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 اسالمی حقوق مسؤولیت مدنی قراردادی انشی از عمل غیر رد  حقوق اريان، فرانسه و  

 هس
 1عليرضا يزدانيان

 چکيده
با وجود این مسؤولیت مدنی بم . شخصی بود  آ  است ی از ا و  مسؤولیتیک

. هام مدنی ناشی از عال غیر دچار توو  شده است م قلارو مسؤولیت سات توسعم
مسؤولیت مدنی قراردادم ناشی »مسؤولیت ناشی از عال غیر دارام اقسامی است کم 

ز مسؤولیت در قانو  مدنی عدوا  این نوع ا. باشد در عداد آنها می« از عال غیر
فرانسم در تعهدا  قراردادم و مسؤولیت قراردادم و قهرم  راحتاً مطر  نشده 
است، اما بم رغم اختالف نظرها دکترین فرانسم این مسؤولیت را از برخی مواد قانو  

در قانو  مدنی  .رده ودر کتب خود مطر  ناوده استمدنی و دیگر قوانین استدااط ک
ولی هااندد فرانسم برخی  است، م  ریوی نشده م این مسؤولیت اشارهایرا  نیز ب

هام موجود در دکترین آنجا  هاا  تولیلتواند متنان  میمواد قانونی وجود دارد کم 
استفاده  «وزر قاعده»شخصی بود  مسؤولیت کم از  در مورد این کم بم رغم. باشد
 از ناشی قراردادم مدنی یتمسئول»حقوقی نهاد استدااط برام کلی قواعد شود، می
 مسائل حقوقی احکام قواعد، آ   کا  بم توا  می و داشتم وجود فقم در «غیر عال
تواند با  دکترین حقوقی در ایرا  می در هاین راستا. استدتاج ناود را شده مطر 
م دیگر کشورها بم ویژه  حقوق تطایقی و با استفاده از تجربمفقم و خیرم از  بهره

مسؤولیت »تفسیر برخی از مواد قانونی موجود، اقدام بم طر  نهاد حقوقی  فرانسم با
نااید کم برام غدابخشی بم حقوق مسؤولیت مدنی « مدنی قراردادم ناشی از عال غیر

 .ایرا  در این مقالم بم شیوه تطایقی مورد مطالعم قرار خرفتم است
 

ت ناشای از عاال   مسؤولیت مدنی، مساؤولیت قاراردادم، مساؤولی    :واژگان کلیدی
 .دیده غیر، متعهد، زیا 

                                 
 :رايانامه، دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداري و اقتصاد،دانشيار گروه حقوق .1
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 مقدمه

گاه افراد زيادي در اجراي تعهدات قراردادي دخال  دارند که در مواردي عدم اجراي 

بده رغدم اصدل شخصدي بدودن      . شدود  تعهد توس  آنها سبب ورود خسارت بده متعهدلده مدي   

وان مستولي  ناشدي  ديده اقتضا، دارد بت ، حماي  از زيان(312: 1، ج1332حلي،)مستولي  

مسدتولي   » (322: 1333بداديني، ) .ي ديگري نهاد از عمل يک شخص را در مواردي بر ذمه

از . باشدد  يکي از اقسام مستولي  ناشي ازعمدل غيدر مدي    1«ناشي از عمل غير مدني قراردادي

نظر دکترين، مستولي  مدني ناشي از عمدل غيدر چندد قسدم دارد کده دو قسدم آن در مداده        

بده نظدر   . انون مدني فرانسه مطر  شده اس  و قسم سوم نيز در دکترين آمده اس ق( 1232)

ي  شخصدي  و شديوه  »يدا بدر   « فعاليد  »برخي معيار اين تقسيم در آن اسد  کده مسدتول بدر     

مورد اول مستولي  ناشي از عمدل  (Radé, 140, 2011: 19) 3.دارد 2«اقتدار»مباشر « زندگي

ه  نقصان جسمي يدا ذهندي شدخص ديگدري بدر او      غير، در مواردي اس  که شخصي به ج

وي کنترل داشته باشد که چندين  « ي زندگي و رفتارهاي شيوه»به نحوي که بر  3دارد« اقتدار»

اگدر شدخص محجدور در    . شخصي نيز نياز به مراقب  و کنتدرل دارد مانندد صدغير و مجندون    

بدر نگهدداري و    صورت تقصير در نگهداري، خسارتي وارد آورد، شخصي که داراي اقتدار

 ;Jourdain, 2003: 231. ) مراقب  اس ، مستول خسدارات ناشدي از عمدل محجدور اسد      

Radé, 1997: 279; Radé, 2011: 11 ) قانون مدني فرانسه پددر و مدادر،   ( 1232)حب  ماده

قانون ( 2)در حقوق ايران ماده ( Demante, 1865: 648. )باشند مستول عمل صغيرخود مي

                                 
1. La Responsabilité civile contractuelle du fait d'autrui 
1. L'autorité 
2."Le choix de l'autorité - C'est la notion d'autorité qui nous paraît rendre le mieux compte du 

lien qui doit unir le responsable et l'auteur des faits dommageables, tout comme il est 
courant de faire référence à l'autorité parentale, à l'autorité de l'employeur ou à l'autorité 
judiciaire … On peut d'ailleurs lire dans les travaux préparatoires du Code civil la référence 
à l'autorité comme critère de la responsabilité du fait d'autrui ; " (Radé, 2011: 19) 

4. "L'autorité sur autrui … La responsabilité apparaissant comme la contrepartie nécessaire 
des pouvoirs exercés par une personne sur une autre…" (Radé, 1997: 279)  
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داند که شخص ايدن   وع دوم مستولي  ناشي از عمل غير را در مواردي ميمستولي  مدني ن

، (Carbonnier,1998: 419)ديگري نظارت داشدته باشدد   « فعالي »اقتدار را دارد تا بر روي 

که اين نوع نظارت، نه به جه  نقص جسمي يا ذهني ديگري کده ناشدي از اقتددار بدر روي     

دار به جهد  نقصدان جسدمي يدا ذهندي محجدور       در قسم نخس ، اقت. ديگري اس « فعالي »

محجور کنترل دارد  امدا در ندوع دوم،   « ي زندگي و رفتارهاي شيوه»اس  و شخص بر روي 

شخص به جه  تبعيتي که ديگري از وي دارد، بر روي فعالي  شخص و نه خود او نظارت 

مل تاب، يدا  مستولي  متبوع ناشي از ع( Benabant, 2005: 397; Radé, 2011: 22) 1.دارد

قانون مستولي  مدني ( 12)در حقوق فرانسه و ماده ( 1232)کارگر و کارفرما موضوع ماده 

 :Terré & Simler & Lequette, 2005. )اي از مستولي  ناشي از تبعي  اس  ايران نمونه

799) 

مستولي  مدني قدراردادي  »قسم سوم مستولي  مدني ناشي از عمل غير عبارت اس  از 

که به رغم عدم ذکر ايدن عندوان در قدوانين ايدران و فرانسده، دکتدرين بدا        « عمل غيرناشي از 

