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مفهوم تسری تعهدات و مسؤولیت مدنی به قائم مقام در فقه و حقوق فرانسه
علیرضا یزدانیان

*

چکیده
طبق اصل نسبيبودن ،در تعهدات قراردادي ،تعهدات دامنگير طرفين ميشود .در مسؤوليت مدني
نيز اصوالً قاعده وزر از تسري مسؤوليت به غير ،جلوگيري ميكند .از طرفي در تعهدات قراردادي
حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند ،تعهدات به قائم مقام منتقل ميگردد .همچنين اين انديشه
در فرانسه هست كه تعهدات ناشي از مسؤوليت مدني نيز قابل تسري به قائم مقام است .در حالي كه با
مطالعه متون فقهي اين ترديد مطرح ميشود كه آيا واقعاً تعهدات از ذمه متعهد به ذمه قائم مقام منتقل
مي گردد و تعهدات ناشي از مسؤوليت مدني نيز ميتواند به قائم مقام تسري يابد؟ به نظر ميرسد
مفهوم تسري تعهدات به قائم مقام در فقه دقيقتر از حقوق مطرح شده است كه با مطالعه تطبيقي اين

مسأله مورد بررسي قرار ميگيرد.
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 -0مقدمه
طبق اصل شخصيبودن مسؤوليت ،تحميل مسؤوليت بر شخصي غير از آن كه اقدام به عمل يا ترک
عملي نموده ممکن نيست .اين قاعده كه از آن به قاعده «وزر» تعبير ميشود(حسيني المراغي ،بيتا.)107 ،
نه تنها در كتاب و سنت هست ،بلکه بداهت عقلي نيز دارد.به عبارت ديگر عدم تحميل مسئوليت بر فردي
غير از فاعل امري است كه عقل پذيرفته و بازخواست از عمل ديگري نيز چنان قبيح است كه عقل به آن
صحه ميگذارد(محقق داماد .)764 ،4 ،7711 ،بر مبناي اين قاعده ،هيچ شخصي جز به فعلش مواخذه
نميگردد(علم الهدي .)781 ،2 ،7401 ،خروج از اين قاعده نيز نيازمند نص است مانند مسؤوليت عاقله(
اردبيلي ،بيتا )682 ،به همين ترتيب ،همانگونه كه با قاعده وزر مسؤوليت به شخصي غير از فاعل تحميل
نميشود ،تعهدات ناشي از عقد نيز طبق اصل نسبيبودن قراردادها ،فقط متعاهدين را پاي بند ميكند نه
ديگران را.
از سوي ديگرامروزه به كرات در كتب مسؤوليت مدني از جمعي كردن مسئوليت سخن به ميان مي-
آيد( ) Delebecque, 2008, 11و حتي در فرانسه عليرغم اصل شخصيبودن تعهدات« ،قاعده
مسؤوليت ناشي از عمل غير» به چشم مي خورد(  )Radé,2007, 1; Malinvaud, 2005, 334و در
راستاي عدم وجود ضرر غيرمتدارک(غمامي )720،7716،ميتوان در مواردي مسؤوليت را بر ديگران تحميل
نمود(باديني .)721 ،7784 ،چنانچه حقوقدانان معتقدند تعهد به جبران خسارات يعني مسؤوليت مدني نيز با
مرگ فاعل فعل زيانبار به قائم مقام منتقل ميگردد .در تعهدات قراردادي نيز حقوقدانان معتقدند كه
تعهدات ميتواند دامنگير قائم مقام طرفين گردد.
بنابرين از يک سو عليرغم شخصيبودن مسؤوليت و نيز عليرغم نسبيبودن آثار عقد ،در حقوق ايران
و فرانسه به نظر حقوقدانان تعهدات ناشي از قرارداد به قائم مقام منتقل ميگردد .از سوي ديگر حقوقدانان
معتقدند كه اصل نسبيبودن عقود محدود به تعهدات قراردادي نيست و در تعهدات غيرقراردادي و
مسؤوليت مدني نيز كاربرد دارد( .)Mazeaud, 1978, 841پس با توجه به اين كه از نظر تقسيم مطالب،
در قانون مدني فرانسه و ايران ،تعهدات دو قسم است :تعهدات قراردادي و غير قراردادي ،كه مسؤوليت
مدني يعني الزام به جبران خسارت قسمتي از تعهدات غيرقراردادي بوده و زير عنوان تعهدات نوشته شده
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است7،طرح قائم مقامي در تعهدات غير قراردادي و مخصوصاً مسؤوليت مدني ضرورت دارد .زيرا اگر تعهد
به جبران خسارت به جهت دارا بودن جنبه مالي ،بخشي از دارايي به حساب آيد ،قابليت انتقال به وراث يا
ديگران را دارد( .(Terré, 2005, 8يعني خواه در زمان حيات به وسيله قرارداد يا به واسطه مرگ بايد
چنين مالي قابليت انتقال داشته باشد .به همين جهت در حقوق فرانسه پذيرفته شده است كه اصل ،بر
قابليت انتقال حق مطالبه جبران خسارت به ديگران است( .)Bacache, 2007,499منتها در اين جا بايد
بررسي نمود كه آيا تعهد به جبران خسارت به « ذمه» قائم مقام منتقل ميگردد يا مفهوم ديگري منظور
است .در برخي از كتب جديد مسؤوليت مدني در فرانسه اين ايده در چند سطر مطرح شده است كه تعهد
به جبران خسارت با مرگ فاعل فعل زيان بار ساقط نشده و دعوي مسؤوليت مدني عليه قائم مقام خوانده
دعوي ادامه مييابد( .)Cadiet, 1998, 373اما تحليلي در اين زمينه به چشم نميخورد .از سوي ديگر با
مطالعه در فقه ميتوان دريافت كه منظور از قائم مقامي درتعهدات ،انتقال تعهد قراردادي يا غير قراردادي از
ذمه شخص به ذمه قائم مقام نيست و فقها تحليلهاي دقيق تري دارند كه به نظر ميرسد بيشتر منظور،
نوعي تصفيه يا نوعي اعمال نمايندگي است كه مسأله مزبور در اين مقاله به شيوه تطبيقي مورد مطالعه قرار
خواهد گرفت .در اين جا براي تبيين اهداف و چهارچوب اين مقاله قبل از ورود به مباحث اصلي سؤاالت و
فرضيهها را مطرح مينماييم .در اين مورد اين سوالت قابل طرح است كه :
 -7آيا مطابق قاعده وزر اصل بر مسؤوليت شخصي بوده و مسؤوليت ناشي از عمل غيراستثناء به
شمار ميآيد يا طبق تحوالت موجود در نظام حقوقي فرانسه بايد گفت مسؤوليت ناشي از عمل غير استثناء
نميباشد؟
 -1آيا واقعاً تعهدات در يک قرارداد ميتواند به ذمه قائم مقامها منتقل گردد يا بايد از ظاهر قانون
مدني ايران و فرانسه چشمپوشي نمود و مواد قانون مدني را همگام با فقهاي تيزبيني تفسير نمود كه
انتقال تعهد به ذمه قائم مقام را ممکن ندانستهاند؟
 - 1قسمت دوم قانون مدني تحت عنوان « قسمت دوم در عقود و معامالت و الزامات » ميباشد كه شامل مواد  787تا  801ق.م ميباشد
كه اين قسمت خود به سه باب تقسيم شده است .باب اول تحت عنوان «در عقود و معامالت و الزامات» شامل مواد  787تا  700ق.م
است .باب دوم تحت عنوان « در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود» شامل مواد  707تا  771ق.م است .باب سوم تحت عنوان « در
عقوق معينه مختلفه» شامل مواد  778تا  801ق.م ميباشد .بديهي است از اين تقسيم كه تقليدي از قانون مدني فرانسه است مي توان
دريافت كه از منظر قوانين فعلي ايران و فرانسه تعهدات دو قسم است :تعهدات قراردادي و تعهدات غبر قراردادي كه مسؤوليت مدني يا
اتالف و تسبيب نيز در ذيل همين عنوان طرح شده است.
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 -7آيا تعهد به جبران خسارت در مسؤوليت مدني پس از فوت فاعل فعل زيان بار ساقط ميشود يا با
توجه به دغدغهاي كه در حقوق فرانسه و ايران در مورد تعهدات قراردادي وجود داشته ،در تعهد
غيرقراردادي نيز به تركه تعلق ميگيرد؟
-4آيا با توجه به تقسيمات قانون فرانسه كه مسؤوليت مدني بخشي از حقوق تعهدات ميباشد و با
توجه به نفوذ اين تقسيم در حقوق ايران ،تعهدات ناشي از مسؤوليت مدني قابل انتقال به ذمه قائم مقام
هست يا نه؟
نکته ديگر اين كه در اين مقاله ميتوان چند امر را مفروض دانست كه:
 -7عليرغم وجود تحوالت بنيادين در مسؤوليت ناشي از عمل غير در نظامهاي حقوقي مخصوصاً
حقوق فرانسه ،هنوز به عنوان يک اصل ،مسؤوليت بر فاعل فعل زيان بار تحميل ميگردد.
 -2انتقال دين از ذمه متعهد به ذمه ديگري بدون توافق ممکن نيست و بنابرين در مورد قائم مقامها
نيز بدون اراده ايشان اصوالً نبايد دين به ذمه ايشان انتقال يابد و در حقوق فرانسه نيز با لحاظ اصل آزادي
اراده و با توجه به مواد  7707و  7710تعهد نيازمند منبع بوده و اشتغال ذمه بدون دليل ممکن نميباشد.
 -7در حقوق فرانسه مسؤوليت مدني نوعي تعهد با موضوع جبران خسارت است كه با مرگ فاعل،
بسان ساير ديون به تركه ميت تعلق ميگيرد و در حقوق ايران نيز همين نظر قابل قبول به نظر ميرسد.
 -4اگر تعهدات قراردادي در حقوق ايران و فرانسه به ذمه قائم مقام منتقل نگردد ،تعهد به جبران
خسارت يا مسؤوليت مدني نيز از قواعد كلي تعهدات پيروي كرده و به ذمه قائم مقامها منتقل نميشود.
در اين جا اشاره به اين نکته الزم است كه مطالب اين مقاله در سه مبحث و هر مبحث شامل چند
گفتار مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
-2اصل شخصی بودن تعهدات
-1-2اصل شخصی بودن در تعهدات ناشی از عقد در حقوق قراردادها
قرارداد ،دنياي پيش بيني طرفين است .چنانچه از ماده  7710ق.م.ف 7قابل استنباط است ،تعهدات نيز

