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چکيذه
آزادی اراده ا٣ـان ،ا٠ؼی اؿث ک ٥در ج١ام ُ٣ام ٦ای صٚ٨ٛی ٠غرن پػیؼٗح ٥قغه و ریك ٥در
ٌٗؼت ا٣ـان دارد٨١ّ .م ٚاّغه«اوٗ٨ا ةا٨ْٛٝد»ٚ ،اّغه «جـٞیي» و ٨٠اد ٠حْغد ٚا٣٨٣ی در ص٨ٛق
٨٠و ٥ّ٨اّحتار قؼط ّغم ٠ـؤوٝیث را ج٨زی٠ ٥ی ١٣ایغ .قؼط ّغم ٠ـؤوٝیث از ز ٥ٞ١قؼوط
٠س٨٧ل ٣ت٨ده و «اةؼاء ٠ا ٟٝیسب» ٣یؽ در ٨٠رد آن مادق ٣یـث چؼا ک ٥ؿتب و ٛ٠حىی چ٤ی٢
قؼًی ٨٠ز٨د ٠ی ةاقغ .اٝتح ٥در ُ٣ام ٦ای صٚ٨ٛی ٠عح ٖٞک ٥پػیؼای اّحتار قؼط ّغم
٠ـئٝ٨یث ة٨٤ّ ٥ان یک ام٦ ٜـح٤غ  ،در قؼایي اؿحذ٤ایی ة ٥دٝی ٜا١٦یث ازح١اّی ٨٠و٨ع و
ٕ٠ایؼت ةا ٠٨١ّ ُٟ٣ی  ،چ٤ی ٢قؼًی در ٚتال ٗ٨ت و آؿیب ٦ای ةغ٣ی و در م٨رت ٛ٣ه
ّ١غی ٚؼارداد یا وَی٘ٚ ٥ا٣٨٣ی  ،جٛنیؼ ّ١غه و جغٝیؾ ةاً ٜق٤اظح٠ ٥ی ق٨دو اؿح٤اد ک٤٤غه
ة ٥ای ٢قؼط ١٣ی ج٨ا٣غ ةؼای ر٦ایی ظ٨یف از ٠ـؤوٝیث ة ٥چ٤ی ٢قؼًی اؿح٤اد ١٣ایغ.

واشگبى کليذي :قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ٚ ،ؼارداد  ،آؿیب ٦ای ةغ٣ی ،جٛنیؼ ّ١غی.
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هقذهه
ا٣ـان از یک ؿ٨٠ ٨ز٨دی اؿث کّ ٥ال٤٠ ٥ٚغ اؿث از ٦ؼ ٚیغوة٤غی آزاد ةاقغ و ج١ام ؿْی و جالش ظ٨د را ز٧ث قکـح ٢ز٣سیؼ٦ایی
ک٠ ٥ا ِ٣اّ١ال اراده اوؿث ة ٥کار ة٤غد.ای ٢امٞی اؿث ک ٥ةا رز٨ع ةٌٗ ٥ؼت ةكؼ ٠یج٨ان ة ٥آن دؿث یاٗث و در ص٨ٛق »ام ٜآزادی
اراده»٣ا٠یغه قغه اؿث.دایؼه ق٨١ل ای ٢ام ٜآنٚغر وؿیِ اؿث ک٥قا٦ ٜ٠ؼ٨٣ع ّٞ١ی اّٟاز صٚ٨ٛیٔ،یؼصٚ٨ٛی و ٠ـئٝ٨یث٦ای ٣اقی از آن
٠یق٨د.ةّ ٥تارت دیگؼ وؿْحف ٠ـاوی اؿث ةا اّ١ال ا٣ـان در ً٨ل یک ز٣غگی در ازح١اع ةكؼی .
ا٠ا از ؿ٨ی دیگؼ ٠یةی٤ی١٦ ٟی ٢ا٣ـان،ة٨ً٥ر ٠ـح ٜٛو ة٨دن ارجتاط ةا دیگؼان ز٣غگی ١٣یک٤غ ةٞک٨١٦ ٥اره ؿْی دارد در ازح١اع
 ُٟ٤٠و مغ اٝتح ٥ةا یک ارجتاط و ّ ٥ٛٞج٤گاج٤گ ةا دیگؼان،صیات ظ٨یف را ؿپؼی ؿازد و ای٢زاؿث کٟ٧٠ ٥جؼی٠ ٢ا ِ٣ای ٢ام ٜة٣ ٥ام«ُٟ٣
ّ٠٨١ی»پغیغار ٠یگؼدد.چ٨ن ز٣غگی کؼدن در یک زا ٥ْ٠ج٧٤ا ص  ٙاو ٣یـث جا از ٦ؼ٠ـئٝ٨یحی ک ٥از ّ ٜ١او ٣اقی ٠یق٨د ر٦ایی یاةغ.
ةاج٨ز ٥ةٌٞ٠ ٥ب ٗ٨ق،یکی از ٠نادی٨٠ ٙرد ق٨١ل٠،ـئٝ٨یث ٦ایی اؿث ک ٥از اّ١ال ا٣ـان ة ٥دٝیٛ٣ ٜه جْ٧غات ٚؼاردادی٣،اقی ظ٨ا٦غ قغ.
در ص٨ٛق ٠ا قؼط ّغم یا جضغیغ ٠ـئٝ٨یث در ٗؼوی پػیؼٗح ٥اؿث ک ٥قؼایي مضث  ْ٠ا ٥ٞ٠در آن اصؼاز گؼدد .ای ٢قؼط اگؼ ٠حْارف و
دارای ْ٘٤٠ث ّٛالیی ٠كؼوع و دارای قؼایي مضث ةاقغ ادؼ آن ٠ضغود قغن ٠یؽان ٠ـئٝ٨یث ٠كؼوط ٥ٝدر چارچ٨ب ١٦ی ٢قؼط و ٚؼارداد
اؿث.
قؼط ٠ضغود ک٤٤غه ٠ـؤوٝیث از ُ٣ؼ ٠ا٦یث١٦ ،ا٤٣غ قؼط ّغم ٠ـؤوٝیث اؿث٦ .ؼ دو از ٠ـؤوٝیث ٠یکا٦غ٤٠ ،ح٧ی در یکی ةعكی
از و١ان از ةی٠ ٢ی رود و در دیگؼی ج١ام و١ان .از دیغگاه دیگؼ ،قؼط ٠ضغود ک٤٤غه ٠ـؤوٝیث ٣یؽ ٣ـتث ة ٥ةعكی ک ٥ةاالجؼ از ؿ٨٠ ،ٖٛرد
جؼاوی ٚؼار ٠ی گیؼد ،قؼط ّغم ٠ـؤوٝیث اؿث و ٦یچ ج٘اوت ز٦٨ؼی ةی ٢آن دو وز٨د ٣غارد؛ ةّ ٥تارت دیگؼ ٛ٠ن٨د از قؼط ّغم
 ٠ـؤوٝیث ،از ةی ٢ةؼدن و ْ٠اف کؼدن قعل از ٠ـؤوٝیث ٠غ٣ی اؿث .زایی ک ٥قعل ة ٥م٨رت ٚا٣٨٣ی ٠ـؤول زتؼان زیان اؿث ة ٥وؿی٥ٞ
قؼط ّغم ٠ـؤوٝیث ،ج١ام ٠ـؤوٝیث ٣اقی از ّغم ازؼای ٚؼارداد یا ؿ٨ءازؼای آن پیف از ةؼوز جع ٖٞاز ةی٠ ٢یرود.
در قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ،،یکی از ًؼٗیٚ ٢ت٨ل ک٤غ کً ٥ؼف دیگؼ ٠ـؤول ظـاراجی ٣تاقغ ک ٥در ٣حیس ٥جأظیؼ در ازؼای ٚؼارداد یا
ّغم ازؼای آن اصح١اال وارد ٠یؿازد و ةغی ٢جؼجیب زیان دیغه اصح١اٝی ٚت ٜاز ای٤ک ٥ظـارت وارد ق٨د ،صٌ٠ ٙاٝت ٥آن را از ظ٨د ؿاٚي
٠یک٤غ .از ًؼف دیگؼ قؼط ّغم ٠ـؤوٝیث ١٠ک ٢اؿث ٣اَؼ ة ٥رِٗ ٠ـؤ وٝیح٧ای ٔیؼ ٚؼاردادی (و١ان ٧ٚؼی) ةاقغ ک٨ُ٤٠ ٥ر از آن ج٨اٗٙ
زیان ز٤٣غه و زیان دیغه اصح١اٝی در آی٤غه اؿث ک٨٠ ٥زب ْ٠اٗیث زیان ز٤٣غه از ٠ـؤوٝیث ٣اقی از جٛنیؼ یا ةیاصحیاًی ظ٨د یا ة٨ً ٥ر کٞی
ْ٠اٗیث از و١ان ٧ٚؼی اؿث .در ص٨ٛق ٠ا قؼط ّغم یا جضغیغ ٠ـئٝ٨یث در ٗؼوی پ ػیؼٗح ٥اؿث ک ٥قؼایي مضث ْ٠ا ٥ٞ٠در آن اصؼاز
گؼدد .ای ٢قؼط اگؼ ٠حْارف و دارای ْ٘٤٠ث ّٛالیی ٠كؼوع و دارای قؼایي مضث ةاقغ ادؼ آن ٠ضغود قغن ٠یؽان ٠ـئٝ٨یث ٠كؼوط ٥ٝدر
چارچ٨ب ١٦ی ٢قؼط و ٚؼارداد اؿث.

