
 مبانی اخالقی جبران خسارت ناشی از اشتباه و جعل در تنظیم اسناد رسمی  : کارانو هم علیرضا رجب زاده اصطهباناتی دکتر 
 

 7 

اخ
ه 

ام
صلن

ف
ق د

ال
 ع

ر
لو

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
ل 

سا
م

ده
انز

ش
ه 

مار
 ش

،
4 ،

14
00

 
 

 
ه 

قال
م

ري
رو

م
  
 

 

 مبانی اخالقی جبران خسارت ناشی از اشتباه و جعل در تنظیم اسناد رسمی 
 

 3، دکتر علیرضا مظلوم رهنی2*، دکتر علیرضا رجب زاده اصطهباناتی1اسداهلل قصری

 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسالمی، قشم، ایران  .1

 ایران اسالمی، قشم، حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد گروه  .2

 ، ایران شهر قدسحقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسالمی،  گروه .3

 ( 1399/ 12/ 28، تاریخ پذیرش: 1399/ 10/ 20تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

نظر به امتیازات متعددی که نسبت به اسناد عادی دارند از   1اسناد رسمی
و  تامین خواسته با معافیت از تودیع  خسعارت امتمعا ی جمله صدور قرار

در مواد مختلف قعانونی دیگری عدم امکان تردید و انکار از سوی متعهد 
به مسئو یت مدنی سردفتران ناشعی از جععو و اشعتبار در تنظعین اسعناد 

 68تصریح شدر است برای نمونه در مادر   2رسمی و  زوم جبران خسارت
ایعن قانون دفاتر اسناد رسمی   22در مادر    و همچنین    1310قانون ثبت  

 .تصریح  شدر است  امر
در این مواد به صورت خاص و در مواد قانون مسئو یت مدنی به صعورت 
عام به  زوم جبران خسارت از سوی سردفتر در صعورت خاعا در تنظعین 

طعور کلعی ج جبعران خسعارت بعا بعه    .(1)  ر شدر استاسناد رسمی اشار
ران ارتباط زیادی دارد و از آن جا که مبنای اصعلی جبع  3ا زامات اخالقی

ین سعند رسعمیج وجعود خسارت از جمله در زمینه اشتبار و جعو در تنظع
 خاا است؛ بایستی گفت که این خاا به دو صورت انجام می پذیرد : 

 
 

 
خاایی که بعه مسعئو یت ؛ ب( خاای دفترخانه .  4ا ف ( خاای شخصی

بر همین اساس الزم است که برای  مرج  ذیربط کارمند منتهی می شود
ی مراجع  مسئو یت میان تقصیر یا خاای کارمندان و خاا  تبیین مبنای

عمومی قائو به تفکیك شوین.  ذا در سارهای پیش رو به بررسی اینکه 
چه تقصیری تقصیر شخصی و چعه خاعایی خاعای دو عت اسعت معی 

و عت و کارمنعدان د  5قعانون مسعئو یت معدنی  11ماابق معادر    پردازین:
گر در مین انجام وظیفه و پایعه شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها ا

عمد یا در نتیجه بی امتیاطی خسارتی بعه اشعخاص وارد مناسبت آن به  
کنند شخصا مسئول جبران خسارت هستند بر اساس ایعن معادر کارمنعد 
هنگامی مسئو یت دارد که خسارت واردر در نتیجه عمد یا بی امتیعاطی 

باشعد در انجعام  اشد یعنی متما باید کارمند تقصعیری مرتکعش شعدراو ب
ش تا بشود او را مسئول دانست تقصیر اعن اسعت از عمعد و بعی اوظیفه

 رری به ععععامتیاطی عمد در صورتی است که شخص با قصد و ارادر ض 
 

 چکیده

معاهوی و ایعت شعرایط تنظین سند رسمی معامالت یکی از وظایف اختصاصی سردفتران اسناد رسمی است که مستلزم بکارگیری و رعزمینه:  
شکلی متعددی است. عدم رعایت هر یك از این شرایط می تواند موجش اباال سعند از سعوی دادگعار شعدر و مسعئو یت بعه جبعران خسعارت 

 قانون دفعاتر اسعناد 22(ج مادر 1310قانون ثبت )  68جبران خسارت از سوی سردفتران در مواد مختلفی هن چون مادر سردفتران را در پی دارد.
قانون مدنی به صورت عام آمدر است . در این بینج جبران خسارت ناشی از اشتبار و جعو در تنظین   335تا    328ورت خاص و مواد  رسمی به ص

به عبارت دیگرج متی پیش از تشکیو دو ت هعا نیعز زمینعه هعای جبعران  اسناد رسمی عالور بر مبانی مقوقی دارای مبانی اخالقی نیز است . 
فتار انسانی دیدر می شود و این موضوع اثبات می نماید که جبران خسارت فراتر از زمینه هعای مقعوقیج از زمینعه هعای اخالقعی خسارت در ر

خته این که مبانی اخالقی جبران خسعارت ناشعی از اشعتبار و تحلیلی به این موضوع پردا-برخوردار است. در این مقا ه با توجه به روش توصیفی
 رسمی چیست؟  و در تنظین اسنادعج

وفای به عهد ج من  تقلش و ... به عنعوان مبعانی اخالقعی جبعران نتیجه تحقیق ماضر آن است که مبانی هن چون مسن نیتج     نتیجه گیری:
ر در راهکاری که در این جا نیز ارایه شد عبارت است از اینکه اگعر در اثعر اشعتبا. خسارت از اشتبار و جعو در تنظین اسناد رسمی مورد نظر است

خسارتی به فرد زیان دیدر وارد شدر باشد ج راهکار جبران خسارت را می توان از محو مق ا ثبت وصو ی یا به طور عام مقوق دو تی   این مواردج
 .وصو ی درنظر گرفت