1- Art. 1150 Créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 Le débiteur n'est tenu
que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque
ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
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محدود به كساني است كه آن را پيش بيني كردهاند يعني طرفين يک قرارداد .اصل آزادي اراده اقتضاء دارد
كه جز طرفين كسي وارد اين رابطه خصوصي نشود.
در حقوق تعهدات اين امر به اصل نسبيبودن عقود و قراردادها معروف است كه همان اثر اصل
شخصي بودن مسؤوليت را در قاعده وزر دارد كه با توجه به بداهت اصل نسبي بودن ،از اطاله كالم اجتناب
مي شود.
 -2-2اصل شخصیبودن در تعهدات ناشی از فعل زیانبار در حقوق مسؤولیت
مدنی
در حقوق مسؤوليت مدني ،سه نوع فعل مي تواند سبب مسؤوليت مدني شود:
 -7فعل شخص )(Le fait personnel
 -2فعل اشياء )(Le fait des choses
 -7فعل اشخاص ديگر ) )Starck, 1972, 84( (Le fait d’autruiدر حقوق سنتي ،از ميان سه
فعل مزبور مسؤوليت ناشي از فعل شخص مطابق قاعده است .زيرا طبيعي است كه هر شخص بايد
پاسخگوي عمل زيانبار خويش باشد و بازخواست ديگران از عملي كه اشخاص ديگر انجام داده اند قبيح
است .در گذشته صرف فعل زيانبار مسؤوليت به دنبال داشت(عبداهلل7 ،2008 ،؛ مرقس )88 ،7112 ،و با
توجه به وحدت حقوق كيفري و مدني( )Cardascia, 1998, 1مسؤوليت مدني مانند حقوق كيفري به
شيوه انتقام خصوصي ) Malaurie, 2007,12مطرح ميشد(محمدجعفر )1 ،7474 ،عبارت « جسم فاعل
فعل زيانبار مسؤول جبران خسارت است» ( ) Corpus obnoxiumيادگار اين دوران است .يعني زيان
ديده از فاعل فعل زيان بار انتقام مي گرفت( .)Lévy, 2007,643
بعداً با پيدايش قاعده قصاص در شريعت يهود( Responsabilite, 1998, 26; Deroussin,

 ) 2007, 643انتقام نيز محدود شد (روالن )71/7781 .و اصل شخصي بودن در برخي از قوانين ،مانند
قانون حمورابي ظاهر شد (كينگ )46،7787 ،در دين اسالم اصل شخصيبودن در آيات قران به اوج خود
ميرسد 7و در حقوق فرانسه در سال  7117اصل شخصي بودن مسؤوليت با تصويب قانون جزاي فرانسه
مورد پذيرش قرار گرفت( )Radé, 2005, 6وسپس در حقوق مسؤوليت مدني نيز وارد شد(نبيل،2070 ،
 - 7فاطر78 ،؛ نساء727 ،؛ فصلت.46 ،
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 )761ماده 7782ق.م.ف 7مقرر مي دارد « :هر عمل شخص كه سبب خسارت ديگري گردد موجب التزام
كسي است كه خسارت از تقصير او ناشي شده تا خسارت را جبران كند» (Starck. 1972, 85؛ سنهوري،
.) 811 ،7118
بنابرين در مسؤوليت مدني نيز اصل بر شخصيبودن مسؤوليت است (  )Baudry, 1921, 375در
فقه نيز با توجه به آيه « ال تزر وازره وزر اخري » 2و آيات ديگر 7و برخي از روايات (محقق داماد،7711 ،
 )767اصل بر شخصي بودن مسؤوليت است (موسوي الخويي724 ،7768 ،؛ جبعي العاملي،2 ،7712 .
406؛ محقق حلي ) 217 ،7711 ،مگر در موارد استثنايي مانند مسؤوليت عاقله .هرچند عدهاي از فقها
معتقدند كه مسؤوليت عاقله نيز از باب تحميل مسؤوليت بر ديگري نيست بلکه از باب همکاري و همياري
بين مسلمانان است(كحالني.)217 ،7711 ،
مسؤوليت ناشي از فعل شيء نيز به گونهاي به مسؤوليت ناشي از فعل شخص بازگشت ميكند و اين
از قسمت اخير ماده  7784ق.م.ف 4مستفاد است كه مقرر ميدارد « :هركس نه تنها مسؤول جبران زياني
است كه با فعل خود به ديگري وارد نموده بلکه مسئول جبران زيان وارده به وسيله اشخاص تحت
مسئوليت يا اشيائي است كه تحت نگهداري خود دارد »...بنابراين مسؤوليت ناشي از فعل شيء ،به نوعي
تقصير و كوتاهي در نگهداري و مراقبت است و گرنه آنچه خارج از توان نگهداري انسان است مسؤوليت آن
بر انسان تحميل نميشود.
به همين جهت مسؤوليت مدني ناشي از اشياء اصوالً تابع مقررات مسؤوليت ناشي از فعل شخص
است .بنابرين اصل شخصيبودن در مسؤوليت ناشي از عمل شخص و عمل شيء كامال رعايت مي-
گردد( Viney, 1995,120 ;Cardascia, 1998,1؛ حسين.)774 ،2070 ،
در مسؤوليتهاي بدون تقصير نيز اصل شخصيبودن رعايت ميگردد(اميري قائم مقامي،7771 ،
 )200به عنوان مثال در مسؤوليتهايي كه مبتني بر نظريه خطر باشد ،شخصي كه محيط خطرناک را ايجاد
كرده يا عهده دار فعاليت خطرناک بوده يا مالک اشياء خطر آفرين باشد ،مسؤول ميباشد.
1- Art. (1382). Créé par : Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804 Tout fait quelconque de
l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

 انعام764 ،؛ اسراء ،؛  ،71فاطر ،78 ،زمر ،1 ،نجم78 ، -7مدثر78 ،؛ طور27 ،
4- Art. 1384 Modifié par la Loi n°2002-305 du 4 mars (2002) - art. 8 () JORF 5 mars 2002 On est
responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est
causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
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 -9انتقال تعهدات به قائم مقام
 -1-3تعریف قائم مقام
يکي از مسايل حقوق تعهدات قراردادي ،بحث قائم مقام ميباشد .ماده  277ق.م طرفين عقد و قائم
مقام آنها را پايبند به عقد ميداند .ماده مزبور مقرر ميدارد « :عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين
متعاملين و قائم مقام آنها مؤثر است مگر در مورد ماده  » 716و ماده  271ق.م نيز مقرر ميدارد« :عقودي
كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها الزماالتباع است مگر اينکه به رضاي
طرفين اقاله يا فسخ شود ».ماده  7722ق.م.ف 7نيز مقرر داشته است « :اصل بر اين است كه شخص شرط
را براي خود يا ورثه خود و يا منتقلاليه درج نموده است مگر اينکه يا خالف آن تصريح گردد يا از ماهيت
عقد بر آيد» در تعريف قائم مقام) (Ayant causeگفته شده كه قائم مقام شخصي است كه حقوق و
تعهدات شخص ديگر به او انتقال مييابد )Baudry, 1921, 36 ( .قائم مقام در اين معنا نه يکي از
طرفين عقد است و نه نماينده ايشان .بلکه شخصي است خارج از عقد كه به دليل انتقال حق و تکليف
يکي از طرفين به وي جانشين طرف اصلي تعهد ميگردد(كاتوزيان )211 ،7 ،7716 .به عبارتي بر مبناي
نظر مرسوم بين حقوقدانان ،قائم مقام كسي است كه بالمباشره يا به وسيله نماينده در انعقاد عقد و در
ساختار يا تشکيل عقد نقشي نداشته ولي در نتيجه انتقال حق و تعهد يکي از طرفين به وي ،جانشين طرف
اصلي شده و از حقوق و مزاياي قرارداد بهره مند ميشود و در عوض پايبند به تعهدات نيز خواهد شد.
در حقوق فرانسه ،قائم مقام به دو نوع قائم مقام عام ) (Ayant cause à titre universelو قائم
مقام خاص ) (Ayant cause à titre particulierتقسيم شده است .قائممقامهاي عام عبارتند از وراث
كه تركه به آنها منتقل ميگردد و نيز موصيله جزء مشاع تركه كه قائم مقام مورث و موصي مي-
شوند( )Baudry, 1921,36برخي نيز طلبکاران عادي ورشکسته را نيز جزء قائم مقام عام مي-
دانند( .) Colin, 1935, 115بنابراين قائم مقام عام ،جانشين شخص در تمام دارائي او ميگردد(كاتوزيان.
 )211 ،7 ،7716قائم مقام خاص نيز شامل منتقلاليه مال معين است .مانند خريدار مال معين كه جانشين

1- Art. 1122 Créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 On est censé avoir stipulé pour
soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la
nature de la convention.
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فروشنده مي شود(  )Baudry, 1921, 37و اين در موردي است كه مال معيني به شخص منتقل مي-
گردد و منتقل اليه جانشين ناقل شده و حقوق و تعهداتي كه نسبت به عين مال وجود دارد ،به وي منتقل
ميگردد(كاتوزيان .)288 ،7761 ،حال اين سؤال به ذهن ميرسد كه آيا واقعاً تعهدات به ذمه قائم مقام
انتقال مييابد و آيا بحث قائم مقام مختص تعهدات قراردادي است يا در تعهدات غير قراردادي و از جمله
مسؤوليت مدني نيز قابل طرح ميباشد؟ سبب ترديد به اين امر باز ميگردد كه اوالً عليرغم تصريح
حقوقدانان به انتقال تعهدات به قائم مقام ،همانگونه كه بعداً مطرح خواهد شد ،به نظر ميرسد تجزيه و
تحليل مطالب گاه خالف آن را نشان ميدهد .چنانچه گويا تحليل فقها از مسأله عميق تر و دقيقتر مي-
باشد .ثانياً در حقوق ايران و فرانسه نهاد قائم مقام در قسمت تعهدات قراردادي مطرح شده است ولي با
توجه به اينکه مسؤوليت مدني نيز خود نوعي تعهد به جبران خسارت بوده و خود قسمتي از حقوق تعهدات
است ،اين سؤال قابل طرح است كه آيا تعهد به جبران خسارت يا مسؤوليت مدني نيز قابل انتقال به قائم
مقام ميباشد يا نه؟ نمونهاي از اين ايده را از نوشتههاي برخي از نويسندگان فرانسوي ميتوان
ديد( .)Maistre, 1998, 41به عبارتي سؤال اين است كه اگر به عنوان مثال بين خريدار و بايع ،تعهدات
و حقوقي ايجاد گردد و بتواند به قائم مقام منتقل شود ،آيا تعهدات و حقوق ناشي از فعل زيانبار نيز كه بين
زيان ديده و فاعل فعل زيانبار است ،قابل انتقال به قائم مقام ميباشد يا نه؟ طرح قائم مقامي در مورد
زيان ديده منعي نداشته و در برخي از كتب مسؤوليت مدني فرانسوي مورد تصريح قرار گرفته است .به
عنوان مثال با مرگ زيانديده حق مطالبه جبران خسارت به وراث منتقل ميگردد( Jourdain, 2007,

