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قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی


مقداد صالحی ،ابراهیم دلشاد معارف ،محمد صادقی
(تاریخ دریافت5935/85/80 :؛ تاریخ پذیرش)5935/86/28 :

چکیده
ورود زیان یکی از شرایط اساسی مسوولیت مدنی است و تا زمانی که ضرر واقع نشود موضوعی برای جبرران وجرود نردارد ،ضررر کره برا
دیدگاه فقهی منقسم به سه قسم مالی ،معنوی و بدنی است زمانی قابلیت جبران دارد که شرایط آن فراهم باشد من جمله این کره؛ ضررر
در زمان مطالبه از طریق دیگری جبران نشده باشد لزوم این شرط به این جهت است که اگر ضرر وارده بره طریقری جبرران شرده باشرد
موضوع مسوولیت مدنی منتفی می شود و با انتفاء موضوع تبعاً مطالبه جبران خسارت نیز وجهی نخواهد داشت .حال اگر مطالبره زیران از
سوی زیاندیده صورت نگیرد مطالبه این ضرر از سوی قائم مقام عام و خاص از منظر فقهی-تقنینی محل بحث است:در مورد قائم مقامی
عام که ورثه می باشند تردیدی وجود ندارد چون کلیه حقوق و تعهدات مورث به ورثه منتقل و آنها به قرائم مقرامی وی دعروای مطالبره
زیان از باب مسوولیت مدنی می نمایند مگراینکه موارد مزبور مقید به شخص مورث باشد .در مرورد قرائم مقرامی خراص میران حقروق و
تعهدات عینی وشخصی تفاوت گذاشته در دسته نخست می بایست قائم مقامی منتقل الیه را پذیرفت و در دسته دوم اگر حق شخصی به
ملک ارتباط داشته باشد و قراردادهای انتقال دهنده صحیح باشد می توان قائم مقامی برای منتقل الیه را متصور شد.

کلیدواژگان
ضرر ،قائم مقام عام ،قائم مقام خاص ،مسوولیت مدنی ،مطالبه زیان.

 مسئول مکاتبات :کارشناسارشد حقوق خصوصی ،واحدعلوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهMeghdadsalehi65@gmail.com :

 نویسنده مسئول :استادیار ،گروه حقوق خصوصی ،واحدقم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهebrahimdelshad@yahoo.com :

 استادیار ،گروه حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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طرح مسآله
برای تحقق هدف اصلی مسوولیت مدنی که جبران ضرر زیاندیدده اسدت تکیده صدرف بدر قواعدد
ماهوی این رشته کافی نیست .بلکه برای تحقق هدف یاد شده باید قواعد شکلی مطالبه زیان را نیز
سروسامان داد این قواعد عموماً تفاوتی با قواعد عام و شناخته شده آیین دادرسی مدنی نددارد ،امدا
گاه ،اقتضای مسوولیت مدنی سبب ایجاد تفاوت هایی می شود .برای نمونه چه کسانی مدی توانندد
قائم مقام زیاندیده برای مطالبه خسارت باشند؟ می تواند یکی از مصادیق امر فوق باشد .قائم مقدام
کسی است که بطور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته ولی در نتیجه انتقال
تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او جانشین طرف قرارداد و عهدده دار و بهدره مندد از
اجرای آن شده است( .کاتوزیان،1931،ج)642/9
فرض انتقال تمام دارایی در خصوص وراث قابل تصور است؛ چه با مرگ تمام دارایی با همده
اجزای مثبت و منفی اش به ورثه می رسد و از این پس آنها بده قدائم مقدامی مدورث حدق مطالبده
حقوق وی را خواهند داشت .در برابر این فرض که با عنوان قائم مقامی عام شناخته می شود قدائم
مقامی خاص وجود دارد :زمانی که بخش معینی از دارایی منتقل شدده و طبیعتداً تنهدا در محددوده
همین بخش قائم مقامی رخ می دهد( .میرشکاری)443،1934،
حال بر آنیم تا در این مقاله با نگاه فقهی و تقنینی نسبت به پاسخگویی بده ایدن سد ال مهدم و
اساسی که «وضعیت قائم مقامی در مطالبه زیان در حقوق ایران» چگونه است؟ و سواالت پیرامونی
آن از جمله آنکه« :صرف انتقال مال به منتقل الیه وی را واجد حق مطالبه زیان می سازد یا مسدتلزم
تصریح و انتقال حق مطالبه زیان به طور خاص می باشد؟» بپردازیم.
بنظر می رسد که در بدو امر بتوان گفت« :به تبع انتقال مال به منتقل الیه،حق مطالبه زیدان وارده
به مال موضوع مورد معامله از سوی منتقل الیه به عنوان قائم مقام خداص قابدل پدشیرش باشدد» و
«انتقال مال خسارت دیده از سوی زیاندیده به منتقل الیه ظهور در انتقال حق مطالبده خسدارت بده
وی دارد»
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مسوولیت مدني
مفهوم لغوی مسوولیت ،مصدر صناعی یا جعلی است از مسوول که به مفهوم موظف بودن به انجام
امری ،مسئولیت داشتن و متعهد بودن تعبیر شده است( .دهخدا،1936،ج )444/44مسوولیت مددنی
در اصطالح حقوقی عبارت است از :التزام و تعهد قانونی شخص به جبدران ضدرر و زیدان کده در
نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است( .باریکلو)64 ،1939،
در قانون مدنی ،اصطالح «مسوولیت مدنی» نیامده است .نویسندگان قانون ،بده پیدروی از فقده،
واژه ضمان را برای بیان این الزام حقوقی به کار برده اند .فصل دوم از باب دوم (الزاماتی که بددون
قرارداد حاصل می شود) به «ضمان قهری» اختصاص یافته است و شامل عناوین غصب و اتالف و
تسبیب و استیفا می شود .ضمان قهری در برابر ضمان عقدی که ناظر به عقد ضمان است قرار مدی
گیرد .ولی در حقوق کنونی اصطالح مسوولیت مدنی چنان زبانزد و شایع است که کمتر از ضدمان
قهری یاد می شود( .کاتوزیان،1936،ج )93/1مسوولیت مدنی در معنای اعدم ،در برابدر مسدوولیت
کیفری ،شامل مسوولیت ناشی از قرارداد و مسوولیت غیرقراردادی یا قانونی می شود .هدر تعهددی
می بایست منشأیی داشته باشد که این منشأ گاه قرارداد است و گاه قانون و به این مناسبت تعهدی
که از قرارداد ناشی می شود .تعهد قراردادی و تخلف از آن ،مسوولیت قراردادی را در پیش دارد و
تعهدی که از قانون ناشی می شود تعهد قانونی نام دارد و تخلف از آن مسدوولیت قدانونی یدا غیدر
قراردادی را در پی دارد.
ضرر؛ رکن رکین مسوولیت مدني

مسوولیت مدنی اصوالً ناشی از بی مباالتی اشخاص است ،ولی گاه به منظور جبران ضرر نامشدروع
یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز بوجود می آید .لیکن برای تحقق این مسدوولیت در
همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد :وجود ضرر؛ ارتکاب فعل زیانبار؛ رابطه سببیت بین فعدل
شخص و ضرری که وارد شده است( .کاتوزیان )14 ،1936،فلشا در صورت فقدان یکی از این سه
عنصر مسوولیت مدنی منتفی می شود .بنابراین برای اینکه شدخص ،مسدوول و مکلدف بده جبدران
خسارت وارده به دیگری باشد باید سه رکن فوق اثبات گردد.
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برای روشن شدن موضوع قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی به دلیل محوریت
ضرر در موضوع این نوشتار به طور ویژه و مفصل به آن می پردازیم:
ورود ضرر و زیان یکدی از ارکدان و شدرایس اساسدی مسدوولیت مددنی اسدت ،زیدرا موضدوع
مسوولیت مدنی ،جبران ضرر نارواست و تا زمانی که ضرری محقق نشود ،موضوعی بدرای جبدران
وجود ندارد و در نتیجه ،مسوولیت مددنی ،منتفدی بده انتفداض موضدوع اسدت (باریکلو،پیشدین)24،
بنابراین ،ورود ضرر شرط موضوعی مسوولیت مدنی است
ضرر در مفهوم لغوی به کمی و نقصان در چیزی تعبیر شده است(دهخدا،پیشدین،ج ،)93/96در
قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی کلمه ضرر ،زیان ،خسارت و غرامت به ید