 
   یج بیمه جبران خسارت.اخالقج جبران خسارتج اشتبارج جعوج سند رسم سردفترج: واژگانلیدک

 rajabzadeha732@gmail.comا کترونیکی:   نویسندۀ مسئول: نشانی
 

mailto:rajabzadeha732@gmail.com
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دیگری وارد کند بی امتیاطی وقتعی اسعت کعه شعخص بعدون قصعد و 
 11وارد کند در مقوق ایران مادر   ازروی عدم امتیاط به دیگری خسارت

قعانون  171ات طبق اصعو  نون مسئو یت مدنی و مسئو یت مدنی قضقا
مبنای مسئو یت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  13اساسی و مادر 

مدنی کارمندان را تقصیر قرار دادر انعد. زمعانی کارمنعد مسعئو یت زیعان 
رد کعه در ایعراد خسعارت به بار آمدر ناشی از اعمال را بر عهعدر دا  های

یجه ی عمد و بعی ی مقصر باشد و ی اگر خاای کارمند نتواردر به دیگر
امتیاطی او نباشد و زیانی از عمو او به بار آید در اینجا مسئو یت دو عت 
موضوعیت پیدا می کند بنابراین اگر زیان واردر ناشی از عمو عمومی به 

قصور ادارر ماعر  معی شعود  حاظ تقصیر کارمند نباشد در اینجا خاا یا 
شعکیالت اداری قانون مسئو یت مدنی تحت عنوان نقع  ت  11که مادر  

 بیان کردر است.
 

شرایط تحقق الزام به جبرران خسرارت در تنظریم اسرناد 

 رسمی 

در قوانین ایران نیز بر مق ماا به خسارت ناشی از :  6نقض تعهردات

قعانون   221در معادر  نق  تعهدات قراردادیج تاکید شدر استج از جمله  
یا تعهد  : »اگرکسی تعهد اقدام به امری را بکندمدنی تصریح شدر اسعت

نماید که از انجام امری خودداری کند درصورت تخلفج مسئول خسارت 
 نیعز و قعانون این  228  و  227  مواد  در  همچنین.  «…طرف مقابو است

 گرفته قرار تصریح مورد مق این 7مدنی دادرسی آیین قانون 515 معععادر

هعن  سناد می توان به نق  تعهداتیدر زمینه سردفتری و تنظین ا  .است
قعانون دفعاتر اسعناد رسعمی آیین نامعه  34چون تعهدات مندرج در مادر 

ت اشارر داشت که تفهین مفاد اسناد و قوانین و مقررات را از زمرر تعهعدا
و یت سردفتر می داند که بر طبق تبصرر این مادر نق  آن موجش مسعئ

 مدنی سردفتر خواهد شد .

برای جبران خسارت وجود راباه سببیت کامو میان   :  8رابطه سببیت

نق  تعهد و ایجاد ضرر ضروری است.  زوم وجعود ایعن شعرط از معادر 
قانون آیین دادرسی معدنی کعه تصعریح نمعودر »خواهان باید این   520

عدم انجام تعهد یا جهت را ثابت نماید که زیان واردر بالواساه ناشی از 
خواس تسلین  عدم  یا  و  آن  صورت دادگار تاخیر  این  درغیر  است  بودر  ته 

نکتعه ای کعه در خسارت را رد خواهد نمود.« بر معی آید.  دعوای ماا به
این خصوص شایان ذکر است آن می باشد که سردفتر در قبعال تمعامی 

و   افرادی که تحت نظارت وی به فعا یعت معی پعردازدج از بععد نظعارت
بحث راباه سعببیت در کنترل دارای مسئو یت مدنی است و بنابراین در  

 رسمی بایستی به این امر توجه نمود .  جعو و اشتبار در تنظین اسناد

اگر نق  تعهد منجر به ایراد هیچ ضرری نشدر باشدج  :ورود ضرررررر 

جبران خسارت موضوعاً منتفی بودر و وظیفه ای برای جبران ضرر وجود 

سردفتر نیازی ا بته در تمامی موارد تخلف آمیز مربوط به   .نخواهد داشت
ی موارد ج بدون این که ضعرری متوجعه به ورود ضرر نیست بلکه در برخ

 34غیر شودج مسئو یت مدنی متوجه سردفتر خواهد شد برای نمونه مادر 
 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی . 

جبران خسرارت ی در زمینه مبانی تاثیرگذاری الزامات اخالق 

 اسناد جعل و اشتباه در تنظیم ناشی از 
اسعناد رسعمی یعك اگرچه مسئو یت ناشی از اشتبار و جععو در تنظعین  

مسئو یت مدنی در وهله اول و مسئو یت کیفری در وهله دوم اسعت امعا 
دامنه تاثیرگذاری مبانی اخالقی در زمینه جبران خسارت مزبور نیز بسیار 

اب  در این راستاج با توجه به تاثیرگذاری مناب  فقهی بعر منع  مشهود است.
معات اخالقعی در قانون گذاری جدر این بخش به  مبانی تاثیرگعذاری ا زا

زمینه جبران خسارت ناشی از جعو و اشتبار در تنظین اسناد پرداخته می 
 شود. 

صرفاً برخی از جامعه شناسانج مانند دورکین امکام اخالقی را :  9اجتماع

عالور بعر معرثر  دانند اما برخی دیگر از ایشانمبتنی بر آداب و رسوم می
م در نظر گرفته اند؛ نظیر دانستن عامو اجتماع منشأ دیگری نیز برای ا زا

های برگسن که دو نیروی فشار اجتماعی و گرایش پرجاذبه درونی انسان
اخالقی دانسعته گیرند را اساس ا زام های ممتازیج که از خداوند مدد می

سته و در عین مال است. وی نیروی فشار جامعه را سرچشمه اخالق دان
د قواعد برتری باشد کعه از بر این باور است که ا گوی اخالقی جامعه بای

منب  باالتری نسبت به رسوم تودر معردم تعراوش کعردر باشعد و در هعر 
اید گفت که در نقد این دو دیدگار ب زمان با عادات اجتماعی ترکیش شود.

