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Theory of abuse of the right to imprisonment in Iranian and Canadian law 

 

Abstract 

Today, the right to imprisonment is considered as one of the progressive 
rights in the written law of most countries. The issue of abuse of rights is 
mentioned in Article 40 of the Constitution and some articles of the Civil 
Code, but the issue of abuse of the right to imprisonment in the Civil Code 
or special regulations is not specifically addressed in independent articles. 
In line with the right to imprisonment in Canadian law, which's legal 
system is derived from the Commonwealth legal system, the issue of 
abuse of the right and in some articles civil liability is mentioned. Under 
Article 1457 of the Canadian Civil Code, a sane person is required to pay 
compensation for his or her fault, which may result from the abuse of the 
right to imprisonment. Therefore, according to library studies and analysis 
and description of existing sources and regulations, the issue is studied. 
However, the issue of abuse of the right to imprisonment cannot be 
considered trivial in Iranian and Canadian law, and this issue has been 
recognized as an important principle. 
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 حق حبس در حقوق ایران و کانادا نظریه سوءاستفاده از حق در 
 1توحید عبادی

 2علیرضا لطفی 

 3ابراهیم نوشادی

 چکیده

شتود   های اکثر کشتورها لققی میعنوان یکی از حقوق مترقی در حقوق نوشتتهامروزه حق حبس به

قانون اوتاوتی و بر ی مواد قانون مینی مورد اشتاره قرار   40موضتو  وتوساوتتهاده از حق در ا ت   

ای مستتق  به موضتو  وتوساوتتهاده از حق حبس در اوت  اما به  تورا ا تصتا تی در مادهگرفته  

ای  اص پردا ته نشیه او   در راوتای حق حبس در حقوق کانادا نیز که قانون مینی یا آیین نامه

باشتی به موضتو  وتوساوتتهاده از حق و  ال میوتیستتح حقوقی این کشتور بر گرفته از ن اق حقوقی کامن

قانون مینی کانادا، شتص   1457ی مواد به مستوویی  مینی اشتاره گردییه اوت    بق ماده  در بر 

لوانی ناشتتی از  باشتتی که این لقصتتیر میعاق  مقزق به جبران  ستتارا ناشتتی از لقصتتیر  وی  می

ای و لحقی  و لو تی  مناب   وتوساوتتهاده از حق حبس باشتی  از این رو با لوجه به معای اا کتابصانه

لوان موضتو  وتوساوتتهاده از  شتود  عقی ایحا  نییاا موجود به برروتی موضتو  پردا ته میو مقرر

عنوان  اهییتی جقوه داد و این موضتتو  بهحق در حق حبس را در حقوق ایران و کانادا موضتتو  بی

 یک ا   مهح شنا ته شیه او  

 حق حبس، ووساوتهاده از حق، لقصیر، جبران  سارا، ل هی واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ن ریه وتتوساوتتتهاده از حق در امقض موضتتوعاا حقوقی، مورد معای ه و برروتتی قرار گرفته و در 

نیز به  تتورا ضتتینی در بائ مستتوویی  مینی بیان اشتتاره شتتیه اوتت   یکی از  بر ی کشتتورها  

لوان وتوساوتتهاده از حق را در آن مورد معای ه قرار داد، حق حبس  موضتوعاا بستیار مهیی که می

لوان در ل هیاا و عقی نکاح مورد برروی  ی موضو  حق حبس در حقوق ایران را میاو   گستره

ا نیز این موضتو  در ل هیاا جریان دارد و در هر دو حقوق نوشتته نیز به  قرار داد و در حقوق کاناد

 موضو  ضیان و مسوویی  مینی اشاره شیه او  

دور از   در حق حبس در ل هیاا و عقی نکاح  با لوجه به ا ت  آزادی، احتیا  وتوساوتتهاده از حق

کنی، بقکه اوز نییشص  از حیود حق  ود لج در حق حبس،  وتوساوتهاده از حق انت ار نیست   در

»برای مثتا  در زمتانی کته بتای ، رین را ا ته کرده، بتا این   1 روتتتانتیمی  بتا اجرای آن بته دییری زیتان

نیز بتا لوجته بته حق حبس، از لستتتقیح مبی   ودداری می کنتی و بته نوعی از حق  وی   وجود 

زوج، معتایبته و ا ته   ی  وی  را قبت  از نزدیکی بتانیتایتی  یتا اینکته زوجته،  مهریتهوتتتوساوتتتتهتاده می

نیایی  کنی و به نوعی ووساوتهاده از حق مینیوده و با لوجه به حق حبس، لیکین عاق و  اص نیی

، زیان روتتانین به دییران به بهانه اجرای حقوق مینو   وتتوساوتتتهاده از حق یبه موجض ن ریهو 

فرالر نهنتی  بته    اوتتت  و اشتتتصتاص در مقتاق اجرای حقوق  ود نبتایتی از حتیود قتانون و عر  پتا را

دهی  پس با وجود این ن ریه، بیون ای مؤرر برای کنتر  حق ارائه میعبارا دییر، این ن ریه ووتیقه

لوان حقوق را با ایزاماا نوین اجتیاعی منعبق  می آن که الزق باشتتی قوانین به وتترع  ل ییر کننی،

مههومی ان عا  پهیر دارد که با   وتوساوتتهاده از حق، 2نیود« کرد و قانون را در مستیر لازه هیای  

لوان از پی  م قوق کرد مرج  روتتییگی  ه  شتتود  بنابراین نییل ییر اوضتتا  و احوا  دگرگون می

کارگیری ن ریه »وتوساوتتهاده از حق« به کار  واهی بست   از این روی، اوتتهاده از   به  م یاری برای

ساوتتتهاده از حق در بر ی ن اق های  آن مورد انتقاد واق  شتتیه و شتتایی به هیین جه  مههوق وتتو 

وییکن این موضتو ، در یی  مستوویی  مینی مورد   3وارد نشتیه اوت    حقوقی هیچون حقوق کانادا

 برروی قرار گرفته او    

 مفهوم شناسی و ماهیت سوءاستفاده از حق حبس -1

درک  تریحی هر پژوهشتی نیازمنی برروتی مهاهیح و ماهی  موضتوعاا پیرامون آن اوت  لا بتوان به 

رو مههوق و ماهی  حق حبس و وتوساوتتهاده از حق دو ا تع ح از آن پژوه  دوت  یاف   از این

 باشی بسیار مهیی او  که در پژوه  حاضر مورد لوجه می

 حق حبس -1-1

 لستقیح به منوط را  ود ل هی اجرای قرارداد، دو  ر  از یک هر که اوت   من ور از حق حبس آن

 
 .  332تا(، ص ، بی1: منشاء الحقوق، چبیروت)، المدنی المصری الموجز فی النظریه العامه لإللتزامات فی القانون     سنهوری،، عبدالرزاق احمد. نک: 1
 . 20(، ص 1366، 1، چ اطالعات :تهران )، سوءاستفاده از حقبهرامی احمدی،  حمید،.  2

3. See: Kucher, Alyona N, “Pre-contractual Liability: Protectiong the Rights of the Parties Engaged in 

Negotiations” (2004), p 125. 
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 آوردمی در ل قیق حا  به را ل هی قرارداد اجرای فست  بیون که را ا تیار این کنی  قراردادی عوض 1876

 مشتتری و بای  از یک هر اوت  که آمیه مینی قانون 377در ماده  می نامنی  حبس حق ا تع ح در

