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چکیده
ضمان ناشی از فعل غیر معموالً بر عهدد اشخاصدی قدرار مدی گیدرد کده ودون فعا یدت دیگدری را
راهبردی می کنند ،دارای بهترین موقعیت برای پیش بینی خسارات ناشی از ونین فعدا یتی و زیدر
پوشش بیمه قرار دادن آن هستند .به همین د یل در این حوز از مسئو یت شرایط مرسوم ضدمان،
تعدیل شد است .در حقوق کشور فرانسه تا سال  1991مسئو یت مدنی ناشی از فعل غیر استثنایی
تلقی می گردید و ماد  1384قانون مدنی فرانسه در مدورد برخدی از مصدادیق مسدئو یت ناشدی از
عمل غیر به صورت استثنایی و محدود تفسیر می گردید .از آن سال به بعد با تفسیر دیوان ،استثناء
تبدیل به قاعد شد .بر خالف حقوق جزا ،در مسئو یت مدنی گا شاهد هستیم که شدخ مسدئول
جبران خسارتی می شود که خود او در ایجاد آن دخا تی نداشته است .ونین مسئو یتی بدرای بدی
گناهان خالف اصل است ،ذا در هر مورد این پرسش مطرح می شود که ورا باید شخصدی مسدئول
خطای دیگران قرار گیرد؟ پاسخ دقیق این سؤال را باید در هر مورد جداگانه داد ،و ی به اجمال مدی
توان گفت این دو مصلحت مبنای مسئو یت شخ نسبت به اعمال دیگران قرار می گیرد -1 :برای
این که زیان دید با اعسار یا ورشکستگی مسبب اصلی روبدرو نشدود و ضدرری جبدران نشدد بداقی
نماند .قانونگذار تنها کسانی را که به نوعی در را ورود خسارت دخا ت داشته اند مسدئول قدرار مدی
دهد .مسئو یت تضامنی این گرو در برابر زیان دید  ،خطر پایمال شدن حق او را کاهش می دهدد.
نظیر مسئو یت تضامنی غاصبان با کسی که مال دیگری را تلف کرد است -2 .برای این که شخ
نسبت به رفتار کسانی که با نظارت و هدایت او به کاری می پردازند یا به حکم قدانون بده او سدهرد
شد اند احساس مسئو یت کند و در بازرسی و نظارت خود اهمال نورزد .نظیر مسئو یت و ی نسبت
به اعمال کودکان و مسئو یت کارفرما نسبت به خساراتی که کارگران به دیگران می زنند.
واژگان کلیدی :ضمان ،مسئو یت مدنی ،فعل غیر ،حقوق ایران و فرانسه.
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مقدمه
مسئو یت مدنی یا ضمان ناشی از فعل غیر به عنوان استثنائی بر اصل شخصی بدودن مسدئو یت ،در
موارد پراکند و طی قوانین گوناگون در حقوق ایران و برخی از کشورها ،خاصه فرانسه پدیش بیندی
شد است .ضمان ناشی از فعل غیر در مقابل اصل شخصی بودن مسئو یت قرار مدی گیدرد .مفهدوم
قاعد شخصی بودن مسئو یت این است که هر شخ  ،خود مأخوذ بده اعمدال مقصدرانه اسدت کده
مرتکب شد است( .ماد  1382ق .م .ف و ماد  10ق .م .م) بر این مبنا ،در مسدئو یت مددنی نیدز
این فاعل فعل زیانبار است که اصوالً باید مسئول باشد .تجاوز از این قاعد نیازمند د یل بود و بایدد
مسئو یت را بر ذمه فاعل فعل زیانبار تحمیل کرد .با وجود این در مواردی قانونگذار مسئو یت ناشی
از فعل غیر را به دوش شخ دیگری بار نمود است .فلسدفه ایدن مسدئو یت حمایدت از اشدخا