ر جامعه دانست؛ زیعرا نمی توان تنها معیار اخالق را آداب و رسوم یا فشا
کننعد و در تغییعر می 10اعیهعای اجتمعاوالً آداب و رسوم براساس عادت

ها صورت مقاومت در برابر مرکت اجتماع یا عدول از خط سیر آنج انسان
ز خواهنعد با فشار و بی درنگ به سوی همان مرکت و مسیر اجتمعاع بعا

و طبعق نظعر شودج گشت. پس تکیه بر آنها موجش عدم ثبات اخالق می
نمعود ثانیعاً بعرخالف دکتر کاتوزیان نباید صرفاً به عادات اجتماعی تکیه 

 اندواقعیتی است که کتش آسمانی از آن یاد کردر

را ماابقت یا   12روسو معیار و منشأ همه ارزش های اخالقی  :11وجدان

داند. از نظر وی هر چیزی کعه مخا فت آنها با وجدان اخالقی انسان می
رش وجدان اخالقی باشد خعوب و هعر چیعزی کعه بعا وجعدان مورد پذی

ردگی و رنجش وجعدان آنعان ها ناسازگار باشد و موجش آزاخالقی انسان
را شود. وی بر این باور است که ما دسعتورات اخالقعی شودج بد تلقی می

که به دست طبیعت با خاوط محو نشدنی نوشته شعدر اسعتج در قلعش 
وجدان تفاوت قائو است و معتقعد اسعت  یابین. وی میان عقو وخود می

ا پذیرفت. اما آیا فریبد و  ذا نباید دالیو آن رکه عقو گاهی انسان را می
به واق  امکان دارد که تمعام تکعا یف اخالقعی را از طریعق مراجععه بعه 

 ن به دست آورد؟وجدا

بعضی دیگر از علماج عقو را به تنهایی ستون و نخستین رار ا زام   :عقل

ا عزام را در  13نمودر اندجتا مدی که معتقدند بدیهی است که عقومعرفی  
کند. عقلی که بعه هعیچ فعرد و جمعاعتی وابسعته محیط اخالق وارد می

ا آفریعدر و نیست و از محیطج اثر و رنگ نمی پذیرد. یعنی آنچه کعه خعد
خااب به آن فرمودر است: »به ععزت و جال عن قسعنج هعیچ چیعزی را 

رفیع  تعرج بعا شعرافت تعر و عزیزتعر از   ت به معنجنیکوترج مای  تر نسب
ج خیر و شر را از هن تمیعز تو)عقو( نیافریدم.«عقو آزاد از هر فشار و قید
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شعزد دهد و دستوراتش را در مورد انجام یا ترک کارها بعه انسعان گومی
قور عاقلهج وجه ممیز انسان از میوان و نباتات اسعت کعه گعار   نماید.می

سعازد. بعه تعبیعر خود را در نقش بازیگرج نمایان می  تماشاگر است و گار
شعفیت داشعتهج قضعایای خبعری را تعقعو دقیق ترج عقو نظری نقش کا

پردازد و عقعو عملعیج در قضعایای انشعائی کند و به امراز مالک میمی
مناسش با آن مالک و بر اساس مصا ح و مفاسد موجود در افعالج   مکمی

ار برخی از اندیشعمندانج عقعو بعه عنعوان کند. از دیدگوض  و اعتبار می
ست که مقعایق جوهر انسان دو جنبه دارد. یك جنبه نظری و رو به باال

کند و یك جنبه رو به پایینج یعنی رو به بدن است کعه بعه را کشف می
کنداین گوهر وجعودی بعه دو صعورتج جنبه بدن را تدبیر میوسیله این  

امور مسعتقالً بعه چیعزی مکعن کند؛ در بعضی مقیقت افعال را درک می
نمی کند بلکه بواساه مکن و اعتبار دیگریج موفق به کشف مصلحت و 

شود مانند بسیاری از امکام عبعادی. و عی در بعع  فسدر در فعلی میم 
است و عقو عملی مستقالً و بعدون کمعك امور مالک مکنج ذاتی فعو 

را اعتبعار  غیرج مکمی را در راباه با این فعو صعادر و مسعن و قعبح آن
 کند.می

قائالن به این دیدگار برای توجیه نظریه خود مبنی بر منشأ بعودن عقعو 
برای ا زامج باید به سراالتی از این دست پاسخ دهند که آیا ارزش ها فی 

قبح هستند؟ و در صورت پعذیرفتن ذاتعی بعودن مد ذاته دارای مسن و  
تقالً و بدون تعلین و تواند مسن و قبح افعال را مسارزش هاج آیا عقو می

بیان شارع ادراک نماید؟ و پس از چنعین ادراکعی بعدون مکعن و ارشعاد 
 انسان مق دارد طبق مدرکات عقلی خویش عمو نماید؟ شارعج

برخی از افعال اختیاریج دارای شود که در پاسخ به این سراالت گفته می
یا  هستند و فی نفسه متصف به خوبی 14مسن و قبح ذاتی و ارزش عقلی

عدلج علن و جهو. زیرا عدل از آن جهت که باشند مانند ظلن و  بدی می
عدل است همیشه خوب و مسن است و ظلن از آن جهت که ظلن است 

ل ذاتاً به هیچ یعك هموارر عملی بد و قبیح استج اما برخی دیگر از افعا
از دو صفت متصف نمی شوند؛ بلکه تاب  اناباق یکی از افععا ی هسعتند 

ذاته خوب یا بدند مثالً امترام به دوست تا زمانی که عنوان عدل که فی  
در اسعت و در صعورت ععارد شعدن بر آن صدق کندج مسن و پسعندی