معندی اسدتعمال

شده است( .امامی،1943،ج ،)334/1در قوانین ایران ،تعریفی از ضرر به عمل نیامدده اسدت امدا در
دکترین حقوقی با ارجاع موضوع به عرف گفته شده است :هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا
منفعت مسلمی از دست برود یا به سالمت و حیثیت و عواطف شدخص لطمده ای وارد آیدد ،مدی
گویند ضرری به بار آمده است( .کاتوزیان،پیشین)94،
در فقه نیز تعاریف متعددی از ضرر شده است که به دو تعریف مشهور از آن می پردازیم:
 ضرر عرفاً عبارت است از نقصی که بر مال یا هر چیز دیگدری کده دربداره بعددی از ابعداد
وجود شخص بوده و موجودیت دارد و یا مقتضدی آن محقدق باشدد ،وارد آیدد( .موسدوی
بجنوردی 1419،ه ق،ج)134/1
 ضرر عبارت است از :فوت یا نقص آن چه انسان واجد آن است ،خواه نفس باشد یا عرض
یا مال یا جوارح ،بلکه عدم النفع چنانچه مقدماتش کامل شده باشد ضرر محسوب میشود.
(نائینی 1414،ه ق،ج)934/9
اقسام ضرر

ضرر را می توان بر حسب متعلق آن ،به سه نوع تقسیم نمود .مراد از متعلق ضرر چیزی اسدت کده
موضوع کاستی یا نقصان قرار می گیرد .متعلق ضرر ممکن است مال و یا حقوق مالی باشد ،که بده
ضرر مالی یا مادی تعبیر می شود ،یا ممکن است جسم باشد که بده آن ضدرر جسدمی یدا بدنددی
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اطالق می شود ،یا عرض و آبرو و شهرت باشد که به ضرر معنوی تعبیر می شود .که هدر کددام از
این زیانها مورد بررسی قرار می گیرد.
 .4ضررمالي

ضرر مالی که به شخص میرسد ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعدت
یا حق) یا در نتیجهی از دست دادن منفعتی( .کاتوزیان،پیشین )94،در نتیجه عددم النفدع (از دسدت
دادن منفعت) با از بین رفتن مال که شامل منفعت هم میشود متفاوت است .درباره ضرر مدالی کده
ناشی از تلف مال ،اعم از عین و منفعت باشد اشکالی وجود ندارد و بحث تفصیلی نمی طلبدد امدا
عدم النفع که گونه ای دیگر از زیان مادی است در فقه و حقوق امروز محدل بحدث اسدت کده بده
توضیح تفصیلی آن می پردازیم.
اصل جبران کامل زیان در صدد جبران همه ی زیان های وارد شده به زیاندیده است ،بندابراین
تا یقین به ورود زیان بدست نیاید ،نمی توان چشم انتظار حمایت اصدل یداد شدده بدود .تردیدد در
امکان جبران عدم النفع دقیقاً به همین نکته بر می گردد چه از آنجا که در این گونده از زیدان ،حدق
بدست نیامده از دست می رود ،یقین در ورود زیان کمتر قابل تحقق اسدت( .میرشدکاری ،پیشدین،
 ،)62عدم النفع ،محرومیت از ی

نفع احتمالی است؛ بدین گونه که عمل عامل زیان ،مانع افدزایش

دارایی زیاندیده شود در تعریف این نوع از ضرر گفته شده اسدت :ممانعدت از وجدود پیددا کدردن
نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شداغل بده کدار کده موجدب
حرمان او از گرفتن مزد شده باشد( .جعفری لنگرودی)443 ،1934،
این

پرسش این است که آیا می توان کسی که موجدب عددم نفدع دیگدری شدده را مسدوول

دانست؟
صرف نظر از نظرات و دیدگاههای فقهی ،دو حکم اصلی مربوط به عدمالنفع ،ماده 3قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب  1934و تبصره 6ماده 313قانون آیین دادرسی مددنی مدیباشدند .براسداس
ماده 3قانون آیین دادرسی کیفری ...« :ضرروزیانهای قابلمطالبه به شرح ذیل هستند .6 ....:مندافعی
که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ،مدعی خصوصی از آنها محروم و متضرر میشود».
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قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1936تفاوت چندانی از این جهت با قانون پیشین ندارد در
واقع ،به موجب ماده  14این قانون «شاکی می توان جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و
منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند».
براساس تبصره  6ماده  313قانون آیین دادرسی مدنی نیز «:خسارت ناشی از عددم النفدع قابدل
مطالبه نیست »...بدین ترتیب با دو حکم متعارض رو بده رو هسدتیم :مداده نخسدت مطالبده مندافع
ممکن الحصول را ممکن می داند و دومی ،آن را قابل مطالبه نمی داند.
در فقه ،عدم النفع را به دو دسته محقق و محتمل الوصول تقسیم می کنندد .منفعدت محقدق آن
است که :هرگاه فعل زیانبار به وقوع نمی پیوست ،آن منفعت یقیناً عاید شخص می شد .به نظر می
رسد که منظور قانونگشار از منافع ممکن الحصول به شرح منددرج در بندد  6مداده  3قدانون آیدین
دادرسی کیفری مصوب  1934همین منفعت محقق و مسلم باشد و مقصود از عدم النفع در تبصدره
 6ماده  313قانون آیین دادرسی مدنی منافع محتمل الوصول( آخونددی،1946،ج )633/1ایدن نظدر
بویژه از این روی تأیید می شود که در فقه نیز اتالف نیروی کدار شدخص فعدال و دارای شدغل را
ضمان آور دانسته اند؛ ضرری که می تواند از مصادیق عدم النفع محقق باشد( .اصفهانی1921،ه ق،
ج) 4/ 9
به هر روی این مطالب ناظر به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1934بود امدا بدا توجده بده
قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب  1936موقعیت کمی متفاوت شده اسدت .براسداس مداده
 14این قانون « شاکی می تواند جبران تمام ضدرر و زیدان هدای مدادی و معندوی و مندافع ممکدن
الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند» با وجود اطالق این حکم ،بر تبصره  6این ماده ،تدالش شدده
تا قلمرو مطالبه عدم النفع محدود شود چنانکه در این تبصره می خوانیم« :مندافع ممکدن الحصدول
تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتالف نماید .همچنین مقدررات مدرتبس بده مندافع ممکدن
الحصول شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود».
با این حال ،برای عادالنه تر کردن این حکم ،واژه اتالف را باید به صورت گسترده تفسیر کرد؛
در این تفسیر اتالف را نباید تنها بر معنای محدود «اتالف بالمباشره» دید ،بلکده بایدد آن را اعدم از
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اتالف بالمباشره و بالتسبیب دانست .بدین ترتیب مراد قانونگشار این بوده کده رابطده سدببیت میدان
فعل عامل زیان و عدم النفع احراز شود ،حال فرقی نمی کند که این رابطه به صورت مستقیم باشدد
یا واسطه ای نیز در کار باشد( .میرشکاری،پیشین )64،بنابراین تردید در عددم امکدان جبدران عددم
النفع به خاطر عدم یقین در ورود آن است پس هر گاه یقین حاصل شود که از بوجود آمدن حقدی
که به صورت متعارف به دست می آمد .جلوگیری شده نباید در امکان مطالبه ضرر تردید کرد.
 .2ضرر معنوی

عبارت از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار اشخاص اسدت کده در اثدر عمدل بددون مجدوز
قانونی دیگری یافت شده است( .امامی،پیشین )334،در حقوق موضوعه ایران لزوم جبران خسارت
معنوی در اصل  131قانون اساسی و ماده  14قانون آیین دادرسدی کیفدری مصدوب سدال  1936و
مواد 12 ،3 ،4 ،6 ،1قانون مسوولیت مدنی ،و سایر موارد قانونی مورد تأکید قرار گرفته است.
در مورد شیوه های جبران زیان معنوی می توان گفت :الزمه جبران زیان همیشه پرداخت پدول
به زیاندیده نیست تا جایگزینی برای آنچه که از او تفویت شده باشد بلکه آنچه مسدلم اسدت ایدن
است که موقوف نمودن یا از میان بردن منبع زیان ،عدشرخواهی شدفاهی از زیاندیدده ،عدشرخواهی
کتبی یا عملی یا درج مراتب اعتشار در جراید ،اعاده حیثیدت از زیاندیدده هدر نحدو از روش هدای
متداول جبران خسارت معنوی براساس متون قانونی موجود می باشد.
 .2ضرر بدني

