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 :چکیده

هدف آن یعنی برقراری عدالت و جبران ضرر وارده به زیان دیده اهمیت دارد. مسئولیت مدنی، هم در  اعد مربوط به مسئولیت مدنی به دلیلقو

 ارتباط با زیان دیده و هم در ارتباط با عامل زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف و کارکردهایی خاص دارد. جبران خسارت به صورت پرداخت

غی پول، هر چند مهم ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان دیده است ولی تنها هدف نیست. و در کنار آن رفع تجاوز نسبت به مبل

در کشور فرانسه و دیگر کشورهایی که از نظام حقوقی آنها به نوعی   ارت به وی در آینده مطرح است.حقوق خواهان و جلوگیری از ورود خس

سه است، نظریه عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی یا قهری با قاعده سنتی و ریشه دار است. حسب این قاعده چنانچه دعوای برگرفته از فران

ی اقامه شود به واسطه وجود قرارداد میان زیان دیده و عامل زیان بر پایه نقض قرارداد طرح به جای اینکه بر مبنای ضمان قهر جبران خسارت

 است. و راه به جایی نخواهد برد. شود این دعوی محکوم به رد 
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 :مقدمه

در حقوق مسئولیت مدنی، آرمان عدالت جویی عام  نباشد، مهم ترین و عمده ترین هدف آن است.برقراری عدالت اگر تنها هدف علم حقوق 

حقوق بیشتر متجلی می گردد. امروزه هیچ گونه فعالیت اجتماعی را نمی توان یافت که مسئولیت مدنی در آن نقش نداشته باشد. در زمینه 

امروزه از نظر  فرعی حقوق مدنی به شمار می آمدکه در گذشته یکی از موضوعات تولید، بازرگانی، خدمات و غیر. مسئولیت مدنی در حالی 

اعدی که امروزه بر اثر نظر مسمهم ترین مبحث حقوق مدنی است. همعلمی و نظری مهم ترین بخش تعهدات محسوب می شود که آن نیز

دعوای مسئولیت مدنی طرح کنندتا از این راه غرامت قابل ه جبران خسارت دارد، زیان دیدگان تشویق می شوند قانون و رویه قضایی دربار

رت می پردازد و در وانگهی با گسترش بیمه اجباری یا اختیاری مسئولیت، به جای وارد کننده زیان، بیمه گر خسا مالحظه ای به دست آوردند.

اشد مانعی در راه جبران خسارت پدید نمی ات اخالقی که ممکن است مانع مطالبه خسارت از شخص وارد کننده زیان باین صورت مالحظ

آورد.شاید بتوان اصل لزوم جبران خسارت را مهم ترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. اهمیت این اصل به گونه ای است که حتی برخی 

غه آمیز نیست اگر بگوئیم که مبنای .  در اهمیت مبنای مسئولیت مدنی مبالاز اساتید فرانسوی از آن به عنوان)حق جبران خسارت( نام برده اند

.اثبات ارکان مسئولیت مدنی هم یکی از مباحث مهم در دعوی مسئولیت مدنی است مسئولیت مدنی مهم ترین مساله در حقوق خصوصی است

رر و تقصیر خوانده و که اصوال اثبات ارکان مسئولیت مدنی بر عهده زیان دیده است و لذا در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر او باید ورود ض

 رابطه سببیت بین این دو را به اثبات رساند.

 

 :مفاهیم مسئولیت مدنی  

 :مسئولیت مدنی و بررسی اجمالی آن 

مسئولیت حالتی است که مورد سوال واقع شدن و ریشه آن سأل، یسأل است. ،  از نظر لغوی باید گفت مسئولیت مدنی از کار و فعل انجام شده

از عمل خود مواخذه می شود و آن عمل یک اختالل در قاعده است؛ اگر قاعده اخالقی باشد مسئولیت اخالقی و اگر حقوقی باشد انسان در آن 

 مسئولیت حقوقی است.

در تعریف مسئولیت حقوقی بایستی گفت به مسئولیتی اطالق می شود که در قانون ذکر شده باشد و در مقابل مسئولیت اخالقی یا دینی 

 ( 1367،ری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق)جعفاست

که در این مقاله بحث مورد نظر ما  مسئولیت مدنی  مسئولیت حقوقی خود به دو نوع تقسیم می شود)مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی(

یا ترک فعل که  هر فعل ، کیفری قرار می گیرد. براین اساساز مسئولیت حقوقی است که در مقابل مسئولیت  یمسئولیت مدنی نوع است .

مسئولیت ضرر است به عبارتی  دگاه رکن مهمطبق این دی موجب اضرار به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی شود سبب مسئولیت مدنی است.

دیگری وارد کند و  اوبه مسئولیت در مقابل خسارتی که شخص)یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است( یا اشیا بر تحت حراست

به طور کلی باید گفت  (1348ولیت مدنی گویند.)نجومیان، ت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد را مسئهمچنین مسئولی

شرط محقق مسئولیت مدنی این است که شخص باید عملی را انجام دهد و یا از انجام عملی خودداری کند که منجربه ضرر دیگری شود. 

ضرر وارده متوجه یک شخص خصوصی است. در حالی که در مسئولیت کیفری، ضرر متوجه جامعه می نهایت آنکه در مورد مسئولیت مدنی 

 باشد. 

، برابر او مسئولیت دارد)کاتوزیانبه عقیده برخی از حقوق دانان در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در 

1394) 
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 تعریف مسئولیت مدنی یا ضمان قهری:

 مسئولیت مدنی مطرح می شود.ضمانی که مبنای آن ضرر زدن به دیگران است و قانون مرتکب را به جبران خسارت ملزم می کند با عنوان 

کم این قاعده عادالنه از دیرباز وجود داشته است که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اضرار به غیر به ح

  .د یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکندقانون باش

 :مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری

جام در قراردادها، اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد و قانون مدنی آن را خسارت عدم ان

به بیان دیگر،  متعهد در این گونه موارد در مقابل متعهد پیدا می کند در اصطالح مسئولیت قراردادی نام دارد.تعهد نامیده است. مسئولیتی که 

مسئولیت قراردادی عبارت است از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود. ولی مسئولیت غیر 

ود ویژه فرضی است که شخص از تعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی کند و در نتیجه به دیگری ضرر قراردادی که ضمان قهری نیز گفته می ش

برای اینکه مسئولیت قراردادی تحقق پیدا کند باید بین مسئول و زیان دیده قرارداد درست و الزام آوری موجود باشد. در حالی که در  بزند.