ضعیف در برابر اشخا قوی است .یکی از تدابیر برای این که خسارت جبدران نشدد بداقی نماندد،
ایجاد و گسترش مسئو یت های ناشی از عمل غیر می باشد .سده ندوف فعدل ممکدن اسدت موجدب
مسئو یت مدنی شود :فعل شخ  ،فعل اشیاء و فعل اشخا دیگر .قاعد بر این است که هدر کد
مسئول خطاهای خویش باشد ،بنابراین مسئو یت ناشی از فعدل شدخ اصدل بدود و تدابع قواعدد
عمومی است .کن مسئو یت ناشی از فعل اشخا دیگر حا ت اسدتثنایی داشدته و بدرخالف قاعدد
است و به این صورت است که در موارد استثنایی رفتار اشخا دیگر می تواند برای شدخ ایجداد
مسئو یت نماید .مبانی مسئو یت به سه دسته تقسیم می شود -1 :مسئو یت ناشی از فعدل دیگدری
به علت تقصیر :در واقع این مسئو یت مبتنی بر تقصیر شخصی است ،با این تفاوت که در ایدن ندوف
مسئو یت ،شخ مباشر ،واسطه زیان قرار می گیدرد و بده د یدل مسدامحه و کوتداهی (تقصدیر) در
نگهداری یا تربیت مسئول واقع می شود -2 .مسئو یت ناشی از فعل غیر به علت تقصیر مفروض یدا
امار تقصیر :در این مسئو یت امار تقصیر ،مدعی را از اثبات تقصیر مدعی علیه معاف می نماید امدا
امکان اثبات خالف آن وجود دارد -3 .مسئو یت محض :طبق این مبنا در حقدوق فرانسده بده حکدم
قانون برخی افراد به خودی خود مسئو یت فعل یا تقصیر دیگری را به عهد دارندد ،بددون ایدن کده
خود مرتکب تقصیری شد باشند .در نظام حقوقی ایدران و فرانسده مصدادیق فراواندی از مسدئو یت
مدنی ناشی از فعل غیر به وشم می خورد .این مسئو یت یکی از تدابیر موجود در حقوق مسدئو یت
مدنی است تا زیان دید به جبران کامل خسارات خویش دست یابد .در حقدوق فرانسده مسدئو یت
مزبور ،که تا وند دهه قبل به صورت استثنایی بر اصل شخصی بودن تلقی می گردید ،خود تبددیل
به یک قاعد و اصل شد است و رویه قضایی فرانسه امروز صراحتاً این نوف مسئو یت را بده عندوان
یک اصل معرفی می نماید .از آثار علمی این تغییر نگرش ،این اسدت کده بداد جدیددی در ادبیدات
حقوق مسئو یت مدنی باز شد تا شرایط و احکام مشترک این نوف از مسدئو یت اسدتخرا و مددون
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گردد در حا ی که در حقوق ایران ونین قاعد ای نیست و به تبع فقدان این قاعد  ،احکام و شرایط
مشترک ونین مسئو یتی در حقوق ایران تبیین نگردید است .با این وجود ،مطا عده انگیدز تغییدر
ذائقه حقوق فرانسه مبنی بر تلقی یک استثناء به عنوان یک قاعد نشان می دهد که همان دغدغده
هایی که در حقوق فرانسه وجود داشته است ،مانند حمایت از فاعل فعل زیان بار و زیدان دیدد  ،در
حقوق ایران نیز می تواند وجود داشته باشد .به عبارتی اندیشه ای کده در حقدوق مسدئو یت مددنی
مدرن فرانسه جاری شد و آن جلوگیری از تضییع حق زیان دیدد اسدت ،در حقدوق ایدران نیدز بدا
تفسیر موسع از مصداق های موجود و با تکیه به قواعدی مانند حرمدت جدان و مدال دیگدران قابدل
