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مقدمه
معموالً رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا
حدودی با آنچه در کالسهای تئوریک دانشگاهها به دانشججویان حقجوق آمجوزش داده مجیشجود
متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالسهای درسی هم به شجکلی اسجت
که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهصورت تئوری و بجدون تطبیجق
با مصادیق عملی کفایت می کند .به این ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل
در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی مشغول به کار میشوند
با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و اسجتنباط عملجی دادگجاههجا مواججه
هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیجت بجر هجیا فجارغالتحصجیل
حقوقی پوشیده نیست .بیتردید تنها منبع آموزش عملی وکالجت ،قضجاوت و بجهطجورکلی رشجته
حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،رویههای قضائی میباشد؛ به عبارت
دیگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی که هر روز بهصجورت عملجی
در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند میتواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیجار
خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمنجد هسجتند؛ امجا هجیا
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بی نیاز از مطالعه و تحقیجق و تفحجص در ایجن حجوزه
علمی نمی باشد؛ زیرا رویه قضائی درواقع محرک رشته حقوق اسجت کجه دائجم در حجال تغییجر و
تحول می باشد و غفلت از این حوزه موجب عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان
خواهد شد .از این رو ناشران تخصصی این حوزه ،هرکجدام بجه طریقجی نسجبت بجه جمجعآوری و
انسجامبخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقجدام مجیکننجد کجه انتشجارات چجراغ
دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خجود در نظجر دارد نسجبت بجه
تدوین و جمعبندی مطالب رویه قضائی بهصورت منظم و منحصربهفرد با ویژگیهجای مخصجوص
برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هجر دعجوا
اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف ،مجموعهای از کتابها تحت عنوان کلی «دعووای...
در رویه دادگاهها» که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد:
 .9آراء وحدت رویه؛
 .0آرای اصراری؛

 .0آراء شعب دیوانعالی کشور؛
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر؛
 .2نشستهای قضائی؛
 .6نظریههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .8نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هجر دعجوا بجهصجورت منسججم و
منظم گردآوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضجائی در کمتجرین
زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند .با توجه به تعجدد بسجیار آراء
دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مجوارد متفجاوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شجود و همچنجین در سجایر مجوارد؛ مثجل آراء
وحدت رویه ،آراء دیوان عالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیجت
این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویژگیهای کتاب:
 .9تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .0تقسیمبندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .0ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .2دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شجد از تجربیجات ،آراء و سجایر مطالجب حقجوقی موججود نجزد
اساتید ،وکال ،حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپهای بعجدی اسجتفاده
نماید .لذا موجب خرسندی خواهجد بجود کجه خواننجدگان عزیجز از هجر صجنف ضجمن ارسجال انتقجادات و
پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصورت (کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی) ما را در پربجار
کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
یکهزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی آثار مسئولیت مدنی

معرفیآثارمسئولیتمدنی
مسئولیت داشتن را در لغت« ،متعهد و موظف بودن» و «مسوئولیت» را در لغجت بجه
معنای «ضمان» دانستهاند ۵.در اصطالح حقوقی نیجز «مسوئولیت رابطوهای حقووقی
است که ناشی از فعل یا ترک زیانآور باشد .این رابطوه از رریوا ایفوای تعهود
مسئول و یا اجرای کیفر درباره او زائل مویگوردد 0».در مجورد معنجای اصجطالحی
مسئولیت مدنی نیز نوشتهاند:
« .9ضرر و زیان ناشی از جرم که باید ری دعوای مدنی از دادگاه خواسته شود.
.0مسئولیت عمل غیر در خارج موارد کیفری مانند مسوئولیت پودر نسوبت بوه
ارفال خود».

۹

از دیرباز تاکنون ،قاعدهای بین مردم رواج داشجته مبنجی بجر اینکجه هرکسجی بجه دیگجری
آسیبی برساند ،مسئول جبران خسارت ناشی از اشتباه خود میباشد .این قاعجده کجه بجر
مبنای «نظریه تقصیر» شکل گرفته ،مبنای مسئولیت مدنی را تشکیل میدهد و البتجه
به مرور خألهای این نظریه شناخته شد و «نظریه خطر» در کنار نظریه تقصجیر ،مبنجای
مسئولیت شناخته شد.
مسئولیت مدنی به معنای عام ،هم مسئولیت قراردادی را در بر میگیرد و هجم ضجمان
قهری .مسئولیت قراردادی ناشی از تخلف از انجام تعهد قراردادی است و ضجمان قهجری
مسئولیت ناشی از وقایع حقوقی .گجاه محجدوده ایجن دو مسوئولیت نیجز بجاهم تجداخل

 .1علی اکبر دهخدا ،لغتنامه ،تهران ،دانشگاه تهران ،چاپ اول ،ج  ،11ص .1131
 .1جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق ،تهران ،گنج دانش ،ج  ،1131 ،5ص .1115
 .1همان ،ص .1113

21

معرفی آثار مسئولیت مدنی

مییابد؛ یعنی ممکن است فردی را هم از باب تخلف از تعهجد قجراردادی مواخجذه نمجود و
هم از باب مسئولیت قهری.