فصل نخست -هفهوم و هبهيت شرط عذم هسئوليت
گفتبر نخست-هفهوم شرط عذم هسئوليت
« قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث » ٠ؼکب از دو واژه صٚ٨ٛی « قؼط » و « ّغم ٠ـئٝ٨یث » اؿث .قؼط در ٕٝث ة ٥جْ٧غی ک ٥در و٢١
ٚؼاردادی آ٠غه ،قؼط گ٘ح٠ ٥یق٨د .جْاةیؼ إٝ ٜ٦ث در جْؼیٖ قؼط٠ ،كاة ٥اؿث؛ ٠ذالً در ٚا٨٠س چ٤ی ٢آ٠غه اؿث :اٝؽام اٝكیء و اٝحؽاٗ ٥٠ی
اٝتیِ و ٣ض٨ه ٠حْ٧غ ؿاظح ٢و پػیؼش جْ٧غ در وّٛ ٢١غ ةیِ و ٠ا٤٣غ آن٠ 1،ـئٝ٨یث ة٤ْ٠ ٥ای و١ا٣ث و جْ٧غ اؿث٠ .ـئٝ٨یث چیؽی ةا
کـی ة٨دن ،یْ٤ی ة ٥گؼدن او ،در ّ٧غه او ،در و١ان و پایت٤غی او ة٨دن اؿث2و ةاٝحتِ ّغم ٠ـئٝ٨یث ة٤ْ٠ ٥ی ّغم و١ان ٠ی ةاقغ٦ .ؼ یک
از ای ٢دو ک ٥١ٞزایگاه و ٛ٣ف ١٧٠ی در ٠تاصخ صٚ٨ٛی و ج٨ؿْ ٥دا٣ف ص٨ٛق و ادؼ ٠ـحٛی ٟدر ٚؼارداد٦ا و رواةي صٚ٨ٛی اٗؼاد دارد  ،و ٦ؼ
یک از دو واژه از گـحؼده جؼی٠ ٢تاصخ صٚ٨ٛی اؿث  ،زیؼا قؼط در ج١ام ٚؼارداد٦ا وز٨د دارد و ٠ـئٝ٨یث  ٟ٦ج٨أم ةا ٚؼارداد٦ا ٌ٠ؼح ٠ی
ق٨د ؛ چ٨ن ٠ـئٝ٨یث و١ا٣ث ازؼای ٚؼارداد٦اؿث .جؼکیب ای ٢دو ک ٥١ٞدا ٥٤٠قؼط را ج٨ؿْ٠ ٥ی د٦غ و ٨٣ع دیگؼی از قؼط ةؼ ّغاد قؼً٧ا
اٗؽوده ٠ی ق٨د  ،وٝی ١ٞٚؼو ٠ـئٝ٨یث را وی ٙو ٠ضغود ٠ی ؿازد .جؼکیب دو واژه ٨٧٘٠م صٚ٨ٛی زغاگا ٥٣ای را جغاّی ٠ی ک٤غ ٤ْ٠ ،ای
قؼط جؼکیتی آن اؿث ک ٥یکی از ًؼٗیّٛ ٢غ ٠ـئ٨ل پیا٠غ٦ای ٠حؼجب ةؼ ّٛغ و الص ٙةّٛ ٥غ ٣ ،تاقغ  .ص٨ٛق دا٣ان قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث
را چ٤ی ٢جْؼیٖ کؼده ا٣غ  :قؼًی اؿث ک ٥ةی٠ ٢ـئ٨ل و زیان دیغه اصح١اٝی آی٤غه ْٛ٤٠غ ٠ی گؼدد و ة٨٠ ٥زب آن ٠ ،ـئ٨ل از پؼداظح٢
ج١ام یا ةع كی از ظـاراجی ک ٥ة ٥واؿٌٛ٣ ٥ه جْ٧غات ٚؼاردادی ظ٨یف ایساد کؼده اؿث ْ٠ ،اف ٠ی گؼدد  ،ة٨ً ٥ری ک ٥اگؼ ای ٢قؼط
وز٨د ٣غاقث ٠ ،حْ٧غ ٞ٠ؽم ة ٥زتؼان ظـارت ٠ی قغ.
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در ٦ؼ ٚؼاردادی ٨١ْ٠ال ٦ؼ کغام از ًؼٗی ٢ؿْی ٠ی ک٤٤غ جا ٠یؽان ٠ـئٝ٨یث ظ٨د را ة ٥صغا ٜٚرؿا٣غه یا کال در ٚتال آن از ظ٨د رِٗ
1
٠ـئٝ٨یث ک٤٤غ و ظ٨د را از آدار و جتْات ٣اقی از ّغم ازؼای ٚؼارداد ةؼ٦ا٤٣غ وای ٢ظ٨اؿح ٥ام٨ال ةا درج قؼط در ٚؼارداد٦ا جأ٠ی٠ ٢ی ق٨د.
در ٤٠اةِ ٗ٧ٛی  ،قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث جضث ّ٨٤ان « قؼط ّغم و١ان یا اقحؼاط ّغم و١ان »  « ، 2قؼط ؿ٨ٛط و١ان یا اقحؼاط
و١ان »  « ، 3قؼط جتؼی از و١ان یا قؼط ةؼائث از و١ان »  4ة ٥کار رٗح ٥اؿث .ةغون ای٤ک ٥جْؼی٘ی از آن ارائ ٥ق٨د.
در کحب ٗ٧ٛی ٠نادی ٙو اصکام قؼط ّغم و١ان یا قؼط ةؼائث  ،در اة٨اب ٠عح ٖٞة ٥م٨رت پؼاک٤غه آ٠غه اؿث٠ .نادی ٙقؼط
ةؼائث  ،در ةاب و١ان دی  ، ٥در ةضخ ّاری٠ ٥ىً ( ٥٣٨١ال و ٛ٣ؼه )  ،در کحاب ةیِ  ،ةضخ اةؼاء از ّی٨ب ٠تیِ ٌ٠ ،ؼح قغه اؿث .در آدار ةؼظی
ٗٛی٧ان ٠ا٤٣غ قیط ٘٠یغ  ،در ةاب ّ٨ٛد ةیِ  ،قؼط ةؼائث ذکؼ قغه اؿث .قیط ً٨ؿی  ،اة ٢ادریؾ  ،ق٧یغ دا٣ی  ،اة ٢ةؼاج ٛ٠ ،غرس اردةیٞی
ّ،ال ٥٠صٞی  ،و ماصب ز٨ا ٦ؼ در ةضخ دیات قؼط ةؼائث و ّغم و١ان ًتیب را ٌ٠ؼح کؼده ا٣غ ١٦ ،چ٤ی ٢ق٧یغ دا٣ی و جْغادی زیاد از
ٗٛی٧ان در و١ان ّاری٠ ٥ى ٥٣٨١و ٠ض ٙٛةضؼا٣ی در ةاب ودیْ ٥قؼط ةؼائث را ذکؼ کؼده ا٣غ .در آدار ٗٛی٧ان ْ٠امؼ ٠ا٤٣غ ا٠ام ظ١ی٤ی ،قؼط
ّغم و١ان در ةاب ّاری ٥آ٠غه و ٠ؼص٨م ظ ٨یی در ةاب ٨٠زتات و١ان و ةاب ّاری٠ ٥ى ٥٣٨١و ؿیغ ٠ض١غ قیؼازی در ةاب ّاری ٥قؼط ٠ؽة٨ر
را ٌ٠ؼح کؼده ان ماصب ز٨ا٦ؼ پارا از ایٗ ٢ؼاجؼ ٧٣اده و قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث در ای٨٠ ٢رد را ْٗٞی ٨١ْ٠لة ٥در ةیّٛ ٢ال ٠یدا٣غ و ةا اؿح٤اد
ةّ ٥ؼف ّٛالء در صٛیٛث ة٨ً ٥ر و٤١ی اؿح٤اد ةّ ٥ؼف ّٛال را در ؿایؼ ٠نادی ٙقؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث جس٨یؽ ٠یک٤غ و ةاب پػیؼش قؼط
5
ّغم ٠ـئٝ٨یث را ةاز ٠یگػارد.
در ص٨ٛق ایؼان  ،قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ة ٥ج٨اٗ ٙةی٠ ٢ـئ٨ل و زیا٣غیغه اصح١اٝی آی٤غه جْتیؼ قغه اؿث ک ٥ة٨٠ ٥زب آن ٠ـئٝ٨یث از
پؼداظث ظـارت ْ٠اف ٠ی ق٨د .در ای ٢ج٨اٗ ٙیکی از دو ًؼف ٚؼارداد ٚ ،ت٨ل ٠ی ک٤غ کً ٥ؼف دیگؼ ٠ـئ٨ل ظـارجی ک ٥اصح١اال ة ٥او وارد
ظ٨ا٦غ کؼد ١٣ ،ی ةاقغ و زیان ةی٤٤غه اصح١اٝی ٚت ٜاز ایساد ظـارت  ،صٌ٠ ٙاٝت ٥زتؼان آن را از ظ٨د ؿٞب ٠ی ک٤غ .ج١ام ٠ـئٝ٨یث ٣اقی
از ّغم ازؼای ٚؼارداد او یا جأظیؼ ٚؼارداد یا ؿ٨ء ازؼای ٚؼارداد  ،پیف از آ٣ک ٥جع ٖٞاز ٚؼارداد رخ د٦غ و ظـارت پیغا ق٨د اؿٛاط و ؿٞب
6
٠ی ق٨د.
گفتبر دوم-هبهيت شرط عذم هسئوليت
قؼوط مضیش در ؿٚ ٥اٝب قؼط ْٗ٣ ، ٜحیس ٥و قؼط م٘ث  ،ةیان ٠ی ق٨د .از ّتارات ةؼظی ٗٛی٧ان قؼط ْٗ١٧ٗ ٜیغه ٠ی ق٨د و
از آدار ةْىی دیگؼ قؼط ٣حیس ٥اؿح٤تاط ٠ی ق٨د .از ّتارات ةؼظی دیگؼ  ٟ٦قؼط ْٗ١٧ٗ ٜیغه ٠ی ق٨د و  ٟ٦قؼط ٣حیس.٥
ماصب ٘٠حاح اٝکؼا ٥٠قؼط ٣حیس ٥را جؼزیش ٠ی د٦غ و ٠ی ٨٣یـغ ٛ٠ ، :ن٨د از قؼط ةؼائث ای ٢اؿث ک ٥اگؼ ٨٠زب و١ان ( وؼر )
پغیغ آ٠غ  ،ص ٙو و١ان داةث ٣ك٨د .چ٤ی ٢ا٠ؼی از ةاب وؼورت ٦یچ ةْغی ٣غارد و کـی ک ٥قؼط کؼده ةایغ ة ٥آن وٗا ١٣ایغ 7.از ّتارات
ةؼظی ٗٛی٧ان  ،قؼط ْٗ١٧ٗ ٜیغه ٠ی ق٨د ،اگؼ چ ٥ة ٥ای٨٠ ٢و٨ع جنؼیش ٣كغه اؿث  .یکی از ٨٣یـ٤غگان ْ٠امؼ  ،قؼط یاد قغه را قؼط
ْٗ٠ ٜی دا٣غ و جنؼیش ٠ی ک٤غ  :قؼط ةؼائث ة ٥ای٤ْ٠ ٢اؿث ک ٥اگؼ و١ان پغیغ آیغ  ،ةی١ار ٠حْ٧غ ٠ی ق٨د ک ٥آن را ٌ٠اٝت٣ ٥ک٤غ و در واِٚ
ةؼائث گ ٥٣٨قؼط جؼك ْٗ ٜصٚ٨ٛی اؿث.
از ّتارات ةؼظی از ٗٛی٧ان ٠ا٤٣غ ٠ض ٙٛاردة یٞی  ٟ٦قؼط ْٗ ٜاؿح٤تاط ٠ی ق٨د و  ٟ٦قؼط ٣حیس .٥ایكان ذی ٜروایث ؿک٣٨ی ٠ی
٨٣یـغ٠ « :ؼزِ االةؼاء ّغم ا١ٝؤاظػه و ّغم ؿ٨ٛط ص ٨ٝ ٙصن ٜو ال اؿحتْاد ٗی ٝؽوم اٗ٨ٝاء ة ٥ة٤ْ١ی ّغم دت٨ت ص ٙصی٤ئػ أو أ ٥٣یذتث و
یـٛي ٗ ،ال یک٨ن اؿٛاًا ١ٝا ٝیؾ ةذاةث» .8
ةُ٣ ٥ؼ ٠ی رؿغ ک ٥قؼ ط ةؼائث از گ ٥٣٨قؼط ْٗ ٜةاقغ ؛ ة ٥ای٤ْ٠ ٢ا ک٠ ٥حْ٧غ یا ٠حْ٧غ ٥ٝدر وٚ ٢١ؼارداد قؼط ٠ی ک٤غ ک ٥آن را
ٌ٠اٝت٣ ٥ک٤غ و در وا ، ِٚقؼط ةؼائث ّ٨٣ی جؼك ْٗ ٜصٚ٨ٛی اؿث .
1