دارد. و هیچ پیمانی آن را بهم مربوط نمی کند. مهم ترین تفاوت تمییز مبنای مسئولیت  مسئولیت قهری تنها قانون بر روابط طرفین حکومت

در این نکته است که در مسئولیت قراردادی اثبات عهدشکنی خوانده دعوا کافی است، در حالی که در ضمان قهری به طور معمول باید ثابت 

ه، مسئولیت مدنی است)حسینی ق دانان، الزام به ترمیم نتایج خسارت واردشود که مسئول مرتکب تقصیر شده است. به عقیده برخی از حقو

 (1389، نژاد

به نظر برخی دیگر مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد آمده است. مسئولیت مدنی زمانی به 

(عده ای دیگر از حقوق 1384، ن زیانی به او وارد آورد.)امامیو در اثر آ وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند

یان کرده اند)امیر قائم دانان در مقام تعریف مسئولیت مدنی منظور از مسئولیت مدنی را جز در موارد استثنایی تعهد به جبران خسارت ب

معرفی می کنند، که هرگاه شخصی متعهد به جبران خسارت  در مقام جمع این تعاریف برخی دیگر مسئولیت مدنی را چنین(1385، مقامی

وارده به دیگری باشد که این خسارت عرفا منسوب به وی باشد و شخصی هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد، مسئولیت مدنی در 

ی گوئیم که مسئولیت مدنی در معنای اعم، (پس از بیان نظرات و تعاریف گوناگون به طور کلی م1388 یان،خسارت خواهد داشت)یزدان جبران

در معنای اعم مسئولیت دارای دو شاخه  التزام به جبران خسارت وارده به دیگری است، اعم از اینکه منشا ضرر نقض قانون باشد یا قرارداد.

جودی خویش را از قرارداد نمی قراردادی و غیرقراردادی است. ولی در مسئولیت به طور اخص که در این تعریف مسئولیت مدنی، اسباب و 

گیرد و تنها منتزع از قانون و واقعه ی حقوقی است. مسئولیت مدنی بدین معنا عبارت از وظیفه حقوقی است که شخص در برابر دیگری به 

سارت به علت فعل تسلیم مال در عوض استیفای مال یا عمل دیگری دارد و این وظیفه از هیچ قراردادی حاصل نشده یا اینکه وظیفه جبران خ

یا ترک فعل است که منشا آن مستقیما عمل مادی و قانون است.یعنی مسئولیت ناشی از واقعه حقوقی و قانون. و در این معنا مسئولیت مدنی 

صه شامل مسئولیت های قهری است که بدون قرارداد حاصل می شود و به آن الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری گویند. به طور خال

 (1388 است .)یزدانیان،مسئولیت مدنی در معنای خاص از قرارداد ناشی نمی شود، و در معنای خاص و محدودتر شامل جبران ضرر 

م شخص به جبران خسارت و عبارت است از الزامسئولیت مدنی در معنای خاص خود تنها مسئولیت غیر قراردادی یا قهری را شامل می شود

(اما امروزه اگر اصطالح 1393، شیرین  -فرهاد رد شده است.)بیات.یجه عمل منسوب و مرتبط به او به دیگری واوارده، خسارتی که در نت

 (1394، از آن مستفاد می گردد.)صفایی مسئولیت مدنی به طور مطلق به کار برده شود مسئولیت غیر قراردادی
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 :هدف مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه 

(هدف 1383رد می کند.)بادینی، و چه اهدافی را برآو این نوع مسئولیت در عمل چه نیاز در هدف مسئولیت مدنی بحث بر سر این است که 

عام و کلی مسئولیت مدنی این است که جبران خسارت و ترمیم زیان وارده به فرد را تضمین و تامین می کند. هدف از وضع جبران خسارت و 

ان به حالت قبل از وقوع ضرر بدان جهت نیست که حادثه و فعل زیان بار، یک خطا و یا یک رفتار مجرمانه است، بلکه صرفا به اعاده وضع خواه

این دلیل است که رویداد مزبور، ضرری بوده و موجب ورود زیان شده است.کانون توجه مسئولیت مدنی ضرر و زیان است و همواره در صدد 

اما بر اساس نگاه های جدید،  (،1381ت است.)صالحی ذهابی، و اعاده وضع خواهان به حالت پیش از وقوع خسار ترمیم خسارت به بار آمده

هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده و تسلی خاطر وی، مجازات خطاکار و بازداشتن فاعل و دیگران از ارتکاب مجدد فعل زیان بار و 

خسارت صرفا به عنوان جبران زیان وارده به زیان  بهاز این رو در حقوق فرانسه نیزخاص در جامعه است.اری اخالقی ایجاد صلح و ثبات و برقر

به جنبه دیده نگاه نمی شود، بلکه خسارت در حقوق این کشور کارکردهای دیگری را نیز به خود اختصاص داده است، برای نمونه می توان 

، جبران ضرر وارده نمی باشد بلکه هدف از وضع تقنین آنها پیشگیری، دادن نوعی پاداش یا تنبیهی خسارت اشاره نمود.هدف این گونه خسارت

 ،Arretnالتیام به افرادی که از ضرر وارده تحقیر یا تضعیف شده اند و همین طور جبنه عمومی خسارت وارده به اجتماع را دربر می گیرد. )

1090) 

خسارت وجود ندارد. در حقوق فرانسه نیز مطرح است که نه تنها قانون دادرسان را الزام به در خسارت معنوی امکان اندازه گیری دقیق 

پرداخت مازاد بر خسارت منع نمی نماید بلکه در برخی موارد محاکم در خصوص خسارت وارده به شخصیت ها در مطبوعات مبالغی را مورد 

  Mazeaud) ,1991) رفته اند.ید خسارت تنبیهی را پذیحکم قرار داده اند که روشن می نما

 

 :مبنای مسئولیت مدنی

باید گفت که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق خصوصی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به گونه ای که استاد مسئولیت مدنی، بوریس 