 »حق واق  در لستقیح شتود  به حاضتر دییر  ر  لا کنی  ودداری رین یا مبی  لستقیح از دارد حق

 عقی هها حق  1می باشتتی«  او ل هی اجرای به قرارداد  ر  اجبار برای ای ووتتیقه عنوانبه حبس

 لستقیح  عیق  تورا در  رفین، که اوت   امتناعی »حقِ کرد: ل ری  این گونه را می لوان حبس

با این   2اوت «  شتیه م رو  حبس حق به حقوقی ا تع ح در که دارد دییر  ر  از ل هی مورد

ی شتصصتی قرار گیرد که حق  لوانی مورد وتوساوتتهادهلوان عنوان نیود که حق حبس میل اری  می

 برد حبس دارد و در جه  اضرار به  ر  مقاب  به کار می

 سوءاستفاده از حق -2-1

و این   حق عبارا از وتتتقعه و ا تیاری اوتتت  که هر شتتتص  در جام ه و در برابر دییران دارد

لوانی نستب  به شتص  دییر، ما  یا هر دو    این امتیاز میموضتو  در حق حبس نیز متصتور اوت  

قصتتی قانونیهار از دادن حق به اشتتصاص، ل مین ن ح و برقراری عیای  اوتت  که  »  برقرار باشتتی 

لوجه به ل کیی بر درک فرا مهاهیح حق و با   در عقح ک ق و »  3« اوتت   حبسی بارز آن حق  نیونه

اشتتراک یه ی حق در ک ق و حق در فقه از اموری اوت  که  رح مبادی لصتوری و لصتییقی حق  

عنوان پایه مهاهیح حقوقی و رکن اوتاوتی  حق به»  4« در ا تو  را ضتروری و اجتنائ ناپهیر می وتازد

ی  اما  تتاحبان حق، به دی 5«باشتتیعقح حقوق به م نای راب ، موجود، عی ، حقیق  و راوتتتی می

گیرنی که میکن اوتت  آن را به زیان دییران به کار بنینی  اگر  امتیازی که دارنی در موق یتی قرار می

 نین اجرای حقی محترق شتنا ته شتود، نقغ مرض  واهی شتی  وتوساوتتهاده در ی  ، به کار بردن  

اوت     نادروت ، اوتتهاده نادروت  یا میر مجاز، زیاده روی و لجاوز، آوتیض روتانین و بی عیایتی

باشتی نه  ارج از  وتوساوتتهاده یا لجاوز از حق ی نی ورود ضترر به دییری در راوتتای اجرای حق می

لوانی  بق ا تو  و می  ی حقوتوساوتتهاده از حق بیین م ناوت  که دارنیه  6محیوده و ققیرو حق

ار و  قواعی حقوقی از حقوق اععایی اوتتهاده نیایی، اما به محغ اجرا در  تورا داشتتن قصتی اضتر

در »گردد   ی وتوس محقق مییا بیون قصتی اضترار اما در نتیجه اجرا ضترری وارد گردد، مههوق اوتتهاده

حقی برای افراد مورد شتتناوتتایی قرار گیرد و عی     واق  در مههوق وتتوساوتتتهاده از حق بایی ابتیائاً

 بتاشتتتی نتهگردد، نوعی نقغ حق میشتتتصصتتتی کته بتیون داشتتتتن حق مرلکتض ف ت  زیتان بتار می

لوان  وتوساوتتهاده از حق  ع وه بر این، عی  زیان بار بایی به  تورا ف   مادی مثب  باشتی و نیی

نیز محستو     ،با این وجود، نیاز به لشتری  حق 7«ورود ضترر را به  تورا لرک ف   لصتور کرد

باشتی  ی   نامه  اوت   حق دارای م انی مصتقهی بوده و در ی   و ا تع ح دارای م انی  نیی می

 
 .115(، ص 1376، 1، چ دهخدا :تهران ) ،ضمان قهری)مسئولیت مدنی(. ناصر، کاتوزیان،  1
 .400(، ص 1397، )7، شقانون یارشایان، رضایی، »جایگاه حق حبس زوجه در نظام حقوقی ایران«، .  2
 . 1(، ص 1366، 1، چبهنشر  :تهران )، مقدمه علم حقوق . ناصر، کاتوزیان، 3
 .47(، ص 1393، 1، چفکر سازان  :تهران )، ضرورت تبیین مبادی حق در علم اصولشاکری گلپایگانی، ، طوبی. 4
 .73(، ص 1394، 1، چجنگل :تهران )، بررسی جایگاه حقوقی و فقهی حق در قراردادعلیپور دانشمند فرد،  ،حمید رضا. 5
 .215 (، ص 1375، 1، چ میزان  :تهران )، مجموعه مقاالت حقوقیشهیدی،  مهدی . نک:  6
(،  1394،  1، چ  انتشارات بهنامی  :تهران )  ،ی مالکیت های فکری سوءاستفاده از حق در گستره،  قاسمی پور  سعیده،  علیخانی کوشکک؛  ،داریوش.  7
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کنی که مهیترین آنها از این قرار اوتت : راوتت  کردن  هصیا م انی مت یدی برای این واژه یکر مید

وتتصن، دروتت  کردن وعیه، یقین نیودن، راب  شتتین، مقبه کردن به حق، موجود راب  و نامی از  

ی  کنی که بر فرهنگ ایینجی نیز برای واژه »حق«  نی کاربرد و م نا یکر می 1 اوتامی  یاونی مت ا 

ضتی با  ، عی ، ما  و مقک، ح  و نصتیض، موجود راب ، امر مقت،تی،   2 از آن از این قرار اوت  

ای عربی اوت  که به م نای  گردد که »حق« واژهحزق، وتزاوار  با لوجه به آنچه بیان شتی، روشتن می

آن در و گاه م اد   3گوییح:  یزی لحقق دارد، ی نی ربوا دارد»ربوا« و »لحقق« اوتت  و وقتی می

شتتود  ی نی هر  یزی که از ارباا و پاییاری بهره منی زبان فاروتتی »هستتتی پاییار« به کار برده می

 باشی، حق او    

 قلمرو سوءاستفاده از حق حبس -2

لوان در اب اد مصتقهی مورد معای ه و برروتی قرار داد ققیرو وتوساوتتهاده از حق در حق حبس را می

ایران و کانادا با لوجه به مبنای آن متهاوا اوتت  که یی ً مورد برروتتی  که این موضتتو  در حقوق  

 قرار  واهیح داد 

 در حقوق ایران -1-2

ققیرو وتوساوتتهاده از حق در حق حبس در حقوق ایران، با لوجه به آنکه مبنای فقهی دارد و برای  

ار اوتت  از این رو  لبیین ققیرو این موضتتو  در حقوق ایران، شتتنا   مبانی آن از اهیی  بر ورد

ی ق،ایی در حقوق ایران مورد معای ه ی فقه، قوانین و رویهیی ً ققیرو این موضو  را در وه حوزه

 دهیح قرار می

  در فقه -1-1-2

 ی الضررقاعده -1-1-1-2

ی الضترر بنا نهاده شتیه نیز بر عیق اضترار به دییران ی نی قاعیه  حبسمبنای وتوساوتتهاده از حق  

لرین قاعیه به  وتتهاده از حق از ن ر قواعی فقهی نیز قاب  بح  اوت  و شتایی نزدیکاوت   وتوسا

 ور مهصت  مورد عنای  و لوجه فقها قرار  ا ت  من  وتوساوتتهاده از حق، قاعیه الضترر باشتی که به

