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چكيده
1

شرط پذیرش مسؤوليت و جبران خسارت با توجه به اهميت و كاربردي بودن آن در
قراردادهاي صنعتي داراي جایگاه ویژهاي است .این نهاد بنا بر مطالعاتي كلي كه صورت
گرفته برخاسته از عرف شكل گرفته بين تجار است كه به مرور زمان در حقوق انگلستان و
سایر نظامهاي حقوقي مورد شناسایي قرار گرفته است .ویژگي این نهاد در حقوق كامنال و
تطبيق آن با نظامهاي حقوق نوشته از جمله با مباني موجود در فقه اماميه و حقوق موضوعه
ایران از مسائلي است كه تاكنون به قدر كافي بدان پرداخته نشده است .شروط قراردادي
همواره صراحتاً داللتي بر ایجاد تعهد براي طرف مقابل ندارند ،بلكه مواردي وجود دارد كه
فرد با درج آنها در قرارداد درصدد است كه ذمه خود را از مسؤوليت مبرا ساز ،و بر
مسؤوليت طرف مقابل بيفزاید .این دسته از شروط كه تحت عنوان شرط پذیرش مسؤوليت و
جبران خسارت (كه در مواردي صدق عنوان شرط عدم مسؤوليت نيز بر آن صحيح است) از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آنها یاد ميشود ،از لحاظ نظري اختالفاتي را در بين حقوقدانان ایجاد كردهاند؛ به نحوي كه
در اكثر موارد قيودي در جهت تحدید گستره آنها لحاظ ميگردد و مطلق این شروط در
جهت عدم مسؤوليت مورد قبول قرار نميگيرند .این موضوع در قراردادهاي پيچيده صنعتي
از اهميت بسزایي برخوردار است و بهعنوان یكي از اصلي ترین شروط قراردادي مطرح است
كه بيشترین زمان را در طول دوره مذاكرات قراردادي به خود اختصاصمي دهد .از جمله
نهادهاي مشابه در حقوق ایران و فقه اماميه با این شرط ميتوان به ضمان جریره و تبري از
عيوب اشاره كرد كه در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
واژگان كليدي :شرط پذیرش مسؤوليت و جبران خسارت ،شرط عدم مسؤوليت ،ضمان
جریره ،تبري از عيوب.

 .1مقدمه
روابط طرفين قراردادهاي صنعتي از جمله قراردادهاي حوزه نفت و گاز با توجه به
اینكه واجد ریسكهاي بسيار وسيعي است ،همواره ادعاهايهاي متعددي را بين
طرفين قرارداد و اشخاص ثالث مطرح ميسازد .تعدد این ادعاها توالي نامناسبي را
جهت پيشبرد فعاليتهاي قرارداد داشته ،موجب تأخيرات طوالني مدتي در فرایند
اجراي كار ميشود .با توجه به حرفهاي و پيچيده بودن فعاليتها و اینكه خطرهاي
موجود در این نوع از فعاليتها غير قابل احتراز است ،به مرور وضعيتي ایجاد شد كه
طرفين قرارداد خسارات وارد شده به اموال و افراد تحت كنترل خود را پذیرفته ،طرف
دیگر قرارداد را از این مسؤوليت مصون دارند .هرچند دایره شمول این شرط با
محدودیت هاي قانوني از جمله مخالفت با نظم عمومي مواجه شد ،لكن بهعنوان
شرطي كه طرفين ،مسؤول اموال و افراد خود ،صرفنظر از مقصر آن باشند ،مورد
پذیرش قرار گرفته ،در رویه عملي محاكم نيز معتبر تلقي گردید.
شایان ذكر است چنين شرطي صرفاً زایيده عرف تجاري طرفين قراردادي در
حوزه هاي خاص بوده ،قانونگذاران عمالً در این حوزه ورود پيدا نكرده و مقررهاي را
وضع نكردهاند .بنابراین درخصوص این شرط قانون تكميلي وجود ندارد [ ،1ص
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 ]392كه در مواقع اجمال و ابهام بتوان به آن رجوع كرد و اگر مقرراتي وجود دارد
صرفاً براي محدود سازي دایره شمول این شرط است.
در این مقاله سعي بر آن است مفهوم ،انواع و نحوه اجراي این شرط را مورد بحث و
بررسي قرار دهيم.

 .2مفهوم شرط پذيرش مسؤوليت و جبران خسارت
شرط پذیرش مسؤوليت وجبران خسارت داراي گستره مفهومي وسيعي است و
صرفاً در متون قراردادي مورد استفاده قرار نميگيرد .این واژه در لغت به معناي
مصون داشتن و مبرا كردن شخص در برابر مسؤوليت است .همچنين از این شرط به
معناي جبران خسارت نيز یاد كردهاند .از این واژه در قراردادها به اشكال متنوعي
استفاده مي شود كه این نحوه استفاده بر پيچيدگي این موضوع افزوده است.

 .1-2واژهشناسي و تعريف واژه  Indemnityو تفكيک آن از واژههاي
مشابه
برخي از فرهنگهايهاي حقوقي این واژه را به معناي تكليف براي جبران هرگونه
خسارت و صدمه یا پذیرش مسؤوليت دانستهاند كه توسط فرد دیگري ایجاد
ميشود .1همچنين معاني مشابه دیگري همچون تعهد به مصون نگهداشتن یك طرف
قرارداد توسط طرف دیگر قرارداد و همچنين اعطاي مصونيت 2توسط یك طرف به
طرف دیگر در برابر هرگونه خسارت و صدمه براي این واژه ذكر شده است.
واژهشناسان چند نظر درخصوص ریشه این واژه ذكر كردهاند .برخي واژه
 indemnifyرا نشأت گرفته از دو واژه  inبه معناي دور كردن و  damnumبه
معناي ضرر و زیان ميدانند .برخي دیگر آن را برگرفته از دو واژه  indemnisبه
معناي دور از ضرر و خسارت و واژه  fyبه معناي ایجاد كردن و باعث شدن
ميدانند كه تعبير اخير بيشتر مورد توجه است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Black’s Law Dictionary
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عبارت  hold harmlessمعموالً در كنار عبارت  indemnityمورد استفاده قرار
ميگيرد و یك معناي مشترک دارد .برخي از فرهنگهاي حقوقي نيز از این دو واژه
بهعنوان مترادف یاد ميكنند .عليرغم اتفاق نظر نسبي بر مترادف بودن دو واژه
مذكور ،در برخي از موارد تشكيكهایي در یكسان بودن مفاهيم مستفاد از این دو
واژه شده است كه این تشكيك به نوعي در تفاسير از قوانين ویا آراي صادر شده از
محاكم مؤثر واقع گشته است .در این خصوص برخي 1مفهوم  hold harmlessرا به
حمایت از طرف دیگر قرارداد در برابر خطر خسارت ،توسعه داده ،مفهوم وسيعتري
را براي این واژه قائل مي شوند و با لحاظ این تفاوت معتقدند كه بار معنایي
 indemnityدر برابر  hold harmlessاز حيث ميزان ایجاد تعهد براي فرد متعهد
ضعيفتر است [ ،1ص  .]293برخي دیگر نيز در جهت اثبات تفاوت معنایي این دو
واژه از اصول تفسير لفظي استفاده كرده ،اظهار داشتهاند كه اصول حاكم بر تفسير
قرارداد اقتضا ميكند كه دو واژه متفاوت ،معاني متفاوتي داشته باشند [ ،2ص ]2311
و اگر این دو واژه به یك معنا باشند استفاده آنها در كنار یكدیگر عملي لغو محسوب
ميشود .بنابراین با توجه به اینكه عمل لغو از سوي طرفين قرارداد عملي قبيح است
و مورد تأیيد عقال نيست باید ذكر این دو واژه در كنار یكدیگر را بر تفاوت بار معنایي
آنها حمل كرد.