 شود.عنوانی دیگرج داخو در عنوان قبیح می
استج در این راباه بین اشاعرر و عد یعه اخعتالف همان گونه که روشن 

معنای استحقاق مد  و است و محو نزاع آنان در مسأ ه مسن و قبح به 
 باشد. اشاعرر از آنجا که قائو به مسن و قبح ذاتی افعال نیسعتندجذم می

معتقدند که عقو مستقالً و بدون بیان شارع نمی تواند مسن و قعبح آن 
مستحق مد  یا ذم بدانعد. امعا بسعیاری از علمعای را درک کندج و آن را 

باشعند و ین افععال میامامیه قائو به عقلی بودن مکن به مسن و قبح ا
توانند دربارر بسیاری معتقدند که عقالء از آن جهت که عاقو هستندج می

از اعمال اختیاریج بدون ا هعام شعارع قضعاوت کعردرج آنهعا را تقبعیح و 
که به وجود مبدأ و شارع مکین مکن کندج این تحسین نمایندیعنی عقلی  

را به جهت ظلعن بعر بنعدر   را نیز درمی یابد که اوج مثالً بندر توانای خود
ی کعه کند و به بندر توانایناتوان دیگر یا خودداری از رد امانت عقاب می

دهد. در مقیقت پعس از مکعن عقعو با ناتوانان مهربانی کندج پاداش می

این فعوج از نظر عقو عملعی ایعن عمعو همعوارر نظری به مسن فعلی  
سعت از نظعر باشد. هرچند ممکعن امحکوم به مسن است و ممدو  می

فاعلی مورد تحسین واق  نشود. به عنوان مثالج هعیچ کعس نمعی توانعد 
نباشدج و ی در مورد صدق ضعار وقتعی کعه موجعش قائو به مسن صدق 

کنند نه اینکعه صعدق را قتو انسانی بی گنار باشدج فاعو آن را تقبیح می
 قبیح بدانند.

انعد کعه عقعو  در این میانج قائالن به مسن و قبح عقلیج بر این عقیدر
ملی بر اساس آن مکعن کند که عقو عنظری در فعو چیزی را درک می

های به مسن یعا قعبح آن کنعد. در بعاب چیسعتی ایعن معالکج دیعدگار
بهترین آنها دیدگاهی است که رسد گوناگونی وجود دارد؛  کن به نظر می

توان از البالی اظهارات مکیمان مسعلمان اسعتخراج نمعود. ایشعان می
ند که مالک مکن عقو دربارر مسن یا قبح یك فعوج کمال آوری معتقد

و هسعتی زدایعی از نفعس و هستی زایی فعو برای نفس یا نقص آوری 
تاً کمال خعوار توان گفت از آنجا که نفس انسان ذااست. در این مورد می

و در جستجوی کمال مالق است و فارتاً بقاء را دوست دارد و هر آنچه 
او شود به د یو عقو محبوب اوستج پس انسان باید   سبش افزایش بقای

ضعرورتی عقلعی به دنبال تحصیو کمال باشد و این تحصیو کمال نیعز 
یعز است؛  ذا مقدمات آن و هر آنچه که ما را به کمعال نزدیکتعر کنعدج ن

باشد. بعضی از افعال ذاتاً بعرای نفعس انسعانی کمعال آور و ضروری می
هستی زایی توسعط عقعو نظعریج عقعو هستی زاستج  ذا پس از امراز  

کند. بنعابراین معالک امکعام ا زامعی عقعو عملی مکن به مسن آن می
کمال آوری و هستی زایی یك فعو برای نفس یا نقعص آوری و   عملیج

باشد. هماناور که خود اعمال از امور واقععی و یهستی زدایی از نفس م 
ال آوری فعلی یعا خارجی هستندج اثر آنان نیز امری واقعی استج پس کم

باشد. به عنعوان مثعال نقص آوری عملی اثر واقعی و تکوینی اعمال می
کند که صدق موجش کمال نفعس اسعت و عقعو یعقو نظری کشف م 

باید انجام شعودج فس استج کند که هرچه موجش کمال نعملی مکن می
توان گفت قائالن به مسن و قبح پس باید صادق بود. به این ترتیش می

با توجه به آنچه گفته شدر جای ایعن   دانند.ج عقو را منشأ ا زام میعقلی
پرسش وجود دارد که آیا ما بدون مکن شارع ملزم به اجرای امکام عقو 

عقو نظری کشعف کعرد   عملی هستین؟ در پاسخ باید گفت هنگامی که
که عملی برای نفس هموارر کمال آور است و عقو عملی بعا توجعه بعه 

ر ای عقالنی استج مکن به الزم االجرا بودن آن کعردج اینکه چنین گزار
و بدین ترتیش موافقت   هر عاقلی آن عمو را الزم االجرا خواهد دانست.

پس شارع  شارع که رئیس عقال است به نحو قاعی به دست خواهد آمدج
 الزم است که بر طبق مکن عقالء از آن جهت که عاقلند مکن نماید. 

 

برا   م اسرنادجعل و اشتباه در تنظی  اقسام مسئولیت در قبال

 تاکید بر جبران خسارت  

 مسئولیت اخالقی  
عبارت است از مسئو یتی که قانونگعذار متععرد آن  15مسئو یت اخالقی

همانند مسئو یت انسان نسعبت بعه خعود یعا خداونعد یعا (.  2)نشدر باشد
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دیگریج ضمانت اجرای چنین مسئو یتی تنها تاثیر وجدان و درونی است 
ی ضمانت اجرای مقوقی ندارد بعه بععارت دیگعر مسعئو یت اخالقعی و 

توانعد از نظعر در درون انسعان می مواخذر وجدان از خااستج نیتی پلیعد
اخالقی شخص را مسئول قرار دهدج ارتباط مسئو یت اخالقعی بعا درون 

