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چکيده
يکي از موضوعات در حقوق تعهدات و مسئولیت مدني ،مسئلۀ مسئولیت تضاممي و تفکیک آن از
مسئولیت تضامني است .در حقوق ما مسئولیت تضاممي در سايۀ اشتراکاتش با مسئولیت تضامني به
فراموشي سپرده شده و کمتر از آن بحث شده است .حال آنکه اين مفهوم در قوانین ما وجود دارد و
در عین نزديکي به مسئولیت تضامني ،بايد از آن متمايز گردد تا آثار مطلوبش در حقوق نمايان شود،
چرا که بدين وسیله مسئولین پرداخت بیشتر ميشوند و راه جبران کامل خسارت هموارتر ميگردد.
در اين مقاله سعي شده است مفهوم و آثار مسئولیت تضاممي و تفاوتهای آن با مسئولیت تضامني
با نگاه به فقه و حقوق فرانسه بیان شود.

کليدواژهها :مسئولیت تضاممي ،مسئولیت تضامني ،خسارت ،شخص ثالث.

 - 1استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
 - 1دانشجوی دورۀ دکترای حقوق خصوصي دانشگاه اصفهان
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مقدمه
از روزگاران کهن تضمین پرداخت ديون و انجام تعهدات مسئلهای شناختهشده بوده است.
بنابراين جهت اطمینان از جبران خسارت ،پرداخت دين يا انجام تعهد از ديرباز بحث
«ضمانت» مطرح بوده است .همچنانکه در قانون مدني و فقه نیز عقد ضمان عقدی معین
و شناخته شده است .هرچند در خصوص اثر آن برخي آن را نقل ذمه به ذمه 1و برخي ضم
ذمه به ذمه 1ميدانند .نکته ديگر اينکه مسئولیت تضامني که نوعي ضم ذمه به ذمه است در
فقه وجود داشته و در قوانین امروزی نیز با تصريح قانونگذار (مانند ماده  149قانون تجارت)
يا استفاده از شرط طرفین (يزدی ،بيتا :ج 411 ،5؛ خويي بيتا :ج 115 ،4؛ جعفری
لنگرودی )191:1951 ،و يا حتي عرف (محقق داماد141 :1966 ،؛ همو  :1989ج )198 ،1
مورد پذيرش واقع شده است .نکته ديگر اينکه گذشته از ايجاد تضمین پرداخت ديون با عقد
ضمان ،ميتوان از راه ايجاد مسئولیت تضامني نیز به اين تضمین دست يافت .نکته قابل
ذکر اينکه در کتب حقوق تعهدات فرانسه گذشته از تضامن ،نهاد ديگری تحت عنوان تضامم
نیز مطرح شده است که اين نهاد نیز در کنار تضامن ميتواند پرداخت ديون را تضمین نمايد
که در حقوق ما جز در چند اثر انگشتشمارکمتر ديده شده است .تضامم بهعنوان يک نظريه
5
4
9
در قرن  16بهوسیله «مورلون » و « ابری » و « رو » ارائه گرديد ( Marty, Raynaud
 .)Jestaz, 1989:115شباهت مسئولیت تضاممي و تضامني در اين است که در هر دو
متعهدله ميتواند برای مطالبه کل دين به هريک از متعهدين مراجعه کند .هرچند بین اين
دو در ديگر آثار تفاوتهايي وجود دارد ( .)Carbonnier, T4,1998:567به رغم ترديدهايي
که گاه در دکترين و گاه در رويه قضايي فرانسه نسبت به مسئولیت تضاممي وجود دارد ،قدر
متیقن اين است که بین مسئولیت تضاممي و مسئولیت تضامني تفاوتهايي وجود دارد
( .)Malaurie, Aynes, Stoffel-Munk. 2007: 743مسئولیت هنگامي تضاممي است
 - 1نک يوسف بن احمد بحراني ،الحدايق الناضره في احکام العتره الطاهره ،موسسه النشر االسالمي التابعه لجماعه المدرسین
جلد  ،11:قم . 1969:
 - 1نک الجزايری ،عبدالرحمن ،الفقه علي مذاهب االربعه ،جلد ،9صص 111الي  ،115چاپ مکتب تجاريه الکبری ،مصر.1969 ،
3 - Mourlon
4 - Aubry
5 - Rau
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که «موضوع» دو يا چند تعهد واحد است اما «منبع» ايجاد تعهدات مزبور متعدد باشد.
( Starck, 1972:730و سنهوری ،185:1998 ،ج )9به عبارتي زماني که سبب خسارت
متعدد بوده اما خسارت واحدی ايجاد شود جايگاه طرح تضامم ( Viney, Jourdain,
 .) 257:1998حال آنکه تضامن ،التزامي است که منشأ آن واحد ولي روابط متعدد است
(امیني .)119:1929،جايگاه کاربرد اين نظريه در حقوق تعهدات در قسمت مسئولیت مدني
است ( .)Weill, Terré, 1986/936عليرغم اينکه مواد قانوني در ايران صريحاً نامي از
تضامم به میان نیاوردهاند و دکترين نیز بدون توجه به آثار مسئولیت تضاممي در اين
خصوص گاهي تفکیک بین تضامن و تضامم را موجه ندانستهاند (جنیدی )94 :1925،اما در
نظام حقوقي ما مسئولیت تضاممي جاری است و نمونههايي از آن را در فقه و قوانین
موضوعه ميبینیم .بهعنوان نمونه در اصالحیه 1قانون بیمه اجباری مسئولیت مدني دارندگان
وسايل نقلیه موتوری زمیني در مقابل شخص ثالث مصوب 1982در ماده اول تبصره 1
ميخوانیم «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصي که حادثه منسوب به فعل
يا ترك فعل او است نميباشد» که نشان ميدهد زيانديده ميتواند از دارنده وسیله نقلیه يا
راننده با مباني متفاوت مطالبه خسارت نمايد .از دارنده بر اساس قانون ذکرشده مطالبه
خسارت صورت ميپذيرد و به رانندۀ خطاکار بر اساس خطای شخصي مراجعه ميشود و اين
دو ،مسئول جبران يک ضررند( .يزدانیان )1986:986و جالب آنکه در طرح پیشنهادی
حقوقدانان برای اصالح اين قانون تقريباً همین عبارت آمده بود (کاتوزيان و همکاران،
19 :1981به بعد) .اين مؤيد وجود مسئولیت تضاممي در قوانین ماست .در ادامه مفهوم
مسئولیت تضاممي و ساير تفاوتهای آن با مسئولیت تضامني و مصاديقي از تضامم را در
فقه با نگاهي تطبیقي در حقوق فرانسه مطرح ميکنیم.
گفتار اول :مبانی مسئوليت تضاممی
 -1مفهوم

 - 1هرچند نام اين قانون "اصالح" قانون بیمه اجباری مسئولیت مدني دارندگان وسايل نقلیه موتوری زمیني در مقابل شخص ثالثث
ميباشد اما در ماده پاياني يعني ماده  91از اين مفهوم دور افتاده و متذکر ميشود قانون سابق کالً لغو ميگردد!
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در کتب واژهشناسي فارسي در معنای تضامم 1آوردهاند «کشیده شدن به سوی چیزی»
(دهخدا ،بيتا) و در واژهنامههای عربي در خصوص تضامم گفتهاند «همبستگي (همراهي)
بعضي با بعضي ديگر است مثالً در مقابل دشمن» 1و از مصدر ضمم ميباشد( .عمر،
1419ه.ق ،1921 :ج )4در تتبع میان کتابهای واژهشناسي حقوقي به زبان فارسي و عربي
در خصوص تضامم يا مسئولیت تضاممي يا مسئولیت جمعي مورد صريحي يافت نشد 9 .در
خصوص تَضمُّم نیز در فرهنگ فقهي گفتهاند «دو چیز را به يکديگر نزديک کردن و
چسبانیدن» (هاشمي شاهرودی.)519: 1982 ،
در معنای اصطالحي در حقوق رم ،همراه با مسئولیت تضامني ،4تضامم را در مواردی که
خطای مشترکي 5وجود داشت پذيرفته بودندLévy. Castaldo.2002:1044( .؛ يزدانیان،
 )984:1986در مسئولیت تضامني «تضامن کامل» 6و در مسئولیت تضاممي« ،تضامن
ناقص» 2وجود دارد (يزدانیان188:1991 ،؛ ديلمي 91 :1991؛ .(Mazeaud1978:1071
مسئولیت تضامني الزام به جبران خسارت واحد بوده و منبع الزام هم واحد است (امیر
محمدی و حسینزاده )41 :1986 ،مانند موردی که چند نفر با ارتکاب يک فعل زيانبار
سبب ضرر گردند و طبق قانون يا قرارداد بین آنها مسئولیت تضامني وجود داشته باشد .ولي
در مسئولیت تضاممي موضوع تعهد واحد اما منبع تعهد متعدد ميباشد يعني هر مديون ملتزم
به کل دين بوده و ذمههای مسئولین ضمیمه همديگر شده است ،بدون اينکه بین آنها رابطه
نمايندگي وجود داشته باشد ) Terré, Simler, Lequette , 2009:1202سنهوری:1998 ،
 .)185مثالً در رابطه با زيان حاصل از خطای کارگر بيمباالت ،کارفرما و کارگرِ خطاکار هر
دو در برابر زيانديده مسئولاند ( .)Viney, Jourdain, 1998:258مسئولیت کارفرما ،بر
1 - Obligations in Solidum

