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Abstract 

The barriers to civil liability are divided into two categories. The factors in which 

the requirement of responsibility and the civil liability elements (detriment, tortuous 

act, and causality) are not complete and has been harmed by one of the pillars of it. 

There are other factors that despite the existence of all the civil liability elements, 

civil liability is removed from them due to lawful and legal reasons. When 

measuring the proportion of the first group of factors to the reasons of liability we 

obtain specialized departure, and when measuring the proportion of the second 

group of factors to the reasons of liability we obtain allocated departure. This 

differentiation has some effects. The relation between the two categories and the 

evidence of liability “´Alal yadi ma akhaztu hatta tu
`
diyahu” and the rule “man 

atlafa malal ghayr fahuwa lahu zamin” and the rule “la zarar wa la zirar” is the 

relation between allocation and specialization. Although there was no specific 

confirmation of some of the factors of prohibition of civil liability, it can be 

concluded from the words of the jurists and Imam Khomeini (R.A.). 
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سنجی موانع مسئولیت مدنی با ادلۀ ضمان قهری با تکیه بر دیدگاه  نسبت

 حضرت امام خمینی )ره(

 9محمد مهریار، *1محسن واثقی

 . استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، ایران1

 قم دیمف. مدرس مدعو گروه حقوق دانشگاه 2

 
 (9/3/1931 ؛ تاریخ پذیرش:21/9/1931تاریخ دریافت: )

 

 كیدهچ

. عواملی که مقتضی مسئولیت و ارکان مسئولیت مدنی )ضرر، فعل دنشو یم  میتقسموانع مسئولیت مدنی به دو دستۀ کلی 

زیانبار و رابطۀ سببیت( در آنها تمام نیست و به یکی از ارکان آن خدشه وارد شده است؛ عوامل دیگری نیز وجود دارند 

. در شود یمۀ دلیل شرعی و قانونی، مسئولیت مدنی از آنها برداشته واسط بهی، که با وجود تمام بودن ارکان مسئولیت مدن

سنجی دستۀ دوم باا ادلاۀ ضامان، باه      سنجی میان عوامل دستۀ اول با ادلۀ ضمان، به خروج تاصصی و در نسبت نسبت

علی الید ما »دلۀ ضمان: . رابطۀ این دو دسته با اشود یمکه آثاری بر این تفکیک بار  میکن یمخروج تاصیصی دست پیدا 

ۀ تاصیص و تاصاص  رابط «الضرر و الضرار»و قاعدۀ « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»و قاعدۀ « اخذت حتی تادیه

در برخی از عوامل منع مسئولیت مدنی، تصریح خاصی در این زمینه وجاود نداشات، باا وحادت ماالک       اگرچهاست. 

 .رحوم امام خمینی برداشت کرداین نتیجه را از کلمات فقها و م توان یم

   واژگا  ک یدی

 .عوامل منع مسئولیت مدنی، فقدان مقتضی، مسئولیت مدنی، وجود مانع
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 1022، بهار 1، شمارۀ 11های فقهی، دورۀ  هشپژو
 )مقاله پژوهشی( 991-910ات صفح
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 مقدمه. 1

 یها وهیشحقوق خصوصی متکفل بحث زیان و  یها شاخهیکی از  عنوان بهمسئولیت مدنی 

واملی مباحاث مرباوط باه مسائولیت مادنی، عا       ۀجبران خسارت زیان وارده است. از جمل

جبران خساارت توسا    . شوند یممنجر که به منع مسئولیت و عدم جبران خسارت  هستند

. ایان  شود یممواجه  ییها تیمحدودگاه با  ،که مسئول پرداخت زیان وارده است زننده انیز

برخای از ایان عوامال     .شاود  یما عوامل منع مسئولیت مدنی شناخته  عنوان به ها تیمحدود

. عاالوه بار ایان ماوارد،     آورد یما موجبات منع مسئولیت را فاراهم   ،سبب فقدان مقتضی به

که با وجود تمامیت ارکان مسئولیت، رفاع مسائولیت مادنی را در     شود یمموانعی نیز یافت 

از جملاۀ عوامال    .میکنا  یما پی دارد. از این عوامل با عنوان عوامل رافع مسئولیت مدنی یاد 

اقادام و  ، دفااع مشاروع،   الف و عمل مالزم باا آن به اذن در ات توان یممنع مسئولیت مدنی، 

 .کرد... اشاره و  ائتمان ۀاحسان و قاعد ۀقاعد

ماهیت مسائولیت   نییسنجی میان آنها، در تب شناسایی دقیق این عوامل، تفکیک و نسبت

حدودوثغور این عوامل و بررسی ماهیت هر یک، هدفی است که ما  مدنی ماثر خواهد بود.

پرساش اصالی آن اسات کاه تفکیاک عوامال رفاع         دنبال آن خواهیم بود. در این نوشته به

ۀ مشاص برای این تفکیاک،  ضابطمسئولیت مدنی چگونه خواهد بود و در صورت وجود 

برخای   که یصورت درۀ فقهی ضمان قهری، به چه شکل خواهد بود. ادلنسبت این عوامل با 

صورتی تاصیصای از   و یا بهۀ ضمان قهری خارج باشد ادلتاصصی از  صورت بهاز عوامل 

شمول ادله خارج شود، آثاری در پی دارد. در این مقاله به این آثار خواهیم پرداخت. بارای  

سانجی   کنیم، سسس باه نسابت   ابتدا عوامل مسئولیت مدنی را معرفی می ها پرسشپاسخ این 

سانجی   بتپردازیم و در انتها باه آثاار ایان تفکیاک را مطاابق باا نسا        آنها با ادلۀ ضمان می

تحلیلای اسات و باا     - توصیفی صورت بهپژوهش  ۀشیوگرفته، اشاره خواهیم کرد.  صورت

 صاورت  باه خاواهیم پرداخات. روش گاردآوری مطالاب      یریا گ جاه ینتباه   هاا  دادهتحلیل 

 .استبوده  یبردار شیفو اینترنتی از طریق  یا کتاباانه
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 تعریف مسئولیت مدنی. 2

بارت است از الزام به جبران ضرر اعم از اینکاه منشاأ   مسئولیت مدنی در معنای عام خود ع

مسئولیت مدنی شامل مسائولیت   ،ضرر وقایع حقوقی یا اعمال حقوقی باشد که در این معنا

الازام  به معنای خاص مسئولیت مدنی  .(03 :1910 یزدانیان،قراردادی و قهری خواهد بود )

به حکم قانون موظف باه انجاام آن    ،انباریزو تعهدی است که متعهد به مناسبت انجام فعل 

ارکان مسئولیت مادنی   .(22 :1911)باریکلو،  او این تعهد ایجاد نشده است ۀاست و به اراد

سببیت. وجود ایان ساه رکان بارای تحقاق       ۀعبارتند از ضرر، فعل زیانبار نامشروع و رابط

 الزامی است. زننده انیزمسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت 

 ف موانع مسئولیت مدنیتعری. 3

 :2219، الساراج . حااالت اباحاه )  دنشو یمموانع مسئولیت مدنی با عناوین ماتلفی شناخته 

( و موجباات  32 :2210، تلمساانی (، اسباب اعفاء )از باین رفاتن( از مسائولیت مادنی )    11

عناوینی است که مواناع مسائولیت مادنی     ۀ( از جمل212: 1022الزحیلی، مسئولیت ) یانتفا

کاه میاان مسائولیت مادنی و ضامان قهاری پیوناد         . از آنجاایی شاود  یما نهاا شاناخته   آ هب

از مسقطات ضمان  توان یمناپذیری وجود دارد، برای تعریف موانع مسئولیت مدنی  گسست

قهری و اسباب مانعیت ضمان نیز بهره برد. ضمان قهری مانند دیگر انواع مسئولیت، مطلاق  

 گوناه   یها و دیگار   شاود  می، ضمان قهری ساق  و در صورت تحقق شرای  خاص یستن

عامل ورود زیاان ناواهاد باود )ارشادی،      ۀمسئولیتی در جبران ضرر و زیان وارده بر عهد