 .2-2مفهوم شرط
در حقوق كامنال منظور از این شرط ،تعهدي است كه طرف قرارداد جهت حمایت
طرف دیگر قرارداد در برابر حوادث نامطلوب كه ممكن است در اثناي اجراي قرارداد
حادث گردد ،بر عهده ميگيرد .این مفهوم در برخي از كشورهاي تابع نظام حقوق
نوشته داخل در مفهوم تضمين است [ ،3ص .]141
در مقام تخصيص ریسكهاي قراردادي باید ریسكهاي موضوع قرارداد براساس
این كه كدام طرف قراردادي به نحو مؤثرتري توان مدیریت و بيمه كردن و پذیرش
ریسك ها را دارا است ،تخصيص یابد .با این توضيح كه پذیرفتن یك ریسك توسط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Mellinkoff’s Dictionary of American Legal Usage
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یك طرف قررارداد كه قادر به تحمل آن است به نوعي پوشش دادن به بيتجربگي
طرف مقابل است و به عكس اگر ریسكي به وجهي قابل مدیریت نيست ،تعهد طرف
قراردادي براي پذیرش چنين ریسكي به این معنا است كه طرف مقابل را در برابر
وضعيت مهلك و خطرناكي قرار ميدهد.
بنابراین صرف تخصيص ریسك در مقام انعقاد قرارداد كفایت از تخصيص و
انتقال مسؤوليت در قرارداد نميكند ،بلكه مقدم بر این امر باید شناسایي و ارزیابي
ریسكهاي قراردادي صورت گيرد و مهمتر از آن قابليت و توانایيهاي طرف مقابل و
هم چنين قوانين و مقررات حاكم بر فضاي قرارداد مورد سنجيده شود تا بتوان
براساس یك شناسایي و ارزیابي همه جانبه از ریسكها و قابليتهاي طرفين قرارداد،
وارد فضاي قراردادي شد و براساس این یافتهها ،ریسكهاي قراردادي را تخصيص
داد .در نتيجه متعهد شدن در ارتباط با مفاد شرط پذیرش مسؤوليت و جبران
خسارت نيز از این قاعده مستثنا نيست.

 .3مسائل مربوط به ساختار شرط جبران خسارت و پذيرش
مسؤوليت
منظور از ساختار ،سازوكاري است كه در راستاي ایجاد شرط مذكور باید رعایت
گردد تا نيازهاي مورد نظر طرفين از شرط مرتفع گردد .براي نيل به چنين ساختاري
باید به سؤاالت اساسي ناشي از این شرط پاسخ داد تا در مقام استناد به مفاد چنين
شرطي بتوان از منافع و حقوق ایجاد شده از آن منتفع شد.
بيشترین سؤاالت ساختاري ناشي از متني است كه طرفين بر مفاد الفاظ آن توافق
كردهاند تا از حقوق ناشي از آن بهرهمند گردند .برخي از سؤاالت مزبور به شرح ذیل
است:
 آیا الفاظي كه طرفين در این خصوص استفاده كردهاند وافي به مقصود مفهومشرط جبران خسارت و پذیرش مسؤوليت است؟
 شرایط الزم براي اجرایي شدن مفاد شرط مزبور در چه زماني حاصل ميگردد؟ آیا خسارت به وجود آمده داخل در دایره شمول شرط است؟5
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 مفاد چنين شرطي با سایر حقوقي كه قرارداد به متعهدٌله شرط همچون حق فسخقرارداد اعطا ميكند ،جایگزین ميگردد؟
از موارد مزبور به تعيين معاني الفاظ مورد استفاده در شرط ،اشاره ميكنيم.
الفاظ مورد استفاده در متن شرط خود بر دو قسم است .یك قسم خود الفاظ و ظواهر
آنها است كه در متن مورد استفاده قرار ميگيرد و قسم دیگر قرائن و اوضاع و
احوال خارج از متن كه بر قرارداد حاكم است.
طبيعتاً شرط جبران خسارت و پذیرش مسؤوليت نيز مانند سایر شروط قراردادي
یكي از شروط مورد توافق طرفين بوده ،بالتبع باید در تعيين مفاد آن مانند سایر
شروط عمل كرد .اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد نيز باید به مثابه یك وسيله جهت

تفسير و تعيين دقيقتر معاني مورد نظر طرفين تلقي گردد .در پروندهاي 1این موضوع
توسط قضات مد نظر قرار گرفت و در رأي آنها منعكس گردید.

 .4منابع شرط پذيرش مسؤوليت وجبران خسارت
تعهد به جبران خسارت و پذیرش مسؤوليت معموالً از توافق طرفين در قالب تعهدات
قراردادي ناشي مي شود .این تعهد خواه به صورت صریح ویا به صورت ضمني در
جمله شروط قرارداد درج ميشود و طرفين نسبت به مفاد آن تعهداتي را پذیرا
ميشوند .عالوه براینكه شرط مزبور از توافقات قراردادي ناشي ميشود ،مواردي
نيز وجود دارد كه تعهد مزبور ناشي از مفاد قوانين و مقررات موضوعه بوده ،این
حكم قانون است كه شخصي را نسبت به پذیرش مسؤوليت و جبران خسارت در
برابر شخص دیگري مكلف ميكند [ ،19ص  .]4بهعنوان مثال قانون شركتهاي ایالت
نيو سالز ولز استرليا در ماده  24خود شركت را موظف ميسازد كه تمامي شركاي
خود را درخصوص كليه پرداختهایي كه به افراد ثالث انجام ميدهد و همچنين
مسؤوليت هایي كه ناشي از مراودات عادي تجاري شركت است ،مصون از مسؤوليت
داشته ،آنها را در ارتباط با خسارات وارد شده و مسؤوليتهاي ناشي از این اعمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1. Caledonai North Sea Ltd. v BritishTelecommunications (The Piper Alpha
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مبرا نگه دارد 1.لكن این نكته باید مورد توجه قرار داد كه الزامات قانوني كه ممكن
است در برخي از قوانين و مقررات به جهت حمایت از طرف ضعيف قرارداد وضع
گردد از دایره شمول بحث ما بيرون بوده ،خروج موضوعي دارد .بنابراین آنچه كه
مد نظر است شرط جبران خسارت و پذیرش مسؤوليتي است كه در رابطه تجاري دو
شخص حرفهاي مطرح است .البته ممكن است قانونگذار در جهت تحدید و اعمال
ممنوعيت این شرط در برخي از موارد ورود پيدا كرده ،محدودیتهایي را اعمال كند.
در این خصوص ميتوان به قانون ایالت تگزاس در ارتباط با ممنوعيت درج شرط
جبران خسارت و پذیرش مسؤوليت در قراردادهاي باالدستي نفت اشاره

كرد2.