 -1اجتمع بعضُهم إلى بعض « يتضامّ الناسُ في مواجهه العدوّ »

 -9برای نمونه موارد زير مالحظه شده است :در کتب فارسي ترمینولوژی حقوق ،وسیط در ترمینولوژی حقوق ،مبسوط در
ترمینولوژی ،الفارق؛ همگي از تالیفات استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی -در کتب عربي :معجم المصطالحات القانونیه
عبدالواحدکرم ،مکتبه النهضه العربیه ،بیروت 1982؛ القاموس القانون ،صالح مطر و همکاران ،منشورات الحلبي الحقوقیه ،بیروت
1111؛ المعجم المصطالحات القانونیه جیرار کورنو موسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزيع بیروت م1998
4 - Obligations in Solidom
5 - La faute commune
6 - Solidarite parfaite
7 - Solidarite imparfaite
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اساس فرض تقصیر در ماده  11قانون مسئولیت مدني است ،درحاليکه مسئولیت کارگر
بهواسطه فعل زيانبار وی بر اساس مواد  918يا  991قانون مدني ميباشد و زيانديده حق
رجوع به اختیار خود به هرکدام از کارفرما يا کارگر جهت دريافت خسارت را دارد (کاتوزيان،
1924ب .)441:ميتوان در يک جمله مختصر تضامم را چنین تعريف نمود که مسئولیت
زماني تضاممي است که چند دين و تعهد مستقل از منابع متفاوت به وجود آمده باشد و
نسبت به متعهدله فقط يک موضوع قابل وفا وجود داشته و اين طلبها برای وی قابل جمع
نباشد .چنانچه از جانب متعهدله يک طلب بیشتر وجود نداشته باشد اما از جانب هريک از
متعهدين دين جداگانهای به حساب آيد ( Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk.
 .)2007:743.به عبارت ديگر اينکه مسئولیت تضاممي عبارت است از تعهدی واحد که دو
يا چند شخص با منشأهای مختلف را در قبال طلبکار ملتزم ميکند بدون آنکه آن ديون
متعدد باشند.
در خصوص مبنای تضامن نظر واحدی وجود ندارد .برخي از فقها تضامن را نوعي
تعهدات بدلي ميدانند .بهعنوان مثال در بحث غصب برخي از فقها امکان رجوع مالک به
غاصبین را چنین توجیه ميکنند که مالک آنچه بر ذمه غاصبین است را به نحو بدلي مالک
ميشود (انصاری .)148 :1925 .برخي نیز آن را نوعي نمايندگي ميدانند .چنانچه بر مبنای
اين عقیده تضامن 1از قراردادی نشأت ميگیرد که بهموجب آن بدهکاران بهطور متقابل به
يکديگر وکالت يا نمايندگي ميدهند .بر تضامن کامل دو دسته اثر بر اساس پذيرش نظريۀ
تعهدات بدلي يا «نمايندگي متقابل» بدهکاران مترتب ميشود (کاتوزيان الف)112 :1924
که اهم اثرات اصلي عبارتاند از -1 :تعهد به پرداخت کل دين که از لوازمش امکان تعقیب
همه مديونها است به نحوی که کل دين پرداخت شود و آزادی دائن در انتخاب مديون -1
توانايي استناد مديونها به تهاتر در مقابل دائن  -9هريک از مديونها که تبديل تعهد با
دائن نمود فرض بر اين است که ساير مديونها نیز بری شدهاند مگر اينکه تبديل تعهد با
رضايت همه مديونین باشد (جنیدی16 :1925 ،و  .)15اما اگر مبنای نمايندگي در تضامن
پذيرفته شود ميتوان گفت که در مسئولیت تضاممي بین مديونها نمايندگي متقابل وجود
 - 1منظور از تضامن اينجا تضامن بدهکاران (منفي يا سلبي)  Solidarite passiveاست.
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ندارد (  )Flor.Aubert.Flour.Savaux.2007:236و حق زيانديده در رجوع به هريک از
مديونها بر اين مبناست که مانند مسئولیت تضامني موضوع تعهدات همه مسئولین يکسان
و واحد است ولي در نتیجه فقدان نمايندگي بین مسئولین آثار فرعي تضامن بر آن مترتب
نميشود (امیني115 :1929 ،؛ جنیدی99 :1925 ،؛ يزدانیان ،981 :1986 ،کاتوزيان1924 ،
الف 115:جعفری لنگرودی.)811:،1929 ،
با اينکه نظريه تعهدات تضاممي بهشدت مورد انتقاد واقع شد ولي رويه قضايي فرانسه
چنین نهادی را احیا نمود (يزدانیان )984 :1986 ،و آن را بهخوبي پذيرفت (جنیدی:1925 ،
 .)99هرچند برخي معتقدند رويه فرانسه برای فرار از مسئولیت تضامني دست به چنین
اقدامي زده است (امیرمحمدی و حسینزاده )41:1986 ،اما به هر روی در ماده  55قانون
جزای فرانسه به مسئولیت تضامني ناقص اشاره شده بود (جعفری لنگرودی)1152 :1925 ،
که ريشه در ارادۀ طرفین نیز ندارد که در اين موارد حقوق رم آنها را بهعنوان «تضاممي»
ميشناخت .امروزه در برخي از وضعیتها در حقوق فرانسه محاکم سعي در گسترش ماده
 55به شبه جرم و مسئولیت مدني دارند با اينکه ممکن است هیچ محکومیت کیفری نیز در
بین نباشد (.)Mazeaud,1978:1082
 -2تحليل مسئوليت تضاممی
از نظر تحلیلي بین مسئولیت تضاممي و تضامني تفاوت وجود دارد .در مسئولیت تضامني
«يک دين مشترك» 1بر عهده «چند مسئول»1وجود دارد .اما در مسئولیت تضاممي «چند
دين با موضوع مشابه» 9وجود دارد (  .)Mazeaud,1978:1082در مسئولیت تضامني بین
مسئولین رابطهای حقوقي وجود دارد درحاليکه در تضامم اصوالً رابطهای بین مسئولین
نیست مگر در مواردی که دين واقعي نزد يکي از مسئولین باشد .چنانچه در تضامن يک
منبع واحد ديني را بر ذمه چند شخص به وجود آورده است اما در تضامم هم منبع دين و هم
