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 چكيده

اما در مواردي .  شخص نقش اصلي را داردزيانبار فعل ،ين مسئول جبران خسارتاصوالً در تعي    
يكي از قواعد تعيين مسئول در حقوق فرانسه، تعيين مسئول بر مبناي مالكيت يا نگهداري از 

 شده  مسئوليت مدني ناشي از اشياقاعدةاست كه اين موضوع در حقوق فرانسه، سبب طرح اشي
ر حقوق فرانسه مسئوليت ناشي از حيوان و مسئوليت ناشي از ويراني ساختمان و د .است

 و دكترين از اين هستند مصاديقي از مسئوليت ناشي از اشيا تصادفات،مسئوليت ناشي از 
كرده  را استنباط» اصل مسئوليت ناشي از اشيا«ف .م. ق1242 مادة 1مصاديق و به كمك بند 

ف .م. ق1242 مادة كلي مانند قاعدةولي دارد، در حقوق ايران نيز چنين مصاديقي وجود . است
 مسئوليت قاعدة اقدام به طرح تواند ميدكترين در حقوق ايران  رسد مينظر  به .وجود ندارد

 تطبيقي و با استفاده از اي شيوهبه  با توجه به فقه، ه كند كه در اين مقالمدني ناشي از اشيا
 . شد خواهد بررسيحقوق فرانسه 
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  مقدمه . 1
 فعل .3 ؛2 فعل اشيا.2 ؛1 فعل شخص.1 :به نظر دكترين، سه فعل سبب مسئوليت مدني است

 تيمسئولبه تواند نيز مي خطرناك خطرناك و غيرياشيا  فعلنيبنابرا. )Canin, 2007: 96( 3غير
عصر «  بشر در .)Flour , Aubert , Savaux , 2001: 62; Carbillac; 2008: 194( شودمنتهي مدني 
 خطر بيكه رانندگي گونه همانو ) 585: 1384، باديني( كند يمگواري را تجربه حوادث نا» حادثه

 هاي مسئوليتبا انقالب صنعتي  . نيستخطر بي نيز  استفاده از اشيا،)326 :همان(وجود ندارد 
 با اين نگاه، .كه يكي از آنها مسئوليت ناشي از شيء بود) 16: 1386 ،ايزانلو( رشد كرد تقصير بي

 مادة 1بند در  در حقوق فرانسه .)40: 1389 ،تبار جعفري( است مندي بهرهمسئوليت تاوان قدرت 
 ناشي خسارات  مسئولتنها نه شخص« :شده استمقرر  و اشاره اين مسئوليت ف به.م.ق 1242

آنها  پاسخگوي وي كه هم يكسان از عمل ناشي خسارات مسئول بلكه است، خود از عمل
 مدني تيدر مسئول .»...هست نيز خود مراقبت تحت اشياء از ناشي خسارات مسئول يا باشدمي

. دارد نقش مسئول نييدر تع  اشخاصانباريز فعل ارتكاب غير، و فعل شخصي از فعل ناشي
 در اما .كند يم تعيين را مسئول كه است شخص زيانبار فعل تسبيب و اتالف در مثالراي ب

 و در شده خسارت سبب كه است  شيء4» كنشگرايفعال  نقش«اين  اشيا از ناشي مسئوليت
 333 مادةاين نكته از . باشد منسوب شخصي  بهءيش اين ينوع  بهديبا مسئول تعيين براي جهينت
خراب « است كه نوعي فعل شيء است نه » خراب شدن«م ايران نيز هويداست كه سخن از .ق

در  مادي سببيت  نقشءيش  نگهبانايموارد مالك  نيدر ا. كه نوعي فعل شخصي است» كردن
 نيدر ا شخص با آن ةرابط و فقط شده خسارت سبب كه است شيء اين بلكه ندارد، خسارت

 است محافظ يو نگهدار محافظت  تحتاي مالك مالكيت حق متعلق شيء اين كه است
)Cathelineau-Roulaud, 2002: 3(.   

 
 نقش فعل شيء در مسئوليت مدني. 2

 مفهوم فعل شيء. 1. 2

. ستا 5»شيء فعل«به  اشاره است، تأمل قابل مسئول نييدر تع آنچه اشيا از ناشي مسئوليت در
 ايفعال  نقش «دي باءيش كه است اين به منوط، مسئوليت ناشي از اشيا فرانسه ييقضا ةيدر رو
 .Viney, Jourdain, 1998: 633) (است ني هماياش» ايجابي لفع«و منظور از   باشد داشته6»كنشگر
 به .)Cathelineau-Roulaud, 2003: 2 (.است خسارت تحقق در شيء مداخله مهم شرط نيبنابرا

                                                            
1 . Le fait personnel 
2 . Le fait des choses 
3 . Le fait d’autrui  
4 . Le rôle actif 
5 . Le fait de chose 
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 نكهيمانند ا؛ باشد داشته ديده برخورد زيان باءيش كه است ني اءيش فعل از منظور ،ينظر برخ

 بلكه نيست، مادي برخورد منظور البته .دكنبرخورد  با وي يلي اتومبايبگيرد  گاز را وي سگي

، شود محقق خسارت سببيت،ة رابط قطع و بدون نباشد يكيزيفممكن است خسارت  تحقق
 ,Terré, Simler( ديده گردد به زيان عصبي كوش وارد شدن سبب حيواني كه يمانند مورد

Lequette, 2005: 768(. شرط الزم و كافي در مسئوليت مزبور يكيزيف برخورد مادي و نيبنابرا 
در  .شده باشد تواند ناقل بيماري مسري و سبب خسارت همچنين حيوان مي.)ibid: 741(نيست 
طلبد كه حيوان نيز فعل  خسارت باشد و اين امر ميمنشأتواند نيز مي 1»فعل حيوان«نتيجه 
طبيعي است كه عرفاً . ي مرتكب شده باشد و خسارت نيز ناشي از اين فعل حيوان باشدزيانبار

و فعل مزبور از فعل نگهبان حيوان متفاوت باشد ت نقش داشته بايد فعل حيوان در ورود خسار
بوده و » فعل شخصي «بندي طبقه خسارت شود، از نظر منشأزيرا اگر فعل نگهبان حيوان ، است

 مدني تيمسئولعبارتي مسئوليت مدني ناشي از فعل شخصي است كه تابع قواعد عمومي  به
 خسارت در تحقق 2»نقش سببي«بايد  شيء  برخي معتقدند.)Legros, 2010: 4( خواهد بود

 ءيش قضايي فرانسه ةي روريتعببه . دكربرقرار بتوان بين شيء و خسارت رابطه  داشته باشد تا
 كافي نيست كه 4»اگر نبود« ةبا ضابطبه نظر برخي  ديگر به تعبير.  باشد3» خسارتةوسيل «ديبا

، داد ينمخسارت نيز رخ   نبود،ءياگر شكه معنا به اين .  يك سبب خسارت تلقي شودزي نءيش
 اگر مالك، نينظر دكتربه  . خسارت داشته باشددر تحققنقش فعالي  شيء  بايداين بلكه فراتر

 درخت ياز باال و باغبان اضافي را ببرد ةو شاخ برودباال ني امر كند تا از درختي باغي به باغبا
 زينخسارت   نبود،اگر درخت استدالل مسئول دانست كه نيبا ا مالك را توان ينم پايين افتد،

 اثبات رساند كه سبب خسارت شده را به 5»فعل درخت«آن  از فراتر بلكه بايد. داد ينم رخ
نقش  «نيبنابرا. (Fabre-Magan.T.2, 2007: 185) از درخت درخت نه افتادن مانند افتادن، است
باشد، مالك يا  7»نقش منفعل«داراي  شيء اگر  واستياز اشمسئوليت ناشي  محور شيء 6»فعال

.  به آن اشاره كرده است1941 ة فوري19 يرأ كه )Bertolaso, 2004: 4(حافظ مسئوليتي ندارد م
روي دستگاه حرارتي افتاد و  و شدسنكوپ آب گرم دچار مؤسسة در اين پرونده خانمي در 