 .5ويژگيها و اصول حاكم بر شرط جبران خسارت و پذيرش
مسؤوليت
نتایج حاصل از شرط مزبور لزوماً به معناي ازاله مسؤوليت به نحو مطلق نيست و
این موضوع بيشتر برخاسته از تنوع مفاد این شرط از حيث ميزان خسارات و افراد
تحت پوشش این شرط است .بنابراین باید درخصوص مفاد این شرط به صرف
ماهيت آن صرفنظر از ميزان پوششدهي آن پرداخت و آنرا به تعبير برخي از
نویسندگان براساس مفهوم حمایت دقيق 3تفسير كرد .شرط جبران خسارت و پذیرش
مسؤوليت براساس این مفهوم داراي سه مؤلفه ضروري است :مؤلفه اول درخصوص
بازدهي شرط است ،با این توضيح كه اگر شرط به نحو صحيح مورد عمل قرار گيرد
متعهدٌله را در برابر خسارات و مسؤوليتهاي وارد شده مصون ميسازد .مؤلفه دوم
ویژگي جبران كامل خسارات و پذیرش مسؤوليتها است ،با این توضيح كه متعهدٌله
شرط باید به ميزان دقيق خسارات و مسؤوليتهاي ناشي شده مصون و مبرا نگه
داشته شود و نه به ميزان بيشتر یا كمتر از آن .البته این موضوع مقيد به محدوه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. New South Wales Partnership Act 1892 No 12. S24 (2):”The firm must indemnify every
partner in respect of payment made and personal liabilities incurred by the partner. (a) In the
ordinary and proper conduct of the business of the firm, or (b) in or about anything
necessarily done for the preservation of the business or property of the firm.
2.Texas Oilfield Anti-Indemnity Statute.
3. concept of exact protection
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مفاد شرط است كه در ادامه توضيح بيشتري ارائه خواهد شد .مؤلفه سوم
درخصوص محدوده تعهد است .در واقع متعهد به ميزان محدود و برابر تعهد موجود
در قرارداد خسارت و مسؤوليتهاي وارد شده را پوشش ميدهد كه از آن به
محدوده شرط تعبير ميشود.

 .6انواع شرط پذيرش مسؤوليت وجبران خسارت
شرط مزبور به اعتبارهاي مختلفي مورد تقسيمبندي قرار گرفته است .در واقع مقسم
این دستهبنديها درخصوص این شرط متفاوت بوده ،در هر مورد از زوایه متفاوتي
مورد بررسي قرار گرفته است.

 .1-6تقسيمبندي شرط براساس مؤلفههاي تقصير ،فعاليت و ميزان نظارت،
كنترل و مديريت
 .1-1-6شرط پذيرش مسؤوليت و جبران خسارت بر مبناي تقصير

1

در این نوع از شرط همانگونه كه از عنوان آن مستفاد ميگردد ،تعهدات مندرج در
شرط منوط به وجود تقصير است و در واقع متعهد شرط زماني به پذیرش مسؤوليت
و جبران خسارت اقدام ميكند كه تقصير وي محرز گردد.
سازوكار این نوع از شرط براساس مفاد قانون حاكم بوده ،براساس آن عمل
مي شود .البته ممكن است مفاد این شرط راهكارهاي موجود در قانون حاكم را تكميل
كند .به عنوان مثال اگر در مفاد شرط درج شده باشد كه طرف متعهد باید در دادگاه از
وي دفاع كند و هزینههاي دادرسي وي را بپردازد این امر باید از سوي متعهد جامه
عمل پوشانيده شود .شایان ذكر است این نوع از شرط نيز به مثابه سایر تقسيم
بنديهایي كه در ادامه توضيح داده خواهد شد ممكن است به صورت یكجانبه ویا
متقابل باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. fault based indemnity
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 .2-1-6شرط پذيرش مسؤوليت و جبران خسارت بر مبناي فعاليت
معيار مسؤول شناختن متعهد در این نوع از شرط بر مبناي فعاليتهاي او است؛ با
این توضيح كه فرد متعهد مي گردد كه مسؤول هرگونه خسارت و صدمات ناشي و
منتسب به فعاليتهاي خود باشد ،آن را جبران كند و مسؤوليتش را پذیرا باشد [،3
ص  .]197در چنين نوعي از شرط پذیرش مسؤوليت و جبران خسارت در واقع
محدوده شرط ناظر به فعاليتهاي در شرح كار متعهد است و این موضوع صرفنظر
از تقصير وي است .درواقع فرد متعهد ميپذیرد كه صرفنظر از اینكه مقصر حوادث
و خسارات به وقوع پيوسته چه كسي است خسارت وارد شده را جبران و
مسؤوليتهاي مربوط را بپذیرد.
 .3-1-6شرط پذيرش مسؤوليت و جبران خسارت بر مبناي نظارت ،كنترل و
مديريت
در این شق ،مبناي مسؤول شناختن متعهد تحت كنترل بودن اموال و افرادي است كه
كه منتسب به وي است .در واقع صرفنظر از تقصير و فعاليتهاي وي ،هر آن چيزي
كه در كنترل او باشد و صدمات و خساراتي از آنها ناشي ميشود ،فرد متعهد
ميگردد كه طرف مقابل را در برابر این صدمات و خسارات مصون نگه دارد .نكته
دیگر آنكه در كنترل بودن لزوماً به معناي در مالكيت بودن نيست و هر آنچه از
اموال و افراد تحت كنترل و سيطره وي باشد ،فارغ از رابطه مالكيت ،معيار مسؤول
شناختن وي خواهد بود.
این رویكرد در انتساب مسؤوليت با واقعيت نيز ارتباط و سازگاري بيشتري
دارد .بهعنوان مثال پيمانكار تهيه غذا در یك سكوي نفتي با یك پيمانكار دیگري كه
داراي یك جرثقيل بزرگ و سایر تجهيزات است از حيث مسؤول شناختن متفاوت
خواهد بود [ ،3ص .]195
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 . 2-6انواع شرط جبران خسارت و پذيرش مسؤوليت از حيث چگونگي اجرا
از حيث چگونگي اجراي شرط مزبور ،دو رویكرد وجود دارد .این دو رویكرد هرچند
در نهایت به مقصود واحدي منتهي ميگردند ،لكن در عمل موجب تفاوتهایي بهویژه
در ارتباط با فرد متعهدٌله ميشوند .اولين رویكرد ،رویكرد پيشگيرانه 1است؛ با این
توضيح كه فرد متعهد ابتدا به عنوان مسؤول جبران خسارت و پذیرش مسؤوليت عمل
كند .رویكرد دیگر در این ارتباط رویكرد جبراني 2است؛ با این توضيح كه فرد متعهد
نسبت به جبران خسارات و پذیرش مسؤوليت پس از تحمل آن از سوي متعهدٌله اقدام
ميكند.
مهمترین تفاوت درخصوص ضمانت اجراي این دو نوع شرط است كه متعهد
شرط از نوع پيشگيرانه قبل از اینكه خود متحمل پذیرش خسارت و مسؤوليت باشد،
قادر به مطالبه آن از فرد متعهد است ،لكن این موضوع در ارتباط با شرط مزبور از
نوع جبراني موضوعيت نخواهد داشت [ ،9ص .]99
عليرغم مطالب فوقالذكر این نكته نيز خالي از قوت نيست كه مفاد شرط جبران
خسارت و پذیرش مسؤوليت در اكثر مواقع با ماهيت پيشگيرانه مطابقت دارد و این