انتظار است تا در آیند بتوان به قاعد ای کلی در این زمینه دست یافت .در متدون فقهدی ،اندیشده
حرمت مال و جان انسان ها وندان قوی است که یکی از قواعد فقهی را تشکیل می دهدد و همدین
امر اقتضاء دارد تا مسئو یت مدنی ناشی از فعل غیر ،که نوعاً به صورت تعهد ما ی با موضوف جبدران
خسارت است ،بتواند با شرایطی بر دیگری تحمیل گردد .نکته دیگر این که مهم ترین ضابطه ای که
در حقوق فرانسه برای تحمیل این مسئو یت بر دوش دیگران مطرح شد  ،وجود اقتداری اسدت کده
شخصی ممکن است بر روی شخصیت یا فعا یت دیگری داشته باشد .در مصادیق موجود در حقدوق
ایران نیز در مواردی وون ماد  ۷و  12ق .م .م می توان این ضابطه را مشداهد نمدود .بندابراین بده
جای بررسی مورد به مورد مصادیق مسئو یت مدنی ناشی از فعل غیر و تشتت عقاید در این زمینده،
به نظر می رسد ایجاد قاعد ای که شرایط و ضوابط آن نیز مشخ باشد ،یدک ضدرورت اسدت .بده
همین د یل انتظار می رود تا مقنن به جای بیان مصادیق مسئو یت مددنی ناشدی از عمدل غیدر در
قوانین پراکند با بیان اصول و قواعد کلی آنها اقدام به ایجاد نوعی قاعد در زمینه مسئو یت مددنی
ناشی از عمل غیر نماید.
 -1مفاهیم
 -1-1ضمان
ضمان در غت معناهای مختلفی دارد که یکی از آنها به معنی تضمین ویزی از سوی شخصی است
و در تا ا عروس این گونه بیان شد  « :ضَمِنَ ا شَّیءَ و ضَمِنَ به ،کعَلِمَ ضَماناً و ضَمْناً ،فهدو ضدامِن و
ضَمِین کَفَلَهُ» .و همچنین به معنى پذیرفتن ،پنا دادن و ملتزم شدن به ویزى یا امرى مدی باشدد.
(زبیدی واسطی و همکاران )3۷8 ،1414 ،در سان ا عرد این ونین آمد اسدت « :ا ضدمان ضَدمِنَ
ا شیءَ و به ضَمْناً و ضَمَاناً کَفَل به» ،و به معنای تضمین شی یا ویزی از طرف شخصدی و همچندین
به معنای کفا ت و ملتزم شدن نیز است( .ابن منظور « )25۷ ،1414 ،ضمان» مصدر ،و در غت بده
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معناى « در برداشتن» است؛ زیرا در باد ضمان آنچه در ذمه مددیون اسدت ،در ذمده دیگدرى قدرار
مىگیرد؛ یعنى ذمه ضامن آنچه را که در ذمه مضمون عنه بود است در بر خواهد گرفت( .طداهری،
 )428 ،1418قانون مدنى در ماد  684آن را ونین تعریف کدرد اسدت « :عقدد ضدمان عبدارت
است از این که شخصى ما ى را که بر ذمه دیگرى است به عهد بگیرد» .در واقع تعریف عقد ضمان
به یکى از آثار آن است؛ زیرا به عهد گرفتن دین از سوى ضامن ،یکى از آثار عقد ضدمان اسدت نده
خود عقد ضمان؛ ورا که عقد ضمان ،تنها به ایجاد ضامن محدود نشد و باید از قبول مضدمون ده
نیز در آن یاد شود .و اثر عقد ضمان نیز تنها به عهد گرفتن دیدن نیسدت بلکده در نتیجده تراضدى،
طلب مضمون ه از مدیون نیز ساقط مىگردد (ماد  698ق .م) و به خاطر همین دو اثر است که در
حقوق شیعه ضمان به « نقل ذمه به ذمه» تعبیر مىشود.