ديون متعدد است منتها موضوع اين ديون مشابه است .در مسئولیت تضامني بر مبنای يک
1- Une dette commune
2 - Plusieurs debiteures
3 - Plusieurs dettes identiques
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نظر بین مسئولین در آنچه به نفع آنهاست رابطه نمايندگي وجود دارد اما در مسئولیت
تضاممي چنین رابطهای وجود ندارد (يزدانیان.)188 :1986 ،
 -3منشأ مسئوليت تضاممی
در «تضامن» گاه قانون و گاه قرارداد وصفي را به مسئولیت مي بخشد که زيانديده به دو يا
چند مسئول حق مراجعه دارد اما در «تضامم» وضعیتي وجود دارد که دو يا چند شخص بر
اثر نقض عهد يا ارتکاب عملي زيانبار يا فرض قانون مسئول جبران يک ضرر مي باشند.
بنابراين ممکن است اين مسئولیت بر اساس قانون يا قرارداد يا شبه قرارداد به وجود بیايد
( )Mazeaud,1978:1082که در زير دستهبندی ميگردد.
 3-1در مواردی ممکن است يک نقض عقد و يک فعل زيانبار با هم منشأ تضامم شود
( .)Cabrillac, 2008: 269در واقع يکي بر اثر نقض تعهدات قراردادی و ديگری به سبب
ارتکاب تقصیر يا به حکم قانون يا با فرض تقصیر قانوني مسئول است ،بدون اينکه شخص
اخیر با زيانديده رابطۀ قراردادی داشته باشد .مانند جايي که شخص ثالثي سبب ميشود تا
متعهد يک قرارداد به تعهد خويش وفا نکند و به متعهدله ضرر وارد آيد .در اين صورت
متعهد دارای مسئولیت قراردادی و شخص ثالث دارای مسئولیت قهری ميباشد .مانند رابطۀ
مالک کاال با متصدی حمل و نقل و رانندهای که متصدی استخدام کرده و در حمل کاال
تقصیر ميکند که اين امر نه تنها از ماده اول قانون مجازات عاملین متخلّف در امر
حملونقل کاال مصوب  62/1/19مستفاد است بلکه در ماده  988قانون تجارت نیز متصدی
مسئول عمل ديگران شمرده شده و اين مانع از مسئولیت وی در مقابل ارسالکننده نیست.
بهعنوان مثال اگر ارسالکننده کاالی خود را به بنگاه حمل و نقل بهعنوان متصدی بسپارد و
بنگاه کاال را به يکي از رانندگان خود بدهد تا حمل کند و راننده آن را تلف کند زيانديده
ميتواند بر مبنای قرارداد به متصدی يا بر مبنای اتالف به راننده مراجعه کند 1.يا بهعنوان
 -1ماده«:1متصدّی شرکتها ،مؤسّسات ،بنگاههای حملونقل و رانندگاني که مسئول حمل کاال به مقصد ميباشند ،چنانچه عمدا آن
را به مقصد نرسانند ،عالوه بر جبران خسارت به صاحب کاال (در مثلي مثل و در قیمي قیمت)  » ...در اينجا به حکم وضعي
برميخوريم که مؤيّد قبول ضمان برای اشخاص غیر از متصدّی حمل است .قانونگذار عالوه بر اشخاصي چون متصدّی حمل،
رانندگان را نیز نام ميبرد که در صورت تعهّد از سوی آنها در نرسیدن کاال به مقصد ،مسئول ميباشند (امیني.)111:1929 ،
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نمونه به حکم قانونگذار در مسئولیت بیمهگر و بیمهگزار اگر بیمهگزار سبب بروز خسارتي
شود زيانديده ميتواند بر اساس عقد بیمه به بیمهگر و بر اساس فعل زيانبار به بیمهگزار
مراجعه کند ( Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk.2007:744؛ کاتوزيان ،الف 1924
112:؛ جعفری لنگرودی.)861:1952 ،
 3-2در مواردی دو فعل زيانبار همزمان رخ داده و سبب طرح مسئولیت تضاممي
ميشود .چنانچه دو شخص با ارتکاب دو خطا موجب ورود يک زيان ميشوند و مسئولیت
قهری برای آنها در نظر گرفته ميشود .برای مثال اگر دو نفر همزمان مواد زائد کارخانه خود
را در رودخانه بريزند و هريک از اين مواد زائد بهتنهايي برای آلوده کردن آب رودخانه کافي
باشد و در نتیجه آب رودخانه در اثر ريختن مواد زائد دو کارخانه آلوده شود و به شخص
ثالثي زيان وارد آيد و همان گونه که گفته شد زوايد هريک از آن دو کارخانه بهتنهايي برای
آلوده ساختن آب و ايراد خسارت کافي باشد هريک بهتنهايي مسئول جبران کل خسارت
ثالث خواهد بود (امیری قائممقامي ،ج  .)118:1955 ،1ميتوان چنین گفت که هريک از
اعمال برای ايجاد ضرر بهتنهايي کافي است و هیچيک از اشخاص نميتواند خود را از
مسئولیت مبرا بداند .به عبارتي هیچکدام نميتوانند ادعا نمايند که بدون وجود او هم خسارت
وارد مي شد و او مسئول نبوده بلکه ديگری مسئولیت دارد .زيرا نتیجه غیر منطقي پذيرش
اين ادعا عدم جبران خسارت زيانديده است .در اين مورد هريک سببي مستقل در ورود
خسارت بوده است .نمونه ديگر اين مسئولیت در خصوص مالکین ساختمان مشاع قابل تصور
است که اگر فروريختن ديوار ساختمان زياني به ديگران برساند (امام خمیني ،بيتا ،191:ج)1
گرچه زيانديده حق مراجعه به همه مالکین را داراست اما اين امر بهمنزله تضامن نبوده بلکه
اين مسئولیت تضاممي است (يزدانیان.)986:1989 ،
 3-3ممکن است دو نقض تعهد از سوی دو شخص سبب ايجاد مسئولیت تضاممي
گردد .چنانچه هر دو شخص بر اساس مسئولیت قراردادی برای يک خسارت مسئول باشند
و رويه قضايي فرانسه تضامم را در مسئولیت مدني قراردادی پذيرفته است ( Viney.
 .)1995. :309etMalaurie.Aynes.Stoffel-Munk.2007:745بهعنوان مثال اگر يک
مقاطعهکار و يک مهندس در برابر کارفرمايي تعهد به امری نمايند و هر دو بر اثر عهدشکني