روی  ر  ن ر از ا ت   ن رهای مت ید در بیان قاعیه و مح  جریان  گرفته او   ایبته، به ن ر می

که به لشتری  آن  واهیح    4« مههوق الضترر عاق لر از من  وتوساوتتهاده از حق باشتی» ور کقی  آن، به

 پردا   

ایح، این نکته روشتتن  از آنچه که لاکنون در رابعه با وتتوساوتتتهاده از حق در حقوق اوتت ق دانستتته»

از مصتادیق و موارد اجرای قاعیه الضترر   در حق حبس گردییه که اگر  ه من  وتوساوتتهاده از حق

اوت  ویی از آنجا که قاعیه مهکور قاعیه مستتققی در فقه اوت ق اوت ، وتوساوتتهاده از حق نیز به لب   

 
 .9142ص  (1373،  1، چانتشارات دانشگاه تهران  :تهران ، )6ج، دهخدانامه لغت  دهخدا، ،علی اکبر . نک: 1
 . 144(، ص 1378، 4، چنشر قدس :قم)، المنجد فی اللغه  معلوف، ،لویس. نک:  2
(  1376،  1، چ  مؤسسه امام خمینی :قم)، مترجمین محمد مهدی نادری و محمد مهدی کریمی نیا،  نظریه حقوقی اسالممصباح،  ، محمدتقی. نک:  3

 .20ص 
 .220-201(، ص 1363، 1، چدهخدا :تهران )، )مسئولیت مدنی( ضمان قهری کاتوزیان، ،ناصر . 4
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آن نهاد مستتققی اوت  و ماهی  و حیود و آرار و ضتیان  اجرای ویژه  ود را دارد  وتوساوتتهاده از   1878

و « نیست ، زیرا هیان  ور که گهته شتی »جه   حق در حقوق اوت ق مبتنی بر ن ریه »جه  نامشتر

لوانی وتوساوتتهاده از حق نآن هح ب ،تی از مصتادیق آن راج لوجیه کنی که م یار  نامشترو « زمانی می

آن، لنها »قصتی اضترار« باشتی، در حایی که در فقه امامیه، قصتی اضترار لنها م یار وتوساوتتهاده از حق  

د وتوساوتتهاده از حق با م یار قصتی اضترار وجود داشتته، ویی  ای موارنیست ، ی نی هر  نی که در پاره

شتود  فقها موضتو  را از  این م یار ضتابعه کقی برای این نهاد حقوقی در حقوق امامیه محستوئ نیی

هی  نانی  ایبته اگر ن ر کستانی پهیرفته شتود که م تقینی مههوق حیی  نهی ضترر، دییگاه دییری دییه

 ،تی از مصتادیق وتوساوتتهاده از حق از ن ر حقوق اوت ق براوتا   از اضترار اوت  در آن  تورا ب

باشتی  زیرا زیان زدن به دییران و آوتیض روتانین بر  ن ریه جه  نامشترو  قاب  لهستیر و لوجیه می

جان و ما  و حیثی  انستانهای دییر از بزر  لرین گناهان محستوئ و کستی که در اقیاق  ود قصتی 

گردد و در هر د و جه  عی  او نامشتترو  میو شتت می  رلکض گناهاضتترار انستتانهای دییر را دارد م

دانی، فقط آن دوتته  حایتی حتی براوتا  ن ر مشتهور که مههوق قاعیه الضترر را نهی حکح ضترری می

شتود و با قصتی اضترار لواق اوت   ها از حقوقی که در زمینه اعیا  حقوقی واق  میاز وتوساوتتهاده

لوجیه اوت  ویی از آنجا که قصتی اضترار لنها م یار وتوساوتتهاده  براوتا  ن ریه جه  نامشترو  قاب   

از حق در حقوق اوت ق نبوده و قاعیه الضترر لنها نا ر بر این نو  ووساوتهاده از حق نیس ، لحقی  

باشتی  مبنای ن ری وتوساوتتهاده از حق در حقوق اوت ق براوتا  ن ریه جه  نامشترو  کافی نیی

انی مبنای ن ریه وتوساوتتهاده از حق  لهاوتیر ووتی ی که از آن کرده ن ریه »حستن نی « نیز عقی رمح

در حقوق اوت ق نبوده اوت   اگر  ه ن ریه مهکور جایض لوجه و به انصتا  و عیای  نزدیک اوت ،  

لوانی یک مبنای قاب  ا یینان به  ویی به عق  ماهی  میر من،تبط و حیود نامشتصصتی که دارد نیی

وساوتتهاده از حق را از این نقعه ن ر معای ه نکرده اوت   ضتوابط  شتیار رود  حقوق اوت ق نیز وت 

مربوط به مستوویی  مینی نیز برای لبیین وتوساوتتهاده از حق در حقوق اوت ق کافی نیست   ما رد این  

کنیح  اگر  ایح و در اینجا لکرار نییباره در بح  مربوط به م یار وتتوساوتتتهاده از حق  تتحب  کرده

انی  ها که مههوق قاعیه الضترر را نهی حکح ضترری دانستته و ا هار عقییه نیوده ه گروه زیادی از فق

که برای جبران ضترری که به زیان دییه وارد آمیه بایی به احکاق بائ ال   و لستبیض مراج ه کرد   

ج این موضتو  مربوط به ضتیان  اجرای قاعیه  1ویی در این ارلباط، بایی به نکاا یی  لوجه نیود: 

وساوتهاده از حق او  نه ماهی  و مبنای این قاعیه، هیچ فقیهی قاعیه الضرر را در بائ  الضرر و و

ای از فقها از جیقه میرعبیایهتاح،  تتتاحض کتائ  ج پاره2ال   و لستتتبیض، معای ه نکرده اوتتت   

انی نه از بائ  عناوین ضتتیان  اجرا و جبران زیان وارده را از هیان قاعیه نهی ضتترر اوتتتنباط کرده

 انیج حتی ب ،تی از فقهایی که مههوق قاعیه الضترر را نهی حکح ضترری دانستته3  و لستبیض   ال 

انی که اوتتنباط حکح به جبران ضترر با ایتزاق به  ناز جیقه نراقی و شتی  انصتاریج ا هار عقییه کرده

  ج حتی بائ ال   و لستبیض نیز که م اد4هیین ن ر از  ود قاعیه الضترر نیز قاب  لصتور اوت    

ویی  مینی در اروپاوت  از یحا  مبانی با مهاهیح وم یارهای مسوویی  مینی منعبق نیس    وبائ مست 

مصصتو تاً در قستی  ال   به اوتتناد »من الق  ما  ای یر فهو یه ضتامن  هر کس ما  دییری را  

انی بقکه راه ح  های آنان لق  کنی ضتتامن اوتت « فقها نیازمنی لووتت  به ضتتوابط »لقصتتیر« نبوده
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   1« ی موضوعی داشته او  جنبه

باشتی که  ای میهرگونه وتوساوتتهاده مهموق شتیردنی  ی الضترر، در بر گیرنیهدر نتیجه آنکه  قاعیه

 اشاره نیود  حق حبسلوان به ووساوتهاده از ی آنها میبر ی افراد با آن روبرو هستنی که از جیقه

 ی احسانقاعده -2-1-1-2

  281موارد به لجاوز از حقوق می انجامی  با  نین نیرشتی اوت  که ماده   اکثرحستن نی  در    عیق

کنی  قانون مینی یونان مقرر داشتتته »امری که از  هار وئ حستتن نی  یا از هی  حق لجاوز می