 -2-1مسئولیت مدنی
واژ مسئو یت در غت ،به معنای اجباراً پذیرفتن و موظف بودن است .همچنین مسئو یت مصددری
جعلی از مسئول و از ریشه « سأل یسأل» به معنای بر عهد گرفتن ،ملتزم شددن و کفیدل شددن و
موظف بودن به انجام دادن امدری آمدد اسدت( .معدین )40۷ ،13۷1 ،تعریدف مسدئو یت مددنی از
دیدگا حقوقدانان فرانسوی ،عبارت است از وظیفه ای که بر عهد  ،یک مسئول نهاد شد است ،تدا
زیان های وارد به دیگری را جبران نماید( .ژوردن )1۷ ،1384 ،در واقع ،انسان وقتی از نظر مددنی
مسئول تلقی می شود ،که ملزم باشد آثار و نتایج ضرر وارد بده دیگدری را جبدران نمایدد ( .وراسدا،
 )22 ،13۷5حقوقدانان ایران ،نیز مسئو یت مدنی را این ونین تعریدف نمدود اندد کده ،مسدئو یت
شخ به جبران خسارت که از رفتارهای زیان بار ناشی شد باشد ،را مسئو یت مددنی گویندد( .ر
پیک )46 ،138۷ ،به عبارت دیگر مسئو یت مدنی هنگامی ایجاد مدی شدود کده شدخ  ،ملدزم بده
ترمیم نتایج خسارتی باشد ،که به شخ دیگر وارد آمد است.
 -3-1ضمان ناشی از عمل غیر
حقوق مسئو یت مدنی در عین حال که توجه به جبران کامل خسدارات دارد ،از اخدالق نیدز متدأثر
است .حال اگر به بهانه « قاعد » بودن مسئو یت ناشی از عمل غیر و به بهانه جبران کامل خسارات
زیان دید  ،نتایج عمل فاعل فعل زیان بار بر دیگری بار گردد ،امنیت حقوقی از جامعه رخت بر مدی
بندد .بنابراین قاعد باید دارای مفهوم خاصی باشد .مفهوم قاعد کلی مسئو یت ناشدی از فعدل غیدر
که در رأى  1991مطرح شد  ،این است که هر جا حقدوق بده شدخ اقتددار دهدد تدا از شخصدی
مراقبت کند یا فعا یت دیگری را هدایت کند و کنترل نمایدد مسدئول خسداراتی اسدت کده از فعدل
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شخ تحت مراقبت یا کنترل وارد شد است ،حتی اگر در قانون به عنوان مصداق ذکر نشد باشد.
بنابراین منظور از این قاعد این نیست که بددون ضدابطه بتدوان مسدئو یت خطدای شخصدی را بدر
دیگری تحمیل نمود .بلکه این امر بدیهی است کده وقتدی شخصدی اقتددار بدر مواظبدت و مراقبدت
دیگری دارد و یا حق کنترل فعا یت دیگری را داشته باشدد ،بایدد مسدئو یت اعمدال شدخ تحدت
کنترل را نیز تحمل کند.
 -2پیشینه
مسئو یت مدنی ناشی از فعل غیر در فعا یت تجاری شرکتهای تجاری نیز جریان دارد .و بخشدی از
آن در مسئو یت مدنی شرکت به عندوان شدخ حقدوقی بده واسدطه اعمدال مددیران و همچندین
مسئو یت مدیر عامل و هیأت مدیر به نسبت یکدیگر و مسئو یت مدنی شرکتهای مادر به نسدبت
شرکت تابعه و یا مسئو یت شرکت در برابر اشخا ثا د و مسدئو یت شدرکت بده واسدطه تخلدف
مدیران از مقررات و اساسنامه و معامالت ممنوعه ،در قانون تجارت و اصدالح الیحده قدانون تجدارت
پیشبینی شد است .که به واسطه آنها ،شرکت به عندوان یدک شدخ حقدوقی مسدئو یت مددنی
جبران خساراتی را به عهد میگیرد که ناشی از فعل مدیر ،هیدأت مددیر و سدایر افدراد مدرتبط بدا
شرکتهای تجاری است .حتی پیشنوی الیحه جدید قانون تجارت نیز مقرراتی را در این خصو
وضع نمود و مسئو یت مدنی ناشی از فعل غیر در شرکت تجاری را به رسمیت شناخته است.
