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 فرانسه و ایران حقوق در آن از ناشی مسئولیت و استیفاء

 1صميمی یلطف جاويد

 

 

 چکیده

 قانون سبب بدون نباید كس هیچ و نماید استفاده خود دسترنج حاصل از باید كس هر كه كلي قاعده این

. دهد مي تشکیل را حقوقي قواعد از بسیاری روح كه اخالقي است ای گزاره. ببرد بهره دیگری كار یا مال از

 یا شود مي تلقي تعهد مستقل منبع یک نامشروع استیفای كه موضوع این ساختن مبرهن هدف با تحقیق این

 تعهد منبع این شناسایي خصوص در فرانسه مدني قانون. پردازد مي فرانسه و ایران حقوق بررسي به خیر،

 دكترین از پیروی به و اجتماعي های ضرورت به توجه با كشور این قضایي رویه این وجود اب. است ساكت

 مبرهن را آن آثار و شرایط و پذیرفت تعهد منابع سایر كنار در مستقل منبع یک عنوان به را آن حقوقي

 به نامشروع یاستیفا از سخن «شود مي حاصل قرارداد بدون كه الزاماتي» بخش در ایران مدني قانون. ساخت

 قانون در وجود این با است، نموده اكتفا آن از مصادیقي ذكر به تنها و نیاورده میان به تعهد مستقل منبع عنوان

 تعهد منبع را ناشروع استیفای آن اساس بر توان مي كه است شده بیني پیش قهری ضمان اسباب ایران مدني

 تنهایي، به قهری ضمان اسباب زیرا دارد وجود زمینه این در قانوني خأل همچنان رسد مي نظر به اما دانست،

 .گیرند بر در را نامشروع استیفای متنوع مصادق همه نیستند قادر
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 مقدمه

، 1388 )انصاری و دیگران،وفي( به معنای تمام فراگرفتن استاستیفما مصدر باب استفعال از ریشه )

لیاقت و اول به معنای كسي كه  رود در معنایوقي استیقا در دو معنا به كار ميدر اصطالح حق( ۲69 -۲68

شود. در این صورت اهلیت استیفا نامیده ميشایستگي الزم برای اعمال و اجرای حق خود را داشته كه در 

آورد، ر ميدا به تصرف خود كند یا آن رمنفعت متعلق به دیگری استفاده ميال یا ممعنای دوم شخصي كه از 

، )قاسم زادهنیروی كار متعلق به دیگری باشداین تعریف تعلق استیفا ممکن است عین یا منفعت مال یا بنابر

ون مدني قان 336ل غیر در ماده یفا از عمتاس. معنای اخیر مد نظر استكه در اینجا ( ۲۲0 - ۲19، 1390

عمل  عمل نماید كه عرفا برای هر كس بر حسب امر دیگری اقدام به»دارد: تعریف شده است و مقرر مي

مگر  آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود ي بوده باشد و یاتاجر

ه مقرر مي بیان شده است ك 337اینکه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است، و استیفا از مال غیر در ماده 

ت د صاحب مال مستحق اجركنضمني از مال غیر استیفای منفعت هر كس بر حسب اذن مصریح یا »دارد: 

وق الذكر فالب با توجه به مطل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است. المث

ق عقد یا ا از مال و عمل غیر در صورتي است كه بدون قرارداد با عقد باشد اما در صورتي كه مطابفاستی

ز ه استیفا ابشود یقا تقسیم مياست( 3۲، 1388)كاتوزیان، در این صورت عقد اجاره خواهد بودقراردادی باشد 

د شوقسیم مياز عمل غیر ت فال است با استیمایفا از تفا از منفعت یا استیعین و استیفا از منفعت، كه اس

 (97 – 99، 1390)صفایي، 

 شود كهنامیده مي Enrichissement sans causeقاعده مورد بحث در رویه قضایي دكترین فرانسه 

 ن قاعده كسيدارا شدن بدون سبب( یا )استفاده بدون جهت( ترجمه كرد. بر طبق ای)ا توان آن ردر فارسي مي

غ را مترین مبلككه به زبان دیگری و بدون وجود سبب )از قبیل یک قرارداد با یک تعهد قانوني دارا شود باید 

 .شده است كاستهپرداخت نماید. مبلغي كه به میزان آن شخص دارا شده با میزاني كه از دارایي طرف مقابل 

 

 قاعده عنوان

 آن از مصادیقي به تنها و نبرده حثب مورد قاعده از نامي فرانسه مدني قانون همانند، ایران مدني قانون

، ایران قوانین مجموعه در. است كرده اشاره «شود مي حاصل قرارداد بدون كه الزاماتي در» كلي عنوان ذیل

 تجاری اسناد زمان مرور بحث در و گردیده قاعده عنوان متعرض كه است قانوني تنها تجارت قانون ظاهرا
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 «نامشروع استفاده» عنوان با( 467 ماده) ورشکستگي مبحث در و «هتبالج استفاده» عنوان تحت( 319 ماده)

 .است كرده یاد آن از

، مباني به را فصلي فرانسه قضایي رویه و دكترین از پیروی به ایران حقوقي نویسندگان، این وجود با

 كه هایي وانعن. اند برده نام آن از متفاوت گاه عنواني تحت یک هر و داده اختصاص قاعده آثار و شرایط

 Enrich issament Sans»اصطالح دو از یکي ترجمه معمول طور به، برگزیده قاعده برای ایران دكترین

Cause »یا، فرانسه حقوق در«Enrich is so mentillegitimow» برخي. است سوئیس حقوق در 

 نمونه بر را سوئیسي معادل و كرده تعبیر «عادالنه غیر شدن دارا» عنوان تحت قاعده این از نویسندگان

 استفاده» چون اصطالحاتي از، نیز نویسندگان بعضي .(3۲7، 1378، مقامي قائم امیری)اندداده ترجیح فرانسوی

 «علت بدون شدن دارا»(، 191 :138۲، كاتوزیان)« جهت بال استفاده» ، «جهت بدون استفاده» ، « سبب بدون

 :1383، ذهابي صالحي و 193 :1380، همان)«  سبب ونبد شدن دارا» و( 1893 :1380، لنگرودی جعفری)

. باشد قاعده فرانسوی معادل از متفاوت هایترجمه همگي رسدمي نظر به كه، اندكرده استفاده( 68- 47

میان استیفای نامشروع یا بدون جهت در صورتي است كه شخص به زیان  تفکیک با نیز نویسندگان برخي

رایي خویش بیفزاید، خواه مورد استفاده مال یا كار باشد. بنابراین هر گاه كسي دیگری و بدون رضای او بر دا

طلب پرداخت شده را دوباره از مدیون بگیرد، یا طلبي را كه حق دیگری است از مدیون وصول كند و خود 

را بردارد، یا آنچه را كه در نتیجه عقد فاسد به دست آورده است نگاه دارد، یا حاصل دست رنج دیگری 

 .(۲40 :1378) كاتوزیان، ک كند، استیفای نامشروع كرده استبدون رضای او تمل

 

 فرانسه حقوق

 ودشمي نامیده Enrich is so mant Sans Causa فرانسه دكترین و قضایي رویه در بحث مورد قاعده

 حقوقي فرهنگ كرد. ترجمه «جهت بدون استفاده»یا  ،«سبب بدون شدن دارا» را آن توانمي، فارسي در كه

jurispedia زبان به كه كسي، قاعده این طبق بر: است كرده معنا چنین فرانسه حقوق در را فوق اصطالح 