 ،)125اما در مورد قائم مقامي فاعل فعل زيانبار بحثي نبوده و اين مسأله طرح ميگردد كه آيا قائم مقام
ميتواند جانشين فاعل فعل زيانبار شده و تعهدات فاعل فعل زيانبار در خصوص جبران به وي منتقل
ميگردد؟ حال در صورتي كه پاسخ مثبت باشد ،اين سؤال مطرح ميگردد كه آيا انتقال تعهدات فاعل فعل
زيانبار با اصل شخصيبودن مسؤوليت مدني يا قاعده وزر معارض است يا نه كه در مطالب بعدي مورد
بررسي قرار ميگيرد.
 -2-3تحلیل انتقال تعهدات به قائم مقام در فقه و حقوق فرانسه
براي درک بهتر قائم مقامي در مسؤوليت مدني ابتدا تحليل قائم مقامي در تعهدات قراردادي ضروري
است.
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وراث ،قائم مقام عام مورث هستند ( ) Colin, 1935, 113كه در فقه نيز به اين امر اشاره شده
است(جبعي العاملي104 ،2 ،7477 ،؛ محقق حلي .)7012 ،2،7401،يکي از مواردي كه ميتوان در آن نظر
فقها را جويا شد در كتاب ارزشمند مکاسب است كه شيخ انصاري رحمته اهلل عليه در آن در خصوص ارث
خيار مطالبي را مطرح ساخته كه مي توان از مجموع مطالب مزبور دقت نظر ايشان ر ا در مسأله مزبور پي
برد .به نظر اشان خيار نيز مانند ساير حقوق به ارث ميرسد و در اين امر خالفي نيست .زيرا خيار از جمله
«حقوق» ميباشد .ايشان در ادامه مطرح ميسازد كه البته ثبوت حکم منوط به اين است كه ثابت گردد كه
خيار « حق» است نه « حکم» مانند اجازه مالک در عقد فضولي .ثانياً بايد ثابت گردد كه حق مزبور « قابل
انتقال» است .زيرا در مواردي حق ،قابليت انتقال ندارد .به نحوي كه در برخي از حقها شخص و حيات
وي ركن به حساب آمده و بقاي حق قائم به آنهاست .مانند حق جلوس در مسجد كه غير قابل انتقال
است(انصاري .)210،7711 .اثر اين بحث در مسأله جعل خيار براي شخص ثالث نيز ميتواند كارايي داشته
باشد و مرحوم شيخ انصاري به آن نيز اشارهاي داشتهاند .در مسأله مورد نظر كه خيار براي شخص ثالث در
نظر گرفته شده است با مرگ شخص ثالث اين ترديد مطرح شده است كه آيا خيار به ارث ميرسد يا اين
كه به متعاقدين انتقال مييابد يا اين كه ساقط ميگردد(انصاري .)717 ،7711 ،به هر حال از مجموع
تحليلها و استداللها ميتوان گفت كه « حقوق» به ارث ميرسد .چنانچه پس از مرگ مورث همه دارائي
مورث ،قهراً به وراث منتقل ميشود(شهيدي .)42 ،7714 ،حقوقدانان معتقدند كه حقوق و تعهدات مورث
نيز در اين مجموعه دارائي قرار داشته و طبيعي است كه همراه با ساير اجزاء دارائي به وراث منتقل مي-
گردد(شهيدي )24 ،2 ،7782 ،برخي از حقوقدانان قائل به وجود شخصيت حقوقي براي تركه هستند(
كاتوزيان )70 ،7714 ،كه در فقه نيز اين نظر بيسابقه نيست .چنانچه در خصوص انتقال اموال ميت پس از
مرگ به وراث اختالف نظر است .عدهاي معتقدند كه اگر متوفي ديني داشته باشد كه كل تركه (دين
مستغرق) را در بر گيرد ،تركه به وراث منتقل نشده و برخي نيز معتقدند كه تركه به وراث انتقال مييابد،
اما متعلق حق طلبکاران است .برخي ديگر نيز معتقدند با وجود دين مستغرق اموال به وراث انتقال نمييابد،
بلکه اموال مانند يک شخصيت حقوقي«در حکم مال ميت» بوده(طوسي )282 ،6 ،7471 ،و انتقال آن به
وراث موقوف به تصفيه ديون تركه خواهد بود( آشتياني228 ،7404 ،؛ عالمه ،بيتا )712 ،كه مستند ايشان
آيه شريفه « من بعد وصيه يوصي بها او دين» ميباشد كه تملک وراث را پس از تصفيه تركه ديون تركه و
اخراج موصي به ميداند(طوسي .)744 ،7471 ،باالخره برخي از فقها معتقدند كه با مرگ همه اموال به
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وراث منتقل ميشود .زيرا مقتضي تملک ،يعني مرگ مورث ،موجود است و مانعي هم وجود ندارد .زيرا تعلق
دين طلبکاران بر تركه ،مانعي نيست كه از انتقال جلوگيري كند(محقق كركي ) 227 ،7477 ،از منظرحقوق
موضوعه با لحاظ ظاهر قانون مدني مخصوصاً ماده  868ق.م پذيرش شخصيت حقوقي براي تركه دشوار
به نظر ميرسد .زيرا طبق ماده  868با مرگ مورث ،ديون متوفي به تركه تعلق گرفته ولي حقوق و اموال
ديگر به وراث منتقل مي شود .ماده  868ق.م مقرر ميدارد« :مالکيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر
نمي شود مگر بعد از اداء ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته است ».از نظر تحليلي به نظر مي رسد كه از
منظر ماده  868با مرگ انتقال مالکيت صورت ميپذيرد هر چند مستقر نميباشد .به عبارت ديگر با مرگ،
مالکيت تركه به ورثه انتقال مييابد و وجود دين در تركه مانع انتقال نيست هرچند اين مالکيت قبل از
تصفيه ديون استقرار نيافته باشد .در راستاي تقويت اين استدالل ميتوان به ماده  740ق.م استناد نمود كه
ارث را از اسباب مملکه ميداند و تصفيه ديون سبب مملکه نيست بلکه سبب استقرار مالکيتي است كه با
مرگ منتقل شده است .از سوي ديگر مالکيت نامستقر در قانون مدني و فقه نيز داراي سابقه است.
ماده 767ق.م مقرر ميدارد« :در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي براي تسليم مبيع يا
تأديه ثمن مانع انتقال نمي شود»...در اين خصوص مي توان گفت كه به عنوان مثال در بيع همراه با شرط
فسخ ،با عقد بيع مالکيت به خريدار منتقل ميگردد ولي در طول زماني كه ذوالخيار داراي خيار فسخ مي-
باشد مالکيت خريدار متزلزل است .در اين صورت ميتوان بين ماليکيت متزلزل و عدم مالکيت قائل به
تفاوت شد .در زمينه مورد بحث نيز با مرگ مالکيت متزلزل تركه به وراث انتقال مييابد و هر چند قبل از
اداي ديون متزلزل است و با اداي ديون استقرار مييابد .اما همين كه مالکيت نامستقر به ورثه انتقال مي-
يابد نشاندهنده اين است تركه اعتبار نمودن شخصيت حقوقي براي تركه تا حدودي دشوار است .در فقه
نيز فقها معتقدند كه اموال به ارث مي رسد ولي ديون به تركه تعلق ميگيرد(عالمه.)446 ،4 ،7477 ،
بديهي است كه پاسخ به اين سؤال كه آيا با وجود دين در تركه ،وراث مالک تركه ميگردند يا نه نيز داراي
آثار عملي فراواني است كه از نگاه فقها نيز مخفي نمانده است .چنانچه اگر معتقد به اين امر شويم كه
وراث ،مالک تركه مي گردند ،نمائات و منافع نيز متعلق به وراث است .اما اگر گفته شود كه وراث ،مالک
تركه نميگردند ،منافع و نمائات نيز متعلق به طلبکاران ميباشد .همچنين ثمره مهمتر اين است كه اين
بحث در ارث بري وراث نيز بياثر نيست .اگر گفته شود كه تركه با وجود دين ،به وراث منتقل نميگردد و
در فاصله بين مرگ و تصفيه ديون ،يکي از فرزندان متوفي فوت كند ،پس از اداي دين ،باقيمانده تركه به
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وي منتقل نمي گردد .زيرا در لحظه انتقال اموال از شخصيت حقوقي به وراث ،ديگر وي موجود نيست و
تركه فقط به فرزندي ميرسد كه در قيد حيات است.در حالي كه اگر بپذيريم كه مالکيت تركه به وراث
منتقل ميگردد ،مرگ يکي از وراث پس از فوت مورث و قبل از تصفيه تركه ،تاثيري در وراثت وي
ندارد(طوسي .)717 ،7781 ،نکته ديگر اين كه اگر اموال به وراث منتقل نگردد ،وراث طرف دعوي نبوده و
نبايد در دادرسي شركت كنند .هرچند در اين جا نيز نظر مخالف وجود دارد .برخي نيز گفتهاند كه اگر وراث
مالک تركه هم نگردند ،با اين وجود طرف دعوي طلبکاران مي باشند و مي توانند در دادرسي شركت
كنند(افندي201 ،2 ،7471 ،؛ محقق نراقي.)721 ،71 ،7471 .
حال در مورد انتقال تعهدات به قائم مقام ،در حقوق فرانسه با توجه به قائم مقامي وراث و انتقال
اموال به ايشان ،حقوقدانان معتقدند وراث در حقوق و تعهدات مالي ،قائم مقام مورث شده و به همين جهت
از آنها به عنوان قائم مقام عام (يعني قائم مقام در همه حقوق و تکاليف ) ياد شده است( Colin, 1935,