دارد قانون مینی پرل ا  مقرر می 334 ور مشتابه ماده شتود« و بهوتوساوتتهاده از حق محستوئ می

ر وئ ل یین شتیه به  صتوص  هار وبی که به ووتیقه حستن نی  ل یین »هرگاه دارنیه حق از  ها

یها در وتوساوتتهاده از حق به وتوسنی  نیز » 2باشتی«شتیه اوت  لجاوز کنی، اجرای او میرقانونی می

شتود که به موجض  نیتی ل بیر میشتود  در این دییگاه، وتوساوتتهاده از حق به رفتار با وتوساوتتناد می

کنتی یتا حق مزبور را برای  را لنهتا برای وارد کردق زیتان بته دییری اجرا میآن یتک  ر ، حق  ود  

مقصتتودی به اجرا در می آورد که اععای آن برای مقصتتود مزبور نبوده اوتت  یا هنیامی که اجرای  

به این مههوق که    3« باشتیای که در ابتیا برای آن در ن ر گرفته شتیه، نیییک حق متناوتض با نتیجه

لوانی با قاعیه حستن  از حق، وتوسنی  را هح به هیراه دارد و از این رو ا ت  مزبور، میوتوساوتتهاده  

    بنابراین م ک و م یار اجرای حق حبس، داشتتتن حستتن نی  اوتت   نی  مورد برروتتی قرار گیرد

  ، اوتناد به ن ریه »ووساوتهاده از حق« ل هیاامیکن او  با ایزاق دو  ر  به داشتن حسن نی  در 

روتانی که به کارگیری  به ن ر آیی و لصتور شتود ا ت  حستن نی  ما را به هیان نتایجی می  فاییهبی

 واهی روتتانیی، ویی با ل م  بیشتتتر، لهاوا ها م قوق  در حق حبس ن ریه »وتتوساوتتتهاده از حق«

بته کتارگیری مهتاهییی متاننتی راوتتتتی،    در اعیتا  حق حبس،  گردد: م یتار داشتتتتن حستتتن نیت  می

زیان روتانین به    یاوت ، در حایی که م یار وتنج  وتوساوتتهاده از حق، قصت  دروتتکاری و امان  

دییران اوت   برابر با ن ریه »وتوساوتتهاده از حق« هنیامی که شتصصتی بصواهی حق  ود را اجرا کنی  

بایی از زیان روتانین به دییران بررهیزد، در حایی که در داشتتن حستن نی  یزوماً حقی به مورد اجرا  

لوان ادعا کرد کستی که قصتی اضترار نیارد و لنها در پی وتودی  د و به دشتواری میشتو گهاشتته نیی

اهیا  ا ت  حستن نی  و »  4 کنیاوت  که فر ت  ها و الهاق به او روتانییه وتوساوتتهاده از حق می

ن ریه »وتتوساوتتتهاده از حق« نیز متهاولنی  زیرا ا تت  حستتن نی  به من ور جقوگیری از نیرنگ و  

در حایی که هی  ن ریه »وتوساوتتهاده از حق« جقوگیری از زیان روتانین به   گیراهی وضت  شتیه،

شتتود  با اوتتتناد به ا تت   دییران اوتت   لهاوا دییر در جبران های در دوتتتر   واهان دییه می

شتود، در حایی که به اوتتناد ن ریه »وتوساوتتهاده از حق«  حستن نی ، حکح به جبران زیان داده می

الزق به یکر اوتت  که   5« شتتود جقوگیری کردکه به موجض زیان دییران میلوان از اجرای حقی می
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  با حستتن نی  متهاوا  حق حبس در ل هیاا و عقی نکاحعقی رمح آنکه وتتوساوتتتهاده از حق در  1880

م ک و م یار اوت  با   ف  ، هیچون اینکه در هر دو مورد قصتی ،باشتی، وییکن در بر ی  تورمی

ی حستن نی  در اعیا   لوان گه  که ن ریهه به آنچه گهشت  میبا لوج باشتنی یکیییر مشتابه می

های مناوتض برای لوجیه ن ریه وتوساوتتهاده از حق ناز جیقه  ای اوت  که در آن، زمینهحقوقی، ن ریه

ج وجود دارد  بته هیین عقت  در بستتتیتاری از قوانین متینی در حق حبس در ل هتیاا و عقتی نکتاح

و از آن برای لبیین من  وتوساوتتهاده از   هاین ن ریه لوجه شتیهای کشتورهای مصتق  به حقوق نوشتته

لوانی عنوان یک قاعیه و ا ت  حقوقی میانی  در نتیجه آنکه، حستن نی  بهاوتتهاده کرده حبسحق  

در بر ی جهاا با قاعیه یا ا ت  وتوساوتتهاده از حق مورد برروتی و لحقی  قرار گیرد  ا ت  حستن  

ورهای مصتق  مورد پهیرش قرار گرفته و بایتب  ا   ووساوتهاده  های کشنی  در اکثر حقوق نوشته

عنوان یک قاعیه مورد پهیرش قرار گرفته اوتت  یا اینکه در بر ی کشتتورها، هیچون از حق نیز به

 الضرر معای ه شیه او  ی مسوویی  مینی و قاعیه یی حقوق ایران در 

 در قوانین -2-1-2

 قانون اساسی -1-2-1-2

 ور مجزا در ا تو  حاکح در قانون اوتاوتی مورد برروتی قرار نیرفته  وتوساوتتهاده از حق حبس به

 ور ضتینی اشتاره نیوده  لوان به بر ی ا تو  اشتاره داشت  که این موضتو  را بهاوت ، وییکن می

 او  

  ر به دییری به کار اضترالوانی اعیا  حق  وی  را برای  قانون اوتاوتی، هیچ کس نیی 40 بق ا ت   

لوانی اعیا  حق  وی  را  دارد: »هیچ کس نییبیان می  اوتتاوتتی ا تت   هقح قانون عقی هها  ببرد 

ووتیقه اضترار به میر یا لجاوز به مناف  عیومی قرار دهی « در ا ت   ه  و وتوق قانون اوتاوتی نیز،  

از    من  اضترار به میر از ا تو  اقتصتاد اوت می شتنا ته شتیه اوت   ا ت   ه  و شتشتح نیز وتوساوتتهاده

حق را مورد لوجه قرار داده و مقرر داشته: »هر کس مایک کسض و کار مشرو   وی  او  و هیچ  

عنوان مایکی  نستب  به کستض و کار  ود امکان کستض و کار را از دییری وتقض  لوانی بهکس نیی

لوان در اوتتنتاج از ا تو  مزبور،  نین عنوان داشت  که حق حبس حق قانونی  از این رو می کنی «

 لوانی مورد ووساوتهاده  رفین قرار گیرد برای شص  او  و این حق نیی

 قانون مدنی -2-2-1-2

ی مستتققی را در راوتتای وتوساوتتهاده از حق حبس اشتاره نیود، اما  لوان مادهدر قانون مینی نیی

ون مینی قانایهکر، مواد مصتقهی را مورد اشاره قرار داد  با این وجود،  لوان در ضتین موضو  فوقمی

ا تصتاص نیاده اوت ، ویی این ا ت  در موارد عیییه   وتوساوتتهاده از حق حبسماده  ا تی را به 

یکر شتیه اوت   در قانون مینی هر جا که واژه مستوویی  با ضتیان یا ضتامن به کار گرفته شتیه، مبین  