مسدتولي  مزبدور نداظر بده     . توجه به برخي مواد در حقوق فرانسه آن را استنباط کرده اسد  

موردي اس  که قراردادي بين دو شدخص تشدکيل شدده اسد  و متعهدد در قبدال متعهدلده،        

در اين قرارداد به جاي اين که متعهد شخصاً وفاي به عهد اگر . گيرد تعهداتي را بر عهده مي

کند، ايفاي تعهد را به ديگري واگذار کندد، در صدورت نقدض تعهدد توسد  ايدن شدخص،        

متعهد، مستولي  جبران خطاي اين شخص را در ايراد ضرر به متعهدله بر عهده دارد کده بده   

 ,Saint, 2013: 48; Viney) 2.آن مستولي  مددني قدراردادي ناشدي از عمدل غيدر گويندد      

اول، متعهددي اسد  کده از نظدر     : سه شدخص در ايدن مسدتولي  نقدش دارندد     ( 907 :1998

ديدده   باشدد  دوم، متعهدلده کده همدان زيدان      مستولي  مدني، مستول ناشي از عمل غيدر مدي  

                                 
1."Autorité et direction de l'activité d'autrui. Adaptation des critères - Lorsque l'on se situe 

dans le cadre de la direction de l'activité d'autrui, les critères changent logiquement. Il n'est 
en effet plus question d'un contrôle permanent s'exerçant sur le mode de vie de la personne, 
puisque telle n'est pas la fonction du responsable, mais de pouvoirs s'exerçant pendant un 
laps de temps déterminé et pour une mission également bien circonscrite. L'autorité de 
l'employeur, qui sert ici de modèle, ne s'exerce d'ailleurs que pendant le temps de l'exécution 
du contrat de travail et ne saurait s'étendre à la vie personnelle du salarié. " (Radé, 2011: 22) 

2. "Responsabilité contractuelle du fait d'autrui…Lorsque le débiteur n'exécute pas 
personnellement la prestation contractuelle mais en confie le soin à un "exécutant", il est 
tentant, en cas d'inexécution, de parler de "responsabilité contractuelle du fait d'autrui".( 
Saint, 2013: 48) 
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باشد  و سوم، شخص ثالثي که براي اجراي تعهدات ميدان متعهدد و متعهدلده بده خددم        مي

قرار اس  تعهدات قراردادي را که بر ذمه متعهد اس ، اجرا کند، که از منظدر  گرفته شده و 

 . باشد مي« غير»مستولي  مدني همان 

ديده براي تحق  ايدن مسدتولي  الزم اسد      وجود قرارداد صحيحي ميان مستول و زيان

ديدده اسد  کده     وجود همدين قدرارداد بدين مسدتول و زيدان     . که غير نيز مکلف به اجرا باشد

امدا اگدر   . کندد  ديده را پيددا مدي   ناشي از عمل غير در قبال زيان« قراردادي»عهد مستولي  مت

. وجود مي داش ، مستولي  قهري ايجاد مي شد( غير)قرارداد ميان مستول و شخص ثالث 

ديده در آن قدرارداد   اي از اين موارد اس  که زيان قرارداد کار ميان کارگر و کارفرما نمونه

ه همين جه  کارفرما مستولي  قدراردادي ناشدي از عمدل غيدر نددارد، بلکده       نقشي ندارد، ب

مستولي  وي مستولي  متبوِع ناشي از عمدل تداب، اسد  کده ندوعي مسدتولي  مددني غيدر         

 ( نوع دوم مستولي  ناشي از عمل غير. )قراردادي مي باشد

، ثالدث يدا   در مورد ارتباط مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غير بدا تعهدد بده نفد     

تعهد به ضرر ثالث، بايد گف  در تعهد به نف، ثالث، حرفين عقد اصلي تعهدي به نفد، ثالدث   

اما در ( 333: 3، ج1333کاتوزيان، . )کنند که به نظر برخي قبول ثالث نقشي ندارد ايجاد مي

ايدن  . کندد  مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غير، فق  غير، تعهدات متعهد را اجرا مي

يا غير با قرارداد بين خود و متعهدد پذيرفتده اسد  تعهددات را     : امر از دو حال  خارج نيس 

توان تعهدد   اجرا کند که در اين صورت به استناد اصل نسبي بودن عقد بين متعهد و غير نمي

به نف، ثالث را مطر  نمود، زيرا غير با قرارداد بين خود و متعهد اجراي تعهددات را پذيرفتده   

گاهي نيز قانون، اجدراي تعهددات را   . کدام شخص ثالث احالق کرد توان به هي  نمياس  و 

ي قدراردادي سدخن از تعهدد بده نفد،       توان با فقددان رابطده   ي غير نهاده اس  که نمي بر عهده

مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غير با تعهد به ضدرر ثالدث نيدز    . ثالث را مطر  نمود

اصدواًل تعهدد بده ضدرر ثالدث در قدوانين دنيدا منتفدي اسد ، و ثانيداً در            تفاوت دارد زيرا اوالً

ي غيدر، اثدر    مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غير، تحميل اجراي تعهددات بدر عهدده   

تواف  متعهد و متعهدله نيس ، بلکه چنين الزامي يا متدأثر از قدرارداد بدين متعهدد و غيدر و يدا       
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رت نيز با فقدان قرارداد، سدخن از ايجداد تعهدد بده ضدرر      الزامي قانوني اس  که در اين صو

 .ثالث منتفي خواهد بود

هدايي بدراي مسدتولي  مددني قدراردادي ناشدي از        توان در حقوق ايران و فرانسه مثال مي

عمل غير پيدا نمدود کده در قالدب هدي  کددام از مسدتولي  هداي ناشدي از عمدل غيدر قدرار            

 . يتي در حقوق ايران ضروري اس بنابرين بررسي چنين مستول. گيرد نمي

 

 جايگاه مسؤوليت مدنی قراردادي ناشی از عمل غير. 1

 تحليل مسؤوليت مدنی قراردادي ناشی از عمل غير در دکترين حقوق فرانسه. 1-1

ي متفدداوت در خصددوص  ي دو انديشدده هدداي نويسددندگان فرانسددوي نشددان دهنددده نوشددته

برخي معتقدندد اصدل بدر شخصدي بدودن      . اس مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غير 

  از اين رو بايد تفسير مضديقي  (Starck, 1972: 85; Lecourt,2008: 202)مستولي  اس  

تواندد   در نتيجه اين ندوع مسدتولي  نمدي   . از مستولي  مدني ناشي از عمل غير به عمل آورد

مربوط به مسدتولي   اي با قياس مقررات  در مقابل عده. يکي از قواعد مستولي  مدني باشد

مديالدي در حقدوق فرانسده     1111ناشي از عمل غير و با توجه به وجود قاعده اي که از سال 

-Steinlé)بده وجدود آمدده اسد      1«اصل مستولي  مددني ناشدي از عمدل غيدر    »تح  عنوان 

Feuerbach,2008: 176; Sériaux,1998: 414; Malinvaud,2005: 334; 