 را بلغم دو كمترین باید، شود دارا( قانوني تعهد یک با قرارداد یک قبیل از)سبب وجود بدون و دیگری

 است شده ستهكا مقابل طرف دارایي از كه نيمیزا به یا، شده دارا شخص آن میزان به كه مبلغي نماید پرداخت

 .(35، 1388، نوابي)

 این از و كرده پرداخت تعهدی هرگونه وجود بدون را آنچه دهدمي اجازه شخص به قاعده این، واقع در

 .كند مطالبه، گردیده دارا او زیان به كه كسي از، شده كاسته اشدارایي از طریق
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 طرح برای فرانسه حقوق در امروزه است، باستان روم از فتهبرگر كه De in Rem Verso  اصطالح

 به شخص یک كه شودمي اقامه زماني دعوا این، واقع در. رودمي كار به سبب بدون شدن دارا از ناشي دعاوی

 توجه قابل دقراردا یک با نه، گرددمي حاصل آن از كه دارایي كاهش و بیفزاید خویش دارایي بر دیگری زبان

 قانوني. متن یک با نه و باشد

 كه فرانسه يمدن قانون. است داده جای «هاان قرارة به دسته در را سبب بدون شدن دارا، فرانسه دكترین

 تعریف چنین 1371 ماده در را آن، دانسته تعهد منابع از یکي جرم شبه و جرم، قرارداد كنار در را قرارداد شیه

، موارد خيبر در و دیگری برابر در التزام موجب كهي اعمال نوع هر از اندعبارت قراردادها شبه: كندمي

 (.369، همان) گرددمي متقابل التزام موجب

 كه این دونب، شودمي تعهد موجب» كه انددانسته مشروع ایواقعه را قرارداد شبه، نویسندگان از برخي

 .(37۲ :1395، صفایي)«باشد میان در تعهد ایجاد جانبه یک اراده حتي یا اراده توافق

 تنه جهت نآ از اما، است محیح داندمي «اتراضي »عنصر فاقد را قرارداد شبه كه حیث آن از تعریف این

 ادارا» مثل اردادقر شبه مصادیق از برخي در، چه، رسدمي نظر به انتقاد قابل كرده تلقي مشروع ایواقعه را آن

 .است مشروع بمسب فقدان ملزم اساسا تعهد ایجاد، «سبب بدون شدن

 

 ایران حقوق در قاعده جایگاه

 قوانین

 استیفای» از جلوگیری مورد در كلي ایقاعده حاوی كه ندارد وجود متني هیچ، ایران قوانین مجموعه در

 روح «بردب بهره دیگری مال با كار از مشروع سبب بدون نباید كس هیچ كه اندیشه این اما؛ باشد «نامشروع

 است. داده تشکیل را ما قانوني تونم از بسیاری

 اساسي قانون( الف

 در را نامشروع ثروت كسب از جلوگیری اندیشه بارزی نحو به 49 اصل، اساسي قانون اصول میان در

 :است آمده اصل این در. دارد خود

 از استفاده سوء، قمار، سرقت، اختالس، رشوه، غصب، ربا از ناشي هایثروت است موظف دولت

 دایر، لياص مباحات و موات هایزمین فروش، دولتي معامالت و هاكاری مقاطعه از استفاده سوء، تموقوفا

 او ودننب معلوم صورت در و كند رد حق صاحب به و گرفته را مشروع غیر موارد سایر و فساد اماكن كردن

 .بدهد المال بیت به
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 این ادیقمص برخي كه، كرد خواهد شکارترآ را بحث مورد قاعده با فوق اصل ارتباط، نکته این به توجه

 معصوم هائم از وارده روایات به توجه با فقیهان كه است مواردی از، نامشروع های ثروت عنوان تحت اصل

 .اندكرده تحریم «باطل به مال اكل منع» عنوان ذیل( ع)

 تاریخ در ایران ياسالم جمهوری اساسي قانون 49 اصل اجرای نحوه قانون، فرق اصل اجرای راستای در

 تعریف را چین «موقوفات از استفاده سوء» قانون این 1 ماده 4 بند. رسید تصویب به 1363 مرداد هفدهم

 رتیبيت برخالف وقت در دخالت از ناشي ثروت تحصیل از است عبارت موقوفات از استفاده سوء: است كرده

 .(1383،56، ذهاني صالحي باشد) نموده معین شرع كه

 یا حقیقي تحادیا دارایي و اموال بودن نامشروع احراز از پس دادگاه: داردمي مفرز نیز قانون این 18 ماده

 يول، شود رد صاحبش به باید است شخص آن صاحب چنانچه، باشد معلوم آن مقدار كه صورتي در حقوقي

 نانچهچ، نباشد وممعل آن مقدار اگر و شودمي داده قرار امر ولي اختیار در، نیست مشخص آن صاحب اگر

 خمس باید نیست مشخص آن صاحب اگر ولي، نماید مصالحه مال صاحب با باید است مشخص آن صاحب

 :1378، اميمق قائم امیری؛ 193 :138۲، كاتوزیان 35۲: 1378، امامي)دهند قرار أمر ولى اختیار در را مال

38۲). 

 ناشي ایهثروت به را اساسي قانون 49 اصل اجرای نحوه قانون شمول گذار قانون، فوق موارد بر عالوه

: دارد يم مقرر 1368 بهمن نهم بمصو واحده ماده در و داده سرایت نیز قاچاق و فروشي گران و احتکار از

 مورد را نقاچافچیا و فروشان گران، محتکرین هایثروت، اساسي قانون 49 اصل اجرای به مربوط هایدادگاه

 جمهوری دولت ضوابط برخالف كه هایيثروت اخذ و ثبت و ضبط به تنسب و داده قرار دقیق بررسي

 ولتد نفع به مجازات عنوان به، گردیدند كسب قاچاق و فروشي گران به احتکار اثر در ایران اسالمي

 .نماید اقدام ایران اسالمي جمهوری

 مدني قانون( ب

 با كار از عنامشرو استیفای از وگیریجل كلي اندیشه توانمي كه دارد وجود متعددی مواد مدني قانون در

 .شودمي اكتفا نمونه چند طرح به جا این در لذا؛ باقت آن در را دیگری مال

 بود اهدخو حبه ای اصله از شودمي حاصل زمین از كه محصولي و نما اگر ماده این موجب به: 33 ماده

 کیتمال شناختن رسمیت به با ذارگ قانون، بنابراین. باشد شده كاشته زمین صاحب رضای بدون چه اگر

 هكرد جلوگیری اخیر شخص نامشروع اسیفای از شدند كاشته دیگری زمین در كه ایحبه یا اصله صاحب

 .است
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 كننده پیدا شد یافت غیرمسکرتي نقاط ضاله در حیوان هرگاه: داردمي مقرر 17۲ ماده دوم بند: 17۲ ماده

 اال و باشد دهنبر انتفاعي انحیو از كه این بر مشروط كند مطالبه مالک از را آن داری نگاه مخارج تواند مي

 را دیگریک به رجوع حق بقیه برای فقط مالک یا كننده پیدا و احتساب حاصله منافع با داری نگاه مخارج

 .داشت خواهند

 رداختپ هب مکلف را آن گذارقانون، حیوان صاحب نامشروع استیفای از جلوگیری برای، یزن ماده این در