معتقد است مبالغه آمیز نیست که اگر بگوئیم مبنای مسئولیت مدنی مهم ترین مساله در حقوق خصوصی  (Starck,1972)استارک

اگر یک مساله واقعا قابل مناقشه در حقوق خصوصی وجود داشته باشد این مساله مبنای مسئولیت  (باید گفت1384امی احمدی، است)بهر

مسئولیت مدنی می توان گفت: دلیلی است که به واسطه آن فردی را به عنوان در تعریف مبنای  (Benabent Alain, 1991مدنی است.  )

 (1387، مبین، -انصاری -معرفی می کنیم) همسئول جبران خسارت وارد

از زمانی که در سده هفدهم میالدی، اولین دادگاه ها در خصوص اصول مسئولیت مدنی)مبتنی بر تقصیر( در حقوق فرانسه از سوی )دو ما( به 

ت کلی بنیان نهاده شد تا امروزه مبنای مسئولیت مدنی تحوالت بسیاری به خود دیده است. برخی از حقوق دانان مانند پراسر و کیتون این صور

 (، 1385دارد.)ژوردن، پاتریس،  عقیده را داشتند که در هر قاعده مسئولیت مدنی و در هر نص قانونی، مبنای خاصی وجود

 :ارکان مسئولیت مدنی

مقصود از ارکان مسئولیت مدنی شرایط عمومی الزم برای تحقق مسئولیت مدنی است. یکی از مباحث مهم در دعوای مسئولیت مدنی اثبات 

ن بار و ضرر وارده)باریکلو، ارکان مسئولیت مدنی است. ارکان ثابت مسئولیت مدنی عبارتند از ضرر، فعل زیان بار، رابطه سببیت بین فعل زیا

الوه بر اینها در ادبیات حقوقی از رکن متغیری نیز به عنوان تقصیر یاد شده است. البته برخی تقصیر را رکن مسئولیت مدنی قلمداد اما ع(1385

باید ورود ضرر، مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، زیان دیده در  .(1387،ننموده و آن رابه عنوان مبنای مسئولیت مدنی می دانند)کاتوزیان 

  ه و رابطه سببیت بین این دو را به اثبات برساند. اثبات این سه رکن، تکلیف دشواری است که بر زیان دیده تحمیل شده است.تقصیر خواند
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 :ارکان ثابت 

تبادر عرفی از ارکان ثابت همیشه در مسئولیت مدنی این گونه است که این ها باید همیشه و بدون تغییر در یک دعوای مسئولیت مدنی وجود 

داشته باشند، چرا که نبود آنها به معنای تحمیل زیانی بر فردی است که در یک پروسه حقوقی مشخص دخالت آن در ورود خسارت به اثبات 

نرسیده است.از میان این ارکان، اثبات ضرر و رابطه سببیت قابل صرف نظر کردن نیست و زیان دیده لزووما باید این دو رکن را به اثبات 

نتیجه همه نگاه ها جهت تسهیل دعاوی مسئولیت مدنی متوجه رکن دیگری یعنی تقصیر گردید.نظریه های خطر و سایر نظریات برساند، در 

مطرح شده در مسئولیت مدنی نیز همگی بر مسئولیت بدون تقصیر استوارندودر جهت حذف عنصر تقصیر و تسهیل دعاوی مسئولیت مدنی 

 (1393ی، ه اند.)پارساپور، اسماعیلگام برداشت

وجود ضرر،  -1 برای تحقق مسئولیت در همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد که ارکان ثابت مسئولیت مدنی محسوب می شوند که شامل:

 رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است. -3ارتکاب فعل زیان بار،  -2

 الف( ضرر

که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سالمت و حیثیت مفهوم عرفی ضرر یا خسارت را همه می دانیم: هر جا 

شخص لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری به بار آمده است. ضرری که به شخص می رسد ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد)اعم از 

عدم »نفعت را نیز در زمره ضررها آوردند ولی امروزه در متون گوناگون. پیش از این تردید داشتند که از دست دادن م( عین یا منفعت یا حق

نیز در ضمار خسارت آمده است.البته باید عدم النفع را ویژه موردی شمرد که حصول منفعت در آینده احتمالی باشد و منافعی که به « النفع

پس هدف  (1390فوت مورد مطالبه را مسلم شمرد.)کاتوزویان، حکم عادت ایجاد می شود در شمار خسارت است. باید افزود که درجه احتمال 

پس باید وجود ضرر  -از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است، به بیان دیگر، باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن، مسئولیت ایجاد شود

اصلی مسئولیت مدنی است که مبنای حق مطالبه  بی تردید وجود ضرر نه تنها رکن (1387سئولیت مدنی شمرد)کاتوزیان، را رکن اصلی م

 (1381می باشد)بهرامی،  نیز برای زیان دیده

در قانون مسئولیت مدنی، بر خالف پاره ای از قوانین خارجی، لزوم  .می توان ضرر را به ضرر عادی)ضرر قابل جبران( و ضرر معنوی تقسیم کرد

جبران ضررهای معنوی به صراحت پیش بینی شده و قانونگذار وسایلی برای این منظور اندیشیده است که از جنبه مادی آن بکاهد، چنانکه در 

طمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است، کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او ل»ماده ده چنین آمده است

 جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر، عالوه بر

بدین ترتیب «.ی و درج حکم در جراید و امثال آن نمایدصدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذرخواه

قانون  2و  1( .ولی ماده 1390، ، به نظر دادگاه دارد.)کاتوزیانصدور حکم به خسارت معنوی اجباری نیست و بستگی به اهمیت و نوع تقصیر

لبه می داند. برای اینکه خسارتی قابل به صراحت هر دو قسم خسارت مادی و معنوی را قابل مطا 7/2/1339مسئولیت مدنی ایران مصوب 

 مطالبه باشد باید واجد چند شرط باشد:

ن الف( مسلم باشد نه احتمالی  ، ب( مستقیم باشد، ج( ناشی از لطمه ای باشد که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده است.، ه( قبال جبرا

 نشده باشد ، و( قابل پیش بین باشد.
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 احتمالیالف( ضرر مسلم باشد نه 

ضرری موجب مسئولیت مدنی و قابل جبران است که مسلم باشد نه احتمالی. منظور از ضرر مسلم بر طبق نظر دیوان تمیز فرانسه آن است که 

احتمال ورود آن زیاد باشد. به دیگر سخن می توان گفت ضرر مسلم آن است که فعلیت داشته باشد و یا بر حسب جریان عادی امور قابل 

شد. بعضی از حقوق دانان فرانسوی گفته اند ضرر آینده در صورتی مسلم است که ارزیابی و تعیین میزان خسارت به وسیله قاضی تحقق با

مثال قاضی می  ممکن باشد. بنابراین فعلیت ضرر شرط نیست و قاضی می تواند حکم به جبران ضرری کند که وقوع آن در آینده مسلم است.