هر شاص مسئولیت ناشی از فعل شاصی خود را بر عهده دارد، ولی  اصوالً .(223 :1939

منجار   ولیتکاه باه مسائ    دگیار  یما گاهی فعل شاصی در شرای  و اوضاع و احوالی انجام 

. به اوصافی که مانع از مترتب شدن مسئولیت به جبران خسارت مالی زیاندیادگان  شود نمی

دوجاان  ) گویناد  مای مواناع الضامان    ،شاود  یما نفاس   ایو به مال  زننده انیزضرر  ۀواسط به

مواناع مسائولیت مادنی را هار      توان یمکه  رسد یمنظر  هر حال به به .(11 :2223، العموش

علات اخاالل در ارکاان      ؛ خواه باه شود یمکه موجب سقوط مسئولیت مدنی دانست سببی 

 به سبب خارجی.   ای مسئولیت مدنی حاصل شود
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 انواع موانع مسئولیت مدنی. 4

در تعیین مصادیق عوامل منع مسئولیت مدنی، اختالف نظار دارناد. برخای ایان      حقوقدانان

جاب و در نهایات اذن معرفای     ۀقاعاد  اقدام، ۀاستیمان، قاعد ۀاحسان، قاعد ۀقاعدموانع را 

امر قانون، دستور مقام از حقوقدانان این عوامل را  یدیگر ۀعد .(11 :1913)لطفی،  اند دهکر

از حاق،   سوءاساتفاده ، اعماال حاق،   دهیاندیزصالح قانونی، دفاع مشروع، اضطرار، رضایت 

  .(112 :1932رحیمی،  - صفایی) اند دانستهاکراه و اجبار و غرور 

 ۀ. دسات اناد  دهکار حوم دکتر کاتوزیان به دو دسته از عوامل منع مسئولیت مدنی اشاره مر

اجرای  ۀالزماز افعال با وجود زیان به دیگری، چون  یا پاره. هستند کننده هیتوجاول شرای  

و هماه آن را مبااح    آورد ینما مسئولیتی باه باار    ،حقی است که قانون به شاص داده است

است یا به دلیل حکم قاانون،   گرفتهلحاظ طبیعت کاری که انجام  نیز به. ولی گاه رنداشم یم

نامید یاا   «نامشروع»فعلی را که در شرای  عادی ممنوع و سبب ایجاد ضمان است  توان ینم

تقصیر شمرد. در چنین ماواردی مرتکاب قابال سارزنش نیسات و جباران خساارت از او        

ه دفاع مشروع، حکم قانون یا مقاام صاالح،   ب توان یماین عوامل  ۀ. از جملشود ینمخواسته 

 :1913)کاتوزیاان،   کرداشاره  دهیاندیزرضایت  و اجبار یا اکراه، غرور، اضطرار، اجرای حق

دیگر از عوامل اسباب خارجی هستند که موجب منع مسئولیت مدنی و انتفاای   ۀدست .(911

ارت از: قوای قااهره، فعال   خواهند بود. این عوامل عب زننده انیزسببیت میان ضرر و  ۀرابط

اول از  ۀدسات بناابراین   .(011 :1913)کاتوزیاان،   هساتند  دهیا اندیزشاص ثالث و تقصایر  

و رکان دوم   باشاد  مای اسباب منع مسئولیت مدنی، فعال زیانباار نامشاروع را مشاروعیت     

و رکان ساوم    زناد  مای  هم دوم سببیت را بر ۀدستو  کند یممسئولیت مدنی را دچار اخالل 

 .  کند یمت مدنی را ماتل مسئولی

باا عامال دیگاری نیاز      ،عالوه بر دو دسته از عوامل منع مسئولیت مادنی  رسد یمنظر  به

مواجه باشیم. این قسمت عبارت است از عامل یا عواملی که بر فارض تماام باودن ارکاان     

مسئولیت مدنی در آنها منتفای اسات. در ماورد     ،قانونگذارموجب حکم  به ،مسئولیت مدنی

استیمان و شرط عدم مسئولیت با چنین عواملی مواجه هستیم. در این دو مورد ارکان  ۀدقاع
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مسئولیت جبران خسارت از عامل زیان، برداشاته  این مسئولیت مدنی تمام است و با وجود 

 شده است. 

اول عبارتناد   ۀدسات  شود: میکلی تقسیم  ۀبنابراین عوامل منع مسئولیت مدنی به دو دست

کامال در   طور بهمقتضی مسئولیت در آنها تمام نیست و ارکان مسئولیت مدنی  از عواملی که

دوم عبارتند از عواملی که ارکان مسئولیت مدنی در آنها تمام  ۀو دست ندارداین دسته وجود 

 .  دشو یماست و با تمامیت مقتضی مسئولیت، مانعی موجب عدم تحقق مسئولیت مدنی 

  . فقدان مقتضی مسئولیت مدنی1. 4

عبارتند از اذن در اتالف، دفااع مشاروع،    ،شود یماسبابی که موجب مشروعیت فعل زیانبار 

یک از این عوامل به مشروعیت  احسان، دستور مقام صالح یا حکم قانون و اجرای حق. هر

ساببیت در   ۀهمچنین انتفای رابطا  .(211 :2212 جاد الحق،خواهند شد. )منجر فعل زیانبار 

گهاانی  ان ۀقاهره یا حادث ۀ. وجود قوّشود یمجب انتفای مسئولیت مدنی مو ،مسئولیت قهری

 فریاز نصارۀ،  با شرایطی، انتفای رابطه ساببیت را در پای دارد )   دهیاندیزو تقصیر دیگری یا 

2220: 22). 

 وجود مانع در تحقق مسئولیت مدنی. 2. 4

نی و الازام باه جباران    باید مسئولیت مد القاعده یعلمقتضی مسئولیت تمام باشد،  که یهنگام

کاه ماانع تحقاق     ناد یآ یما تمام باشد. اما گااهی عاواملی پدیاد     زننده انیزخسارت توس  

اماا عاواملی    ،. در این فرض ارکاان مسائولیت مادنی تماام اسات     شوند یممسئولیت مدنی 

. این عوامل عبارتند از شود یم دهید انیزموجب رفع آن و معافیت از جبران خسارت توس  

 تمان و شرط عدم مسئولیت.  ائ ۀقاعد

. شاود  محساوب نمای   ،ضامن تلف مالی که نزد او امانت است ،اصل این است که امین

سببیت  ۀمقتضی مسئولیت در مورد امین تمام است و او با وجود ضرر و فعل زیانبار و رابط

باید مسئول شناخته شود. اذن مالکی یا شارعی نیاز مجاوزی بارای مشاروعیت       القاعده یعل

که اذن ماالکی یاا قاانونی، اذن در     ، چرانیستگرفته توس  امین  یدن به اتالف صورتباش
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اتالف نیست تا مجوزی برای عدم مسائولیت اماین تلقای شاود. حاال باا وجاود تمامیات         

 .  کند یممانعی در تحقق مسئولیت مدنی نقش ایفا  عنوان بهائتمان  ۀمقتضی، قاعد

شارط عادم   تدالل جااری اسات.   همین اسا  ،در خصوص شرط عدم مسئولیت نیز

موجب آن و با توافق  که بهمستقل  صورت بهشود یا  محسوب میمسئولیت شرط ضمن عقد 

کناد )نکاویی،    یبیننده احتمالی، مسئول خسارت را از پرداخت آن معاف م طرفین عقد، زیان

کلی دو نظریه در باب شرط عدم مسائولیت   طور به(. در حقوق کشورهای غربی 23: 1932

ان شده است. یکی نظریۀ توصیفی بودن شرط عادم مسائولیت و دیگاری نظریاۀ دفااعی      بی

بودن این شرط. در دیدگاه توصیفی، شرط عدم مسئولیت با توصیف تعهد و وظیفۀ طرفین، 

ایجااد   قابالً . اما در نظریۀ دفاعی، چنین شرطی مسئولیتی را که شود یممانع ایجاد مسئولیت 

. در حقوق ایران نیاز بایاد گفات در اثار شارط عادم       کند یمشده است، محدود یا برطرف 

مسئولیت مندرج در قرارداد، اصل تعهد مقید و منوط به شرط عدم مسائولیت یاا حاذف و    

شاود و   ؛ بلکه تعهد ایجاد میندنک ینمو مبانی و ارکان و شرای  عقد تغییر  شود ینماصالح 