هماناور که پیش تر ذکر آن رفت مسئو یت معدنی یکعی  .(3)آدمی است
باشد از آنجایی که هرگار کلمعه مسعئو یت ی میاز شعش مسئو یت مقوق

سعازد شایسعته اور میاخالقی نیز به ذهن متب رود رنگ و بویبه کار می
است که تفاوتهای این دو نوع مسئو یت بیان گرددج مسئو یت اخالقی به 
 معنی شرمساری وجدان و امساس گنار است و بیشتر جنبه شخصی دارد

انسان است و با سئو یت اخالقی در درون بینین که میاه عمو م می(. 4)
توانعد آمیز می خوردج تفکری ناشایست و خااعا ن درون انسان پیوند می

مسئو یت اخالقی را به همرار داشته باشد مال آنکه میاه عمو و اقتدار 
مسئو یت مدنی جهان بیرون است و تجلی گار آن دنیای خارجی اسعتج 

تعوان معیعار شخصعی بعودن مسعئو یت یبنابراین بنیادیترین تفاوت را م 
میدان  اخالقی و نوعیج اجتماعی بودن مسئو یت مدنی دیدج دنیای مقوق

باشد و در این جاست که مسئو یت مدنی بعه منصعه مسئو یت مدنی می
رسدج مسئو یت اخالقی را با دنیای مقوق راباه چندانی نیستج ظهور می

توان مبنای تمام مسئو یتها را ای را عقیدر بر این است که میاگرچه عدر
ن گعرور قواعد اخالقی و مذهبی قرار داد. ریپر استاد فرانسوی سرآمد ایع

های خود یعنی تعهعدات نیعز ترین بخشاست به نظر وی مقوق در فنی
نعامین در واقع  قواععد مرهون قواعد اخالقی استج آنچعه را مقعوق می

معق آن (. 5)ه اسعتاخالقی است که ضمانت اجرای مادی و دو تی یافت
است که مفهوم اخالقی را در مسئو یت مدنی تماماً به دور نیاندازین زیرا 

هنوز هن در بیشتر موارد مبنای مسئو یت مدنی طنین اخالقعی را بعا که  
خود به همرار داردج بنابراین سعنجیدن مسعئو یت معدنی تنهعا براسعاس 

توجه به عناصعر ( 6)تواند رار عدا ت را مسدود نمایدمالکهای خارجی می
 ای دارد.اخالقی در ارزیابیها جایگار ویژر

 مسئولیت مدنی 
تعرف مسئو یت مدنی گفته اند این اسعت کعه در هعر معورد آنچه که در  

گوینعد در برابعر او باشعد میشخص ناگریز از جبعران خسعارت دیگعری 
به عبعارت دیگعر انسعان وقتعی از نظعر معدنی (.  7)مسئو یت مدنی دارد

د بعه دیگعری را شود که ملزم باشد آثار و نتایج ضرر وارلقی میمسئول ت
توان بیان داشعت کعه »مسعئو یت کاملتر می  در تعریف(.  8)جبران نماید

مدنی عبارت است از تعهد و ا زامی که شخص نسبت بعه جبعران زیعان 
واردر به دیگری داردج اعن از آنکعه زیعان معذکور در اثعر عمعو شعخص 

وابسته به او یا ناشی از اشعیاء و امعوال تحعت مسئول یا عمو اشخاص  
شعبه عمدر تقسعین  2به  مسئو یت مدنی  (.9)ما کیت یا تصرف او باشد«

شدر است : مسئو یت قراردادی که به آن مسعئو یت عهعدی یعا ضعمان 
ناشی از عقد نیز گفته می شود کعه عبعارت اسعت از مسعئو یتی کعه در 

آیعدج شعدر اسعت بوجعود می  نتیجه اجرا نکردن تعهدیکه از عقعد ناشعی
لعف مسئو یت قراردادیج ریشه قعراردادی دارد و متخلعف از قعرار داد مک

 (. 7)است خسارت واردر به متعهد  ه را جبران کند

که به آن مسئو یت قهری یا ضعمان قهعری :    مسئو یت خارج از قرارداد
شود بعه عبعارت دیگعر شود از او امر و نواهی قانونی ماصو میگفته می

ای قعانونی سئو یت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقع  وظیفعهم 
بنابراین الزم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبو (.  9)زیانی به کسی رسد

وجود داشته باشد تا مسئو یت به جبران خسارت محقق گردد بلکعه هعر 
گونه مسئو یت قانونی که فاقعد مشخصعات مسعئو یت قعراردادی باشعد 

 .(10)شوداز قرارداد نامیدر میمسئو یت خارج 

مدنی در معنعای نتیجه این سخن آنکه همانگونه که گفته شد مسئو یت 
اعن خودش شعامو مسعئو یت قعراردادی و مسعئو یت خعارج از قعرارداد 

گردد  ذا برای بازشناسی این دو باید گفت که واق  مسعئو یت معدنی می
چنانکعه قعانون مالق منصرف به همین مسئو یت غیر قراردادی اسعت.  

این اصاال  را در معنای مذکور بعه   1339مسئو یت مدنی مصوب سال  
ردر است. بحث ما نیز ناظر به مسئو یت معدنی بعه معنعای اخعص کار ب

باشد و مراد از مسعئو یت معدنی کلمه یعنی مسئو یت خارج از قرارداد می
 باشد.دو ت این گونه مسئو یت می

 مسئولیت کیفری  
گردد بعرای جراین مذکور در قانون می  مرتکش یکی ازمانی که شخص  ز

آیعد. بعا پیعدایش مسعئو یت وجعود میاین شخص مسئو یت کیفری به  
گیعرد و مجعازات خواهعد شعد و در کیفری شخص تحت تعقیش قرار می

صورتیکه عمو مجرمانه وی باعث خسارت گردد باید از عهدر خسعارات 
واردر نیز برآید. آنچه در مسئو یت کیفری مائز اهمیت اسعت اینکعه هعر 

انونی بعودن جرمی تعریفج شرایط و مجازات خاصی دارد یعنی اصعو قع
ا واق  یعنی ایناور نیست که یك اصعو کلعی بعرای جرم و مجازات فی

  .(11)مسئو یت وجود داشته باشد

در جوام  بدوی جبران خسارت جنبه انتقام و مجعازات داشعت مجعازات 
فرد مسئول هن هدف بازدارندگی داشت و هن هدف جبران خسعارت بعا 

  و تحعوالت عظعین پیشرفت تمدن این وض  تغییر یافعت. رشعد جوامع
مقوقی در کشورها تفاوتهایی را در میان مسئو یت کیفعری و مسعئو یت 

 مدنی رقن زد.