فعل داشته از مسئوليت  شيء نقش مننكهيادادگاه نظر داد كه مالك با اثبات . دچار سوختگي شد
 فرض را بر ،متحرك ءيش در موردقضايي فرانسه، روية  .)Carbillac, 2008: 194( معاف است
 گاهي سببيت را متحرك، شيء مورد  دريو حت شيء داراي فعل ايجابي بوده كهاين نهاده 
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2. Rôle causal  
3. L'instrument de dommage  
4. Sine qua non  
5. Fait de l'arbe  
6. Le rôle actif 
7. Le rôle passif 



  
   1396 تابستان ،2شمارة ، 47 دوره ، خصوصيحقوق مطالعات     فصلنامه                                 382 

1مفروض دانسته است
(Fabre-Magnan.T.2, 2007:186) . حركتبه نظر برخي ، نيا  وجودبا 

 حساب  بهءيشفعل ايجابي  نيز  شيءيرعاديعملكرد غ گاه بلكه ،ستي نءيش فعل ايجابي ةنشان
  تصور است قابلزين ساكن ءيش مورد در و فعل ايجابي يا شهيدر ش يشكنندگ مانند، آيدمي

(Viney, Jourdain, 1998: 641) ،جديد يها هيروبراساس  نيبنابرا. اتومبيل متوقف مانند انفجار 
 يا وقتي خورد يم متوقف سر يبرق پلهمتحرك باشد و شخصي نيز كه روي  الزم نيست كه شيء

 .)Terré, Simler, Lequette ,2005: 741( مسئوليت منتفي نيست افتد، و درختي فروديوار 

  
   قضايي فرانسهةبررسي فعل شيء در روي. 2. 2

در ديوان عالي فرانسه، هنوز در مورد فعل شيء و ساكن يا متحرك بودن و بين وضعيت عادي 
 دوم مدني ةاي از اين اختالف در رأي شعبنمونه. اردوجود د نظرعادي شيء اختالف يا غير

اي به يك در  ساله13در اين پرونده كودك  . است1998 آوريل 29 فرانسه در ديوان عالي
دعوا ف طرح .م. ق1242 مادة 1 بند براساسوالدين طفل . اي برخورد كرد و زخمي شدشيشه
با اين استدالل كه در مزبور داراي وضعيت . ادخواست ايشان را رد كرددادگاه پژوهش د. كردند

، خسارت ناشي از شيء نبوده، بلكه خسارت ناشي از نيبنابرا نبوده و يرعاديغخطرناك و 
 خسارت ة وسيليا شهيشو در  اي برخورد كردهعمل خود كودك بوده كه با شتاب به در شيشه

  .خسارت بوده استوسيلة  يا شهيشدر ديوان به نظر  هرچند .)374: 1386، ژوردن( 2ت اسنبوده

                                                            
 . ظاهراً دارنده شيء متحرك ضامن است، بين دو شيء متحرك و ساكنا.م.ق511 مادة در نيزدر حقوق ايران . 1

ايد نقش ديده باي يك شيء ساكن است و در اين حالت زيانزيرا در شيشه.  اين استدالل با رويه آن زمان هماهنگ بود.2
چنانچه در شعبه دوم . كنشگر شيء را به اثبات مي رساند و ثابت مي كرد كه شيء داراي عيب يا يك وضعيت غير عادي بوده

 مقرر شده بود كه شيء ساكن وقتي ممكن است وسيله خسارت باشد كه ثابت شود كه داراي 1955 ژانويه 11مدني در 
ديده بايد حالت شكنندگي غير عادي شيء را برين در مورد قضيه مطرح شده زيانبنا. وضعيتي غير عادي و نامناسبي بوده است

ديوان بر خالف نظر دادگاه معتقد بود كه در . شد كه در فاقد عالمت هشدار بوده استرساند و يا محرز ميبه اثبات مي
ديوان . ه شدن شيشه زخمي شدهزيرا قضات احراز كرده بودند كه آرنج كودك بر اثر شكست. اي وسيله خسارت بودهشيشه

ديده فقط اي يك شيء متحرك بوده و بنا بر رويه موجود، هرگاه شيء متحرك باشد، زيانتقريباً اين نظر را داشت كه در شيشه
بايد ثابت كند كه شيء به طور مادي در تحقق خسارت نقش داشته و فرض بر اين است كه چنين شيئي نقش كنشگر مثبت 

ديده به در مزبور برخورد كرده، كافي است تا شيء به عنوان وسيله ه از نظر ديوان همين كه اثبات شود زياندر نتيج. داشته
اي را براي باز كردن فشار داده و شيشه آن شكسته شده بود و ديوان ديده در شيشهدر اين پرونده زيان. خسارت تلقي شود

نكته جالب اين كه در يك مورد .  آن برخورد كرده، يك شيء متحرك بودهديده باچنين برداشت كرده بود كه شيئي را كه زيان
چنانچه در يك . تواند وسيله خسارت تلقي گرددديده باشد، آن شيء نميديوان پذيرفته كه اگر حركت شيء ناشي از فعل زيان

 بود كه شعبه دوم مدني ديوان عالي پريد و به حالت حركت درآمدهبه هوا مي) ترامپولين( ديده بر روي تشك فنردارمورد زيان
پريده، گرچه ساكن نبوده، اما وسيله ديده بر روي آن به هوا مي نظر داد تشك فنرداري كه زيان1994 ژوئن 8كشور فرانسه در 

ت ديده آن را به حركت درآورده، ديوان آن را وسيله خساربه عبارت ديگر در مورد تشك فنردار كه زيان. ايراد خسارت نيست
حقوقدانان . ديده آن را به حركت در آورده، ديوان آن را وسيله خسارت دانستهاي كه زياناما در مورد در شيشه. داندنمي

 )374 :1386 ،ژوردن. ( معتقدند اين تشتت در رويه قضايي جمع اين آراء را دشوار ساخته است
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  اشتراك احكام مسئوليت مدني ناشي از فعل شخصي و فعل شيء. 3. 2
 مدني ناشي از فعل تيمسئولو ) ف.م. ق1242 مادة 1بند (  مدني ناشي از فعل اشياتيمسئول

 و اصوالً قرار دارند تحت رژيم حقوقي مشتركي ينوع به، )ف.م. ق1241 و 1240مواد (شخص 
 دو روش همزمان اعمال همچنان كه. كندديده يكي از اين دو را انتخاب مانعي نيست كه زيان

دليل اين تشابهات  به .) Buffelan Lanore , Larribau-Terneyre , 2008: 635( 1نيز اشكالي ندارد
 به سر آمده و مسئوليت مزبور در  مدني ناشي از اشياتيمسئولبرخي معتقدند كه زمان اصل 

 آورد خللي وارد نميو حذف آن به ديگر مقررات تعهداتنيست حقوق تعهدات الزم 
)Borghetti, 2010: 1( .قضايي فرانسه اين اصل را در موارد ديگري تسري ةبه هر صورت روي 

كند،  مدني پزشك در مورد مواد و وسايلي كه استفاده ميتيمسئول در مورده كچنان. داده است
 مدني در نظر گرفته كه مبناي آن تيمسئول، نوعي  مدني ناشي از اشياتيمسئولبه تقليد از اصل 
  .)Jourdain, 2000: 117( تعهد ايمني است

  
  مسئوليت ناشي از شيء در فقه. 4. 2

 مالكيت بر عين، بلكه مالكيت بر منافع حتي تنها نه و رد گسترده داةدر فقه مالكيت داير
 به اين مفهوم از مالكيت توان يم مثال از روايت ذيل رايب . اشتراكي مطرح شده استصورت به