واقب صدمه وارده و کاهشی که در نیروی کار زیان دیده پدید خواهد آمد میزان خسارت را تعیین و حکم به جبران آن تواند با در نظر گرفتن ع

 (،,1998Terreetalکند. )

 

 ب( ضرر مستقیم باشد:

پیشین آیین دادرسی قانون  728شرط دوم از شرایط ضرر قابل جبران آن است که ضرر به طور مستقیم از فعل خوانده ناشی شده باشد. ماده 

در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان  به این نکته تصریح کرده است که 1379قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب  520مدنی و ماده 

ر این صورت سته بوده است.در غید یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواباید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بالواسطه ناشی از عدم انجام تعه

 (1394دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.)صفایی، رحیمی، 

ی قاضی باید با توجه به منطق عرف، مستقیم یا غیر مستقیم بودن ضرر را احراز کند، مثال رویه قضایی فرانسه اعالم داشته است که وارث شخص

ه حادثه را پدید آورده مطالبه خسارت کنند. اگرچه ثابت شده باشد که وضع که در نتیجه حادثه ای به قتل رسیده است می توانند از کسی ک

این بیماری به تنهایی موجب فوت بیمار نمی شده  به بیماری نامساعد بوده است،و مزاجی مقتول قبل از وقوع حادثه به علت ابتال

خسارت ناشی از فوت کارگر به وارث او برای جبران زیان است.همچنین در فرانسه به صندوق تامین اجتماعی حق داده شده که پس از پرداخت 

 (1394، ورد مستقیم تلقی شده است.)صفاییخود بر مسئول حادثه اقامه دعوی کند در واقع ضرر وارد بر صندوق تامین اجتماعی در این م

 

 ج( ضرر باید شخصی باشد

قائم مقام او باشد)مانند وارث(. بنابراین هرگاه زیان دیده از مطالبه بدین معنی که شخصی که ادعای خسارت می کند باید خود زیان دیده یا 

خسارت خودداری نماید، دیگری نمی تواند به جای او دعوی مسئولیت مدنی بر وارد کننده زیان مطرح نماید، مگر اینکه از سوی زیان دیده 

 نمایندگی داشته باشد.

 فع مشروع او وارد شده پدید آمده باشد.د( ضرر باید در نتیجه لطمه ای که به حق شخص یا ن

نمی فروشی رقیب، زیان ببیند،هرگاه ضرر ناشی از تجاوز به حق شخصی نباشد، چنانکه تاجری به علت رقابت مشروع و سالم تاجر دیگر و ارزان 

در حقوق  .لی و غیر مالی باشد،ماتواند مطالبه جبران خسارت کند؛ بلکه ضرری قابل جبران است که ناشی از تجاوز به حق شخص، اعم از حق 

فرانسه تجاوز به نفع مشروعی که مورد حمایت قانون واقع شده باشد نیز موجب مسئولیت مدنی تلقی شده است. ولی در حقوق ما رابطه 

 نامشروع نمی تواند مبنای مطالبه خسارت باشد.

 

 ه( ضرر باید قبال جبران نشده باشد.

 جبران نشده باشد بدیهی است که زیان دیده نمی تواند جبران ضرری را مطالبه کند که قبال جبران شده ضرری که قابل جبران است که قبال

 (1386است. و به دیگر سخن زیان دیده نمی تواند برای یک ضرر دو بار غرامت بگیرد.)کاتوزیان، 
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 و( ضرر باید قابل پیش بینی باشد.

ن شرط قابلیت پیش بینی را در هر دو اولی از برخی مواد قانون مدنی می تاست ودر حقوق ایران قانون مدنی در این خصوص ساکت 

  ق.م در این باره استناد شده است. 632و  221مسئولیت)مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی( استنباط کرد. که ماده 

 

 ب( فعل زیان بار

محقق نمی شود، بر خالف مسئولیت اخالقی که ممکن است تنها با مسئولیت حقوقی به طور عام و مسئولیت مدنی به طور خاص بدون فعل 

در فقه نیز صرف تحقق ضرر بدون فعل .  (1375اندیشه و فکری نادرست تحقق یابد، بدون اینکه این اندیشه ظهور و بروز بیرونی یابد.)لور راسا، 

در .  (1417،از این لحاظ ضمان ایجاد نمی شود.)حسینی مراغیعامل زیان تحت شمول قاعده الضرر و قاعده اتالف و تسبیب قرار نمی گیرد و 

ق. مسئولیت مدنی گفته شده که بر حسب اینکه این فعل را چه کسی انجام داده و چگونه صادر شده باشد  1384حقوق فرانسه به استناد ماده 

 می توان مسئولیت مدنی را به سه بخش تقسیم کرد:

 یت ناشی از فعل اشیا و مسئولیت ناشی از فعل غیر مسئولیت ناشی از فعل شخصی، مسئول 

اصوال مسئولیت مدنی ناشی از عمل شخصی است و انسان مسئول افعال و رفتار خویش است و هیچ کس را نباید به علت افعال دیگران مسئول 

 سوره فاطر( 18دانست)آیه 

و منظور از آن زیانی است که به وسیله اشیا)اعم از حیوانات و اشیا  در حقوق فرانسه برای مسئولیت ناشی از اشیا مقررات خاصی ذکر شده است

ظت شی را بر عهده بی جان( به دیگری وارد شده باشد چون مسئولیت ناشی از اشیا در واقع مسئولیت ناشی از فعل شخصی است که حفا