Carbillac,2008: 203; Fabre-Magan,2007: 318)     از حري  تفسيري موسد،، مسدتولي

 ,Saint-Pau. )نمايند مدني قراردادي ناشي از عمل غير را به عنوان يکي از قواعد معرفي مي

دانان در توجيه اين مستولي  معتقدند متعهد در مقابدل متعهدلده، اجدراي     حقوق( 46 :2013

اين که بنا بوده کده ديگدري وفداي بده عهدد      ي  تواند به بهانه تعهد را قبول نموده اس  و نمي

اي بدا پدذيرش مسدتولي      به نظر عدده ( Viney, 1998: 221.)نمايد، از مستولي  شانه برهد

تدوان ايدن نهداد را در     ناشي از عمل غير در چارچوب مستولي  مددني غيدر قدراردادي، مدي    

برخدي ايدن    بده نظدر   (Viney, 1995 : 294. )حقوق مستولي  مدني قراردادي نيز پدذيرف  

ي  اي نيدز بدا حدر  نظريده     عدده  (Jourdain, 2007: 113)  .مستولي  مبتندي بدر خطدر اسد     

                                 
1. Le principe général de responsabilité du fait d’autrui 
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ي  کده عامدل و مجدري تعهددات اسد ، نمايندده      ( غيدر )نمايندگي معتقدند فاعل مادي ضرر 

تدرين   بعضي نيدز معتقدندد واقعدي   . شود متعهد بوده و تقصير فاعل، تقصير متعهد محسوب مي

خدود را از زيدر بدار     ،تعهد نبايد با واگذاري اجراي تعهدات به ديگدري توجيه اين اس  که م

شدايد نيدروي    ،بده همدين دليدل بده زعدم ايشدان       (Jourdain, 2007: 113) .مستولي  برهاند

آور قراردادها اس  که متعهدد را در برابدر متعهدلده، مسدتول اعمدال مجريدان تعهددات         الزام

اي کلي استخراج  قضايي از موارد پراکنده، قاعده به هر حال در حقوق فرانسه رويه .کند مي

مشدهود   1«اصل کلي مستولي  قراردادي ناشي از عمل غير»نموده اس  و در برخي از کتب 

 (Jourdain, 2007: 113. )اس 

 تحليل مسؤوليت مدنی قراردادي ناشی از عمل غير در دکترين حقوق ايران . 1-2

 ،در حقدوق ايدران     قراردادي ناشي از عمل غيدر مستوليي حر   با توجه به فقدان سابقه

اي فراهم نمود تا اين نهداد بتواندد    دکترين به آن نپرداخته اس ، اما شايد بتوان با تحليل زمينه

هر چند با توجده بده اسدتثنايي بدودن مسدتولي        .جايگاه خود را در حقوق تعهدات باز نمايد

ي وزر نيازمندد دليدل    ز از قاعدده تجداو مدني ناشدي از عمدل غيدر، ممکدن اسد  گفتده شدود        

  محقد  حلدي،    313: 1322جبعدي عداملي،     323: 1313  نجفدي،  23: 1311کاشاني، )اس 

رسدد بدا لحداظ لدزوم بددون جبدران نمانددن خسدارات، پدذيرش             اما به نظر مي(221: 1311

ي جلوگيري از عدم جبدران   آموزه. نيس   مستولي  مدني ناشي از عمل غير، چندان سنگين

اي داشدته اسد ، و قاعدده وزر مدان، از      ي فقهاي عظام موقعيد  برجسدته   سارات در انديشهخ

بده عندوان نمونده در خصدوص     . گسترده نمودن مستولي  هاي ناشي از عمل غير نبوده اس 

و ( 223: 1311کاشداني،  )ضمان عاقله برخي آن را نوعي احسان و کمک به ديگران دانسته 

: 1313آل بحرالعلدوم،  )اندد    له الغنم فعليه الغرم قلمدداد نمدوده  اي عل  آن را قاعده من  عده

اي  عدده ( 33: تدا  ابن حزم اندلسي، بي. )اند برخي از فقهاي عامه نيز آن را تعبدي دانسته( 123

بدراج،   ابدن . )برندد  دانند که خويشدان مدي   در مورد ضمان خويشان، آن را ما به ازاي ارثي مي

المال نيز بيان شده اس  که عل  ضمان مزبور عدو    بي  در توجيه مستولي ( 322: 1313

                                 
1. Principe général de responsabilité contractuelle de fait d’autrui 
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بدا  ( 123: 1332حوسدي،  )بدرد،   ي بددون وارث مدي   المال در موارد ترکده  ارثي اس  که بي 

تر، جلوگيري از تضديي، خدون مسدلمان اسد  کده خدود يکدي از         وجود اين مبناي قابل قبول

  خدون مسدلمان کده    بدديهي اسد  حرمد   ( 123: 1312مصطفوي، . )باشد قواعد حقوقي مي

ي فقها جلدوگيري   ي آن اس  که در انديشه سن  آن اس ، نشان دهنده حرم  مال وي هم

ي پذيرش مستولي  مدني قدراردادي   از تضيي، ح  زيان ديدگان وجود داشته اس   پشتوانه

ديده و جلوگيري از رويارويي وي بدا اعسدار فاعدل فعدل      ناشي از عمل غير، حماي  از زيان

 .اس  بار زيان

ي مستولي  مدني ناشي از عمل غير در فقه مطر  شده اسد ،   با توجه به اين که انديشه

حر  مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غير در حقوق ايران بر غنداي ادبيدات حقدوقي    

در . توان انتظار انعکاس آن را در آرا داشد   ايران خواهد افزود وبا حر  آن در دکترين مي

ديدده اقتضدا    احتدرام حقدوق مدالي زيدان    « حرمه ماله کحرمه دمه»م رواي  هر صورت به حک

ي قراردادهدا ايدن مسدتولي      دارد تا مستولي  ناشي از عمل غير پذيرفته شود، که در زمينده 

ي حقدوق   بده بدنده  « مستولي  مدني قراردادي ناشدي از عمدل غيدر   »تواند به صورت نهاد  مي

 . ايران پيوند زده شود

 

 وليت شرايط مسؤ. 2

وجود قراردادي صحيح بين متعهد و متعهدلده اولدين شدرط مسدتولي  مددني قدراردادي       

تواند موجدب مسدتولي     به همين مناسب  عقد باحل يا غير نافذ نمي. ناشي از عمل غير اس 

شرط ديگر اين که شخصي ثالث بر حسب قدرارداد  . مدني قراردادي ناشي از عمل غير شود

تواندد بده    در نتيجه ثالث نمي. تعهدات ناشي از اين عقد شده باشد يا قانون، مکلف به اجراي

جاي خود سبب اخدتالل   اگر غير با دخال  بي. اختيار خود وارد اجراي قرارداد ديگران شود

تواندد مسدتولي  قدراردادي     در اجراي تعهدات قراردادي شده باشد، مسدتولي  متعهدد مدي   