ضرر بدنی صدماتی است که به سالمت و تمامیت جسمانی انسان وارد می شود و به شدکل نقدص
یا قطع عضو یا جراحت و یا حتی تغییر رنگ قسمتی از پوست بدن ظاهر می شدود .بددیهی اسدت
که مرگ ،شدیدترین صدمه بدنی به شمار می آید( .میرشکاری،پیشدین )92،صددمه بددنی ویژگدی
های هر دو زیان مادی و معنوی را داراست؛ زیرا صدمه هایی که به سالمت شخص وارد می شدود
از ی

سو هم از نظر روانی موجب لطمه به اوست و هم از سوی دیگر هزینه های درمان جراحی،

از کارافتادگی و احیاناً کفن و دفن را بر دارایی وی تحمیل می کنند بده همدین لحدار برخدی آن را
صدمه ای مستقل ندانسته اند هر چند بنظر می رسد «ضرر بدنی خود وجود مستقل و جداگانده ای
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دارد .این اصالت نه تنها با توجه به احترام و اهمیت فوق العاده تمامیت جسدم و تدن آدمدی قابدل
درک است ،بلکه این زیان ،برخالف زیان معنوی در عالم خارج رخ داده و قابل رویدت اسدت .بده
همین دلیل چه در فقه و چه در قوانین موضوعه جداگانه ذکر گردیده و بدرای جبدران آن شدیوه و
مقدار معینی (دیه) در نظر گرفته شده است .ارزیابی خسارت ناشی از صدمه های بدنی دشوارتر از
دیگر زیان ها است ،زیرا احتمال و حدس در آن موثر است بطور مثال عوارض شکستگی استخوان
یا ضربه مغزی دشوار است وانگهی ایدن صددمات زیدان معندوی را نیدز در پدی دارد .خداطر ایدن
دشواری ها در نظام فقهی ما برای جبران زیان های بدنی ،غرامت ویژه ای به نام دیده تعیدین شدده
است.
ضرر را می توان رکن اصلی مسوولیت مدنی دانست که اثر آن تنها در تحقق ارکدان مسدوولیت
محدود نمی شود ،بلکه در جبران خسارت نیز این ضرر است که محدوده جبران خسارت را تعیین
می کند .در همین راستا است که برخالف دو رکن دیگر مسوولیت مدنی (ارتکاب فعدل زیانبدار و
رابطه سببیت بین شخص و ضرر وارده) که در مواردی برای تحقق مسوولیت ،نیازی به وجدود یدا
اثبات آنها نیست ،ضرر عنصر استثناض ناپشیر مسوولیت مدنی است( ..میرشکاری،پیشین )14،ضرری
می تواند قابل مطالبه باشد که مسلم و حتی باشد ،مستقیم و مشروع باشد ،قابل پیش بینی و جبدران
نشده باشد( .کاتوزیان،پیشین،ج634/1به بعد) که با تکیه بر موضوع پیش رو «قائم مقامی در مطالبده
زیان» به طور تفصیلی به خاستگاه طرح این بحث یعنی «شرط ضرر ،باید جبران نشده باشد یا لزوم
بقای ضرر» می پردازیم.
از شرایس اصلی ضرر قابل جبران ،این است که ضرر در زمان درخواسدت و مطالبده ،از طریدق
دیگری جبران نشده باشد .لزوم این شرط به این جهت است که موضوع مسوولیت مددنی ،جبدران
خسارت وارده است و اگر خسارت و ضرر وارده ،به طریقی جبران گردد ،با جبران ضرر ،موضوع
مسوولیت مدنی ،که عبارت از لزوم جبران خسارت وارده به زیاندیده است ،منتفی مدی شدود و بدا
انتفاض موضوع ،حکم به لزوم جبران خسارت نیز تبعاً وجهی نخواهد داشت( .باریکلو،پیشین )34،به
دیگر سخن زیاندیده نمی تواند برای ی

ضرر دوبار غرامت بگیرد.
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با توجه به شرط لزوم بقاض ضرر و اصدل جبدران کامدل خسدارت قواعدد شدکلی مطالبده زیدان
میتواند در فروض مطالبه از ناحیه اصیل (زیاندیدده) ،مطالبده از سدوی ورثده (قدائم مقدام عدام) و
مطالبه از سوی منتقل الیه (قائم مقام خاص) در محدوده مال مورد انتقال مطرح شود .که بدا عطدف
به موضوع این نوشتار به بررسی مطالبه از سوی قائم مقامان می پردازیم:
قائم مقام قانوني

قائم مقام واژه ای عربی است که در لغت به معنای جانشین و نایب (که معدادل فارسدی آن اسدت)
استعمال می گردد( .دهخدا،پیشین،ج )3/94واژه قائم مقام در قوانین مختلف به کدار رفتده اسدت از
جمله در مواد  613و  691ق .م ،مواد  933و 413ق.ت اما در هیچ ید

از قدوانین تعریدف نشدده

است معنی لغوی جانشین و نایب نیز هر دو در قوانین دیده می شود.
قائم مقام قانونی در اصطالح حقوقی به کسی گویند کده مسدتقیماً در عقدد و قدرارداد مداخلده
نداشته است ولی اثرات آن به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت بنمایدد(،امامی،پیشدین)41،
قائم مقام در این معنا نه یکی از دو طرف عقد است نه نماینده آنان بیگانه ای اسدت کده ،بده دلیدل
انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او ،جانشین طرف اصلی می شود و عهده دار اجرای مفداد
عقد است.
جانشینی قائم مقام به اعتبار انتقال دارایی یا حق خاصی به او است ،که اگر مشمول تمام حقوق
و تعهدهای دارایی باشد؛ قائم مقام عام و اگر ناظر به حق و مدال معدین باشدد؛ قدائم مقدام خداص
نامیده می شود .در حقوق تعدادی از کشورها همچون فرانسه و مصر اقسام قائم مقامی عبارتندد از
قائم مقام عام و قائم مقام خاص که هر ی

در برگیرنده مصادیقی هستند.

 .4قائم مقامي عام

چنانچه در اثر قرارداد یا به نحو قهری کل دارایی و تعهدات ی

شخص به شدخص دیگدر منتقدل

شود آن شخصی را قائم مقام عام می نامند به عبارت دیگر قائم مقامی عام در فرضی بروز مینماید
که تمامی حقوق و تعهدات ی

فرد (به غیراز حقوق و تعهداتی کده قدائم بده شدخص اسدت) بده

دیگری منتقل شده و فرد اخیر به صورت کلی جانشین فرد اول گردد.
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وارثان

اولین و مهمترین مصداق قائم مقام عام وراث هستند .کلیه حقوق و تعهدات شخص ،پس از فدوت
او به وراث وی به طور قهری منتقل می شود به این ترتیب همه حقوق و تعهدات طدرف قدرارداد
که از عقد ناشی شده باشد نیز پس از فوت او به وراث او انتقال پیدا می کند مگر اینکه آن حقدوق
و تعهدات مقید به شخص مورث باشد( .شهیدی )64 ،1931،در قائم مقامی عدام کده شدامل وراث
می شود تردیدی وجود ندارد کلیه حقوق و تعهدات و دیون مالی مورث به وراث منتقل می شدود
و در واقع ،ورثه ادامه دهنده شخصیت مورث می شوند و چون کل دارایی متوفی بده ورثده منتقدل
می شود ،ورثه همان حقوق و تعهداتی را دارند که مورث داشت( .البتده در صدورت قبدول ترکده،
ورثه نسبت به زائد از ترکه مسوول نیستند .ماده  644ق.ا.ح) در قائم مقامی عام ،حقوق و دیون بده
طور کلی به قائم مقامان می رسد و آنها می توانند به قائم مقامی مورث دعوای مسوولیت قراردادی
و قهری اقامه نمایند( .میرشکاری،پیشین )443،بدرای نمونده ،اگدر زمدین مدورث در زمدان حیدات
خودش غصب شده باشد ،وراث می توانند دعوای خلع ید اقامه نمایند و یدا اگدر مدورث قدرارداد
اجاره ای منعقد نموده باشد ،از مستأجر مال االجاره را مطالبه نمایند؛ زیرا قائم مقام عدام هسدتند و
آثار قراردادهای مورث و حقوق عینی که مورث در مورد اموال خود داشت به آنها منتقل می شود.
موصي له