صل تعهد به قوّت خود باقی اسات و  مبانی و ارکان خود را دارد و با شرط عدم مسئولیت، ا

مسئولیت ناشی از نقض تعهد از بین رفته است و مسئول، از پرداخت خسارت معاف  صرفاً

بر فرض پذیرش شرط عدم مسئولیت در مورد مسئولیت (. 92-13: 1932)نکویی،  شود یم

 . چارا کاه مقتضای   کناد  یما مانعی در تحقق مسئولیت مدنی عمل  عنوان بهقهری، این شرط 

ساببیت در   ۀضرر، فعل زیانبار نامشروع و رابط ۀگان سهمسئولیت مدنی که عبارتند از ارکان 

 ،تا خسارت احتماالی آیناده   خواهد بوداین فرض تمام است و شرط عدم مسئولیت مانعی 

 برداشته شود.   زننده انیز ۀاز عهد

 ضمان  ۀموانع مسئولیت مدنی با ادل ۀرابط. 5

. میپارداز  یما ی است که در این قسمت باه آن  ا مسئلهی با ادلۀ ضمان، نسبت موانع مسئولیت مدن

موانع مسئولیت مدنی شامل دو دستۀ فقدان مقتضی مسئولیت و وجود مانع است. رابطاۀ ایان دو   

مان اتلاف ماال    »و قاعدۀ « علی الید ما اخذت حتی تادیه»دسته را با ادلۀ ضمان که شامل قاعدۀ 

 .  مکنی یماست، بررسی « الضرر و الضرار»و قاعدۀ « الغیر فهو له ضامن
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 «علی الید»رابطۀ موانع مسئولیت مدنی با قاعدۀ . 1. 5

ابتدا به تبیین اجماالی   ،سنجی صحیح میان موانع مسئولیت مدنی و این قاعده نسبت منظور به

هار چاه    آنکاه معناای   باه « علی الید ما اخذته حتی تودیه الی صاحبه» ۀ. قاعدمیپرداز یم آن

محسوب ضامن است که به صاحبش برگرداند، از قواعد مشهور در لسان فقها  ،ان گرفتهانس

 ج، 1021اسات )ناوری،    شدهمرسل از حضرت رسول نقل  صورت به. این روایت شود می

و عمال اصاحاب    کردهو با وجود ضعف در سند، فقها این روایت را تلقی به قبول ( 1: 10

مرحوم اماام خمینای، باا توجاه باه       .(911 :1011اقی، )نر اند دانستهرا جابر ضعف سند آن 

کلای باا وجاود الغاای      ۀقاعدتکرار مضمون این روایت در ابواب ماتلف فقهی و دریافت 

 :1022، ینا یخم) اناد  دانساته  لیدل یبخصوصیت در این موارد، نیاز به بحث سند روایت را 

221).  

دست نگرفتاه   ت ولو اینکه آن را بهاس یزیبر چکنایه از استیالی انسان  ۀید در این قاعد

به هار نحاوی کاه     ،محترم است شرعاًو  بودهکه مربوط به دیگری  یزیهر چباشد. گرفتن 

جاار و مجارور    ۀداخل است. دربار «اخذ=گرفتن»و نیز در عنوان  «ما=چیز»باشد، در عنوان 

نناد وجاوب رد،   علی الید، که متعلق به افعال عام مانند ثبت است یا متعلق به فعل خاص ما

خبار  « علی» ۀمرحوم امام خمینی از آنجا که کلم .(121 :1932فرحی، ) وجود دارداختالف 

آخذ با در نظر گرفتن اعتبارات عقالیی  ۀبرای عینی از اعیان واقع شده است، قائلند که عهد

و این امر احکام عقالیی مانناد جاواز مطالباه و وجاوب خاروج از عهاده        شود یممشغول 

 .(221 :1022،ینیخمرد عین را در پی دارد ) ۀطواس به

سنجی میان موانع مسئولیت مدنی اهمیات   مطلبی که در این قاعده برای نسبت نیتر مهم

علی الیاد ماا اخاذت حتای     »ضمان ۀدر این روایت است. آیا قاعد «اخذ» ۀدارد، مفهوم کلم

ت از ابتادا نباشاد   چه رضاای –مال دیگری بدون رضایت او اختصاص دارد به گرفتن  «تودیه

کاه باا رضاایت    خواهاد باود   یا اینکه شامل مواردی هام   -مانند غصب و چه در ادامه نباشد

در روایت وجود دارد. اولای آنکاه    «اخذ»صاحب مال همراه است؟ دو رویکرد کلی به مفهوم 

اخذ نامید و دلیل این مطلاب را انصاراف اخاذ باه      توان یمتنها گرفتن از روی قهر و غلبه را 
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جایی که استیال  که ظهور در اظهر افراد است. بنابراین نظریه هر اند دانستهگرفتن همراه با زور 

قاعده خارج اسات. اماا رویکارد دوم باا نقاد انصاراف و        ۀاز دایر ،همراه با قهر و غلبه نباشد

ظهور اخذ در معنای سابق، قائل است که گرفتن در روایت، به معنای مطلق استیالی بار ماال   

مرحاوم اماام خمینای اعتباار      .(212: 2 ، ج1910، یمامقاان ) خواهاد باود  س  فاعل ماتار تو

عبارت دیگار   . بهدانند یمعادی از شمول روایت  دی انصرافعقالیی در باب امانت را منجر به 

که باید در گرفتن غلباه و سالطنت وجاود داشاته      ،دانند یمرا نشانگر آن « ید»و « اخذ»نسبت 

 .(221 :1022،ینیخم) شود ینممطلق هر نوع گرفتنی را شامل  صورت بهباشد و روایت 

 .کنیمبا توجه به این مقدمه باید نسبت میان موانع مسئولیت مدنی و قاعده را بررسی 

آن  سااال مشاص است. اماا   الجمله یفخروج امانات شرعی و مالکی از شمول قاعده 

 است یا تاصص؟  تاصیص  صورت بهکه خروج از شمول روایت،  خواهد بود

رو هساتیم. رویکاردی کاه قائال باه       هدر باب امانات مالکی و شرعی با دو احتمال روب

خروج تاصصی قاعده از امانات مالکی و شرعی اسات و رویکاردی کاه خاروج اماناات      

دو گونه برای خروج تاصصی بااب اماناات از   . داند یمشرعی و مالکی را به تاصیص 

و  خواهد بود گذار امانت دیهماننداول آنکه ید امین  استدالل شده است. ،ذیل قاعده

ندارد. این همانندی ید امین احتیاج به همین خاطر است که تصرفات وکیل به اجازه 

کاه مصاداقی    . چراشود یممنجر به خروج تاصصی او از شمول قاعده  ،و ید مالک

« اخاذت »عباارت  دوم آنکه  ؛دیآ ینم وجود به یهمانند  نیابا فرض « علی الید»برای 

که اخذ به غیر ائتمان صاورت گرفتاه اسات اماا      بودهدر روایت منصرف به مواردی 

 .مینام ینماخذ  اساساًاستیالی با اذن مالکانه را 

مواجاه اسات. در ماورد     هایی هر دو شیوه برای اثبات خروج تاصصی امانات با اشکال

دال  ،است و چنین تنزیل شرعیوجدانی ید امین غیر از ید مالک  صورت بهاول باید گفت، 

 ،ید امین و ید صاحب مال وجود ندارد. تصرفات وکیل نیز به دلیل اذن ساابق  یهمان نیابر 

که انصراف امانات شرعی  احتیاج به اجازه ندارد. در مورد دوم نیز انصراف باطل است. چرا

 .(32 :1021علی الید به دلیل غلبه در وجود صحیح نیست )الفقیه،  ۀو مالکی از قاعد
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خاروج امانات ماالکی و شارعی را      ،از کتاب الغصب 19 ۀمرحوم امام خمینی در مسئل

 ۀادلا از  . ایشان امانت شرعی و مالکی را تاصیصااً اند دانستهضمان  ۀتاصیص ادل ۀواسط به