موضوع در آراي مختلفي منعكس نيز گردیده است ، 3.به نحوي كه هرچند با یك
تردید نسبي ميتوان ادعا كرد كه شرط از نوع پيشگيرانه بهعنوان پایه و پيشفرض
شرط جبران خسارت و پذیرش مسؤوليت تلقي ميگردد؛ كما اینكه اصطالحاتي مانند
 hold harmless; keep harmless; save harmlessنشان از تأیيد این موضوع
دارد و مفاد شرط جبران خسارت و پذیرش مسؤوليت در ارتباط با ادعاها و
مسؤوليتهاي وارد شده به اشخاص ثالث نيز ماهيتاً به صورت پيشگيرانه است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .indemnity as a promise of prevention of loss
2. indemnity as a promise of compensation of loss
3. Firma C-Trade SA vs. Newcastle Protection and Indemnity Association
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 .3-6تقسيم بندي شرط جبران خسارت و پذيرش مسؤوليت از حيث صريح
و ضمني

1

نوع دیگر از تقسيمبندي شرط حاضر بر مبناي صراحت ویا عدم صراحت آن است كه
این موضوع خود در تفسير ميزان مسؤوليت قابل پذیرش و تسري آن به افراد درگير
در پروژه و همچنين اشخاص ثالث مؤثر است.
یكي از موضوعاتي كه در برخي از محاكم كشورهایي چون انگليس و برخي از
ایالتهاي كشور آمریكا همچون ایلينویز در اثر تفسير مفاد شرط مزبور بوده است
ناظر به چگونگي صراحت در الفاظ مورد استفاده در شرط است [ ،6ص  .]29در این
راستا ميتوان به ادعایي اشاره كرد كه فرد مدعي است مفاد شرط درخصوص
سهلانگاري فاحش 2وي نيز قابل ترتيب اثر است و با توجه به اینكه الفاظ شرط به
صورت عام 3در متن قرارداد ذكر شده است ،حتي در صورتي كه فرد متعهدًله شرط
داراي سهل انگاري فاحشي باشد ،مصون از مسؤوليت خواهد بود و باید طرف مقابل،
وي را از تمامي خسارات و مسؤوليتهاي ایجاد شده مصون نگه دارد .داگاههاي
محاكم كشورهاي مختلف همچون انگليس و آمریكا در برابر چنين ادعایي سختگيري
قابل مالحظهاي از خود نشان دادهاند و تا حدي كه ممكن بوده از پذیرش چنين
شرطي امتناع ورزیدهاند.
محاكم ایالت ایلينویز درخصوص این موضوع دور رویكرد اتخاذ كردهاند .رویكرد
اول كه نظر حداكثري است ،این گونه بيان شده كه مفاد شرط درخصوص
سهل انگاري طرف مقابل چه به صورت عادي و چه به صورت فاحش قابل ترتيب اثر
نيست ،مگر اینكه این موضوع به صورت شفاف و بدون هرگونه ابهامي در متن
شرط درج گردد .رویكرد دوم كه نظر اقليت است اینگونه توجيه شد كه عبارت
«هرگونه ادعا» یك عبارت كلي و روشن است كه یكي از مصادیق آن پذیرش
مسؤوليت در صورت سهلانگاري متعهد است [ ،1ص .]11
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. express and implied indemnity
2. gross negligence
"3. "any and all claims
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بهعنوان نمونه در دعوایي 1دادگاه ادعاي خواهان را مبني بر تسري مفاد شرط به
سهلانگاري فاحش مردود اعالم كرد و شرط را شامل سهلانگاري فاحش ندانست.
شایان ذكر است این نوع تقسيمبندي در ارتباط با قراردهاي باالدستي حوزه نفت
و گاز ویا قرارداهاي پيچيده صنعتي شاید چندان قابل كابرد و دفاع نباشد؛ زیرا مبناي
تقسيم بندي شرط جبران خسارت و پذیرش مسؤوليت در این نوع از قراردها
همانگونه كه قبالً گفته شد بر مبناي فعاليت و در یك سطح باالتر بر مبناي كنترل و
صرفنظر از تقصير تعریف ميگردد.

 .4-6تقسيمبندي براساس گستره شرط و دايره شمول آن

2

تعيين محدوده شرط از حيث طرفين و موضوعات مشمول مفاد آن یكي از
اساسيترین موضوعات مربوط به ساختار شرط پذیرش مسؤوليت و جبران خسارت
است كه طبيعتاً در وهله اول این موضوع وابسته به نحوه نگارش متن شرط مزبور
است .بنابراین محدوده شرط به مجموعهاي از خساراتي اطالق ميگردد كه طرف یا
طرفين قرارد ،متعهد به جبران آنها در برابر طرف دیگر ميشود .با توجه به این
موارد در حالت عادي طرف قراردادي متعهد به جبران تمامي خسارات ناشي از اعمال
طرف مقابل در برابر خود او ویا اشخاص ثالث نيست و باید جهت تعيين خسارات
مورد تعهد سه مؤلفه  )1انواع خسارت یا صدمات كه شامل اعمال ،خواستهها ،ادعاها،
مسؤوليتها ،هزینهها ،و مواردي مشابه این مفاهيم 3است )2 ،یك عامل ارتباطدهنده
عوامل اخيرالذكر كه توسط عباراتي همچون ناشي شدن از موضوع قرارداد یا ایجاد
شده به وسيله یكي از طرفين ،تبيين ميگردد 4و  )3تعيين حادثه یا موقعيتي كه
خسارات در اثر آن به وجود ميآید ،مانند خسارات ناشي از انجام خدمات موضوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Westinghouse Electric Elevator Co. v. LaSalle Monroe Building Corp
2. the scope of indemnity
 .2این موضوع تحت عبارتي چون harm or losses such as “actions”, “demands”, “claims”,

“liabilities”, “expenses”, “damages”,مطرح ميگردد.
 .4این موضوع نيز تحت عباراتي چون مطرح ميگردد“caused by”, “arising out”, “arising from”, “in .
”connection with
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قرارداد ،را مطمح نظر قرار داد .البته ممكن است تمامي شروطي كه در قراردادهاي
مختلف درج ميگردد این سه عامل را تماماً رعایت نكرده باشند و صرفاً به یك یا دو
مورد از آن ها اشاره كنند كه در این صورت باید براي كشف مفاد عوامل مفقود به
ساختار و سياق شرط مزبور توجه كرد و از مفاد آنها این عوامل را استخراج كرد.
همچنين در این خصوص مي توان به توافق عدم تسري مفاد شرط مزبور به خسارات
تبعي اشاره كرد كه طرفين حق استناد به خسارتهاي تبعي از جمله خسارتهاي
غيرمستقيم نظير عدمالنفع و  ...را از مفاد شرط مستثني ميكنند .1البته در صورتي كه
چنين تصریحي در قرارداد وجود نداشته باشد ،باید براساس قانون حاكم بر قرارداد
تعيين كرد كه آیا خسارت تبعي نيز قابل جبران است یا خير؟
 .1-4-6محدوديتهاي قابل اعمال در جبران خسارات
 .1-1-4-6محدويتهاي ناشي از فقدان عامل ارتباطي با خسارات
به طور منطقي باید رابطه مربوط به خسارات و حادثهاي كه باعث ایجاد آن خسارت
شده است تبيين گردد .به عبارت دیگر خساراتي تحت این شرط قابل جبران و در
دایره تعهد متعهد قابل تعریف هستند كه در متن شرط مزبور ارتباط آن با عامل ایجاد
حادثه تببين شده باشد .بنابراین در صورتي كه حادثه موجب خسارت ،عاملي غير از
عوامل ذكر شده در متن قرارداد است چنين خسارتي براساس مفاد این شرط قابل
جبران نخواهد بود ،مگر اینكه به نحو قابل مالحظهاي از سایر قرائن حاكم بر
قرارداد بتوان چنين استنباطي كرد.
 .2-1-4-6محدوديتهاي ناشي از چند عاملي بودن علت خسارات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1بهعنوان نمونه ميتوان به ماده ذیل از قرارداد بيع متقابل اشاره كرد كه در آن طرفين خسارات غير مستقيم را
از مفاد شرط مزبور خارج كردهاند.
1.12.12 No party shall be liable to the other party under this contract for any indirect or
consequential l loss or damage arising out of or resulting from the performance of the contract
and the carrying out of the development operations thereunder.
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در برخي موارد ممكن است خسارات وارد شده ناشي از عواملي باشد كه یكي از این
عوامل در قرارداد تببين شده است و سایر عوامل در شرط مزبور قابل شناسایي
نيست .به عبارت دیگر عامل ارتباطي جهت جبران خسارت تحت شرط مزبور صرفاً
یكي از این عومل است و نه سایر عوامل كه معموالً