قٍ  هو ضَامنٌ إِلَّا منْ سبعٍ أَو منْ غَرَالْمشَارِك رُيالْأَجِ هيعلَ صلَوات اللَّه نَيالْمؤْمن رُيأَمقَالَ «: پي برد
 صل رَقٍ أَوح كَابِرٍأَوداللت بر صراحت به همچنين روايت زير .)244 :5  جق،1407، ينيكل(» م 

 ،يقم(» بهيصياحبه ضَامنٌ لما  فَصنَيالْمسلم قِيبِطَرِ ضرُّي ء يشَ كُلُّ« : داردمسئوليت ناشي از اشيا

 به مسئوليت مالك ديوار يا ناودان يا هر شيء توان يماز مصاديق شيء در فقه . )155: 1413
 مصداقي از تواند مي حتي آتش نيز .)227 :2  جق،1410، يحلّ(  و ديوار اشاره كردروي بنا شده وضع
 جان يبدر فقه شيء به دو قسم شيء جاندار و . )356 :21  جق،1413 ،يسبزوار(  آيدحساب بهشيء 

 در مواردي به مسئوليت مالك يا تواند ميفعل شيء جاندار يعني حيوان نيز . قابل تقسيم است
راكب «  همچنين از عبارت.)275 :2  جق،1417، يستاني س؛526 :4 جق، 1420، يحلّ( نگهدار آن منتهي گردد

 استنباط كرد كه در فقه دو معيار توان يمو تفكيك ضمان ايشان » صاحب حيوان« و » حيوان
   .)495 :2  جق،1406 ،براج ابن(  بوده استيا شده شناختهمالكيت و محافظت معيار 

  
  
  

                                                            
 )151 :1389 ، رحيمي وصفايي. (اعد عمومي مسئوليت مي دانند نيست كه برخي اين مسئوليت را تابع قوسبببي. 1
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  ضرورت طرح در حقوق ايران. 5. 2
 مطرح شود كه با وجود اين مصاديق در فقه چه لزومي به طرح چنين سؤالممكن است اين 

 فقدان اين مسئوليت در حقوق ايران چه خللي به نظام مسئوليتي در حقوق ايران است و
در پاسخ . كند يمعبارتي طرح اين مسئوليت چه كمكي به حقوق ايران  به .وردآ ميحقوقي وارد 

 به اتالف تينهادر ي است كه هاي مسئوليت موضوع فقه هاي مسئوليت كرد كه خاطرنشانبايد 
 كه يدرحال ،)103 :1  جق،1418 ،يحلّ( شود يمو به فعل انسان ختم است و تسبيب مربوط 

مسئوليت مدني ناشي از شيء يك مسئوليت محض بوده و بيش از آنچه فعل انسان در آن اثر 
 با توجه به رسد مينظر  بهبه همين دليل . داشته باشد، بيشتر فعل شيء در آن مورد بحث است

 اين نهاد حقوقي را به ادبيات حقوقي ايران اضافه توان يم  آن در فقهةحقوق تطبيقي و سابق
 حقوقي به اين دليل است كه مصاديقي مانند مسئوليت يها نظامضرورت طرح آن در . كرد

م مطرح شده و با . ق335 تا 333ناشي از ويراني ساختمان يا حيوان يا تصادمات در مواد 
 اين مصاديق تحت شمول قاعده قرار گرفته و ة همسئوليت مدني ناشي از اشيا مقاعدةپذيرش 

مطروحة با فقدان قاعده معلوم نيست موارد . داراي قواعد و احكام و آثار مشترك خواهد شد
 مادةر  مثال هدم بنا درايب. يافتچه سرنوشتي خواهد ديگري غير از آنچه در قانون است، 

 با طرح كه يدرحال. ستقابل تسري ابه مال منقول نيز م مطرح شده اما آيا اين ماده . ق333
  .مصاديق پراكنده تحت نظام واحدي مطرح خواهد شدهمة كلي، قاعدة 
  

  معيارهاي تعيين مسئول . 3
  ءيبر ش مالكيت:  اولاريمع. 1. 3
 صرف  حقوقييها نظاماز  يدر برخ . استءيبر ش مالكيت، در تعيين مسئول،  اولاريمع

 .Hocquet-Berg, 2004: 4) (كند مياياز اش ناشي خسارات را مسئول مالك ،ءيبر ش مالكيت
 در. استاعتبار  در عالم و شخص معين شيء بين اعتباري طةرابدر يك مفهوم،  نيز مالكيت
و  بوده» وضعيت«يك » تصرف«اما  است، اعتبار عالم در و بوده» حق«يك » مالكيت« نتيجه
 بر .يصرفاً ماد نه است» حقوقية رابط «ينوعمالكيت  ديگر، عبارت به. است مالك مادي، ةجنب
 ءيش اين از باشد و شخصي به متعلق شيء اعتبار، مالكيت يك در عالم نكهيا صرف مبنا به ينا

دانست،  را مسئول مالك تواننباشد، مي مالك تصرف در شيء اگر حتي ،ديوارد آ يخسارت
 با وجود اين، بايد بين فعل شيء و .اشدب نداده انجام فعلي  تركايفعل  اگر مالك حتي

 به .)Leduc, 1996: 164(  سببيت موجود بوده و شيء به مسئول منسوب باشدةخسارت رابط
 دهيد انيزو به تعبير برخي اگر است همين دليل احراز سببيت بين شيء و خسارت ضروري 

 قضايي فرانسه ةروي. بيت مفروض است سب،ثابت كند كه شيء در ورود خسارت نقش داشته
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 كه شيء در تحقق شود يم معلوم  باشد، برخورد داشتهدهيد انيزكه شيء با   زمانيگيرد مينتيجه 
در حقوق . )Delebecque, Jérome pansier, 2014: 194(  نقش داشته استدهيد انيزخسارت 

-Hocquet(  شده استگرفته نظر در مسئوليت ساختمان» نامالك« براي 1244 مادةدر فرانسه 

Berg, 2004: 4; Maistre du Chambon, 2014: 22 (. مالك مختص مسئوليت اين برخي زعم به 

 منتفع و جرأمست ،شد يمتسل نفع ذي  يامستأجر به انتفاع حق اجاره يا با اگر ساختمان و است

 519 مادةنيز  ايران در حقوق .)Weill, Terré, 1975: 761(است  مسئول ،مالك و فقطنبوده  مسئول
  .)68: 1388 ،زاده قاسم( م مالك را مسئول دانسته است. ق333 مادة ا و.م.ق
  
  داري از شيءمحافظت و نگه: معيار دوم. 2. 3
 مادة اول در قسمت كه است  از شيءو مواظبت ي نگهداراريمع در تعيين مسئول،  دوماريمع

 ناشي خساراتمسئول  ...شخص «:داردمقرر مي ماده ني ا.است شده اشاره آن به ف.م.ق  1242

در  و محافظتف .م.ق 1244 مادةدر  تيمالك بين .»...هست نيز خود مراقبت تحت اشياء از
در  و محافظت) Flour, Aubert, Savaux, 2001: 243(دارد  وجود تفاوت ف.م. ق1242 مادة

 كنترلو  راهنمايي استفاده، معناي به 1941  دسامبر2 مورخ 1»فرانك «يرأ طبق فرانسه حقوق

در اين . ) Bertolaso, 2012: 4; Benabant , 2007: 431; Sohm-Bourgeois,1990 : 33( استمال 
 توسط شخص ناشناسي 1929 دسامبر 25 تا 24در شب » فرانك«پرونده اتومبيل شخصي به نام 

اي رقم ديدهاري براي زيانب خسارت مرگ،و در همان شب توسط سارقرود  ميبه سرقت 
پاسخي كه به نفع .  مالك آن است يا سارق، مطرح شد كه محافظ اتومبيلسؤالاين . خوردمي

زيرا سارق ،  آيدحساب به اين بود كه مالك، محافظ اتومبيل ،شدديده تمام ميوراث زيان
 مدني ديوان عالي كشور، ة شعب1936 مارس 3در . ولي مالك اتومبيل مشخص بود، ناشناس

