ﺿﻤ ﺎن

ﺿﻤﺎن در ﻟﻐﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻌﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ و در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﮭﺎ ﺑﻌﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﺪﯾﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻟﯽ را از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﯾﮕﺮی .ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻗﻞ ،ﺑﺎﻟﻎ ،رﺷﯿﺪ و آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ
ﺑﻨﺪه ﺑﻮد ﺑﺎذن ﻣﻮﻟﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ وی طﻠﺐﮐﺎر و ﺑﺪھﮑﺎر را ﺑﮫ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آندو را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻤﯿﯿﺰ دھﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻘﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﮫ اﯾﺠﺎب از
طﺮف ﺿﺎﻣﻦ و ﻗﺒﻮل از ﺳﻮی طﻠﺒﮑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺎﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ طﻠﺐﮐﺎر او را در ﻋﯿﻦ ﻓﻘﺮ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم( ﻓﺮﻣﻮد»:ﭼﯿﺰی
را ﮐﮫ از ﻋﮭﺪه اداء آن ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﮑﻦ«.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﺿﻤﺎن ﻗﮭﺮی
 - ٢ﻣﻨﺒﻊ
ﺿﻤﺎن ﻗﮭﺮی

ﺿﻤﺎن ﻗﮭﺮی در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ:
 -١آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋﻘﻮد ﺷﺮﻋﯿﮫ ،ﭼﻮن ﺑﯿﻊ و اﺟﺎره و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻄﻮر ﻓﺎﺳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﮭﯿﮫ » :ﻣﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺑﺼﺤﯿﺤﮫ ﯾﻀﻤﻦ ﺑﻔﺎﺳﺪه و ﻣﺎ ﻻﯾﻀﻤﻦ ﺑﺼﺤﯿﺤﮫ ﻻﯾﻀﻤﻦ
ﺑﻔﺎﺳﺪه « در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺿﻤﺎن آور ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻊ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎﯾﻊ و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻋﮭﺪه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ،ﻓﺎﺳﺪش ﻧﯿﺰ ﺿﻤﺎن دارد ،ﻧﮭﺎﯾﺖ در ﺑﯿﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﺛﻤﻦ
ﻣﺴّﻤﯽ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ و در ﺑﯿﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺜﻞ .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎنﭼﮫ ﺻﺤﯿﺢ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺿﻤﺎن آور ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺒﮫ ،ﻓﺎﺳﺪش ﻧﯿﺰ ﺿﻤﺎن ﻧﺪارد.
 - ٢در ﻣﻮرد ﻏﺼﺐ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎنﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻋﺪواﻧﺎ ً ﺑﺮ ﻣﺎل دﯾﮕﺮی دﺳﺖ ﻧﮭﺎد و آن را ﺑﮫ ﺗﺼﺮف ﺧﻮﯾﺶ درآورد ،در ﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪن آن ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺒﺶ ،ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺜﻞ آن
اﮔﺮ ﻣﺜﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن از ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺼﺐ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻠﻒ ﺑﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن رد و ﺑﮫ ﻗﻮﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﻮم اﻟﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻗﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﮫ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮت ﻋﯿﻦ ﻣﻐﺼﻮﺑﮫ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه از آن ﺑﮭﺮهﺑﺮداری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﮫ اﯾﻦھﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎی» :ﻋﻠﯽ اﻟﯿﺪ ﻣﺎ اﺧﺬت ﺣﺘﯽ ﺗﺆدّی« اﺳﺖ.
 - ٣اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﺪا ﯾﺎ ﺳﮭﻮا و ﻏﻔﻠﺔ و ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب ،زﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﻀﻮی ﺑﮫ ﮐﺴﯽ وارد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻤﻘﺘﻀﺎی »ﻣﻦ اﺗﻠﻒ ﻣﺎل ﻏﯿﺮه ﻓﮭﻮ ﻟﮫ ﺿﺎﻣﻦ « و ادﻟّﮫ دﯾﮫ ،ﺑﺮ او اﺳﺖ ﮐﮫ
از ﻋﮭﺪه ﺗﺎوان آن ﺑﺮآﯾﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﻋﻤﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده و در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ و ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ اﺑﺘﺪا ﻣﺪﯾﻮن ﻗﺼﺎص اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮده و در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ و ﻧﻘﺺ
ﻋﻀﻮ دﯾﮫ و در ﻣﻮرد ﻣﺎل ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎﻟﻒ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد ﺑﺸﺮط اﯾﻨﮑﮫ آن زﯾﺎن و ﺗﻠﻒ ﻋﺮﻓﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ وی ﺑﺎﺷﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﺧﻮاب ﯾﺎ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ آن ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ
ﮐﻮدک ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﮭﺪه آن ﺑﺮآﯾﺪ.