 .(991 :9 ج ،1021، ینیخم) دانند یمضمان خارج 

« علای الیاد  » ۀع و ... ذیال قاعاد  از سایر موانع مسئولیت مدنی مانند احسان، دفاع مشرو

علی الید بحث شده و برای موضاوع   ۀبحث مستقلی صورت نگرفته است. آنچه تحت قاعد

اماا   ؛علی الید با اماناات شارعی و ماالکی باود کاه گذشات       ۀاست، نسبت به قاعدمفید ما 

 صاورت  باه در کتاب فقهای    ،سنجی میان سایر موانع مسئولیت مادنی باا ایان قاعاده     نسبت

 ی وجود ندارد.تفصیل

رویکردی عقالیای اسات. باا وجاود ضاعف       ،رویکرد مرحوم امام خمینی به این قاعده

روایت و عدم تشریع جدید، بر فرض صدور چنین روایتی، این قاعده اشعار باه ارتکاازات   

عقال استیالی بار   ۀسیر .(029 :1011)خمینی،  ندارد یپعقالیی دارد و تعبد جدیدی را در 

که بادون اذن صاورت گرفتاه باشاد و      داند یمر صورتی مستوجب ضمان مال دیگری را د

: 0ج ، تاا  یبا )خاویی،   کناد  یمحکم به ضمان در استیالی همراه با قهر و غلبه و بدون اذن 

که اذن  . در صورتیشود یم تر واضحعقال تصویر موانع مسئولیت مدنی  یبنابا وجود  .(021

 ،ن شارع با وجود شرای  باه اتاالف داده شاود   اذ ای به اتالف از طرف مالک صورت بگیرد

مانند دفاع مشروع، همچنین در صورت صدق عنوان محسن بر فعل و فاعال و وجاود اذن   

د. در کار عقاال حکام    یبناا عدم ضامان را مساتند باه     توان یمقانونی از طرف قانونگذار، 

عین یا بدل  که یماداموجود دارد تا  دی صاحبصورت استیالی بر مال دیگری، ضمانت بر 

 اتاالف  در شاارع  اذن یاا  او اذن ۀواساط  باه  اگر ،دیگری مال بر استیالی آن را رد کند. حال

 و وارده ضارر  میاان  کاه  صاورتی  در. باود  خواهناد  خارج ضمان به حکم از تاصصاً باشد،

 مسائول  را ظااهری  عامال  عقاال  ،نیاز  باشاد  نداشته وجود سببیت ۀرابط ،ظاهری ۀزنند انیز

 دیگاری  ماال  بار  اساتیالی  صدق عدم موجب ،خود علیه دهید انیز اقدام ابراینبن. دانند ینم

 باه  و دهاد  رخ رمترقباه یغ و ناگهاانی  ۀحادث که جایی اما. بود خواهد ضمان رافع و شود یم

 ضامان  ماانع  آن را یاا  دانناد  یم قاعده تحت را موردی چنین عقال آیا شود،منجر  مسئولیت
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 ،و پاسخ به تمامی موارد منع ضمان یبند جمعدر  ؟کنند یم خارج قاعده ذیل از و اند دانسته

عقال باشد، دلیل لبی اسات و بایاد باه قادر متایقن       یبنا ،باید گفت اگر مستند اصلی قاعده

د. قدر متیقن در فرض ما، استیالی باا قهار و غلباه و بادون اذن در اتاالف اسات.       کراکتفا 

دلیال   ه اسباب اباحاه و اساباب معافیات باه    از جمل ،بنابراین خروج موانعی که پیشتر گفتیم

تاصصای   صورت بهوجود اذن یا برهم خوردن رابطه سببیت و عدم انتساب استیال به آنان، 

 ،ائتماان  ۀاز شمول قاعده خارج است. اما در موارد موانعی مانند قاعد ،یا در حکم تاصص

عقال اذن در  ۀت و سیربه تقریر پیشین، مشمول قاعده اس با توجهاگرچه امین  که باید گفت

ائتماان   ۀباا توجاه باه ناص شارعی، قاعاد       ،آورد یما  حسااب  بهاستیال  آن راانتفاع و مانند 

  علی الید است. ۀماصص قاعد

 «من اتلف»رابطۀ موانع مسئولیت مدنی با قاعدۀ . 2. 5

ی تلف کردن مال دیگاری بادون اذن و رضاای اوسات. خاواه از روی      امعن اتالف به ۀقاعد

مد باشد یا بدون آن و نتیجه اعمال این قاعده، ضمان و مسئولیت کسی است کاه  قصد و ع

موجب تلف مال غیر شده است. بنابراین چناچه شاصی بدون اذن یا رضای غیر ماال او را  

صاورت متلاف ضاامن     تلف کند و کسی که تلف کرده قصد احسان نداشته باشاد، در ایان  

باه   متاأخر . این قاعد نزد فقهاای متقادم و   ندکاست که مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد 

 ۀادلا  .(11 :1911آمده است )بهرامای احمادی،   « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»عبارت 

بِمِثْهلِ مَها    هِیْعَلَفَاعْتَدُوا  کُمْیْعَلَی اعْتَدَفَمَنِ »بقره  ۀسور 130 ۀ. آیهستنداتالف ماتلف  ۀقاعد

 .(910 :1911 ،یحلا )عالماه   اناد  دهکار دارک ایان قاعاده ذکار    م ۀرا از جمل« کُمْیْعَلَی اعْتَدَ

همچناین   .(299 :23 ج ،1023، یعاامل  حار  :روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است )رک

مرحوم اماام خمینای    .(10 :1022الغطاء،  کاشفادعای اجماع نیز بر این قاعده وجود دارد )

 ج ،1021 ،شارع نیسات )خمینای   ساتیتأس که از دانند یمعقالیی  یا قاعدهاتالف را  ۀقاعد

 .دانند یمعقال شاصی را که موجب تلف شدن مال دیگری شود، ضامن  .(123 :9

 یماورد در هر  بلکه، ستین یخاصاست و ماتص به باب  یکل یا قاعدهقاعدۀ اتالف، 

فقهاا در کلماات    .شاود  یما ، قاعده شامل آن ردیگصورت  یمحترمنسبت به مال  یاتالف که
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: اتاالف باه مباشارت و اتاالف باه تسابیب و در       اند کردهتالف را به دو قسم تقسیم خود ا

مباشرت آن است که نسابت   ۀ: قاعده و ضابطاند فرموده گونه نیاتعریف مباشرت و تسبیب 

سبب آن است که اگار   ۀ: ضابطاند گفتهاو صادق باشد و در تعریف سبب  ۀتلف کردن دربار

کن علت تلف غیر آن است مانند کندن چااه بار سار راه    ، لیشد ینمسبب نبود تلف حاصل 

 .(3 :1919دیگران )مشایای، 

پارداختیم.  « من اتلف مال الغیر فهاو لاه ضاامن   » ۀتا به حال به مستندات و مفهوم قاعد

سنجی میان این قاعده با موانع مسئولیت مدنی بسردازیم. از آنجاا کاه در    اکنون باید به نسبت

است، کارکرد ایان قاعاده در اساباب     شدهمباشرت و تسبیب تقسیم اتالف به  ،کلمات فقها

. اسباب معافیت از مسئولیت مدنی کاه  شود یمبیش از پیش نمایان  ،معافیت مسئولیت مدنی

مستقیمی با این قاعده  ۀ، رابطکرد یم دار خدشهسببیت را  ۀرکن سوم مسئولیت مدنی یا رابط

ف توس  شاص ثالث و به امر دیگری صاورت  که اتال کننده در مواردی دارد. صدق اتالف

، بار عامال ظااهری ضارر     اسات  قوای قاهره به انجام رسیده ۀلیوس بهگرفته است یا اتالف 

سبب اقاوی از مباشار باشاد، نسابت تلاف و احکاام        که یهنگام چراکه عرفاً ؛صادق نیست

ین باب که اتالف مال از ا ،نیز دهید انیز. در مورد اقدام شود ینممترتب بر آن به مباشر داده 

، یخالصا ) مکنای  یما حکام  واقعای   ۀزنناد  انیزغیر صورت نگرفته است، به عدم مسئولیت 

 ،دیا آ یما دسات   کننده که از این قاعاده باه   عرفی در تعیین اتالف ۀهمین ضابط .(32 :1011