قواعد کلی برای استنباط نهاد حقوقی « مسئو یت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیدر» در فقده نیدز
وجود داشته و میتوان به کمک آن قواعد ،احکام حقوقی مسائل مطرح شدد را اسدتنتا نمدود .در
همین راستا دکترین حقوقی در ایران نیز توانسته با بهر گیری از فقه و حقوق تطبیقی و با اسدتفاد
از تجربه دیگر کشورها به ویژ فرانسه با تفسیر برخی از مواد قانونی موجدود ،اقددام بده طدرح نهداد
حقوقی « مسئو یت مدنی قراردادی ناشدی از عمدل غیدر» نمایدد .در قدانون مددنی ایدران بده ایدن
مسئو یت اشار صریحی نشد است ،و ی همانند فرانسه برخی مواد قانونی وجود دارد که مدیتواندد
متضمن همان تحلیلهای موجود در دکترین آنجا باشد.
در کامنال ،این مسئو یت با عنوانهای ویدژ مانندد تجداوز و مددزاحمت و اهددانت و جعدل ،مطدرح
میشود و ی در نظریه های جدید ،نویسندگان کوشید اند که از قا ب محصور و سنتی خار شدوند
و نظریه عدمومی مدسئو یت را ارائه کنند .مؤ فان قددیم فرانسه که تحت تأثیر حقدوقداندان کلیسدا
قرار گرفته بودند ،از قرن شانزدهم به اتکای قانون اکدویلیا بدر آن شدند که در ردیف دعوای کیفدری
که به نام پادشا اقامه میگردید و منجر به مدجازات مدتهم مدیشد ،مجنی علیه بتواند تمامی زیدان
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خود را به وسیله اقامه دعوای مدنی از مرتکب مطا بده کندد .در حقدوق مددنی فددرانسه ،مسدئو یت
مددنی مانند مسئو یت کیفری با تفکیکی که از یکدیگر پیدا نمودند بر مبندای تقصدیر اسددتوارند و
زیدان زنند مدانند مجرم ونانچه در عمل خالف قانون خود ،الاقل ،مرتکب بیاحتیاطی شد باشدد،
ضامن جبران آن خواهد بود .نظر مزبور مبنای اسداسی مداد ی  1382قددانون مددنی فرانسده قدرار
گرفت .از اواخر قرن نوزدهم یعنی از سال  1880میالدی نظریه تقصیر در مسدئو یت مددنی مددورد
انتقادهای شددید قرار گرفت .بدین طریق مسئو یت ذاتی که بر اساس تقصیر پایهگذاری شدد بدود
به مسئو یت حقیقی خارجی (نظریه علیت) که بدر مدبنای عمل مادی استوار است ،تبدیل گردید و
حقوقدانان ماد ی  1382قانون مدنی فرانسه را تفسیر وسدیع ندمود و با نظریه مسدئو یت حقیقدی
خارجی تطبیق دادند .اما ندظریه مدسئو یت حدقیقی خارجی دوامی پیدا نکرد و تفسیر وسیع مداد
مدذکور که ایدجاد شد بود؛ از طرفی ،منطبق با تفسیر ساد نبدود و از طدرف دیگدر ،بدا روح قدانون
مدنی فرانسه سدازگاری ندداشت .عالو برآن که افکار عمومی بده ندوشته های نویسدندگانی کدده از
ندظریه تدقصیر پیروی مینمودند ،مأنوس بودند( .کاتوزیدان )34-35 ،138۷ ،بده دنبدال آن نظریده
دیدگر به نام « تساوی علل» مطرح شد که مورد توجه بعضی از قوانین قرار گرفدت؛ مانندد قدانون 9
آوریدل  1898راجع به حوادث کار.