شرایط عمومی مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی می  در حقوق ما بر خالف فرانسه این گونه مسئولیت تابع قواعد و (1375، دارد)لور راسا

یکی مسئولیت   توان تلقی کرد و به همین دلیل می توان گفت مسئولیت مدنی از این لحاظ در نظام حقوقی ایران به دو بخش تقسیم می شود:

خالف حقوق فرانسه، تابع قواعد عمومی و  ناشی از فعل شخصی و دیگری مسئولیت ناشی از فعل غیر و اصوال مسئولیت ناشی از فعل غیر نیز بر

مسئولیت، مبتنی بر تقصیر اثبات شده یا تقصیر مفروض است. در مسئولیت ناشی از فعل غیر، زیان به سبب فعل غیر به بار آمده است، لیکن 

در مسئولیت ناشی از فعل غیر، شخص در انجام  زیان گذارده است. در موارد خاصی قانونگذار مسئولیت مدنی را بر عهده شخصی غیر از فاعل

دادن وظیفه خویش نسبت به مراقبت، نظارت یا نگهداری و یا انتخاب وارد کننده زیان مرتکب تقصیر شده است. مسئولیت ناشی از فعل غیر، 

 دارد. استثنایی و نیازمند تصریح قانونگذار است و در حقوق ایران مواردی از آن وجود

 

 ببیت:ج( رابطه س 

خسارت وارده و برای تحقق مسئولیت مدنی تنها وجود خسارت و تقصیر یا فعل زیان بار کافی نیست؛ بلکه باید رابطه سببیت یا علیت بین 

بار وجود داشته باشد. .زیان دیده برای مطالبه خسارت باید اثبات کند که رابطه سببیت بین خسارت وارده و عمل خوانده تقصیر یا فعل زیان

ناشی از عمل او است می تواند ثابت کند که یک علت خارجی که مربوط به او  سوی دیگر خوانده که زیان به ظاهروی وجود داشته است. از دع

نیست باعث ایراد خسارت شده است. مقصود از سبب در اینجا سبب تام یا علت تامه نیست بلکه مراد سبب و عاملی است که ضرر مستند به 

باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار رابطه سببیت وجود دارد. یعنی ضرر  .رف خسارت را به او نسبت می دهدفعل او است و ع

از آن فعل ناشی شده است. در صورتی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است، باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. بر 

یت از فعل غیر به وجود می آید، احراز رابطه سببیت بدین گونه ضرورت ندارد ولی باید ثابت شود که میان فعل یا عکس در فرضی که مسئول

 .تقصیر کسی که مسئولیت کارهایش به عهده خوانده است و ورود ضرر رابطه علیت وجود دار
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 رکن متغیر:

فرایند تاریخی طوالنی را طی نموده است. بر مبنای تقسیم یکی از اساتید رکن متغیر که زاده قرن نوزدهم میالدی است به مانند نام خود 

کمرنگ شدن مبنای تقصیر در بسیاری از خسارات نظیر (1388حقوق تقصیر در فرایند تاریخی خود با سه رویکرد روبرو بوده است)کاتوزیان، 

ی در این موارد در حقوق فرانسه به عنوان یکی از شاخص پیش بینی مسئولیت نوعو .…و  ط زیست،حوادث رانندگی، خسارت وارده به محی

ترین نظام های حقوقی اروپایی نشانگر این است که مقتضیات زمان و مکان می تواند نظریه های گذشته را رو به افول برده و منطبق بر 

 (.,catala, 2011) جدید باعث نظریه پردازی شود. نیازهای

 آثار مسئولیت مدنی: 

تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی جمع باشد، زیان دیده حق پیدا می کند که جبران خساراتی را که به او وارد شده است  در صورتی که

ات آیین بخواهد، عامل ورود زیان نیز ملزم می شود تا ضرری را که به بار آورده است جبران کند. دعوای مسئولیت مدنی مطابق با تشریف

سیدگی است. که هدف از طرح این دعوی، جبران خسارت است. طریقه جبران خسارت در همه موارد یکسان و ر دادرسی مدنی قابل طرح

 نیست و ممکن است بر حسب مورد متفاوت باشد .آثار مسئولیت مدنی را در سه قسمت جداگانه بررسی می کنیم:

 اثر قراردادها در مسئولیت مدنی. -3جبران خسارت،  -2دعوی مسئولیت مدنی،  -1

 

 دعوی مسئولیت مدنی .1

در ارتباط با این گونه دعوی سه مسئله قابل بحث است: یکی طرفین دعوی مسئولیت مدنی، دوم خواسته دعوی، و دفاع خوانده، و سوم ماهیت 

 حکم دادگاه در دعوی مسئولیت مدنی

 مدنی:طرفین دعوی مسئولیت . 1

 :خواهان دعوی مسئولیت الف(

بدیهی است که دعوی مسئولیت مدنی باید از سوی زیان دیده اقامه شود، زیرا اقامه دعوی از سوی کسی که ذی نفع دعوی نیست پذیرفته نمی 

. ق.آ.د.م(. البته ممکن است زیان دیده خود به دلیل عدم اهلیت استیفا نتواند اقامه دعوی کند، در این صورت نماینده محجور 2شود)ماده 

قامه دعوی را خواهد داشت.قائم مقام زیان دیده نیز می تواند، جبران خسارت را با اقامه دعوی مطالبه کند قائم مقام شامل قائم مقام صالحیت ا

 ه است.عام یعنی ورثه و قائم مقام خاص زیان دید

 :خوانده دعوی مسئولیت ب(

موظف به جبران خسارت است. چه مسئولیت او ناشی از فعل شخصی خوانده دعوای مسئولیت مدنی کسی است که از لحاظ قوانین و مقررات 

چنانچه  او باشد و یا به خاطر مالکیت و نگهداری اشیا و حیوانات مسئول به شمار آمده و یا مسئولیت فعل غیر بر عهده او قرار گرفته باشد.البته

لی یا قیم او اقامه خواهد شد.گاهی نیز چند نفر سبب ورود ضرر مسئول حادثه محجور باشد، دعوای مسئولیت مدنی علیه محجور با نمایندگی و

 لیت نسبی است نه تضامنی. شده اند و خسارت به بار آمده منتسب به همه آنها است. در چنین مواردی اصل بر مسئو