 )113در حقوق ايران ماده  277اثر عقد را به طرفين و قائم مقام آنها سرايت ميدهد كه اگر يکي از قائم
مقامها وارث باشند ،ظاهرا آنسان كه حقوقدانان معتقدند ،آثار عقد يعني حقوق تعهدات قراردادي ناشي از
قرارداد به ايشان نيز تسري مييابد(سنهوري118 ،7118؛ شهيدي .)24 ،7782 ،به عنوان مثال اگر شخصي
منزل خود را يک سال به ديگري اجاره دهد و دو ماه پس از انعقاد اجاره فوت نمايد ،عقد اجاره به واسطه
فوت موجر منفسخ نميگردد .بنابراين عقد بين مستأجر و وراث موجر ،الزم االتباع است (ماده  271ق.م) و
حقوق و تعهدات مؤجر به ورثه وي منتقل ميگردد .چنانچه وراث مزبور از اين پس حق دارند اجاره بها را
دريافت دارند .همچنانکه با اين نظر اگر تعميراتي براي انتفاع الزم آيد ،ورثه مزبور بايد آن تعميرات را انجام
دهند .همچنين در صورت فوت مستأجر ورثه وي جانشين او ميگردند( .ماده  )411بنابراين اصوالً مرگ
تاثيري در آثار حقوقي عقد نخواهد داشت( )Colin, 1935, 113با اين وجود قائم مقامي وراث داراي
استثنائاتي به شرح ذيل ميباشد :
 -7اگر تعهد به قيد مباشرت شخص باشد ،چنين عقدي با مرگ طرفي كه شخصيت وي مورد نظر
بوده خاتمه ميپذيرد( ( )Baudry, 1921, 37مانند ماده  )411بنابراين اگر شرط خالف نشده باشد،
فرض براين است كه شخص براي خويش و ورثه خود پيمان ميبندد(  -2 )Baudry, 1921, 37در
مواردي طبع عقد به نحوي است كه با مرگ يکي از طرفين ،عقد پايان مي پذيرد كه فرض قائم مقامي
وراث ،منتفي است( .)Colin, 1935, 113در حقوق ايران عقود جايز از اين نوع به شمار ميروند .در
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حقوق فرانسه نيز برخي از عقود به مرگ طرفين ،خاتمه ميپذيرد( Colin, 1935, 114

 )Carbillac.2008,101مانند وكالت در ماده  2007ق.م.ف 7.با اين وجود در مواردي تعهدات و حقوق
ناشي از عقد الزم با مرگ يکي از طرفين خاتمه ميپذيرد ،اما با مرگ طرف ديگر به تركه تعلق ميگيرد.
چنين وضعيتي در مواردي است كه شخصيت طرف عقد براي يکي از طرفين مهم بوده و گويا مباشرت وي
شرط است .اما در مقابل ،شخصيت طرف ديگر عقد ،چندان اهميتي در قرارداد ندارد( Colin, 1935,

 .)114به عنوان مثال اگر شخصي با معمار بسيار مشهوري در احداث يک پروژه ساختماني قراردادي ببندد
و معمار مزبور فوت نمايد ،تعهدات وي به ورثه او منتقل نخواهد شد .در حاليکه در صورت مرگ كارفرما،
حقوق و مزاياي عقد به ورثه وي انتقال مييابد و تعهدات نيز به تركه تعلق خواهد گرفت .زيرا عقد مزبور،
جايز نبوده تا با مرگ ايشان منفسخ شود ،بلکه اين پيمان ،عقدي الزم در حدود ماده  70ق.م بوده است.
بنابراين ورثه كارفرما ،حق دارند معمار را به انجام موضوع تعهد وادار نموده و در مقابل مکلف به پرداخت
هزينهها ميباشند( )Colin, 1935, 114در عقد وكالت نيز با مرگ وكيل تعهدات ناشي از عقد وكالت
منتفي شده و به ورثه منتقل نميشود .اما با مرگ موكل ،گر چه عقد ،زايل ميگردد ،اما در صورت عدم
پرداخت حق الوكاله در زمان حيات  ،دين مزبور به تركه تعلق گرفته و ورثه بايد از ميراث جدا نموده و به
وكيل بپردازند .نکته قابل توجه اين است كه در تعهدات قراردادي در مورد تقيد تعهد به شخصيت متعهد و
انتقال يا عدم انتقال آن به قائم مقام ،دو اصل ممکن است معارض جلوه كند .چنانچه اگر ترديد شود كه آيا
تعهدات به قائم مقام انتقال مييابد يا نه ،اصل بر عدم انتقال تعهدات به قائم مقام ميباشد .از سوي ديگر
ممکن است ترديد شود كه آيا تعهدات متعهد به قيد مباشرت است يا نه كه اصل بر عدم قيد است و در
نتيجه تعهدات به قائم مقام منتقل مي گردد.در اين صورت در اين تعارض ،اصل عدم قيد مباشرت ،مقدم
مي باشد .زيرا اصل عدم قيد مباشرت در تعهد ،اصل سببي و اصل عدم انتقال تعهدات به قائم مقام ،اصلي
مسببي است كه در اين تعارض ،اصل سببي ،مقدم ميباشد .زيرا ترديد در انتقال تعهد به قائم مقام به جهت
ترديد در وجود يا عدم قيد مباشرت در تعهدات است(شهيدي )11 ،7782 ،البته در تعهدات غير قراردادي و
مخصوصاً در حقوق مسؤوليت مدني معموالً جايي براي تصور قيد مباشرت پيش نميآيد.
اما در خصوص بحث اصلي يعني قابليت انتقال تعهدات به ذمه وارث ،به نظر ميرسد تعهدي كه بر
1- Art. 2003 Créé par : Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804 Le mandat finit :Par la révocation
du mandataire,Par la renonciation de celui-ci au mandat.Par la mort naturelle ou civile, la tutelle des
majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

مفهوم تسري تعهدات و مسؤوليت ...

727

ذمه شخص بار شده است ،پس از مرگ نميتواند به ذمه قائم مقام منتقل گردد ،بلکه همانگونه كه فقها
تصريح كردهاند به تركه تعلق گرفته و اين نشان ميدهد كه وراث تعهدي بر ذمه ندارند .اين امر طبيعي
جلوه ميكند .زيرا به عنوان مثال اگر متوفي تركهاي نداشته باشد ،ظاهرا بحث قائم مقامي منتفي است .در
حالي كه اگر دين مورث به ذمه منتقل ميشد ،ذمه وارث موجود است و بايد به آن انتقال مييافت.
همچنين گاه معقول نيست .به عنوان مثال اگر پدري در زمان حيات تعهد كند كه اتومبيلي را تعمير نمايد و
فوت كند و تنها وارث وي دختري باشد كه در كشوري خارجي مشغول تحصيل است ،نميتوان تصور نمود
كه تعهدات چنين پدري بر ذمه وي استوار شده باشد و دختر مجبور باشد به كشور خويش برگشته و اقدام
به انجام چنين تعهداتي كند .مخصوصاً اگر وارث مزبور از اندک ميراث پدر نيز رويگردان باشد .همچنانکه
اگر رانندهاي تعهد نمايد كه در تاريخ معيني مسافري را در ازاي مبلغي معين به مقصد مورد نظر برساند و
قبل از تاريخ مزبور فوت كند ،با اين كه تعهد به حمل مقيد به مباشرت نيست ،اما پذيرش انتقال تعهد به
حمل بر ذمه وارث ،بسيار بعيد مي نمايد .بنابرين به نظر ميرسد بحث قائم مقامي در ماده  277ق.م يعني
اين كه قائم مقام نيز مانند طرف عقد بايد عقد الزم را محترم شمارد كه در قسمتهاي بعد ضمن طرح
بحث انتقال تعهدات ناشي از مسؤوليت مدني به ذمه قائم مقامها بيشتر مورد بررسي قرار ميگيرد .آنچه در
مورد ورثه گفته شد در مورد ديگر قائم مقامها نيز قابل تصور است كه براي جلوگيري از اطاله كالم از بيان
آن خودداري ميگردد.
 -4مسؤولیت مدنی قائم مقام
 -1-4قائم مقامی وراث نسبت به مسؤولیت مدنی مورث
همانگونه كه گفته شد ،وجود مواد  277ق.م و  7722ق.م.ف در قسمت تعهدات قراردادي به اين
ترديد دامن مي زند كه آيا تسري مواد مزبور به تعهدات غير قراردادي و از جمله مسؤوليت مدني ممکن
است يا نه و با لحاظ اينکه بحث مربوط به اصل شخصي بودن مسؤوليت فاعل فعل زيان بار است ،در اينجا
بحث به قائم مقام فاعل فعل زيان بار محدود ميشود .با اين كه برخي از نويسندگان فرانسوي در پاسخ به
اين ترديد ،قائم مقامي وراث به جاي فاعل فعل زيان بار را مورد تأييد قرار دادهاند() Maistre, 1998,41
ولي در ابتدا براي تصور تسري مسؤوليت مدني فاعل فعل زيانبار به ورثه وي ،بهتر است دو مسؤوليت
مدني قراردادي و مسؤوليت مدني قهري از همديگر تفکيک شود .در ابتدا بايد گفت كه بين تعهدات
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قراردادي و مسؤوليت قراردادي نيزتفاوت وجود دارد :مسؤوليت مدني قراردادي خود بخشي از مسؤوليت
مدني است كه عبارت است از الزام به جبران ضرر ناشي از نقض تعهدات قراردادي كه طبع اين الزام نيز
يک نوع تعهد و دين است .به عبارتي مسؤوليت مدني قراردادي ،يک رابطه حقوقي است كه پس از پيمان-
شکني بين متعهد و متعهدله بوجود ميآيد كه متعهد را ملزم به جبران ضرر مينمايد .به عنوان مثال در
فروش يک دستگاه خودرو ،بايع متعهد به تسليم مبيع ميگردد(ماده  762ق.م) كه اين يک نوع «تعهد
قراردادي» است .حال اگر وي از تسليم به موقع اين خودرو امتناع ورزيده و اين تأخير سبب خسارت
مشتري گردد ،وي حق مطالبه دو خواسته را خواهد داشت :يکي الزام متعهد به انجام عين تعهد و ديگري
الزام وي به پرداخت خسارت ناشي از پيمانشکني كه به اين تعهد جديد با موضوع پرداخت خسارت،
«مسؤوليت مدني قراردادي» گويند .حال در صورت مرگ بايع ،ورثه وي در صورت قبول تركه مکلف به
تسليم مبيع به مشتري ميباشند .زيرا عين اتومبيل ،با توجه به تمليکيبودن بيع به ملکيت مشتري درآمده و
در واقع ،اتومبيل متعلق به بايع نيست تا به عن وان ميراث به وراث رسد .بنابراين تعهد قراردادي يعني تعهد
به تسليم اتومبيل به خريدار مشمول بند  7ماده  861قانون مدني مي گردد .به عبارتي تعهد بايع نسبت به
تسليم مبيع به مشتري ،در زمان حيات مشمول ماده  218ق.م بوده كه موضوع تعهد بايع ،تسليم عين
متعلق به مشتري به وي ميباشد و پس از مرگ بايع اين تعهد مشمول بند 7ماده  861ق.م ميگردد كه
عين متعلق به مشتري در ميان تركه بايع بوده و بايد به مشتري مسترد گردد .اما در مورد مسؤوليت مدني
قراردادي بايع به جبران خسارات با توجه به اينکه موضوع آن عين نبوده ،بلکه يک دين است ،در زمان
حيات بر ذمه بايع بوده و پس از مرگ وي به عنوان يک دين به تركه تعلق مي گيرد و مشمول بند  2ماده
 861ق.م ميشود 7.در مورد تعهدات غير قراردادي و مسؤوليت مدني غير قراردادي نيز كه از عقد ناشي
نشده ،بلکه از وقايع حقوقي ناشي شده باشد ،تصور مسأله قائم مقامي ممکن است .در غصب مال متعلق به
غير  ،غاصب در زمان حيات ،مکلف به رد عين مال به مالک بوده و در صورت تلف ،ذمه وي به رد بدل