 .است كرده داری نگه هایهزینه

 عنوان تحت و شده گرفته فرانسه مدني قانون 1381 -1376 مواد از ظاهرا كه مواد این: 30 5-301 مواد

 به خارجي اندان حقوق حتي - دانان حقوق از بسیاری توسط، گیرندمي قرار بحث مورد ناروا ایفای كلي

 موجب هب. است گرفته قرار استناد مورد ایران حقوق در سبب ونبد شدن دارا قاعده وجود بر شاهدی عنوان

 به را نآ كه است ملزم، كند دریافت است نبوده مستحق كه را چیزی اشتباها با عمدا كه كسي: »301 ماده

 «كند تسلیم مالک

 مال ضوليف اداره قاعدة بیان به، است فرانسه مدني قانون 137۲ ماده از مقتبس كه ماده این 306 ماده

 یا مالک جازها بدون را هاآن امثال و محجور یا غایب اموال كسي اگر»: ماده این موجب به. پردازدمي غیره

 توانديم صورتي در تنها منتها. بدهد را خود تصدی زمان حساب باید، كند اداره دارد اجاره حق كه كسي

 ضرر وجبم دخالت در تاخیر یا دخالت معد كه كند مطالبه است بوده الزم كردن اداره برای كه را مخارجي

 عهده از ،شده مندبهره دیگری كار یا مال از كه میزاني به باید مالي صاحب، بنابراین. باشد مال صاحب

 برآید. خسارت

 عرفا كه نماید عملي به اقدام دیگری امر حسب بر كسي هرگاه: »336 ماده موجب به 337 و 336 مواد

 اهدخو خود عمل أجرت مستحق عامل، باشد عمل آن مهیای عادتا شخص آن یا و بوده اجرتي عمل آن برای

 دارد:مقرر مي3 37 ماده، چنین هم. است داشته تبرع قصد كه شود معلوم كه این مگر؛ بود

 اجرت مستحق مال صاحب، كند منفعت استیفای غیر مال از ضمني با صریح اذن حسب بر كسي هرگاه

 است بوده مجای انتفاع در اذان كه شود معلوم كه این مگر؛ بود خواهد المثل

 مصادیق از دارد قرار ء استیفا كلي عنوان ذیل مدني قانون در كه را ماده دو این مقاد نویسندگان برخي

 :1365، شیرازی 56: 1388، رحیمي 35۲: 1378، امامي)انددانسته سبب بدون استفاده یا نامشروع استیفای

، دهدمي تشکیل را مواد این روح هادارایي در تعادل حفظ لزوم چند هر كه دانست باید، این وجود با( 108

، شودنمي محسوب سبب بدون یا نامشروع اساساً 337 و 336 مواد فرض در دیگری عمل یا مال از استیفا
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 استیفای قلمرو از را استیفا این، عنصر اذان وجود، ندارد خود در را عقد دهنده تشکیل عناصر چند هر زیرا

 شدن دارا برای مشروع سبب تواندمي عقد همانند نیز اذن، چه سازدمي خارج سبب بدون استفاده یا نامشروع

 آید. شمار به دیگری هزینه به

، باشند اشتهد فاحش غبن معامله در كه متعاملین از یک هر به 416 ماده در گذار قانون بعد به 416 ماده

 جلوگیری برای فرضي چنین در فسخ خیار اعطای. كنند فسخ را معامله، غین به علم از بعد است داده اجازه

 ینهم (56 :1388، رحیمي و 193 :138۲، كاتوزیان)است شده دانسته معامله طرف نامشروع استیفای از

 .باشدمي طرح قابل نیز بعد به 4۲۲ مواد موضوع عیب خیار درباره استدالل

 رد احبشص به را آن باید كند قبض را مالي، فاسد بیع به كسي اههرگ»: ماده این موجب به :366 ماده

 بود. خواهد آن منافع و عین ضامن شود ناقص یا تلف اگر و نماید

 شده هدانست نامشروع استیفای مصادیق از، است فاسد عقد به مقبوض ضمان حکم گر بیان كه ماده این

 معامله و دهبو فاسد عقد دلیلي به بنا كه شود معلومعقد  از پس چنانچه، واقع در .(35۲، 1378، امامي)است

 فساد رظهو از پس مال حفظ بنابراین. داشت نخواهد وجود مال گیرنده استحقاق برای موجبي نیافته تحقق

 است. نامشروع استیفای مصادیق از عقد

 ملک به رغی ملک از آب عبور خصوص در) 154 ماده چون دیگری متعدد مواد به، فوق موارد بر عالوه

 وانتمي خصوص این در( وصلت خوردن برهم از پس نامزدی هدایای مطالبه مورد در) 1037 ماده و خود(

 كرد. اشاره

 عمل كلي صلا این به گذار قانون مواردی در كه دهدمي نشان مدني قانون مواد در استقرا، این وجود با

 مورد ندچ به نمونه برای كه است نموده فراهم را دیگری عمل یا مال از نامشروع استیفای زمینه و نکرده

 شود:مي اشاره

 جازها بدون كسي اگر كه گرفت نتیجه توانمي 306 ماده مخالف مفهوم از» : 306 ماده مخالف مفهوم

 یا ودهب ممکن هم اجازه تحصیل كه صورتي در، كند تصرف مالک اموال در، دارد اجازه حق كه كسي یا مالک

، دشو مالک برای منفعت كسب موجب دخالتش چند هر، نبوده ضرر موجب مالک اموال رد دخالت در تاخیر

 مالک یيدارا به متعت و سود آن كه حالي در؛ داشت نخواهد وجه هیچ به را هاهزینه و مخارج مطالبه حق

 وليفض مدیر، مالک كه فرضي در است چنین هم باشد. داشته وجود آن برای سبي كه این بدون، شده افزوده

 .(306 :1380، كاتوزیان و  85 :1388، رحیمي)كند من خود اموال در دخالت از را
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 حق غاصب، شود یاد مغصوب مال قیمت غاصب عمل نتیجه در اگر ماده این موجب به: 314 ماده

 به متعلق دزای عین صورت این در كه باشد عین زیادتي آن كه این مگر؛ داشت نخواهد را زیادی قیمت مطالبه

 معتقدند: ماده این خصوص در نویسندگان برخي، است غاصب ودخ

 هنرمندی ستد به مقداربي سنگي قطعه اگر، مثال برای. رسدنمي نظر به عادالنه گاه، 314 رعایت ماده 

 كه جایي ویژه به هنرمند ساختن محروم و مالک به آن دادن، شود تبدیل سازی مجسمه در شاهکاری به توانا

 سوی زا نیز ثروتي چنین تملک. باشدنمي سانگار حقوقي منطق با، نیست آگاه خود كار نبود غصب بر او

 چنین ردنخو از جلوگیری برای گذار قانون كه دارد جای بنابراین. نیست قانوني سبب هیچ به مستند، مالک

 به و ببرد بین از غصب مبنای بر را زاید قیمت مطالبه منع قضایي رویه یا، بیندیشد تمهیدی باطل به مالي

 :138۲، زبانكاتو)كند یردو اقامه «جهت بدون استفاده» یا «باطل به مال اكل» مبنای بر كه دهد اجازه غاصب

33) 

 ضمونم به رجوع حق، باشد كرده ضمانت تبرع قصد به كه ضامني» داردمي مقرر ماده این: »7۲0 ماده