٣ .ک٨ئی٠،ض١غ،قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث (ٌ٠ا ٥ْٝجٌتیٛی)٣،كؼ ٠یؽان،ج٧ؼان ،چاپ اول،1390،ص 15
2
ٛ٠ .غس اردةیٞی ٠ ،ض١غ ٠ ،س ِ١ا٘ٝائغه و اٝتؼ٦ان ٗی قؼح االرقاد االذ٦ان ٨٠،ؿـ٣ ٥كؼ اؿال٠ی ، ، 1412 ، ٟٚ ،زٞغ  ،1ص374؛ة ٜٛ٣ ٥از ٣ک٨ئی
٠،ض١غ،قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث،ص16
3
ّ .ال ٥٠صٞی  ،صـ ٢ة ٢ی٨ؿٖ  ،جضؼیؼاالصکام ٨٠ ، 1422 ،ٟٚ ،ؿـ ٥ا٠ام مادق  ،ج ، 5ص214؛ة ٜٛ٣ ٥از ٣ک٨ئی ٠،ض١غ،قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث،ص 16
4
ً .تاًتائی یؽدی ٠ ،ض١غ کاَ ،ٟصاقی٠ ٥کاؿب ٨٠ ،1378 ،ٟٚ ،ؿـ ٥اؿ١اّیٞیان  ،ج ، 19ص87؛ة ٜٛ٣ ٥از ٣ک٨ئی٠ ،ض١غ ،قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ،ص 16
5
 .ا٠ام ظ١ی٤ی  ،جضؼیؼ ا٨ٝؿی، ٥ٞا٣حكارات ٨٠ؿـ ٥اؿ١اّیٞیان  ، 1409 ،ٟٚ،زٞغ  ، 1ص 594
6
 .زْ٘ؼی ٤ٝگؼودی ٠ ،ض١غ زْ٘ؼ  ،دوره ص٨ٛق ٠غ٣ی  ،ص٨ٛق جْ٧غات  ،ا٣حكارات گ٤ر دا٣ف ،1354،زٞغ  ،1چاپ  ،1ص318
7
ّ .اٞ٠ی  ،ؿیغ ٠ض١غ ز٨اد٘٠،حاح اٝکؼا٨٠، ٥٠ؿـ٣ ٥كؼ اؿال٠ی ، 1428 ،ٟٚ،٥زٞغ  ،19ص803
8
 .اردةیٞی،اص١غ ٠،س ِ١ا٘ٝائغه واٝتؼ٦ان٨٠،ؿـ٣ ٥كؼ اؿال٠ی 1416،ٟٚ،؛ة ٜٛ٣ ٥ا ز امٕؼی ٠،ض١غ ز٨ادٛ٠،ا ٥ٝقؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث در ٗ ٥ٛا٠ا٠ی ٥وص٨ٛق
إٗا٣ـحان،پایگاه جعننی ٨٣ر٠گؽ،ق١اره 1390،4
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٠ا٦یث قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث را ٠ی ج٨ان ة٨٤ّ ٥ان یک قؼط وّٛ ٢١غ اؿح٤تاط کؼد .ة٤اةؼای ٢قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ٠ ،ا٦یحا قؼًی
اؿث ک ٥در وّٛ ٢١غی ٚؼار داده ٠ی ق٨د و ة٨٠ ٥زب آن ٠ـئ٨ل از پؼداظث ظـارت ْ٠اف ٠ی ق٨د  ،ة ٥گ ٥٣٨ای ک٘٣ ٥ؾ اٝحؽام ّٛغی
٨٤٠ط و ٨٠ک٨ل ة ٥آن ١٣ی گؼدد ،ةٞک ٥در ادؼ ا٣غراج قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث در ّٛغ راةٌ ٥ای ةی ٢قؼط و ّٛغ ة ٥وز٨د ٠ی آیغ و ای ٢راةٌ ٥ةی٢
ّٛغ و قؼط  ،راةٌ ٥ام ٜو ٗؼع اؿث ، .قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ة٨٤ّ ٥ان یکی از ا٨٣اع قؼط وّٛ ٢١غ  ،جاةِ اصکا٠ی اؿث کٗ ٥ن ٜچ٧ارم
ٚا٨٣ن ٠غ٣ی در ةاب قؼوط وّٛ ٢١غ ٛ٠ ،ؼر کؼده اؿث و آن ّتارت اؿث از رةي ةی ٢قؼط و ّٛغ  ٥٣ ،جٛییغ و ا٣اًّٛ ٥غ ةؼ قؼط  ،ة٥
قؼصی ک ٥گػقث .در ای ٢م٨رت ٠ی ج٨ان گ٘ث ک ٥در ادؼ قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ٤٠ ،غرج در ٚؼارداد  ،ام ٜجْ٧غ ٛ٠یغ و ٨٤٠ط ة ٥قؼط ّغم
٠ـئٝ٨یث یا صػف و امالح ١٣ی ق٨د و ٠تا٣ی و ارکان و قؼایي اؿاؿی ّٛغ جٕییؼ ١٣ی ک٤غ ،ةٞک ٥جْ٧غ ایساد قغه و ٠تا٣ی و ارکان ظ٨د را
دارد و ةا قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث  ،ام ٜجْ٧غ ة ٨ٚ ٥ت و اّحتار ظ٨د ةاٚی اؿث و مؼٗا ٠ـئٝ٨یث ٣اقی از ٛ٣ه جْ٧غ از ةی ٢رٗح ٥و ٠ـئ٨ل ،از
1
پؼداظث ظـارت ْ٠اف ٠ی ق٨د.