مطالعۀ تطبیقي مسئولیت تضاممي در فقه و حقوق فرانسه

182 

سبب يک ضرر واحد برای کارفرما شوند ،هر دو دارای مسئولیت قراردادی در مقابل کارفرما
برای يک خسارت هستند (جعفری لنگرودی .)865:1952 ،يا مانند وجود قراردادهای بیمه
متعدد (مضاعف) در يک موضوع مجاز و بدون سوءنیت (کاوياني .)181:1988 ،درحاليکه
منبع تعهد برای چنین مسئولیتي دو قرارداد جداگانه است که ميتوان بین آنها مسئولیت
تضاممي تصور نمود (امیری قائممقامي ،ج .)118 :1955 ،1
گفتار دوم :مسئوليت تضاممی در فقه
 -1وجود تضامم در فقه
در منابع فقهي شیعه و اهل سنت علما در باب ضمان بسیار قلم زدهاند .بنا بر عقیده بسیاری
از فقیهان شیعه ضمان نقل ذمه به ذمه است (نجفي1961 ،ج ،116، 12؛عالمه حلي،
1921هث.ش ،ج 129، 14؛ امام خمیني  ،ج  16، 1؛ خويي ،بي تاج  )24، 1هرچند برخي ضم
ذمه به ذمه را نیز پذيرفتهاند (طباطبايي يزدی264 :1419 ،ج 1؛ مکارم شیرازی ،رساله،
،411 :1981ج )1اما در طرف ديگر فقیهان عامه ضمان را ضم ذمه به ذمه يا تضامن
ميدانند (سرخسي ،بيتا :ج161 ،19؛ جزايری :1969 ،ج 111 ،9؛ کاشفالغطاء 1959ه.ق:
ج )151 ،1و هريک از طرفین برای موجه نمودن نظر خود داليل لغوی ،عقلي ،نقلي و
اجماعي نیز آوردهاند که موضوع اين مقاله نیست 1.البته در نوع مطالبه ،مذاهب اربعه با هم
متفاوت هستند و مالکیه ضمان طولي را پذيرفته است و حنابله وشافعیه و حنفیه ضمان
عرضي را مقبول ميدانند (جعفری لنگرودی: 1986،ج .)126 ،9تضامن طولي يعني ابتدا
ميبايست به مضون عنه مراجعه کرد و درصورتيکه او به هر دلیلي نپرداخت ميتوان به
ساير ضامنین مراجعه نمود .و عرضي بدين معناست که بدون رعايت ترتب ميتوان از
تمامي ضامنها دين را مطالبه نمود (محمدی ،يحیيپور 96:1985و.)92
قدر متیقن اينکه فقهای شیعه و عامه در مسئله غصب تضامن ايادی غاصب را
 -1نک« :عقد ضمان و نقش آن در حقوق مدني» ،موسوی بجنوردی ،سید محمد ،پژوهشنامه متین ،تابستان  ،1929شماره 2
صص 92الي82؛ «صحت تعدد ضمانت از يک دين در حقوق ايران و فقه امامیه» ،افشارنیا طیب ،اسدی حمید ،پژوهشنامه حقوق
اسالمي ،سال دوازده شماره دوم زمستان  ،91صص 42الي .28
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پذيرفتهاند بدين معنا که ميتوان به غاصبین متعدد برای دين واحد مراجعه کرد .البته ادله
اين پذيرش میان فقها اختالفي است .برای نمونه برخي گفتهاند متعلق ضمان هريک از
غاصبان با متعلق ضمان ديگری متفاوت است (نجفي خوانساری .)911: 1929 ،گروهي ديگر
از فقها ،با توجیه تضامن غاصبان به نحو بدلیت بر سبیل واجب کفايي ،ميگويند معني حديث
"علي الید "اين است که در صورت تلف عین ضمان بر عهدۀ غاصب است و مالک حق دارد
هريک از غاصبان را طرف دعوی قرار دهد و ذمه غاصبان بهصورت عليالبدل در قبال مالک
مشغول است( 1آخوند خراساني ،بيتا )89 :عدهای از فقها عنوان داشتهاند ،ضمان عبارت از
استقرار بدل بر ذمه نیست ،بلکه عبارت از تعلق عهده شي بر ذمه است .تعلق ضمان بر
عهدههای متعدد يک امر معنوی است( 1رشتي ،بيتا11 :و )11و هیچ مانعي وجود ندارد که
بهجای ذمه بدلي چند تعهد برای انجام دادن يک موضوع ايجاد شود( 9.همان )111 :بنا بر
دو نظر اخیر ،به داللت التزام ،تمییز بین دين و مسئولیت را ميتوان از آن بیرون کشید و با
پذيرش امکان وجود مسئوالن متعدد در مقابل يک دين ،فقه شیعه و اهل سنت و حقوق
معاصر را به هم نزديک کرد (کاتوزيان )198:1964 ،و فقیهان طرفدار اين نظر به دلیل
مخالفت بسیاری از بزرگان فقه نکوشیدهاند تا آثار کامل و شايسته وحدت موضوع و تعدد
عهده را بیان کنند (کاتوزيان1924 ،الف )116 :و ميتوان با تمیز منشأ بروز تعهد چند ذمه را
برای دين واحدی مشغول دانست که همان تعريف مسئولیت تضاممي است.
 -2مصاديق فقهی با منشأ مسئوليت تضاممی
در متون فقهي از تضامم سخن به میان نیامده است .اما بهصورت ضمني مصاديقي از اين
مسئولیت را ميتوان ديد.
 2-1در منشأ مسئولیت تضاممي گفته شد که ممکن است يک عقد و يک عمل سبب
بروز اين مسئولیت شود .و ميدانیم در عاريه طال و نقره مستعیر در هر حال ضامن است
 - 1کون الواحد في عهدۀ المتعدّد،بحیث يجب على کلواحد کفائیّا ،ردّه الى مالکه ،و تخییر المالک في الرجوع الى الکل ،فهو
بمکانمن اإلمکان،کما هو قضیۀ(على الید)
 - 1بعض االمور المعنويّۀ باشیاء معنويّۀ متعدّدۀ کالذّمم
 - 9ال استحاله في تعلق غرامه واحده علي ذمم متعدده
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(ماده 644ق.م) (میرزای قمي :1921 ،ج )9،411حال اگر بر اساس عقد عاريه طال در اختیار
مستعیر باشد و ثالثي باعث تلف طال شود مالک طال (معیر) ميتواند به مستعیر که در واقع
بین آنها عقد عاريه جاری است رجوع کند يا به ثالث رجوع نمايد زيرا او نیز بهصورت قهری
مسئول است چون مال متعلق به غیر را تلف کرده است.
نبايد از نظر دور داشت که در عقود اذني (نجفي خوانساری :1929 ،ج  )99، 1کسي که
با اذن شارع يا مالک در مال ديگری تصرف مشروع و مجاز ميکند ،يدش نسبت به آن مال
اماني است مثل عقود وديعه و رهن و اجاره و وکالت حال اگر شرط ضمان میان طرفین عقد
بشود نیز به نظر برخي از فقهای متاخر اين شرط صحیح است (طباطبايي يزدی912:1926،؛
مقدس اردبیلي:1411 ،ج  )69، 11و فاقد اوصاف شروط فاسد و يا مبطل عقد ميباشد
(مصطفوی ،افشارنیا )96 :1988 ،و در قانون مدني در خصوص عاريه شرط ضمان صراحتاً در
ماده  641پذيرفته شده است .با توجه به اين در ساير عقود اذني اگر شرط ضمان بشود و
مال توسط ثالثي تلف يا معیوب شود مالک با استفاده از مسئولیت تضاممي حق رجوع به هر
دو شخص را دارد و قلمرو اين شرط شامل تمام خسارت وارده ،اعم از زيان ناشي از تلف
عین يا منفعت يا منقصت ناشي از استعمال ميشود (باريکلو .)29:1984 ،البته بدون شرط
ضمان نیز در صورت تعدی يا تفريط امین (مراغي،1418 ،ج )446 ،1در هريک از عقود فوق
و اتالف يا معیوب شدن مال توسط ثالث؛ حق رجوع بر مبنای قرارداد به امین و بر اساس
ضمان قهری به سبب ثالث وجود دارد (الذهبي.)58:1968 ،
 2-2منشأ ديگری که برای عقود تضاممي طرح شد اين بود که دو شخص با ارتکاب
دو خطا موجب ورود يک زيان ميشوند .موردی را در نظر بگیريد که دو نفر در اتاقي که پر
از گاز است يکي کبريت روشن کند و ديگری با فشار کلید برق چراغي را روشن کند و اتاق
منفجر شود .هر کدام بهصورت مجزا سبب بروز حادثه بودهاند و برای يافتن سبب حادثه
نظرات فقهي اسباب طولي يا عرضي در خصوص تعیین مقصر به ما کمکي نميکنند
(صفری )56:1929 ،در اينجا هريک از اين دو شخص ميتواند سبب خسارت باشد (محسني
و مرادینژاد198:1989 ،؛ صانعي111 :1921 ،؛ صفری )64 :1929 ،بنابراين مالک اتاق حق
مراجعه به دو شخص را دارد و از هرکدام ميتواند مطالبه خسارت نمايد و هرکدام که
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پرداخت نمود ذمه ديگری را نسبت به مالک اتاق بری مينمايد .دلیل اين امر اين است که
عمل هريک از ايشان ميتوانسته بهتنهايي اين خسارت را به دنبال داشته باشد .زيرا روشن
نمودن چراغ و زدن کبريت هريک بهتنهايي برای رخ دادن انفجار کفايت ميکرده است .از
طرفي نميتوان هر دو را معاف دانست .در نتیجه زيانديده بايد بتواند به هرکدام مراجعه
نمايد.
 2 -3در سومین شکل از مسئولیت تضاممي بحث از رابطه قراردادی دو شخص مسئول
با زيانديده بود .عالوه بر آنکه مثال پیشگفته در خصوص مقاطعهکار و مهندس و کارفرما
با فقه مغايرتي ندارد برای تقريب بیشتر موضوع با فقه ميتوان به موردی اشاره کرد که در
فقه با عنوان ترامي يا تسلسل ضامنین ميشناسیم يعني ضمانت از ضامن که مورد پذيرش
فقهاست( .امام خمیني ،بيتا،12 :ج )1و برخي ادعای عدم مخالفت در اين زمینه کردهاند.
(حسیني عاملي )442 :1919 ،در اين حالت اگرچه منظور فقها از ضمان نقل ذمه به ذمه
است اما از آنجايي که ذکر شروط در عقد ضمان جايز است (لنگرودی )196:1951 ،و با
توجه به آنچه در خصوص عرف امروزه در عقد ضمان بايد رعايت کرد (محقق داماد1966 ،
 )141:و با توجه به اباحه ضم ذمه به ذمه توسط فقهای معاصر (مکارم شیرازی1981 ،
 ،411:ج ،)1ميتوان شرط ضم ذمه به ذمه نمود و تاکید کرد که هر ديني مستقالً وثیقه
باشد .هريک از ضامنین ميبايست بهتنهايي پرداخت کند و حق ندارد از ضامن ديگر مطالبه
کند (جعفری لنگرودی925:1951 ،؛ کاتوزيان :1985 ،ج  )981،4در فقه نیز مسبوق است
چند شخص نسبت به کل دين ضمانت نمايند و هريک مسئولیت پرداخت تمام دين را
بپذيرد (حسیني عاملي1919 ،ه.ق ،994 :ج5؛ ابن حمزه.)118 :1418 ،
گفتار سوم :تفاوتهای مسئوليت تضاممی با مسئوليت تضامنی از نظر آثار
 -1در آثار اصلی و فرعی