 - ۴اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺷﺐ ،دﯾﮕﺮی را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻮﯾﺶ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﺷﺒﺎﻧﮫ وی را از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎنﭼﮫ وی را ﮐﺸﺘﮫ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه ﺿﺎﻣﻦ دﯾﮫ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﭽﮫ دﯾﮕﺮی را ﺷﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ ،ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺒﺮد و ﺑﺮ روی ﮐﻮدک ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﮐﻮدک ﺑﻤﯿﺮد ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎنﭼﮫ وی ﻣﺤﺾ اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﺒﺎھﺎت ،ﺑﭽﮫ را ﺷﯿﺮ ﻣﯽداده اﺳﺖ ،از ﻣﺎل ﺧﻮد ﺿﺎﻣﻦ
دﯾﮫ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺎز ،وی را ﺷﯿﺮ ﻣﯽداده ،دﯾﮫ طﻔﻞ ﺑﺮ ﻋﺎﻗﻠﮫ زن اﺳﺖ.
اﮔﺮ زن ﺷﯿﺮده ،ﺑﭽﮫ را ﺑﮫ ﻧﺰد ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺑﭽﮫ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﺨﻦ زن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻋﻠﻢ ﺑﮫ ﮐﺬب وی ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﺿﺎﻣﻦ دﯾﮫ
اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﭽﮫ ﯾﺎ ﺑﭽﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎن ﺑﭽﮫ اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزد.
ﻣﻌﻠّﻢ ﺷﻨﺎ اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ در ﺣﺎل ﺗﻌﻠﯿﻢ ،در ﻧﺰدش ﺗﻠﻒ ﺷﻮد وی ﺿﺎﻣﻦ دﯾﮫ ﮐﻮدک اﺳﺖ ،ﺑﺨﻼف اﯾﻦ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺷﻨﺎ آﻣﻮز ﺑﺰرگﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ دﯾﻮار ﺧﺎﻧﮫ اش ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و او ﺑﺪﯾﻦ اﻣﺮ آﮔﺎه ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﻧﮑﺮد ،ﺑﺮ روی ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺘﺎد و آن ﮐﺲ ﯾﺎ آن ﺷﯽء ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ
ﺷﺪ ،وی ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ آﺗﺸﯽ در ﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﻔﺮوزد و ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﻌﺎرﻓﺎ آﺗﺶ ﺑﺠﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﺎ ً آﺗﺶ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺎل و ﻣﻠﮏ دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،وی ﺿﺎﻣﻦ ﺧﺴﺎرت ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ
اﮔﺮ در ﺗﻨﺪﺑﺎد آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺖ آنﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد ،ﺿﺎﻣﻦ ﺧﺴﺎرت دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ در ﻧﮕﮭﺪاری ﺣﯿﻮان ﺧﻮد )ﮐﮫ ﻣﻮذی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎطﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی درآﯾﺪ و ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮ آن وارد ﺳﺎزد ،ﺻﺎﺣﺐ ﺣﯿﻮان ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
واﺟﺐ اﺳﺖ ﻧﮕﮭﺪاری و ﺣﻔﻆ و ﺿﺒﻂ ﻧﻤﻮدن ﺷﺘﺮ ﻣﺴﺖ و ﺳﮓ ﮔﺰﻧﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ،ﮐﮫ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل آﻧﮭﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻧﮕﮭﺪاریﺷﺎن ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺎﻧﯽ را
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪ وی ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ ﻧﮫ ﺳﺒﺐ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺟﺎھﻞ ﺑﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﭼﺎھﯽ را در ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺣﻔﺮ ﮐﻨﺪ و ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﯾﮑﯽ را ُھﻞ
دھﺪ و ﺑﮫ ﭼﺎه ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ھﻞ دھﻨﺪه ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ ﻧﮫ ﭼﺎه ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ در ﭼﺎه ﺑﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻞ دھﻨﺪه از وﺟﻮد ﭼﺎه ﺑﯽاطﻼع ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ ،ﺿﺎﻣﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﺳﺮ و دﺳﺖھﺎی آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﻓﺴﺎر ﻣﺮﮐﺐ را ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و اﻣﺎ آن ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺐ را ﻣﯽراﻧﺪ
ھﻤﮫ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺻﺎدره از ﻣﺮﮐﺐ را ﺣﺘﯽ آﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﭘﺎی آن واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﯿﻮان ﺧﻮد را ﻣﻮاظﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻮار ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ
ﺣﺴﯿﻨﯽ دﺷﺘﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ؛ ﻣﻌﺎرف و ﻣﻌﺎرﯾﻒ ،ﺗﮭﺮان ،آراﯾﮫ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،١٣٧٩ ،ج ،٧ص.٢۴
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