuhmcke, 2001: 29اما در بحهث تعهدی و
تفریط چنین سواشی مطرح نیست.
 .4در باره تقصیر گاهی استدالل میشود که نمیتوانهد خسهارات ناشهی از حادثهه را بهه
طور مناسب جبران کند ( .)Gerhart, 2010: 73در حاشی که در تعدی و تفریط ایهن بحهث
مطرح نیست.
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 . 6تقصیر موجب ایجاد مسئوشیت است ) ،(Koziol, 2007: 603در حاشی که در تعدی
و تفریط ،اگر همراه با زیان نباشد ،مسئوشیتی ایجاد نمیشود ،بلکه امانتی که مهانع مسهئوشیت
است برداشته میشود.

میان عمل او و خسارت ،رابطه سببیت وجود ندارد .از آنجا که ارائه دشیل بر عد ،دخاشت در
ایراد خسارت همیشه آسان نیست در این حاشت ،بهتهرین شهیوه بهرای معافیهت از مسهئوشیت،
اثبات وجود قوه قاهره یا عامل موجهه است ( .)Chamalla, 2010: 119این در حاشی اسهت
که در تعدی و تفریط ،زیاندیده ملز ،به اثبات تقصیر و رابطه سهببیت نیسهت بلکهه مهیبایهد
ثابت کند که خوانده ،رفتاری در شثن ی امین نداشته و از وصف امانت خارج شده است.
 .تقصیر ،به دو گونهی عا ،و قراردادی تقسیم شهده اسهت ).(MCIVOR, 2006: 25
در تقصیر عا ،،به منظور احراز نقض تکلیف ،بهه قاعهدهای معهین اشهاره شهده اسهت کهه در
وضعیتهای خاص ،فرد را به رفتار مشخصهی ملهز ،مهیکنهد؛ ماننهد بسهتن کمربنهد هنگها،

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئولیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

 .در تقصیر ،زیاندیده باید ایجاد تقصیر و رابطهه سهببیت میهان تقصهیر و مقصهر را بهه
اثبات برساند .همزمان ،خوانده نیز تالش میکند ثابت نماید مرتکب تقصیری نشده اسهت و



رانندگی ،توقف هنگا ،مشاهده چهرا قرمهز ،و قهوانین مختلهف در زمینههههای شهرسهازی،
محیط زیست ،بهداشت و فعاشیتهای ورزشی ،کهه همگهی اشزامهاتی را بهرای اشهخاص ذی
ربط به وجود میآورند .در این هنگا ،،صر عد ،رعایت قوانین مقهررشهده را تقصهیر مهی
نامند (جردن .)1 : 4 ،در حاشی که در تعدی و تفهریط اصهوال ایهنگونهه مقهررات عها،
موجود نیست.
 .در بحث تقصیر ،زیاندیده عالوه بر این که باید ارتکاب تقصیر را به اثبهات برسهاند
باید رابطه سببیت را میان فعل زیانبار و زیان ادعاشده را نیز ثابت کنهد .قاضهی بایهد روشهن
کند آیها تقصهیری کهه بهه خوانهده نسهبت داده مهیشهود سهبب خسهارت بهوده اسهت یها نهه
( .)Oliphant, 2009: 461در حاشی که در تعدی و تفریط وقتی امین دچار تعدی و تفهریط
شد از وصف امانت خارج میشود و ید او ،ید ضمانی میگردد و هر خسهارتی کهه بهه مهال
مورد امانت وارد شود و شو در نتیجه عمل وی نبوده باشد منتسب به وی خواهد بود.
 . 9در حقوق انگلستان ،اگر شرایط به گونهای باشد که با فرض عد ،ارتکهاب تقصهیر،
باز هم خسارت به بار آید به وجود رابطه سببیت توجه نمیشود و مرتکب تقصیر را مسهئول
پرداخت خسارت نمیدانند .برای مثال ،سردفتری که تکلیف هشداردهی به طر های عقهد
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را انجا ،ندهد و مثال مراجعهکننده را از ناتوانی طر