اهمیت این قاعده در ارتباط با موانع مسائولیت مادنی اسات. مرحاوم اماام نیاز        ۀنشاندهند

بنابراین ایشان  .(101 :1 ج ،1011)خمینی،  دانند یمالف را در صورت اقدام منتفی صدق ات

 .ستنددان یممقتضی ضمان را در این موارد منتفی  عملدر نیز 

، بایاد باه ارتبااط مواناع دیگار      زد یما هام   ساببیت را بار   ۀرابطپس از ذکر موانعی که 

نیاز باا ایان قاعاده بساردازیم.       کردیم(اسباب اباحه یاد  عنوانا ب هاکه از آن)مسئولیت مدنی 

که مالک اذن در اتالف باه دیگاری داده اسات،     در جایی« من اتلف مال الغیر» ۀاعمال قاعد

داشاته   اذنکننده بر موردی که شاصی در اتالف مال دیگاری   که اتالف صادق نیست. چرا

ع نیز همین در مورد احسان و دفاع مشرو (.11: 2، ج 1011 ،یاصفهانصادق نیست )است، 
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 زننده صادق نیست؛ چه تکوینااً  کننده در این موارد بر زیان مسئله جاری است. صدق اتالف

عبارتی در تمامی این موارد اساباب اباحاه    دفاع مشروع. به ۀو چه به جعل شارع مانند مسئل

و در احساان  اذن شاارع باه اتاالف    عبارت دیگر،  از شمول قاعده خارج هستند. به تاصصاً

از خود برای حفظ نفس و مال، اگرچاه مبتنای بار مباانی عقلای و تزاحماات       مشروع دفاع 

موجاب   ،در ایان موضاوع  تارخیص شاارع   اسات؛ صاراحت    ماوارد  گوناه  نیی در ایعقال

فقادان مقتضای مسائولیت باه ایان       د.بومشروعیت عمل و فقدان مقتضی مسئولیت خواهد 

ۀ ادلاۀ ضامان خاارج    ریا دااز  تاصصااً ضمان تمام نیست و این عوامال   اساساًمعناست که 

و فعل شاص ثالاث   دهید انیزکه سبب اقوای از مباشر است، مانند اقدام  در مواردیهستند. 

که در هر جا سبب اقاوی از   چرا ؛از شمول قاعده خارج است تاصصاًاسباب معافیت  ،نیز

را  مسئلهاین فقیهان دلیل  .(10 :1010، یلنکران) شود یممباشر باشد، ضمان از مباشر منتفی 

 .(000 :1021ینی، ی)نا اند دانستهزننده  عدم صدق حقیقی متلِف بر زیان

علی الید در ارتبااط باا    ۀمن اتلف و قاعد ۀلحاظ عدم تفاوت بنیادین میان قاعد به اصوالً

. شاود  یما در اینجا نیز پیااده   شد،موانع مسئولیت مدنی، تمامی مباحثی که در سابق بررسی 

من اتلف باه تاصایص اسات و ناه      ۀقاعدامانات شرعی و مالکی از تحت بنابراین خروج 

 تاصص.

 «الضرر و ال ضرار»رابطۀ موانع مسئولیت مدنی با قاعدۀ . 3. 5

الضرر و » ۀمسئولیت مدنی وضمان دارد، قاعد ۀیکی از قواعد فقهی که آثار فراوانی در زمین

. ایان  اسات ز حضرت رسول اکرم مدرک اصلی این قاعده، روایت منقول ا بوده که «الضرار

معاروف   ۀطور اختصاصی باه نقال قضای    ؛ گاه بهشود میکلی تقسیم  ۀروایات که به سه دست

، گاه در موارد معینی از این عبارت استفاده شاده و گااهی بادون    پردازد یمبن جندب  سمرۀ

 ج ،1023به ذکر این قاعده پرداخته شده اسات )بروجاردی،    ،منفرد صورت بهذکر متعلق و 

یکی از مادارک ایان    عنوان به ،نیز اند آیات قرآنی که در موارد خاصی بیان شده .(1200 :29

 وَ» (،299بقره: ) «بِوَلَدِهِ لَهُ مَوْلُودٌ ا وَ بِوَلَدِها والِدَةٌ تُضَارَّ ا». آیانی نظیر اند شمار آمده قاعده به

 ضِراراًتُمْسِکُوهُنَّ  ا وَ بِمَعْرُوفٍ سَرِّحُوهُنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍأَمْسِکُوهُنَّ فَ أَجَلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّساءَ طَلَّقْتُمُ إِذا
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 فَإِنَّههُ  تَفْعَلُهوا  إِنْ وَ دٌیرَههِ  ا وَکاتِهبٌ   ضَهارَّ یُ ا وَ عْتُمْیَتَبا إِذا أَرْهِدُوا وَ» (،291)البقره:  «لِتَعْتَدُوا

کاه   مواجهناد و همگی با ایان اشاکال    اند شدهذکر  ندمست عنوان به (212البقره: )«بِکُمْ فُسُوقٌ

به سایر موارد وجود ندارد است، وجهی برای تعمیم این موارد که در آیات شریفه ذکر شده 

 .(10 :تا )قمی، بی

الضرر در  ۀصرف نظر از مفهوم ضرر و ضرار، چند رویکرد اصلی نسبت به مفاد قاعد

 خواهد شد:اختصار بیان  صورت به اثبات مسئولیت مدنی و ضمان وجود دارد که

الضرر و الضرار، تحریم  ۀین معنا که منظور از جمله احمل نفی در الضرر بر نهی: ب. 1

فعل ضرری است. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی مبادع ایان نظریاه اسات کاه از آیاات و       

 ؛(11 :1012)اصفهانی، اند کردهشواهدی را بر این نظریه بیان  ،روایات

ر غیرمتدارک: به این معنا که ضرری که جبران نشود، در شریعت اسالمی وجاود  . نفی ضر2

ی ماورد است و در نظر شارع  کرده، افراد را ملزم به جبران ضرر حکم نیاندارد. شارع مقدس با 

 (؛11جبران آن نباشد )نراقی، پیشین:  بهی ضرر برساند و ملزم گریدی به کس که ستین

 شاده عنا که در اسالم حکم ضرری توس  شاارع وضاع ن  ین مه انفی حکم ضرری: ب. 9

حکم در عبارت الضرر و الضارار، وجاود حکام     ۀاست. این نظریه با در تقدیر گرفتن کلم

، اگار  شاود شارع صاادر   یۀناحاز  که یحکم. بنابراین هر کند یمضرری را در شریعت نفی 

الضارر   ۀقاعاد  ماردم حاصال شاود، طباق     یبرا یضررآن  یاجرااز  ایمستلزم ضرر باشد 

 :2 ج تاا،  . این نظر توس  مرحوم شیخ انصاری بیان شده است )انصاری، بیشود یمبرداشته 

 ؛(190

ین معنا که شارع با نفی موضوع ضارری، حکام   ه انفی حکم به لسان نفی موضوع: ب. 0

 یاحکاام  یدارا کاه  یموضوعاتضرری را نفی کرده است. به نظر مرحوم آخوند خراسانی، 

 شااود یماابرداشااته  حکمشااانآنهااا باعااث ضاارر بشااوند،   یااۀاول نیعناااور هسااتند، اگاا

 ؛(912: 1013)خراسانی،

داده  حیتوضا باه اختصاار    کاه بر دو مقدماه اسات    یمبتننظر  نیاامام خمینی:  ۀنظری. 1

 :خواهند شد
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. به نظر اند داشته )ص(اکرمرسول  کهاست  یمتعدد فیوظا نیب کیتفکاول،  ۀمقدم -1

هاا و   فرماان  دیا بادر هر مورد  نیبنابراسه نوع مقام است و  یدارا )ص(اکرم، رسول شانیا

نباوت اسات.    )ص(شود. مقام اول رسول خادا  دهیسنجمطلب  نیابا توجه به  شانیا احکام