اگرچه مقصود از مسئو یت جزایی نیعز جبعران خسعارت واردر اسعت امعا 
فلسفه این جبران خسارت بعا آنچعه کعه در مسعئو یت معدنی شعاهدین 

ظ طعرف اختالف فامشی دارد او عین و شعاید مهمتعرین تفعاوت از  حعا
باشعد و باشد که در مسئو یت جزائی جامعه طرف اصعیو میزیاندیدر می

زیان اصلی به او وارد شدر استج مسئو یت جزائی بعه خعاطر ممایعت از 
جامعه  حاظ شدر است مجرم با عمو خود جامعه را متضرر ساخته است 
و باید در مقابو جامعه پاسخگو باشدج ا زام مجرم به تامین ضرر و زیعان 

شودج جنبه تبعی و ثانوی اشی از جرم که به اشخاص خصوصی وارد مین
دارد. برعکس در مسئو یت مدنی هدف اصلی جبعران خسعارت شعخص 

باشدج در واق  در دعوای کیفعری پعس از اثبعات جعرم ایعن زیاندیدر می
شود کعه بعا مجعرم چعه بایعد کعرد؟ در معا ی کعه در پرسش مار  می

سعرو یت وارد کننعدر زیعان ایعن پرسعش مسئو یت مدنی بعد از اثبات م 
گذشعته از ایعن (. 12)شود که برای زیاندیدر چه کار باید کعرد؟مار  می

هعای باشعد در موزرتفاوت که ناظر بعه هعدف ایجعاد دو مسعرو یت می
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آئین دادرسیج آثار گوناگون دیگری مانند: شرایطج منب  مسرو یت قلمروج  
وجور اختالف معان  از ایعن مسعا ه   و نتایج با همدیگر تفاوت دارند. ذکر

نیست که در موردی هر دو نوع مسرو یت وجود داشته باشد مانند خیانت 
در امانت یا کالهبرداری که هر دو نوع مسعرو یت را بعه همعرار دارنعدج 
دیگر آنکه رها شدن از قید مسرو یت جزائی در مواردی مانند قعرار منع  

مسعرو یت معدنی رار خعود را   باشعد وتعقیش نافی مسئو یت معدنی نمی
 .(13)پیمایدمی

 مسئولیت اداری  
شود که مستخدم دو ت مرتکش خاا یا مسئو یت اداری زمانی مار  می

تخلف اداری شدر باشد قانونگذار مجازات خاصی را برای تخلفعات اداری 
بینی کردر و دادگاههایی را نیز برای رسیدگی به این گونعه امعور در پیش

قعانون رسعیدگی بعه تخلفعات اداری مصعوب   1ست. معادر  انظر گرفته  
 . (14)تخلفات اداری را امصاء کردر است  24/9/72

مسرو یت اداری هماناور که پیشتر اشارر شد در مورد مستخدمین دو ت 
شععود و طععرف اصععلی آن ادارر متبععوع مسععتخدم اسععت. در اعمععال می

جعرم   قعانونی بعدونمسرو یت اداری همانند مسعرو یت کیفعری اصعو  
)تخلف( و مجازات بعنوان اصلی ترین رکن مسرو یت وجود دارد در ما ی 
که در مسرو یت مدنی اصلی کلی وجود دارد که جبران هر نوع زیعانی را 

هر چند این دو نوع مسعرو یت در معواردی از جملعه (.  14)گیرددر بر می
ایعن معال بعا شرایط و هدف و شیور دادرسی با همدیگر تفاوت دارند با 

وجود این اختالفات در مواردی بین مسرو یت اداری و مسرو یت معدنی 
باالخص در مواردی که مسرو یت مدنی کارکنان دو ت و دو عت ماعر  

شود بین این دو ارتباط زیادی وجود دارد و یك خاای اداری ممکعن می
است عالور بر مسرو یت اداری مستخدم باعث ضرر و زیان بعه شعخص 

یت مدنی مستخدم را نیز در پی داشته باشد.  عذا ردد و مسرو خصوصی گ
شعود کعاربرد اصاالمات فنی که در مورد تخلفعات اداری اسعتعمال می

 کند.مهمی در مسرو یت مدنی سازمان ثبت اسناد و کارکنان آن ایفاء می

 

بایسته های اخالقی در زمینه جبران خسارت ناشی از جعرل 

 و اشتباه در تنظیم اسناد 
یکی از مهن تعرین بایسعته هعای اخالقعی تاثیرگعذار در   جبران خسارت

زمینه مسئو یت مدنی ناشی از اشتبار و جعو در تنظین اسناد ما کیت بعه 
شمار می رود به شمار می رود که عموما در مقابو مسعئو یت معدنی بعه 

د. ا بته نهاد جبعران رارتکاب تخلف اعن از فعو یا ترک فعو تعلق می گی
به عا ن مقوق مدنی نشدر بلکه در زمینعه جزایعی خسارت صرفا محدود  

در مقابو ارتکاب جراین علیه نفس ج عرد و مال متعلق به غیر ماعر  
 می شود. 