این عوامل وابسته به

یكدیگر1هستند ،به نحوي كه در صورت فقدان یكي از این عوامل خسارت به وجود
نمي آمد .در این موارد رویكردهاي مختلفي وجود دارد كه برخي قائل به جبران چنين
خسارتي شدهاند و برخي نيز خسارت مزبور را قابل جبران نميدانند .در این ميان
نظر بينابيني نيز وجود دارد كه به نسبت هریك از عوامل خسارت مزبور را قابل
جبران ميدانند هرچند تفكيك چنين نسبتهایي در برخي از موارد عمالً امكانپذیر
نيست [ ،1ص .]13
 .3-1-4-6محدوديتهاي ناشي از مفاد ساير بخشهاي قرارداد
در برخي موارد هرچند برابر ظاهر شرط مزبور خسارات ایجاد شده قابل جبران
توسط شخص متعهد است ،لكن سایر شروط قراردادي این امر را ممكن نميسازد.
این موضوع در دعوایي 2مورد توجه قضات پرونده قرار گرفت و با توجه به سایر
مفاد قرارداد ،چون متعهدٌله یكي از تعهدات اصلي خود را انجام نداده بود از استناد به
مفاد شرط جبران خسارت و پذیرش مسؤوليت محروم گردید .در واقع براساس مفاد
سایر شروط قراردادي ،متعهدٌله ممكن است داراي تعهداتي باشد كه پيششرط استناد
به مفاد شرط جبران خسارت باشد.
 .2-4-6محدوده شرط از حيث اشخاص تحت پوشش
موضوع مهم دیگر كه درخصوص محدوده شرط جبران خسارت و پذیرش مسؤوليت
مطرح است ،بحث مربوط ب ه تعيين اشخاص تحت پوشش است كه در این قسمت به
تقسيمبندي شرط مزبور از این حيث ميپردازیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. interdependent
)2. Mediterranean Freight Services Ltd V BP Oil International Ltd(The Fiona
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 .1-2-4-6شرط پذيرش مسؤوليت و جبران خسارت به صورت يكجانبه

1

این نوع از شرط هرچند در قراردادهاي پيچيده و صنعتي كه طرفين آن جزء افراد
حرفهاي هستند و به وظایف و مسؤوليتهاي خود آگاهي دارند ،معمول نيست ،لكن
ممكن است در برخي موارد صرفاً یكي از طرفين نسبت به طرف دیگر قرارداد متعهد
به جبران خسارت و پذیرش مسؤوليت در برابر خود او یا اشخاص ثالث شود .نكته
مهم اینكه ممكن است در یك شرط جبران خسارت و پذیرش مسؤوليت كه به نحو
متقابل است در برخي از شقوق آن قائل به یك سویه بودن آن شد؛ زیرا ممكن است
در عين متقابل بودن شرط مزبور ،تعهدات طرفين به ميزان برابر نباشد ویا نسبت به
برخي از امور فقط یكي از طرفين متعهد گردد .از این رو ميتوان گفت در یك حالت
نسبي ممكن است برخي از شقوق شرط یكجانبه در قالب شرط متقابل متجلي گردد.
 .2-2-4-6شرط پذيرش مسؤوليت و جبران خسارت به صورت متقابل

2

یكي دیگر از تقسيمبندي هاي شرط مزبور از حيث دایره شمول آن ،شرط متقابل
است .این نوع از شرط كه متداولترین نوع آن در قراردادهاي صنعت نقت و گاز
است ،از اهميت بسزایي برخوردار است .در واقع رویكرد منطقي و منصفانه هم همين
است كه در قرارداد پرریسكي مانند حوزه نفت و گاز كه مبالغ قراردادي آن و
تجهيزات مورد استفاده در آنها از ارزش بسيار باالي قيمتي برخوردار است ،دایره
شمول این شرط به صورت متقابل بوده ،ابزاري باشد براي تحقق اصل برد -برد [،4
ص .]12
این نوع از شرط داراي گستره فراگيري متفاوتي است .در واقع هرچند این شرط
به صورت متقابل است ،لكن ممكن است به صورت غير متعادل باشد و تعهدات هریك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .unilateral
2. ‘Knock for Knock indemnities (otherwise known as ‘mutual hold harmless’ or ‘bury your
own dead’ indemnities).
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از طرفين به ميزان برابر نبوده ،ميزان پذیرش مسوليت و جبران خسارت طرفين
قراردادي به صورت یكسان تسهيم نگردد.
برخي از نویسندگان[ ،7ص  ]12علت اصلي كاربرد بيشتر این نوع از شرط در
قراردادهاي حوزه نفت و گاز را اینگونه تبيين كردهاند كه با درج چنين شرط در
قراردادها ،طرفين درخصوص پذیرش ریسكهاي قراردادي ميتوانند ارزیابي و
پذیرش منطقيتري داشته باشند .همچنين چنين شرطي مانع از این ميشود كه طرفين
قرارداد پوششهاي بيمهاي مضاعف و داراي همپوشاني را براي خسارات ناشي از
موضوعات قرارداد خریداري كنند .از دیگر محاسن انتخاب این نوع از شرط در
قرارداد ميتوان به عدم اطاله در حل و فصل ادعاها و اختالفات قراردادي اشاره كرد.
 .3-2-4-6شرط پذيرش مسوليت و جبران خسارت متقابل محدود