 - 7ثمره عملي تفکيک بين تعهدات قراردادي و مسؤ وليت مدني قراردادي اين است كه در عقودي كه در تعهدات آنها قيد مباشرت شده
با توجه به طبع عقد  ،تعهدات قراردادي قابل تسري به ورثه نيست .اما با توجه به تفاوت مسؤوليت قراردادي و تعهدات قراردادي ميتوان
گفت كه اگرچه انجام تعهدات قراردادي با مرگ خاتمه مييابد و اجراي آنها را نميتوان از وراث مطالبه نمود اما مسؤوليت قراردادي قيد
مباشرت نداشته و تعهد به جبران خسارت مي تواند به تركه تعلق گيرد .به عنوان مثال همانگونه كه قبالً گفته شد با مرگ وكيل تعهدات
ناشي از عقد وكالت به ورثه وكيل منتقل نميشود  .اما در صورت نقض پيمان توسط وكيل و ورود خسارت به موكل ،الزام به جبران خسارت
به عنوان يک دين به تركه تعلق گرفته و در هنگام تصفيه تركه بايد به زيانديده پرداخت شود.
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يعني مثل يا قيمت مشغول ميگردد(ماده  777ق.م) حال در صورت مرگ غاصب در زماني كه عين مال
موجود است ،اين تکليف به رد عين مال كه بر ذمه غاصب بوده ،مشمول بند  7ماده  861ميشود .اما اگر
غاصب عين مال مغصوبه را تلف نموده و سپس فوت نمايد ،همانگونه كه در زمان حيات ذمه غاصب به رد
بدل اعم از مثل و قيمت مشغول بوده و ديني بر ذمه او وجود داشته ،پس از مرگ به تركه تعلق گرفته و
مشمول بند  2ماده  861ق.م شده و قبل از تقسيم بايد از تركه جدا شده و به مالک مال داده شود .تحليل
فوق به نظر ميرسد در ديگر تعهدات ناشي وقايع حقوقي يعني اتالف ،تسبيب ،استيفا نيز صادق است.
بنابرين در خصوص موضوع مورد بحث يعني مسؤوليت مدني بايد گفت پس از تحقق فعل زيانبار و
ورود خسارت به زيان ديده ،ذمه فاعل فعل زيان بار مشغول به جبران خسارت شده و تعهد به جبران
خسارت به عنوان يک دين بر ذمه وي خواهد بود كه با مرگ فاعل فعل زيان بار ،طبق بند  2ماده  861به
تركه تعلق گرفته و بايد قبل از تقسيم تركه اداء شود .به اين ترتيب وراث فاعل فعل زيان بار طبق تحليل
فوق مي توانند در مسئوليت به پرداخت خسارت ،قائم مقام وي شوند .زيرا به قول «پوتيه» حقوقدان
فرانسوي « وراث ادامه دهنده شخصيت ما هستند»(  .)Baudry, 1921, 36البته انتقال تعهدات و
مسؤوليتهاي مورث به وارث محدود به ميزان تركهاي است كه به وارث منقل گرديده است و وارث بيش
از مقدار تركه ،مسئوليتي در پرداخت ديون مورث ندارد .بنابرين از نظر تحليلي در مورد قائم مقامي وراث
نسبت به مسؤوليت مدني بار شده بر ذمه مورث ،ميتوان چنين گفت كه با توجه به منابع فقهي ،منظور از
قائم مقامي اين است كه دين با موضوع جبران خسارت ،مانند ساير تعهدات ،پس از مرگ مورث به تركه
تعلق گرفته و وراث بايد طبق بند  2ماده  861ديون را جدا كرده و به طلبکاران بپردازند .اما هيچ گاه ذمه
وراث نسبت به دين مورث ،مشغول نخواهد شد .مگر در موارد بسيار استثنايي كه خارج از بحث قائم مقامي
است و در فقه هم بي سابقه نيست 7.به اين ترتيب در قائم مقامي وراث در مسأله جبران خسارت به مفهوم

 - 7چنانچه در كتب حديث فرضي مطرح شده كه باعدم پرداخت ديه توسط قاتل اين دين به خويشاوندان ديگر كه ميتوانند وراث باشند
منتقل ميگردد(حر عاملي )2111 ، 21 ،7474 ،از نظر برخي از فقها چنين استدالل شده كه شخصي كه ميتواند ارث ببرد بهتر شايسته
است تا مسؤوليت را نيز تحمل كند(ابن البراج  )411 ،2 ، 7406البته بديهي است كه با مرگ فاعل ابتدا دين به تركه تعلق مي گيرد و اگر تركهاي نباشد
نوبت به خويشان مي رسد(حلي )7011 ،4 7401 ،كه به نحو االقرب فاالقرب پرداخت ميگردد( موسوي خويي )726 ،7716 .كه اين حکم در ماده 260
قانون مجازات اسالمي 7711آمده بود كه مقرر ميداشت « :هرگاه كسي كه مرتکب قتل عمد شده است فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد
پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود كه بايد ازمال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديک ترين خويشان او به نحو االقرب
فاالقرب پرداخت مي شود و چنانچه نزديکاني نداشته باشد يا آنها تمکن نداشته باشند ديه از بيتالمال پرداخت ميگردد»در قانون جديد ظاهراً اين ماده
تغيير يافته و امروزه خويشان مسؤوليتي ندارند.
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فوق ،يعني عدم اشتغال ذمه و تعلق دين به تركه ترديدي نيست و تنها اشکالي كه ميماند بحث شخصي-
بودن مسؤوليت و تعارض آن با تسري دين جبران خسارت به ورثه است كه در قسمت بعد مطرح ميگردد.
 -2-4قائم مقامی وراث و اصل شخصی بودن مسؤولیت مدنی
با توجه به مطالب قسمت هاي قبل ممکن است اين شبهه به ذهن القاء شود كه آيا تکليف وراث به
اداء دين فاعل فعل زيان بار به زيان ديده ،منافاتي با اصل شخصي بودن مسؤوليت ندارد؟در پاسخ به اين
سؤال همانگونه كه اشاره شد ،ميتوان چنين استدالل نمود كه ديون شخص در زمان حيات به ذمه و پس
از فوت به تركه تعلق ميگيرد(مواد  868و  .)861بنابراين ديوني كه در زمان حيات بر ذمه شخص وجود
دارد ،بعد از مرگ وي هيچ زمان به ذمه وراث منتقل نخواهد شد ،بلکه به تركه ،تعلق ميگيرد .بنابراين
منظور ا ز انتقال ديون به وراث به عنوان قائم مقامي اين نيست كه ديون بدون وجود تركه به ذمه ايشان
منتقل شود .بلکه منظور اين است كه ديون به تركه تعلق گرفته و اموال مزبور به ارث ميرسد و ديون بر
ذمه وراث بار نميگردد .حال اين بديهي است كه بين بار شدن دين بر ذمه وراث و تعلق دين به تركه،
تفاوت است و اين خود نشان ميدهد كه قائم مقامي وراث ،منافاتي با اصل شخصيبودن مسؤوليت ندارد.
زيرا ديون و از جمله دين مربوط به جبران خسارت به ذمه وراث منتقل نميشود و به تركه ،تعلق مي گيرد.
در حالي كه اگر دين مورث به ذمه وراث منتقل ميشد و ذمه وراث مشغول به جبران خسارت ميشد امکان
تنافي بين اين اشتغال ذمه و اصل شخصيبودن مسؤوليت وجود ميداشت .بنابراين به دليل عدم اشتغال
ذمه وراث ،ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به طلبکاران بدهند و به همين نحو حق زيان ديده در
مطالبه خسارت فقط به تركه تعلق گرفته نه بر ذمه وراث(ماده  226قانون امور حسبي) .بنابراين منظور از
قائم مقامي وراث در مسؤوليت مدني اشتغال ذمه آنها نيست ،بلکه عهدهدار شدن آنها بر تصفيه تركه و به
عبارتي در موضوع مورد بحث يعني مسؤوليت مدني ،تکليف آنها عبارت است ازعهدهدار شدن در جدا
نمودن دين ناشي از خسارت از تركه و تأديه آن به زيانديده .به همين جهت در عين حال كه وراث مالک
نامستقر اموال ميشوند ،ميتوانند اين وظيفه ،يعني عهدهدارشدن تصفيه آن را نپذيرند .طبق ماده 240
ق.ا.ح ورثه متوفي ميتوانند تركه را قبول كرده كه ديون متوفي را بپردازند و يا تركه را واگذار و رد كنند كه
به بستانکاران داده شود و نيز ميتوانند قبول يا رد خود را منوط به تحرير تركه نمايند و پس از تحرير تركه،
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ديون و تركه را مطابق صورت تحرير تركه قبول يا رد نمايند و يا تصفيه تركه را از دادگاه بخواهند 7.در
حقوق فرانسه نيز حقوقدانان معتقدند انتقال تعهدات به وارث منوط به اين است كه وراث ،كل تركه را با
همه ديون و تعهدات آن بپذيرند( .) Fabre, 2008 206در نتيجه قائممقام شدن وراث به جاي فاعل فعل
زيانبار به اين معناست كه پس از مرگ فاعل فعل زيان بار ،حق زيانديده در جبران خسارات به تركه تعلق
ميگيرد و ورثه بايد با تصفيه تركه دين مزبور را از تركه جدا ساخته و به زيانديده بدهند(ماده .)272
بنابراين قائم مقامي وراث در مسؤوليت فاعل فعل زيانبار ،منافاتي با اصل شخصي بودن مسؤوليت مدني
نداشته و ذمه وراث هيچ زمان نسبت به جبران خسارت فعل زيان باري كه مورث انجام داده ،مشغول
نخواهد شد تا شبهه تنافي قائم مقامي ورثه با اصل شخصي بودن مسؤوليت مدني پيش آيد.
 -3-4قائم مقامی موصی له نسبت به مسئولیت مدنی موصی
در حقوق فرانسه ،موصي له جزء مشاع را قائم مقام دانستهاند( Baudry,1921؛ شهيدي)21 ،7782،
در اين صورت حقوقدانان معتقدند ،همانگونه كه ورثه قائم مقام عام مورث بوده و تمام حقوق و تعهدات
مورث به ايشان منتقل مي-شود ،موصي له جزء مشاع تركه نيز قائم مقام موصي بوده و حقوق و تکاليف
وي به او منتقل ميشود(كاتوزيان )284 ،7716 ،حال اگر موصي فعل زيانباري انجام دهد و تعهدي نسبت
به جبران خسارت بر ذمه وي پديد آيد و موصي له نيز به عنوان قائم مقام به حساب آيد ،اين سؤال پيش
مي آيد كه آيا تعهدات موصي نسبت به جبران خسارتي كه به ديگري وارد آورده است ،به موصي له منتقل
ميگردد يا نه ؟
به اين ترتيب بر فرض پذيرش نظر حقوقدانان در مورد قائم مقامي موصي له ،اگر شخصي منزلي را
براي يکسال اجاره داده و بالفاصله آن را به ذينفع ديگري وصيت كند و يک ماه بعد فوت كند ،لزوم اجاره
به حال خود باقي است و موصي له جانشين موجر شده و موصي له به عنوان مالک جديد و مستأجر بايد هر
دو به تعهدات ناشي از عقد جامه عمل بپوشند( .ماده  418ق.م) اما در مورد تعهدات و ديون ديگر موصي از
جمله تعهدات وي به جبران خسارت يعني مسئوليت مدني كه مربوط به موصي به نيست ،موصي له نمي
 -7حال در صورتي كه ورثه تركه را قبول كنند اين اماره پديد مي آيد كه اموال متوفي اين قدر هست كه همه ديون و از جمله خسارات را
بتوان با آن تأديه نمود .مگر اين كه ثابت كنند ديون بيش از اموال است .بنابراين در صورت قبول تركه زيان ديده يا زيان ديدگاه حق دارند
براي م طالبه كل خسارات به ورثه مراجعه كنند كه البته باز فرض بر اين است كه تركه به قدر كافي هست و چيزي بر ذمه وراث بار نخواهد
شد .بنابراين حتي در فرض قبول تركه توسط وراث مي توان توجيه نمود كه اين امر منافاتي با اصل شخصي بودن مسؤوليت مدني ندارد.
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تواند قائم مقام باشد .زيرا طبق مواد  861و  810ق.م موصي به از تركه خالص و تصفيه شده يعني پس از
وضع ديون متوفي به موصي له داده ميشود .به عبارتي در مقام تصفيه ابتدا ديون و واجبات مالي متوفي
پرداخت شده و سپس از آنچه باقي مانده ،موصي به خارج مي گردد .فقها نيز به حکم آيه شريفه « من بعد
وصيه يوصي بها او دين» معتقدند تا تصفيه ديون انجام نگيرد ،مالي به موصي له منتقل نميگردد(عالمه،
 .)211 ،7477در نتيجه هيچ گاه تمليک مال معين به موصي له همراه با انتقال ديون ديگر موصي ،غير از
ديون مربوط به مال موضوع وصيت همراه نيست .به همين جهت از لحاظ انتقال ديون موصي له مانند
ورثه نيست .در نتيجه موصي له در زمينه ديون مربوط به مسؤوليت مدني قائم مقام موصي نيست تا زيان
ديده بتواند براي جبران خسارت به وي مراجعه كند .نکته قابل ذكر اين است كه در وصيت به جزء مشاع
نيز بايد ديون مربوط به موصي به را از ديون ديگر موصي جدا ساخت .فرض كنيد منزلي براي الف وصيت
شده باشد كه تا ثلث نافذ است و مازاد بر آن هم براي بقيه وارث ميباشد .در اين صورت اگر اين ملک
ديني داشته باشد موصي له و بقيه وراث بايد بپردازند .اما اگر موصي دين ناشي از جبران خساراتي داشته
باشد كه ارتباطي به موصي به ندارد موصي له قائم مقام چنين تعهدي نيست.
 -4-4قائم مقامی طلبکار نسبت به مسئولیت مدنی بدهکار
از نظر حقوقدانان فرانسه و ايران ،طلبکاران نيز مي توانند قائم مقام باشند( Carbonnier, 1998,