 :خواسته دعوی و دفاع خوانده .2

است و باید توسط مدعی تقدیم گردد. دادگاه نمی تواند مبلغی خواسته دعوی مسئولیت مدنی، جبران خسارت است. این دعوی، دعوایی مالی 

اگر مبلغ تعیین شده توسط  کند.می تواند به مبلغی کمتر از آن حکم  نبیش از آنچه توسط خواهان تعیین شده است رای می دهد، لیک

راحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع خواهان، مورد اعتراض طرف مقابل قرار گیرد و این اختالف میان خواهان و خوانده موثر در م
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کیفیت و طریقه جبران خسارت کامال در اختیار دادگاه  ق. آ. د.م( 63رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. )ماده 

 « رد..اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد ک دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به»ق.م.م مقرر می دارد 3است. ماده 

خوانده دعوای مسئولیت دو نوع دفاع را می تواند در قبال خواهان مطرح کند. یکی انکار اصل مسئولیت مدنی و بیان اینکه ارکان مسئولیت .

آن با یکی از اسباب سقوط تعهد  مدنی محقق نشده است و دیگر اینکه هر چند شرایط مسئولیت مدنی وجود داشته است، لیکن تعهد ناشی از

 (1998،ساقط شده است.)السنهوری

اثبات  بنابراین خوانده می تواند ورود ضرر یا وجود شرایط الزم برای قابل مطالبه بودن ضرر را انکار کند و یا علل موجهه فعل زیان بار را به

اشی از یک علت خارجی است. خوانده می تواند ایفای تعهد، ابراء، تبدیل برساند یا ثابت کند زیان با فعل یا ترک فعل او رابطه سببیت ندارد ون

  (1387، ع کند.)صفاییتعهد، تهاتر و مالکیت مافی الذمه را به اثبات برساند و بدین ترتیب از خود دفا

 ماهیت حکم دادگاه در دعوای مسئولیت مدنی: 3.

در حقوق فرانسه درباره ماهیت حکم دادگاه اختالف نظر وجود دارد..در برخی از آرا دیوان عالی کشور فرانسه تصریح شده است که حق زیان 

دیده از تاریخ صدور رای دادگاه به محکومیت خوانده، ایجاد می شود و پیش از آن خواهان، طلب کار خوانده محسوب نمی شود.بدین ترتیب 

حق زیان دیده ناشی از تقصیر فاعل یا فعل زیان .   , ,Mazeaud)1991تاسیسی است و منشا حق زیان دیده محسوب می شود.)  رای دادگاه

تعهد به جبران خسارت را بر عهده او گذارده است. به همین دلیل اگر قبل از صدور حکم دادگاه، مسئول رر را به وجود آورده وبار است که ض

(همچنین زیان دیده می 1374، ده و همچنان مسئول است)کاتوزیانوی جبران کند، نمی توان گفت تعهدش را ایفا نکرحادثه خسارت را به نح

بنابراین رای دادگاه در تعیین شیوه .  (19 98تواند این حق را پیش از صدور حکم دادگاه به دیگری منتقل یا از آن صرف نظر کند)السنهوری،

داشت و چون غالبا پرداخت پول به عنوان شیوه جبران خسارت انتخاب می شود، میزان آن نیز دقیقا  جبران خسارت اثر محسوسی خواهد

(با وجود این می توان گفت چون حق زیان دیده با تحقق 1376معین می شود و از این رو می توان رای دادگاه را تاسیسی نامید)کاتوزیان، 

ای دادگاه نسبت به پرداخت وجه برای جبران خسارت هم اعالمی است و زیان دیده می تواند از ضرر ایجاد شده و قابلیت تقویم  به پول دارد، ر

 تاریخ استحقاق خسارت تاخیر تادیه مطالبه کند .

 

 :جبران خسارت2-

خسارتی جبران شاید بتوان اصل لزوم جبران خارت را مهم ترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی است. بر مبنای این اصل باید تالش شود تا هیچ 

، نشده باقی بماند. اهمیت این اصل به گونه ای است که حتی برخی از اساتید فرانسوی از آن به عنوان حق جبران خسارت نام برده اند)ژروردن

ن کشور در حقوق فرانسه به خسارت صرفا به عنوان جبران زیان وارده به زیان دیده نگاه نمی شود بلکه خسارت در حقوق ای (1385پاتریس، 

ه کرد.)پارساپور، اسماعیلی، کارکردهای دیگری را نیز به خود اختصاص داده است: که برای نمونه می توان به جنبه تنبیهی خسارت اشار

1393)  

 جبران خسارت زیان دیده ممکن است به دو صورت انجام پذیرد:

شده چنان تدارک شود که گویی از اصل زیانی وارد نیامده است برگرداندن وضع زیاندیده به صورت پیشین خود، بدین معنی که ضرر وارد _1

جبران خسارت از راه دادن معادل، بدین گونه که چون اعاده وضع به صورت پیشین امکان ندارد، ارزشی معادل آنچه از دست رفته به  - 2.

 دارایی زیان دیده افزوده شود.
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 اثر قراردادها در مسئولیت مدنی:3-

به طور طبیعی بر عهده کسی است که مسئول ایجاد آن بوده است. ولی گاه قراردادهای خصوصی این تعهد را محدود می  جبران زیان دیده

قراردادهایی که پیش  -1 د.گروه متمایز می توان تقسیم کر ل می کند. این قراردادها را به سهسازد یا از بین می برد یا بر شخص دیگری تحمی

قراردادهایی که پس از ورود ضرر بین مسئول  - 2یرند. د و طرفین درباره زیان های احتمالی آینده تصمیم می گاز ورود خسارت بسته می شو

 قراردادهای مربوط به عدم مسئولیت.-3جبران آن و زیان دیده بسته می شود و میزان و چگونگی جبران آن را معین می سازد.