1

در اینگونه از شرط متقابل صرفاً تعهد پذیرش مسؤوليت و جبران خسارت بين
طرفين اصلي قرارداد برقرار است و پيمانكاران دست دوم ویا شرکتهاي تابعه و
وابسته به طرفين درخصوص مفاد شرط منتفع ویا متعهد نخواهند گردید .بنایراین
حوزه تعهد طرفين محدود به صدمه ویا فوت كاركنان خود ویا خسارات وارد به
ا موال خود است و مفاد شرط به روابط فيمابين پيمانكاران دست دوم ویا روابط
پيمانكارن دست دوم با كارفرما ویا روابط شركتهاي وابسته و تابع كارفرما و
پيمانكار اصلي تسري نخواهد یافت.
این نوع از شرط هرچند از حيث ميزان تعهد براي طرفين ،تعهدات كمتري را ایجاد
ميكند ،كن این شرط داراي معایبي است كه ميتوان به موارد ذیل اشاره كرد.
این نوع از شرط پوششهاي بيمهاي قرارداد را با وضعيتي مواجه ميسازد كه
پوششهاي مضاعفي براي قرارداد خریداري شود .در واقع عدم تسري مفاد شرط
مزبور فيمابين افراد غير از طرفين اصلي قرارداد باعث ميشود تا بهعنوان مثال براي
یك تجهيز مورد استفاده در پروژه پوششهاي بيمهاي متعددي خریداري گردد كه
باعث افزایش هزینههاي پروژه ميشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. limited knock for knock.
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همچنين عدم تسري مفاد شرط فيمابين پيمانكاران مختلف موجب خواهد شد كه
آن ها دعاوي متعددي را عليه یكدیگر جهت جبران ضررها و خسارت وارد شده اقامه
كنند؛ زیرا به موجب محدود بودن گستره شرط و عدم تسري آن به روابط فيمابين
پيمانكاران تنها راه جهت جبران خسارت وارد شده و ضررهاي ناشي از حوادث
اقامه دعوا است .در مواردي هم كه دو پيمانكار راضي به اقامه دعوا عليه یكدیگر
نباشند ،شركتهاي بيمهگرِِ این پيمانكاران آنها را مجبور به اقامه چنين دعاوي عليه
یكدیگر خواهند كرد كه در نهایت موجب اخالل در فرایند كار گردیده ،بزرگترین
متضرر آن كارفرماي اصلي خواهد بود .شایان ذكر است معموالً در مقام توضيح
ضعف این شق از شرط برخي از نویسندگان نظریه جيب گشاد 1را مطرح كرده اند .با
این توضيح كه جایي كه پيمانكاران فاقد بنيه مالي قوي و پوشش بيمهاي مناسب
هستند ،كارفرماي اصلي باید جهت جبران خسارات وارد شده نقش خود را ایفا كند و
مانع از كند شدن ویا حتي توقف جریان پروژه گردد.
 .4-2-4-6شرط پذيرش مسؤوليت و جبران خسارت متقابل به صورت گروهي

2

در این نوع طرفين اصلي قرارداد به صورت گروهي متعهد و متعهدٌله شرط قرار
مي گيرند و دایره شمول شرط به روابط فيمابين مجموعه كارفرما و پيمانكار تسري
پيدا ميكند .نكته مهم در نگارش این نوع از شرط این است كه افراد گروه مورد نظر و
شمول آن باید بهدقت تعریف شود تا در مقام تفسير از ایجاد اختالفات متعاقب آن
جلوگيري گردد.
با توجه به این كه در این نوع از شرط تمامي مجموعه كارفرما و پيمانكار از مفاد
شرط منتفع ميگردند ،در واقع كارفرما و پيمانكار نسبت به مجموعههاي ذیل خود
بهعنوان ضامن عمل ميكنند .همچنين در این نوع شرط در صورتي كه مفاد شرط در
رابطه با تمامي پيمانكاران برقرار باشد ،ریسك كارفرما به نحو قابل توجهي كاهش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. deep pocket theory
2. grouped knock for knock.
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مي یابد و در نهایت موجب از بين رفتن دعاوي احتمالي فيمابين كارفرما و پيمانكاران
ميگردد1.

آنچه درخصوص این نوع از شرط ایجاد اشكال ميكند این است كه متعهد و متعهدٌله
قرار گرفتن افرادي غير از افراد اصلي قرارداد ممكن است این شائبه را در ذهن ایجاد
كند كه این موضوع در تناقض با اصلي نسبي بودن قرارداد ها 2است و ذكر نام سایر
افراد در قرارداد مانع از اعمال مفاد این اصل نخواهد بود و این افراد قادر به اعمال
حق خویش در مقام جبران خسارت ویا پذیرش مسؤوليت نخواهد بود.
عليرغم اینكه اصل نسبي بودن قراردادها مورد انتقاد جدي حقوقدانان قرار گرفته
است ،لكن بهعنوان یك اصل مسلم حقوقي مورد پذیرش نظامهاي حقوقي مختلف
قرار گرفته است كه در آراي خود به این اصل استناد ميكنند.

3

راهحلي كه در این خصوص در برخي از نظامهاي حقوقي ارائه شده همان نهاد
تعهد به نفع ثالث است كه این موضوع در نظام حقوقي ما در ذیل ماده  156قانون
مدني به رسميت شناخته شده كه در این روش طرفين قرارداد باید ذینفع بودن
شخص ثالث را به نحو صریح مورد اشاره قرار دهند و جزء تعهدات متعهد احصا
شود تا ذینفع بتواند در مقام اعمال حق ،حق خود را از فرد متعهد استيفا كند .این
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1بهعنوان مثال ميتوان به برخي از شقوق ماده  12قرارداد بيع متقابل ایران در این خصوص اشاره كرد:
12.8. Contractor shall be liable to compensate N.I.O.C. for and against any and all loss or
damage suffered by N.I.O.C. as a result of the Development Operations carried out by
Contractor and/or its subcontractor(s).
Contractor shall be liable for and indemnify and hold N.I.O.C. harmless from and against any
and all loss or damage to the equipment, wells, clusters, facilities, fixtures, installations and
properties, or any part thereof caused or attributable to Contractor.
N.I.O.C. and Contractor shall indemnify and hold each other harmless from and against all loss
or damage, including injury or death, incurred or suffered by third parties or by their respective
officers, personnel or agents and by the officers, personnel or agents of Contractor’s respective
Affiliates, contractors or subcontractor(s) and N.I.O.C.’s Affiliates.
Contractor shall indemnify, defend and render N.I.O.C. harmless from any and all claims for
loss and damage suffered by third parties as a result of and/or relating to the Development
Operations carried out by Contractor and/or its Affiliates or subcontractor(s).
2. doctorin of privity of contrac
)3. Coulls v Bagot’s Executor & Trustee Co Ltd (1967) 119 CLR 460
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موضوع هرچند ممكن است مشكل مربوط به منتفع شدن ثالث از مفاد شرط را مرتفع
سازد ،لكن مفاد شرط مزبور كه تعهدات آن را به مجموعه و گروه طرفين تسري
مي دهد ،درخصوص ایجاد تعهد براي فرد ثالث همچنان با مشكل مواجه است؛ زیرا
ایجاد تعهد به ضرر ثالث از لحاظ حقوقي نافذ نيست و در مثال ما (شرط جبران
خسارت و پذیرش مسؤوليت به متقابل گروهي) كه بهعنوان مثال پيمانكاران دست
دوم ویا شركتهاي زیر مجموعه یك طرف قرارداد متعهد به جبران خسارت و
پذیرش مسؤوليت طرف دیگر و مجموعه وابسته به آن شدهاند استفاده و اعمال این
حق از سوي یك طرف قرارداد ویا زیر مجموعه آن در برابر افراد زیر مجموعه طرف
دیگر مصداق تعهد به ضرر ثالث است و ممكن است این ادعا مطرح شود كه طرف
قراردادي نبوده و تعهدي بر عهده ندارند و براساس اصل نسبي بودن اثر قرارداد
تعهدات مندرج در آن متوجه ایشان نيست.
در برخي از نظامهاي حقوقي برخي از استثنائات وارد بر این اصل را ذكر كردهاند
كه شامل استفاده از نهادهایي ميشود كه با توجه به ماهيت آنها ميتوان فرد ثالث
را به عنوان ذینفع شناسایي كرد و اعمال حق از سوي وي را قابل توجيه دانست .به
این نهادها ميتواند به نهادهاي نمایندگي ،1تراستي ،2انتقال قرارداد 3و قراردادهاي
وثيقه 4اشاره كرد.
 .5-2-4-6شرط پذيرش مسؤوليت و جبران خسارت متقابل به صورت سه جانبه
جانبه