. باشد داشته نیز ضمان در باید اذن، رجوع قصد بر عالوه، عنه مضمون به رجوع برای ضامن. «ندارد عنه

 را عنه مضمون به رجوع حق، كند پرداخت را او دین، تبرع قصد با یا عنه مضمون اذن بدون كه ضامني

 بیفزاید. خود ثروت بر راه این از او چند هر؛ داشت نخواهد

 تجارت قانون( ج

 قانون 319 ماده دارنده خود در را بحث ردمو قاعده عنوان كه ایران حقوق در قانوني متن تنها ظاهرا

 تهف یا برات به راجع دعاوی: داردمي مقرر تجاری اسناد زمان مرور خصوص در 318 ماده. است تجارت

 صدور تاریخ از سال پنج انقضای از پس شده صادر تجاری امور برای با تجار طرف از كه چک و طلب

 رسما مدت این ظرف در كه این مگر بود نخواهد مسموع اكممح در قضایي تعقیب آخرین یا و نامه اعتراض

 صورت در. است محسوب اقرار تاریخ از زمان مرور مبدا، صورت این در كه باشد شده واقع دین به اقرار

 شود.مي شروع اعتراض مهلت انقضای تاریخ از زمان مرور مدت اعتراض عدم

 مرور حصول هواسط به نتوان را چک با مطلب فته یا اتبر وجه اگر: داردمي بیان 319 ماده، آن ادامه در

 وجه منقوله اموال زمان مرور حصول تا تواندمي چک یا طلب یا فته برات دارنده، كرد مطالبه سال پنج زمان

 نمایند. مطالبه، است كرده بالجهت استفاده او ضرر به كه كسي از را آن

 را هاآن تجارت قانون كه خود برواتي حقوق از نتواند علتي به برات دارنده هرگاه، 319 ماده موجب به

 مسئوالن از كه فردی صورتي در و كرده مراجعه مدني حقوق مقررات به باید، كند استفاده نموده بیني پیش
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 بالجهت كننده استفاده به خود ادعای اثبات با. باشد كرده بالجهت استفاده برات از یکي ضرر به برات

 كند. مراجعه

 ره این از كه این برای گذار قانون كه گفت توانمي عبارت سیاق به توجه با معتقدند: نویسندگان برخي

 تصویب نزما در كه حیث این از خصوص به نشود دارایي افراد به عادالنه( )غیر بالجهت افزودن باعث گذر

 ممکن عمل در كه بوده این رگذا قانون گمان و اند داشته كار سرو ساله ده زمان مرور با مردم، تجارت قانون

در  و اشندب مانده اطالعبي تجاری اسناد زمان مرور شدن كوتاه از دارند مطالباتي كه اشخاص ایپاره است

 شخاصا دارای تا نموده وضع را 319 ماده بماند دیگر اشخاص نزد بالجهت آنان حقوق و مطالبات، نتیجه

 و یافته افزایش دارایي بین توازن و تعادل ایجاد مفهوم و معنا، كیفیت هر به. نماند باقي دیگران نزد بالجهت

 .(50 :1388، خورد)رحیميمي چشم به وضوح به ماده این در غبرعادالنه یافته كاهش

 هماد توانمي شرایطي چه با و است كسي چه بالجهت كننده استفاده منظور كه این خصوص در بحث

. كرد مطالعه تجارت حقوق به مربوط منابع در باید را آن تفصیل و نجدگنمي مجال این در، كرد اعمال را 319

 319 ماده در هتبالج استفاده عنوان آیا كه گفت پاسخ سوال این به باید جا این در اما( 45، 1375، كاتوزبان)

 شبیه ای ماده فرانسه حقوق در كه این به اذعان با اساتید از برخي. است رفته كار به خود اصطالحي معنای در

 در Enrichiana mere Sausa Canal كلي قاعده بر مبتني را ماده این، ندارد وجود تجارت قانون 319 ماده

 در و ندك استفاده قانوني سبب بدون مالي از نباید كس هیچ، آن موجب به كه، انددانسته اروپایي حقوق

 دارا عواید كه دید خواهیم اما .(36، انهم)بازگرداند صاحبش به را آن است مجبور، مالي چنین اخذ صورتي

 قابل سأاسا، روبه رو گردیده زمان مرور مانند قانوني مانعي با دیگر دعوای كه فرضي در سبب بدون شدن

 موضوع انزم مرور رسدمي نظر به، بنابراین. شد خواهد قانون به تقلب موجب امر این، چه؛ باشدنمي طرح

 سند عنوان هب تجاری سند، مدت این گذشت از پس و بوده تجاني امتیازات به دادن پایان برای تنها 318 ماده

 معنای در سبب بدون شدن دارا نظریه شده ذكر ماده این در آنچه، صورت این در كه شد خواهد تلفي عادی

 .(57-56، 1388، رحیمي)بود نخواهد اصطالحي

 به كه ترتیبي به و مدت ظرف در باید بکارطل : هر 467 ماده اخیر بخش موجب به، مذكور ماده بر عالوه

 قصد بدون و حقیقي طلب، كرد اظهار كه را طلبي بدهد التزام، شودمي معین عدلیه وزارت نظامنامه موجب

 را ورشکسته تاجر طلبکاران گذار قانون، ورشکستگي امور تصفیه فرآیند در، بنابراین. است نامشروع استفاده

اظهار كرده و از اظهار طلب های غیر واقعي كه  نامشروع استفاده قصد بدون را خود حقیقي طلب نمودة ملزم
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گردد، اجتناب سایر طلبکاران مي حصهمنجر به استیفای نامشروع از اموال تاجر ورشکسته و در نتیجه كاهش 

 .(58كنند) همان، 

 در را فاعده آثار و رایطش، فرانسه حقوق در رایج نظریات از الهام با اندكوشیده، دانان حقوق از برخي

 را زمینه، اند هداشت ابراز باره این در خارجي دانان حقوق عقایدی كه نقد و طرح با و كرده ترسیم ایران حقوق

 مینه هرچند( 197 - 198 :138۲. كاتوزیان)سازند فراهم، باشد سازگار ما حقوق با كه اینظریه تدوین برای

 ما حقوق در نداگفته آن برای اروپاییان كه را اهمیتي ما ناشناخته منبع كه اندكرده اعتراف نویسندگان خود

 پیمودن هتج و دهدمي دست به را مسائل از بسیاری حل راه «استیفا» و «غصب» حتوفي نهاد دو زیرا؛ ندارد

 .(۲3۲، گشاید)همانمي جهت بدون استفاده دعوای برای را راه

لَا تَأْكُلُوا ): شریفه آیه به گاه ایران حقوق در فاعده اثبات ایبر نویسندگان از گروه این، كلي طور به

 نظر از»: ایشان نظر به. اندكرده استناد( ۲9 آیه، ءنساأَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلََّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ( )

 به برده امن آیه، شود بیان مزبور قاعده تمثب و منفي جمله از بود ممکن كه طرزی ترین كامل حقوقي تحلیل

(. 86 :1371، لنگرودی جعفری)انددانسته طبیعي حقوق قواعد از را آن گاه و( است نموده بیان موجز طور

 ویسندگانن از دسته این. كند استخراج مدني قاون 301 ماده متن از را قاعده عناصر اندكوشیده نیز برخي

 معتقدند:

 ذكر ددص در نارسا ایگونه به، شده واقع قرارداد از خارج الزامات كلیات سطح رد كه 301 ماده خود