 

 قراردادهای پیش از ورود ضرر: -1

شخص با دیگران می بندد تا مسئولیت خود را در برابر پرداختن مبلغ بر عهده آنان گذارد و از این حیث تضمین الزم پیدا کند.  قراردادهایی که

در این گونه قراردادها که روزی ناشناخته بود، امروز چنان شهرت و رواج یافته است که تردید در نفوذ حقوقی آن امکان ندارد.بیمه مسئولیت 

 و حقوقی نقشی بسیار موثر دارد، و قوانین بیمه درستی و نفوذ آن را به صراحت مقرر میدارد.  نظام اقتصادی

 پاره ای از قراردادها بدین منظور بسته می شود که شرایط ایجاد مسئولیت و مبنای آن را تغییر دهد و تعهدات متعارف یا قانونی طرفین را -2

توافق می کنند که تسلیم مبیع چند ماه به تاخیر افتد و این شرط مانع از این می شود که تسلیم کاهش دهد. برای مثال خریدار و فروشنده 

 .نکردن فوری مبیع برای فروشنده مسئولیت ایجاد کند

 

  بعد از ورود ضرر قراردادها ی -2

اطره آمیز و حفظ نظم عمومی، سخن گفت پیش از وقوع زیان، می توان از نقش پیشگیرانه مسئولیت مدنی و تاثیر آن در کنترل رفتارهای مخ

او به اما با وقوع حادثه زیان بار این شخص زیان دیده و منافع از دست رفته او است که در کانون توجه قرار می گیرد و جبران خسارت وارده بر 

 عنوان تنها هدف، مطرح می گردد.

ی در خسارات ناشی از جرم، ذمه ی عامل را بری نماید یا به طریق دیگری بدیهی است که بعد از زیان همان گونه که زیان دیده قادر است حت 

این توافق  با او مصالحه کند؛ در این جا نیز، می تواند در مورد قراردادی که بر رابطه آنها حاکم می شود با عامل زیان به توافق برسد. البته اثر

 (1389ق خصوصی طرفین نیست)الماسی، فراتر از حقو

 

 قراردادهای مربوط به عدم مسئولیت -3

 قراردادهای مربوط به عدم مسئولیت را به دو گروه می توان تقسیم کرد:

قراردادهایی که بین مسئول و زیان دیده احتمالی آینده بسته می شود و به موجب آن مسئول از پرداختن تمام یا بخشی از خسارات معاف  -1

 می نامند.می گردد و آن را به شرط عدم مسئولیت 

طرفین به طور مقطوع معین می کنند این گونه شروط را شروط کیفری نیز می گویند و در ی که به موجب آن خسارات آینده و شروط -2

شروط کیفری یا وجه التزام، توافقی است که به موجب آن  آنها است. . مقرر برای تخلف از مفاد قراردادها یکی از اقسام « وجه التزام»حقوق ما

طرفین میزان خسارتی را که در صورت عدم اجرای قرارداد، یا ایجاد ضرر باید پرداخته شود از پیش معین می سازند. بنابراین بر خالف شرط 

 ر مقطوع معین می شود.در حقوقمحدود کننده مسئولیت که تنها حداکثر میزان خسارت را تعیین می کند، در این گونه شروط مبلغ آن به طو

در حقوق ایران، اصطالح شرط کیفری به کار  ل کند.تناسب با میزان خسارت نیابد شرط را تعدیرس می تواند، در صورتی که آن رامادفرانسه، د
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بلغی نمی رود و مبلغی را که در آن به عنوان ضمانت اجرای تعهد معین می شود وجه التزام می نامند. تعیین وجه التزام ویژه قراردادها است وم

یون بایستی در صورت عدم اجرا یا تاخیر در اجرای قرارداد بپردازد. رویه قضایی فرانسه قرارداهای عدم مسئولیت را به دلیل مغایرت است که مد

گفته  با نظم عمومی باطل و بال اثر به شمار می آورد. هر چند که این نظر مورد انتقاد برخی از استادن برجسته حقوق فرانسه قرار گرفته است و

وقتی زیان دیده می تواند پس از ورود ضرر از مطالبه خسارت صرف نظر کند، دلیلی نداریم که بگوییم پیش از ورود زیان اعالم رضایت و اند 

لیکن برخی دیگر از استادان حقوق فرانسه موضعی متفاوت گرفته اند و گفته  (Mazeaud,, 1991)انعقاد قرارداد عدم مسئولیت نافذ نیست. 

 , Vineyدهای عدم مسئولیت حتی در زمینه مسئولیت های قراردادی نیز باید به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل به شمار آید.) اند: قراردا

1988) 

اد ر حقوق ایران به نظر می رسد که قراردادهای عدم مسئولیت در زمینه خارج از قراردادغیر از مغایرت با نظم عمومی که قابل توجه است، ایرد

شخص نیست مرارداد عدم مسئولیت نیز دارد و آن عذری بودن قرارداد است. چون قبل از ورود زیان میزان آن معلوم نیست و موضوع قدیگری 

 .(1394، طل به شمار آید.)صفایی، رحیمیمین دلیل این قرارداد ممکن است بابه ه

 

 :ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری

عهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود. ولی مفهوم مسئولیت قراردادی این است که ت

مسئولیت غیر قراردادی که ضمان قهری نیز گفته می شود ویژه فرضی است که شخص از تعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی کند و در نتیجه 

ت که در مسئولیت قراردادی اثبات عهد شکنی  خوانده دعوا کافی است. در به دیگری ضرر زند. مهم ترین تفاوت این دو مسئولیت در این اس

امروزه در حقوق فرانسه و نیز در حقوق ما از  یر شده است.حالی که در ضمان قهری به طور معمول باید ثابت شود که مسئول مرتکب تقص

در تعهد به وسیله اثبات تقصیر الزم است ولی در تعهد .عهد است لحاظ اثبات تقصیر بین این دو مسئولیت تفاوتی وجود ندارد و تفاوت در نوع ت

 به نتیجه الزم نیست و هر دو نوع تعهد هم در زمینه قراردادها و هم در باب مسئولیت خارج از قرارداد قابل تصور است.

 

 معنی و مفهوم جمع دو مسئولیت قراردادی و قهری: 

باشد که زیان دیده بتواند با طرح یک دعوا همزمان از قواعد خاص هر دو مسئولیت قراردادی و یک معنی از جمع دو مسئولیت ممکن است این 

قهری بهره ببرد؛ برای مثال برای سهولت اثبات تقصیر از مسئولیت قراردادی استفاده کند ولی خود را ملزم به شرط کاهنده مسئولیت مندرج 

باشد که اگر خطایی در آن واحد دارای دو جنبه باشد یعنی از طرفی نقض قرارداد تلقی ممکن است این « جمع»معنی دیگر در قرارداد نداند.