برای درك تفاوتهای مسئولیت تضامني و تضاممي اشاره به شباهتهای آن دو الزم است.
مسئولیت تضاممي با تضامن شباهت بسیاری دارد .اگرچه در آثار فرعي متفاوتاند اما اثر
اصلي هر دو مشترك است (  )Terré. Simler . Lequette .2009:1202چنانچه در هر
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دو مورد ،اوالً بستانکار ميتواند تمام يا قسمتي از طلب را از همه يا بعضي از مسئولین
مطالبه نمايد و بنابراين در تضامم نیر متعهدله ميتواند کل دين را از هريک از متعهدين که
خواست مطالبه کندMalaurie.Aynes.Stoffel-Munk.2007:745 et Benabant. ( .
 )2007 :494و ثانیاً با پرداخت از سوی هريک از مسئولین ،سايرين بری ميشوند.
Marty . Raynaud .Jestaz
(Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk.2007:746
 ).1989:115 etولي در تضامم ،به لحاظ فقدان عنصر نمايندگي متقابل بدهکاران ،آثار
فرعي تضامن مفقود است )Cabrillac. 2008:269 ( .اين آثار فرعي مانند اثر تبديل تعهد
يا قطع مرور زمان يا مطالبه يا ابراء ميباشند که در تضامم وجود ندارد.
( ) Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk.2007:747البته در مسئولیت تضامني نیز بین
مسئولین فقط در آنچه به نفع آنهاست ،رابطه نمايندگي وجود دارد .و در آنچه به ضرر
آنهاست نمايندگي جريان ندارد (يزدانیان )188:1991اما در تضامم نه در آنچه به نفع ايشان
است نمايندگي وجود دارد و نه در آنچه به ضرر آنهاست )Cabrillac. 2008:269 ( .و
مبنای امکان رجوع زيانديده به هريک از ضامنین اين است که نه تنها موضوع تعهدات
همۀ مسئولین يکسان و واحد است بلکه فعل هريک از مسئولیت ميتوانسته بهتنهايي منشأ
ورود ضرر باشد و از نظر عرف بین خسارت و عمل هريک ميتوانسته رابطه برقرار باشد.
حقوق مدني در ماده  911به تبع از فقه (يزدی ،949:1981 ،موسوی بجنوردی91: 1921 ،؛
رشتي ،بيتا116 :؛ حسیني مراغي ،559 :1418 ،ج )،1مقرر ميدارد« :هرگاه مالک ذمه يکي
از غاصبین را نسبت به مثل يا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین ديگر
نخواهد داشت »...بنابراين طبق اين ماده اگر زيانديده ذمه يکي از مسئولین را ابراء کند،
ديگران هم بری ميشوند .زيرا در آنچه به نفع آنهاست ،نمايندگي وجود داردFabre- ( .
 )Magnan. T. 1. 2008:156اما گفتیم که در تضامم چنین امری وجود ندارد (سنهوری،
، :1998ج )191 ،9بنابراين اگر به هر دلیلي يکي از مسئوالن توسط زيانديده بری شود
مسئولیت سايرين پا برجاست زيرا ،دو دين ،از دو منشأ متفاوت نشأت گرفتهاند ،به طوریکه
ابراء يکي از ضامنان موجب برائت سايرين نخواهد شد .مثالً در تصادم وسیله نقلیه با عابر
پیاده هم شرکت بیمه ضامن است هم راننده ( )Viney. 1988:550و بنابراين زيانديده
ميتواند به هر دلیلي مانند دوستي با راننده وی را بری نمايد (يزدانیان )188:1986،اما به
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شرکت بیمه يا دارنده مراجعه کند (بابايي .)29:1981،در فقه نیز ،برخي از فقهاء بر اين اعتقاد
هستند که ابرای دين در ارتباط با همان مديون ميباشد (طباطبايي يزدی599 :1921 ،؛
محقق اصفهاني به نقل از دائرهالمعارف فقه اسالمي )169،1985 ،و حتي بعضي مدعي عدم
مخالفت فقهاء شدهاند( 1.حسیني عاملي 1919 ،ه.ق :ج).994 ،5
برخي گفتهاند آثار اصلي تضامن در تضامم نیز جاری است (جنیدی99 :1925 ،؛ امیر
محمدی و حسینزاده )49:،1986 ،اما در مورد تبديل تعهد اين حرف صدق نميکند زيرا
تبديل تعهد هرچند در آثار اصلي تضامن گفته شده است اما بر عکس تضامن در مسئولیت
تضاممي موجب برائت ساير مسئولین نميشود .زيرا ،دين واحدی وجود ندارد و تبديل تعهد
نسبت به يکي از تعهدات بوده و صرفاً متعاقدين را ملتزم ميسازد مگر اينکه از اراده صريح
يا ضمني متضرر خالف آن استنباط شود که مقصود ،سقوط اصل طلب است (امیني،
)191:1929
 -2روابط مسئولين تضاممی با يکديگر

در خصوص روابط بین مسئولین تضاممي و امکان رجوع يکي به ديگری ترديدها بسیار
است .به نظر برخي هرگاه يکي از مسئولین کل دين را به متعهدله پرداخت حق رجوع به
ديگر مسئولین را ندارد .زيرا گرچه در مسئولیت تضامني هرگاه يکي پرداخت حق رجوع به
ديگران دارد .ولي نبايد فراموش نمود که در تضامن منبع تعهد واحد است و هريک از
مسئولین در اين منبع دين نقش داشته است .مانند موردی که دو نفر سنگي را بغلطانند و با
برخورد سنگ به ديواری سبب خسارت شوند .طبیعي است که هر مسئولي پرداخت بايد به
اندازه نقش مسئول ديگر بتواند به وی رجوع کند .زيرا اگر مسول ديگر نميبود شايد مسئول
ديگر بهتنهايي نميتوانست سبب خسارت گردد .اما در تضامم هريک از مسئولین بهتنهايي
منبع دين جداگانه داشته به حدی که اگر ديگری هم نميبود ميتوانست خسارت را وارد
کند .مانند فرضي که پیشتر گفته شد در مورد يک اتاق پر از گاز که همزمان دو نفر يکي
کبريت روشن کند و ديگری با فشار کلید برق چراغي را روشن کند و سبب خسارت شوند
 - 1و لو أبرأ الغريم أحدهما برئ مما ضمنه دون شريکه لیس فیه مخالفۀ...
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که اگر هرکدام هم نميبود فعل ديگری برای ايجاد کل خسارت کفايت ميکرد .اين مثال
مصداقي از مسئولیت تضاممي است .زيرا بین هريک از افعال با ضرر رابطه سببیت برقرار
بوده و هرکدام يک از اين فعلها ميتوانسته کل خسارت را ايجاد کند .به همین دلیل
مديوني که کل دين را پرداخته سهم خود را داده و نه سهم ديگران را (يزدانیان،
 .)991:.1986به همین دلیل در فرانسه در مورد حق رجوع يکي به ديگری ترديد وجود دارد.
( ) Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk.2007:745در حقوق فرانسه برای مدت طوالني
پذيرفته شده بود ک ه در تضامم مسئولي که پرداخته سهم خود را داده و بنابراين حق مراجعه
به ديگران ندارد .هرچند در يک تغییر جهت ناگهاني رويه ديوان عالي فرانسه متحول شده
است ( Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk.2007:747؛ عبداهلل .ج .1چ.)116: 1118 .1
چنانچه به عقیدۀ برخي از علمای حقوق فرانسه در خصوص روابط مسئولین با يکديگر بین
مسئولیت تضامني و تضاممي تفاوت وجود نداردMalaurie.Aynes.Stoffel-( .
 ) Munk.2007:746طبق اصل کلي در بین مسئولین ،مسئولیت قابلیت توزيع و تقسیم
خواهد داشت .يعني يکي از مسئولین که کل خسارات زيانديده را جبران نموده اصوالً بايد
بتواند به ديگر مسئولین رجوع نمايد و در اين توزيع نیز اصل برتساوی سهام است( .رهپیک،
 )119 :1982اگر چه در مواردی رويه قضايي فرانسه توزيع مسئولیت بین مسئولین را بر
اساس سنگیني وسبکي تقصیر ايشان ترجیح داده استMazeaud1103:1985) .؛ صفايي،
 )162:1964بنابراين بر مبنای اين عقیده درصورتيکه دو نفر در رابطه با زيانديده مرتکب
دو تقصیر شده ولي زيانديده فقط يک ضرر متحمل شده باشد و يکي از آنها خسارت را
پرداخت نموده در حق رجوع وی به ديگری به نظر ميرسد مانعي نباشد.
نکته ديگر اينکه در مواردی دو نفر مسئولیت داشته و در عین حال در يک فعل زيانبار
واحدی شرکت نداشته بلکه يکي مديون واقعي بوده و ديگری بهواسطه فرض قانون مسئول
است يعني در مواردی فقط يکي از مسئولین ،مديون واقعي جبران خسارت است و ساير
مسئولین مديون واقعي به شمار نميروند که اگر زيانديده به مديون واقعي رجوع کند او
ديگر حق مراجعه به ديگران را ندارد و برعکس هرگاه زيانديده به مسئول ديگری غیر از
مديون واقعي رجوع نمايد مسئولي که خسارات را جبران نموده حق مراجعه به مديون واقعي
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را خواهد داشت .در مثال فوق کارفرمای بيتقصیر طبق قسمت اخیر ماده  11قانون
مسئولیت مدني «...ميتواند به واردکننده خسارت درصورتيکه مطابق قانون مسئول شناخته
شود مراجعه نمايد ».در نتیجه اگر زيانديده به کارگر که مديون واقعي است رجوع کند،
کارگر حق رجوع به کارفرما ندارد اما اگر زيانديده به کارفرما رجوع کند کارفرما حق رجوع
به کارگر را خواهد داشت .در واقع اينجا بايد «دين» و «التزام به تأديه» را جدا نمود چون
دين يکي است و بر عهدۀ کارگر است وکارفرما ذمهاش مشغول به دين کارگر شده است و
او ملتزم به تأديه دين مديون اصلي بوده است .اما سرانجام دين از بايد از دارايي مديون
اصلي وصول شود (مصطفوی و افشارنیا.)91:1988 ،
اما اگر مسئولین ،مديون واقعي نیز باشند همان طور که اشاره شد با توجه به تشتت آرا
اگر نظری پذيرفته شود که به مسئولین حق رجوع ميدهد ،طبق نظر علمای حقوق فرانسه،
مسئولیت تقسیم ميگردد .بهعنوان مثال ،دو اتومبیل که يکي سرعت غیرمجاز داشته و
ديگری بدون چراغ حرکت ميکرده در شب با هم تصادم ميکنند و در نتیجه به
دوچرخهسواری آسیب ميرسد .زيانديده حق رجوع به هريک از اين دو مسئول را دارد
(باديني )199:1989 ،و درصورتيکه يکي از ايشان خسارت را جبران نمود چون شخصي که
خسارات را جبران نموده بايد بتواند به ديگری مراجعت نمايد و درجه تقصیر هرکدام در رابطه
با خسارت مشخص نیست عادالنه است که نصف خسارات پرداختي را دريافت دارد (امیری
قائممقامي :1955 ،ج )118 ،1در فرانسه اين نظر قابل توجیه است (يزدانیان )989:1986 ،اما
در حقوق ايران چون هرکدام سبب مستقل ورود زيان بودهاند حق رجوع به يکديگر را ندارند.
ماده  995قانون مدني 1در زمینۀ تصادم وسايل نقلیه ،در صورت تقصیر طرفین هر دو را
مسئول دانسته است ،اما در خصوص نحوۀ تقسیم مسئولیت (به تساوی ،به نسبت درجۀ
تقصیر و  )...ساکت است .ولي قانون جديد مجازات اسالمي (مصوب )1991در ماده 516
مقرر ميدارد« :هرگاه دو يا چند عامل ،برخي به مباشرت و بعضي به تسبیب در وقوع