فق  نقش ساانگو و   شانیاو و  شود محسوب می یاله آور امیپ )ص(اکرم ینبمقام،  نیادر 

امار   یتصدو  استیر )ص(مقام دوم رسول خدا ؛کنند ینم انیباز خود  یزیچمبلغ دارند و 

 رایزدارد؛  یاساسمقام با مقام ناست تفاوت  نیااست.  ییاجرابه اصطالح مقام  ای استیس

را اباالغ   یالها  احکاام نداشات و فقا     یابتکاراز خود  )ص(در مورد ناست، رسول خدا

 دیصاالحد باا   و شاصااً امات،   سیرئ عنوان به )ص(در مقام دوم، رسول خدا یول ،کرد یم

 نیا ادر  )ص(غمبار یپ. اطاعت از اوامار  دیفرما یم ینهو امر و  کند یمخودش دستور صادر 

 یعنا یقضااوت اسات؛    )ص(اکرممقام سوم رسول  ؛مسلمانان واجب است ۀبر هم زینمقام 

ماردم   نیبا با خصومات و مرافعات  ۀ، در مواجهییاجراو  یامبریپ فیوظاعالوه بر  غمبریپ

   ؛نشست یمبه قضاوت  ،زین

 ۀکلما باا   )ع(نیالمامنریام ای )ص(رسول الل ه که یجمالتدوم آن است که در  ۀمقدم -2

 اناًیاحو اگر  ستین یشرع احکام، مراد اند کرده انیب ها نیاو امثال « امر» ای« حکم» ای« یقض»

 رایزخداوند؛  حکمارشاد به  ایمجاز است  ایرود،  کار به یشرع احکام یمعاندر  کلمات نیا

 نیا اآن دو بزرگوار آمده، به  شیفرماحسب مورد در  که( حکم، امر، یقضالفاظ ) نیاظاهر 

در  کاه نیااناد، ناه    مطلب فرموده انیبدر مقام قضاوت  ایهستند  ریامو  حاکم کهعلت است 

 احکاام ، احکاام گوناه   نیا که میدیداول  ۀدر مقدم رایزباشند؛  یالهحالل و حرام  انیبمقام 

دساتور   ایا  بلکاه ، سات ین ینباو  فیوظاا  یفایادر مقام  )ص(غمبریپ یعنی؛ تندسین یعیتشر

 .کند یمصادر  ییقضا حکم ای دهد یم ییاجرا

و  )ص(اکارم مربوط به رسول  ثیاحادو  اتیروادر  کلماتگونه  نیاهر جا  کهنیا جهینت

 کاه  کارد  نیای تع دیبا تیروا کلماتو  حکمشأن صدور  صیتشابا  ،شود یم دهید )ع(یعل

 رینظ یکلماتبا  غالباً که« یاله حکم» ایاست « ییاجراو  یحکومت» حکمدستور،  ای حکمن آ

 .دشو یممشاص  گرید احکاماز « کتب»و « قال»
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در  واقعااً  )ص(غمبار یپ: ناد یفرما یم یریگ جهینتدر  ،مقدمات نیا ذکربعد از  ینیخمامام 

نداده اسات؛   یحکم نیچن بن جندب و سمرۀ یانصارمرد  نیبمقام مااصمه و قطع مرافعه 

نازد   ،و زمامادار آناان باود    سیرئو  نانامسلمبر  حاکم )ص(رسول الل ه کهنظر  نیااز  بلکه

گفتاه   کاه  یمطاالب با توجه باه   مشکل ۀ. چارکند یتعدایشان آمدند تا از ایشان رفع ظلم و 

 )ص(اکارم رساول   یای اجراو  یحکاومت  احکاام  ۀرا از جمل مذکور حکم کهاست  نیاشد، 

در نهایت مرحوم امام خمینی قائل به داللتی برای  .(10 :1 ج تا ، )خمینی، بی میکنسوب مح

 .(020 :1011ایجاد ضمان در قاعده نفی ضرر نیستند )خمینی، 

اصالی ایان بناد     سااال الضارر، حاال باه     ۀپس از بیان ماتصر در ارتباط با مفاد قاعاد 

باا مواناع مسائولیت مادنی      ،شاده در آن  الضرر طبق تمامی مبانی ارئاه  ۀکه رابط میپرداز یم

 چیست؟ 

نامشروعی وجود ندارد، باید به بررسی صدق عرفای و شارعی    که فعل زیانبار جاییدر 

بیاان شاد، در    ساابق ی کاه  هاای  ضرر و اضرار پرداخته شود. صدق ضرر و اضرار با تعریف

باشاد. در   زیاان صاادق   ۀجریان داشته باشد که اساتناد ضارر باه واردکنناد     تواند یمجایی 

که صحت حمل ضرر بر شاصی که اذن در ضرر دارد، صادق نیست، مسائولیت نیاز    جایی

منتفی خواهد بود. بنابراین اگر ضرر نسبت به حق محترم شرعی وارد آید و صادق شارعی   

، هالضرر ناواهد باود. )حماد شارار    ۀیا عرفی بر ضرر وارده نباشد، جایی برای اعمال قاعد

حق اعمال ضرر را داشاته   و عرفاً شرعاً زننده انیزکه  ت دیگر در جاییعبار به .(121 :1011

دیگری مانند اذن در اتالف، تطبیاق   یۀناحشارع مانند دفاع مشروع چه از  یۀناحاست چه از 

. دشاو  یما الضارر منتفای    ۀقاعاد عنوان ضرر در این موارد صحیح نیست و بنابراین جریان 

 ۀمانند لزوم بیع غبن، گااه توسا  اراد   ،ری استذات خود ضره توضیح آنکه حکم گاهی ب

 ۀمقهوره برای حکم ضرری است مانناد ضارری باودن وجاوب وضاوء وگااه توسا  اراد       

بادون اساتیذان از    ،وآمد در جای مشترک خانه مانند جواز رفت ؛شود یمغیرمقهوره ضرری 

ا برخای  بن جندب آمده است. این مورد آخر ر طور که در حدیث سمره همان ؛صاحب خانه

 :1 ج ،1011)هاشامی شااهرودی،    دانناد  یما مرباوط  به استفاده از الضرار در تطبیق حکم 
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جایگاهی برای حادیث   اساساً ،بنابراین در مورد آخر که ضرری با اذن صورت بگیرد .(013

الضرر باقی ناواهد ماند. همچنین در مورد دفاع مشروع که شارع مقدس اذن در دفع ضرر 

تعاارض ضاررین    عنوان بهولو  ،داده است، جایگاهی برای حدیث الضرررا با شروط مقرر 

 نیز مطرح ناواهد شد.  

زیاان مطارح    ۀاما در قسم دیگر از موانع مسئولیت مدنی که انتساب ضرر باه واردکنناد  

طوری که صدق عرفای اضارار باه دیگاری در ماوارد       همین قضیه جاری است. به ناًیعبود، 

اقادام   ۀظاهری منتفی است. فقها در بحث تعارض میان قاعاد  ۀزنند انیزاقدام و امثال آن بر 

 ۀالضارر در معاملا   ۀایشان برای آنکه قاعاد  ۀ. به عقیداند پرداختهو الضرر به همین موضوع 

غبنی کاه باا آگااهی     ۀباید شاص مغبون جاهل به غبن باشد. معامل ،باشد شدنی غبنی اجرا

خارج است، زیرا زیانی که  تاصصاًالضرر  ۀاز شمول قاعد ،ردیگ یمشاص مغبون صورت 

نادارد. )بهرامای   ارتبااطی  مستند به اقدام خود اوست و با حکم شارعی   ،دیآ یمبر او وارد 

 .(291 :2 ج ،1911احمدی، 

 ۀتاصیص شاارع از دایار   ۀواسط در مورد موانعی که مقتضی مسئولیت در آنها تمام و به

خواهاد  موانع با الضرر به نحو تاصیص  باید گفت نسبت این ،مسئولیت خارج شده است

نشده در شریعت  صورت که مطابق بیانانی که مفاد الضرر گذشت، یا ضرر جبران ینه ا. ببود

وجود ندارد و در صورت وقوع ضرر، بایاد باه جباران آن پرداخات یاا حکام ضارری در        

انت در که مال مورد ام شریعت وجود ندارد یا الضرر حکم حکومتی است. حال در مواردی

با توجه به روایات واردشاده  که بدون تعدی و تفری  تلف شود، باید قائل شد  ،دست امین

کاه اگرچاه    چارا  ،زند یمدر مورد امین، این روایات مفاد الضرر را طبق بیان اول تاصیص 

ضررهای وارده باید جبران شود، شارع جبران ضرر را در ارتباط با امین منتفی دانسته است. 