 .ناشي از فعل شخصي و نه فعل غير باشد

ي ثالدث،   ي متعهدد اصدلي بده ذمده     ط ديگر اين که متعهدله، بده انتقدال تعهدد از ذمده    شر 

شدود و در   رضاي  نداده باشد، زيرا در حال  تواف ، شخص ثالث جانشين متعهد سداب  مدي  
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صورت عدم انجام تعهد توس  او، شخص ثالث، مسدتول بدوده و مسدتولي  ناشدي از فعدل      

گر سخن در مواردي که متعهد، شخص ثالثي را بده  به دي. شخصي و نه عمل غير خواهد بود

ي متعهدد اصدلي رضداي      گزيند و متعهد له به برائ  ذمه جاي خود براي اجراي تعهد بر مي

شدود کده ماهيد  آن بدر      دهد و نهاد جديدي متولد مدي  دهد، يک تغيير در متعهد رخ مي مي

انتقال قرارداد تفسير گردد که تواند به تبديل تعهد، انتقال تعهد يا  حسب اوضاع و احوال مي

 :Viney, 1998. )باشدد  ي مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غير مي متفاوت از مسأله

928) 

ي فعل ثالثي باشدد کده بده اجدراي تعهدد       شرط ديگر اين که عدم اجراي تعهد بايد نتيجه

راي ، در نتيجده اگدر شدخصِ متعهدد امکدان اجد      (Martini, 2000: 98) 1مکلف شدده اسد   

تعهدات را فراهم نساخته يا مان، اجرا شود، مستولي  مدني قراردادي ناشي از فعل شخصدي  

 .اس 

، و اين خسدارت  (Radé, 1999: 1)شرط ديگر اين اس  که خسارت وجود داشته باشد 

بنابراين چنانچه تعهدات عقد اصلي، تعهد بده  . ناشي از عدم اجراي تعهدات توس  غير باشد

حصول نتيجه توس  غير، نقض تعهد به شدمار رفتده و متعهدلده را از اثبدات      نتيجه باشد، عدم

سازد و اگر تعهدات، تعهد به وسيله باشد، عددم سدعي و کوشدش متعدارف      نياز مي تقصير بي

، ولدي متعهدلده   (221: 1113سدنهوري،  )آيدد   توس  غير، به نوعي نقض تعهد به حساب مدي 

 (Fabre, 2008: 627.) بايد تقصير غير را ثاب  کند

 

                                 
مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غير لزومي ندارد که شخص ثالدث يعندي غيدر، تداب، يدا       الزم به ذکر اس  در. 1

قانون مستولي  مدني کارفرما مستول بدوده و کدارگر نيدز    ( 12)توضيح اين که در ماده . کارگر شخص مستول باشد
متبدوع ناشدي از عمدل تداب،      به همين دليل مستولي  کارفرما ناشي از عمل کارگر، نوعي مسدتولي  . باشد تاب، وي مي

در حالي که مسدتولي  مددني قدراردادي ناشدي از عمدل غيدر، مسدتقل از مسدتولي          . باشد که غير قراردادي اس  مي
به همين جه  در مواردي که ولي و يا وصي قراردادي را بدراي محجدور منعقدد    . کارفرما ناشي از عمل کارگر اس 

اما ولي و وصي مکلف به اجراي تعهددات  ( قانون مدني 112ماده . )باشد نمايد، عقد بين محجور و حرف ديگر مي مي
باشند و در صورت عدم اجراي تعهدات، محجور مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غيدر خواهدد    عقد مزبور مي

ال هرچند ولي و وصي به عنوان غير، تاب، يا کارگر شخص مستول يعني محجور نيستند، يعني محجور بدر اعمد  . داش 
سرپرس  نظارت ندارد تا متبوع و سرپرسد  تداب، بده حسداب آيدد، در حدالي کده در مسدتولي  تداب، و متبدوع مانندد            

 .باشد مستولي  کارفرما ناشي از عمل کارگر چنين اس  که کارفرما متبوع و کارگر، تاب، مي
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 مسؤوليت مدنی قراردادي ناشی از عمل غير در حقوق موضوعه . 3

توان از دو منظرِ وجود ايدن   در خصوص مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غير مي

1مستولي  در قوانين،
يا حقوق ساخته شده توس  رويده قضدايي بده     2و در حقوق پرتوريايي 

 :Martini, 2000: 98; Malinvaud, 2005: 371; Saint-Pau, 2013 . )بحدث پرداخد   

43) 

داندان   توان به مواردي برخورد کده حقدوق   در حقوق برخي از کشور هاي اسالمي نيز مي

( 2)بده عندوان مثدال بندد     . دانند آنها را نوعي مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غير مي

تواندد عددم مسدتولي      مدي  متعهدد ...»: دارد قانون مستولي  مدني مصر مقرر مي( 212)ماده 

خود را در قبال تقلب يا تقصير سنگين افرادي که بدراي اجدراي تعهددات خدويش اسدتخدام      

توان استنباط نمود متعهد نسب  به عمل مسدتخدميني   مطاب  آن مي. «کرده اس ، شرط نمايد

که براي اجراي تعهد به استخدام درآورده اس ، در برابر متعهدله مستول اس  مگدر شدرط   

کدار اول   مقاحعده ... »دارد  قدانون اخيدر نيدز مقدرر مدي     ( 331)همچنين ماده . خالف شده باشد

 .«باشد کار دوم در قبال کارفرما مي مستول اعمال مقاحعه

قانون مدني پيمانکار را در مقابل مشتريان خود، مسدتول  ( 1212)در حقوق فرانسه، ماده 

 .داند که به کار گمارده اس  عمل کساني مي

پيمانکار مستول تمام عمليداتي اسد    »دارد  پيمان مقرر مي( 23)حقوق ايران نيز ماده در 

  بده همدين دليدل اگدر پيمانکدارِ      «...شود که توس  پيمانکارانِ جز، يا کارکنان آنها انجام مي

تواندد ازمسدتولي  معداف     جز، در تحويل قسمتي از کار تأخير نمود، پيمانکدار اصدلي نمدي   

، که نوعي مستولي  مددني قدراردادي ناشدي از عمدل     (111: 1332يسي،اسماعيلي هر. )شود

                                 
1. Existence légale 
2. Existence prétorienne  

گردد کده بده    مشاهده مي( Droit prétorien)« حقوق پرتوريايي »ي  رانسه گاه واژهدرهنگام مطالعه حقوق تعهدات ف
در حقدوق فرانسده کده بده     ( prétoire)« پرتدوار » واژه . آورد شود که رويه قضايي آن را پديدد مدي   حقوقي احالق مي

بده نظدر   . اسد   يدک دادگداه  ( salled'audience)« جلسده دادرسدي  »معني دادگاه احالق شده به نظر برخي يادآور 
گرفد    انجام مي« praetor»در حقوق رم قضاوت توس  . برخي از نويسندگان اين واژه يادگاري از حقوق رم اس 

