
 
    

  
  
  
  

  پيشگفتار
مسئوليت مدني يكي از بخشهاي مهم حقوق مدني است كه در عصر جديد اهميت روزافزوني يافته و توجه ويژه 

پيشرفته را به خود جلب كرده است و حتـي گـرايش بـه    گذاران كشورهاي  دانشمندان حقوق و دادرسان و قانون
كتابهاي بسيار در اين زمينه، مقاالت فراوان با تجزيه و تحليل . آن دارد كه يك رشته مستقل حقوقي به شمار آيد

مسائل مختلف مسئوليت مدني، طرح دعاوي انبوه درباره اين موضوع و صدور آراء بسيار دادگاهها در اين بـاب،  
العاده و پويايي خاصي يافته و از موضوعات حقوقي  ن است كه اين موضوع در عصر جديد اهميت فوقدليل بر آ

  .مهم و مورد ابتالي دنياي امروز است
، نقـش درجـه اول را ايفـا    )رومـي، ژرمنـي  (نوشـته   گـذار، حتـي در كشـورهاي حقـوق     بسا قـانون  در اين زمينه چه

توانـد   وخمهـايي كـه دارد، نمـي    گـذاري بـا پـيچ    سـت كـه نظـام قـانون    اي سريع ا كند؛ زيرا تحوالت به اندازه نمي
اي را ايفـا   از اين رو دادگاهها، البته بـا هـدايت علمـاي حقـوق، نقـش سـازنده      . پاسخگوي سريع مسائل روز باشد

آورنـد كـه گـاهي     پردازند و قواعد جديدي را پديد مي جويي مي كنند و با توجه به نيازهاي اجتماعي به چاره مي
ماده  5مثالً در قانون مدني فرانسه فقط . كند گذار، آنها را تأييد و تثبيت و به صورت مواد قانوني تدوين مي انونق
شود؛ ولي رويه قضـايي بـا رهنمـود اسـتادان حقـوق و زيـر        درباره مسئوليت مدني ديده مي) 1386تا  1382مواد (

پوشش تفسير قانون، طي دو قرن اخيـر، ايـن قواعـد را تكميـل و بـا نيازهـاي زمـان هماهنـگ كـرده و از حقـوق           
قـل و مبـاني علمـي پديـد آورده كـه      مسئوليت مدني فرانسه يك حقوق جالـب، پيشـرفته، منسـجم و مبتنـي بـر ع     

قابل ذكر است كه گسترش مسـئوليت  . برداري كشورهاي ديگر است پاسخگوي نيازهاي عصر جديد و قابل بهره
العـاده زيانهـاي ناشـي از     مدني و مباحث آن صرفاً يك تفنن و كنجكاوي علمي نيست، بلكه زاييده افزايش فـوق 

يافتـه روي داده و سـپس    است كه از قرن نوزدهم در كشـورهاي توسـعه   ماشينيزم و از جمله وسايل نقليه موتوري
  .گريبانگير كشورهاي در حال توسعه شده است

بخشـي از قواعــد  . در ايـران متأســفانه قـوانين مــا در ايـن خصــوص پراكنـده و نــاقص و ناهماهنـگ اســت     
قانون مسـئوليت مـدني بـه     1339سپس در سال . مسئوليت مدني در قانون مدني آمده كه ريشه فقهي و سنتي دارد

تصويب رسيده كه مقررات قانون مدني را تكميل كرده و قواعدي با الهام از حقـوق غربـي آورده كـه برخـي از     
افزون بر قوانين يـاد شـده، قـانون    . شود و برخي ديگر به بازنگري نياز دارد كه بايد، اجرا نمي آنها، در عمل، چنان

اين مواد نيز از فقه اقتباس شده و عالوه بر اينكه مباني نظري . وليت مدني داردمجازات اسالمي موادي درباره مسئ
سـو و بـين مـواد قـانون مـدني و قـانون مسـئوليت مـدني نيـز           بعضي از آنها روشن نيست، بين مواد مزبـور از يـك  

ده كـه از  اي هـم در ايـن زمينـه وضـع شـ      عالوه بر قوانين مذكور، مقـررات ويـژه  . شود هماهنگي كافي ديده نمي
ترين آنها قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارنـدگان وسـايل نقليـه موتـوري زمينـي مصـوب        مهم

  .است كه مباني متفاوتي را برگزيده و استثنائات قابل توجهي را بر قواعد عمومي وارد كرده است 1387



اخيـر، بـه رغـم نارسـايي و      در سـالهاي خوشبختانه، استادان حقوق و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري 
هاي سودمندي در ايـن   اند و كتابها و رساله پراكندگي مقررات، توجه بيشتري به مسائل مسئوليت مدني نشان داده

اند، هر چند كه هنوز جـاي كـار در ايـن زمينـه      هاي ارزشمندي منتشر كرده زمينه به رشته تحرير درآورده و مقاله
اي را كـه   ويه قضـايي مـا در تحـول ايـن رشـته و رفـع مشـكالت موجـود نقـش سـازنده          باقي است و دكترين و ر