  ، رراین امر اوت  که اگر به کستی ضترری وارد شتود، آن ضترر بایی جبران گردد و وارد کننیه ضت 

  132  ماده ی حق حبس نیز  تادق اوت  و این موضتو  در راوتتای دارنیه  مستوو  و ضتامن اوت  

لوانی در مقک  ود لصتترفی کنی که مستتتقزق ل،تترر هیستتایه شتتود، میر  نیی قانون مینی: »کستتی  
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: »هر کس ما  328لصترفی که به قیر مت ار  و برای رف  حاج  یا دف  ضترر از  ود باشتی«  ماده 

ق ق : »هر کس وتبض   331  کنی ضتامن آن اوت  و بایی مث  یا قیی  آن را بیهی   «  ماده  میر را لق

لق  مایی بشتود بایی مث  یا قیی  آن را بیهی و اگر وتبض نق  و یا عیض آن شتیه باشتی بایی از  

: »هر کس بیون 1339/ 2/ 7عهیه نق  قیی  آن بر آیی « ماده یک قانون مستتوویی  مینی مصتتوئ 

احتیا ی به جان یا وتت متی یا ما  یا آزادی یا حیثی  یا شتتهرا  عییاً یا در نتیجه بی  مجوز قانونی،

لجتاری یتا بته هر حق دییر کته بته موجتض قتانون  برای افراد ایجتاد گردیتیه، وارد نیتایتی کته موجتض 

باشتی«  شتایی از  ضترر مادی و یا م نوی دییری شتود، مستوو  جبران  ستارا ناشتی از عی   ود می

اوت  که بر ی نویستنیگان برای ل یین م یار لشتصی  وتوساوتتهاده از حق، در ل ری  آن، هیین رو 

اگر عی   تتاحض حق، با رفتار انستتان مت ار   »گوینی:  قانون مینی می  132با در ن ر داشتتتن ماده 

وتازگار نباشتی یا برای به دوت  آوردن وتود م قو  یا دف  زیان واق ی یا نزدیک،  تورا نیرفته  

و اوتتناد به این مبنا در مستوویی  وتوساوتتهاده   1«شتوداو وتوساوتتهاده از حق شتیرده میباشتی، عی  

گردد که  با لوجه به مواد مزبور، مشتتص  می 2 در حقوق ایران  رفیارانی دارد حبسکننیگان حق  

از دیر باز در قوانین ایران مورد پهیرش قرار   حبس  ی از حقپهیرش ضتیان آور بودن وتوساوتتهاده

 گرفته بوده او  

 قانون حمایت از خانواده -3-2-1-2

  در  تورلی که موضتو  حق حبس و وتوساوتتهاده از آن در قانون حیای  نیز مورد لوجه بوده اوت    

ج قانون حیای   8شتوهر م ستر بوده و آماده پردا   اقستاط مهریه باشتی و موارد مهکور در ماده ن

قانون اوتاوتی و قواعی الضترر و وتوساوتتهاده   40لواننی بنابر ا ت  محاکح می ی  انواده را نیاشتته باشت 

دهی« از   لوانی اعیا  حق  وی  را ووتتیقه اضتترار میر قراربا این اوتتتناد که »هیچ کس نیی  از حق

پس از اعیا  حق   ی ج از وتتتوی زوجه میان   به عی  آورن1085اعیا  حق حبس مقرر در ماده ن

در این وضت ی  زوج لکقیهی   شتود این اوت  که آیاایی که معرح میؤ ، وت 1085حبس مقرر در ماده  

ده و  قانون مینی به  تراح  جوائ این وتؤا  را بیان نیو  1085به پردا   نهقه دارد یا  یر؟ ماده  

اعیا  حق حبس را مان  از لکقی  زوج به انهاق نیانستته اوت   در  تورلی که این  تراح  هح 

ناشتی از فقیان این  تراح  را پر  لوانست   أقانون مینی می 1106و  1102نبوده جی   اهر مواد 

ضتین ل کیی بر عیق شتیو    633- 78/ 2/ 14کنی  دیوان عایی کشتور نیز در رای وحیا رویه شتیاره  

ج قانون مجازاا اوت می، در  نین وضت یتی امکان اقامه  642عنوان کیهری لرک انهاق مقرر در ماده ن

قانون مینی بر     ن ر مشتهور فقها، وتبض ایجاد  »دعوی معایبه نهقه را ل ییی کرده اوت   بنابراین  

وط به بح  انهاق بست فقها به  تورا م و ایجائ نهقه را رابعه زوجی  و عقی دانستته نه لیکین  اما

در فا تتقه میان عقی و زفا  پردا   انی و مرحوق آی  ا    ای  یی  ویی  تتراحتاً فتوی بر عیق 

حبس در حقوق  انواده،   بنابراین حق 3« انیاوتتتحقاق زن به نهقه در فا تتقه میان عقی و زفا  داده

هیستتر   از لوانیبودن می حا  به مشتتروط مهریه ک  و تتو  لا آن موجض  به زن که اوتت   حقی

 
 . 146(، ص 1387، 1، چ تهران، مجد)، های خارج از قرارداد، پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازاتمسئولیتداراب پور، ، مهراب. 1
 .222 (، ص1378، 1، چمیزان  :تهران ، )2ج، تشکیل عقد( -)اعمال حقوقیحقوق تعهدات امیری قائم مقامی، ، عبدالمجید. 2
 .239(، ص 1380، 1)تهران: جنگل، چ  ،1مجموعه نشستهای قضایی، مسائل قانون مدنی معاونت آموزش قوه قضائیه، . 3
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نکاح  بیو در حق این اعیا  »نتیجه شتتتود نیز نیی نهقه مان  لیکین، عیق این و ننیایی لیکین 1882

 رابعه بر مصرئ ل ریراا بر ع وه لیریجاً و اوت   مشتترک  زنیگی ادامه زوجین در مستیر ب لکقیهی

 از وتوساوتتهاده شتود  شتیو لوافق می   ق به آنها دادن وتوق با موجض  نوپا هایو  انواده زوجین

 مورد هیواره ها انواده وضت ی   اوتا  بر آن اوتتحکاق که میزان را اجتیا  شتیه موجض  حق این

 مت ید دعاوی  رح نیایی متزیز  آن هست   ارزیابی اوتتحکاق م یارهای از یکی  انواده و برروتی

 اعیا  مردق امقض  آن اوت   از موجود حاکیعر    برروتی باشتی  داشتته پی در نیز هح را محاکح در

 و دیی  اوت   کرده بینی پی  را آن قانون  نی پهیرنی هر را نیی مهریه ک  و تو  به لیکین انا ه

 قصتی عیق مبین که باشتیمی های نامت ار مهریه ل یین قانونی، مقرراا از اوتتقبا  عیق این محرز

 1او «  های نامت ار مهریه بودن لشریهالی مثب   و زوجه ووی از آن جیی پردا   

 در رویه قضایی -3-1-2

های مصتقهی را مورد معای ه و  لوان رویهدر راوتتتای حق حبس و موضتتو  وتتوساوتتتهاده از آن می

و   اوت  مبی  حا  و رین مؤج   گیرد  با لوجه به آنکه  برروتی قرار داد که یی ً مورد اشتاره قرار می

ری  لوانی به اوتتتناد حق حبس از پردا   رین  وددااج  رین فرا روتتی،  رییار نییدر زمانی که 

 ی یی  ا یار یافته او :، رویهکنی هر نی که بای  هنوز مبی  را لسقیح نکرده باشی

آقای ک ر  وآقای   ص  به وکای  ازآقای ق ای   داد واوتتتی به  رفی  آقای    92/ 3/ 30در لاری  