 -1برابر ماده  995قانون مدني« :در صورت تصادم بین دو کشتي يا دو قطار راهآهن ي ا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه
طرفي خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر يا مسامحه کرده باشند هر دو
مسئول خواهند بود».
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جنايتي ،تأثیر داشته باشند ،عاملي که جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت
مستند به تمام عوامل باشد بهطور مساوی ضامن ميباشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت
باشد که در اين صورت هريک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند .درصورتيکه مباشر
در جنايت بياختیار ،جاهل ،صغیر غیرممیز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ،ضامن
است».
چنانچه در بند الف مادۀ  165قانون دريايي مصوب  1949در خصوص مسئولیت ناشي از
تصادم کشتيها از اين نظر پیروی شده و آمده است« :اگر دو يا چند کشتي مرتکب خطا
شوند مسئولیت هريک از کشتيها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتي سرزده
است .معذالک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و يا تقصیر
1
طرفین به نظر يکسان برسد طرفین به نسبت متساوی مسئول خواهند بود» .و در بند ب
همین ماده به مسئولیت کشتيها در مقابل شخص ثالث بهصورت منفرداً و متضامناً اشاره
ميکند که به نحوی گويای مسئولیت تضاممي است.
بنابراين درصورتيکه عمل هر دو مسئول بهطور جداگانه برای ورود خسارت کافي بوده
باشد و فعل هر دو ،صرفنظر از فعل ديگری ضمانآور باشد و به عبارتي هر دو در مقابل
زيانديده بهواسطه اعمال مستقل خويش مديون واقعي جبران ضرر به شمار آيند پس از
جبران زيان نظر حقوقدانان بر اين است که امکان مراجعه به شخص ديگر نیست زيرا دين
خويش را ادا نموده و برای ادای دين خود نميتوان به سايرين رجوع نمود (يزدانیان:1986 ،
.)991
به اين ترتیب در رابطۀ بین مسئولین گاه خسارت بین مسئولین توزيع شده و بر يک نفر
تحمیل نشده و در مواردی نیز فقط بر مديون واقعي تحمیل خواهد شد.
 -1بند ب مادۀ  165قانون دريايي اعالم ميدارد« :ب -خسارات وارد به کشتيها ،بار آنها اشیاء و اموال متعلق به کارکنان کشتي و
مسافران و اشخاص درگیری که در کشتي باشند به نسبت مذکور در بند الف اين ماده به عهده کشتيهايي است که تقصیر متوجه
آنها است و نسبت به جبران خسارات اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستند و بايد خسارت وارده را جبران نمايند .اگر
مبلغ پرداختي هر يک از مسئوالن بیش از مبلغي باشد که به سهم مسئولیت او تعلق میگیرد نسبت به مبلغ اضافه حق مراجعه
مسئول يا مسئوالن ديگر را خواهد داشت».
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 -3مبنای حق رجوع مسئوالن به يکديگر

همان گونه که گفته شد در مورد حق رجو ع يکي از مسئولین به مسئول ديگر اختالف نظر
وجود دارد .حال اگر نظری پذيرفته شود که به مسئولي که پرداخته حق رجوع به مسئول
ديگر بدهد مبنای اين رجوع ميتواند مورد بررسي قرار گیرد .بديهي است که مسئولین در
مسئولیت تضاممي اصوالً هیچ رابطۀ تضامني با يکديگر ندارند .حال مسئولي که دين
ديگران را ميپردازد بر چه مبنايي ميتواند به ديگران مراجعه نمايد؟ مادۀ  162قانون مدني
به غیر مديون که دين مديون را ميپردازد در صورتي اجازه رجوع به مديون ميدهد که با
اذن مديون باشد .بدون چنین اذني چگونه مسئولین به يکديگر مراجعه مي نمايند؟
در حقوق فرانسه از منظر کساني که به حق رجوع قائل هستند در پاسخ به سئوال مزبور
تئوریهای متعددی ارائه شده است :عدهای آن را بر مبنای تئوری «دارا شدن بدون جهت»
توجیه نمودهاند .يعني مسئولي که دين او توسط ديگری پرداخت شده استفاده بدون جهت
نموده است و بايد اين مقدار را به شخص پرداختکننده مسترد دارد .برخي آن را نوعي
«اداره فضولي مال غیر» تعبیر نمودهاند که شخص پرداختکننده اموال مسئول ديگر را اداره
مينمايد و حق رجوع خواهد داشت .بعضي نیز اين رابطه را با تضامن يکسان دانسته و طبق
ماده  1114قانون مدني فرانسه به پرداختکننده حق رجوع ميدهند
( .)Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk.2007:7478عدهای نیز آن را بر مبنای «قائم
مقام قانوني» توجیه نمودهاند .يعني مسئولي که کل خسارات را جبران نموده نسبت به سهم
خويش دين را ادا ميکند و نسبت به ديگران نیز قائم مقام زيانديده و به آنها حق رجوع
دارد ( .)Mazeaud,1978:1084
در حقوق ايران نیز به نظر برخي از حقوقدانان با توجه به وحدت مالك اين مورد با
ماده  14قانون مسئولیت مدني رجوع جبرانکنندۀ زيان به عامل ديگر قابل توجیه است
(امیری قائممقامي :1955 ،ج )118 ،1برخي ديگر نیز در مسئولیت تضاممي برای مسئولي
که خسارت را جبران مي نمايد حق رجوع به ساير مسئولین قائل نشدهاند .زيرا چنین
مسئولي در واقع دين خود را ادا مينموده است نه دين ديگران را؛ دو عمل متفاوت سبب
يک خسارت شدهاند و هريک بدون تأثیر عمل ديگر نیز ميتوانسته سبب کافي برای کل
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خسارت باشد پس زيانديده اختیار داشته يکي را برگزيند و کل خسارت را بهواسطه عملش
از وی دريافت دارد( .يزدانیان )1986،991 ،وانگهي رجوع مسئولین به يکديگر منوط به
وجود رابطۀ حقوقي بین خود مسئولین است درحاليکه در مسئولیت تضاممي چنین رابطهای
نیست (کاتوزيان )989،1985 ،با وجود اين ميتوان گفت که موجهتر اين است که در
اينگونه موارد بتوان پس از پرداخت خسارت توسط يکي از مسئولین با در نظر گرفتن
انصاف و عدالت توزيعي بر مبنای قائممقامي خاص (ايزانلو )51 :1982 ،غیر قراردادی
(مولودی )111:1989 ،اجازه داد که نصف مبلغ پرداختي را از مسول ديگر دريافت دارد و اگر
بیشتر از دو شخص مسئول باشند بهصورت مساوی خسارت تقسیم شود (کاوياني:1988 ،
.)189
هرچند ممکن است ايراد شود چرا در صورت ابرا يکي از مسئولین توسط زيانديده در
مسئولیت تضاممي ذمه ديگر ضامنین بری نميشود و هريک مديون مستقلي در برابر
زيانديده هستند اما پس از پرداخت خسارت چگونه حق رجوع ضامنین به يکديگر را اعطا
ميکنید؟ که در پاسخ بايد گفت اوالً اينجا نیز دين واحد با اسباب مستقل مد نظر است اما
پس از پرداخت دين است که ميشود حق رجوع ضامنین به يکديگر را در نظر گرفت ثانیاً در
ابرا مطمئناً زيانديده يکي از مسئولین را بخشیده است اما در پرداخت توسط يکي از
مسئولین ممکن است زيانديده به سايرين دسترسي نداشته باشد يا وصول خسارت از آنها
برای وی میسر نباشد يا سخت باشد اما پرداختکننده به سايرين دسترسي داشته باشد و
دريافت از ديگر مسئولین برای او سهل باشد و ثالثاً اين روش مسئولیت را در مقابل
زيانديده تجزيه نميکند و از اين لحاظ با هدف جبران خسارت سازگار است و بهسرعت
خسارت را جبران ميکند .رابعاً اين امر باعث تشويق پرداخت کل خسارت توسط مسئولین
ميشود زيرا پرداختکننده نیز امید دارد با مراجعه به ساير مسئولین بخشي از پرداخت خود را
مسترد دارد که اين امر در نهايت به سود زيانديده و جبران خسارت و توزيع مسئولیت در
جامعه است.
نتيجهگيری