فصل دوم-هجبنی فقهی و حقوقی اعتجبر یب عذم اعتجبر شرط عذم هسئوليت
گفتبر نخست-هجبنی حقوقی صحت شرط عذم هسئوليت
ةؼای ج٨زی ٥صٚ٨ٛی قؼط ّغم ٠ـؤوٝیث ّالوه ةؼ ام ٜآزادی اراده ة ٥ةؼظی ٨٠اد ٚا٣٨٣ی ة ٥قؼح زیؼ٠ی ج٨ان اؿح٤اد ٨١٣د .

الف .هبده  386قبنوى تجبرت
ٚا٨٣ن جسارت کك٨ر گؼ چّ ٥غ١٠ـئٝ٨یث کٞی ٠حنغی ص ٜ١و ٜٛ٣را ٚت٨ل ٣کؼده وٝی ا٣ح٧ای ٠اده ٛ٠ 386ؼر داقح ٥اؿث« ٚ :ؼارداد
ًؼٗی٠ ٢یج٨ا٣غ ةؼ٠یؽان ظـارت ٠تٕٞی ک١حؼ یا زیادجؼ از ٚی١ث ٠ال اٝحساره ْ٠ی ٢ک٤غٝ » .ػا ة ٥ای ٢جؼجیب ٠حنغی ص ٜ١و٠ ٜٛ٣یج٨ا٣غ ةا
جْیی٠ ٢ت ٓٞک١ی ظ٨د رااز ٚیغ ٠ـئٝ٨یث ر٦ا ک٤غ.ةّ ٥تارت دیگؼ قؼط کا٦ف ٠ـئٝ٨یث ٨٠رد ٚت٨ل وا ِٚقغه اؿث .
ة -هبده  381قبنوى تجبرت
در ای٠ ٢اده ٛ٠ؼر گؼدیغه اؿث « اگؼ ّغل ة٤غی ّیتُا٦ؼ داقح ٥ةاقغ و٠حنغی ص ٜ١و  ٜٛ٣ةار ةغون ٚیغ ّغم ٠ـئٝ٨یث ٚت٨ل کؼده
ةاقغ ٠ـئ٪٨واری ظ٨ا٦غ ة٨د » .ة٤اةؼای٠ ٢حنغی ص ٜ١و ٜٛ٣درم٨رجی ٠ـ٨ول آواری ظ٨ا٦غ ة٨د ک٠ ٥اٝؼا ةغون ٚیغ ّغم ٠ـئٝ٨یث ٚت٨ل
کؼده ةاقغ و ٨٧٘٠م ٠عا ٖٝآن چ٤ی ٢اؿث ک ٥در م٨رجٛتٝ٨ی ةا ٚیغ ّغم ٠ـئٝ٨یث ٠ـئ٨ل آواری ٣ع٨ا٦غ ة٨د .
ج  -هبده  232قبنوى هذنی
ای٠ ٢اده ٛ٠ؼر ٠یدارد « :اگؼ در وْ٠ ٢١ا ٥ٞ٠قؼط قغه ةاقغ ک ٥در م٨رت جع٠ ٖٞحع١٘ٞتٕٞی ة٨٤ّ ٥ان ظـارت جادی١٣ ٥ایغ صاکٟ
١٣یج٨ا٣غ او را ة ٥ةیكحؼ یا ک١حؼ از آ٣چٞ٠ ٥ؽم قغه اؿث ٠ضک٨م ک٤غ .
ة٤اةؼای ٢پػیؼش وز ٥اٝحؽام ٣یؽ ةّ٨٣ ٥ی پػیؼش قؼط ّغ١٠ـئٝ٨یث جٛٞی ٠یگؼدد .ةا جْیی ٢وز ٥اٝحؽام ٠حْ٧غ ظ٨د را از ٠ـئٝ٨یث
ةیكحؼْ٠ ،اٗ١یک٤غ و از ای ٢ةاةث ّ٨٣ی قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ق١ؼده ٠یق٨د و ةا وز٨د ج٘اوت ةی ٢قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث و وز ٥اٝحؽام ،درصاٝی
ک٠ ٥یؽان ظـارجی ک ٥وارد ٠یق٨د از ٠ت ٓٞوز ٥اٝحؽام ةیكحؼ ةاقغ ةا قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ٌ٤٠ت٠ ٙیگؼدد .
د –هبده  436قبنوى هذنی
٠اده ٚ 436ا٨٣ن ٠غ٣ی چ٤یٛ٠ ٢ؼر ٨١٣ده اؿث ک « ٥اگؼ ةایِ از ّی٨ب ٠تیِ جتؼی کؼد٦تاقغ ة ٥ای ٢ک٧ّ ٥غه ّی٨ب را از ظ٨د ؿٞب
کؼده یا ةا ج١ام ّی٨ب ة٘ؼوقغ ٠كحؼی در م٨رت َ٨٧ر ّیب ص ٙرز٨ع ة ٥ةایِ ٣ع٨ا٦غ داقث».
در ای٠ ٢اده ا٠کان ؿٞب ٨١٣ن ٠ـئٝ٨یث ّی٨ب کاال پیف ةی٤ی قغه اؿث و ای٠ ٢اده قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث را مضیش دا٣ـح ٥اؿث .
ه -هبده  448قبنوى هذنی
ًت٠ ٙاده ٚ 448ا٨٣ن ٠غ٣ی« :ؿ٨ٛط ج١ام یا ةْىی از ظیارات را ٠یج٨ان وّٛ ٢١غ قؼط ٨١٣د» .در م٨رجی کً ٥ؼٗیْ٠ ٢ا٥ٞ٠
ؿ٨ٛط ظیارات را قؼً١٤ای٤غ ،در وا٠ ِٚـئٝ٨یث ظ٨د را از ای ٢ةاةث ؿٞب ٨١٣ده ا٣غ .ة٤اةؼای ٢قؼط ؿ٨ٛط ج١ا٠یا ةؼظی ازظیارات ّ٨٣ی قؼط
ّغم ٠ـئٝ٨یث ٠یةاقغ .
و  -هواد  752و  754قبنوى هذنی
ًت٠ ٙاده ٚ 752ا٨٣ن ٠غ٣ی« :مٞش ١٠ک ٢اؿث یا در ٨٠رد رِٗ ج٤از ع ٨٠ز٨د و یاز٨ٞگیؼی از ج٤ازع اصح١اٝی در ٨٠رد ْ٠ا ٥ٞ٠ؤیؼآن
وا ِٚق٨د » .ة٤اةؼای ٢و٨ٚع ج٤ازّىؼورجی ٣غارد و اگؼ ز٠ی ٥٤ایساد دّ٨ا ةاقغ ةا اْٛ٣اد مٞش از ةؼوز ٣ؽاع پیف گیؼی١یق٨د  .قؼط ّغم
٠ـئٝ٨یث ّ٨٣ی مٞش و ٠كؼوع ظ٨ا٦غة٨د٤٠ ،ح٧ی ١٦ا٨ٌ٣رک ٥در ٠اده ٛ٠754ؼرقغه اؿث ٦ؼ مٞش ٣اٗػ اؿث زؽ مٞش ةؼ ا٠ؼی کٔ ٥یؼ٠كؼوع
ةاقغ .
 . 1کاج٨زیان ٣ ،امؼ  ،اٝؽام ٦ای ظارج از ٚؼارداد  ،ا٣حكارات دا٣كگاه ج٧ؼان  ،1368،ص،717چاپ8
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ز  -هواد  495و 496قبنوى هجبزات اسالهی هصوة 1392
ةؼ اؿاس ٠اده ٚ 495ا٨٣ن ٠سازات اؿال٠ی زغیغ ٦« :ؼگاه پؽقک در ْ٠اٝساجی ک ٥ا٣سام ٠ی د٦غ ٨٠زب ج ٖٞیا مغ ٥٠ةغ٣ی
گؼدد،وا ٢٠دی ٥اؿث ٠گؼ آ٣ک ٜ١ّ ٥او ٌ٠اةٛ٠ ٙؼرات و٨٠ازی٤ٗ ٢ی ةاقغ ،یا ای٤کٚ ٥ت ٜاز ْ٠اٝس ٥ةؼائث گؼٗح ٥ةاقغو٠ؼجکب جٛنیؼی ٟ٦
٣ك٨دوچ٤ا٣چ ٥اظػ ةؼائث از ٠ؼیه ة ٥دٝی٣ ٜاةا ٓٝیا ٠س٨٤ن ة٨دن او ة ٥دٝی ٜةی٨٧قی و٠ا٤٣غ آن ١٠ک٣ ٢گؼدد،ةؼائث از وٝی ٠ؼیه جضنی٠ ٜی
گؼدد .و١٦چ٤ی ٢در ٠اده  496ةیان داقح ٥اؿث:پؽقک در ْ٠اٝساجی ک ٥دؿح٨ر ا٣سام آن را ة٠ ٥ؼیه یا پؼؿحار یا ٠ا٤٣غ ان ٠ی ١٣ایغ،در
م٨رت ج ٖٞیا مغ ٥٠ةغ٣ی وا ٢٠اؿث ٠گؼآ٣کٌ٠ ٥اة٠ ٙاده  495ایٚ ٢ا٨٣ن ةؼائث صام ٜکؼده ةاقغ .از ٨٠اد ٚا٣٨٣یک ٥ة ٥آ٧٣ا اقاره قغ ٠ی
ج٨ان مضث قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث را اؿح٘اده کؼد وٝی در ة٤غ ٠8ادهٚ 54ا٨٣ن دریایی قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ةاً ٜدا٣ـح ٥قغه اؿث ،در ای٢
٠اده ٛ٠ؼر قغه اؿث ٚ :یغ ٦ؼ گ ٥٣٨قؼط یا ج٨اٗ ٙدر ٚؼارداد ةارةؼی  ،ة٨ُ٤٠ ٥ر ؿٞب ٠ـئٝ٨یث ٠حنغیتارةؼی یا کكحی یا ٠ضغود کؼدن
٠ـئٝ٨یث ٠ؽة٨ر  ،در ٨٠رد ٗٛغان ةار یا ظـارات وارد٦ت ٥آن ٣اقی از ٔ٘ٞث و جٛنیؼ و یا جـا٠ش در ا٣سام وَایٖ و جْ٧غات ٠نؼص ٥در ای٢
ةاً ٜو ةال ادؼ ظ٨ا٦غ ة٨د .
ةایغ ج٨ز ٥داقث ک٠ ٥اده  54قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث را ة٨ً ٥ر کٞی ةاً٣ ٜغا٣ـح ٥اؿث ةٞک ٢٤ٛ٠ ٥در مغد آن ة٨ده اؿث جا از ٗؼار
٠حنغی ةارةؼی از٠ـئٝ٨یث ازؼای جکاٝیٖ ٚا٣٨٣ی ٠نؼح در ٚا٨٣ن ز٨ٞگیؼی ک٤غ و قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ٣ـتث ة ٥آ٧٣ا را ةال ادؼ دا٣ـح ٥اؿث
و صحی ظ٨د ای٠ ٢اده ٠ی ج٨ا٣غ دٝی ٜپػیؼش مضث قؼط ّغ١٠ـئٝ٨یث ةاقغ چؼا ک١٠ ٥ک ٢اؿث قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ٣یؽ در م٨رت ٔیؼ
٤٠ن٘ا ٥٣ة٨دن ،جض١یٞی ة٨دن و ٔؼری قغن و ةؼظی قؼایي دیگؼ ةاً ٜو ٔیؼ ٚاة ٜاؿح٤اد ةاقغ.