 هنوز مالك آن، ،سرقت اتومبيلبا وجود استدالل اين بود كه .  آوردحساب بهمالك را محافظ 
از سوي ديگر از . كرد حادثه با اتومبيل رانندگي نمية در لحظهرچند. رودشمار مي بهمحافظ 

 معاف تيمسئولژور نبود تا مالك يعني محافظ را از منظر اين رأي، سرقت اتومبيل فورس ما
نگهداري و محافظت  «ةها بود، از سوي طرفداران نظرياين رأي كه به نفع خواهان. دنك

در اجتماع .  مالك خودداري كردتيمسئولاما دادگاه پژوهش از پذيرش . حمايت شد» حقوقي
  مالكتيمسئول مدني ديوان عالي كشور مبني بر ة نظر شعب1941 دسامبر 2هاي ديوان در شعبه

چنين نظر داده شد » فرانك«در تصميم معروف .  شددييتأ و نظر دادگاه پژوهش نشدپذيرفته 
هيچ مراقبت و مواظبت از اتومبيل » فرانك« وقوع حادثه ةكه در نتيجه سرقت اتومبيل در لحظ

تواند شمار نرفته و نمي به اتومبيل محروم بوده و محافظ و كنترل راهنمايي استفاده،داشته و از ن

                                                            
1. Franck 
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 در اين تصميم عناصر نگهداري، .)Starck, 1972: 179( ف مسئول باشد.م. ق1242 مادةبراساس 
 امور الزم اين تيمالك در اما . شيءترلو كن راهنمايي استفاده،:  ازاند عبارتكه شدند  احصا

 يعني مالك باشد، شخصي يرقانوني غاي قانوني تصرف به ياگر ساختمان منظر اين از ونيست 

 يعني محافظ از باب و متصرفاست   مسئول1244 مادة براساس اوست، نام به سند كه شخصي

   1.است  ضامن1242 مادة طبق دارد، كنترلمال  بر كه يكس
  
  نقد معيارها در مسئوليت مدني ناشي از اشيا. 3. 3

 يعني ،زيرا مالك ،)264: 1378 ،زاده قاسم( است يو روشن آسانمالكيت معيار  مبناي بر مسئول تعيين

امر  اين. است اوست، مسئول به متعلق مالكيت اصلي عيني حق اعتبار، در عالم كه شخصي
 خصوص در ها ميرژ يدر برخ كهاي پيچيده و به تفسيرهاي شده مسئول تعيين سهولت سبب

 ايآ تفاوتي نيست كه مسئوليت اين به در استناد همچنان كه. نيست نيازي شده است، محافظت
در  تصرف از ميل خود برخالف آيا نكهيو ا نه يا دهكر يم اعمال را خويشة مالكان حقوق مالك
 به خود را از مال استفاده موقتاً مالك كه مواردي در همچنين. نه يا  استشده محروم مال

 مالك تيدر مسئول تغييري ديگري، نفع به انتفاع حق ايجاد يا اجاره مانند ،سپارد يم ديگري

 زيرا در ، حسن اين معيار، سهولت تعيين مسئول است.)Mazeaud , 1978: 587( شود ينم داده
 نيبا ا  البته.)Jourdain, 2008: 114(  حقوقيةمسئلمواردي تعيين مسئول، بيشتر يك معماست تا 

 شيء كه است وقتي ،مالك تعيين مشكل از موارد يكي. شودمطرح مي مشكالتي گاه نيز معيار
.  باشدريتقص نظريه تيمسئول مبناي و گيردقرار مي مورد انتقال يكيتمل عقود از يكي ةوسيل هب

تعيين مسئول ممكن   مالكيت،با انتقال ، باشدريتقص مالك، تيمسئول ياگر مبنا موارد نيدر ا
 ايمني باشد تعهد يا  خطرة نظريتيمسئولمبناي  اگر اما. شود احراز بايد نيز نيست و تقصير

)Lambert-Faivre, 1994: 81(، به جبران خسارات نيز به خريدارتيمسئول  مالكيت مال،با انتقال  
 .شود مسئول مفيد واقع نييدر تعتواند  اين ضابطه ميروازاين وشود ميمنتقل  جديد

                                                            
 ژوئيه 13توان به رأي شعبه دوم مدني ديوان عالي كشور فرانسه در تاريخ اي از نگهداري از اشياء ميبراي مطالعه نمونه. 1

دروازه بان تيم مقابل توپ را پرتاب كرده و به سر . ده بوددراين پرونده بازيكني در بازي فوتبالي شركت كر.  اشاره نمود2005
ديده عليه دروازه بان تيم مقابل اقامه دعوي كرد و دادگاه پژوهش ادعاي زيان. بازيكن مزبور خورده و بازيكن زخمي شده بود

انياً وي نگهداري از توپ را بر نمود كه اوالً دروازه بان مرتكب تقصيري نشده و ثدادگاه مزبور چنين عنوان مي. وي را رد كرد
را دادگاه اوالً وجود تقصير براي دروازه بان را در نظر سرانجام در فرجام خواهي اين ايرادات مطرح شد كه چ. عهده نداشته

ي در مورد ايراد اول يعن. نگرفته، و ثانياً چرا در مورد دروازه بان، عنوان نگهداري از شيء را مورد پذيرش قرار نداده است
در مورد .عد بازي باشدتقصير دروازه بان، ديوان چنين بيان كرد كه دروازه بان مرتكب تقصيري نشده كه به صورت نقض قوا

زند، براي جهت دهي و حركت ايراد دوم يعني نگهداري توپ نيز ديوان بيان داشت كه دروازه بان همين كه به توپ ضربه مي
دهد و دروازه بان اختيار استفاده نترل و اداره شيء است كه عناصر نگهداري را تشكيل مي اما استفاده وك،دادن آن تسلط داشته

 .)396 :1386 ، ژوردن. (و اداره و كنترل توپ را نداشته است
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 از مصاديق تا قاعده. 4

  شي از اشياتحوالت مسئوليت مدني نا. 1. 4
 ,Viney . Jourdain)  فرانسه تحوالت زيادي داشته استدر حقوق 1»فعل اشيا« مسئوليت ناشي از

 1240 مادة مسئوليت مدني يعني يقواعد عمومتابع  ، اصل، مسئوليتجادياز اپيش  .)597 :1998
 ,Colin( دكر يم را ثابت ري تقصديبا دهيد انيو ز )Baudry- Lacantinerie, T.2, 1921: 382( بود 

Capitant , T.2, 1935: 207( . كيف .م. ق1242 مادة 1 وسيع بند ريبا تفسنوزدهم در پايان قرن 
با نوزدهم  در پايان قرن .آمد وجود هب» اياز اشاصل مسئوليت ناشي « تحت عنوان اصل حقوقي،

  مدني ناشي از اشياتيمسئولتوان داد كه ديگر نمياوضاع و احوال نشان مي» ماشينيسم«ظهور 
 ينوع به مبناي ديگري بود و آن در پيو بايد كرد ف محدود .م. ق1244 و 1243 مادةرا به دو 

در  .) Buffelan Lanore, Larribau-Terneyre, 2008: 636( ف بود.م. ق1242 مادة 1د بن» كشف«
 ژوئن 16در . ديده نبايد نيازي به اثبات تقصير داشته باشد اين زمان دكترين نظر داشتند كه زيان

 نيز 3»كش دكي«كه به آن رأي  شد  ظاهر2»تفن«رأي مشهور  در اشيا  مسئوليت ناشي از1896
 يكارگر را مسئول مرگ ييكارفرما بار دادگاه رأي براي اولين نيدر ا .)ibid(شود گفته مي
 تقصيري نشده مرتكب كارفرما كه يدرحال.  شده بودبخار كشته گيانفجار دعلت  به كهشناخت 

 است كه حدي به اهميت اين حركت ديوان . Viney . Jourdain, 1998:597; Radé , 2005: 4) (.بود
 مدني از همين جاست و به تعبير ايشان گسترش تيمسئول تحوالت سرآغازبه نظر برخي، 