254؛ شهيدي  )26 ،7782در فقه نيز مسأله تعلق حق طلبکاران به اموال بدهکار و توزيع به نسبت طلب
به چشم ميخورد(حکيم )711 ،7404 ،در اين صورت اگر طلبکاران اعالم حجر بدهکاري را خواستار شدند
و قاضي حکم حجر وي را اعالم نمود ،اموال وي به فروش رفته و بين غرماء تقسيم ميگردد و مديون نيز
نميتواند تصرفي كه منافي حق غرماء باشد انجام دهد(ابن نجيم )710 ،7478 ،البته در قائم مقام بودن
طلبکار تا حدودي تأمل است .زيرا تصرفاتي كه هر بدهکار در دارائي خويش انجام ميدهد تا زماني كه به
زيان طلبکاران نباشد ،قابل خدشه نيست .بنابراين اگر تصرفات بدهکار در دارايي خود به ضرر ديان نباشد،
طلبکار حق ايراد بر تصرفات مزبور را ندارد و از سوي ديگر طبق اصل نسبي بودن آثار عقود ،تصرفات
حقوقي بدهکار هيچ حق و تعهدي براي طلبکار بوجود نميآورد مگر اين كه تصرفات مزبور به زيان ديان
باشد كه در اين صورت طلبکار ميتواند نسبت به آن معترض باشد .به عنوان مثال اگر شخصي مبلغ يک
مليون ريال به ديگري بدهکار باشد كه سررسيد آن پايان سال باشد و هم اكنون به شخص ديگري
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خسارتي زند و پانصد هزار ريال خسارت به وي وارد شود و فاعل خسارت خويش را هم اكنون بپردازد،
طلبکار دين يک مليون ريالي هيچ ادعائي نميتواند بر عليه وي داشته باشد .با اين وجود در مواردي
طلبکاران يا نماينده ايشان يعني مدير تصفيه ،در امور بدهکار مداخالتي مينمايند و همين امر سبب شده
است كه عده اي از حقوقدانان ،طلبکاران را قائم مقام به حساب آورند .به نمونهاي از اين قائم مقامي
طلبکاران در حقوق فرانسه اشاره شده است .چنانچه قانونگذار فرانسوي پس از بيان اصل نسبي بودن عقود
در ماده 7761ق .م .ف 7در ماده  7766ق .م .ف 2به قائم مقامي طلبکاران اشاره و مقرر ميدارد« :با اين
وجود ،طلبکاران ميتوانند همه حقوق و دعاوي بدهکار خود را به استثناي حقوق وابسته به شخص بدهکار
اعمال نمايند» و ماده  7761ق.م.ف  7مقرر ميدارد كه « :آنها [طلبکاران] همچنين ميتوانند به نام خود به
اعمالي كه مديون با تقلب نسبت به حقوق آنها انجام داده اعتراض نمايند  » . . .در حقوق ايران نيز ماده
 478ق .ت به قائم مقامي طلبکاران تصريح نموده كه طبق نظر برخي ،مدير تصفيه ،قائم مقام عام
بوده(شهيدي ) 26 ،7782 ،و از ماده  417به بعد قانون تجارت بر ميآيد كه مدير تصفيه ميتواند همه
اموال بدهکار را اداره نمايد( اسکيني 16 ،7711 ،به بعد) .با اين وجود به نظر برخي از حقوقدانان قراردادن
طلبکار به عنوان قائم مقام محل تأمل بوده( )Carbonnier, 1998, 254و اصالً به نظر ميرسد مدير
تصفيه بيشتر نماينده بدهکار است تا قائم مقام كه اين امر از ماده  471ق.ت قابل استنباط است .بنابراين
هيأت طلبکاران و در رأس ايشان مدير تصفيه ،قائم مقام به معناي دقيق خود نيست ،بلکه نمايندهاي است
كه اموال بدهکار را به نام و حساب وي اداره مينمايد .در حالي كه قائم مقام به نام و براي خود اعمال حق
مي نمايد ) Stark, 1972, 577 ( .بي جهت نيست كه عده اي در فرانسه ،طلبکار را شخص ثالثي مي
شمارند كه حقوق ويژه اي پيدا نموده است تا به جاي بدهکار ،حقوق وي را اعمال مي نمايد.
( )Carbonnier, 1998,254به هر حال پس از صدور حکم ورشکستگي ،تاجر از مداخله در حقوق مالي
خود ممنوع شده و طلبکار نيز گرچه همانگونه كه گفته شد ،به معناي دقيق ،قائم مقام نيست ،ولي مدير
1- Art. 1165 Créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 Les conventions n'ont d'effet
qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas
prévu par l'article 1121.
2- Art. 1166 Créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 Néanmoins, les créanciers
peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement
attachés à la personne.
3- Art. 1167 Créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 Ils peuvent aussi, en leur nom
… personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits
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تصفيه ،به نمايندگي از طلبکاران ،حقوق بدهکار را استيفاء و تعهدات وي را به موقع اجرا ميگذارد(
شهيدي ) 26 ،7782 ،در خصوص موضوع بحث يعني تعهدات ناشي از مسؤوليت مدني نيز در فرضي كه
تاجر ورشکسته به سبب ايراد خسارت به ديگري متعهد به جبران خسارت شده است ،زيان ديده به عنوان
طلبکار وارد در هيأت طلبکاران ميشود .بديهي است كه اگر قائم مقامي طلبکار به اين مفهوم مد نظر باشد،
اين امر با شخصيبودن مسؤوليت مدني منافاتي ندارد.زيرا ذمه هيات طلبکاران و به نمايندگي از ايشان،
ذمه مدير تصفيه در خصوص دين جبران خسارت ،مشغول نميگردد ،بلکه تعهد مدير تصفيه ،تنها اعمال
نمايندگي و تصفيه اموال ورشکسته است.
 -5قائم مقامی منتقل الیه در حقوق مالی ناقل
در حقوق فرانسه ،منتقل اليه يک مال معين ،قائم مقام خاص به شمار ميرود( Stark, 1972, 576