گفتبر دوم-هجبنی فقهی
ثنذ نخست-هجبنی فقهی صحت شرط ثرائت
دیغگاه ٗٛی٧ان پیؼا٨٠ن قؼط یاد قغه ة ٥دو دؿح ٥جٛـی٠ ٟی ق٨د :اکذؼیث ٗٛی٧ان ٚائ ٜة ٥مضحكؼط ٦ـح٤غ و جْغاد ٞٚیٞی ٚائ ٜة٥
ةٌالن ا٣غ٨٠ .اٗٛان ْ٠حٛغ٣غ ک ٥ام ٜاوٝی اّحتار قؼط اؿثّ ،غم ٨٘٣ذ و یا ّغم مضث آن در ةؼظی ٨٠ارد ٣اقی از ٗٛغان قؼایي ٨٘٣ذ و
مضتث ٠ی ةاقغ ٥٣ ،ای٤کٛ٣ ٥ل از ظ٨د قؼط ةاقغ .دٝی ٜاّحتار قؼط ةؼائث٨ٚ ،اّغ کٞی صاک ٟةؼ ز٨از و مضث ٚؼار داد٦اؿث .ای٨ٚ ٢اّغ
کٞی جضث ّ٨٤ان «اوٗ٨ا ةا٨ْٛٝد»ٚ« ،اّغه قؼوط»و«ٚاّغه جـٞیي» آ٠غه اؿث ک ٥ةؼآی٤غ آ٧٣ا رؿ١یث امٞی آزادی اراده اؿث.
 .1عووم «اوفوا ثبلعقود»
کـا٣ی ک ٥قؼط ةؼا٣ث را مضیش ٠ی دا٤٣غ ،ةؼای اّحتار ای ٢قؼط ة٨١ّ ٥م آی ٥قؼی٘: ٥یاای٧ااٝغی٤آ٨٤٠ااوٗ٨اةا٨ْٛٝد اؿح٤ادکؼده ا٣غ.
٠ؼص٨م ٛ٠غس اردةیٞی ،در ةاب قؼط ةؼا٣ث از ّی٨ب ٠تیِ وّٛ ٢١غ ةیِ ،وٗای ة ٥ای ٢قؼط را ة ٥دٝی« ٜاوٗ٨ا ةا٨ْٛٝد» ةؼ ًؼٗی ٢الزم
٠یغا٣غ .2ماصب ز٨ا٦ؼ٣یؽدرةضخ ٠ـٌٛات ظیار٠سٞؾ،قؼط ؿ٨ٛط ظیار٠سٞؾ دروّٛ ٢١غراة ٥دٝی(ٜاوٗ٨اةا٨ْٛٝد) مضیش دا٣ـح ٥اؿث ،گؼ
چ  ٥در ٤ْ٠ا ٘٠اد آی ٥اصح١االت زیادی در کحب ٗ٧ٛی ذکؼ قغه ،یک اصح١ال ای ٢اؿث ک٠ ٥ؼاد از ّ٨ٛد ّٛ ٥١٦غ٦اؿث ،وآی ٥دالٝث دارد
ةؼوز٨ب ّ ٜ١ةؼٛ٠حىای ٦ؼّٛغی ک٠ ٥ؼدم آ٣ؼا ْٛ٤٠غ ٠ی ؿاز٣غ .اصح١ال دیگؼای٤ک٠ ٥ؼادازّ٨ٛدّٛ،غ٦ایی اؿث ک٠ ٥ؼدم درةی ٢ظ٨دقان
ْٛ٤٠غ٠ی ؿاز٣غٔ،یؼازّ٨ٛد ٠حغاول ٗ٧ٛی.3
1

 .2قبعذه شروط
یکی دیگؼ از ٨ٚاّغ ٗ٧ٛی ٨٠رد اؿح٤اد ةؼ اّحتار «قؼط ةؼائث» در ٗٚ« ٥ٛاّغه قؼوط»اؿث ٠،ـح٤غ ٚاّغه ،صغیخ ٠ك٨٧ر «ا١ٝـ٨١ٞن
ّ٤غ قؼوً »ٟ٧و «ا٨٤٠٨١ٝن ّ٤غ قؼوً » ٟ٧اؿث4اکذؼ ٗٛی٧ان ةؼای اّحتار قؼط ةؼائث ة٨١ّ ٥م ایٚ ٢اّغه ج١ـک زـح ٥ا٣غ ،ة ٥ویژه در
٨٠رد قؼط ةؼائث ًتیبٛٗ ،ی٧ان ةاالج٘اق ةٚ ٥اّغه قؼوط اؿح٤اد ٨١٣ده ا٣غ .ظالم ٥ای٤ک٨٠ ٥اٗٛان قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ْ٠حٛغ٣غ٨١ّ:م ٚاّغه
قؼوط قا ٜ٠قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ٠ی ق٨د.5

.1ؿ٨ره ٠ائغه .1
 .2اردةیٞی ،پیكی ٢ص 427/8
٣ .3ؼاٚی،اص١غ٨ّ،ایغاالیام٠،ؼکؽا٤ٝكؼ اٝحاؿِ ١ٝکحب االّالم االؿال٠ی، 1417،ص ،16ج1
 .4صؼ ّاٞ٠ی ٠،ض١غ ة ٢صـ ،٢وؿای ٜاٝكیْ،٥داراصیاء اٝحؼاث اْٝؼةی،ةیؼوت، 1413 ،ص ، 16/18ج12
٠ .5کارم قیؼازی ٣،امؼ،ا٨ٛٝاّغ ا٧ٛ٘ٝی٠،ٟٚ، ٥غرؿ ٥ا٠یؼا٤٠٨١ٝی،1379،٢چ،5
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 .3قبعذه تسليط
یکی دیگؼ از ٨ٚاّغ ْ٠حتؼ ٗ٧ٛیٚ ،اّغه جـٞیي اؿث کً ٥ؼٗغاران مضث قؼط ةؼائث ة ٥آن ج١ـک ٨١٣ده ا٣غ .ماصب ز٨ا٦ؼ در ةضخ
رٗ ،٢٦ؼّی را ٌ٠ؼح ٠یـازد :اگؼ کـی ٠اٝی را ٔنب ١٣ایغ ،ةْغ ٠اٝک٠ ،ال را ةٔ ٥امب ر ٢٦د٦غ .ر ٢٦گیؼ٣غه وأ ٢٠ج٠ ٖٞال اؿث ،و٩ٝ
اگؼ ٠اٝک و١ان را ؿاٚي ١٣ایغ ،ای ٢اؿٛاط مضیش اؿث .اگؼ کـی ادّا ک٤غ ک ٥ای ٢اؿٛاط مضیش ٣یـث ،چ٨ن اؿٛاط ١ٝا  ٟٝیسب اؿث،
ایكان اؿحغالل ٠ی ک٤غ ک ٥اؿٛاط ص ٙدر م٨رجی ک ٥ذ ٥٠آ٠ادگی و١ان داقح ٥ةاقغ مضیش اؿث .دٝی ٜمضث ٨١ّ ٟ٦م «ا٤ٝاس ٠ـ٨ٌٞن
ّٞی ا٨٠ا)ٟ٧ٝاؿث٠ .1ـح٤غ ٚاّغه ،روایث ٠ؼؿـــ( ٥ٞا٤ٝـاس ٠ـ٨ٌٞن ّٞی أ٨٠ا ))ٟ٧ٝاؿث .الز ٥٠جـٞیٌتؼا٨٠ال ای ٢اؿث ک٨ّٛ ٥١٦ ٥د رازِ
ة ٥آن را ٣یؽ از١االً مضیش ةغا٣ی 2. ٟپؾ ٣حیسٚ ٥اّغه جـٞیي ز٨از اؿٛاط ص ٙو مضث قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث اؿث.
ثنذ دوم-هجبنی فقهی ثطالى شرط ثرائت
٠عا٘ٝان قؼط ةؼائث ،ةؼ ّغم أّحتار .قؼط یاد قغه ة ٥دالی ٜذی ٜج١ـک ٨١٣ده ا٣غ:
الف-لسوم اثراء هوب لن یجت
3