در ادبيدات  . مبدل شد و پرتوريدايي صدف  مشدت  از ايدن واژه شدد     « preteur»که بعدها در ادبيات فرانسه اين واژه به 
 .دهد حقوق اس  که رويه قضايي آن را تشکيل ميحقوق تعهدات امروزي فرانسه منظور آن قسم  از 
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قانون مستولي  مدني مصدر در مدوردي کده مسدتأجري     ( 212)همچنين حب  ماده . غير اس 

عين مستأجره را به ديگري اجاره دهد، ضامن اجراي تعهدات مستأجريني که مورد اجاره را 

قدانون مددني فرانسده نيدز مسدتأجر مسدتول        (1232)در مداده  . باشد اند مي از وي اجاره کرده

در حقدوق ايدران پدذيرش    . خرابي و زياني اس  که از عمل مستأجر دوم پديدد آمدده اسد    

مستولي  مدني ناشي از عمل غير براي مستأجر تا حدودي دشوار اس  و مستولي  مزبدور،  

در حقدوق   باشد، زيدرا توجيده اجداره    نوعي مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غير نمي

ي عدين معدين، منداف،     در ايران با عقد اجداره . هاي حقوقي متفاوت اس  ايران با ديگر سيستم

در اين موارد، مستأجر اول، با عقد اجاره مالک منداف، شدده و حبد  عقدد      1.گردد تمليک مي

اگدر  . ي عمدل بپوشداند   اجاره تعهداتي بين وي و موجر ايجاد گرديده که بايد به آنهدا جامده  

جر اول با وجود نداشتن ح  واگذاري مناف،، آنها را واگذار نمايدد و عدين مسدتأجره را    مستأ

تحويل مستأجر دوم دهد، مرتکب تعدي و تفري  شده و از جه  مستولي  ناشدي از عمدل   

اي  در اين موارد مستأجر دوم نيز به جه  يدد غاصدبانه  . باشد خود در مقابل موجر ضامن مي

اما در مواردي هدم کده مسدتأجر حد  واگدذاري      . باشد   ضامن ميکه بر مال پيدا نموده اس

ي دوم بين او و مستاجر دوم، مناف، به مستأجر دوم تمليدک   مناف، را دارد، با انعقاد عقد اجاره

شده و در نتيجه ديگر مالکيتي ندارد، تا چه رسد به اين که در مقابل موجر، مسدتول اعمدال   

أجر دوم مرتکب تعددي و تفدري  شدود، خدود در مقابدل      بنابرين اگر مست. مستأجر دوم باشد

 .موجر مستولي  ناشي از اعمال خود را خواهد داش 

ي ديگري از مستولي  ناشي از عمدل غيدر    قانون مستولي  مدني مصر نمونه( 213)ماده 

اگر وکيل بدون آنکه مجاز در واگذاري وکال  باشدد  »دارد  نمايد که مقرر مي را مطر  مي

ياب  دهد تا مورد وکال  را انجام دهد، در قبال فعل شخص مزبور مانند موردي به ديگري ن

ي وي داراي  که فعل را خود انجدام داده باشدد، مسدتول اسد  و در واقد، وکيدل و نمايندده       

تواندد   قانون مدني فرانسه نيز وکيدل اول، مدي  ( 1113)حب  ماده . «باشد مستولي  تضامني مي

                                 
ي  امدا در اجداره  . داندد  قدانون مددني اسد  کده اجداره را تمليکدي مدي       ( 333)البته آنچه گفته شد بر مبناي ظاهر مداده  . 1

ي  رسدد تمليکدي بدودن اجداره     اشخاص به رغم حکم و احالق قانون مدني نسب  بده اثدر تمليکدي اجداره، بده نظدر مدي       
 .دي قابل تامل اس اشخاص تا حدو
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قانون ( 323)در حقوق ايران ماده ( Bertolaso, 1999: 13) .مستول اعمال وکيل دوم باشد

اگدر وکيدل کده وکالد  در توکيدل نداشدته انجدام امدري را کده درآن          »دارد  مدني مقرر مي

وکال  دارد به شخص ثدالثي واگدذار کندد، هدر يدک از وکيدل و شدخص ثالدث در مقابدل          

البتده در  . «ودشدود، مسدتول خواهدد بد     موکل، نسب  به خسداراتي کده مسدبب محسدوب مدي     

موردي که وکيل اول مدأذون در دادن وکالد  بده ديگدري اسد ، اگدر وکيدل دوم، وکيدل         

موکل به حساب آيد  وکيل اول، مستول اعمال وي نيس  زيرا وکيل دوم به امر وکيل اول 

اما اگر وکيل دوم، سم  وکالد  از وکيدل اول را داشدته باشدد و بده عبدارتي       . کند کار نمي

ي وکيل اول در اجراي مورد وکال  باشدد، وکيدل اول، مسدتول اعمدال      ندهوکيل دوم، نماي

و اين مصداقي از مستولي  ناشي از عمدل غيدر   ( 123: 1323کاتوزيان، )باشد  وکيل دوم مي

البته بايد گف  اگر وکيل صدرفًا از همکداري ديگدران در انجدام تعهددات بهدره بدرد،        . اس 

هدر   1،(131: 3، ج1333کاتوزيدان،  )نيدز هسد    مستول اعمال کارگزاران و کارگران خدود  

اي از امور به کارگزاران ناديده انگاشته شود، مستولي  وي  چند اگر قرارداد واگذاري پاره

بندابرين قلمدرو تحقد     . در مقابل موکل مستولي  مدني ناشي از فعدل شخصدي خدود اسد     

به ديگدري واگدذار    مستولي  مدني ناشي از عمل غير، مواردي اس  که با اذن موکل نياب 

گردد  اما درموردي که وکيل ح  واگدذاري وکالد  را نددارد، ولدي بدا وجدود ايدن بده          مي

رسد وکيل دوم قانوناً مکلف به اجراي وکالد  نيسد  و    دهد، به نظر مي ديگري وکال  مي

قرارداد وکال  دوم نيز که فضولي اس ، و وکيل دوم با توجه به فضولي بودن عقد وکالد   

و وکيل اول، از نظر قدراردادي نيدز تعهدد بده اجدرا نددارد و در نتيجده گويدا شدراي           بين وي 

مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غير فراهم نيس  يعني اين شرط که غير، قانوناً يا بر 

                                 
ي دستياران و کارگزاران نشان از مستولي  مدني قراردادي  در اين جا بايد خاحر نشان کرد هر اجراي تعهد به وسيله. 1

ندارد، بلکه گاهي مستولي  مدني غير قراردادي از نوع مستولي  مدني متبوع ناشي از عمل تاب، اس  که کامالً غيدر  
سدپارد کده در    ه کارفرمايي انجام برخي از امور را به کارگر يدا کدارگزار خدويش مدي    قراردادي اس ، مانند فرضي ک

قانون مستولي  مدني ندوعي مسدتولي  مددني غيدر     ( 12)و در حقوق ايران حب  ماده ( 1232)حقوق فرانسه حب  ماده 
کندد، همدان    اي که مستولي  را از وصف غير قدراردادي خدارج و بده قدراردادي متصدف مدي       ضابطه. قراردادي اس 