 1 از بند  مدني ناشي از اشياتيمسئول قاعدةها مديون استنباط  زمينهةدني در هم متيمسئول
 رأي 1930فورية  13در . ) Malaurie , 2002: 1516; Viney , 1995: 28( استف .م. ق1242 مادة

تحوالت  وجود اين، با. رفتيرا پذئوليت  مسة و امار آوردديپد تحول ديگري را 4»ژاندور«
  .تحوالت آينده بود منتظر بايد  فرانسه پايان نيافته ودر حقوق ءياز ش ناشي تيمسئول

 
  ظهور اصل مسئوليت مدني قهري ناشي از اشيا .2. 4

ت يمسئول و) 1243 مادة( واناتياز ح ناشي تيمسئولكه در فرانسه به  اشيا ناشي از تيمسئول
 ,Flour( شدهتبديل اي به قاعدهامروزه  شد،محدود مي )1244 مادة( ساختمان ياز خرابناشي 

Aubert, Savaux, 2001:227; Carbonnier ,1998: 428(  وجود به 5»اياز اش  ناشيتيمسئولاصل «و 
مقرر  ف.م. ق1242 مادة 1 بند .)Jourdain, 2007: 79; v. Lambert-Faivre, 1998: 1( آمده است

 با چنين .»...هست نيز تحت مراقبت خود اشياء مسئول خسارات ناشي از... شخص «: داردمي

                                                            
1. Fait des choses 
2. Taffaine 
3. Remorqueur 
4. Jand'heur 
5. Le principe de responsabilité du fait des choses 
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 مسئوليت مدني ناشي از حيوان يا ويراني اصلي، مصاديق مسئوليت مدني ناشي از شيء يعني
ي هاي مسئوليت ة و اين اصل هم)Starck , 1972: 152(  اين اصل قرار گرفتهالشعاع تحتساختمان 

 .)Viney , 1995: 28( گيرديدربرمرا كه تحت رژيم خاصي نيست، 

  
  ي قراردادي ناشي از اشياطرح اصل مسئوليت مدن. 3. 4

يا » مالك« مطرح شده كه اصوالً بر ناشي از اشيا» قهري« مدني تيمسئولف، .م. ق1242 مادةدر 
ناشي از » قراردادي« مدني تيمسئولاما منعي نيست كه . شودميشيء تحميل » يا نگهبانمحافظ 

-Wester(  در حقوق فرانسه رأيي در اين زمينه وجود داردهمچنان كه. شود نيز طرح اشيا

Ouisse, 2010: 419; Bacache-Gibeili, 2007: 193(. ناشي از » قراردادي« مدني تيمسئول مفهوم
 چنين آرايي .)Malaurie .Aynes Stoffel-Munck, 2007: 555 (  افتادها زبان بر سر 60دهة  از اشيا

كه تقريباً »  مدني قهري ناشي از اشياتيمسئولاصل «سبب ترديد حقوقدانان شده كه در كنار 
»  مدني قراردادي ناشي از اشياتيمسئولاصل «خواسته تا  يك قرن پيش مطرح شد، آيا ديوان مي

راي بعدي به نظر برخي از حقوقدانان را نيز طرح كند يا نه؟ به هر حال در پرتو اين رأي و آ
 مدني قهري ناشي تيمسئول از اصل يبردار گرتهاين مسئوليت، يك نهاد خاص بوده و صرف 

 به  مدني قراردادي ناشي از اشياتيمسئول از نظر دكترين، .)Leduc, 1996 : 164(  نيستاز اشيا
 متعهدي كه در قبال متعهدله تعهد به انجام تعهدي ،كه در يك قراردادد شو ميموردي اطالق 

 ,Malaurie ( دشوو آن شيء سبب خسارت كند ، در مقام وفاي به عهد از شيئي استفاده كرده

Aynes, Stoffel-Munck, 2007: 555(.  بوده و هديد انيزچنين نهادي در حقوق فرانسه به نفع ثمرة 
 ,Bacache-Gibeili( كند خسارت ةله مطالب بدون نياز به اثبات تقصير از متعهدتوانسته يموي 

 صورت به مسافر، متصدي تعهد كرده كه مسافر را ونقل حمل مثال در قرارداد رايب .)193 :2007
، شود يا واژگون شده و سبب خسارت  اگر اتومبيل منفجربرساند وه مقصد  بموقع بهسالم و 

و مبيع در دهد  مشتري تحويل را بههمچنين وقتي بايع مبيع .  معاف نيستتيمسئولمتصدي از 
 برحسب. نزد مشتري منفجر شود، فروشنده بر مبناي تضمين عيوب پنهان مبيع مسئول است

توان نوعي مسئوليت مدني قراردادي ناشي عقايد دكترين در حقوق فرانسه اين مسئوليت را مي
نويسندگان حقوق مدني فرانسه، در مسئوليت مدني قراردادي به تعبير برخي  . ناميداز اشيا

ناشي از شيء گاهي موضوع قرارداد يك شيء است كه نبايد اين نوع مسئوليت يعني مسئوليت 
 يعني مسئوليت مدني ي قراردادي ناشي از شيء را با يك مسئوليت مدني قراردادي سادهمدن

كه متعهد در مقام وفاي به عهد بايد   مثال زمانيرايب . خلط كردقراردادي ناشي از فعل شخصي
 1»عدم اجراي تعهدات «ةمسئل، كند يمو از انجام اين امر امتناع كند شيئي را به متعهدله تسليم 

                                                            
1. Inexécution de l’obligation 
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 يعني و مسئوليت متعهد نوعي مسئوليت مدني قراردادي ساده و معموليشود  ميمطرح 
 اما ،)Le Tourneau , Cadiet, 1998: 469(  استمسئوليت مدني قراردادي ناشي از فعل شخصي

، ديگر عدم اجراي دكن يمكه متعهد شيئي را در مقام وفاي به عهد به متعهدله تسليم  زماني
و اگر بعد از تسليم، شيء سبب خسارت متعهدله شد، نيست  عهد مطرحتعهدات و نقض 

 :Le Tourneau , Cadiet, 1998( ، نوعي مسئوليت مدني قراردادي ناشي از شيء خواهد بوددعوا

 مانند ، ابزار وفاي به عهد است در مواردي نيز شيء موضوع قرارداد نيست، بلكه.)470
 در مقام وفاي به عهد از آن استفاده ونقل حمل پزشكي يا اتومبيلي كه متصدي يها دستگاه

 در اين موارد خسارت متعهدله ناشي از عدم اجراي .)Le Tourneau.Cadiet, 1998: 470( كند يم
 تعهدات ي شيئي است كه در ايفازيانبارت ناشي از فعل تعهدات قراردادي نيست، بلكه خسار

 تفاوت ،از نظر تحليلي و با توجه به دكترين موجود در حقوق فرانسه. از آن استفاده شده است
 اين است كه در مسئوليت مدني قهري اين مسئوليت با مسئوليت مدني قهري ناشي از اشيا

اما در . از شيء است» محافظت و نگهداري«يا » مالكيت«، مسئوليت بر مبناي ناشي از اشيا
 و از بازد يممسئوليت مدني قراردادي ناشي از شيء، مالكيت يا محافظت تا حدودي رنگ 

كار  بهو تكيه بر اين است كه متعهد در مقام وفاي به عهد شيئي را شود  مياهميت آنها كاسته 
 مثال در رايب.  فعل شيء سبب ضرر شده استصورت بهو برده است كه نقش كنشگري داشته 

حقوق فرانسه مالك ساختمان يا مالك يا متصرف و محافظ حيوان مسئوليت دارد 
)Carbonnier,1998: 429; Maistre du Chambon, 2014: 22(. مادةبراساس  در حقوق ايران 