 -3اقسام ضمان
ضمان سه نوف است که فقیهان شیعه دو نوف آن را مطرح کرد اند و نوف سوم نیز میان فقیهان اهدل
سنت معروف است .نوف اوّل :نقل مال از ذمه مضمون عنه (بدهکار) به ذمده ضدامن کده ایدن همدان
ضمان اصطالحى نزد فقیهان شیعه است .نوف دوم :تعهد ضامن نسبت به پرداخت ما ى کده در ذمده
مضمون عنه است؛ این ضمان باع انتقال مال از ذمه بدهکار به ذمه ضدامن و برائدت ذمده بددهکار
نمىشود .نوف سوم :ضمیمه کردن ذمه ضامن به ذمه مضمون عنه؛ این نوف از ضدمان بدین فقیهدان
اهل سنت معروف است .بر این اساس هم در ذمه ضامن و هم در ذمه مضمون عنه بدهى وجود دارد
و ما ک مىتواند حقش را از هریک از آنان بگیرد.
 -1-3ضمان عقدی
ضمان مصدر می باشد و به معناى در برداشتن است ،زیرا در ضمان آنچه در ذمده مددیون اسدت در
ذمه دیگرى قرار می گیرد ،و ذمه ضامن آنچه را که در ذمه مضمون عنه بدود در برخواهدد گرفدت.
بسیارى از علماء عامه بر آنند که نون ضمان زائد می باشد و کلمه ضمان مشتق از ضم است و ذمده
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مدیون به ذمه دیگرى ضمیمه و پیوست می شود ،بنابراین ضمان عقدى افداد اشدتراک دو ذمده را
نسبت به یک دین می نماید ،و ضامن و مضمون عنه در مقابل مضمون ه ،مدیون می شوند.
ضمان عقدى ونان که ماد  684قانون مدنى می گوید « :عبارت است از این کده شخصدى مدا ى را
که بر ذمه دیگرى است به عهد بگیرد» .دکتر امدامی نیدز آن را ندوعى از انتقدال دیدن مدی دانندد.
همان گونه که گفته شد ،ضمان عبارت است از ا تزام به پرداخت اختیاری یدا قهدری مدا ی بده یدک
شخ  .در ضمان عقدی اثر عقد ،تعهد به پرداخت است .منشأ ایجاد ضمان معاوضی نیز عقد اسدت
و از این جهت با ضمان عقدی وجه مشترک دارد؛ اما باید توجه داشت که در عقد ضمان ،تعهدد اثدر
مستقیم است ،در حا ی که در عقود معوض تملیکی همچون عقد بیدع ،تعهدد بده تسدلیم اثدر غیدر
مستقیم و تبعی عقد به شمار میآید .در عقود معوض تملیکی ،انتقدال ما کیدت ،اثدر مسدتقیم عقدد
است که با وقوف عقد و بدون واسطه تحقق مییابد؛ اما تسلیم تعهدی است کده بایدد ایفدا شدود .بده
عنوان مثال ،تملیک عین در عقد بیع و تملیک منافع در عقد اجار  ،اثر مستقیم عقد اسدت و تعهدد
به تسلیم مبیع از سوی بایع و نیز تعهد به تسلیم عین مستأجر بدرای اسدتیفای منفعدت از جاندب
موجر ،اثر تبعی و غیر مستقیم آن میباشد.