قرارداد آگهاه نکنهد اگهر احهراز شهود

که حتی در صورت هشدار دادن او ،مراجعهکننده باز هم با فرد نهاتوان داد و سهتد مهیکهرد
سردفتر را مسئول زیان به مراجعهکننده نمیدانند .همننین اگر سبب به انهدازهای دور باشهد،
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که رابطهاش با خسارت بسیار مبهم باشد عامل خسارت شهناخته نخواههد شهد .زیهرا ممکهن
است اتفاقات بسیاری ر دهد که روند رویدادها را دگرگون کند؛ به گونههای کهه معقهول
نباشد گفته شود خسارت ،اثر حتمهی آن سهبب اسهت ( .)Miceli, 1997: 28ایهن در حهاشی
است که پس از انجا ،تعدی و تفریط از سوی امین ،ید وی ید ضمانی میشهود و او مسهئول
خسارات وارده خواهد شد؛ حتی اگر این خسارات در صورت عد ،تعدی و تفهریط نیهز بهه
بار میآمد.
 . 9در نظریه تقصیر ،صر تقصیر برای ایجاد مسئوشیت کافی است و شزومی بهه اثبهات
عمدی بودن نیست (جردن .)42 : 4 ،اما در تعدی ،بهرای ایهن کهه فهرد از امهین بهودن
خارج شود باید عمدی بودن کار خال عر از سوی او ثابت شود .زیرا امین تا زمانی که
کاری را با نیت سوء انجا ،نداده است وصف امانت زائهل نمهیشهود( .امهامى ، 96 ،ج :
 2؛ بصرى بحرانى،

 ، 9ج92 :0؛ بهجت ، 9 0 ،ج) 90 :9

نتیجه

تعدی و تفریط ،رافع موانع مسئوشیت مدنی هستند و از مبانی مسئوشیت مدنی نمهیباشهند.
تعدی و تفریط تنها در جایی ایفاء نق میکند کهه اسهتیالء بهر مهال و رابطهه امهانی وجهود
داشته باشد .به منظور اثبات این که امین مرتکب رفتاری خال وصف امانت شهده اگهر آن
رفتار واجد جنبه وجودی (دارای ماهیت ایجابی) باشد ،و به تعبیری ،تعدی باشد ،این وظیفه
ماش است که اثبات کند امین ،خال قهرارداد یها عهر یها قهانون عمهل کهرده و وصهف
امانت را از دست داده و ضامن خسارات است .اما اگر رفتار ،جنبه عدمی داشته باشهد ،و بهه
بیان دیگر ،تفریط باشد ،بر عهده امین است که ثابهت کنهد در نگههداری مهال مهورد امانهت
کوتاهیی نکرده و وصف امانت زایل نشده و مسئول خسارات وارده نمهیباشهد .میهان نههاد
تعدی و تفریط و نهاد تقصیر ،در نق و نیز در کارکرد ،تباین ماهوی وجود دارد .تعهدی و
تفریط برگرفته از فقه اسالمی است و نظریه تقصیر از حقوق غرب وارد ادبیات حقوقی شده
56

است .نظریه تقصیر بر خال

تعدی و تفریط محدودهای فراتر از استیالء دارد.



منابع

 .اما ،خمینی ،سید روحاهلل 9 9 ،ق ،کتاب اشبیع ،چ  ،قم ،مؤسس ،اشنشر االسالمی.
 9 ، ________ .ق ،نجات اشعباد ،چ  ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشهر آثهار امها،
خمینى.

 .4امامی ،سید حسهن 96 ،ش ،حقهوق مهدنى (0جلهدی) ،چ  ،تههران ،کتابفروشهی
اسالمی ،چ .
 .5باریکلو ،علیرضا 19 ،ش ،شر ضهمان امهین در فقهه امامیهه ،مطاشعهات اسهالمی،
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 .6بجنوردى ،سیدمحمدبنحسن 96 ،ق ،قواعد فقهیه ،چ  ،تهران ،مؤسسه عروج.