 333 مادةهمچنين طبق  .)167: 1387، پور داراب(است  حيوان مسئول ف مالك يا متصرف.م.ق334
 در مواد مزبور چه شود يمه مشاهده ك چنان.)572 :1 ج، 1386، كاتوزيان( م مالك بنا مسئول است.ق

 ةشيء به ضابطدر حقوق ايران و چه در حقوق فرانسه در مورد مسئوليت مدني قهري ناشي از 
 ممكن اما در مسئوليت مدني قراردادي ناشي از اشيا .اشاره شده است» محافظت«يا » مالكيت«

 در تصرف متعهد يكيزيف وقوع خسارت، متعهد ديگر مالك نباشد يا از نظر ةاست در لحظ
 مشتري بفروشد و روز  مثال، اگر فروشنده روز شنبه اتومبيل عين معين خود را بهرايب. نباشد

و همان روز اتومبيل نزد مشتري دچار انفجار گردد و سبب ورود دهد دوشنبه تحويل وي 
ست، مسئوليت مدني بايع ا بايع متعهد به عيوب پنهاني مبيع نيز نكهياخسارت شود، با توجه به 

 طرح چنين ةفت كه زمين گتوان يمدر حقوق ايران با اندك مسامحه . امر بعيدي نيست
گاه مال عاريه داراي عيوبي  هر« :دارد ميم مقرر .ق 639 مادةه كچنان. مسئوليتي وجود دارد

 نكهيمگر امسئول خسارت وارده نخواهد بود  خسارتي كند معير توليد كه براي مستعير باشد
 .»شود يم ي جارزينامثال آنها  و  و موجر مودعدر موردهمين حكم .  مسبب محسوب شودعرفاً
 تصور توان يمبر مبناي اين ماده . گيرديدربرم عقود و از جمله بيع را نيز ةهم» امثال آنها «ةواژ
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 شخصي عين معيني را به شخص ديگري هبه كرده و پس از ايجاب و قبول و قبض، مال كرد
د خسارتي كند كه مسئول دانستن متهب بيشتر با مقررات مسئوليت مدني نزد متهب تولي

 زيرا در مسئوليت ،قراردادي ناشي از شيء سازگار است نه مسئوليت مدني قهري ناشي از شيء
 مالك يا محافظ يا متصرف شيء باشد عنوان بهمدني قهري ناشي از شيء، الزم است تا مسئول 

اما در مسئوليت مدني قراردادي ناشي .  مزبور مسئول را تعيين كرديها بطهضاتا بتوان بر مبناي 
كه در اين مثال واهب پس از قبض دادن گونه همان .ستيناز شيء نيازي به معيارهاي مزبور 
 تفكيك مسئوليت مدني  است كهشايان ذكربا وجود اين، . مال، نه مالك است و نه متصرف

 ها مثال نيست و يا سادهقراردادي ناشي از اشيا و مسئوليت مدني قهري ناشي از اشيا كار 
 ممكن است و در يپرداز هينظر كه تفكيك اين دو نهاد بيشتر در عالم اند كينزدچندان به هم 

د كه گويا هر دو يكي است و به همين دليل اصوالً احكام نا  چنان به هم شبيهها مثالعمل 
 و مسئوليت مدني ناشي از فعل شخصي يكسان مسئوليت مدني قراردادي و قهري ناشي از اشيا

 ناشي از ،يو قهر بين مسئوليت مدني قراردادي ييها تفاوتبا وجود اين، به نظر برخي . است
 .ميپرداز يمناي ادبيات حقوق تعهدات ايران به طرح اين موارد ست كه براي غاشيا

 
   از نگاه دكترينتفاوت مسئوليت مدني قهري و قراردادي ناشي از اشيا. 5
   سببيتة در اثبات رابطتفاوت مسئوليت مدني قهري و قراردادي ناشي از اشيا. 1. 5

 مدني قهري ناشي تيمسئول اين است كه تيمسئول اين دو تفاوتبه نظر نويسندگان فرانسوي 
 بر متعهد قراردادي  مدني قراردادي ناشي از اشياتيمسئول بر مالك يا نگهبان شيء، اما از اشيا

با توجه  .)Leduc , 1996 : 164( كندكه در مقام وفاي به عهد از شيئي استفاده ميشود ميتحميل 
 احراز ينوع به سببيت بين شيء و خسارات و ة، به نظر برخي ميان احراز رابطمذكوربه مطالب 

 تيمسئولدر  . وجود داردييها تفاوت تيمسئول بين شيء و شخص نيز در اين دو نوع ةرابط
 انتساب شيء به شخص مسئول اين است كه ة معيار احراز رابط،مدني قهري ناشي از اشيا

اين نگهباني و محافظت از  .شمار رود بهيا اصوالً نگهبان و محافظ شيء شخص بايد مالك 
 و يده جهت در استفاده و مؤثركه شخص بايد اختيار كافي و شود ميشيء نيز چنين تعريف 

 به محافظ و  مدني قهري ناشي از اشياتيمسئولدر يك معنا ارتباط . اشدكنترل شيء داشته ب
توانسته از وقوع فعل شود كه شخص محافظ و نگهبان شيء ميتفسير ميمعنا نگهبان به اين 

اگر سبب به همين  .كند و از تحقق خسارات جلوگيري عمل آورد بهبار شيء ممانعت زيان
 كه بين است يا نگهبان شيء مسئول جبران خسارات ناشي از شيء است، به اين دليل محافظ

به همين . اي مستقيم را محرز دانستتوان رابطهرفتار شخص مزبور و فعل كنشگر شيء، مي
 سببيت ةارتباط با مفهوم رابط بي، انتساب بين فعل شيء و شخص مسئولةدليل احراز رابط
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 با شيء، بيشتر به تيمسئول، ارتباط  مدني قراردادي ناشي از اشياتيمسئول در كه يدرحال .نيست
اين معناست كه متعهدي كه قرار است ايفاي تعهد نمايد، مسئول جبران خسارات ناشي از شيء 

باشد و در نتيجه  مزبور را تحت نگهباني و محافظت خود هم نداشته ء يش، حتي اگر است
نيست كه شخص مسئول، از وقوع خسارات ناشي از شيء سبب  وي نيز به اين تيمسئول

 انتساب ةعمل نياورده و به همين دليل بين رفتار مسئول و شيء نيز احراز رابط بهممانعت 
به همين دليل . ر شيء نيست فعل كنشگمنشأه گويا رفتار شخص، كچنان.  ممكن نيستيآسان به

، انتساب نقش كنشگر شيء به شخص مسئول بر  مدني قراردادي ناشي از اشياتيمسئولدر 
 تيمسئولگويا به نظر اين عده از نويسندگان حكم به  .ستين سببيت استوار ةمبناي رابط

 1»احساس«ده، فقط مبتني بر يك متعهدي كه در مقام وفاي به عهد از يك شيء استفاده كر
هاي مربوط  اين است كه با تئوري،دليل اين عده از حقوقدانان مبني بر نفي سببيت. )ibid( است

 متعهدي را كه در مقام وفاي به عهد از شيئي استفاده كرده، توجيه تيمسئولتوان به سببيت نمي
 اين تئوري بايد مقتضي اين امر باشد كه در ،2 در مورد تئوري تساوي اسباب مثالرايب. كرد
حتي .  سببيت استوار باشدة فروض، انتساب خسارت ناشي از شيء به متعهد بر رابطةهم

عبارتي اگر مسئوليت  به. كه متعهد، شيء مزبور را تحت محافظت و نگهداري خود ندارد زماني
 اين تئوري اين است كه حداقل بايد فرض شيپ،  تحليل شود،اسبابمتعهد با تئوري تساوي 

 وجود داشته باشد و در مورد متعهد نيز حتي در جايي كه مال در محافظت و تيسبب ةرابط
 سببيتي وجود داشته باشد كه واقعاً در اين موارد احراز چنين ةنگهداري وي نيست، بايد رابط