چون وصیت ،تعهدی برای موصی له ایجاد نمی کند و سدهم موصدی لده پدس از ادای واجبدات و
دیون متوفی تعیین می شود و به بخش خالص ترکه تعلق می گیرد .موصی له جانشدین موصدی در
حقوق و تعهدات او نمی شود .بنابراین موصی له در زمره مصادیق قائم مقام عام به شمار نمی آید.
(قاسم زاده)131 ،1942،
طلبکاران عادی

درست است که اموال بدهکار وثیقه عمومی دیون است و اعمال حقوقی بددهکار مدی تواندد ایدن
وثیقه را افزایش یا کاهش بدهد و در نتیجه به سود یا زیان بستانکاران عادی باشد بدا وجدود ایدن،
چون قراردادهای بدهکار به طور مستقیم حقوق و تعهداتی برای بستانکاران عادی ایجاد نمی کندد
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نمی توان آنان را قائم مقام بدهکار تلقی کرد( .همان) و در مورد اختیار اقامه دعوی یدا پاسدد دادن
به آن طبق ماده  414ق.ت و  693ق.ا.ح می توان چنین گفت که در این گونه موارد طلبکداری کده
حق مدیون را به نام و حساب او اعمال می کند :نماینده است نه اصیل ،در حالی که «قائم مقام» به
کسی می گویند که جانشین طرف دعوی است و حق را بده ندام و بدرای خدود اعمدال مدی کندد.
(کاتوزیان،پیشین،ج)636/9
 .2قائم مقامي خاص

قائم مقام خاص کسی است که مال یا حقی معینی به او منتقل می گردد .این مال ممکن است عدین
یا دین باشد در این صورت ،انتقال گیرنده (منتقل الیه) در حقوق و تعهدات راجع به مال جانشدین
انتقال دهنده (ناقل) می شود .برای مثال مشتری در حقوق و تعهدات راجع به مبیع و موصدی لده و
متهب در مورد مال معینی که به آنها انتقال یافته قائم مقام انتقال دهنده به شدمار مدی آیندد( .قاسدم
زاده،پیشین)136،
به دیگر سخن شخصی که مالی به هر سبب به او انتقال یافته است ،قائم مقام ناقدل نسدبت بده
حقوق و تعهدات وابسته به آن مال می باشد و چون قائم مقامی مزبور ارتباط به مال خاص و معین
دارد ،به منتقل الیه مال مزبور ،قائم مقام خاص گفته می شود چرایی قائم مقامی خداص نسدبت بده
حقوق و تعهدات مال مورد انتقال در این است که حقوق و تعهدات مزبور پیش از انتقدال مدال در
آن ثابت گردیده است و آنچه به دیگری انتقال پیدا می کند آن مال با همه خصوصیات حقدوقی آن
است( .شهیدی،پیشین)33،
قلمرو قائم مقامي در مطالبه زیان

مسوولیت مدنی با تحقق ارکان آن به وجود می آید و اثر آن که جبران خسارت است قابدل مطالبده
می باشد .بنابراین مسوول خسارت باید به جبران آن اقدام کند؛ لدیکن در غالدب مدوارد ،مسدوول،
بدون اقامه دعوی ،به جبران خسارت اقدام نمی کند و به همدین دلیدل زیاندیدده ناچدار بده طدرح
دعوای مسوولیت مدنی می شود که هدف از طرح این دعوی ،جبران خسارت است که البته طریقه
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جبران خسارت در همه موارد یکسان نیست و ممکن است بر حسب مورد متفاوت باشد( .صدفایی
و رحیمی691 ،1936،و)696
بدیهی است که دعوی مسوولیت مدنی باید از سوی زیاندیده اقامه شود ،زیدرا اقامده دعدوی از
سوی کسی که ذینفع دعوی نیست پشیرفته نمی شود (ماده  6ق.آ.د.م) ،البته به تجویز مداده مدشکور
عالوه بر امکان اقامه دعوی توسس وکیل یا نماینده قانونی وی ،قائم مقام زیاندیدده نیدز مدی تواندد
جبران خسارت را با اقامه دعوی مطالبه کند.
قائم مقامي عام در مطالبه زیان
مطالبه خسارت مالي زیاندیده از سوی وراث

مطالبه خسارت مالی زیاندیده از سوی وراث او که قائم مقام و انتقال گیرنده قهدری امدوال اوسدت
کامالً بدیهی است( .همان) به عبارت دیگر وراث ادامه دهنده شخصیت و موقعیت حقوقی مدورث
و جانشین و قائم مقام قهری او هستند و دارایی مورث و حقوق و تعهدات وی و مطالبه زیان مالی
(اعم از عین یا منفعت یا حق و عدم النفع) به طور قهدری و از منظدر مسدوولیت مددنی بده وراث
منتقل می شود .و آنها می توانند به عنوان قائم مقامی عام از سوی زیاندیده بده دعدوای مسدوولیت
قراردادی یا مسوولیت مدنی اقدام و مطالبه خسارت مالی کنند.
در مورد روش جبران نیز ظهور قواعد و مواد قانونی در این است که از میان سه روش جبدران
خسارت یعنی جبران عینی( :از زیاندیده طوری جبران خسارت شود که گویی فعدل زیانبدار واقدع
نشده است و وضعیت او با جبران خسارت ،عین وضعیت قبل از وقوع فعل زیانبار گردد) و جبران
به معادل( :این روش در مواردی می تواند استفاده شود که روش جبدران عیندی ممکدن نیسدت یدا
طرفین تراضی به جبران به معادل نموده اند) که از طریق جبران به معادل دادن مثل یا جبران معادل
از طریق قیمت تا زمانی که روش قبلی ممکن است از روش بعدی نباید استفاده نمود و در نتیجده،
جبران خسارت از طریق دادن قیمت باید در مواردی باشد که روش جبران به عین یا مثدل ممکدن
نیست( .باریکلو،پیشین634،الی)633
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بررسي انتقال حق مطالبه خسارت معنوی به ارث

یکی از مسائلی که در زمینه خسارت معنوی مطرح شده این است کده آیدا حدق مطالبده خسدارت
معنوی و به عبارت دیگر ،حق جبران ضرر معنوی که بده شخصدی وارد شدده ،بده ورثده او انتقدال
مییابد و ورثه می توانند به قائم مقامی مورث ،آن را مطالبه کنند یا نه؟ در این خصوص سده نظدر
ابراز شده است.
 .1از آنجا که این حق به شخصیت فرد مربوط و هددف آن جبدران کسدر اعتبدار و حیثیدت یدا
صدمات روحی شخص زیاندیده است ،حقی قائم به شخص است و به ورثده انتقدال نمدی
یابد.
 .6هرگاه زیاندیده قبل از فوت ،ضرر را تقویم و خسارت را از طریق قضایی مطالبه کرده باشد،
ولی پیش از صدور حکم بمیرد ،ورثه قدائم مقدام او خواهندد بدود؛ زیدرا در ایدن صدورت
خسارت معنوی به حقوق مادی تبدیل شده که قابل انتقال به ورثه است؛ لیکن اگر زیاندیده
قبل از فوت اقامه دعوی نکرده باشد ،فرض می شود که از حق خود صرف نظر کدرده و از
این رو ورثه نمی توانند به قائم مقامی متوفی اقامه دعوی کنند.
 .9حق مطالبه خسارت به ورثه انتقال می یابد و آنان می توانند به قائم مقدامی زیاندیدده ،اقامده
دعوی کنند؛ زیرا ورثه ادامه دهنده شخصیت متوفی هستند و اصوالً می توانند حقدوق او را
اعمال کنند .در تأیید آن می توان گفت :حق جبران خسارت معنوی ی