دانان ما مباني و اطالعات كافي براي پاسـخگويي بـه    اند و حتي بسياري از حقوق توانند داشته باشند ايفا نكرده مي
  .اين مسائل ندارند

فان، پس از سـالها تـدريس و   با توجه به نكات فوق و به منظور تسهيل آموزش حقوق مسئوليت مدني،مؤل
درس حقـوق  (اي براي استفاده دانشجويان كارشناسي حقوق  تحقيق در اين خصوص، بر آن شدند كه كتاب تازه

  .دانان را نيز به كار آيد تأليف كنند كه شايد ديگر حقوق) 4مدني 
ل غير، غصـب، اسـتيفاء   ايفاي ناروا، اداره ما(فصل مربوط به الزامات خارج از قرارداد  5اين كتاب كه در 

  :تدوين شده داراي ويژگيهايي چند است) از عمل غير يا مال غير و مسئوليت مدني به معني خاص
هـاي   در مباحث مسئوليت مدني به ذكر و شرح مقررات و مواد قانوني بسنده نشده، بلكه مباني و نظريـه . 1

بين مقررات پراكنده پيوند علمي و انسـجام و  علمي مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده است با تفسيري معقول 
هاي علمي و سازگار با نيازهاي اجتماعي از حقوق  هماهنگي ايجاد شود و نظامي منطقي و منسجم و مبتني بر پايه

در ضمن مقررات نامناسب و ناهماهنگ مورد نقد علمـي قـرار گرفتـه و اصـالح     . مسئوليت مدني ايران ارائه شود
  .ستآنها پيشنهاد شده ا

منبع اصلي مطالعه، در اين كتاب، عالوه بر قوانين موضـوعه، فقـه اماميـه اسـت، هرچنـد كـه از حقـوق        . 2
ايـم؛   خارجي، به ويژه حقوق فرانسه، نيز كه براي پاسخگويي به بسياري از مسائل جديد كارساز است بهره گرفته

تكميل و رفـع كمبودهـاي حقـوق داخلـي،     زيرا بر اين باوريم كه برخورداري از حقوق خارجي و تطبيقي، براي 
  .البته با حفظ اصول و مباني اعتقادي و فرهنگ سنتي، سودمند، بلكه الزم است

در مسائل اختالفي ـ كه در اين باب فراوان است ـ به نظرهاي مختلف اشاره و نظر برگزيده خود را نيـز    . 3
آگاهي از اختالف نظرها و تحليل علمي و دقت و تعمق، ايم، تا دانشجويان حقوق بتوانند، با  با استدالل بيان كرده

  .تر را انتخاب كنند نظر قوي
از ايـن رو در  . كوشش شده است عبارات ساده و گويا و در عين حال، مطالـب مسـتند و مسـتدل باشـد    . 4

  .نگارش علمي و روش تحليلي استفاده شده است  عين سادگي عبارات، از اصطالحات و تعبيرات و شيوه
كتاب مشتمل بر پاورقيهاي متعدد است كه برخي از آنها منـابعي اسـت كهمـورد اسـتفاده واقـع شـده و       . 5

ها يـا توضـيحاتي اسـت كـه ذكـر آنهـا در مـتن بـا توجـه بـه برنامـه درسـي              برخي مشتمل بر نقد و اشاره به نظريه
  .نموده است كارشناسي و ساعات محدود تدريس مناسب نمي

  .كند وجود فهرستهاي متعدد، استفاده از مطالب يا منابع را تسهيل مي. ه داردهر مطلب عنوان و شمار. 6
در عنوان كتاب، مسئوليت مدني به معني عام به كار رفته كه مترادف بـا الزامـات خـارج از قـرارداد يـا      . 7

كيل ترين فصل كتـاب را تشـ   ضمان قهري است، ليكن بايد يادآور شد كه مسئوليت مدني به معني خاص كه مهم
دهد فقط شامل مباحث اتالف و تسبيب است و به ديگر سخن دربرگيرنده اصول و قواعد مسـئوليت ناشـي از    مي



  .اي است آور است، به استثناي غصب كه تابع نظام ويژه عمل نامشروع زيان
اميد است اين كتاب گامي سودمند و مؤثر در راه تسهيل آموزش درس مسئوليت مـدني باشـد و عالقـه و    

البتـه انتقادهـا و اظهارنظرهـاي    . دانان را به اين موضوع مهم افـزايش دهـد   ه دانشجويان حقوق و ديگر حقوقتوج
پـذيريم و آنهـا را در رفـع كمبودهـا و      استادان حقوق و اهل فن و دانشجويان گرامي را بـا كمـال خوشـوقتي مـي    

  .دانيم اشكاالت كار مؤثر مي
انـد   ترين مـدت ممكـن اهتمـام ورزيـده     انتشار كتاب در كوتاهكه در چاپ و » سمت«از مسئوالن دانشمند 

  .صميمانه سپاسگزاريم
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