 اسباب و عللي كه ةاز نظر تحليلي در اين تئوري در بين هم.  دشوار استاي براي متعهدرابطه
شمار روند، هيچ گزينشي  به سبب توانستند يم )594 :1394، جعفري تبار( 3»اگر نبود« بر مبناي معيار
ين است كه  اضابطهاين است كه براي تعيين سبب، » اگر نه«منظور از معيار  .گيردصورت نمي

اگر پاسخ منفي باشد، معلوم . داد يا نهبايد از خود پرسيد اگر عامل مزبور نبود، خسارت رخ مي
 رمجازيغعلت سرعت  بهاي كه  مثال در حادثهرايب. كه عامل مزبور سبب استشود مي

اگر هوا باراني نبود، خسارت رخ توان پرسيد كه اي در هواي باراني اتفاق افتاده، ميراننده
 .استكه هواي باراني نيز يكي از اسباب شود ميداد يا نه كه اگر پاسخ منفي باشد، معلوم مي

به هر صورت بر مبناي تئوري تساوي اسباب اگر در مورد هر يك از عوامل و شرايط بتوان بر 
 سبب در نظر گرفت، هيچ گزينشي صورت عنوان بهآن عامل يا شرط را » اگر نه«مبناي معيار 

 مورد بحث ةمسئلدر .  سبب مسئول باشدعنوان بهتواند  مياين عوامل و شرايط همة گيرد و نمي
 ناشي از شيء به متعهدي كه در مقام وفاي به عهد از شيء تيمسئوليعني در مورد انتساب 

                                                            
1. Sentiment  
2. La théorie de l'équivalence des conditions  
3. Sine qua non  
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 ترديدي نيست كه اگر شيء سبب ،توان گفت كه با تئوري تساوي اسباب مياستفاده كرده،
 توان مي» اگر نه« زيرا با لحاظ معيار ،رودشمار مي بهخسارت شود، متعهد نيز يكي از اسباب 

ا ب. شد نميكار نبرده بود، خسارت واقع  به را در جريان وفاي به عهد ئيگفت كه اگر متعهد شي
 سببيت، ةتوان با اين معيار و بر مبناي رابطوجود اين، به نظر اين عده از نويسندگان نمي

زيرا بين كاربرد تئوري ،  متعهد قراردادي را در مورد استفاده از شيء توجيه كردتيمسئول
 مطرح  مدني ناشي از اشياتيمسئولدر مورد اغلب  بدون تقصير كه تيمسئولتساوي اسباب و 

نهايت علل و عوامل كه با زيرا در ميان سلسله بي، شود، سازگاري چنداني وجود نداردمي
توان علتي را كه همراه با تقصير است شمار روند، نمي بهتوانند سبب مي» اگر نه «ةضابط

 برابري اسباب ةعبارتي در نظري به .شودل  مدني بر وي تحميتيمسئول سبب برگزيد و عنوان به
در . شودد سبب باشند و قرار نيست فقط سبب مقصر انتخاب نتوان عوامل و اسباب ميةهم

 را تمييز مقصر بتوان يآسان به مبتني بر تقصير نيست كه عين حال مسئوليت مدني ناشي از اشيا
و با شوند  سبب تلقي عنوان به علل و شرايط ةئوري قرار است تا همه بر مبناي اين تكچنان. داد

 بدون تيمسئولو ندارد  تقصير اهميت  مدني ناشي از اشياتيمسئولتوجه به اين نكته كه در 
به . هي شودشماري منتن اليتناهي و بيتقصير است، بايد انتظار داشت كه اين امر به مسئوال

 مدني تيمسئولبه اين معناست كه در همين دليل استناد به تئوري تساوي اسباب منتفي بوده و 
ممكن است . )Leduc, 1996: 164(  سببيت منتفي استة تكيه بر رابطقراردادي ناشي از اشيا

 1 سببيت متعارفةيء را با نظري مدني متعهد ناشي از شتيمسئولگفته شود كه شايد بتوان 
و بين آيند  مي حساب بهبين عوامل اصلي و عمده كه سبب كافي ينه مزدر اين . توجيه كرد

يك عامل .  وقوع خسارت هستند، بايد قائل به تفكيك بودة و مقدمساز نهيزمعواملي كه فقط 
شود و زماني منتهي اي  حادثهبه اتفاق و  طبيعي امور،  سيربرحسبوقتي سبب كافي است كه 

 است كه منتهي شدن آن به امري، بيشتر احتمالي ساز نهيزمو از جمله شرايط  نبودهسبب كافي 
 تيمسئولتوان  نميبر مبناي اين نظر كه فقط سبب كافي، مسئول است، نيز . و تصادفي است

 زيرا عمل متعهدي كه فقط شيء را ،متعهد را در مورد خسارات ناشي از شيء توجيه كرد
 است و ساز نهيزم، اما محافظ و نگهبان شيء نبوده، بيشتر يك شرط و امري كردهاستعمال 

مسئول دانستن متعهدي كه در نتيجه در .  و سببيت منتفي استديشمار آ بهتواند سبب كافي  نمي
فعل شيء كردن رسد منسوب نظر مي به، استبرده، اما محافظ و نگهبان آن نبوده  كار بهشيئي را 

  .)ibid(  سببيت استوار نيستةبه متعهد بر مبناي رابط
 
 

                                                            
1. La théorie de la causalité adéquate 
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  كننده معاف در اسباب ياتفاوت مسئوليت مدني قهري و قراردادي ناشي از اش .2. 5
، بين دو مسئوليت در نظر اين عده از حقوقداناندر صورت پذيرش با توجه به مطالب قبل، 

ه به نظر برخي، در مسئوليت كچنان. مورد اسباب معافيت از مسئوليت نيز تفاوت وجود دارد
 باشد، كننده معافتواند از اسباب ده ميدي، فورس ماژور و فعل زيانمدني قهري ناشي از اشيا

و فقط نيست  كننده معاف، فورس ماژور از اسباب اما در مسئوليت مدني قراردادي ناشي از اشيا
 مدني تيمسئولتحليل ايشان اين است كه در . كند متعهد را معاف تواندديده ميفعل زيان

، از ستينتواند با اثبات فورس ماژوري كه منسوب به وي فظ يا نگهبان ميقهري، شخص محا
 ونيزيتلوتوان تصور كرد كه شخصي عصباني دستگاه  مثال ميرايب.  معافيت شودتيمسئول

بور بوده براي  كه در حال عيموتورسوارخود را از پنجره به بيرون پرت كند و در آن هنگام 
در اين فرض، . شوداي  پيادهو سبب خسارت عابر ند ك دايپاجتناب از برخورد با آن انحراف 

 به فعل شخص ثالث موتورسواركند، ممكن است دعوا  طرح موتورسواراگر رهگذر عليه 
 درصدد  است، شخص ثالث براي وي حالت فورس ماژور داشته فعلنكهياو با بيان كند استناد 

 بين فعل ةاثبات اين امر به معناي نفي رابط.  مدني معاف گرداندتيمسئولبرآيد تا خود را از 
توان انكار كرد كه موتور مزبور، سبب خسارت عبارتي نمي به ،موتور و خسارت نيست

 است كه در روند دادرسي قضايي 1»عيني« ا فعل شيء در يك حالت  زير،ديده شده است زيان
 در كه يدرحال.  مدني آن را توجيه كندتيمسئولتواند براي معافيت از حقوقي نميمالحظة هيچ 
 نحوي توجيه كند تواند تقصير را به مدني ناشي از فعل شخص، مالحظات قضايي ميتيمسئول

 مدني ناشي از فعل شيء با تيمسئول در ،عبارت ديگر به. شودمنتهي  تيمسئولبه حذف كه 
توان منكر آن شد و آن را  بين شيء و خسارت، حالتي عيني دارد، نمية رابطنكهياتوجه به 
 تقصير ة مبنا نظرينكهياناشي از فعل شخص با لحاظ  مدني تيمسئول در كه يدرحال. توجيه كرد