حق صرفاً شخصی

نیست بلکه حقی است که قابلیت تبدیل به مال دارد و در نهایت به مقداری پول تقویم مدی
گردد و از این لحار قابل انتقال به ورثه است؛ وانگهی این نظر با عدالت و انصداف بیشدتر
سازگار است( .صفایی و رحیمی،پیشین196،و)199
در مورد شیوه و ابزار جبران زیان معنوی گفتنی است که الزمه جبران زیان همیشه ایدن نیسدت
که با پرداخت پول به زیاندیده بتوان آنچه را که از دست داده ،بده او بداز گرداندد ،بلکده هددف از
جبران زیان این است که به زیاندیده این امکان داده شود تا بتواند معادل آنچه را که از دسدت داده،
به دست آورد .در حقیقت ،اگر چه در مورد زیان معنوی ،دادن مبلغی پول می تواندد تدا انددازه ای
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باعث تسکین آالم روحی زیاندیده شود ،اما آنچه مسلم است این است کده موقدوف نمدودن یدا از
می ان بردن منبع زیان ،عشرخواهی شفاهی از زیاندیده ،عشرخواهی عملدی و کتبدی یدا درج مراتدب
اعتشار در جراید ،اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر از دیگر روش های متداول جبران
خسارت معنوی براساس متون قانونی موجود می باشد( .امامی،پیشین)262،
مطالبه خسارت بدني (دیه) از سوی وراث

برای جبران خسارت بدنی شیوه و مقدار معینی تحت عنوان نهاد «دیه» در نظر گرفته شده است که
جزض حقوق محسوب و به مجنی علیه یا وراث او تعلق می گیرد .نهاد دیده از جنبده هدای حقدوقی
گوناگون قابل بررسی است یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی
و قائم مقامی در مطالبه آن دارای آثار مهم است.
طبق قاعده کلی در قائم مقامی عام که شامل وراث می شود ،کلیده حقدوق و تعهددات و دیدون
مالی مورث به وراث منتقل می شود و آنها می توانند بده قدائم مقدامی مدورث دعدوای مسدوولیت
قراردادی و قهری اقامه نمایند .از این منظر ارث دیه ویژگدی هدایی دارد کده آن را از سدایر امدوال
متمایز می سازد در مورد دیه اعضاض در اصل استحقاق وراث تردید وجدود دارد .ولدی ایدن امدر در
دیه فوت مورد تردید نیست( .ایزانلو و میرشکاری)32 ،1943،
انتقال دیه اعضاء به ارث

آیا دیه اعضاض به ارث می رسد و قائم مقامی جاری می شود؟
در نگاه اول به نظر می رسد که دیه اعضاض به منزله طلبی است که به دارایدی زیاندیدده پیوسدته
است و همانند هر طلب دیگر به ارث می رسد؛ خواه در این زمینه حکمی صادر شده باشد یدا نده.
همانند آنکه مالی از اموال زیاندیده تلف شده باشد و او پیش از مطالبده خسدارت بمیدرد .بندابراین
اصل قائم مقامی وراث در حقوق مورث را باید در مورد ایدن شدبهه موضدوعی (ارث دیده اعضدا)
جاری کرد( .همان) اما برای یافتن پاسخی دقیق تر به این سوال باید میان اندواع مختلدف خسدارت
اعم از مادی و معنوی بوجود آمده تفاوت گشارد .بنابراین ،این پرسش که دیده اعضدا بده ارث مدی
رسد یا نه ،پاسد مطلقی نمی تواند داشته باشد و به نظر می رسد باید به شرح زیر قائل به تفکید
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شد :در صورتی که حکم قطعی بر پرداخت دیه اعضا صادر شده باشد این طلب به دارایدی متدوفی
پیوسته است و ورثه می توانند به قائم مقامی متوفی خواستار اجرای آن شوند در غیر ایدن صدورت
وراث فقس با اثبات خسارت واقعی وارد به متوفی می توانند به مطالبه دیه اقدام کنند :با این قید که
خسارت معنوی در این ارزیابی منظور نمی گردد .به عنوان مثال اگر وراث اثبات کنند که متوفی در
زمان حیات خود در جهت درمان صدمه وارد شده مبالغی هزینه درمان متحمل شده است یدا آنکده
در فاصله صدمه و مرگ از درآمد مسلمی محروم شده است ،می توانند به قائم مقامی مدورث آن را
مطالبه کنند .بنابراین این قاعده منطقی که دیه ،حداقل ضرر مسلمی است کده قدانون فدرض کدرده
است( .کاتوزیان،پیشین،ج )634/1درخصوص مطالبه دیه اعضاض توسس شخص زیاندیده یدا مطالبده
دیه فوت توسس وراث قابل اجرا است؛ اما درباره مطالبه دیده اعضدا توسدس وراث ،اثبدات واقعدی
خسارت ضرورت دارد .با وجود این اگر فاصله ورود صدمه و مرگ طوالنی باشد ،به گونه ای کده
بتوان ابراض مسوول حادثه را به زیاندیده اصلی نسبت داد ،موضوعی برای ارث بردن باقی نمی ماند.
(ایزانلو و میرشکاری،پیشین)31،
انتقال دیه فوت به ارث

آیا دیه در شمار اموال متوفی محسوب می شود که با توجه به عدم امکان برخودداری خود متدوفی
از آن ،بنا بر قواعد ارث ،بین وراث تقسیم می شود یا آنکه از اساس به خود مقتول تعلدق نددارد و
اصالتاً مل

شخصی وراث است؟ در صورت اول ،دعوای وراث در مطالبده دیده دعدوای بده قدائم

مقامی متوفی به حساب می آید .در حالت دوم ،دعوای آنها در مطالبه دیه؛ دعوای شخصدی اسدت.
آثار عملی این تشخیص فراوان است ،از جمله آنکه :اگر دیه ملد

متدوفی باشدد تنهدا وراث مدی

توانند آن را به قائم مقامی مطالبه کنند ،در غیر این صورت هدر کسدی کده از مدرگ مدورث ضدرر
مسلمی دیده باشد می تواند نسبت به مطالبه آن اقدام کند( .همان  )39هر چندد براسداس نصدوص
قانونی باید قائل بر آن شد که با فوت مجنی علیه ،دیه جزض ترکه او محسوب می شدود و بده ورثده
زمان فوت او ،براساس طبقات ارث و میزان سهم االرثی که هر وراث دارد ،منتقل می شدود و آنهدا
می توانند به قائم مقامی اقامه دعوی مسوولیت مدنی کنند.
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اما برخی از حقوقدانان بر این معتقدند که بهتر است دیه را جزض اموال شخص وراث محسوب
کرد که بنابر مصالحی از برخی جهات (اخراج دیون و وصایا و تقسیم بدر حسدب قواعدد ارث) در
حکم مال میت (اموال متوفی) محسوب شده است نه از سایر جهات.در واقع محسوب کدردن دیده
به عنوان مال متوفی ی

فرض قانونی یا مجاز حقوقی است و آثار این فرض به مدوارد مصدرح در

فقه محدود می شود( .همان )33
قائم مقامي خاص در مطالبه زیان

در حقوق ایران تا آنجا که بتوان برای آثار معامالت پایگاهی عینی ،تصور کدرد ایدن آثدار در عدین
اموال انعکاس پیدا می کند نه در شخص متعهد و ثبوت حق بر عهده شدخص در مدواردی محقدق
می شود که جایگاه عینی برای آن نتوان یافت .بر این اساس در موارد امکان انعکاس آثدار عقدد در
عین اموال ،هر جا سخن از تعهد به میان می آید .منظور تعهد به عنوان اثر درجه دوم عقد و وابسته
به عین مورد معامله است نه اثر اولیه معامله( .همان  )123در نتیجه بین قراردادهای مربوط به حدق
عینی نسبت به مال مورد انتقال و قراردادهای شخصی تفاوت گشاشته در دسته نخست قائم مقدامی
در حقوق ایران پشیرفته شده و در دسته دوم علی االصول منتقل الیه مال را قدائم مقدام نمدی دانندد
مگر در مواردی که حقوق دینی به مل