اي که زيدان ديدده اسد ، شدرط      به عنوان مثال وجود قرارداد بين متعهد و متعهدله. شرايطي اس  که مطر  شده اس 
در حالي که در مستولي  غير قراردادي به اين شرط نيازي نيس  و بده همدين دليدل لزومدي نددارد تدا       . ضروري اس 

 .کارفرما با زيان ديده قرارداد داشته باشد
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حسب قرارداد مکلف به اجرا باشد، محدرز نيسد  و وکيدل اول فقد  از بداب نقدض تعهدد،        

از فعل شخصدي دارد و وکيدل دوم هدم بده جهد  دخالد         مستولي  مدني قراردادي ناشي

از اين رو مستولي  وکيل اول . کند نامشروع در عقد مستولي  مدني غير قراردادي پيدا مي

ناشي از فعل وکيل دوم، هر چند در حقوق فرانسه و مصر مستولي  مدني قدراردادي ناشدي   

ولي  ناشدي از فعدل شخصدي    از عمل غير دانسته شده اس ، بهتر اس  از نظدر تحليلدي مسدت   

باشد، چرا که در اين مدوارد   تلقي شود زيرا مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غير نمي

تواند به هر دو نفر ثالث، به اعتبار يد غاصبانه، و وکيل، از جه  مسدتولي  مددني    موکل مي

دني بده زعدم برخدي از نويسدندگان حقدوق مد      . قراردادي ناشي از فعل شخصي مراجعه کندد 

ي ديگري از مستولي  مدني ناشدي از عمدل غيدر     قانون مدني نيز نمونه( 1123)فرانسه، ماده 

 . )داندد  داران را در مقابل مهماندان هتدل، مسدتول اعمدال کدارگران هتدل مدي        اس  که هتل

Malinvaud, 2005: 371 )  همچنين در برخي از قوانين ديگر نيز مي توان موادي ياف  کده

به عنوان مثال ماده ( Saint-Pau, 2013: 43 .)کند نباط اين نهاد کمک ميبه دکترين در است

کددار را در حمددل و نقددل مسددتول عمددل     العمددل قددانون تجددارت فرانسدده، حدد    ( 132 -3)

هدا، مسدتول    حتي در مشاغل آزاد در مواردي صاحبان حرفه. داند کاران واسطه مي العمل ح 

مسدتولي  قدراردادي ناشدي از عمدل غيدر،       اعمال زيردستان خود هستند و اين مستولي  بده 

قدانون  ( 333)در حقدوق ايدران نيدز حبد  مداده      ( Saint-Pau, 2013: 43. )تعبيدر شدده اسد    

تجارت، متصددي اول در مقابدل ارسدال کنندده مسدتولي  مددني قدراردادي ناشدي ار عمدل          

 .متصدي دوم را خواهد داش 

 

 آثار مسؤوليت مدنی قراردادي ناشی از عمل غير. 4

 ديده در رجوع به غير و مسؤول تحليل حق زيان. 4-1

تواند به متعهد يعني حرف قراردادِ خدود کده    ديده مي در مستولي  مدني قراردادي زيان

امدا در مسدتولي    . نقض تعهد کرده اس ، مراجعه کرده و خسارات خويش را مطالبده کندد  

ير نيز مکلف به اجرا اس  مدني قراردادي ناشي از عمل غير، گذشته از متعهد عقد اصلي، غ
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ي همين غير، سبب ايجاد مستولي  مدني قراردادي ناشي از  و عدم اجراي تعهدات به وسيله

 . گردد ي متعهد استوار مي عمل غير خواهد شد که به صورت يک دين بر ذمه

تواند هدم   ديده مي آنچه در اينجا قابل بحث اس  اين اس  که آيا متعهدله به عنوان زيان

، و هم به غير براي جبران خسارت مراجعه کندد يدا نده؟ آنچده     (مستول)تعهد عقد اصلي به م

سبب ترديد شده اين اس  که اگر غير قانوناً مکلف بده اجدراي تعهددات عقدد شدده باشدد،       

عليده   به عنوان مثال اگر ولدي بدراي مدولي   . ديده و نيز مستول ندارد ي قراردادي با زيان رابطه

اري نمايد، عقد بي، بين فروشنده و محجور بوده و ولدي فقد  غيدري    محجور اتومبيلي خريد

چنانچده در مثدال   . ي عمدل بپوشداند   اس  که قانوناً بايد به تعهدات ناشدي از عقدد بيد، جامده    

مذکور نسب  به پرداخد  ثمدن، محجدور، متعهدد بده پرداخد  ثمدن و فروشدنده، متعهدلده          

بده پرداخد  ثمدن بدر     « تعهدد »به عبارتي . درياف  آن اس ، اما اجراي اين تعهد با ولي اس 

باشد که در صورت عددم   اين تعهد با ولي و سرپرس  مي« اجراي»ي محجور بوده اما  «ذمه»

حدال  . اجراي تعهد توس  ولي، خود محجور مستولي  ناشي از عمل غير را خواهدد داشد   

راجعده کندد، امدا    تواند م ديده به حرف قرارداد خود يعني محجور مي فروشنده به عنوان زيان

ممکن اس  گفته شود چگونده ولدي قهدري، قدراردادي بدا      . گونه قراردادي با ولي ندارد هي 

در پاسخ بايدد گفد  ولدي    . فروشنده ندارد، در حالي که خود با فروشنده قرارداد بسته اس 

ب  اما ح. را دارد« نماينده»قهري قرارداد را به نمايندگي از محجور منعقد نموده و فق  نقش 

کده وکيدل کده عقددي را بده       همچندان . نيسد  « حرف عقدد »خود ولي، ( 112)و ( 113)مواد 

اي بيش نيسد  و موکدل،    کند خود حرف عقد نبوده و نماينده نمايندگي از موکل منعقد مي

بنابرين ولي قهري با فروشنده قراردادي ندارد و اگر اجراي تعهدات . باشد حرف قرارداد مي

ين جه  اس  که محجور اهلي  استيفا، نداشته و ولدي وي بايدد آنهدا    با ولي اس  فق  به ا

در پاسدخ  . گدردد  ي صدغير مشدغول مدي    ممکن اس  ترديد شود که چگونه ذمه. را اجرا کند

قانون مدني اهلي  تمت، براي دارا شدن حقدوق  (  122)و ( 123)توان گف  که حب  ماده  مي

هر قرارداد متعل  به شخصدي  ( 112)حب  ماده وانگهي . و تکاليف براي صغير نيز وجود دارد

( 1232)و ( 1133)از سدوي ديگدر حبد  مدواد     . اس  کده ثمدن يدا مدثمن متعلد  بده او اسد        

ي محجور اس  و بديهي اس  کده پدس از انعقداد عقدد، نمايندده از نظدر        سرپرس ، نماينده
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ي حقدوق و   ي قراردادي بدوده و همده   رواب  قراردادي شخصي اس  که خارج از اين رابطه

( 21: 2، ج1333کاتوزيدان،  . )باشدد  مدي ( در اين جا محجدور )تکاليف مستقيماً متوجه اصيل 