 198

نشريۀ علمي -پژوهشي فقه و حقوق اسالمي ،سال چهارم ،شماره هشتم ،بهار -تابستان 39

تضامم مفهومي مغفول در حقوق ماست که بر اساس تعريف ارائهشده التزامي ميباشد که
موضوع تعهد واحد است اما منبع تعهد متعدد است .حال آنکه مسئولیت تضامني الزام به
جبران خسارت واحد بوده و منبع الزام هم واحد است و آثار اصلي تضامن شامل تعهد به
پرداخت کل دين توسط هر مديون و توانايي استناد مديونها به تهاتر در مقابل دائن را
تضامم نیز داراست اما آثار فرعي تضامن به دلیل فقد نمايندگي متقابل در تضامم راه ندارد.
با توجه به داليل ارائهشده مخالفتي در فقه با اين نوع از مسئولیت نیست .از نظر آثار در
خصوص مراجعه به مسئولین و مبنای رجوع مسئولین به يکديگر بین دو فرض قائل به
تفکیک شديم:
فرض اول :در مواردی ،يکي از مسئولین مديون واقعي است و ديگر مسئولین دين واقعي
بر ذمه ندارند .حال اگر زيانديده به مديون واقعي مراجعه کرده و کل خسارت را دريافت دارد
وی پس از جبران ضرر حق مراجعه به کسي را ندارد .زيرا دين خويش را ادا نموده است .اما
اگر زيانديده به مسئولي رجوع نمايد که فقط به جهت فرض تقصیر (حکم قانون) مسئول
است و نه به جهت دين واقعي ،چنین مسئولي پس از پرداخت ميتواند به عامل اصلي و
مديون واقعي رجوع نمايد.
فرض دوم :در مواردی همۀ مسئولین ،مديون واقعي نیز به شمار ميآيند .حال اگر
زيانديده به يکي از ايشان مراجعه کرده و کل خسارت را دريافت دارد ،گرچه در حقوق
فرانسه برای چنین مسئولي حق رجوع به ديگر مسئولین شناخته شده است اما در حقوق
ايران گفتهاند چنین مسئولي حق رجوع به ديگر مسئولین را ندارد زيرا دين خويش را
پرداخت کرده است .هرچند بهتر آن است که با در نظر گرفتن انصاف و عدات توزيعي و
برای راغب شدن مسئولین به پرداخت کل زيان پس از پرداخت ،اجازه دهیم خسارت
بهصورت مساوی بین مسئولین تقسیم شود .نکتۀ ديگر اينکه قانونگذار ميتواند با توجه به
مباني فقهي و برخي از رژيمهای حقوقي مانند فرانسه احکام تضامن را در قانون مدني
منعکس نمايد .همچنانکه برای جلوگیری از خلط مطالب ميتواند مسئولیت تضاممي را نیز
در کنار مسئولیت تضامني بهصورت شفاف مطرح نمايد.

مطالعۀ تطبیقي مسئولیت تضاممي در فقه و حقوق فرانسه

199 

منابع و مآخذ
 -1فارسی
 -1امیری قائم مقامي ،عبدالمجید ،)1955( ،حقوق تعهدات ،جلد ،1چ ،1تهران :انتشارات
دانشگاه تهران.
 -1جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،)1951( ،عقد ضمان ،تهران :چاپ فرانکلین ،تهران.
 -9جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،)1929( ،مجموعه محشی قانون مدنی ،تهران :انتشارات
گنج دانش.
 -4جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،)1986( ،الفارق دائره المعارف عمومی حقوق ،جلد ،1
تهران :انتشارات گنج دانش.
 -5جعفری لنگرودی ،محمدجعفر1952( ،دائرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت ،جلد اول،
چاپ اول ،تهران :انتشارات بنیاد راستاد.
 -6جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،)1925( ،مبسوط در ترمينولوژی حقوق ،چاپ اول ،تهران:
انتشارات گنج دانش.
 -2دهخدا ،علياکبر ،لغتنامه ،انتشارات دانشگاه تهران.
 -8ره پیک ،حسن ،)1982( ،حقوق مدنی عقود معين ،1تهران :انتشارات خرسندی.
 -9صانعي ،سید مهدی ،)1921( ،قواعد فقه :ترجمه القواعد و الفوائد شهید اول محمد بن مکي
بن محمد ،مشهد :چاپ اول ،دانشگاه فردوسي مشهد.
 -11کاتوزيان ،ناصر1924( ،ب) ،الزامهای خارج از قرارداد ،چاپ دوم ، ،جلد اول ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
 -11کاتوزيان ،ناصر ،)1924( ،نظريه عمومی تعهدات ،چاپ اول ،تهران :موسسه نشر يلدا.
 -11کاتوزيان ،ناصر ،)1985( ،حقوق مدنی عقود معين ،جلد 4و ،9چاپ پنجم ،تهران :شرکت

 111

نشريۀ علمي -پژوهشي فقه و حقوق اسالمي ،سال چهارم ،شماره هشتم ،بهار -تابستان 39

سهامي انتشار.

 -19کاتوزيان ناصر ،جنیدی لعیا ،غمامي مجید ،)1981( ،مسئوليت مدنی ناشی از حوادث
رانندگی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 -14کاتوزيان ناصر ،)1964( ،عقود اذنی ،وثيقههای دين ،تهران :بهنشر.
 -15محقق داماد ،مصطفي ،)1989( ،قواعد فقه ،جلد ،1تهران :مرکز نشر علوم اسالمي.

 -16اصولي ،احسان و بني هاشمي خمیني ،محمدحسن ،)1981( ،رساله توضيح المسائل
مراجع ،ج ،1دفتر انتشارات اسالمي.
 -12هاشمي شاهرودی ،محمود ،)1982( ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم
السالم ،جلد ،1 :قم :موسسه دائرهالمعارف فقه اسالمي.،
 -18يزدانیان ،علیرضا ،)1991( ،مطالعات تطبيقی در حقوق تعهدات ،جلد اول ،تهران :نشر
میزان.
 -19يزدانیان ،علیرضا ،)1986( ،قواعد عمومی مسئوليت مدنی ،جلد اول ،تهران :نشر میزان.
ب) مقاالت
 -1افشارنیا طیب ،اسدی حمید« ،صحت تعدد ضمانت از يک دين در حقوق ايران و فقه امامیه»،
پژوهشنامه حقوق اسالمی سال دوازده شماره دوم زمستان ،91صص .82-42
 -1امیني عیسي« ،اجتماع مسئولیت متصدی حمل و نقل با ضمان مقصر نسبت به صاحب کاال»
مجله حقوقی دادگستری ،شماره 1929 ،99صص.196-92

 -9امیرمحمدی ،محمدرضا؛ محمدحسینزاده ،عبدالرضا« ،مسئولیت جمعي» مقاالت و
بررسيها ،دفتر  ، 85پايیز 1986صص.58-41
 -4ايزانلو ،محسن« ،نقد و تحلیل قانون اصالح قانون بیمه اجباری» ،فصلنامۀ حقوق
دانشگاه تهران ،دورۀ  98شمارۀ  ،4زمستان  1982صص56-92