  پ  بته  واوتتتتته  تتتیور حکح بر محکومیت   وانتیه بته پردا ت  مبق  دو میقیتارد ریتا  و کقیته  

انی  وانیه  لستتقیح کرده و لوضتتی  داده آبادوتتی و ل  یر ل دیه به دادگستتتری  رق ستتاراا دادر

بتانتک مقی مبق  دو میقیتارد ریتا  بته موکت  بتیهکتار   899380موجتض یتک فقره  تک بته شتتتیتاره  بته

باشتی لقاضتای محکومی   وانیه به پردا   وجه  باشتی که حاضتر به پردا   بیهی  ود نییمی

  آباد ق ر یر ل دیه را دارق روتتییگی به شتت به ههتح دادگاه عیومی ک و  ستتاراا دادروتتی و ل 

  92/ 4/ 17شتتیه و مرج  مرقوق  رفین را دعوا به روتتییگی نیوده اوتت  در جقستته مور   محو 

وکی  دادگستری   .وکی   واهان ا هار نیوده  واوتته به شترح داد واوت  لقیییی او  و آقای   ر

یک دوتتتیاه وتتا تیان از   90/ 06/ 30نامه مور   به وکای  از  وانیه پاوتت  داده موک  برابر مبای ه

  90/ 8/ 1 واهان  رییاری نیوده و قرار بر این بوده وفق مقرراا و شتتترط ضتتتین عقتی در لاری   

یی ییکن ضتتین ا ه مها تتاحستتائ از شتتهرداری و دارائی و میره نستتب  به انتقا  مبی  اقیاق نیا

از ده ماه نسب  به ل هی  ود اقیامی ننیوده و موک  به نا ار عقیه وی   بی  حیود  گهش   رمحعقی

 رح دعوی نیوده و در نهتایت  نیتاینتیه دادگتاه پس از  تتتیور اجرائیته و عتیق ح،تتتور  وانتیه، در 

ای  پرونیه دفتر انه اوتناد روتیی حاضتر و وتنی را به ناق موک  انتقا  داده اوت  و در حا  حاضتر نیز

یی  وانیه از پ ک مو تو  در حا  روتییگی اوت  و  در شت به  هارق دادگاه حقوقی مبنی بر  ق 

  نیوده   در واوت   شتصصتاً  دادگاه از اینکه  رمحباشتی و عقیهنوز مبی  در لصتر  و یی  وانیه می

میقیون لومان به وی جه  پردا   رهن پردا   گردد مبق  مهکور لووتتتط     ه   مبق   که  اوتت  
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اینجتانتض بته وکتایت  از موکت  بته وی پردا ت  و لستتتقیح شتتتیه اوتتت  ییکن از لصقیته مقتک لتاکنون  

روتانی اوالً مبق   ک مورد دعوی باب  رین مبی  بوده   ودداری نیوده اوت  یها به اوتتح،تار می

اوتت  که به یحا  عیق لستتقیح مبی  و عیق انجاق ل هی دعوی معایبه وجه  ک که در متن قرار داد 

اوت  فاقی وجاه  قانونی و شترعی اوت  و به هیین یحا  اوتیعای رد دعوی  واهان را   یکر شتیه

دارق رتانیتاً بتا عنتایت  بته عتیق انجتاق ل هتی و بتیهکتاری  واهتان بته شتتتهرداری و دارائی و عتیق دریتافت   

لاری    به  دادیاری نهح شت به از  تادره  دوتتور  اجرای در ربطکار و مها تاحستائ از مراج  ییپایان

حستائ موک   تادر شتیه   انستیاد و  پردا    عیق دوتتور آبادبه بانک مقی شت به      رق  90/ 11/ 1

اوتتت  بنا به مرالض اوتتتتیعای رد دعوی  واهان را دارق و دادگاه پس از شتتتنیین ا هاراا مجید 

دعوی  واهان را وارد    92/ 4/ 22-00261وک ی  واهان روتتتییگی را  تح و  ی دادنامه شتتتیاره  

ییار در لشتصی  و حکح بر محکومی   وانیه به پردا   ا ت   واوتته به شترط لستقیح مبی  به  ر

حق  واهان  تادر و با اوتتیالیی که نیوده  واهان را مستتحق معایبه  ستاراا دادروتی و ل  یر  

حقی نیوده او  با اب غ دادنامه مهکور و  ل دیه نیانسته و در این  صوص  واهان را محکوق به بی

ز  تیور  انق،تاس مهق  لجییین ر  واهان نستب  به قیی شترط لستقیح مبی  در دادنامه  تادره و نی

  و  اروتا   کشتور  عایی واهی نیوده که پرونیه به دیوانحقی او در معایبه  ستاراا فرجاقحکح بر بی

 وانیه هنیاق  گرفته اعتراضتاا فرجامی و پاوت  فرجاق دوتتور کار این شت به قرار در و تو  از پس

 د شو  رح و شور قرائ  و پرونیه برروی می

با م ح ه ی رای فوق ایهکر،  نین ا تیار نیوده اوت : »دیوان ایی کشتور نیز در راوتتا 25شت به 

 واوتتته و مبانی  تتیور آن و محتویاا پرونیه اعتراضتتاا فرجامی وارد و دادنامه  دادنامه فرجاق

 واوتته در قستیتی که   واوتته واجی ایراد اوت  زیرا لشتصی  دادگاه در  تیور دادنامه فرجاقفرجاق

به لستقیح مبی  نیوده مجیوعاً بر این اوا  اوتوار او   پردا   وجه  ک مستتنی دعوی را موکو   

که  ک موضتتتو  دعوی باب  بصشتتتی از رین م تامقته در ا تیتار  واهان قرار گرفته که  ون مبی   

نامه حا  و رین م امقه مؤج  بوده بای  بایی به محغ وقو  م امقه آن را  مبای ه 5ماده  1حستض بنی  

ین را معایبه نیایی و با این برداشت  قائ  به حق حبس برای  به  رییار لستقیح و وترس باقییانیه ر

قانون مینی که مقرر داشتته هر یک از بای  و مشتتری حق دارد  377 رییار شتیه و با اوتتناد به ماده  

از لسقیح مبی  یا رین  ودداری کنی لا  ر  دییر حاضر به لسقیح شود دعوی  واهان را در معایبه 

و حکح بر محکومی   وانیه به پردا   ا ت  وجه  ک به شترط  وجه  ک موضتو  دعوی وارد 

لستتقیح مبی  به  رییار در حق  واهان  تتادر و با اوتتتیالیی که نیوده دعوی  واهان در معایبه 

او  که در قسی     حقی نیوده او  این در حایی ستاراا دادروتی و ل  یر ل دیه را محکوق به بی

 هر   توراه، میر اینکه مبی  یا رین مؤج  باشتی در اینقانون مینی لصتری  شتی 377پایانی ماده 

حا  باشتی بایی لستقیح شتود که با این لرلیض در قستی  پایانی ماده مرقوق و    که رین  یا مبی  از کیاق

بتا مؤجت  بودن رین حق حبس برای  ریتیار ج ت  نیردیتیه کته بته الکتاس حق حبس بتوان پردا ت   

به مرالض مشتروط نیودن پردا   وجه  ک به لستقیح مبی     رین را موکو  به لستقیح مبی  نیود بنا