 )Savaux, 2008, 390در اين موارد ،منتقل اليه نسبت به حقوق و تعهدات وابسته به آن مال ،قائم
مقام ناقل ميگردد( شهيدي )700 ،7782 ،فلسفه اين قائم مقامي نيز به اين امر بر ميگردد كه حقوق و
تعهدات مزبور قبل از انتقال مال در آن استقرار يافته و ثابت شده است و مال با همه خصوصياتي كه دارد از
جمله حقوق و تعهداتي كه وابسته به آن است ،به منتقلاليه انتقال مييابد .بديهي است كه مال ،في نفسه
اگر شخصيت حقوقي نداشته باشد ،نميتواند داراي حقوق و تعهداتي باشد .اما گاه براي مالکي به جهت
مالکيت وي «حقوقي» پديد ميآيد .به همين دليل ما دو گروه عقود موجد حق عيني و موجد حق ديني را
تفکيکي مينماييم .ابتدا عقود موجد حقوق عيني را مطرح ميكنيم .از جمله حقوق مزبور ميتوان حق
ارتفاق را نام برد .منظور از «تعهدات» وابسته به مال نيز عبارت از حقوقي است كه براي ديگران در اين
مال ثابت شده است كه هر شخصي كه مالک مال مورد نظر باشد ،مکلف است اين حقوق را محترم شمارد.
مانند حق بردن آب براي ملکي از ملکي كه مالک ملکي كه داراي حق بردن آب است ،داراي حق بوده و
مالک ملکي كه از آن ،آب مورد نظر عبور ميكند ،داراي تکليف ميباشد .حال ملک مزبور به هر شخصي
منتقل شود ،منتقل اليه مکلف به رعايت حق مزبور هست .در حقوق ايران نيز به همين نتيجه ميتوان قائل
شد.در اين موارد منتقل اليه جانشين ناقل در خصوص قراردادهايي ميگردد كه با مال يا حق مورد انتقال
مرتبط است .البته نبايد فراموش نمود كه تفکيک حقوق و تعهدات مربوط به مال و حقوق و تعهدات مربوط
به شخص گاه بينهايت دشوار است .به عبارت ديگر اين كه حقي ،حق ديني است يا حق عيني ،گاه آسان
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نيست .به عنوان مثال اگر دو ملک در مجاورت هم باشد و مالک يکي از ايشان تعهد كند كه آب مورد نياز
ملک را تامين نمايد و در راستاي اجراي تعهد خود ،از چاه موجود در ملکش براي مدتي آب در اختيار مالک
ملک ديگر قرار دهد ،اين ترديد پيش مي آيد كه آيا رابطه مزبور در قالب تعهدات و حقوق ديني ميگنجد و
يک مالک در مقابل مالک ديگر متعهد است يا اين كه براي ملک ديگر در ملک ديگر حق عيني يعني حق
ارتفاق پديد آمده است .ثمره بحث نيز در اين است كه اگر رابطه مزبور در قالب تعهدات باشد ،حق متعهد
له ،حق ديني است و اگر رابطه مزبور ،حق ارتفاق باشد ،در زمره حقوق عيني است .به همين دليل اگر حق
عيني باشد ،حق تقدم و حق تعقيب كه در حقوق عيني موجود است ،براي ذيحق نيز خواهد بود.همچنين
اگر رابطه مزبور ،در قالب تعهدات قرار گيرد ،بعد از انتقال ملک ،ديگر متعهد در قبال منتقل اليه تعهدي
نخواهد داشت .اما اگر رابطه مزبور ،نوعي حق عيني باشد ،منتقلاليه نيز از اين حق برخوردار بوده و متعهد
موظف است آب مورد نياز وي را نيز تأمين كند(ماده 702ق.م) در اين موارد تنها چاره اين است كه با اصول
و قواعد ،قضيه حل گردد .چنانچه در صورت ترديد در اين كه آيا تعهد و حق مزبور به عين تعلق گرفته يا
نه برخي از حقوقدانان معتقدند كه اصل ،عدم وابسته بودن تعهد يا حق به عين مال است(شهيدي،7782 ،
 .)700به نظر ميرسد اين استدالل از اين جهت قابل مناقشه است كه ترديد فوق در اين است كه آيا حق
ذينفع به عين مال تعلق گرفته است يا به ذمه متعهد .حال اگر اصل ،عدم تعلق حق به مال باشد  ،به همين
ترتيب ،اصل ،بر عدم تعلق به ذمه بوده و اصل بر برائت ذمه ديگري است .در اين صورت دو اصل ساقط
ميگردد .شايد بتوان گفت كه در واقع ترديد فوق به اين امر بر ميگردد كه اصل بر حق عيني است يا
ديني؟ كه در پاسخ به اين سوال حقوقدانان معتقدند اصل بر اين است كه رابطه مزبور حق ديني
است(  .)Mazeaud, 1984,4بنابرين بحث قائم مقامي منتقل اليه بيشتر در مورد قراردادهايي كه حق
عيني در مورد مال پديد مي آورد ،صادق است.خواه به سود مالک باشد يا به سود وي نباشد Carbonnier,

 .)1998, 245در اين موارد ناقل ملک را با همه ويژگيها و عوارضي كه بر آن عارض شده ،منتقل مي-
نمايد و منتقلاليه نيز به همان نحو آن را قبول ميكند.
بنابراين اگر براي ملکي حق ارتفاقي درملک ديگري پديد آمده باشد و ملک داراي حق  ،منتقل شد،
منتقل اليه جانشين ناقل در حقوق و تعهدات ميگردد(مواد  702و  418ق.م) كه به اين امر در حقوق

131

فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسالمي /سال دهم /شماره سي و شش