و منتهي به نداند است، ممكن است مالحظات قضايي در توجيه فعل مقصرانه عملي را تقصير 
و در است  هم داراي مفهومي عيني باشد، مالك آن عرفي هرچندزيرا تقصير ، معافت شود

 تيمسئول ارائه شده و شخص از يهاي متفاوت برداشت استتعريف انسان متعارف، ممكن
 ةتواند رابط، اثبات فورس ماژور نمي مدني قهري ناشي از اشياتيمسئول در نيبنابرا. شودمعاف 

رود اين است كه آنچه از فورس ماژور انتظار مي .را نفي كند» خسارات«و» ء فعل شي«بين 
كه فورس ماژور رود  ميانتظار  .را نفي كند» خسارت«و » فعل و رفتار محافظ شيء« بين ةرابط

بتواند ثابت كند كه فعل شيء در ورود خسارت، ريشه در رفتار محافظ و نگهبان شيء نداشته 
اي  حادثهاي مانند دارد كه با رفتار محافظ شيء بيگانه است؛ حادثهاي  حادثهو بلكه ريشه در 

ه در كچنان. كه حالت فورس ماژور داشته باشدديده  زيانقهري يا عمل شخص ثالث يا عمل 

                                                            
1. Objective 
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 ثابت كند كه فعل شخص ثالث براي وي حالت فورس ماژور موتورسواراگر مذكور مثال 
 مدني قهري ناشي از تيمسئولرت ديگر در عبا به. شود معاف تيمسئولتواند از ، مي استداشته
» خسارت«و » فعل شيء«بين  اثبات فورس ماژور اين نيست كه ثابت كند ةكنند معاف اثر اشيا
فعل «بار شيء منسوب به فعل زيانكند اي وجود ندارد، بلكه اثر آن اين است كه ثابت ميرابطه

ء ريشه در سبب ديگري دارد كه بيگانه از فعل محافظ و نيست و فعل شي» محافظ و نگهبان
 سببيت ة فورس ماژور كه مبتني بر نفي رابطةكنند معافبه نظر اين عده، اثر . استنگهبان شيء 

بار  سببيت بين فعل زيانةبار است و اثر آن نفي رابطخوانده و وقوع فعل زيان» فعل و رفتار«بين 
مفيد واقع شود كه تواند  ميحقوقي جبران خسارتي هاي  رژيم، فقط در ستينشيء و خسارت 
 سببيت باشد كه در حالت عادي اين وضعيت در ةبار به مسئول مبتني بر رابطانتساب فعل زيان

حقوقي كه انتساب هاي  رژيم در برعكس.  وجود دارد مدني قهري ناشي از اشياتيمسئولمورد 
 فورس ةكنند معاف، جايي براي اثر ستين سببيت ةمبتني بر رابطدعوا  ةبار به خواندفعل زيان

ه در اين فرض كچنان.  مدني قراردادي ناشي از اشياتيمسئول مانند فرض ؛ماندماژور باقي نمي
 متعهد ريشه در رفتار تيمسئول اين امر پذيرفته شده كه كه يدرحالكه  است يرمنطقيغبسيار 

بار شيء، محافظ آن نيز  وقوع فعل زيانةوي نداشته و حتي در فرضي نيز كه وي در لحظ
بار  زيانفعل دارد، به خوانده اجازه داده شود كه بتواند ثابت كند تيمسئول، شودنميمحسوب 

برده، منسوب به علتي است كه بيگانه با رفتار  كار بهشيئي كه وي در مقام وفاي به عهد آن را 
تواند متعهد را از هايي تنها يك عامل ميچنين رژيمبه نظر اين عده از حقوقدانان در  .استوي 
 مدني قهري تيمسئولدر نتيجه در . ستديده او آن تقصير زيانكند  مدني معاف تيمسئول

 مدني قراردادي تيمسئولكننده باشد، اما در  معافتواند عامل ناشي از شيء، فورس ماژور مي
 .)Leduc, 1996 : 164( رود نميشمار  بهكننده  معاف، فورس ماژور عامل ناشي از اشيا

  
   مدني قراردادي ناشي از اشياتيمسئولعهد ايمني در ت. 3 .5

 مدني قراردادي ناشي تيمسئولاز سوي اشخاصي كه در مورد مذكور هاي پس از بيان استدالل
رسد سببيت امري عرفي بوده و نظر مي به سببيت نيست، ة معتقد بودند كه نيازي به رابطاز اشيا
 امكان يآسان به سببيت ة نفي رابطرو ، ازاين)594 :1394، جعفري تبار( است» رفينسبتي ع«معيار 
 كاال و ونقل حمل كه در مقام وفاي به عهد و يونقل حمل مثال در مورد متصدي رايب. ندارد

افر با سبب ورود خسارت به مسافر از اتومبيلي استفاده كرده و اتومبيل سبب خسارت مس
شمار نياورد؟ از سوي  بهتوان وي را يكي از اسباب ، چگونه مي است شدهكننده ارسالكاالهاي 

، ستين نيازي به محافظت از شيء  قراردادي ناشي از اشياتيمسئولديگر اگر بپذيريم كه در 
 ةاستناد به نظريرسد  مينظر  به . چه مبنايي دارديتيمسئول چنين  كهشود يم مطرح سؤالاين 
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متعهدي كه در مقام  .كند مي مدني متعهد را توجيه تيمسئولتعهد ايمني بهتر از توجيهات ديگر 
به  .مني شيء مورد استفاده دارد ضمني، تعهد به ايطور به ،كند ميوفاي به عهد از شيئي استفاده 

و است بند نبوده كه وي به عهد خود پايشود  ميهمين دليل با ورود خسارت به متعهدله، معلوم 
 .بايد خسارت را بپردازد

  
  نتيجه. 6

در حقوق فرانسه با توجه به مصاديق پراكنده مانند مسئوليت ناشي از هدم بنا يا خسارات ناشي 
 يك قاعده و اصل به رسميت شناخته شده عنوان بهئوليت مدني ناشي از شيء از حيوان، مس

 وجود كشورها كه در ديگر يا پراكندهاما مصاديق . ندارد يا مقررهچنين حقوق ايران . است
با استمداد از حقوق تطبيقي با توجه به سوابق فقهي و . شود يمدارد، در حقوق ما نيز يافت 

 جامع در يا قاعده در آينده به ايجاد قانونگذار حقوق فرانسه پيشنهاد اين است تا ژهيو به
چنين اقدامي به همنواسازي حقوق مدني . شيء اقدام كندخصوص مسئوليت مدني ناشي از 

م در مورد ويران شدن ساختمان است، اما خصوصيتي در . ق333 مادة مثال رايب. كند يمكمك 
 منتهي تواند مي و عيبي  و هر نقصانرمنقوليغ بلكه هر شيئي اعم از منقول و ،نيست ساختمان

ان  چند به ساختمان و عدم ذكر ديگر اشيايا مقرره صاختصا. شودبه ورود خسارت به ديگران 
 به خسارت ناشي از 335 مادة به خسارات ناشي از حيوان و 334مادة همچنين . توجيهي ندارد

كرده  كلي وضع يا قاعده تواند مياما قانونگذار .  استتصادم كشتي و قطار و امثال آنها پرداخته
 زيرا در فعل ،كند ناشي از فعل شخصي جدا هاي وليتمسئي را از هاي مسئوليتو چنين 

 جاي مسئوليت كه يدرحال. شخصي مسئوليت از باب فعل يا ترك فعل ناشي از شخص است
 كلي اين نقيصه را يا قاعده با وضع تواند مي خالي است و قانونگذار واقعاًمدني ناشي از شيء 

 تواند ميتا زمان ايجاد قانوني واحد از سوي قانونگذار، دكترين  .كندان برطرف از حقوق اير
 براي غناي ادبيات حقوقي اقدام به طرح دو نهاد مسئوليت مدني قهري و قراردادي ناشي از اشيا

  . كند قواعدي عام استنباط ةو به اين ترتيب از موارد پراكندكرده 
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