الضرر دانست. به این بیان کاه نفای    ۀدوم نیز عدم ضمانت امین را حاکم بر قاعد طبق بیان

 ۀریا دابااب امانات    ۀادلا حکم ضرری در ارتباط با امین مستلزم آن است کاه گفتاه شاود،    

اماین   یاۀ ناحو در ارتباط با ضرری که از  کند میالضرر را تضییق  ۀقاعدضررهای وارده در 

الضارر بارای    ۀقاعد اساساً. اما مطابق بیان سوم، خواهد کرد، ضمان را منتفی شود یمصادر 
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گفت از باب تعارض ضررین کاه یکای ورود    توان یم تینهادر اثبات ضمان کارایی ندارد. 

 ۀضرر به امین برای پرداخت خسارت و دیگری ضرر وارده به صاحب امانت اسات، قاعاد  

 .(011 :تا الضرر جاری نیست )حائری، بی

 یان انواع موانع مسئولیت مدنی.آثار تفكیک م6

و عواملی کاه   شوند یمتفکیک میان موانعی که موجب از بین رفتن مقتضی مسئولیت مدنی 

مانع در تحقاق مسائولیت مادنی     عنوان بهدر فرض تحقق مقتضی و ارکان مسئولیت مدنی، 

 خواهیم پرداخت.  ه آنها، دارای آثاری است که در اینجا بکنند یمنقش ایفا 

 وجود و نبود رابطۀ دینی .1. 6

 کناد  یما حق پیادا   دهید انیزکه تمام شرای  و ارکان مسئولیت مدنی جمع باشد،  در صورتی

باواهد. به بیاان دیگار عامال ورود زیاان      ،که جبران خساراتی را که به او وارد شده است

دینای   ۀترتیاب رابطا   یان ه اجبران کناد. با   ،تا ضرری را که به بار آورده است شود یمملزم 

مسائولیت   ۀکاه در نتیجا   یا رابطاه ؛ دیا آ یموجود  و عامل ورود آن به دهید انیز)تعهد( بین 

حاال در   .(010 :1913)کاتوزیاان،   شود یم بررسی اثر آن عنوان بهمدنی ایجاد شده است و 

دینای نیاز    ۀکه مقتضی مسئولیت مدنی و ارکان مسئولیت مدنی محقاق نباشاند، رابطا    جایی

مانع مسائولیت مادنی    عنوان به. اما در مورد موانعی که پس از تحقق ارکان، دیآ ینموجود  به

، این سان صحیح ناواهد بود. وضعیت موانعی کاه باا وجاود مقتضای،     کنند یمنقش ایفا 

با وضاعیت ماوانعی کاه مقتضای مسائولیت مادنی را از باین         ،رافع مسئولیت مدنی هستند

ود. در مورد عوامل منع مقتضی مسئولیت مدنی، و دافع آن هستند، متفاوت خواهد ب برند یم

کاه خدشاه    . چراملزم کندت روجود ناواهد آمد تا شاص را به جبران خسا دینی به اساساً

ارکان مسائولیت   نبودبه مقتضی مسئولیت مدنی، خدشه به ارکان مسئولیت مدنی است و با 

ع مقتضای از جاناب   مدنی، جبران خسارت منتفی خواهد بود. بناابراین پاس از اثباات رفا    

که در مورد موانعی که پاس   دینی به جبران خسارت منتفی است. در حالی ۀ، رابطزننده انیز

گوناه نیسات. در ایان     ایان  ،شاوند  یماز وجود ارکان مسئولیت مانع تحقق مسئولیت مدنی 
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با وجود ارکان مسائولیت مادنی تماام اسات.      ،دینی و تعهد به جبران خسارت ۀموارد رابط

دینای   ۀو رابطا  دکنا  یما تنها جبران خساارت را منتفای    ،سئولیت مدنی در این مواردمانع م

که مانع از میان برود، جبران خسارت در صورت  بنابراین در صورتی همچنان موجود است.

پاذیری   بازگشت کند یمآنچه این نظر را تقویت .دیآ یمتمامیت ارکان و وجود مقتضی الزم 

پس از ارتکاب اعمال تقصیری است. اینکه آیا  ،نت به امینپذیری صفت اما و عدم بازگشت

تعدی و تفری  مانع از نفوذ و اعطای وصف امانت به مستودع متجاوز است و همین کاه از  

و  برد یمکلی امانت را از بین  یا به ابدی یمدوباره ودیعه اقتضای طبیعی خود را باز ،بین رفت

که قانون مدنی ایران پاساخ روشانی    بودهالی اد، سایجاد وصف نیاز به اذن دوباره مالک دار

 شود یمکه صفت امانت زائل  اند داده، ولی اکثریت قاطع فقیهان امامیه نظر آن نداده استبه 

ناپذیری صفت امانت در ماورد   بازگشت .(21: 2 ج ،1911)کاتوزیان،  گردد ینمو دوباره باز

و صافت   باوده ی در ماورد او تماام   امین مقصر، نشانگر آن است که مقتضی مسئولیت مادن 

 نقش ایفا کرده است.  ،مانعی در تحقق مسئولیت مدنی عنوان بهامانت 

 . بار اثبات دعوای جبران خسارت2. 6

. خواناده دعاوی   شاود  یماست و هم او خواستار خسارت  دهید انیزخواهان دعوا، شاص 

ر تحقاق اصال مسائولیت    یاا منکا   :به یکی از دو روش از خود دفاع کند تواند یممسئولیت 

به این معنا که ادعا کند یکی از ارکان مسئولیت فاراهم نیسات یاا اعتاراف کناد کاه        شود،

ولی تعهد ناشی از آن به یکی از اسباب ساقوط تعهاد مانناد ایفااء،      ؛مسئولیت محقق است

 تهاتر، ابراء، مرور زمان و غیر آن ساق  شده است. در تمامی این موارد قواعد عمومی اجارا 

« البینۀ علی المدعی و الیمین علی من انکار » ۀقاعد .(391: 1 ج ،1303. )السنهوری، شود یم

( بار 111: 2، ج 1011که جزو مسل مات فقه قضایی مذاهب ماتلف اسالمی است )مراغی، 

ذکر مدعی شناخت معیارهای متفاوتی برای فقها  دهد. اثبات را بر عهدۀ مدعی ضرر قرار می

که اگر دعوا را ترک کند، دعوا خاتماه پیادا    اند کسی دانسته را مدعیمثال  وانعن اند. به کرده

(. با توجاه باه ایان    90: 2، ج 1010کند )یزدی،  ی؛ یا کسی که خالف اصل را ادعا مکند یم

ٌعلیاه و عجاز مادعی از اقاماۀ دلیال،       قاعده هنگام شک در ثبوت فعل زیانبار توس  مادعی 
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، منتظر اقامۀ دلیال توسا    شود ٌعلیه اگر منکر شناخته  مدعیدعوای او رد خواهد شد. اغلب 

و برای نفی مسئولیت از خود و اسقاط حجت طرف مقابل، باه اقاماۀ دلیال     ماند ینممدعی 

(. آنچه باید بررسی شود، شناخت مادعی از منکار   003: 1، ج 1311زند )مرقس،  دست می

ت مدنی است. فرض بحث نیز در در تفکیک میان عوامل منع مقتضی و عوامل رافع مسئولی

توانسته باشد با ادلۀ اثبات دعوا، وجود ضرر، فعل زیانباار   دهید انیزشود که  جایی مطرح می

بارای باری کاردن خاود از      زنناده  انیا زو رابطۀ سببیت را اثبات کرده باشد. در این مرحله 

یت یاا مشاروعیت   در جهت نفای رابطاۀ سابب    زننده انیزمسئولیت، باید اقامۀ دلیل کند. اگر 

 عناوان  باه مدعی است و باید این امر را به اثباات رسااند.    شک یبعامل زیانبار قدم بردارد، 