١٧٠حؼی ٢قایِ جؼی ٢دٝی ،ٜةؼ ّغم أّحتار و ٨٘٣ذ قؼط ةؼائث ک ٥در ٌٗ٠ ٥ٛؼح قغه (ٝؽوم اةؼاء ١٠ا  ٟٝیسب) اؿث ؛ ٗٛی٧ان ةؼای
ةٌالن«قؼط ّغم و١ان»یا«قؼط ةؼا٣ث»ة ٥اةؼاء١٠ا  ٟٝیسب اؿح٤ادکؼده ا ٣غ،ة ٥ای٤ْ٠ ٢اک ٥قؼط ّغ م و١ان یک ٨٣ع اةؼاء١٠ا  ٟٝیسب
اؿث؛ اةؼاء ١٠ا  ٟٝیسب ةاً ٜاؿث ،پؾ قؼط ّغم و١ان  ٟ٦ةاً ٜاؿث.4
ّٛال اؿٛاط صٚ ٙت ٜاز دت٨ت ةاً ٜاؿث .وٝی اؿٛاط ص ٙدر ٠ض ٜدت٨ت ٠اْ٣ی ٣غارد و از ٣اصی ٥از١اع اگؼ ٛ٠حىی قؼط وز٨د
داقح ٥ةاقغ .اؿٛاط اقکاٝی ٣غارد .ا٠ا در ٨٠رد قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث٠ ،ا  ٟٝیسب مغق ١٣ی ک٤غ ،چ٨ن ٛ٠حىی (ّٛغ ) ٠ـئٝ٨یث وز٨د دارد
ةُ٣ ٥ؼ ةؼظی از ٗٛی٧ان  ،چیؽی کٛ٠ ٥حىی آن اک٨٤ن وز٨د دارد ،و ظ٨دش ةْغاً ٠ض٠ ٙٛی ق٨د اؿٛاط آن در ٠ض ٜدت٨ت و در ز٠ان وز٨د
آن ( آی٤غه) اقکال ٣غارد 5.ة٤اةؼای ،٢قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث در وا ِٚاةؼاء از دی٤ی اؿث کٛ٠ ٥حىی آن ایساد قغه اؿث ،چ٨ن ٚؼارداد ٨٠زغ
جْ٧غاجی اؿث کٛ٣ ٥ه آ٧٣ا ة٠ ٥ـئٝ٨یث ًؼف ٚؼار داد ٤٠سؼ ٠ی ق٨د .و٨ٚع زیان ،قؼط ایساد ٠ـئٝ٨یث اؿث ،و اةؼاء از دی٤ی ک ٥ؿتب آن
ایساد قغه مضیش اؿث  ،زیؼا ةازگكث ؿ٨ٛط و١ان ،ة ٥ؿ٨ٛط آن در ٠ؼجت ٥وز٨دش ٠ی ةاقغ ،ةٌالن أةؼاء ١٠ا  ٟٝیسب  :در زایی اؿث ک٥
 ٥٣اقحٕال ذ ٥٠ةاقغ و  ٥٣ؿتب آن صام ٜقغه ةاقغ و  ٥٣وؼورجی ةؼ آن داّی ةاقغ.6
ادّای ّغم ٝ٨ْٛ٠یث در اؿٛاط ظیار ٨٤١٠ع اؿث ،چ٨ن ٠اْ٣ی از ُ٣ؼ ّٛال وز٨د ٣غارد ک ٥یکی ا٠ؼ اّحتاری را ا٣كاء ک٤٤غ ک٨٤٦ ٥ز
داةث ٣كغه اؿث ،زیؼا ّٛال در اّحتار چ٤ی ٢آ٠ؼی ٠اْ٣ی ١٣ی ةی٤٤غ.
ة-هجهول ثودى هورد شرط
یکی از قؼایي امٞی ٨٠رد ْ٠ا ٥ٞ٠و ٚؼارداد٦ا ةُ٣ ٥ؼ ٛٗ ٥١٦ی٧ان٨ْٞ٠ ،م ة٨دن ٨٠رد ْ٠ا ٥ٞ٠اؿث .چ٤ا٣چ٨٠ ٥رد ْ٠ا٠ ٥ٞ٠ت ٟ٧ةاقغ،
ْ٠اٗ ٥ٞ٠اؿغ اؿث ،در ٨٠رد قؼوط وّٛ ٢١غ ٣یؽ٨ْٞ٠ ،م ة٨دن از قؼایي مضث قؼط اؿث .پیا٠تؼ (ص) از ْ٠أ ٥ٞ٠ؼری ٧٣ی ٨١٣ده
اؿث؛ةؼظی قؼط ٠س٨٧ل را ظالف کحاب دا٣ـح ٥و ٚائ ٜة ٥ةٌالن آن ٠ی ةاق٤غ.7
ا٠ا در ٗ ٥ٛا٠ا٠ی٠ ،٥ك٨٧ر ٗٛی٧ان ا٠ا٠ی ٥ةؼائث از ص٠ ٙس٨٧ل را زایؽ ٠یغا٤٣غ .چ٣٨ک ٥در اةؼاء از ص٣ ٙا٨ْٞ٠م ٣ؽاّی پیف ١٣ی آیغ.
وٝی قیط ً٨ؿی ٚائ ٜةّ ٥غم مضث قغه اؿث.

فصل سوم-هوارد ثطالى شرط عذم هسئوليت
1

قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ام٨الً ٠عا ٖٝةا ٛ٠حىای ذات ّٛغ ٣یـث  .ج٧٤ا ٠ـئٝ٨یث ٣اقی از ا٣سام ٣غادن جْ٧غ ةا ج٨اًٗ ٙؼٗیّٛ ٢غ از
٠حْ٧غ ؿٞب ٠ی ق٨د و ةٛی ٥آدار ّٛغ ة ٥اّحتار ظ٨د ةاٚی ٠ی ٠ا٣غ.
٣ .1س٘ی٠،ض١غ صـ، ٢ز٨ا٦ؼاٝکالم ةیؼوت ،داراٝضیاءاٝحؼاث اْٝؼةی، 1981،ص  228 /25
 .2ا٣ناری ،پیكی،٢ص  62 / 5
.3اردةیٞی ،پیكی،٢ص  140/14
٣.4س٘ی ،پیكی 47/43 ٢
 .5یؽدی ،پیكی،1378 ، ٢ص  87/2
٠ .6یؼزای ١ٚی٠ ،یؼزا اة٨اٛٝاؿ،ٟزا ٥ْ٠اٝكحات ٨٠،ؿـ ٥کی٧ان،1371،ص  84/ 3

 .7ظ١ی٤ی ١٦ان ،ص125/2
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ج٧٤ا در ٨٠اردی کٚ ٥ا٨٣ن مؼیضاً قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث را ةاً ٜو ٨٤١٠ع اّالم کؼده یا ةُ٣ ٥ؼ دادگاه ةاً ٜجكعیل داده ق٨د ،قؼط
ّغم ٠ـئٝ٨یث اّحتار٣غارد٨٠ .ارد ذی ٜاز ز٨٠ ٥ٞ١اردی ٦ـح٤غ ک ٥قؼط ّغم ٠ـؤوٝیث اّحتار ٣غارد.
گفتبر نخست-فوت و صذهبت ثذنی
در ٗ ٥ٛصٍ٘ و ؿال٠ث ٘٣ؾ اّ ٟاز زان و ّى ٨و دِٗ از ٘٣ؾ ٠ضحؼ ، ٥٠ة ٥ز٧ث ا١٦یث ازح١اّی آن از ةؽرگحؼن ٠ناٝش ازح١اّی
3
و از ا ٟ٦وازتات و ٛ٠غم ةؼ وازتات دیگؼ و وز٨ب آن ٨٠رد از١اع اؿث .
قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث در ٚتال ٗ٨ت یا مغ٠ات ةغ٣ی ٠ ،ك٨١ل ة٤غ ٠ 3اده ٚ 232ا٨٣ن ٠غ٣ی ة٨ده و ةایغ ةاً ٜق٤اظح ٥ق٨د و ٠حاةْث
ٚا٨٣ن ٠غ٣ی از ٨٠ازی٧ٛٗ ٢ی در ز٠ی ٥٤قؼوط وّٛ ٢١غ  ،قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث در ٚتال ٗ٨ت یا مغ٠ات ةغ٣ی از ٠نادی ٙة٤غ ٠ 3اده 242
ٚا٨٣ن ٠غ٣ی و قؼًی اؿث ٣ا٠كؼوع و ٔیؼ ٚا٣٨٣ی و در ٣حیس ٥ةاً ٜق٤اظح٠ ٥ی ق٨د  .ةؼظالف ا٨٠ر ٞٞ٠ی کٚ ٥اة ٜزتؼان ٦ـث وٝی ج ٢و
4
روان ا٣ـان قؼیٖ جؼ از آن اؿث ک ٥در ةازار داد و ؿحغ وارد ق٨د.
ٚا٨٣ن دریایی ایؼان در ٗن٦ ٜكح ٟو در ٨٠رد ص٠ ٜ١ـاٗؼ در ٠اده  ، 118ةٌالن قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث در ٚتال ٠ـاٗؼ را پیف ةی٤ی
کؼده اؿث ،و ة٨٠ ٥زب ٠اده  32و١ی »A« ٥١ک٨٤ا٣ـی٨ن ٠ؼة٨ط ة ٥ص ٜ١و  ٜٛ٣ةی ٢اٞٞ١ٝی از ًؼی ٙراه آ ٢٦ک ٥در ٨٠رد ص٠ ٜ١ـاٗؼ از
ًؼی ٙراه آ ٢٦ةضخ ٠ی ک٤غ  ،و ایؼان در ؿال  1985( 1364م) ة ٥آن ٞ٠ض ٙقغه اؿث  5،قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ةاً ٜوةالادؼ ظ٨ا٦غ ة٨د وٝی
ای ٢ةٌالن جادیؼی دراّحتار ٚؼارداد ص٣ ٜ١ع٨ا٦غ داقث.
قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ج٨اٗ ٙةؼ وارد کؼدن یا جس١ی ٜمغ٠ات ةغ٣ی ١٣ی ةاقغ  .ةٞک ٥ج٨اٗٛی اؿث ک ٥ة٨٠ ٥زب آن در م٨رت ورود
مغ٠ات ةغ٣ی ٠ـئٝ٨یحی وز٨د ٣غاقح ٥ةاقغ ٝ .ک ٢ای ٢اؿحغالل ز٤تُ٣ ٥ؼی دارد و در رویٚ ٥ىایی وارد ٣كغه اؿث .