 كرده بیان را آن بوده اقتباس مورد كه خارجي قوانین از تبعیت به كلي ایگونه به و آمده بر قاعده همین

 .(56: 1383، ذهابي صالح)است

 كه دارد وجود نیز دیدگاهي، دهدمي تشکیل را ایران دانانحقوق اكثریت نظر كه باور این مقابل در 

 قاعده این ندهرچ دانان، حقوق از دسته این نظر به. نمایدمي نفي اساساً را ایران حقوق در قاعده موجودیت

 و یرانا حقوق در اجمال به و كلي طور به. شود دارا سبب بدون دیگری زبان به نباید كس هیچ كه اخالقي

 كه است كسي با برخورد دهنده نشان كه دارد وجود خاصي مقررات و قمصادی و است شده پذیرفته اسالم

 است. شده دارا سبب بدون

 دیگری زبان به سبب بدون شدن دارا بر مبتني مسئولیت عام قاعده كه است آشکار، دیگر سوی از اما

 موارد كه دارد وجود ایران و اسالم حقوق در استیفا و غصب مثل، دیگری نهادهای و قواعد. ندارد وجود

 مي موجب امر این گیرد.مي بر در را دیگر حقوقي های نظام در بالجهت استفاده عنوان تحت بحث مورد

 و نشود احساس تعهد مستقل بعنم عنوان به بالجهت استفاده نهاد به نیاز ایران و اسالم حقوق در تا شود
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 نفش و باشند نداشته وجود ایران و ماسال حقوق در متحده ایاالت و فرانسه حقوقي نظام در موجود خالهای

 .(59: 1388رحیمي، )باشد توضیحي صرفاً و رنگ كم نفش، بالجهت استفاده

 

 فرانسه جدید حقوق

 شدن دارا ظریهن كه جا آن از و داشتند قرار پوتیه عقاید تاثیر تحت فرانسه مدني قانون اولین نویسندگان

 نیز سهفران 1804 مدني قانون بود، نیافته انعکاس پوتیه آثار در عمومي قاعده یک عنوان به سبب بدون

 كلي مفهوم، مختلف چند رد مواد هر نبود، سبب بدون شدن دارا از جلوگیری برای كلي ایقاعده متضمن

 سوی از. دهديم تشکیل را فرانسه مدني قانون مواد از بسیاری روح قاعده این و داشته قرار توجه مورد قاعده

 متون، تفسیر مقام در و بودند لفظي روش پایبند قوانین تفسیر در، فرانسه مدني قانون مفسران نخستین، دیگر

 جبران را نونقا سکوت تا برنیامدند صدد در هرگز، دلیل همین به. گذاشتندنمي بیرون مواد چارچوب از را پا

 هادادگاه 1870 سال تا رو همین از. كنند پیشنهاد جب بدون شدن دارا از جلوگیری برای عمومي اینظربه و

. 1388، ميرحی)زنندمي سرباز، بود شده مطرح پوتیه توسط كه «غیر مال ناقص اداره» به نظر اعمال از حتي

 ایهواسط شركت به شخصي اگر كه كرد اعالم دعوا یک در 183۲ نوامبر ۲1 در فرانسه كشور دیوان. (30

 از لقب و گزیني جای از پس و كند او جایگزین ربازیس خدمت برای را فردی شركت آن تا، كنند مراجعه

 یلدل به اول شخص علیه تواندنمي شده جایگزین فرد. شود ورشکست مزبور شركت، معامله عوض پرداخت

 داوزدهم در .(31-30، 1388، رحیمي)كند اقامه سبب بدون شدن دارا دعوای واسطه شركت ورشکستگي

 از یک هر؛ كرد اعالم مردود را Ram Verso De in دعوای وعن هر فرانسه كشور دیوان، 1850 مارس

 شده منتفع اردادقر خاطر به كه ثالثي شخص نه كنند، دعوا اقامه دیگر طرف علیه توانندمي تنها قرارداد طرفین

 عالما مردود را زمین مالک علیه كود فروشنده دعوای 1853 مي نهم در دیگری رای در كشور دیوان. است

 برخي اهسال همین در، البته. مالک نه و است بوده زمین آن مستاجر، كود فروش قرارداد طرف ازیر، كرد

 جلوگیری بسب بدون شدن دارا از Ram Verso De in دعوای به استناد با ندرت به هرچند - هادانشگاه

 كرده مسرشه قبال در زوج تکالیف ایفای به اقدام كه ثالثي شخص نفع به دادگاه 18۲0 سال در مثال. كردند

 .(31، همان)داد رای، بود

 به و پذیرفت را غیر مال ناقص اداره به نظر مرور به فرانسه كشور دیوان، نوزدهم قرن میاني هایسال در

 خریداری دانه مقداری كشاورزی زمین مستاجر آن در كه شد مطرح ایپرونده 1864 سال در. كرد استناد آن

 كه حالي در و متاجر توسط بها اجاره پرداخت عدم دلیل به زمین( مالک)موجر اما. بود كاشته زمین در و
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 علیه را خود دعوای، هادانه فروشنده آورد در خود تصرف به را زمین، بودند برداشت شرف در محصوالت

 .(63: 1388، نوابي )داد استرداد به حکم و پذیرفت را او دعوای دادگاه و كرد اقامه موجر

 

 مسئولیت مستقل منبع اءاستیف قاعده

 را راتمقر و قوانین از بسیاری روح «شود دارا مشروع سبب بدون نباید كس هیچ» كه كلي اندیشه این

 منبع عنوان به قاعده این پذیرش از نشاني( یک هیچ)فضایي رویه نه و موضوعه قوانین نه اما، دهدمي تشکیل

 حالي در .است نکرده اتخاد موضوع این به روشني موضح كنون تا نیز ایران دكترین. ندارد مسئولیت مستقل

 بیان و ایران قحقو در قاعده اثبات در سعي فرانسه قضایي رویه و دكترین از الهام با نویسندگان از گروهي كه

 حقوق در استیفا و غصب چون نهادهایي و قواعد كه استدالل این با نیز برخي. اندكرده آن آثار و شرایط

 وجود، یردگمي بر در را حقوقي های نظام سایر در سبب بدون شدن دارا عنوان تحت بحث مورد دموار، ایران

 (.58: 1388رحیمي )اندنموده انکار كلي به را آن ضرورت و

 بدون كه - مامیها فقه به عنایتيبي با ویژه به و ایران حقوق مباني به توجه بدون نویسندگان از دسته این

 را حثب مورد قاعده - دارد خود در را مدني موضوعات در خصوص به ایران وقحق مباني بهترین شک

 نظر از. نداگرفته عاریت به و كرده ترجمه فرانسه حقوق متون الی البه از اینخورده دست صورت به تقریبا

 آثار در هك چنان آن - مسائل به گویي پاسخ در، اجتماعي هایضرورت به مصرف توجه، نیز تحقیق روش

 چندان، ستا مباني از استنباط و كشف بر مبتني كه ما مذهبي حقوق در. شودمي دیده دانان حقوق از بسیاری

 ندارد. محلي

 قالب رد را مسائل تمامي حل راه و گرفت نادیده تواننمي نیز را اجتماعي هایضرورت، دیگر سوی از

 قادر استیفا و غصب چون سنتي نهادهای. است شده تصور آنچه برخالف. كرد جو و جست سنتي های