ارتباط داشته باشد نه به مالد ( .میرشکاری،پیشدین)439،

موضوع قائم مقامی منتقل الیه مال را نسبت به حقوق وتعهدات ناقل ،می توان تحت عنوان «توابدع
مورد معامله» نیز مورد بررسی قرار داد .این توابع می تواند نسبت به منتقل الیه دارای جنبده مثبدت
بوده و ماهیت حقی داشته باشد و ممکن است جنبه منفی داشته و ماهیتاً تعهد باشد.
هنگامی که مال یا حق معینی به کسی منتقل می شود ،منطقاً دو پرسش قابدل طدرح اسدت :اول
اینکه آیا منتقل الیه قائم مقام انتقال دهنده در حقوق و تعهدات همراه مال محسدوب مدی شدود؟ و
پرسش دوم ،که پاسد آن بستگی به جواب مثبت سوال نخست دارد ،حدود این قائم مقامی اسدت،
یعنی چه حقوق و تعهداتی و به چه میزان به منتقل الیه می رسد؟
با استناد به حکم م  691ق.م و قاعده تبعیت ملحقات و توابدع از اصدل در انتقدال ،بدا بررسدی
حقوق و تعهدات عینی و حقوق و تعهدات شخصی می توان قلمرو و حدود قائم مقدام خداص را
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چنین بیان داشت :درباره عقودی که حق عینی به سود یا زیان مالد

بده وجدود مدی آورد ،انتقدال

گیرنده قائم مقام او است .زیرا این گونه پیمان ها در واقع باعث فزونی یا کاستی حق مدورد انتقدال
است .مال

نیز آنچه را دارد ،با همه اوصاف و چگونگی آن ،به دیگری انتقدال مدی دهدد .طبیعدت

حق عینی ایجاب می کند که در برابر همه و از جمله انتقال گیرنده ،قابل استناد باشد .او نیز انتقدال
را با وضع موجود می پشیرد و به رضای خویش قائم مقام مال

پیشین قرار می گیرد ،خدواه عقدد

تملیکی معوض باشد (مانند بیع) یا رایگان (مانند هبه) و خواه انتقال در زمان حیات واقع شدود یدا
به موجب وصدیت تملیکدی( .کاتوزیان،پیشدین،ج639/9و )634در حقدوق ایدران انتقدال حقدوق و
تعهدات عینی به منتقل الیه همراه مال مورد انتقال در غالب مصادیق آن مبتنی بدر نصدوص صدریح
قانونی است( .مادتین  422 ،126 ،39و  434ق.م) اما در مورد سدایر مصدادیق حقدوق و تعهددات
عینی که قانون ساکت است  :چون این حقوق و تعهدات در واقع پایگاه عینی و مادی داشدته و بدا
مال مورد انتقال آمیخته و در ارتباط هستند
در مورد قراردادهای شخصی که موضوع آن ایجاد تعهدی به سود یا زیدان مدال اسدت ،انتقدال
گیرنده قائم مقام او نیست ،هر چند که راجع به مال مدورد انتقدال باشدد .بدا وجدود ایدن در مدورد
معامالتی که پیش از انتقال انجام شده اگر در آثار قراردادهای انتقال دهندده ،حقدوق و تعهددات بدا
مل

در آمیخته و در زمره اوصاف و توابع آن قرار گرفته باشد انتقال گیرنده به عندوان قدائم مقدام

خاص شناخته می شود.
بدیهی است که دعوای مسوولیت مدنی باید از سوی زیاندیده اقامه شود ،زیرا اقامده دعدوی از
سوی کسی که ذینفع دعوی نیست ،پشیرفته نمی شود (ماده  6ق.آ.د.م) به عالوه گاهی خسارت بده
ی

جمع و گروه وارد آمده است ،در این گونه موارد اشخاص حقوقی اعم از شرکت ها و انجمن

ها می توانند به خاطر ضرر وارد به منافع گروهی اعضای خود که سرمایه معندوی آنهدا را تشدکیل
می دهد ،اقامه دعوی کنند مثالً کانون وکال می تواند به علت اهانت به جامعه وکال مطالبه خسارت
کند .البته اقامه دعوی گروهی به وسیله یکی از اعضای گدروه بده نماینددگی از افدرادی ندامعین در
حقوق ما پشیرفته نیست( .صفایی و رحیمی،پیشین )699،قائم مقام زیاندیده نیز مدی تواندد ،جبدران
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خسارت را با اقامه دعوی مطالبه کند .مطالبه خسارت مالی زیاندیده از سوی ورثه که قائم مقام عام
و انتقال گیرنده قهری اموال مورث می باشد کامالً بدیهی است درباره انتقال حق مطالبده خسدارت
معنوی به ارث توضیح داده شد و گفته شد که حق مطالبه خسارت معنوی چون قابلیت تقدویم بده
مال را دارد و از طرفی ورثه ادامه دهنده شخصیت متوفی هستند ،به ورثه منتقل می شود.
منظور از قائم مقام خاص نیز می تواند منتقل الیه مال با حق مطالبه خسارت باشد ،یعنی کسدی
که زیاندیده مال موضوع دعوای مسوولیت مدنی همراه با حق مطالبه خسارت یا فقس حدق مطالبده
خسارت را به او انتقال داده است؛ مثالً چنانچه کسی به اتومبیل دیگری خسارتی وارد آورد و قبدل
از آنکه خسارت مطالبه شود ،اتومبیل با حق مطالبه خسارت به شخص ثالثی انتقدال یابدد ،شدخص
اخیر می تواند علیه فاعل زیان اقامه دعوی کند( .همان) عالوه بر انتقال گیرنده ،اشدخاص دیگدری
نیز می توانند قائم مقام زیاندیده محسوب شده و علیده فاعدل زیدان دعدوی مطالبده زیدان از بداب
مسوولیت مدنی اقامه نمایند که به دو مورد از آنها که با بحث ما مرتبس است اشاره خواهد شد:
قائم مقامي بیمه گر در بیمه خسارت

عالوه بر انتقال گیرنده ،بیمه گر که خسارت زیاندیده را جبران کرده ،در برخی مدوارد ،قدائم مقدام
زیاندیده محسوب می شود و می تواند علیه فاعل زیان اقامه دعوی کندد .مداده  92ق .ب مصدوب
 1912و ماده  22قانون تأمین اجتماعی به همین مطلب تصریح می کند .هر چندد در قدانون جدیدد
« بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشدی از وسدایل نقلیده مصدوب
 »1933نیز در ماده  13بر همین مطلب تأکید می کند و در موارد خاصی بیمه گر را در مراجعده بده
مسوول حادثه ،قائم مقام زیاندیده به شمار می آورد« :در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ
شرط و اخش تضمین ،خسارت زیاندیده را پرداخت کند و پدس از آن مدی تواندد بده قدائم مقدامی
زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که
موجب خسارت شده است مراجعه کند»...:
یکی از اصلی ترین شرایس ضرر قابل جبران این شرط است که ضرری قابل جبدران اسدت کده
قبالً جبران نشده باشد بدیهی است که زیاندیده نمی تواند جبران ضرری را مطالبده کندد کده قدبالً

قائم مقامي در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدني 414  ....................................................................... ....................