2

گفتبر دوم-عوذي ثودى خسبرت
در ٨٠اردی ک ٥قعل ة١ّ ٥غ ةاّخ ورود ظـارت ٠ی ق٨د یا آگا٦ا ٥٣ة ٥اّ١اٝی دؿث ٠ی ز٣غ ک ٥در ُ٣ؼ ّؼف در صک١ّ ٟغ اؿث ،
قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ١٣ی ج٨ا٣غ از جْ٧غ او ٣ـتث ة ٥زتؼان ظـارت ةکا٦غ.
ةـیاری از ُ٣ام ٦ای صٚ٨ٛی ارجکاب جٛنیؼ ؿ٤گی ٢یا ّ١غه از ؿ٨ی اؿح٤اد ک٤٤غه ة ٥قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث را در صکٛ٣ ٟه ّ١غی
6
ٚؼارداد و ٦ؼ دو را جاةِ صک ٟواصغی دا٣ـح ، ٥در ٣حیس ٥آن را ةاً ٜجٛٞی ٠ی ک٤٤غ
در ٚا٨٣ن جسارت ةؼظالف ٨ٚا٣ی ٢پیف گ٘ح٠ ، ٥اده  391ة ٥جٛنیؼ ّ١غه جنؼیش و ّ٨٤ان کؼده اؿث ک ٥اگؼ ٠ال اٝحساره ةغون ٦یچ
ٚیغی ٚت٨ل و کؼای ٥آن جادی ٥ق٨د  ،دیگؼ دّ٨ی ّٞی٠ ٥حنغی ص ٜ١و  ٜٛ٣پػیؼٗح٣ ٥ع٨ا٦غ قغ؛ ٠گؼ در ظن٨ص جغٝیؾ یا جٛنیؼ ّ١غه.
گفتبر سوم-تذليس
ٚؼارداد ٠ی ج٨ا٣غ از ٠ـئٝ٨یث ٦ای ٠حْارف دو  ٟ٦پی١ان ةکا٦غ ،وٝی ز٨از ا٠کان جٞٛب را ة ٥کـی ١٣ی د٦غ و قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث
١٦ؼاه ةا جغٝیؾ ١٦ا٤٣غ قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث در ةؼاةؼ جٛنیؼ ّ١غی و ةاً ٜاؿث و اؿح٤اد ک٤٤غه ة ٥قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث در م٨رت جغٝیؾ ،
١٣ی ج٨ا٣غ از آن ة٧ؼه ٤٠غ ق٨د .

 .1ا٠ا٠ی ،اؿغاهلل ّ،تغی ،مادق" .جضٞی٠ ٜتا٣ی ٗ٧ٛی صٚ٨ٛی قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ٚؼاردادی "٣ .كؼی٠ ٥سح ِ١آ٨٠زش ّاٝی ،1378، ٟٚق١اره دوم ،ؿال
اول ،ص 93
 « .2و  ٢٠اصیا٦ا ٗکا١٣ا اصیاا٤ٝاس ز١یْ ًا» ؿ٨ره ٠ائغه آی32 ٥
.3

٠ض ٙٛکؼکی  ،زا ِ٠اٛ١ٝامغ ٨٠،ؿـ ٥ال اٝتیث،1410 ٟٚ،ص،359ج2؛ة ٜٛ٣ ٥از ٣ک٨ئی ٠،ض١غ،قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث،ص187