. دهند پوشش، هداد قرار ما دیدگان برابر در نامشروع استیفای از جدید دنیای كه را هایينمونه تمام نیستند

 یک هر كه داشت خاطر به باید اما، دهندمي دست به را مسائل از بسیاری حل راه نهادها این كه است درست

 این ترچ كه باشد داشته وجود استیفا از مصادیقي بسا چه و دارند خود به مخصوص مجرایي اسباب این از

 هم و بود بند یپا مباني به هم آمیخت؛ هم در را مصلحت دو هر باید پس، بگیرد بر در را هاآن نتواند، قواعد

 (150: 1388. دیگران و داماد محقق) نبرد باد از را ها ضرورت
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 نامشروع ایاستیف مقادیق بر قهری ضمان امباب شمول

 غصب سعک در آنچه و غصب -1: است ضمان موجب ذیل امور»: مدني قانون 307 ماده موجب به

 «استیفا-4 تسبیب -3، اتالف - ۲ است

 غیر ید وضع از ناشي تصرفات همه كلي طور به و است غصب حکم در آنچه و غصب از ناشي ضمان

 . است بررسي قابل «ید ضمان» كلى عنوان ذیل، ماذون

 

 فرانسه حقوق در نامشروع استیفاء ہقاعد بانیم

 قوقيح جامه كه این برای« شود دارا دیگری زیان به ناحق به نباید كس هیچ» كه اخالقي ندای این

 و شرایط یدبا دارد روشني و صراحت به نیاز، یابد باز حقوقي قواعد سایر میان در را خود جایگاه و بپوشد

 كه روست همین از روند.مي شمار به قاعده مباني از انعکاسي خود كه ریآثا و شرایط، شناخت را آن آثار

 حقوقي اننویسندگ از یک هر و بوده قاعده مباني شناسایي و درک دنبال به همواره، فرانسه حقوقي دكترین

 این در شده مطرح عقاید مجموعه این وجود با. اندداده دست به خصوص این در متفاوت تحلیلي، كشور این

 و يفورمالیست تحلیل؛ كرد بررسي جداگانه را یک هر و بندیطبقه كلي دسته سه در توانمي را صوصخ

 قاعده. شخصي و اخالقي تحلیل، قاعده نوعي و گرایانه مادی تحلیل قاعده؛ سنتي

 

 قاعده سنتي و فورمالیستي تحلیل

 مکتب تاثیر تحت كشور این حقوقي نویسندگان، فرانسه 1804 مدني قانون تصویب از پس چندی تا

 شدن دارا هقاعد داشتند سعي، است حقوقي نهادهای همه واجد، قانون كه دیدگاه این مبنای بر و لفظي تفسیر

 از پیروی به هفرانس مدني حقوق اولیه نویسندگان، دلیل همین به. سازند استوار متون از یکي بر را سبب بدون

( 1375 – 137۲ مواد)بود قانوني نص بر مبتني خود كه غیر مال فضولي اداره با را بحث مورد قاعده، پوتیه

 فضولي اداره ردیموا در، نویسندگان از دسته این نظر به. نامیدند «غیره مال ناقص اداره» را آن و كرده تشبیه

 گریدی امور یا و نداشته را مالک اموال اداره قصد. فضولي مدیر كه این مانند، است الزم اركان فاقد غیر مال

 در عدیلت موجب، غیر مال فضولي اداره اركان در اخالل گونه این. است كرده اداره او خوات خالف بر را

 مهه تواندنمي فضولي مدیر فرضي چنین در، فضولي اداره برخالف جمله از. شد خواهد آن احکام برخي

، بود هدخوا كرده هزینه نچهآ به محدود تنها بلکه، كند مطالبه مالک از را سودمند و ضروری هایهزینه

 (.150 :1388، نوابي نباشد) است شده دارا مالک آنچه از بیش میزان این كه این بر مشروط
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 جهات از دان پذیرفته را آن نیز والرمبیر دمولومب، لوران جمله از نویسندگان برخي كه تحلیل این بر

، اردد شباهت سبب بدون شدن دارا با اماحک ای پاره در فضولي اداره چند هر. است شده انتقاد مختلف

 بدون شدن رادا مبنای عنوان به غیر مال فضولي اداره كه شودمي این از مانع دو آن میان متعدد هایتفاوت

 داشته ار غیر مال اداره قصد فضولي مدیر كه است این مستلزم، غیر مال فضولي اداره، شود پذیرفته سبب

 الزم بسب بدون شدن دارا در كه حالي در، باشد نکرده اقدام شخصي نفع خاطر به تنها كم دست یا، باشد

بسا هیچ  را برای دیگری داشته باشد و چه عملي دادن انجام قصد، شده كاسته او اموال از كه شخصي نیست

ارایي دگونه اقدامي در اموال دیگری صورت نگرفته و فعل شخص ثالث سبب انتقال ارزش از یک دارای به 

 .(153شده باشد) همان دیگر 

 

 سبب بدون شدن دارا قاعده شرایط

 رویه ببس بدون شدن دارا قاعده اعمال برای الزم شرایط تعداد درباره فرانسه، قضایي رویه و دكترین

 را نآ بعضي و كرده مطرح را شرط سه تنها خصوص این در، نویسندگان از برخي. است نکرده اتحاد واحدی

 كرد: سیمتق كلي دسته دو به توانمي را شرایط این، بندیتقسیم یک در اما، اندرسانده نیز شرط شش تا

 و شدن دارا میان رابطه و دارابي كاهش، شدن دارا: از اندعبارت دعوا مادی شرایط: مادی شرایط -الف

 وجود سبب ندوب شدن دارا دعوای در زیرا، شودمي نامیده نیز «اثباتي» شرایط گاه، شرایط این دارایي. كاهش

 شود. ثابت باید هاآن

 سه كلي طور به، دارد وجود قانوني شرایط تعداد مورد در كه اختالفي رغم علي: قانوني شرایط - ب

 ودننب و خواهان تقصیر با شخصي منفعت نبودن، سبب فقدان كرد: بررسي خصوص این در توانمي را شرط

 وجود و دهستن« سلبي» ،شرایط از دسته این، مادی رایطش برخالف(. دعوا بودن اضافي یا فرعي)دیگر دعوای

 (.۲50، 1388، بود)رحیمي خواهد دعوا اقامه «مانع» هاآن

 

 مادی شرایط

 بند هس در ترتیب به كه دارایي كاهش و شدن دارا كاهش، شدن دارا از اندعبارت دعوا مادی شرایط

 .شودمي بررسي
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 شدن دارا

 بر نابراینب، فرد دارایي به پول به تقویم قابل معنوی یا مادی نفع هر انتقال از است عبارت شدن دارا

 به یکي يدارای از كه دانستمي مالي قیمت استرداد دعوای را سبب بدون شدن دارا كه قدیمي دیدگاه خالف

 در زایشاف یا جدید مال آوردن دست به در تنها را شدن دارا جدید دیدگاه، است شده وارد دیگری دارایي

 .(۲56همان)دهدمي سرایت نیز معنوی شدن دارا به را آن بلکه، داند نمي مالي فیمت

 

 دعوا حقوقی وصف

 «رایيدا استرداد» سبب بدون شدن دارا دعوای حقوقي وصف آیا كه سوال این طرح با نویسندگان بعضي

 این نظر به( ۲11. 138۲، كاتوزیان)سازند معین را آن حقوقي ماهیت ند كرده سعي «خسارت جبران» یا است