آثار مسئولیت مدنی در رویه دادگاه ها

21

مبحثاول:ارکانتشکیلدهندهمسئولیتمدنی
گفتار اول :مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قراردادی
مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قراردادی از ارکان زیر تشکیل شجده اسجت :وجوود
تعهد ناشی از قرارداد و نقض تعهد قراردادی.
بنابراین برای اینکه فردی را دارای این نوع مسئولیت بدانیم دو رکن الزم است:
شخص باید تعهدی را به موجب قرارداد برعهده گرفته باشجد و آن تعهجد را انججام نجداده
باشد و یا با تأخیر انجام داده باشد .در اینجا فرد متعهدله ،کافی است کجه وججود تعهجد را
اثبات نماید و الزم نیست که عدم انجام تعهد را اثبات کند و کسی که مدعی انجام تعهجد
است باید انجام آن را اثبات نماید ،البته گاهی قرائن میتواند حاکی از انجام تعهد باشد.
برخی رکن سومی تحت عنوان ورود ضرر ناشی از نقض تعهد را نیز اضافه نمودهاند که بجه
نظر نگارنده ،صرف نقض تعهد ،ضرر زدن محسوب میشود.
گفتار دوم :مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قهری
مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قهری ،ناشی از تخلف از تعهدهای قانونی و عمجومی
است .مطابق ماده  ۹08ق.م« :هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن اسوت و بایود
مِثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد
و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقوص
قیمت آن مال است ».این ماده قاعده عام مسئولیت قهری اسجت .مسوئولیت مجدنی
ناشی از بیمباالتی اشخاص است؛ ولی گاه بهمنظور جبران ضرر نامشروع یجا خطجری کجه
برای دیگران ایجاد شده است نیز به وجود میآید .در هر حال جهت تحقجق مسوئولیت
قهری ،وجود سه عنصر ضروری است:
 .9وجود ضرر.
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 .0ارتکاب فعل زیانبار.
 .0رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.

۵

البته ماده  ۵قانون مسئولیت مدنی بهعنوان قانون خاص در بجاب مسئولیت مجدنی نیجز
مقرر می دارد« :هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاری به جان یا
سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حا دیگر کوه بوه
موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر موادی
یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد».
بند اول -وجود ضرر :اولین رکن مسئولیت مدنی ،ورود ضرر مجیباشجد« .ضورر» نیجز
« ایراد نقص و خدشه به مال یا جان یا عرض دیگری که مالزمه با عدوان دارد»...
معنا شده است 0.ضرر ممکن است مادی باشد یا معنوی و هر دو نوع ضرر مادی و معنوی
قابل مطالبه میباشد .مطابق ماده  ۵4ق.آ.دک« :شاکی میتواند جبران تموام ضورر و
زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبوه کنود».
مطابق ماده  0ق.م.م نیجز« :در موردی که عمل واردکننده زیوان موجوب خسوارت
مادی یا معنوی زیاندیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را بوه
جبران خسارات مزبور محکوم مینماید و چنانچه عمل واردکننوده زیوان فقو
موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوو خسواراتی
که وارد نموده محکوم خواهد نمود ».مطابق تبصجره  0مجاده  ۱۵۱ق.آ.د.م .خسوارت
ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست.

 .1ناصر کاتوزیان ،دوره مقدماتی حقوق مدنی ،وقایع حقوقی ،تهران ،شرکت سهامی انتشار ،1133 ،ص .13
 .1جعفر جعفری لنگرودی ،وسیط در ترمینولوژی حقوق ،تهران ،گنج دانش ،1133 ،ص .555
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شرایط ضرر قابل مطالبه نیز عبارتست از:
الف) ضرر باید مسلم و قطعی باشد :ضرر قابل مطالبه بایجد مسجلم و قطعجی باشجد و
ضرر احتمالی قابل جبران نمیباشد.
ب) ضرر باید مستقیم باشد :بنابراین اگر ضرر غیرمستقیم باشد و بین فعل زیجانبجار و
ورود ضرر حادثه دیگری نیز رخ داده باشد ،آن ضرر قابل مطالبه نخواهد بود .همچنان که
ماده  ۱00قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مقجرر مجی دارد:
«در خصوص مطالبه خسارت وارده ،خواهان باید این جهت را ثابوت نمایود کوه
زیان وارده بالواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا توخخیر آن و یوا عودم تسولیم
خواسته بوده است؛ در غیر این صورت دادگواه دعووی مطالبوه خسوارت را رد
خواهد کرد».
ج) ضرر جبران نشده باشد :چنانچه ضرر قبالً جبران شجده باشجد ،طبیعجی اسجت کجه
نمیتوان دوباره جبران آن را خواست؛ بنابراین ضرری قابل مطالبه است که جبران نشجده
باشد .این اصل در مورد غصب در ماده  ۹۵۳ق.م .ذکر شده است« :اگر مالک تموام یوا
قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حا رجو به قدر مخخوذ بوه
غاصبین دیگر ندارد».
بند دوم -فعل زیانبار :دومین رکن مسئولیت نیز این است که ضرر وارده بجر شجخص
ناشی از فعل زیانبار دیگری باشد .بدون وجود فعل زیانبار ،جبران خسارت معنا نخواهد
داشت و فرقی نمیکند مبنای ما نظریه تقصیر باشد یا خطر .در هر صورت باید عالوه بجر
ورود ضرر ،فعل زیانبار نیز رخ داده باشد.
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بند سوم -رابطه سببیت :سومین رکن مسئولیت مدنی ،احجراز رابطجه سجببیت میجان
ورود ضرر و فعل زیانبار است؛ بنابراین باید احراز شود ضرر وارده از فعل زیجانبجار ناشجی
شده است.