 .4کاج٨زیان ٨ٚ ،اّغ ّ٠٨١ی ٚؼارداد٦ا،ا٣حكارات دا٣كگاه ج٧ؼان ،1394،ج،4ص326
٠ .5ؼازْ ٥ق٨د ة ٥ردیٖ  14از ٗ٧ؼؿث کك٨ر٦ای ّى ٨ک٨٤ا٣ـی٨ن در اؿ٤اد ٠ؼة٨ط ة ٥ص ٜ١و  ٜٛ٣ةی ٢اٞٞ١ٝی از ًؼی ٙراه آ، )COTIF( ٢٦ص  .7ةٜٛ٣ ٥
از ٣ک٨ئی ٠،ض١غ،قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث،ص188
 .6اٗكار،صـ،٢کٞیات ص٨ٛق جٌتیٛی،چاپ چ٧ارم ،ا٣حكارات دا٣كگاه ج٧ؼان،ج٧ؼان ،1355،ص .221
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نتيجه گيري
 -1در  ٥١٦کك٨ر٦ا در یک ٠ضغوده ظامی،اٗؼاد در ٚؼارداد٦ایكان و یا ةْغ از ٚؼارداد ة ٥ج٨اٗ٠ ٙیرؿ٤غ ک٠ ٥ـئٝ٨یث ٠حْ٧غ در
م٨رت جع ّٖٞاز جْ٧غات ٚؼاردادی٤٠ ،ح٘ی ق٨د.از دیغگاه ص٨ٛق ٨٠و٣ ٥ّ٨یؽ چ٤ی ٢قؼًی رواؿث ،چؼاک٦ ٥یچ یک از ٨ٚا٣ی٨٠ ٢و٥ّ٨
ّ٨٤١٠یحی را ةؼای چ٤ی ٢قؼًی ٛ٠ؼر ٨١٤٣ده اؿث .اٝتح ٥در ةْىی ٨٠ارد(٠ا٤٣غ ٛ٣ه جْ٧غ ٣اقی از جٛنیؼ ّ١غی یا جٛنیؼ ؿ٤گی)٢قؼط رِٗ
و کا٦ف ٠ـئٝ٨یث را ةاً٠ ٜیدا٤٣غ.
٨ٚ-2اّغ ٠ؼة٨ط ة٠ ٥ـئٝ٨یث ٚؼاردادی،ة ٥دٝی ٜای٢ک ٥ةؼاؿاس ٤٠اِٗ ظن٨می اٗؼاد ووِ قغه اؿث،زؽء ٨ٚاّغ جک١یٞی اؿث ٥٣
ا٠ؼی؛ةؼ١٦ی٠ ٢ت٤ا،قؼط ٠عا ٖٝةا ٨ٚا٣ی٠ ٢ؼة٨ط ة٠ ٥ـئٝ٨یث ٚؼاردادی،قؼط ٣ا٠كؼوع و ظالف ٚا٨٣ن جٛٞی ١٣یق٨د،در ٣حیس ٥قؼط رِٗ و
کا٦ف ٠ـئٝ٨یث ٚؼاردادی از دیغگاه ص٨ٛق ٣ ٟ٦ا٠كؼوع ٣یـث .
-3ةا ٠الصُ ٥و ةؼرؿی ک٨جا٦ی ک ٥در ز٠ی ٥٤اظالق صـ(٥٤اّٟاز ٨٧٘٠م و ٠نادی٠ ٙعا ٖٝةا آن)ة ٜ١ّ ٥آ٠غ،جؼدیغی ةاٚی ١٣ی٠ا٣غ
ک ٥قؼط رِٗ ٠ـئٝ٨یث ٠عا ٖٝةا اظالق صـ٣ ٥٤یـث؛چ٨ن ٨٠و٨ع اظالق صـ٣ ٥٤كئث گؼٗح ٥از دی،٢اّحٛاداتّ ،ادات و آداب و رؿ٨م اؿث
و ٠ؼدم ظ٨د را ةؼاؿاس ٌٗؼت و ٣ا٨٠س اظالٚیٞ٠،ؽم ة ٥جتْیث از آن ٠یدا٤٣غ،وٝی ٨٠و٨ع ٠ـئٝ٨یث ٚؼاردادی از ّ٨ا ٜ٠ایساد ک٤٤غه اظالق
صـ٣،٥٤اقی ١٣ی ق٨د جا قؼط ٠عا ٖٝآن٠،عا ٖٝاظالق صـ٠ ٥٤ضـ٨ب و در ٧٣ایث ٠عا١١ّ ُٟ٣ ٖٝی ١ٞٚغاد ق٨د،ةٞکٚ ٥ا٨٣ن ٨٧٘٠م و
٠ضغوده آن را ٠كعل کؼده اؿث،و قؼط ظالف آن ةا یغ ٠عاٚ ٖٝا٨٣ن ٠ضـ٨ب و ةؼ ای٠ ٢ت٤ا ةاً ٜق٨د٠.ا  ٟ٦در زای ظ٨د داةث کؼدی ٟک٥
قؼط رِٗ و کا٦ف ٠ـئٝ٨یث ٠عاٚ ٖٝا٨٣ن ٣یـث.
-4ةا ةؼرؿی٦ای الز٠ی ک ٥در ةْغ ٘٣ی ٠تا٣ی ٠عا٘ٝی ٢و ادتات ٠تا٣ی ٨٠اٗٛی ٢ة ٜ١ّ ٥آ٠غ٨ْٞ٠،م قغ،مضث قؼط رِٗ و کا٦ف
٠ـئٝ٨یث را ٠یج٨ان ة٨٤ّ٥ان یک ام ٜپػیؼٗث،چ٨ن داةث کؼدی: ٟ
-1قؼط رِٗ و کا٦ف ٠ـئٝ٨یث،اؿٛاط ٠ا  ٟٝیسب ٣یـث؛
-2ای ٢قؼط جٌتیٛی کا ٜ٠ةا ام ٜپػیؼٗح ٥قغه آزادی اراده در ٗ ٥ٛو ص٨ٛق ٨٠و ٥ّ٨دارد،چ٨ن دو ا٠ؼ ة ٥ادتات رؿیغ :
ا-ٖٝوز٨د ٛ٠حىی(صاک١یث اراده)؛
بّ-غم وز٨د ٠ا(ِ٣یْ٤ی ٠عا٘ٝث ٠٨١ّ ُٟ٣ی)،ک٣ ٥كئث گؼٗح ٥از ٚا٨٣ن و اظالق صـ ٥٤اؿث،ة ٥جْتیؼ دیگؼ  ،داةث کؼدی ٟک ٥قؼط
رِٗ و کا٦ف ٠ـئٝ٨یث ٠ ٥٣عاٚ ٖٝا٨٣ن اؿث و  ٥٣اظالق صـ ٥٤اؿث .
-3قؼط رِٗ و کا٦ف ٠ـئٝ٨یث،ریك ٥در ٤٠اِٗ اٚحنادی زا ٥ْ٠دارد.
-5ة٨٠ ٥زب قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث٠ ,ـئٝ٨یث ٣اقی از ّغم ازؼای ٚؼارداد یا جاظیؼ آن پیف از ای ٢ک ٥جع ٖٞاز ٚؼارداد رخ د٦غ و
ظـارت پیغا ق٨د اؿٛاط و ؿٞب ٠ی گؼدد .ةؼای ادتات مضث قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ٠ی ج٨ان ة ٥روایات و ٨ٚاّغ ٗ٧ٛی اززٚ ٥ٞ١اّغه قؼوط و
جـٞیي اؿح٤اد ٨١٣د ّالوه ةؼ ای ٢در ٠ح٨ن ٚا٣٨٣ی  ِ٤٠و ٧٣ی از ای٤كؼط دیغه ١٣ی ق٨دو اقکاالجی ١٦چ٨ن اؿٛاً١ا  ٟٝیسب ة٨دن ای ٢قؼط
٣یؽ ،وارد ١٣ی ةاقغ؛ چؼا ک٠ ٥حکی ة٣ ٥ل ٣ت٨ده و ّالوه ةؼای ٢صحی ٗ٧ٛا و صٚ٨ٛغان ٦ایی ک ٥آن را ةاً ٜدا٣ـح ٥ا٣غ.
-6قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ٠ ,ا٤٣غ ٦ؼ ٚؼارداد ةایغ١٦ؼاه ٚنغ و ةغون اکؼاه ة٨ده و آ٨ٝده ة ٥ؿ٨ء اؿح٘ادهٗ ،ؼیبٔ ،ؼر و اوؼارّ١غی
٣تاقغو ٨ٚا٣ی ٢ا٠ؼی را ٣یؽ ٛ٣ه ١٤٣ایغ؛ در ٔیؼ ای ٢م٨رت ٣تایغ آن را ٣اٗػ دا٣ـث.اظالل٠٨١ّ ُٟ٣،ی و ٨ٚا٣ی ٢ا٠ؼی از ّ٨ا ٜ٠ک٤حؼل قؼط
ّغم ٠ـئٝ٨یث ة ٥ق١ار ٠ی رو٣غ.
 - 7در م٨رجی ک٠ ٥غی٨ن ٠ؼجکب ّ١غ یا جٛنیؼ ؿ٤گی٣ ٢كغه ةاقغ پػیؼش دّ٨ی ٠ـئٝ٨یث ٧ٚؼی ٨٠زب گك٨دن ةاب ٤٠ازّ ٥و
اجالف وٚث و کا٦ف ارزش درج قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ٠ی گؼدد چؼا ک ٥یکی از آدار  ٟ٧٠قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ةـح ٢ةاب ٣ؽاّ٧ای زؽیی و
ةی٨٧ده و دادن ٗؼمث اةحکار و ْٗاٝیث اؿث و ٤٦گا٠ی ک٠ ٥غی٨ن ّ١غ یا ّ ٜ١درصک١ّ ٟغ ٠ؼجکب ٣كغه اؿث ٣تایغ دّ٨ی ٠ـئٝ٨یث ٧ٚؼی را
٠ـ٨١ع دا٣ـث .در پاؿط ة ٥ای ٢ک ٥آیا ٠ی ج٨ان ة ِ٘٣ ٥قعل داٝخ قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث درج ٨١٣د؟ ةایغ گ٘ث چ٨ن داٝخ از ای ٢قؼط
٤٠حِ٘ ٠ی ق٨د ٠ا٤٣غ جْ٧غ ة ِ٘٣ ٥داٝخ و ة ٥اؿح٤اد اد ٥ٝمضث ٚؼارداد٦ا ٠ا٤٣غ آی ٥قؼی٘ " ٥أٗ٨ا ةا٨ْٛٝد" و ٚاّغه قؼوط ٠ی ج٨ان آن را
مضیش دا٣ـث.
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-8ادؼ قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ٠ا ٤٣غ ؿایؼٚؼارداد٦ای ظن٨می٠ ،ضغود ة ٥قعل زیان دیغه ٣یـث و ةاز٠ا٣غگان ٣یؽ ک ٥ةٚ ٥ائٛ٠ ٟا٠ی او
٠ی ج٨ا٤٣غ درظ٨اؿث زتؼان زیان ک٤٤غ ةایغ ٘٠اد قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث را ٠ضحؼم ق١ار٣غ ١٦.چ٤ی ٢قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث ٗی ٠اةی٠ ٢حْاٞ٠ی٢
ةؼاةؼاقعاص داٝخ ٣یؽ ْ٠حتؼ اؿث و ٤٠اٗاجی ةا ام٣ ٜـتی ة٨دن ٚؼارداد٦ا ٣غارد و ک١حؼی ٢ادؼ قؼط ّغم ٠ـئٝ٨یث آن اؿث ک ٥ةار ادتات را از
دوش ٠غی٨ن جْ٧غ ٚؼاردادی ةؼداقح ٥و ًٞتکار ةایغ جٛنیؼ ّ١غی را ادتات ک٤غ.
-9ا ٠ؼوز ک١حؼ ةازرگا٣ی اؿث ک ٥درةاره ٠ـؤوٝیح٧ای اصح١اٝی آی٤غه ،ظ٨د را ة ٥دؿث جٛغیؼ و ص٨ادث ةـپارد .ة٧حؼی ٢راه ای ٢اؿث ک٥
مْ٤حگؼ یا ةازرگان ٠ـؤوٝیح٧ا را ةی ٥١ک٤غ و ةا پؼداظح٠ ٢تْ٠ ٓٞی٤ی ظ٨د را آؿ٨ده ظاًؼ ؿازد .ای٠ ٢ت٣ ٓٞیؽ در ز٠ؼه ٦ؽی٦٥٤ا ةؼ ًؼف
ٚؼارداد جض١ی٠ ٜی ق٨د و در ٣حیسٚ ٥ی١ح٧ا ةاال ٠ی رود ،در صاٝی ک ٥وز٨د قؼط ّغم ٠ـؤوٝیث از مؼف ٦ؽی٦٥٤ای ةی٠ ٥١ـؤوٝیث
ز٨ٞگیؼی ٠ی ک٤غ و در واً ِٚؼف ٚؼارداد ٛ٣كی را ک ٥ةی ٥١گؼ دارد ة٧ّ ٥غه ٠ی گیؼد ،پ٨ل اواٗی ةاةث ٠عارج ةی١٣ ٥١یپؼدازد و در ةؼاةؼ
ظـارت اصح١اٝی را ٣یؽ پػیؼا ٠ی ق٨د .ة ٥اواٗ ،٥از ةی ٢رٗح٣ ٢گؼا٣ی ٣ـتث ة ٥آی٤غه ةاّخ جك٨ی ٙؿؼ٠ای ٥گػاری و رو ٙ٣یاٗح ٢ةازار جسارت
اؿث.
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