 واه در این قستی  و در معایبه  ستاراا دادروتی و  موق ی  قانونی نیاشتته و اعتراضتاا فرجاق

لت  یر لت دیته وارد اوتتت   ته بتا احراز حقتانیت   واهتان در معتایبته وجته  تک مستتتتنتی دعوی الجرق 
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حقی  باشتی و  تیور حکح بر بییر ل دیه را دارا میمشتاراییه اوتتحقاق معایبه  ستارا دادروتی و ل   1884

های اشتاره   واوتته در قستی   واهان در این قستی  نیز موجه نیست  بنا به مرالض دادنامه فرجاق

شتیه به جهالی که یکر گردیی از حی  اوتا  لشتصی  و اوتتیال  و اوتتنباط از قانون مصیوش 

های عیومی و انق ئ در امور  ادروتتی دادگاهقانون آئین د 371ماده   2لشتتصی  و مستتتنیاً به بنی 

قانون مو تتو  به شتت به دییر دادگاه عیومی   401مینی نقغ و روتتییگی به لجویز بنی ج ماده  

 گردد می  ارجا  آباد رق

لوان عنوان داشت  که حق حبس مادامی که مورد وتوساوتتهاده  رفین قرار  با لوجه به رای مزبور می

 نکه     آن راب  شود نییرد مورد قبو  او  میر آ

 در حقوق کانادا -2-2

ی منتا ق بته  تتتورا یکستتتان مورد اجرا قرار  در حقوق کتانتادا بته جز ایتایت  کبتک قوانین در هیته

ی مستتققی هیچون حقوق ایران  لوان به مادهگیرد و در راوتتای وتوساوتتهاده از حق حبس نییمی

لوان در یی  جبران  ستتارا مورد  ای را میوتتوساوتتتهادهدوتت  یاف  و در حقوق کانادا هر گونه 

ل هی نهیچون وتوساوتتهاده   نقغ اجرای مشتترک  ضتیان   عنوانبه  ستارا معای ه قرار داد  جبران

 یحوزه در هح مستتوویی  قراردادی و یحوزه در هح از حق حبس در جه  عیق اجرای ل هیج،

 اوتهاده اجرای مکی  مورد ضیان   عنوانبه گاه و ح  راه لنها عنوانبه گاه قراردادی میر مسوویی  

به لرلیض   1458و   1457ماده  دو در اجرا ضتیان   این به کبک مینی قانون اینکه کیا گیرد،می قرار

 قتانون متینی کتانتادا: »هر  1457 بق متاده   دارد  اشتتتاره قراردادی و قراردادی میر یحوزه در دو

 گردد،می لحیی  او به قانون و شترایط، عر   بق که رفتاریست   رعای  قواعی به مکق  شتص 

 انجاق را لکقیهی  نین عاق  فرد نشتود   نانچه به دییری اضترار موجض   ود رفتار با که نحوی به

 آن جبران به مقزق و نیوده وارد به دییری لقصتیرش ینتیجه در که اوت    ستارلی مستوو  نیهی،

ی مزبور، ووساوتهاده  با لوجه به ماده 1م نوی باشی«  یا مادی بینی،  سارا که این از اعح گردد،می

از حق حبس در  تورا احراز در حقوق کانادا قاب  جبران اوت  و ضتیان  اجرای مینی دارد  با  

لوان عنوان داشت  که در لوان نو  جبران  ستاراا را در کانادا از ققح انیا   و میاین وجود نیی

 2ی لنبیهی نیز وجود دارد ستارا به شتیوهکانادا عقی رمح جبران  ستاراا مادی و م نوی، جبران  

 از نوعی کننتی نهیچون کتانتاداج،لنبیهی در کشتتتورهتایی کته از ن تاق کتامن ال لب یت  می » ستتتارا

 داشتته  ستارا ایراد که در نیتی وتوس و لجرّی با لواق رفتار دیی  به  وانیه که اوت    ستارا

 3دارد«  را عییی زیان از ایراد افراد جام ه یبازدارنیگ  ن یر اهیافی و برردازد  واهان به بایی اوت ،

نیاز به یکر اوت  که  ستارا لنبیهی با ضترر عیق اینه  متهاوا اوت  وییکن این نو   ستارا در 

 
(، ص  1393، )68، ش  فصلنامه تحقیقات حقوقیمنصور، امینی؛ علی، برجیان، »جبران خسارات قراردادی در حقوق مدنی کانادا )ایالت کبک(«،  .  1

51. 
2. See: Didier Lluelles et Benoit Moore, Droit des obligations 2e ed. Editions Thémis, Montréal, n. 2997 (2012), 

p 1867. 

مطالعات حقوق  ال و حقوق ایران«،  اسماعیل، نعمت اللهی؛ مریم سادات، سیدعلی روته »بررسی خسارت نفع محور ناشی از نقض قرارداد در کامن.  3
 .791(، ص 1398، )2، ش تطبیقی



 

 

1885 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
 _

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
هشتم

 ،
مرداد

1401
 

»بتا لوجته بته اینکته قوانین کتانتادا بته نوعی از ن تاق حقوقی کتامن ال   1حقوق کتانتادا قتابت  معتایبته اوتتت  

انی، با این وجود حق حبس به انحاس مصتق  دییری هیچون جبران  ستارا لنبیهی  ل وتی پهیرفته

 2انی« یا جبران  سارا ناشی از نقغ قرارداد یا جبران  ساراا لوافقی نیز مورد معای ه قرار گرفته

ی موجض وتوساوتتهاده از حق حبس گردد و ل  یر الهاق افتاده موجض  ستارا   نانچه که اگر فرد

لوان عنوان نیود  به  ر  مقاب  شتود،  ستارا ناشتی از ل  یر نیز قاب  دریاف  اوت   عقی هها می

که هرگونه  ستتارلی که از دییگاه عر  و قانون کانادا در راوتتتای حق حبس قاب  جبران و ورود  

 معایبه  واهی بود    سارا محرز باشی، قاب 

 گیرینتیجه

ی ق،ایی موجود، قاب   ووساوتهاده از حق حبس در حقوق ایران و کانادا با لوجه به مقرراا و رویه

جبران بوده وییکن م یار و م ک ارزیابی این نو   ستتارا در هر دو رویه، قانون و عر  اوتت    

حقوق نوشتته در یی  مستوویی    بایست  در هر دوضتیان  اجرای وتوساوتتهاده از حق حبس را می

لوان در حقوق ایران برای وتوساوتهاده از حق که مییی  لرین مبنانزدیکمینی مورد برروتی قرار داد  

ی الضترر یک قاعیه عققی اوت  بیین م نا که  باشتی  قاعیهی الضترر می، در ن ر گرف ، قاعیهحبس

که هیچ ضرری    بیان گردییه او  یه عققی عق ً نبایستی به دییران ضرری وارد کرد  در راوتای قاع

   و  ضترر ناشتی از وتوساوتتهاده از حق حبس نیز مشتیو  آن اوت   نبایستتی بیون جبران باقی بیانی

لوانی شتک   می  لنها به مههوق ضترر مادی نیست ، ضترر در وتوساوتتهاده از حق حبس الضتررا تع ح 

قانون   40بیشتتر از ضترر مادی اوت   ا ت   ماهیتی م نوی داشتته باشتی که گاه ارر و رنآ آن به مرالض  

ی اضترار به میر یا لجاوز به مناف   لوانی اعیا  حق  وی  را ووتیقهگویی »هیچ کس نییمی  اوتاوتی