 .7بحرانى ،یوسف بن احمهد 969 ،ق ،اشحهدائق اشناضهره ،چ  ،قهم ،جامعهه مدرسهین
حوزه علمیه قم.
 .8بصههرى بحرانههى ،زیههناشههدین،
سیدجواد وداعى.

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئولیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

 .اصههفهانی ،سههید ابواشحسههن 42 ،ق ،وسههیله اشنجههاه ،چ  ،بیههروت ،داراشتعههار
شلمطبوعات.

 9ق ،کلمهه ،اشتقههوى (2جلههدی) ،چ  ،قههم ،نشههر

 .9بهجت ،محمدتقى 9 0 ،ق ،جامع اشمسائل ( 9جلدی) ،چ  ،قم ،نشر آثار آیهتاهلل
بهجت.،
 . 1جردن ،پهاتریس 4 ،ش ،اصهول مسهئوشیت مهدنی ،ترجمهه محمهد ادیهب ،چ ،
تهران ،میزان.
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قم ،پاساه قدس.
 . 4دیلمی ،احمد14 ،
میزان ،چ .

ش ،حسن نیت و مبانی مسئوشیت مدنی ،تهران ،بنیاد حقهوقی
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 .طوسى ،ابهوجعفر محمهدبنحسهن 962 ،ق ،اشخهال  ،چ  ،قهم ،جامعهه مدرسهین
حوزه علمیه قم.
 .ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 12 ،ش ،اشمبسو فی فقه اإلمامیه ،،چ  ،تههران،
اشمکتبه اشمرتضویه.
 .بهائی ،بهاءاشدین محمد 9 4 ،ق ،جامع عباسى و تکمیهل آن (محشهى) ،چ  ،قهم،
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 . 4فاضل شنکرانی ،محمد 9 1 ،ق ،قواعد فقهیه ،چ  ،قم ،نشر اعتماد.
 . 5فخههراشمحققین ،محمههدبنحسههنبههنیوسههف 12 ،ش ،إیضههاح اشفوائههد ،چ  ،قههم،
مؤسسه اسماعیلیان.
 . 6قاسمزاده ،سیدمرتضی 21 ،ش ،مبانی مسئوشیت مدنی ،چ  ،تهران ،دادگستر.
 . 7کاتوزیههان ،ناصههر 29 ،ش ،حقههوق مههدنی ،عقههود معههین ،چ  ،تهههران ،مؤسسههه
انتشارات مدرس.
 . 8هههههههههههههههههههه 10 ،ش ،قواعد عمومی قراردادها ،چ  ،تهران ،شرکت سههامی
انتشار.
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 شهرکت، تههران،9 چ، وقایع حقهوقی مسهئوشیت مهدنی، ش14 ، هههههههههههههههههههه. 9

تعدی و تفریط هب عنوان رفع کننده مانعِ مسئولیت مدنی رد فقه امامیه و اختالف آن با نهاد تقصیر رد کامن ال

 مؤسسهه،  نجهف اشهر،  چ،  اشنجها، سهفین، ق9

51

.سهامی انتشار
، احمدبنعلى، کاشفاشغطاء. 1

.کاشف اشغطاء
، نجهف،  چ،، تحریهر اشمجله، ش94 ، محمدحسین، هههههههههههههههههههههههههههههههههه.
.، اشمرتضوی،اشمکتب

. مؤسسه اشنشر االسالمی، قم،  چ، عناوین، ق9 1 ، اشسید میر عبد اشفتاح، مراغی.

، اسهالمى، نشهر علهو، تههران،  چ، قواعد فقه، ق960 ، سیدمصطفى، محقق داماد.
. چ

. داراشکتب االسالمیه،، جواهر اشکال، ش0 ، محمدحسن، نجفی. 4
 موسسهه آلاشبیهت، بیهروت،  چ، مسهتدرک اشوسهائل، ق961 ، میرزاحسین، نوری. 5
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