5

5

در این شق از شرط به صورت متقابل نهتنها مفاد شرط در برابر مجموعه كارفرما و
پيمانكار برقرار است ،بلكه مفاد آن به رابطه فيمابين پيمانكاران نيز تسري ميیابد .در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.agency
2. trust
3 .assignment of contract
4. collateral contracts
5.tripartite knock for knock
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واقع در این شق یك جریان سيال 1فيمابين نهتنها مجموعه كارفرما و پيمانكار ،بلكه
فيمابين پيمانكاران نيز برقرار است .رابطه شرط پذیرش جبران خسارت و پذیرش
مسؤوليت فيمابين پيمانكاران طي سندي توسط پيمانكاران امضا و توسط كارفرما
گواهي ميشود و جزء پيوستهاي قرارداد اصلي قرار ميگيرد .اما واقعيت این است
كه با توجه به اینكه رابطه قراردادي بين برخي از پيمانكاران و كارفرما وجود ندارد
نقش كارفرما در گواهي این توافقنامه بيش از یك گواهي صرف بوده ،شاید بتوان آن
را بهعنوان یك سند قراردادي فيمابين پيمانكار و كارفرما تلقي كرد.
اشكال وارد بر این شق نيز این است كه اگر یكي از پيمانكاران سند توافقنامه
فيمابين پيمانكاران را امضا نكند این موضوع یك مشكل اساسي براي سایر
پيمانكاران خواهد بود و اهميت آن زماني به اوج خود خواهد رسيد كه پيمانكاري كه
سند توافق را امضا نميكند پيمانكار مهمي چون پيمانكار حفاري ویا پيمانكار
تأمينكننده شناورهاي مورد نياز پروژه باشد.

 .7مفهوم شرط پذيرش مسؤوليت و جبران خسارت در حقوق ايران و
فقه اماميه
شرط پذیرش مسؤوليت و جبران خسارت در حقوق ایران در قالب شرط عدم
مسؤوليت قابل تحليل است .نكته قابل توجه آنكه مفاد مزبور به نحو ایجابي است ،در
حالي كه شرط عدم مسؤوليت امري سلبي است .در فرض عدم مسؤوليت ،زیاندیده از
حق جبران خسارت محروم ميشود ،لكن درخصوص شرط پذیرش مسؤوليت و
جبران خسارت ،در فرضي كه زیاندیده شخص ثالث باشد ،متعهدٌله ابتدا جبران
خسارت كرده ،سپس از متعهد شرط مطالبه ميكند ] ،4ص[79؛ لكن در برخي از
شقوق ثمره عملي این دو نهاد مشابه است و كاركرد یكساني دارند .بنابراین شرط
پذیرش مسؤوليت و جبران خسارت در صورتي كه در رابطه طرفين اصلي قرارداد
برقرار باشد ،عمالً با شرط عدم مسؤوليت منطبق بوده ،تفاوتي در این خصوص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.flow-through indemnities
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وجود ندارد ،زیرا ميان دو عبارت «من در برابر شما مسؤول نيستم» و «اگر من به
شما زیاني رساندم شما موظف به جبران آن هستيد» تفاوتي وجود ندارد [ ،5ص ]76
لكن تطبيق این دو نهاد در این خصوص كه اگر شرط شود كه اگر «تو به شخص
ثالثي زیان رساندي من جبران ميكنم» ،قابل تطبيق با شرط عدم مسؤوليت نيست؛
زیرا كه شخص ثالث ابتدا به عامل زیان رجوع ميكند و وي موظف به جبران است و
پس از آن بر مبناي شرط ميتواند به متعهد شرط رجوع كند؛ لكن باید توجه كرد
كه هر دو نهاد نهایتاً به نتيجه واحدي منجر ميگردد .اما در شرط عدم مسؤوليت و
شرط جبران خسارت و پذیرش مسؤوليت در رابطه مستقيم طرفين قرارداد این امر به
نحو مستقيم بوده و در شرط پذیرش مسؤوليت در ارتباط با اشخاص ثالث به نحو
غير مستقيم.

 . 8موارد قابل تطبيق باشرط پذيرش مسؤوليت وجبران خسارت در
حقوق ايران و فقه اماميه
 .1-8ضمان جريره
جریره از حيث لغوي به معناى جنایت و گناه آمده است [ ،5ص  ]491و منظور از آن
در عبارات فقها جنایت خطایى است كه موجب ثبوت دیه بر عاقله مىشود .ضمان
جریره كه به شكل تركيب «والء ضمان جریره» به كار ميرود ،در لسان فقهي به
نحوي ارتباط بين دو فرد به وسيله عقد است.
اثر شرعي عقد والء ،لزوم پرداخت دیه و ارث بردن یكي از متعاقين یا هر دوي
آنها از دیگري است . .عقد والء ضمان جریر از عقودي است كه قبل از اسالم وجود
داشته و اسالم نيز بر آن تأكيد كرده است .این عقد از موارد تأمين جبران خسارت
توسط فعل دیگران و استثنایي است بر این اصل كه هر كسي باید مسؤول جبران
رفتار و اعمال خود باشد و رابطهاي است كه بين شخصي با دیگري در اثر عقد
مخصوص به وجود ميآید و در نتيجه آن از همدیگر ارث ميبرند و در مقابل دیه
جنایت خطایي یكدیگر را مي پردازند .فقهاي شيعه این نوع عقد را در صورت نبود
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وارث نسبي و مولي معتق در جنایاتي كه از روي خطاء واقع شود صحيح ميدانند
[ ،13ص  ]263بنابراین این امر نيز از موارد تعهدات قراردادي است كه فردي متعهد
به جبران خسارت فرد طرف قرارداد خود است [ ،11ص  ]919و از این حيث كه طرف
دیگر قرارداد مسؤوليت طرف مقابل را پذیرا و متعهد ميگردد كه خسارات ناشي از
اعمال وي را جبران كند با شرط پذیرش مسؤوليت و جبران خسارت مشابهت پيدا
ميكند و ميتوان قائل شد كه چنين مبنایي در فقه اماميه درخصوص ماهيت چنين
شرطي وجود داشته و مورد تأیيد شرع قرار گرفته است.