 آن بر دهقاع كه كرد جو و جست مبنایي در چیز هر از قبل باید را پرسش این به پاسخ نویسندگان از دسته

، شده استیفا هآنچ داری نگه به مربوط تقصیر را قاعده مبنای، پالنیول همانند كه صورتي در: است شده استوار

 زیان وقيحق وضح جبران به مربوط اخالقي تکلیف نکردن اجرا داده دست به ریپر آنچه بر بنا یا و بدانیم

 تا بود هدخوا ترنزدیک، «خسارت جبران» به دعوا وصف حقوقي گمانبي، كنیم قلمداد قاعده مبنای را دیده

 خسارت مامت جبران نتواند دیده زیان چرا، باشد خسارت جبران دعوا حقوقي وصف اگر اما. «دارایي استرداد»

 ؟شودمي محدود افزوده خود دارایي بر خوانده كه میزاني به او حق و واهدبخ را خود

 دارا دعوای، انددانسته هادارایي تعادل حفظ را دعوا مبنای كه رو، و اوبری چون هم نظر كساني از اما

 رفته تدس از ارزش استرداد برای ایوسیله، باشد داشته خسارت جبران جنه كه آن از بیش سبب بدون شدن

، باشد دیگر ایيدار به دارایي یک از مالي ارزش انتقال با اگر كه است شده انتقاد در نظر این بر هرچند. است

 ضرر عرف در یا دارد معنوی و اخالقي جنبه تنها شدن دارا كه مواردی شامل سبب بدون شدن دارا دعوای

 و نفع النهعاد توزیع عدم كه حالي در؛ بود نخواهد كندنمي خارج دارایي از را مالي هیج و شودمي خالصه

 شدن دارا كه فرضي در ویژه به، فوق ایراد(. ۲1۲، همان)دارد مخالفت انصاف با، نیز موارد گونه این در ضرر

 دعوا اقامه نویمع شدن دارا بر مبنای توانمي زماني تنها، چه رسد؛نظر نمي به موجه چندان دارد معنوی جنبه

 دارایي اصرعن از جزئي نیز معنوی ارزش، صورت این در كه باشد پول به ارزیابي ابلق شدن دارا این كه كرد

 خواهد شد. محسوب
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 تنها؛ نیست بار آن بر چنداني عملي آثار و دارد نظری جنبه فوق بیشتر نزاع رسدمي نظر به، حال هر به

 از مانع دعوى توصیف حقوقي و مبنا در اختالف كه است الملليبین روابط در دعوی بر مالي قانون درباره

 .(145،همان)خصوصي است المللبین حقوق در قاطع حل راه یک یافتن

 

  دعوا طرفین

 يدارای بر دیگری انزی به كه است كسي خوانده و شده كاسته او دارایي از كه است كسي خواهان

 بود. خواهند آنان جانشین نیز یک هر قانوني مقام قائم، كلي قواعد طبق. است افزوده خویش

 تنها یتمسئول آیا و است برخوردار جایگاهي چه از اهلیت دعواء اقامه شرایط میان در دید باید اما

 هدهع از باید شده دارا دیگری زبان به سبب بدون كه نیز محجور با و دارد اهلیت كه است كسي متوجه

 در كه ددارن نظر اتفاق امر این بر نویسندگان همه ظاهرا. پرسش این به پاسخ در؟ آید بر خسارت جبران

 كاسته او رایيدا از كه شخصي مورد در نه و شده دارا كه طرفي مورد در نه - سبب بدون شدن دارا دعوای

 طرف یا ندك دعوا اقامه تواندمي خود تیم با ولي طریق از نیز محجور شخص و نیست شرط اهلیت - شده

 ایدعو در كه حقوقي هاینظام از دسته آن در حتي، حکم این. گیرد قرار سبب بدون شدن دارا دعوای

 بدان این .است شده پذیرفته نیز دانندمي شرط تقدیر ركن تحقق برای را خوانده تمیز قوه، مدني مسئولیت

 ادهار محصول، قرارداد از ناشي مسئولیت برخالف سبب بدون شدن دارا از ناشي مسئولیت كه است دلیل

 دنش دارا» فعل و است« واقعه حقوقي» یک تعهد منبع بلکه باشد شرط آن در تشخیص قوه وجود تا نیست

 یجادا نیز مسئولیت شود محقق واقعه این گاه هر پس. شودمي خسارت جبران به التزام موجب «سبب بدون

 .(150 .همان)خیر یا هستند قانوني اهمیت دارای طرفین آیا كه نمي شود توجه مسئله این به و رددگمي

 یدیگر برای را خدماتي، قراردادی موجب به شخصي كه بایدمي اهمیت جایي در ویژه به حکم این

 این در. شود کارآش لمقاب طرف حجر دلیل به قرارداد بطالن بعدا ولي، باشد افزوده او دارایي بر و داده انجام

 مایدن اقامه محجور شخص علیه سبب بدون شدن دارا قالب در را خود دعوای تواندمي دیده زیان، صورت

 ایران قحقو در، مدني قانون 1۲16 ماده مالک به توجه با سبب بدون شدن دارا دعوای در اهلیت شرم عدم)

 (.رسدمي نظر به قبول قابل نیز

 مسئولیت صورت این در. باشند متعدد دعوا طرف دو هر یا طرف دو از یکي اگر كه این دیگر مسئله

 مي نظر به سوال این به پاسخ در؟ شد خواهد تقسیم چگونه اند شده دارا دیگری زبین به كه كساني میان

دیگری داشته اند تقسیم خواهد شد. به  زیان به شدن دارا در یک هر كه سهمي نسبت به مسئولیت میزان رسد

اند مسئول جبران آن خواهند بود و با توجه به زاني كه به هزینه دیگری دارا شدهارت دیگر هر یک به میعب
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توان قائل به وجود د، نميكه، مسئولیت تضامني خالف اصل است و اعمال آن نیاز به تصریح قانوني دار نای

 .(310: 1388) رحیمي، یت تضامني میان مسئوالن متعدد شدمسئول

 

 خسارت جبران مسئولیت

 را جبران قابل خارت میزان باید ابتدا. است بررسي قابل موضوع سه، خسارت جبران شیوه مورد در

 بررسي كرد. را خسارت ارزیابي زمان و خسارت ارزیابي نحوه، ترتیب به سپس و ساخت معین

 

 جبران قابل خسارت میزان

 خسارت جبران به مکلف خوانده، دش ثابت سبب بدون شدن دارا قاعده اركان تمامي كه هنگامي

 زانمی تعیین، است خوانده شدن دارا میزان به خواهان دارایي كاهش كه فرضي در. بود خواهد خواهان

 رابرب هم با دو این میزان است ممکن مواردی در اما، كندنمي ایجاد چنداني مشکل جبران قابل خسارت

 به تنها كار این اما، دهند انجام( ب) برای فرانک ۲5000 شارز به كاری( الف) است ممکن: مثال برای. نباشد

 برای نکفرا 10000 ارزش به كاری( الف) است ممکن. برعکس. بیفزاید( ب) دارابي بر فرانک 10000 اندازه

 شود. افزوده( ب) دارایي بر فرانک ۲5000 میزان به ولي، دهد انجام( ب)

 كند مطالبه را لغمب دو این كمترین تنها تواندمي خواهان كه دانپذیرفته فرانسه هایدادگاه، 1950 دهه از