گردد و از طرف دیگر رعایت نکردن قواعد عام در مسئولیت قهری محسوب شود، آنگاه زیان دیده می تواند به اختیار خویش دست به انتخاب 

ی مسئولیت قهری یا قراردادی بنا نموده، شکست بخورد و به طرح دعوای دوم بزند، یا در موردی که خواهان در دعوای اول خویش که بر مبنا

 .اقدام کند

 :نظریه تعدد دو مسئولیت 

است و همچنین هر شعبه ای از مسئولیت)قراردادی و « جبران خسارت»نحقوق مسئولیت مدنی هدفی دارد و آ طرفداران تعدد معتقدند

ست و نگذار برای اجرای صحیح پیمان ها بنابراین مسئولیت قراردادی ضمانت اجرای مقرر از طرف قانواص خود است.قهری( نیز دارای هدف خ

هدف آن احترام به حاکمیت اراده است. ولی در مسئولیت قهری هدف آن است که وی را در موقعیت پیش قرار دهیم، بنابراین، مسئولیت 

 .(1394ه،  قهری ناظر به گذشته است نه آینده)تقی زاد

 نظریه وحدت دو مسئولیت:

طرفداران نظریه وحدت دو مسئولیت معتقدند ماهیت و مبنای دو مسئولیت واحد است، زیرا اوال مسئولیت قراردادی به اراده و تراضی مربوط 

ل ایجاد آن یک .در هر دو مسئولیت، عام )  (,Planiol, 1930نیست، بلکه مبنای آن نقض عهد است و به نوعی به قانون بازگشت می کند. 
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و برخی دیگر نیز آن دو را یک ماهیت دانسته اند که (,Mazeaud, 1985)تعهد قبلی است که اجرا نشدن ان موجب تعهد جدیدی می شود. 

  (,(Malaurie, 2008تنها تفاوت آنها به لحاظ عامل خسارت است. که یکی بر اساس فعل زیان بار و دیگری اجرا نشدن قرارداد است. 

 

 عدم جمع دو مسئولیت در حقوق فرانسه:اصل 

رویه قضایی فرانسه نشان داده است که مخالف جمع مسئولیت قراردادی و قهری است و محاکم در آرای بسیار مشهوری مخالف خود را با 

ی در مسئولیت قراردادی، دخالت مسئولیت قهری در مسئولیت قراردادی و برعکس اعالم کرده اند، زیرا به اعتقاد آنها با دخالت مسئولیت قهر

 مطرح شده است: این مواردآزادی اراده و فردگرایی آسیب می بیند. این مخالفت در

در مواردی که یکی از طرفین به دنبال استفاده از رژیم مسئولیت قهری برای گریز از قدرت الزام آور قرارداد است. این قاعده به شدت  -1 

فرانسه نشان داده است در برابر متعهدان قراردادی که قصد سواستفاده از مسئولیت قهری برای سر باز  اعمال می شود، بنابراین رویه قضایی

 دارند، به شدت مقابله می کند.زدن از شروط و تعهدات قراردادی 

قواعد مسئولیت قراردادی هرگاه در قرارداد شرطی وجود داشته باشد که استفاده از بیمه را محدود به مسئولیت قهری کند، باز استناد به  -2

 (402، ص 1394ممکن نیست، زیرا بیمه خسارت را جبران می کند.)تقی زاده، 
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 :نتیجه

جبران خسارت زیان دیده و ده و عامل زیان هدف هایی دارد که در نظام های حقوقی، مسئولیت مدنی در عمل، در ارتباط با شخص زیان دی 

 و بازداشتن وی از ارتکاب مجدد فعل زیان بار، بازداشتن سایر وارد کنندگان زیان بالقوه، از در پیشتسلی خاطر وی، مجازات وار کننده زیان 

در حقوق کنونی نیز باید گفت مسئولیت مدنی سبب ایجاد دین است و زیان دیده می تواند از  ازآن جمله می باشد.گرفتن رفتار زیان بار، 

به طور عام هر فردی که زیانی را متحمل می شود، می .اند.ا به حالت پیش از ارتکاب تقصیر بازگرددادگاه بخواهد تا به هزینه مسئول وضع او ر

تواند با اقامه دعوی مسئولیت مدنی)در معنای اخص( علیه عامل زیان جبران خسارت خویش را از دادگاه بخواهد.با وجود این ممکن است که 

ای قراردادی نیز باشد و فعل زیان بار نوعی نقص تعهد متعهد له)عامل زیان( در قبال  سابق بر ورود ضرر، زیان دیده با عامل زیان دار

ن را متعهد)زیان دیده( قلمداد گردد.اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد طرف مقابل حق دارد که از او خسارت بگیرد و قانون مدنی آ

آن مسئولیت قراردادی گویند که عبارت است از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد  خسارت عدم انجام تعهد نامیده است که در اصطالح به

قراردادی خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود.ولی مسئولیت غیر قراردادی که ضمان قهری نیز گفته می شود، زمانی است که شخص از 

کاتوزیان در مورد جمع دو مسئولیت قراردادی و قهری می تعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی کند و در نتیجه به دیگری ضرر زند. دکتر 

فرماید که هرگاه تخلف از قرارداد، در عین حال تجاوز از تکالیف قانونی نیز به حساب آید زیان دیده در انتخاب هر یک از دو مبنا آزاد 

درند که ماهیت و مبنای دو مسئولیت واحد است و  است.مشروط بر اینکه مفاد تراضی از اثر نیفتد.طرفداران نظریه وحدت دو مسئولیت اعتقاد

.رویه قضایی فرانسه نشان  ن جبران خسارت استحقوق مسئولیت مدنی هدفی دارد و آ طرفداران نظریه تعدد دو مسئولیت اعتقاد دارند که

مسئولیت قراردادی، آزادی اراده و  داده که مخالف جمع دو مسئولیت قراردادی و قهری است. چون اعتقاد دارند با دخالت مسئولیت قهری در

 فردگرایی آسیب می بیند.
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