جبران شده باشد .به تعبیر دیگر زیاندیده نمی تواند برای ید

ضدرر دوبدار خسدارت بگیدرد ایدن

مسئله که بدیهی می نماید در مورد مبالغی که شرکت های بیمده یدا سدازمان تدأمین اجتمداعی بده
زیاندیده می پردازند جای بحث دارد و این سوال مطرح می شود که آیا زیاندیده می تواندد عدالوه
بر مبلغی که از شرکت بیمه یا سازمان تأمین اجتماعی دریافت کرده به وارد کننده زیدان مراجعده و
کل خسارت را از او بگیرد یا نه؟
پاسد به این سوال به نوع بیمه و ماهیت مبلغی بستگی دارد که به زیاندیده پرداخت مدی شدود.
بیمه های تجاری به بیمه خسارات و بیمه اشخاص تقسیم می شوند در بیمه خسارات اصل ،جبران
خسارت است و آنچه پرداخت می شود حداکثر به اندازه میزان خسارت است .بیمه خسدارات بده
بیمه اموال و بیمه مسوولیت تقسیم می شود و در این دو نوع بیمه در واقع شرکت بیمده بده جدای
وارد کننده زیان خسارت می پردازد و روشن است که زیاندیده نمی تواند بار دیگر از عامدل زیدان
خسارت بگیرد مگر اینکه بیمه گر کل خسارت را جبران نکرده باشد که در این صورت ،بیمه گشار
می تواند برای مازاد بر مبلغ دریافتی تا سقف کامل خسارت به عامل زیان رجوع کند ،اما در مدورد
بیمه هایی که بیمه خسارت تلقی نمی شوند ،مانند بیمه اشخاص به ویژه بیمه عمر که بده موجدب
قرارداد بیمه گر پرداخت مبلغی را در صورت فوت بیمه گشار تعهد می کند ،اصوالً ذینفع بیمه ،هم
می تواند مبلغ مورد تعهد را از بیمه گر دریافت کند و هم برای جبدران خسدارت بده عامدل زیدان
رجوع کند زیرا آنچه بیمه گر می پردازد از باب مسوولیت و بدرای جبدران خسدارت نیسدت بلکده
نتیجه تعهدی است که به موجب قدرارداد پشیرفتده اسدت( .همدان123،و )124یدا بده تعبیدر دیگدر
زیاندیده یا ذینفع می تواند بین پرداخت بیمه گر و مسوولیت عامل فعدل زیانبدار جمدع کندد زیدرا
پرداخت بیمه گر ،ماهیت جبران خسارت ندارد ،بلکه نوعی پس انداز بیمه گشار است که بیمه گدر
آن را به او باز پرداخت می نماید.
درباره پرداخت های سازمان تأمین اجتماعی نیز همین نظر قابل پشیرش است زیرا این سدازمان
برابر قانون مکلف به پرداخت مبلغی به زیاندیده در ازای دریافت حق بیمه است و مبلدغ پرداختدی
از باب مسوولیت مدنی نیست هر چند که در این خصوص اختالف نظر وجود دارد.
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سوال اصلی که پس از این مقدمه نسبتاً طوالنی می توان مطرح کرد ایدن اسدت کده بدر فدرض
اینکه بیمه گر یا سازمان تأمین اجتماعی در اجرای تعهدات خود مبلغی بده زیاندیدده بپردازندد آیدا
میتوانند به قائم مقامی وی به عامل زیان رجوع کنند و آنچه را پرداخته اند از وی مطالبه نمایند؟
پاسد به این سوال به پاسد سوال پیشین بستگی دارد :گاهی بیمه گشار مستقیماً امدوال خدود را
بیمه می کند ،مانند بیمه بدنه اتومبیل یا بیمه آتش سوزی ساختمان ،به این نوع بیمه ،بیمه اموال یدا
بیمه شخص اول گفته می شود .گاهی نیز بیمه گشار مسوولیت مدنی خود را در قبال دیگران بیمده
می کند ،یعنی در صورتی که از فعل یا ترک فعل بیمه گشار خسارتی به اشدخاص ثالدث وارد آیدد
بیمه گر موظف است تعهد بیمه گشار را ایفا کند .به این نوع بیمه ،بیمده شدخص ثالدث نیدز گفتده
میشود در این نوع بیمه چون بر طبق قاعده بیمه گشار مسوول جبران خسارت است ،رجدوع بیمده
گر به مسوول حادثه پس از پرداخت غرامت امکان پشیر نیست زیرا بیمه گر در قبال دریافت حدق
بیمه تعهد به جبران خسارت کرده است .در حالی که در بیمه اموال اصل ،قائم مقامی بیمه گر پدس
از جبران زیان است ،یعنی چنانچه خسارت وارد به اموال بیمه گشار مستند به فعدل یدا تدرک فعدل
دیگری باشد بیمه گر قائم مقام زیاندیده در رجوع به مسوول حادثه است( .همان)124،
متن ماده  92ق .ب مصوب سال  1912که در این زمینه وضع شده اسدت .بددین شدرح اسدت:
«بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند ،در مقابل اشخاصی که مسوول
وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گشار خواهد بود و اگر بیمه گدشار اقددامی کندد کده
منافی با عقد مزبور باشد ،در مقابل بیمه گر مسوول شناخته می شود» .به استناد این ماده ،زیاندیدده
حق ندارد بین پرداخت بیمه گر و جبران خسارت عامل فعدل زیانبدار جمدع نمایدد و اگدر جبدران
خسارت را از طریق بیمه گر انتخاب کند ،شرکت بیمه (بیمه گر) در حددود مبلغدی کده پرداخدت
مینماید قائم مقام زیاندیده در دریافت خسارت از عامل فعل زیانبار می شود( .باریکلو،پیشین)32،
با اینکه این ماده مطلق است و تصریح نمی کند که چه نوع بیمه مورد نظر آن اسدت ،ولدی بده
نظر می رسد که می توان آن را منصرف از بیمه مسوولیت و بیمده اشدخاص بده ویدژه بیمده عمدر
دانست( .صفایی و رحیمی ،پیشین )123،و فقس مختص بیمه اموال (بیمه شخص اول) می باشد.
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بنابراین در مورد بیمه اشخاص به ویژه بیمه عمر می توان گفت چون وجه پرداختی بیمه گر به
زیاندیده ،در بیمه اشخاص جبران خسارت محسوب نمی شود و مقدار و میزان مبلدغ پرداختدی در
بیمه اشخاص در زمان انعقاد قرارداد به طور قطعی تعیین می گدردد( .باریکلو،پیشدین) و در نتیجده
زیاندیده می تواند به عامل زیان نیز مراجعه نماید پس قائم مقامی بیمه گر در ایدن حددود همانندد
بیمه مسوولیت (بیمه شخص ثالث) امکانپشیر نیست .در مورد سدازمان تدأمین اجتمداعی ،مداده 22
قانون تأمین اجتماعی و تبصره  6آن ،قائم مقامی قانونی سازمان و رجوع به عامدل زیدان را جهدت
دریافت مبلغ پرداختی به زیاندیده پشیرفته است که قابل ایراد می نماید زیرا سدارگ طبیعدی فدوت
کند سازمان باید مبلغی به خویشان نزدی

او بپردازد ولی اگر همان شخص بر اثدر تصدادف فدوت

کند سازمان وجه پرداختی را از عامل حادثه یا بیمه گر او به قائم مقامی زیاندیدده پدس مدی گیدرد
بدین ترتیب سازمان مبلغی را بدست می آورد در حالی که اگر شخص به طور عادی فوت می کرد
سازمان باید همان مبلغ را بدون حق باز پدس گدرفتن بده بازمانددگان متدوفی بپدردازد( .صدفایی و
رحیمی ،پیشین123،و)112
قائم مقامي غاصب در صورت انتقال حق مالک به وی

ممکن است مال

حقوق خود را از طریق انعقاد یکی از قراردادهای انتقال دهنده ،مانند بیع ،صلح،

معاوضه و یا هبه ،به یکی از غاصبین انتقال دهد .در این صورت باید بررسی نمود که ایدن قدرارداد
چه اثری نسبت به تعهد سایر غاصبان خواهد داشت .بعضی معتقدند :در قراردادهای انتقال طلب و
تعهد ،متعهد یا منتقل الیه مال
ذمه متعهد له (مال

ما فی الشمه خویش می شود و در نتیجه تعهد و طلب از دارایدی و

مال مغصوب) به دارایی متعهد (غاصب طرف قرارداد) منتقدل مدی گدردد کده

اصطالحاً به مالکیت ما فی الشمه تعبیر می شود در ضمن تعهد نیدز سداقس مدی شدود زیدرا معقدول
نیست شخصی نسبت به خویش متعهد یا از خود طلبکار یا به خویش بدهکار باشد .در نتیجده ،بدا
مالکیت ما فی الشمه و سقوط تعهد ،طلبی باقی نمی ماند که غاصب منتقل الیه ،به قائم مقامی مال
بخواهد آن را استیفاض کند( .نائینی 1419،ه ق،ج)926/6
این نظریه هر چند درباره غاصبی که مسوولیت نهایی بر عهده او است .یعنی کسی کده مدال در
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تصرف او تلف شده است ،صادق و درست است ،زیرا به استناد ماده  914ق.م مسوولیت نهایی بر
عهده غاصبی است که مال در تصرف او تلف شده است .در این مداده مقدرر شدده اسدت« :هرگداه
مال

رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است ،آن شخص حدق رجدوع بده

غاصب دیگر ندارد ،ولی اگر به غاصب دیگری ،به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده اسدت،
رجوع نماید ،مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است ،رجوع کندد و یدا بده
یکی از الحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طدور
کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است» .ولی نسبت بده
سایر غاصبین صادق نیست زیرا اوالً سقوط تعهد به وسیله مالکیت ما فی الشمده و عددم معقولیدت
بقاض دین ،در صورتی است که اثر و فایده حقوقی بر آن مترتب نباشد ولی در موردی که بدر اعتبدار
بقاض دین اثر مترتب است عدم سقوط دین امری معقول است .مانند مورد مبحث که بدا اعتبدار بقداض
دین ،منتقل الیه می تواند به سایر غاصبین مراجعه نماید.
ثانیاً آنچه منتقل الیه مال

می شود ،فقس تعهد ما فی الشله خویش نیست بلکه تعهد ما فی الشمه

خود و سایر غاصبین است .بنابراین غاصب در نتیجه قرارداد ،تعهدد مدا فدی الشمده خدود را مالد
میشود و این تعهد ساقس می گردد ولی تعهد ما فی الشمه سایر غاصبان را مال
نمیشود و می تواند به قائم مقامی مال

می شدود ،سداقس

به آنها رجوع کند و خسارت را دریافت نماید .بده همدین

دلیل در قسمت آخر ماده  961ق.م مقرر شده است ...« :ولی اگر حق خود را بده یکدی از آندان بده
نحوی از انحاض انتقال دهد ،آن کس قائم مقام مال
مال

می شود و دارای همان حقی خواهدد بدود کده

دارا بود».
بنابراین ،در صورتی که مال

حق خود را از طریق قرارداد به یکی از غاصبین انتقال دهد ،اگدر

این قرارداد با غاصبی منعقد گردد که مسوولیت نهایی بر عهده او است ،با مالکیدت مدا فدی الشمده
اصل تعهد و دین ساقس می شود ولی نسبت به سایر غاصبین ،منتقدل الیده ،عدالوه بدر مالکیدت مدا
فیالشمه خود ،مال

ما فی الشمه دیگران نیز می شود که دین ساقس نمی شود و منتقل الیه می تواند

به استناد آن به سایر غاصبین به قائم مقامی خاص مراجعه نماید( .باریکلو،پیشین623،و)612
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به تعبیر دیگر «قسمت آخر ماده  961ناظر به انتقال حق مال
این صورت انتقال گیرنده قائم مقام مال
کالً به هر ی
گیرنده از مال
مدیون مال

به یکی از غاصبین اسدت کده در

خواهد بود و می تواند برای گرفتن مثل یا قیمت جزئاً یا

از غاصبین رجوع کند .اگر تصریح مداده  961ق.م بده قدائم مقدامی غاصدب انتقدال
نبود ،ممکن بود تصور شود که با انتقال حدق مالد

بده غاصدب ،از آنجدا کده وی

بوده است ،مالکیت ما فی الشمه (ماده  922ق.م) حاصل و هر دو دین ساقس می شدود

پس موجبی برای رجوع به غاصبین دیگر باقی نمی ماند ،لیکن با تصریح بده قدائم مقدامی غاصدب
مسئله مالکیت ما فی الشمه منتفی خواهد بود ،مگر آنکه این اتفاق نسبت بده مسدوول نهدایی یعندی
کسی که در مال در ید او تلف شده رخ دهد ،در این صورت نمی توان گفت که این غاصدب قدائم
مقام مال

می شود و در واقع مالکیت ما فدی الشمده رخ داده ،دیدن سداقس مدی شدود( .صدفایی و

رحیمی،پیشین)42،
نتیجه
آغاز بحث در مسوولیت مدنی با ضرر که رکن رکین آن است اتفاق می افتد و تدا اقددامی موجدب
اضرار نشود مسوولیتی وجود ندارد و تبعاً جبران ضرری هم متصور نخواهد شدد .در نظدام حقدوق
مسوولیت مدنی کانون اصلی دائر مدار بر زیاندیده می چرخد و ماموریت اصلی در این حوزه ایدن
است که حتی المقدور وضعیت زیاندیده به حالت سابق اعاده گردد و خسارت به طور کامل ،آسان
و سریع جبران شود ولی این کمال مطلوب اکثراً دست نیافتنی می نماید.
در مسوولیت مدنی نقطه آغاز ،ورود ضرر و وجود زیاندیده است و نقطه پایدان ،جبدران کامدل
خسارت ولی گاهی اتفاق می افتد که زیاندیده به عللی از مطالبه زیان وا می ماند و در نیل بده ایدن
هدف غایی طرفی نمی بندد در این میان بحثی پیش می آید تحت عنوان قائم مقامی در مطالبه زیان
تا بتواند هدف جبران خسارت و اهداف دیگر مسوولیت مدنی را تحقق بخشد .البته اصلی مهم بده
نام «لزوم بقاض ضرر» در این راستا خودنمایی می کند بدین مفهوم که قائم مقام چه در مصداق عدام
و چه مصداق خاص خود زمانی می تواند مطالبه زیان با این عنوان را خواسته خود قرار دهدد کده

 ................................................ 411فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال ششم ،شماره  ،22پاییز 4211

ضرر وارده به زیاندیده قبالً جبران نشده باشد در این بین قائم مقام به عندوان کسدی کده بده طدور
مستقیم یا به وسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته ،ولی در نتیجه انتقال تمام یدا بخشدی از
دارایی یکی از طرفین به او جانشین طرف قرارداد و بهره مند از اجرای آن شده اسدت در دو قسدم
قائم مقام عام و قائم مقام خاص در آثار قراردادها جایگاهی مهم را ایفا می نماید که در این مقالده،
نقش این نهاد حقوقی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی تبلوری ویژه و برجسدته مدی نمایدد.
بنابراین وضعیت قائم مقامی در مطالبه زیان در حقوق ایران را با بررسی در دو مصداق قدائم مقدام
عام خاص چنین می توان بیان نمود :در قائم مقام عام کده شدامل وراث مدی شدود کلیده حقدوق و
تعهدات و دیون مالی مورث به وراث منتقل می شود و پس از مرگ وی و البتده مشدروط بده ادای
دیون متوفی ،ترکه از آن ورثه خواهد شد در نتیجه طلب مورث از عامدل زیدان نیدز بده ورثده اش
منتقل خواهد شد .اما قائم مقام خاص به کسی اطالق می شود که مال یا حق معینی بده وی منتقدل
می گردد که این مال ممکن است عین باشد یدا دیدن؛ در نحدوه تسدری حقدوق و تعهددات عیندی
قراردادهای انتقال دهنده به انتقال گیرنده (قائم مقام خداص) از جملده مطالبده زیدان از ناحیده وی
تردیدی وجود ندارد ،به تعبیر دیگر به تبع انتقال مال به منتقل الیه حق مطالبه زیدان وارده بده مدال
موضوع مورد معامله از سوی منتقل الیه به عنوان قائم مقام خاص قابل پشیرش است و صرف ایدن
انتقال از سوی زیاندیده ظهور در حدق مطالبده خسدارت بده وی دارد و لدیکن در مدورد حقدوق و
تعهدات شخصی اصوالً مطالبه زیان از باب مسوولیت مدنی انتقال نمی یابدد مگدر اینکده زیدان بده
بخشی از مال وارد شده باشد و این انتقال که با قراردادهای انتقال دهنده مانند ،بیدع ،هبده ،وصدیت
تملیکی و ...حاصل می شود صحیح و شرایس صحت قرارداد را دارا باشد همچنین چندان بدا ملد
در آمیخته و جزض اوصاف و توابع آن قرار گرفته باشد که در دید عرف و به نظر قانونگشار از لوازم
و توابع آن حق باشد که در این صورت قائم مقام خاص در مطالبه زیان در حقدوق شخصدی معندا
پیدا می کند.
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