گستردگی نهاد جبران خسارت در عا ن مقوق و پرداختن تمامی قعوانین 
ین اصو بعه عنعوان یعك بشری از ابتدا تا به امروز اثبات می نماید که ا

ار  بودر است و به شیور های مختلفعی صعورت اصو بدیهی اخالقی م 
 غرامتج  اعادر به وض  سابقمی گیرند که معمول ترین آنها عبارتند از : 

ا بته معمول تعرین روش .  تضمین عدم تکرارو    تشفی خاطر  جبازپروریج  
آن ج نقع    از میان این موارد گفته شدرج پرداخت غرامت اسعت کعه در

پول خسارت را جبران معی نمایعد. ایعن   کنندر معموال از طریق پرداخت
روش جبرانی در عمو ج مهن ترین وسیله جبرانی در دسترس اسعت.  عذا 
از آن به عنوان مهن ترین هدف مسئو یت مدنی در ارتباط با زیان دیعدر 

 (. 15)نیز یاد شدر است
گونه که در فوق نیعز نق  ا زامات اخالقی توسط شخص خاطی همان  

فت ج می تواند صورت های مختلفی را به خود تجربه مورد اشارر قرار گر
نماید که از جمله آنها می توان به اعادر به وض  سابق نیز توجعه نمعود. 
اعادر به وض  سابق بایستی قربانی نق  مق عدم بازداشت غیرقعانونی 

وض  سابق در ارتباط   به وضعیت او یه پیش از نق  بازگرداند . اعادر به
امو اقداماتی هن چون امکان بهرر مند شدن مجعدد با نق  می تواند ش

قربانی از آزادیج در صورت اخراج قربانی از محو کعار و تعاثیرات مخعو 
سالمت روانی که این امر داشته است بازگرداندن وی بعه محعو کعار و 

ی هر گونه برقراری مجدد مقوق و مزایای وی . غرامات می بایستی برا
ابو تقوین باشد برقرار شعود و بعا شعدت خسارتی که از  حاظ اقتصادی ق

نق  و شرایط هر قضیه متناسش و مرتبط باشد و در ارتباط با نق  مق 
عدم بازداشت غیرقانونی به صورت مستقین باشد و بنابراین غرامعات بعه 
نق  هایی که به صورت غیرمسعتقین صعورت معی پعذیرد تعلعق نمعی 

  مق عدم بازداشعت به طور کلی پرداخت غرامات مربوط به نق  پذیرد.
 غیرقانونی را می توان در قبال چندین خسارت دانست :

 ا ف ( خسارت های جسمی یا روانی 
ب ( فرصت های از دست رفته از جمله اشعتغالج تحصعیالت و مزایعای 

 آموزشی  
ج ( خسارت های مادی و از دست دادن درآمدها از جمله خسارت مربوط 

 قابلیت های با قور درآمدی 
ینه هایی که برای معاضدت های مقوقی یا کارشناسی ج خعدمات د ( هز

سالمت و پزشعکی و خعدمات روان شناسعی و اجتمعاعی ضعروری معی 
 (. 19)باشد

بهداشتی به ععالور بازپروری نیز می تواند شامو مراقبت های پزشکی و 
خدمات اجتماعی و مقوقی باشد. تشفی خاطر نیعز معی بایسعتی شعامو 

 باشد :یکی از اقدامات ذیو 
اقدامات موثری که هدف از آنج متوقف ساختن نق  های مستمر می -

 .باشد
راستی آزمایی واقعیات و افشای کامو و عمومی واقعیات تعا آن انعدازر -

 مناف  قربانی  که این چنین افشاگری به ایمنی و

معاضدت در زمینه شناسایی افرادی که سالمت جسمی و روانی آنها در -
 غیرقانونی نق  شدر است نتیجه بازداشت 

یك اعالمیه رسمی یا یك تصمین قضایی که کرامتج شهرت و مقوق -
 .قربانیان و اشخاصی که به قربانی نزدیك هستند را بازگرداند 

واقعیات و پذیرش مسئو یت در قبعال عذرخواهی عمومی از جمله تایید -
 .نق  مق عدم بازداشت غیرقانونی

علیه اشخاصی کعه مسعئو یت نقع  را مجازات های کیفری و اداری  -
 .برعهدر دارند
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ایجاد یك بانك آماری دقیق از تمامی نق  های مزبوط به بازداشعت -
غیرقانونی که در یك جامعه یا یك مناقه یا محو خاص ارتکاب یافتعه 

ه منظور رسیدگی بهتر به وضعیت قربانیان نق  مق سالمت ران است ب
(16 .) 

کرار نقع  مربعوط بعه ا زامعات اخالقعی تضمین های مربوط به عدم ت
بایستی تا بدان جا که امکان داشته باشد شعامو یکعی از اقعدامات ذیعو 

 باشد :

 تضمین کنترل موثر شهروندان بر مراکز ارایه دهندر خدمات -
 نهادهای مراقشج رصدکنندر و ارایه دهندر خدمات تقویت استقالل -

و مو فه های آن بعه تمعامی ممایت از آموزش ا زامات اخالقی و ابعاد  -
بخش های جامعه به ویژر ذی نفعان اصلی که یا در اثعر نقع  مزبعور ج 
تضرر بیشتری نمودر اند یا عوامو و نهادهعایی کعه در زمینعه ممایعت و 

 ی نمایند مراقبت از مق مزبور اقدام م 

بازنگری و اصال  قوانین و آیین نامه هایی که به ممایعت از ا زامعات -
داخته و ضمانت اجراهایی برای نقع  و جبعران خسعارت آن اخالقی پر

 قرار می دهند . 