بنددد، آن قدرارداد متعلد  بده کدودک       بنابر اين در زماني که ولي براي کودکي قدرارداد مدي  

، (33: 1332جعفري لنگرودي، )1قرارداد همان محجور و نه سرپرس  اس « حرف»اس  و 

ايندگي اين اس  که اگر مصلح  محجور رعاي  شده باشد، اثر قراردادهدا  ي نم زيرا الزمه

در بندد  ( 212: 1331صدفايي و قاسدم زاده،  . )اعم از حقوق و تعهدات دامنگير محجور شدود 

حقدوق و تعهددات   »قانون تعهدات سوييس به اين امر اشداره شدده اسد  کده     ( 32)ماده ( 1)

، و «باشدد  عنه مي گردد متوجه منوب مجاز منعقد مي ي ي نماينده ناشي از قرارداد که به وسيله

تواندد هنگدام تشدکيل     قدانون مددني مدي   ( 113)اي اس  که حبد  مداده    ولي به عنوان نماينده

قرارداد يا پس از آن اعالم نمايد که قرارداد براي صغير اس ، بنابر اين ذمده و اهليد  بدراي    

تدوان چندين    ز سدوي ديگدر گويدا مدي    ا. دارا شدن تکاليف مالي براي صغير هدم وجدود دارد  

ي دارايدي شخصدي وارد شدود،     اي را استنباط نمود که هرگداه عدو  عقدد بده کيسده      قاعده

بنابر اين با ورود مبي، به دارايي صدغير جداي   . ي دارايي خواهد بود معو  نيز از همان کيسه

ي  بر عهدده  ي وي نيز مشغول خواهد شد، هرچند اجراي اين تعهدات ماند که ذمه ترديد نمي

آنچه مطر  شد مربوط به فرضي بود که غير بر حسدب قدانون مکلدف بده      2.ولي خواهد بود

 .اجراي تعهدات متعهد شده اس 

                                 
ي  در نتيجده تعهدد ناشدي از عقدد بدر ذمده      . باشدد  چه محجور حرف عقد اس ، اما اجراي تعهدات با سرپرس  مي اگر. 1

باشدد و   اس  اما با توجه به فقدان اهلي  استيفا، يا اهلي  تکليف، وي مکلف به اجدرا نمدي  « مديون»صغير بوده و وي 
کندد خدود او در مقابدل زيدان ديدده مسدئولي  غيدر        اما اگر سرپرس  تعهد را اجدرا ن . اجراي آن با سرپرس  مي باشد

اما در دکترين حقوقي فرانسه، خود صغير نيز به جبران خسارت ناشدي از عمدل سرپرسد  تعهدد پيددا      . قراردادي دارد
ديدده بدا دو    ي دکترين در حر  مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غير اسد  تدا زيدان    کند و اين يکي از ادله مي
 .ه رو باشدرو ب« مستول»

ديده متعهد به جبران خسارت باشد آيا خدود   جا ممکن اس  اين ترديد مطر  شود اگر محجور در مقابل زيان در اين. 2
ولي نيز مستول اس  يا نه؟ در پاسخ بايد گف  با توجه به دکترين موجود در حقوق فرانسه در اين موارد تعهد و دين 

مسدتولي   »اس  و همين تعهد اس  که در حقوق فرانسده بده   « قراردادي»محجور به جبران خسارت، نوعي مستولي  
. باشدد  از حرفي صغير اهلي  استيفا ندارد و اجراي تعهدات با ولي مي. موسوم اس « مدني قراردادي ناشي از عمل غير

ي صدغير بدار    مده در نتيجه اگر ولي به اجراي تعهدات مزبور اقدام نکند، مستولي  قراردادي ناشي از عمل غير که بر ذ
تواندد از جهد  مسدتولي  مددني غيدر       باشدد و خدود ولدي هدم مدي      گردد مان، از مستولي  غير قراردادي ولي نمي مي
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در فرضي نيز که بر حسب قرارداد غير، مکلف به اجراي تعهدات شده باشدد، عقدد بدين    

هم بيگانه از عقد گونه که غير  همان. ديده از اين عقد بيگانه اس  مستول و غير اس  و زيان

قانون تجدارت پديش   ( 333)به عنوان مثال در ماده . ديده اس  منعقد شده بين مستول و زيان

تواندد حمدل کاالهدايي را کده بده وي سدپرده شدده اسد  بده           بيني شده اس  که متصدي مي

( فرسدتنده )متصدي ديگري مأموري  دهد تا وي حمل نمايد، در صورتي که صاحب کداال  

تحويل دهدد و  ( الف)رداد حمل و نقل کاالهاي خود را به شرک  حمل و نقل با امضاي قرا

اين کاالها را به وي بسپارد تا حمل نمايدد،  ( ب)با انعقاد قراردادي با شرک  ( الف)شرک  

اقددام بده حمدل کاالهداي     ( ب)در اين مورد اگدر شدرک    . دو قرارداد جداگانه وجود دارد

بل صاحب کاال به عنوان حرف عقدد بدا وي، مسدتولي     در مقا( الف)مزبور ننمايد، شرک  

گونه که مشداهده   همان. خواهد داش ( ب)مدني قراردادي ناشي از عمل غير يعني شرک  

کده قدرارداد اول   ( الدف )شود نسب  به قرارداد حمل و نقل بين صداحب کداال و شدرک      مي

به قرارداد حمل و نقل  آيد و نسب  به عنوان غير، بيگانه به حساب مي( ب)باشد، شرک   مي

ديدده،   که قرارداد دوم اس ، صاحب کاال به عنوان زيدان ( ب)و شرک  ( الف)بين شرک  

 . بيگانه اس 

حال در هر دو فر  فوق خواه غير، قانوناً يا بر حسب قرارداد مکلف به اجرا باشد، هي  

تعهدد و مسدتولي    ديده اصدوالً از جهد  عددم اجدراي      ديده نداشته و زيان قراردادي با زيان

با وجود اين بده نظدر   . ، فق  به مستول به عنوان حرف عقد خود ح  رجوع دارد«قراردادي»

ديدده بتواندد از جهدات ديگدري بدراي جبدران خسدارت بده          رسد اشکالي ندارد کده زيدان   مي

ديدده بدر مبنداي اصدل نسدبي بدودن        بده عبدارتي اگدر چده زيدان     . شخص غير هم مراجعه کند

ي قراردادي با شخص غيدر، اصدوالً نبايدد بده جهد  نقدض        لحاظ فقدان رابطهقراردادها و با 

تعهد به شخص غير مراجعه نمايد، اما با تکيه بدر مبداني ديگدر مانندد مسدتولي  ناشدي از يدد        

                                                                          

 

مسدتولي   »تواندد   ندارد اما مي« مستولي  قراردادي»در نتيجه ولي . ديده مستول به شمار رود قراردادي در مقابل زيان
 .داشته باشد« غير قراردادي
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بده همدين دليدل در    . تواند به غير مراجعده کندد   مي« غير قراردادي»ضماني و مستولي  مدني 