فرانسه نيز در ماده  7147ق .م .ف 7اشاره شده كه مقرر ميدارد « اگر موجر عين مستأجره را به ديگري
بفروشد خريدار نميتواند مستأجري را كه اجاره اي معتبر دارد يا تاريخ آن معين است بيرون كند »...
) .)Carbonnier, 1998, 244با وجود اين در اين جا نيز تأمل در مفاد تعهدات نشان ميدهد كه اعتقاد
به انتقال تعهدات در عقود موجد حق عيني نيز گاه معقول نيست .به عنوان مثال اگر شخصي منزل خود را
براي دو سال اجاره دهد ،اجاره بهاي دو سال متعلق به وي خواهد بود .همچنانکه اگر تعميري در بنا الزم
شود به عهده اوست .حال اگر موجر بالفاصله آن را به خريداري بفروشد ،اجاره به حال خود باقي است .اما
در عين حال اجاره بها متعلق به موجر است مگر اين كه شرط خالف شده باشد .حال اگر پس از چند ماه
ساختمان نياز به تعمير اساسي پيدا كند ،با نظر حقوقداناني كه معتقدند تعهدات نيز به منتقل اليه انتقال مي-
يابد ،تعمير ساختمان بر عهده خريدار خواهد بود .در حالي كه اين امر چندان منطقي نيست .زيرا اجاره بها را
بايع يعني مالک نخست ميگيرد و تعميرات را بايد خريدار انجام دهد .از سوي ديگر ممکن است خريدار
منزل مزبور را به اين قصد خريده كه آن را تخريب كرده و عمارتي نو بنا كند .در حالي كه اجبار وي به
انجام تعميرات اساسي در بنايي كهنه چندان موجه جلوه نميكند .به همين دليل ميتوان گفت كه منظور از
قائم مقامي اين است كه همانگونه كه موجر بايد عقد اجاره را الزم شمرد ،به همان نحو خريدار نيز بايد
لزوم عقد را محترم دارد نه اين كه واقعاً تعهداتي بر ذمه وي بار گردد.
اما درمورد عقود موجد حق ديني ،ماده 7761ق .م .ف 2مقرر مي دارد  « :قراردادها داراي هيچ اثري
نيست مگر بين متعاقدين آنها و تعهدي در مورد اشخاص ثالث ايجاد نميكند و نفعي براي ثالث ندارد مگر
در مورد ماده  .»7727به همين جهت در حقوق فرانسه به زعم عدهاي ،در قرارادادهايي كه موجد حق ديني
است ،با تصريح ماده  7761فقط طرفين كه در انعقاد آن نقش داشتهاند ،واجد حقوق و تکاليف ميباشند.
( .)Carbonnier, 1998, 244به نظر ميرسد در عقودي كه حق ديني به سود يا زيان مالک ايجاد مي-
1-Art. 1743Créé
par:Loi
1804-03-07
promulguée
le
17
mars
1804
Modifié par l'Ordonnance 45-2380 1945-10-17 JORF 18 octobre 1945 rectificatif JORF 30
octobre 1945 Modifié par la Loi 46-682 1946-04-13 JORF 14 avril 1946 rectificatif JORF 16,
24 avril 1946 Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le
colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le
contrat de bail.
2- Art. 1165 Créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne
lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121
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كند ،اصوالٌ منتقل اليه قائم مقام نيست ،مگر در مواردي كه عقدي از منظر عرف و قانونگذار از لوازم حق
باشد كه در اين صورت انتقال آن به منتقل اليه بعيد نيست .بنابراين اگر مالک يک ساختمان در مورد رنگ
آميزي ساختماني با نقاشي عقد عهدي منعقد نمايد و سپس مالک ،ملک مزبور را منتقل نمايد ،منتقل اليه
پايبند به عقد عهدي مزبور نيست.با اين وجود در مواردي منتقل اليه پايبند به تکاليف ناقل و ذينفع از حقوق
وي خواهد شد؛هر چند عقد در رابطه با حقوق ديني باشد .به عنوان مثال اسناد تجاري در بردارنده طلبي
است كه براي دارنده آن حقوق و تکاليفي در نظر گرفته شده است(ماده 214به بعد قانون تجارت) طبق
ماده  241ق.ت انتقال اسناد تجاري با ظهر نويسي به عمل ميآيد و در نتيجه حقوقي كه دارنده اسناد
تجاري داراست با انتقال به منتقل اليه انتقال مييابد .حال پس از اين مقدمه بايد اين سؤال را مطرح نمود
كه اگر ناقل مرتکب تقصيري شده باشد ،يا به نوعي موظف به جبران خسارتي باشد كه ناشي از مالکيت
مالي است ،با انتقال مال آيا مسؤوليت همراه با انتقال شيء ،به منتقل اليه انتقال مييابد يا نه ؟ كه در
قسمتهاي بعد بررسي ميشود.
 -6قائم مقامی منتقل الیه نسبت به مسؤولیت مدنی ناقل
همانگونه كه گفته شد ،در حقوق مسؤوليت مدني ،مسؤوليت از يک منظر به سه قسم تقسيم مي شود
 :مسئوليت ناشي از فعل شخصي  ،مسئوليت ناشي از فعل ديگري و مسئوليت ناشي از فعل شئ ،كه قواعد
و احکام مسئوليت ناشي از شيء ،اصوالٌ همان احکام و قواعد مسئوليت ناشي از فعل شخصي است.حال در
مواردي يک شئ سبب ورود ضرر به ديگري ميگردد وسپس اين مال به ديگري انتقال مييابد .مانند
موردي كه ديوار منزلي مشرف به خرابي شده و مالک با اين كه توان جلوگيري از ورود ضرر و ترميم آن را
دارد ،از انجام اين امر امتناع مينمايد و با سقوط ديوار ،رهگذري آسيب ميبيند .سپس مالک ،منزل خود را
به خريداري منتقل مي نمايد.در حقوق فرانسه طبق ماده  7786ق .م .ف 7اگر خرابي ساختمان در اثر
كوتاهي در نگهداري يا نقص و عيب ساختمان باشد ،مالک مسؤول خسارتي است كه از اين تخريب وارد
ميشود .در حقوق ايران نيز ماده  777ق.م با اقتباس از ماده  7786مقرر ميدارد « :صاحب ديوار يا عمارت
يا كارخانه مسؤول خسارتي است كه از خرابشدن آن وارد ميشود مشروط به اين كه خرابي در نتيجه
1- Art. 1386Créé par : Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804 Le propriétaire d'un bâtiment est
responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou
par le vice de sa construction.
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عيبي حاصل گردد كه مالک مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده باشد » مبناي ماده 7786
ق .م .ف تقصير نيست و مبتني بر خطر يا تضمين است ( ) Weill, 1975,715در حالي كه در حقوق
ايران مبناي ماده  777ق.م تقصير است .حال ميتوان تصور نمود كه اگر مالک ساختماني كه داراي عيبي
است كه احتمال فروريختن آن ميرود و مالک نيز آگاه به عيب و فروريختن باشد ،ملک خويش را به
ديگري منتقل نمايد و بالفاصله ساختمان ويران شده و به رهگذري آسيب برسد ،جاي طرح اين سؤال
است كه آيا زيان ديده براي جبران خسارت بايد به مالک قبلي رجوع كند يا به خريدار به عنوان منتقل اليه
و قائم مقام ناقل؟ دشواري پاسخ به سؤال در اين است كه شرايط ماده  777ق.م فراهم نيست .زيرا در
زمان ورود خسارت ،بايع ديگر مالک ساختمان نمي باشد و از سوي ديگر مشتري هم در زمان وقوع
خسارت آگاه بر عيب نيست .به عبارتي ناقل كه بر عيب آگاه است در زمان وقوع خسارت ،ديگر مالک
نيست و مشتري نيز كه در زمان وقوع خسارت مالک ملک است ،آگاه بر عيب و نقص موجود در ساختمان
نيست.در حقوق فرانسه نيز مسأله فوق الذكر يکي از مسايل مشکل حقوق مسؤوليت مدني است.به عبارتي
تعيين مالک در لحظه وقوع خسارت در نتيجه ويراني ساختمان يکي از دشواري هاي حقوق مسؤوليت
مدني است .در حقوق فرانسه به محض ايجاب و قبول و اتمام بيع (صرف نظر از زمان تسليم مبيع) و انتقال
مالکيت ،خريدار بر مبناي ماده  7786ق .م .ف مسؤول شمرده مي شود .آراي زيادي صادر شده كه در
زمان مزايده و حراج ،به محض اين كه خرابي در لحظه اتمام حراج يا مزايده صورت گرفته است ،برنده
مزايده يا حراج كه منتقل اليه به شمار مي رفته ،مسؤول دانسته شده است( .)Viney, 199,689به
عنوان مثال در يک پرونده در زمان حراج به علت سنگيني وزن افرادي كه در مزايده شركت كرده بودند،
كف آپارتمان فرو ريخته و سبب آسيب شركتكنندگان شد كه برنده مزايده ،مسؤول جبران ضرر تلقي
گرديد .بديهي است كه با توجه به اين كه مبناي مسؤوليت مالک در حقوق فرانسه تقصير نيست اين آرا
قابل توجيه است .زيرا آنچه مهم است مالکيت بر مال است و تقصير مالک نيست ،خواه حادثه در زمان
مالکيت ناقل اتفاق افتد يا در لحظه مالکيت منتقل اليه .به عبارتي مالک تعيين مسؤول جبران خسارت
ناشي از تخريب ساختمان ،فقط مالکيت است .اما در حقوق ايران اين راه حل ،چندان منطقي نيست و به
صرف انتقال ،منتقل اليه طبق ماده  777ق.م مسؤول جبران خسارت نيست مگر اين كه طبق ماده مزبور
خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه خريدار مطلع بر آن بوده يا از عدم مواظبت او توليد شده باشد .در
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غير اين صورت اگر منتقل الي ه مطلع بر عيب مزبور نبوده يا خرابي ناشي از عدم مواظبت وي نباشد ،رجوع
به منتقل اليه در خصوص جبران خسارت ،منتفي است.
بنابرين تصور انتقال تعهدات به ذمه منتقلاليه دشوار است .مگر در مواردي كه براي ملکي در ملک
ديگر حق ارتفاق پديد آمده باشد كه با انتقال ملکي كه در آن براي ملک ديگر حق انتقال پديد آمده،
منتقل اليه مکلف به رعايت حق مزبور است و منظور از انتقال تعهدات در همين حد ميباشد .اما تصور
انتقال تعهدات ديگر مخصوصاً مسؤوليت مدني به منتقلاليه ،دشوار ميباشد.
 -7نتیجه
تشابه نهاد حقوقي قائم مقام در حقوق ايران و فرانسه سبب شده تا در حقوق ايران نيز تصور شود كه
پس از مرگ متعهد ،تعهدات به قائم مقام انتقال مييابد .در فقه اين نهاد حقوقي مطرح شده است ولي
مطالعه انديشه فقها مفهوم دقيق و شفافي از نهاد قائم مقامي به دست ميدهد كه مي تواند درک صحيحي
از اين نهاد در اختيار حقوقدانان قرار دهد .منظور فقها از قائم مقامي اين نيست كه تعهدات پس از مرگ به
«ذمه» قائم مقام منقل ميگردد .بلکه به نظر ايشان پس از مرگ «مالکيت» همه اموال و طلبها و به
عبارتي همه « حقوق» به نحو متزلزل به ورثه منتقل مي گردد اما ديون و تعهدات به «تركه» تعلق مي-
گيرد ولي به «ذمه» وراث منتقل نميگردد .از سوي ديگر بحث قائم مقامي محدود به تعهدات قراردادي
نبوده و در تعهدات غير قرادادي از جمله تعهدات ناشي از مسؤوليت مدني نيز قابل طرح است .در تعهدات
قراردادي ميتوان به عقد بيع كه تمليکي بوده و به قرارداد حمل و نقل كه عهدي است مثال زد .در عقد
بيع عين معين ،طبق بند  7ماده  762ق.م به محض انعقاد عقد ،مالکيت ،منتقل به خريدار شده و طبق بند
 7ماده مزبور تعهد به تسليم مبيع بر ذمه بايع به وجود ميآيد .به عنوان مثال اگر شخصي مال معيني مانند
يک دستگاه كامپيوتر خود را به شخصي بفروشد و بعد از انعقاد عقد و قبل از تسليم فوت كند ،با عقد،
مالکيت به خريدار منتقل گرديده ولي با توجه به مرگ متعهد طبق نظر حقوقدانان تعهد به تسليم به وارث
منتقل ميگردد .اما آيا واقعاً تعهد به تسليم به ذمه وارث منتقل ميشود يا به تركه تعلق ميگيرد .در عقود
عهدي نيز همين حکم قابل پذيرش است .چنانچه اگر رانندهاي تعهد نمايد كه در تاريخ معيني مسافري را
در ازاي مبلغي معين به مقصد مورد نظر برساند و قبل از تاريخ مزبور فوت كند ،با اين كه تعهد به حمل
مقيد به مباشرت نيست ،اما پذيرش انتقال تعهد به حمل بر ذمه وارث ،بسيار بعيد مينمايد .به همين دليل
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به نظر ميرسد همانگونه كه فقها تصريح كردهاند و قانون مدني نيز در ماده  861از اين عقيده تبعيت نموده
است با مرگ كليه تعهداتي كه بر ذمه مورث بوده به تركه تعلق گرفته و به ذمه وارث منتقل نميگردد.
بنابرين منظور از قائم مقامي اين است كه با تشکيل قرارداد به همان نحوي كه طرفين طبق اصل
لزوم پايبند به عقد بوده و هيچ يک نميتواند آن را بر هم زند ،پس از مرگ نيز وراث چنين تکليفي داشته و
نتوانند قرارداد را ناديده انگاشته و آن را بر هم زنند .اما تعهدات قراردادي هيچ گاه به ذمه وراث منتقل
نميگردد .در نتيجه با توجه به منابع فقهي ،منظور از قائم مقامي در تعهدات اشتغال ذمه نيست .بلکه گاه
رعايت لزوم عقد و گاه تکليف به تصفيه ديون و گاه صرفاً نوعي نمايندگي است .تعهدات غيرقراردادي و از
جمله مسؤوليت به جبران خسارت نيز از چنين امري تبعيت مينمايد و در مورد وراث به ذمه تعلق نگرفته و
به اموال ميت تعلق مي گيرد .به اين ترتيب در مثال فوق اگر راننده از تاريخ مقرر تأخير كند و با اين تأخير
به مسافر خسارتي وارد آورد و ملزم به جبران خسارت گردد و سپس فوت كند ،انتقال تعهد به جبران
خسارت بر ذمه وارث دور از منطق ميباشد .در مورد منتقلاليه و موصي له نيز تعهدي به ذمه منتقلاليه و
موصي له منتقل نميشود .در مورد طلبکاران نيز به نظر ميرسد زيان ديده در صف غرماء وارد شده اما
تعهد به جبران خسارت بر ذمه طلبکاران تاجر بار نميگردد.
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