 او يدارای كه شخصي نه و پردازد شده دارا آنچه از بیش چیزی است مکلف شده دارا شخص نه، بنابراین

 اگر است شده لاستدال رویه چنین این توجیه در. كنند مطالبه داده دست از آنچه از بیش تواندمي یافته كاهش

 حساب به خود نوبه به، كند مطالبه را خود به وارده خسارت از بیش شده كاسته او دارایي از هك شخصي

 دارا یگرید هزینه به كه كسي اگر، دیگر سوی از. شد خواهد دارا سبب بدون شده دارا او زیان به كه شخصي

 بدون اشیيدارا از صورت این در، كند پرداخت افزوده خود دارایي بر كه میزاني از پیش شود ملزم، گردیده

 شد. خواهد كاسته سبب

 خواهان كه معتقدند و دانسته انتقاد قابل را محدودیت این فرانسه حقوق نویسندگان برخي، این وجود با

 كند مطالبه هآورد فراهم خوانده كه را منافعي تمام و رجوع آمده دست به او فقر از آنچه تمام به تواند مي

رست دانسته اند فرضي د در تنها را نظر این و شده تفکیک به قائل نیز برخي( ۲30-۲۲9. 138۲. كاتوزیان)

عین  یز به تبعنكه ارزش انتقال یافته، عین معین یا منافعي باشد كه از عین معین حاصل مي شود، زیرا منافع 

یری )امد بودخواه قیمت به قوت خود باقي به مالک تعلق دارد؛ اما در سایر موارد، قاعده مطالبه كمترین دو

 .(3۲7: 1378قائم مقامي، 
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 خسارت ارزیابی نحوه

 كه است این شده مطرح فرانسه حقوقي دكترین در كه مهمي پرسش، ارزیابي خسارت نحوه مورد در

 ارزیابي در آیا، باشد شده نیز خساراتي و هاهزینه متحمل حال عین در و دارا دیگری هزینه به كسي اگر

 نادیده را نآ باید یا، داد قرار معیار را «خالص استفاده »و كاست فزوني كل از را میزان این باید خسارات

 ؟كرد توجه« ناخالص استفاده» به و گرفت

 دیگر یيدارا به دارابي یک از ارزشي نیست كافي معتقدند، لوبر مانند قرانه حقوقي نویسندگان برخي

 از دسته این؟ است افزوده خود دارایي میزان بر شخص آیا كه كرد بررسي باید كل در بلکه، باشد یافته انتقال

 این، دشو را متحمل هایيهزینه یا برسد شده دارا شخص به نیز ضرری اگر كه باورند این بر نویسندگان

 باید خسارت میزان ارزیابي در، دیگر عبارت به. شود گرفته نظر در باید شدن دارا میزان ارزیابي در موارد

 گرفت. نظر در را «خالص شدن دارا»

 و ستا شدن دارا با همراه كه احوالي و اوضاع، موری چون هم نویسندگان از ایعده، دیگر سوی از

، شود حققم شدن دارا كه همین معتقدند: و گیرندنمي نظر در را شده وارد شخص به كه خساراتي و هاهزینه

 را «اخالصن شدن ادارا» نویسندگان گروه این، یگرد عبارت به. است اقامه قابل سبب بدون شدن دارا دعوای

 .(1۲9 :1388، رحیمي)دهدمي قرار محاسبه معیار

 باید آنان دهعقی به. اندبرگزیده را بینابیني حل راه میان این در. رواست چون هم نویسندگان برخي اما

 دید باید اول مرحله در، تهاتر مسئله و شدن دارا مسئله: كرد تفکیک یک دیگر از را مساله دو چیز هر از قبل

 گرفته نظر رد ناخالص شدن دارا، ارزیابي این در و نه یا است كرده كسب منفعتي خواهان زیان به خوانده آیا

 در. خیر یا است گردیده تهاتر خسارتي و ضرر با آمده دست به نقع این آیا دید باید، بعدی گام در. شودمي

 اندهخو مسئولیت از، جبران قابل خسارت ارزیابي در و است سبب اراید آمده دست به آنچه، اخیر صورت

 .(3۲7 :1378، مقامي قائم امیری و ۲15 :138۲، كاتوزیان)شودمي كاسته میزان همان به
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 گیرینتیجه

 نسانا هر وجدان كه است ای گزاره، بیفزاید خویش دارای بر نامشروع طور به نباید كس هیچ كه این

 فرا آن سوی هب را مومنان جامعه هر اخالقي نظام و كند مي حکم آن به انسان عقل، دارد باور را آن ایآزاده

 كه اهگ آن، اند كرده مصرف نامشروع هایثروت كسب راه در را خویش عمر كه زورگویاني حتي. خواند مي

 تنها و كنندمين انکار را گزاره این درستي، گیرندمي قرار گستر عدالت دستگاه یا و وجدان دادگاه برابر در

 مي جتماعيا عدالت تحقق در را خود آرمان كه نیز حقوقي دانند. نظاممي وصفي مبرا چنین از را خود ثروت

 جایگاهي ناسبت به كشور هر حقوق. باشد كنار بر آن از و گذارد پاسخبي را وجدان ندای این تواندنمي، بیند

 تا. بیندمي رکتدا خود درون ابزارهایي. كندمي ایفا اجتماعي روابط رد كه نقشي و دارد اجتماعي نظام در كه

 این نیز فيحقو نظام در .گرداند باز خویش جای به را رفته باد بر ثروت و كند جلوگیری عدالتيبي چین از

 غیر و یقرارداد نهادهای از بسیاری و دهدمي تشکیل را مقررات و قواعد از بسیاری روح كلي اندیشه

 اسباب كه نچنا سازند؛مي فراهم كلي اندیشه این برای را اجرا ضمانت نقش ناخواسته یا خواسته، اردادیقر

 بدون دنش دارا از و گسترده نامشروع استیفای مصادیق از بسیاری بر را خود چتر ما حقوق در قهری ضمان

 كرده است. جلوگیری یکدیگر زیان به افراد سبب

 دیده ياروپای حقوق در كه چنان آن سبب بدون شدن دارا نظریه كه داشت رخاط به باید، این وجود با

 مانض دیگر، اسباب سوی از. است نشده ساخته تعهد مستقل منبه یک عنوان به ایران حقوق در، شودمي

 را آن ظهور نو و مصادیق تمام نیستند قادر، دارند نامشروع استیفای مصادیق بر كه شمولي همه با نیز قهری

 هرگز، انددگرگوني و تحول حال در مداوم طور به هرچند، نیز موضوعه قوانین. آورند در خود پوشش رزی

 كنند. حفظ را خویش رهبری نقش و حركت تحوالت این پای به پا كه داشت نخواهند را آن یارای

 فایتیاس هرگونه از جلوگیری برای ایران حقوق در مسئولیت عام نظریه یک طرح لزوم، ترتیب بدین

 به روتيث كه هر جا و بگستراند اجتماعي روابط همه بر را خود چتر كه ایقاعده. شودمي احساس نامشروع

 دیگران تالش اصلح از نباید چند هر، راه این در. سازد فراهم را آن جبران و استرداد زمینه، شد انباشته ناحق

 مبنایي كشف هب و افکند ویژه و نگاهي نیز داخلي قحقو به باید نهاد، كناری به باره یک به را آن و شد غافل

 سازد. روشن را آن آثار و شرایط و پرورده خود در را فکر این بتواند كه گمارد همت
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