ترویج و ارتقای ساز و کارهایی به منظور نظارت بر موارد نق  مربعوط -
 (. 16)به ا زامات اخالقی

 

بیمه جبران خسارت : راهکار بینابینی مسرئولیت اخالقری و 

 مسئولیت حقوقی 
ج هرکس در نتیجعه بعی 1339  بر مبنای مادر یك قانون مسئو یت مدنی

امتیاطیج به جان یا سالمتی یا مال افراد دیگر صعدمه ای وارد نمایعد و 
موجش ورود ضرر مادی به غیر شودج مسئو یت جبران خسعارت ناشعی از 

خود را برعهدر دارد. در این راستاج انواع بیمه های مسئو یت مدنی اعمال  
پعیش بینعی شعدر انعد از در طول سا یان گذشته در نظام مقوقی ایعران 

در قبال کارکنانج بیمه مسئو یت مرفه ایج جمله بیمه مسئو یت کارفرما  
بیمه مسئو یت تو یدکنندگان کاالج بیمه مسئو یت مدنی عمومی و .... . با 

ین مالج این نوع بیمه در مورد جبران خسارت ناشی از اشتبار و جعو در ا
ه اسعت و معی توانعد یکعی از تنظین اسناد رسمی مورد توجه قرار نگرفتع

به عبارت دیگعرج زیرمجموعه های بیمه مسئو یت مدنی مرفه ای باشد.  
بیمه مسئو یت مدنی مرفه ایج نعوعی از بیمعه اسعت متوجعه اشعخاص 

کعه ناشعی از فعا یعت مرفعه ای آنهاسعت. ععالور بعر   مقیقی و مقوقی
ران در سردفترانج وکال در برابر موکلینج پزشکانج پیراپزشعکان و پرسعتا

مقابو بیماران و مهندسین طرا ج ناظر و محاسش در برابر کارفرما از این 
چنین نوع بیمه مسئو یت مدنی مرفه ای می توانند بهرر مند شوند. ا بته 

شرایط عمعومی بیمعه نامعه مسعئو یت   2ر مبنای مادر  بدیهی است که ب
د کعه مدنیج در صورتی که خسارت ناشی از عمد  و تقلش بیمه گذار باش

در این شرایط می تواند جعو سردفتر یا دفتریار یا سایر افراد مرتبط معنا 
بیمه مسئو یت مدنی مسعئو یتی در برابعر شعخص خسعارت دیعدر شودج  
 .ندارد

 
 

 گیرینتیجه
در ارتباط با مبنای اخالقی جبران خسعارت ناشعی از جععو و اشعتبار در 

 تنظین اسناد رسمی چند نکته قابو ذکر است :
از آنجا که سه رکن اصلی جبران خسارت یعنعی ورود ضعررج راباعه   -1 

سببیت و فعو نق  آمیز از فقه اسالمی و به ویژر بخعش عبعادات وارد 
بخش معامالت شدر استج این امر نشان دهندر این اسعت کعه اسعاس 
جبران خسارت در مقوق اسالمی و فارغ از جعو و اشتبار در تنظین اسناد 

 خالقی قرار گرفته است ی ارسمی ج بر مبان
سردفتر و دفترخانه  به عنوان یکعی از نهادهعای مسعتحدثه در فقعه   -2

در پیشینه مقعوق اسعالمی اسالمی مار  است. به عبارت دیگرج اگرچه 
اشاراتی به ضرورت ثبت اسناد شدر است اما این موضوع از جریان هعای 

کشورهای غربی در تازر در دو قرن اخیر و به طور عمدر با تحوالت فنی 
بودر است. همین موضوع سبش شدر است که رویکردهای مقوقی نسبت 
به مسئو یت ناشی از جعو و اشتبار در تنظین اسناد رسمی صرفا بر مبانی 
پوزتوریستی به جلو رفته و مبانی اخالقعی در آنهعا نقعش کمتعری ایفعاء 

ن دفعاتر انونماید و این موضوع در قوانین ایران از جمله قانون ثبعت و قع
 اسناد رسمی نیز دیدر می شود . 

در مورد شیور های جبران خسارت ناشی از جعو و اشعتبار در تنظعین -3
اسناد رسمی در نظام مقوقی ایران صحبتی نشدر است و تنها از ضرورت 
جبران خسارت در این موارد صحبت شدر است. در این زمینهج می تعوان 

های مقعوقی بهعرر گرفعت بعرای کرداز رویکردهای اخالقی در کنار روی
نمونه غیر از مسئو یت کیفری و مسعئو یت معدنیج پعذیرش سعوءنیت از 
سوی سردفتر یا دفتریار و یا سایر عوامو ذی نف  معی توانعد بعه عنعوان 

 یك رویکرد اخالقی جبران خسارت در نظر گرفته شود . 
 بیمه مسئو یت مدنی مرفه ای سردفتران در برابر اشعخاص خسعارت-4
در ناشی از اشتبار در تنظین اسناد رسمی به عنوان یك راهکار بینابینی دی

مسئو یت اخالقی و مسئو یت مدنی مورد توجه قرار باید بگیرد . ا بته بعر 
اساس مواد قانونی مرتبطج این نوع بیمه در موارد جعو اسناد رسمی نمی 

 .تواند مورد استناد باشد
 

                 خالقیا  یمالحظهها
مانت در این پژوهش مروری با معرفی مناب  مورد استفادرج اصو اخالق ا

 مو فین آثار محترم شمردر شدر است. داری علمی رعایت و مق معنوی
 

 هنام واژه
 Official documents .1 اسناد رسمی 

 Compensation .2 جبران خسارت 

 Ethical requirements .3 ا زامات اخالقی 

 Personal mistake .4 خاای شخصی 

 Civil liability .5 مسو یت مدنی 

 Violation of obligations .6 نق  تعهدات 

 Civil proceedings .7 دادرسی مدنی 

 Causal relationship .8 راباه سببیت 
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 Community .9 اجتماع 

 Social habits .10 عادت های اجتماعی 

 Conscience .11 وجدان

 Moral Values .12 ارزش های اخالقی 

 Intellect .13 عقو

 Rational value .14 ارزش عقلی 

 Moral responsibility .15 مسو یت اخالقی 
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