مطالعۀ تطبیقي مسئولیت تضاممي در فقه و حقوق فرانسه

111 

 -5بابايي ،ايرج« ،مسئولیت مدني و بیمه» ،پژوهش حقوق و سياست ،سال سوم ،شماره
چهارم1981 ،صص91-69
 -6باديني ،حسن« ،جزوۀ الزامهای خارج از قرارداد» ،دانشکدة حقوق دانشگاه تهران،
نیمسال اول 89-91
 -2باريکلو ،علیرضا « ،شرط ضمان امین در فقه امامیه» ،مطالعات اسالمی ،شماره 62بهار
 1984صص81-55
 -8جنیدی ،لعیا« ،تضامن وآثار و اوصاف آن» ،مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران،
شماره  ،95پايیز  1925صص 42-2

 -9ديلمي ،احمد« .تاملي در قرائتهای مختلف از مسئولیت تضامني» .مجله فقه و حقوق
اسالمی .1991.شماره  9صص88-18
 -11صفايي ،سید حسین« ،مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیّت» ،مجله
حقوق بين المللی 1964 ،شماره  4صص 196-165
 -11کاوياني ،کورش« ،مباني و آثار همپوشاني تعهدات بیمههای اجتماعي» ،پژوهش حقوق و
سياست ،شماره  1988 ،16صص194-125
 -11مجله فقه اهل بيت« ،همراه با دائرهالمعارف فقه اسالمي» ،بهار  ،1985شماره 45
صص128-191
 -19محسني ،حسن؛ مرادینژاد ،رضا« ،مطالعه تطبیقي راهکارهای جبران زيان ناشي از سبب
مجمل و ناشناس در مسئولیت مدني» ،مجله حقوق دانشگاه تهران 1989 ،صص-192
916

 -14محقق داماد ،سید مصطفي« ،ضمان عقدی ضم ذمه به ذمه يا نقل...؟» ،مطالعات حقوقی
و قضايی دانشگاه شهيد بهشتی ،1966 ،شماره 11و11
 -15محمدی ،سام؛ يحیيپور ،جمشید« ،تضامن عقدی در حقوق ايران» ،مطالعات فقه و حقوق

 111

نشريۀ علمي -پژوهشي فقه و حقوق اسالمي ،سال چهارم ،شماره هشتم ،بهار -تابستان 39

اسالمی 1985 ،شماره  9صص118-99
 -16مصطفوی ،سید مصطفي؛ افشارنیا ،طیب« ،بررسي ماهیت ومباني تعدد مسئولیت در پرداخت
يک دين» ،معارف اسالمی و حقوق ،پايیز و زمستان  1988شماره ،91صص 51-19

 -12موسوی بجنوردی ،سید محمد« ،نگرش جديد بر ضمان عقدی و احکام آن» ،مجله حقوقی
دادگستری ،تابستان  ،1921شماره  4صص 41-5
 -18موسوی بجنوردی ،سید محمد« ،عقد ضمان و نقش آن در حقوق مدني»  ،پژوهشنامه
متين ،تابستان  ،1929شماره  ،2صص58-92
 -19مولودی ،محمد« ،قائم مقام خاص متعاقدين» ،دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،تابستان
 1989شماره  ،64صص 141-119
 -11يزدانیان ،علیرضا« ،مطالعه تطبیقي مسئولیت مدني مالک ساختمان در حقوق ايران و فرانسه»،
دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،دوره  41شماره  ،1989 ،9صص 925-999
 -2عربی
 -1ابن حمزه ،محمد بن علي بن حمزه الطوسي 1418 ( ،ه ق) الوسيله إلى نيل الفضيله،
الناشر :مکتبه آيهاهلل المرعشي النجفي
 -1انصاری .شیخ مرتضي .مکاسب .ايران .تبريز .اطالعات .چاپ  1925 ،1هث ق.
 -9آخوند خراساني ،محمد کاظم بن حسین (بي تا ) حاشيه المکاسب تهران وزارت ارشاد
 -4آل کاشفالغطاء ،الشیخ محمدحسین 1959 ( ،ه ق) تحريرالمجله ،ج 1قسم ،1المکتبه
المرتضويه
 -5الجزايری عبدالرحمن ( )1969الفقه علی مذاهب االربعه ،جلد 9مصر :چاپ مکتب تجاريه
الکبری
 -6الحسیني العاملي  ،سید محمدجواد )1419( ،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه دوره

مطالعۀ تطبیقي مسئولیت تضاممي در فقه و حقوق فرانسه

119 

 19جلدی ،جلد ، 16 :قم :دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.

 -2الحسیني العاملي سید محمدجواد 1919( ،هث.ق( .مفتاحالکرامه فی شرح قواعد
العالمه ،بیروت الجزء الخامس نشر دار االحیاء التراث العربي
 -8حسیني مراغي ،عبد الفتاح بن علي ( )1418العناوين الفقهيه ،جلد 1 :قم :دفتر انتشارات
اسالمي (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه)
 -9خمیني ،روح اهلل (بي تا) تحريرالوسيله ،جلد :1قم چاپ دارالعلم
 -11خويي ،ابو القاسم (بي تا)مبانی العروه الوثقی ،جلد، 4قم :مدرسه دارالعلم
 -11خويي ،محمد تقي (بي تا) الشروط او االلتزامات التبعيه فی العقود ،جلد 1 :بیروت
ناشر:دار المورخ العربي

 -11الدهبي ادروارغالي )1968( ،تضامن المسئولين عن العمل الضار فی التزامهم
بالتعويض ،مجله المحامه ،مصر السنه الثامنه و االربعون ،عدد2
 -19رشتي ،حبیباهلل بن محمدعلي( ،بي تا) ،کتاب الغصب ،تهران :ناشر :احمد شیرازی
 -14سرخسي،شمس محمد ابن احمد (بيتا) ،المبسوط ،مرکز اطالعات و مدارك اسالمي ،دوره
 19جلدی ج 19قم ،
 -15سنهوری .دکتر عبدالرزاق احمد ( .)1999الوسيط فی شرح القانون المدنی الجديد.
ج .9.چ 9بیروت .لبنان .منشورات الحلبي الحقوقیه.
 -16صالح مطر و همکاران )1111( ،القاموس القانون ،بیروت :منشورات الحلبي الحقوقیه
 -12طباطبايي يزدی سید محمدکاظم 1921 ( ،هث.ش) العروه الوثقی ،الجزء الثاني مؤسسه
مطبوعاتي اسماعلیان
 -18طباطبايي يزدی ،سید محمدکاظم1926( ،ش (.سؤال و جواب ،مرکز نشر علوم اسالمي:
تهران
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 -19طباطبايي يزدی ،محمد کاظم بن عبدالعظیم ،العروه الوثقی فيما تعم به البلوی ،جلد 5
قم  :موسسه النشر االسالمي التابعه لجماعه المدرسین.
 -11عبداهلل.الدکتوره هدی ( .)1118النظريه العامه للموجبات .ج .1چ .1منشورات الحلبي
الحقوقیه.
 -11عالمه حلي ،حسن بن يوسف ( )1929تذکره الفقهاء جلد 14 :قم  :موسسه آل البیت علیهم
السالم الحیاء التراث، :
 -11عمر مختار ،احمد )1419( ،المعجم اللغه العربيه المعاصر ،جلد 4طبع اول ،مصر :عالم
الکتب
 -19کرم عبدالواحد ( )1982معجم المصطالحات القانونيه ،بیروت :مکتبه النهضه العربیه
 -14کورنو جیرار )1998( ،المعجم المصطالحات القانونيه ،بیروت :موسسه الجامعیه للدراسات
و النشر و التوزيع
 -15مجله المحاماه ديسمبر ( ،)1962سنه ثامنه و االربعون ،عدد ،11مصر
 -16مقدس اردبیلي ،مولي احمد1411( ،ق) مجمع الفوائد و البرهان ،قم ،مؤسسۀ النشر
االسالمي

 -12میرزای قمي ،ابو القاسم بن محمدحسن ( )1921جامع الشتات فی اجوبه السواالت
محقق:رضوی ،مرتضي جلد ،9 :تهران :ناشر:کیهان
 -18نجفي ،محمدحسن بن باقر ،)1961( ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم جلد16 :
بیروت :دار احیاء التراث العربي
 -19نجفي خوانساری ،موسي بن محمد (1929ه.ق)  ،منيه الطالب فی شرح المکاسب،
تهران :المکتبه المحمديه
 -91يزدی ،محمدکاظم بن عبدالعظیم الطباطبائي ( ،)1981العروه الوثقی مع تعالیق اإلمام
الخمیني ،جلد 1تهران  :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني،
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: جلد،) الحدايق الناضره فی احکام العتره الطاهره1969( ، يوسف بن احمد بحراني-91
. موسسه النشر االسالمي التابعه لجماعه المدرسین:قم: 11
 طبع ثاني1 جلد، العروه الوثقی،)1419(  السید محمدکاظم بن عبدالعظیم الطباطبائي، يزدی-91
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