ديده هم ح  رجوع بده مسدتول و هدم     اره داش  که زيانتوان به مواردي اش حقوق ايران مي

مداده  . کندد  مخصوصاً جايي که غير يد ضماني بر مال غير پيدا مي. ح  رجوع به غير را دارد

اي از ايدن وضدعي  اسد  کده مشدابه حکدم آن در مداده         قانون مدني متضدمن نمونده  ( 323)

داندان فرانسدوي و    به زعم حقدوق نيز وجود دارد و ( 213)قانون مدني فرانسه و ماده ( 1113)

با پدذيرش ايدن   . باشد اي از مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غير مي مصري اين نمونه

اي از مستولي  مدني قراردادي ناشدي از عمدل غيدر را بده دسد  داد کده        توان نمونه نظر مي

 .ديده ح  مراجعه به مستول و غير، هر دو را دارد زيان

 ل به غيرحق رجوع مسؤو. 4-2

ديده به مستول مراجعه نمود و بر مبناي مستولي  مدني قراردادي ناشدي از   چنانچه زيان

 ,Martini. )فعل غير، خسارت خويش را درياف  کرد، مستول ح  رجدوع بده غيدر را دارد   

اين رجوع گاهي بر مبناي قرارداد بدوده و ندوعي دعدواي مسدتولي  قدراردادي      ( 98 :2000

در اين موارد اگر غير بر حسدب قدرارداد مکلدف    . ي غير قراردادي دارد اس   و گاهي جنبه

ي خود ح  حر  دعواي مسدتولي    به اجراي تعهدات عقد اصلي شده باشد، مستول به نوبه

( 333)چنانچده حبد  مداده    . مدني قراردادي ناشي از فعل شخصي عليه غير را خواهد داشد  

رجوع به متصددي دوم بده عندوان غيدر بدر      قانون تجارت متصدي اول به عنوان مستول، ح  

اما اگر در مستولي  مدني قراردادي ناشدي از  . مبناي مستولي  ناشي از فعل شخص را دارد

عمل غير، تکليف غير به اجراي تعهدات عقد اصلي بر مبنداي قدانون باشدد، مسدتول پدس از      

. دارد ديدده، حد  حدر  دعدواي مسدتولي  مددني قهدري عليده غيدر را          جبران خسارت زيان

ي محجدور   چنانچه اگر ولي براي محجوري اتومبيلي بخرد، تعهد به پرداخد  ثمدن بدر ذمده    

باشدد کده در صدورت کوتداهي،      اس ، اما حب  قانون ولي مکلف به اجراي تعهدات وي مي

تواند بر مبناي مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غيدر بده امدوال محجدور      ديده مي زيان

محجور نيز پس از پرداخ  خسارت از اموال خدود  . را درياف  دارد مراجعه کند و خسارت

: 1، ج1113سدنهوري،  . )تواند تح  عنوان مستولي  مدني قهري بده ولدي مراجعده کندد     مي

221) 
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ديده حد    گونه که قبالً مطر  شد در مواردي زيان ي قابل توجه اين اس  که همان نکته

وارد اگر به غير، مراجعه کندد و خسدارت خدويش    در اين م. مراجعه به مستول و غير را دارد

را بر مبناي مستولي  قهري درياف  دارد، غير، ح  مراجعده بده مسدتول را نخواهدد داشد       

 . مگر اينکه ثاب  کند خود مستول در اين امر نقش داشته اس ( 123: 1323کاتوزيان، )

 

 گيري نتيجه

کدي از اقسدام مسدتولي  مددني     مستولي  مدني قراردادي ناشي از عمل غير بده عندوان ي  

ناشي از عمل غير، توس  دکتدرين در ادبيدات حقدوق تعهددات فرانسده حدر  شدده اسد  و         

امروزه توجيه مستولي  مدني مندرج در برخي از قراردادها با اين نهاد حقوقي صورت مدي  

دکترين اگر چه در حقوق فرانسه در هي  قانوني صراحتاً به اين نهاد اشاره نشده ، اما . پذيرد

در حقوق ايران نيز مقررات مشابهي وجدود دارد کده   . اقدام به حر  چنين نهادي کرده اس 

بدديهي  . توان با توجه به دکترين حقوقي فرانسه اقدام به حر  ايدن ندوع مسدتولي  نمدود     مي

ي هميشدگي حقدوق مسدتولي  مددني بدراي پوشدش دادن        اس  اين اقددام نشدان از دغدغده   

به عبارتي مشکل اين اسد   . ديده با يک مستول معسر اس  زيان خسارت و عدم رويارويي

ها انتظار در زمان اجراي حکم با معسري بينوا رو به رو نگدردد کده    ديده پس از سال که زيان

هداي   يکي از حرق مقابله با اين وضدعي  افدزايش مسدتولي    . جبران خسارت را منتفي نمايد

قدانون مسدتولي  مددني قسدم     ( 2)ايران در ماده در حقوق . باشد مدني ناشي از عمل غير مي

اول مستولي  مدني ناشي از عمل غير يعني مستولي  مراقب نسب  به اعمال شخص تحد   

قسم دوم يعني مستولي  مدني متبوع ناشي از عمل تاب، مطر  شدده  ( 12)مراقب  و در ماده 

راردادي ناشدي از  اما در مواردي توجيه برخي از مستولي  هدا بدا مسدتولي  مددني قد     . اس 

قدانون تجدارت توجيده مسدتولي      ( 333)چنانچده در مداده   . عمل غير، بيشدتر سدازگار اسد    

متصدي اول ناشي از نقض تعهد توس  متصدي دوم با مستولي  مددني قدراردادي ناشدي از    

همچنين در مواردي که سرپرس  محجوري از اجدراي تعهددات   . باشد عمل غير سازگار مي

زند، حبيعتاً سرپرس ، مستولي  غير قراردادي دارد، امدا   حجور سر باز ميناشي از قرارداد م

ي محجور را از جهد  مسدتولي     رسد بتوان ذمه در راستاي تأمين جبران خسارت به نظر مي
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در اين راستا دکتدرين  . ديده مشغول دانس  مدني قرارداديِ ناشي از عمل غير در مقابل زيان

ي  که رويده  چنان هم. تواند اقدام به شر  و بس  آن کند اد ميدر حقوق ما با شناسايي اين نه

هدا را بدا چندين نهدادي يعندي مسدتولي  مددني         تواند پذيرش برخدي از مسدتولي    قضايي مي

اي بدراي اقددام بعددي     تواندد زمينده   ايدن امدر مدي   . قراردادي ناشي از عمدل غيدر توجيده کندد    

گونه که در برخي از  همان. ين خصوص کنداي در ا قانونگذار باشد تا اقدام به تدوين مقرره

ايدن عمدل   . کشورهاي اسالمي مانند مصر قانون مدني اقدام به شناسايي اين نهاد کرده اسد  

 . تواند به غناي ادبيات حقوق تعهدات ايران به ويژه حقوق مستولي  مدني کمک کند مي
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