ی الضترر ا تصتاص نیاده اوت ، ویی این  عیومی قرار دهی « قانون مینی ماده  ا تی را به قاعیه

عنوان یکی  ی احستان نیز بهی الضترر، قاعیهدر راوتتای قاعیه ا ت  در موارد عیییه یکر شتیه اوت  

لوان در دییر از قواعتی فقهی مرلبط بتا وتتتوساوتتتتهتاده از حق حبس مورد معتای ته قرار گرفتته کته می

 تتورا ارباا حستتن نی  فردی که از حق حبس اوتتتهاده نیوده وی را از مستتوویی  مینی بری  

لوان به  ایران در راوتتای وتوساوتتهاده ز حق حبس نیی دانست   در حقوق کانادا نیز هیچون حقوق

ی قانونی  ا تی اشتاره داشت  وییکن موضتو  مزبور از ضتیان  اجرای مینی بر وردار اوت    ماده

  بق که رفتاریست   رعای  قواعی به مکق  شتص  قانون مینی کانادا:» هر 1457 را که  بق ماده  

 به دییری اضترار موجض   ود رفتار با که نحوی هب گردد،می لحیی  او به قانون و شترایط، عر 

 ینتیجه در که اوتت    ستتارلی مستتوو  نیهی، انجاق را لکقیهی  نین عاق  فرد نشتتود   نانچه

 مادی بینی،  ستارا که این از اعح گردد،می آن جبران به مقزق و نیوده وارد به دییری لقصتیرش

 روانی ووساوتهاده از حق حبس را میم نوی باشی«  و این موضو  ضیان آور بودن   یا

 

 لقییر و لشکر

 
1 . See: Edelman, James, Gain-Based Damages, Oxford-Portland Oregon, (2002), p 83. 

 .113(، ص 1391، )2، شمطالعات حقوق تطبیقیال«،  عادل، مرتضی، »توافق بر خسارت در کامن. 2
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از کقیه ی اوتالیی و م قیان عزیزی که در راه کستض عقح و ا  ق راهنیایح بودنی، لشتکر و وترا    1886

 )اساتاد راهنما   علی رضاا طففیجناب آقای دکتر فراوان دارق، عقی ایصصتوص از اوتالیی بزرگوارق  

 که اگر یاورق نبودنی، هرگز این نوشتته به انجاق  مشااور   تاد)اسا نوشاادیابراهیم  دکتر جناب آقای و 

 نیی رویی

  می  اردبی   واحی اوت می آزاد  دانشتیاه  آقای لوحیی عبادی در  دکتری روتایه از  مستتصرج  مقایه  این"

 کتابنامه ”باشی

 اطف  فارسی

، 2ج،  عقتیجلشتتتکیت     -حقوق ل هتیاا ناعیتا  حقوقی،  امیری قتائح مقتامی، عبتیاییجیتی .1

 ج 1378، 1، چمیزان  :لهرانن

 ج 1388، 1، چ جنی :  لهرانن، لووری حسن نی  در قراردادها، انصاری، عقی .2

 ج 1366، 1، چ ا  عاا  :لهرانن،  ووساوتهاده از حق، بهرامی احییی، حییی .3

نمعای ه لعبیقی در حقوق اوت ق و دییر ن اق   وتوساوتتهاده از حق،  -------------- .4

 ج 1395، 1، چانتشاراا ا  عاا  :لهرانن،  های حقوقیج

های  ارج از قرارداد، پردا    ستتارا، اوتتترداد عین و  مستتوویی  ،  دارائ پور، مهرائ .5

 ج 1387، 1، چ لهران، مجین،  امتیازاا

 ج 1373، 1، چانتشاراا دانشیاه لهران :لهران، ن6ج، نامه دهصیای   ،  اکبردهصیا، عقی .6

،  وتازان  فکر :لهرانن،  ضترورا لبیین مبادی حق در عقح ا تو ، شتاکری گقراییانی،  وبی .7

 ج 1393، 1چ

 هایرویه و قانون بر بنا نکاح عقی در زن حبس حق برروتتیشتتکیبا گهر، مرل،تتی، » .8

نامه برای ا ه میرک کارشتناوتی ارشتی دانشتکیه حقوق دانشتیاه  ، پایانق،تایی« موجود

  1395 وارزمی لهران، 

 ج 1375، 1، چ میزان :لهرانن،  مقاالا حقوقیمجیوعه ، شهییی، مهیی .9

 ج 1397، 1نلهران: میزان، چ  ،مسوویی  پی  قراردادی،   ایض احییی، حبیض  .10

  : لهرانن، برروتی جاییاه حقوقی و فقهی حق در قرارداد  ،عقیرور دانشتینی فرد، حیییرضتا .11

 ج 1394، 1، چجنی 

ی  وتتوساوتتتهاده از حق در گستتتره ، عقیصانی کوشتتکک، داریوش  قاوتتیی پور، وتت ییه .12

 ج 1394، 1، چ انتشاراا بهنامی :لهرانن  ،های فکریمایکی  

 ج 1363، 1، چدهصیا :لهرانن، نمسوویی  مینیج  ضیان قهری،  کالوزیان، نا ر .13

 ج 1366، 1، چبهنشر :لهرانن، مقیمه عقح حقوق،  ---------- .14
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 ج 1376، 4انتشار، چ، لهران: شرک   حقوق مینی ناعیا  حقوقیج،  ---------- .15

، مترجیین محییمهیی نادری و محیی مهیی  ن ریه حقوقی اوتت ق،  مصتتباح، محییلقی .16

 ج 1376، 1، چ مؤوسه اماق  یینی :قحنکرییی نیا، 

نلهران:   ،1مجیوعه نشتستتهای ق،تایی، مستائ  قانون مینی  م اون  آموزش قوه ق،تائیه،  .17

 ج 1380، 1جنی ، چ 

 

 ب  عربی

اییوجز فی این ریته ای تامته یزیتزامتاا فی ایقتانون اییتینی    ،  عبتیایرزاق احیتیوتتتنهوری،   .1

 لاج ، بی1: منشاس ایحقوق، چبیروان، اییصری

 ج 1378، 4، چنشر قی  :قحن، ایینجی فی ایق ه،  م قو ، یویس .2

  : لهران، ن17ج، ووتائ  ایشتی ه ایی لحصتی  مستائ  ایشتری ه حر عامقی، محییبن ایحستن .3

 ه قج  1403، ن1، چ مکتض االو میه

 

 ج  مقاالت

امینی، منصتتور  برجیان، عقی، »جبران  ستتاراا قراردادی در حقوق مینی کانادا نایای    .1

 ج 1393، ن68، ش فصقنامه لحقیقاا حقوقیکبکج«،  

  فصتقنامه ،  «حق بر شتنا تن پیر و مادر بیویوژیک، »راوت ، محیی   یاپروت ، امیرحستین .2

 ج 1386، ن3، ش ناباروریباروری و 

،  7، شقتانون یتاررضتتتایی، شتتتایتان، »جتاییتاه حق حبس زوجته در ن تاق حقوقی ایران«،   .3

 ج 1397ن

 ج  1391، ن2، شمعای اا حقوق لعبیقیال«، عاد ، مرل،ی، »لوافق بر  سارا در کامن .4

ن ی  ایقهی، اوتیاعی   وتییعقی روله، مریح وتاداا، »برروتی  ستارا نه  محور ناشتی از   .5

 ج 1398، ن2، ش معای اا حقوق لعبیقیال و حقوق ایران«، غ قرارداد در کامننق
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