باید در جهات نفای مسائولیت     زننده انیزمثال اگر زیانی توس  مدعی زیان به اثبات رسد، 

ن فارض  رای مثال در مقام تبرئه، دفاع مشروع را به اثبات برساند. بر مبنای ایبقدم بردارد و 

نفی رابطۀ سببیت کند یا نفی نامشاروع باودن فعال زیانباار، مادعی شاناخته        زننده انیزچه 

که با عوامل رافع مسئولیت مدنی مواجه هستیم، اوضااع شاکل دیگاری     . اما هنگامیشود یم

باواهد در مورد امین یا شاصی کاه دارای قارارداد عادم     دهید انیزکه  . هنگامیکند یمپیدا 

، اقامۀ دعوا کند و طارفین باه وقاوع ضارر اذعاان داشاته باشاند، اماین یاا          مسئولیت است

کاه ماودع    . چنانکه در متون فقهای آماده اسات، هنگاامی    شود یمٌله منکر محسوب  مشروط

)حلی،  شود یمادعای تفری  مستودع را بکند، مدعی محسوب و قول منکر با یمین پذیرفته 

منع مسئولیت مدنی مستند به فقدان مقتضای   (. به هر روی در مواردی که121: 1، ج 1020

است. اما در ماواردی کاه ارکاان مسائولیت      زننده انیزاست، بار اثبات این فقدان مقتضی با 

اثبات شده و منع مسئولیت مدنی مساتند باه ماوانعی مانناد قاعادۀ ائتماان        دهید انیزتوس  

 زنناده  انیا زخواهد بود و  دهید انیزاست، اثبات تعدی و تفری  یا خروج از مفاد قرارداد با 

 .  شود یممنکر محسوب 

 گیری نتیجه. 7

خاصای از جاناب    سیتأسا امام خمینی در باب ضمان قهری قائل به عقالیی بودن و عادم  

در هنگاام مواجهاه باا عاواملی کاه       شود یمموجب  مسئله. این بودندشریعت در این رابطه 
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عقالیی و عرفی را مد نظر قرار دهیم. ضواب   ،شوند یمموجب از بین رفتن مسئولیت مدنی 

ضمان مشاص شد کاه عاواملی کاه مقتضای      ۀدر بررسی عوامل منع مسئولیت مدنی با ادل

ضامان خاارج هساتند. ارکاان      ۀاز شمول ادل تاصصاًمسئولیت در آنها تمام نیست، همگی 

رر در و بنابراین صدق اخذ با قهر و غلبه، اتاالف و ضا   یستمسئولیت مدنی در آنها کامل ن

. اما عواملی که مقتضی مسئولیت در آنها تمام است، همگی به ناواهد بوداین موانع صادق 

ارکان مسئولیت مادنی وجاود    ،. در این دسته از عواملاند شدهتاصیص از ذیل ادله خارج 

. اگرچاه در برخای   کند یمجهتی شمول ضمان قهری را از این عوامل استثنا  دارد و شارع به

ع مسئولیت مدنی، تصریح خاصی در این زمینه وجود نداشت، با وحدت مالک از عوامل من

. مالک عاواملی کاه   کرداین نتیجه را از کلمات فقها و مرحوم امام خمینی برداشت  توان یم

مانند دفاع مشروع و اذن در اتاالف یکای اسات.     ،ارکان مسئولیت مدنی در آنها تمام نیست

 ،ضامان  ۀادلا عدم ضمان امین با  ۀنسبت قاعدمینی، که به نظر امام خهمچنین مشاص شد 

خروج تاصیصی است. در آن دسته از عواملی که مقتضی مسائولیت مادنی تماام نیسات،     

ضمان خارج هستند، وجود  ۀاز ادل اما عواملی که تاصیصاً ،دیآ ینموجود  دینی نیز به ۀرابط

ضمان خاارج هساتند، باار     ۀاز ادل تاصصاً. همچنین در عواملی که استدینی محرز  ۀرابط

ضامان   ۀادلا از ذیل  . اما در عواملی که تاصیصاًخواهد بودزننده  اثبات فقدان ارکان با زیان

 .استدیده  ، بار اثباتی پس از احراز اصل دعوا با زیاناند شدهخارج 
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 االسالمیۀ، المجلد العشرون، العدد االول.

 :، االردنیااسهالم  الفقهه  یفه  الضهمان  موانه   .(2223) دوجان العموش، محمد محمود .21

 دارالنفائس.

(، مۀیالقد -)ط  تذکرة الفقهاء .ق(  1911) یاسدبن مطهر  وسفیبن  ، حسنیحلعالمه  .23

   .)ع(تیالب آل ۀماسسچ اول، قم: 

 یالمهدن  القهانون  یفه  ۀیه العقد ۀیللمسئول المعدل الشرط .(2220) نصرۀ، احمد سلیم فریز .92

 .جامعۀ نجاح الوطنی :نابلس ،یالمصر

 .دانشگاه امام صادق :، تهراناسالم یفقه قواعد در قیتحق .(1932)فرحی، سید علی  .91

چ اول، قام:  (، یتقا  دیالسا ، یللقما ) رسهائل  ثهالث  .تاا(  )بییی طباطبا یتق دیس، یقم .92

 ی.محالتانتشارات 

 دانشگاه تهران.انتشارات  :، تهرانخارج از قرارداد یها الزام .(1913) کاتوزیان، ناصر .99

 :، تهاران نیمعه  عقهود  از ییهادرس یمدن حقوق یمقدمات .(1911) ااااااااااااااااااا .90

 گنج دانش. ۀکتاباان

 الغصهب کتهاب   -الفقاههۀ   أنهوار  .ق(  1022) بان جعفاربن خضار    الغطاء، حسن کاشف .91

   .الغطاء کاشف ۀماسسچ اول، نجف اشرف: الغطاء، حسن(،  لکاشف)

 ، تهران: مجد.یقهر ضمان مسقطات و موجبات .(1913)لطفی، اسداهلل  .90

چ اول، قام:  ، )للفاضهل(  ۀیه الفقه القواعهد  .ق(  1010)ی موحاد ، محمد فاضال  یلنکران .91

  .مهر ۀچاپاان

، ررا کتاب المکاسب یاآلمال ف ۀیغا .(ق  1910) بن المالعبدالل ه ، محمد حسنیمامقان .91

  .ۀیاطسالممجمع الذخائر  :قمچ اول، 
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 یدفتار انتشاارات اساالم   چ اول، قم: ، ۀیالفقه نیالعناو .(ق  1011) عبدالفتاحری، میمراغ .93

  .قم یۀعلم ۀحوز نیمدرس ۀوابسته به جامع

  .کلیۀ الحقوق ه:قاهرچ پنجم، ، یالمدن القانون ررا یف یالواف .(1311مرقس، سلیمان ) .02

 .دانشگاه الزهرا -سمت ، تهران: یفقه یها قاعده .(1919) اهلل مشایای، قدرت .01

قام:  (، یآبااد  للانجم ، راتیا تقر) ۀیالفقه الرسائل .(ق 1021) نیحسمحمد  رزایمنایینی،  .02

 .)ع(امام رضا یاسالممعارف  ۀانتشارات ماسس

چ ، قواعد األحکهام  انیب یف مایعوائد األ .(ق  1011)ی مهداحمدبن محمد  یمول، ینراق .09

  .قم یۀعلم ۀحوز یاسالم غاتیتبلانتشارات دفتر  :قماول، 

 .میزانتهران: ، تیررط عدم مسئول .(1932)نکویی، محمد  .00

 ۀماسسا  :روتیا ب، مسهتدرک الوسهائل و مسهتنبط المسهائل     .(ق 1021) ینورمحدث  .01

 .)ع(تیالب آل

مرکاز الغادیر    :، قمااصول معل یف بحوث .(ق 1011هاشمی شاهرودی، سید محمود ) .00

 .للدراسات العلمیۀ

 ی.  داوری کتابفروشچ اول، قم: ، یتکملۀ العروة الوثق .(ق  1010)محمد کاظم  دی، سیزدی .01

 .نشر میزان :، تهرانیمدن تیمسئول یعموم قواعد .(1910یزدانیان، علیرضا ) .01
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