 .2-8تبري از عيوب در خيار عيب
قانون مدني در بيان روشهاي سقوط خيار عيب و موانع اجراي آن در ماده 436
اینگونه بيان ميدارد« :اگر بایع از عيوب مبيع تبري كرده باشد به اینكه عهده عيوب
را از خود سلب كرده ویا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب حق
رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عيب خاصي تبري كرده باشد فقط نسبت به
همان عيب حق مراجعه ندارد».
در فرض ماده فوق دو حالت براي سقوط ضمان بایع متصور است .اول آنكه
بایع عهده عيوب را به صورت كلي از خود سلب ميكند یا مبيع را با تمام عيوب
موجود و احتمالي آینده آن ميفروشد .بنابراین مبناي طرفين بر عدم وجود شرط
ضمني سالمت معقودٌعليه است .پس اگر عيبي در آن ظاهر شود مانند این است كه بر
آن آگاه بودهاند و بر این مبنا نميتوانند عقد را فسخ كنند ویا از این بابت ارش بگيرند
[ ،12ص2912؛  ،13ص  221و  . ] 321قدر متيقن از شرط تبري از عيوب این است كه
نفوذ این شرط براي تمامي عيوب آشكار و خفي موجود در حال عقد ثابت است؛ لكن
تسري آن به عيوب حادثه بعد از انعقاد عقد قابل تشكيك است و برخي از فقها نسبت
به آن ادعاي صحت كرده اند و برخي نيز بر تسري آثار تبري بایع از عيوب نسبت به
عيوب حادثه بعد از عقد ،قبل از قبض ،و در زمان خيار مختص مشتري قائل به عدم
تسري شدهاند [ ،13ص .]629
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برخي از فقها نيز معناي تبري از عيوب را به سه مفهوم تقسيمبندي كردهاند [،14
ص  .]342این مفاهيم عبارتند از  -1سلب عهده از عيوب به نحو مطلق -2 ،عدم
عهدهدار بودن نسبت به پرداخت ارش (مخير كردن مشتري بين رد و امضاي عقد)
بلكه حق فسخ به قوت خود باقي است -3 ،سلب كردن عهده از حكم خيار عيب و نه
چيز دیگر.

 .3-8تبري از عيوب بهعنوان يک شرط عدم مسؤوليت
درخصوص ماهيت این شرط از نظر انواع سه گانه شروط نتيجه ،فعل یا صفت باید
گفت اگر منظور از آن عدم ضمان باشد باید آن را نوعي شرط نتيجه بدانيم .با این
استدالل كه چون ضما ن یك عمل حقوقي است كه همزمان با خود عقد به وجود
مي آید نفي آن نيز نوعي شرط نتيجه خواهد بود .اما اگر منظور از آن عدم اقدام
قضایي عليه طرف دیگر باشد این شرط را باید نوعي شرط فعل منفي بدانيم .ولي عدم
مسوليت في نفسه نميتواند متصف به فعل یا عدم فعل شود .بنابراین نفي ضمان
شرط نتيجه خواهد بود؛ ولي نفي اقدام قضایي یا عدم اقامه دعوا نوعي شرط فعل
منفي خواهد بود؛ لكن ماده  436قانون مدني شرط تبري از عيوب را نوعي اسقاط حق
مالي تلقي و آن را جایز دانسته است.
برخي از نویسندگان قائل به این موضوع هستند كه تبري از عيوب یكي از اقسام
شرط عدم مسؤوليت است و در صورت علم فروشنده نسبت به ضررهايهاي ناشي
از عيب اثر ندارد و تنها ممكن است در سقوط خيار مؤثر باشد [ ،12ص .]293
 .4-8وجوه تشابه شرط تبري از عيوب با مفهوم Indemnification
با عنایت به تبيين اوليه مفهوم تبري از عيوب و نهاد ( Indemnificationشرط
پذیرش مسؤوليت وجبران خسارت) صرفنظر از مبادي هریك از دو موضوع كه باید
براساس اصول حاكم بر نظام حقوق قراردادهاي آن نظام مورد مداقه و بررسي قرار
گيرد این دو موضوع از حيث توافق طرفين بر عدم مسؤوليت یكي از طرفين یا هر
دوي آنها در برابر یكدیگر واجد قرابت از حيث آثار حقوقي هستند .بدین توضيح كه
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در تبري از عيوب (بر فرض اینكه منظور از آن سلب عهده از عيوب به نحوه مطلق
باشد) فروشنده مسؤوليت خود را با توافق خریدار از خود سلب كرده ،به وي منتقل
ميكند كه با این توافق خریدار نسبت به عيب و آثار و ضررهاي نشأت گرفته از آن
خود مسؤوليت ميپذیرد ،در حالي كه این مسؤوليت اوالً و بالذات متوجه فروشنده
بوده است كه با این شرط منتقل به خریدار شده است .در شرط پذیرش مسؤوليت و
جبران خسارت نيز مشابه همين حالت وجود دارد؛ با این توضيح كه یكي از طرفين
قرارداد یا هر دوي آنها در برابر یكدیگر این گونه شرط ميكنند كه اگر در اثر اعمال
منتسب به یكي از آن ها (صرفنظر از نظر از تقصير) به افراد یا اموال طرف دیگر
ضرر یا آسيبي وارد گردد طرف آسيبزننده مسؤول نباشد و طرف دیگر مسؤوليت
جبران آنها را بر عهده بگيرد.

 .9نتيجه گيري
شرط پذیرش مسؤوليت و جبران خسارت در پروژههایي كه هم پيمانكار و هم
كارفرما به نحوي در انجام فعاليت هاي پروژه ویا مدیریت و كنترل و نظارت بر آن
دخيل هستند ،بهعنوان یكي از شروط رایج به ویژه قراردادهاي حوزه نفت و گاز
است كه عمدتاً هم این شرط به نحو متقابل بوده ،یك تعهد طرفيني محسوب ميگردد.
از مزایاي وجود چنين شرطي ميتوان به جلوگيري از وجود اختالفات پيچيده بين
كارفرما و پيمانكار از یك طرف و بين پيمانكاران دست دوم از طرف دیگر اشاره
كرد .همچنين از دیگر مزایاي آن جلوگيري از پوششهاي بيمهاي مضاعف در پروژه
است كه در نتيجه این امر هزینههاي پروژه بهویژه در قراردادهاي باالدستي كه حق
بيمههاي بسيار باالیي باید در آن پرداخت گردد ،كاهش ميیابد
مفهوم شرط پذیرش مسؤوليت و جبران خسارت در حقوق ایران در برخي از
شقوق آن با شرط عدم مسؤوليت قابل تطبيق است ،لكن نكتهاي كه باید بدان توجه
كرد این است كه تعهد به شرط عدم مسؤوليت روي دیگر افزایش مسؤوليت طرف
دیگر است و این همان چيزي است كه در شرط مزبور به منزله توسعه مسؤوليت
طرف مقابل قلمداد ميگيرد .از مصادیق قابل تطبيق شرط پذیرش مسؤوليت و جبران
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 بحث ضمان جریره و موضوع تبري از عيوب،خسارت در حقوق ایران و فقه اماميه
 قانون ایران، نتيجه آنكه در صورتي كه قانون حاكم بر قرداد.در خيار عيب است
 قاضي یا داور ایراني جهت تبيين مفهوم این شرط كه اساساً برخاسته از مباني،باشد
 به یك تفسير عرفي از پذیرش،عرفي بنا نهاده شده در نظام حقوقي انگلستان است
چنين شرطي براساس بناي عقال و نهادهاي مشابه همچون ضمان جریره و تبري از
عيوب استناد ميكند و با استتناج از مفاد آن درخصوص موضوع متنازعٌفيه حكم
.ميكند
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