 -2-3ضمان قهری
ضمان قهرى عبارت است از مسئو یت به انجام امرى و یا جبران زیانى که کسى در اثر عمل خود به
دیگرى وارد آورد است .وون مسئو یت مزبور در اثر عمل قضائى و بدون قرارداد و عقد حاصل مدی
شود آن را قهرى می گویند .قانون مدنى در ماد  30۷این امور را موجب ضمان قهرى می داند-1 :
غصب و آنچه کده در حکدم غصدب اسدت  -2اتدالف  -3تسدبیب  -4اسدتیفاء .و در تعریدف برخدی
حقوقدانان این ونین منعک شد است که ،ضمان قهری عبارت است از مسئو یت انجام امدرى یدا
جبران ضررى که بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدى بین اشخا به طور قهرى و به حکدم قدانون
حاصل مىشو د ،و وون مسئو یت مزبور در اثر عمل قضایى و بدون قرارداد و عقد حاصل مدىشدود،
آن را قهرى مىگویند .به هرحال ،ضمان قهدرى مدرادف بدا مسدئو یت مددنى در اصدطالح جدیدد و
ا زامات خار از قرارداد است.
 -3-3ضمان معاوضی
ضمان معاوضی عبارت است از ا تزام به پرداخت اختیاری یا قهری ما ی به یدک شدخ  .در ضدمان
عقدی اثر عقد ،تعهد به پرداخت است .منشأ ایجاد ضمان معاوضی نیز عقد است و از ایدن جهدت بدا
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ضمان عقدی وجه مشترک دارد؛ اما باید توجه داشت که در عقد ضمان ،تعهد اثر مستقیم است ،در
حا ی که در عقود معوض تملیکی همچون عقد بیع ،تعهد به تسلیم اثر غیرمستقیم و تبعی عقدد بده
شمار می آید .در عقود معوض تملیکی ،انتقال ما کیت ،اثر مستقیم عقد اسدت کده بدا وقدوف عقدد و
بدون واسطه تحقق می یابد؛ اما تسلیم تعهدی است که باید ایفا شود .به عنوان مثال ،تملیدک عدین
در عقد بیع و تملیک منافع در عقد اجار  ،اثر مستقیم عقد است و تعهد بده تسدلیم مبیدع از سدوی
بایع و نیز تعهد به تسدلیم عدین مسدتأجر بدرای اسدتیفای منفعدت از جاندب مدوجر ،اثدر تبعدی و
غیرمستقیم آن میباشد( .انصاری)2۷ ،1384 ،
 -4انواع مسئولیت مدنی
سه قسم مسئو یت مدنی وجود دارد که از حاظ فعل زیان بار با یکدیگر فرق دارندد .ندوف عدادی آن
مسئو یت ناشی از عمل شخ است .نوف دوم مسئو یت عبارت اسدت از مسدئو یت ناشدی از عمدل
دیگری و باالخر نوف سوم مسئو یت که مسئو یت ناشی از اشیاء است.
 -1-4مسئولیت ناشی از عمل شخص
در این نوف مسئو یت انسان جوابگوی عمل زیان باری است که شخصاُ مرتکب گردید اسدت و ایدن
عمل شخصی مبتنی بر مجازات تقصیر میباشد .عمدتاً تعریفی که حقوقددانان از تقصدیر کدرد اندد
بدین قرار میباشد که ،تقصیر عبارت است از یک اشتبا در رفتار کده بده فاعدل آن قابدل اسدتناد و
انتساد باشد .و از این تعریف استنباط میشود که تقصیر شامل دو عنصر است .یکی عنصر مادی ،و
دیگری عنصر معنوی یا روانی.
ا ف -عنصر مادی تقصیر :برای تحقق تقصیر ،باید رفتاری در عرصه جهان خار وجود داشته باشدد.
یعنی بدین معنی که شخصی مقصر شناخته می شود که یک رفتار مادی معینی از او سر زد باشدد.
در حا ی که نتایج زیان بخش ممکن است ناشی از یک عمل مثبت (اقدام بده کداری) و یدا ناشدی از
یک عمل منفی (خودداری از انجام کاری) باشد .بعضی تا حدی ابا دارندد از ایدن کده تدرک فعدل را
تقصیر به شمار آورند( .محقق داماد)121 ،13۷4 ،
د -عنصر معنوی یا روانی تقصیر :اراد فاعل زیان ممکن است دو مرحله داشته باشدد ،کده تقصدیر
ا زاماً به حسب آن که فعل زیان آور به منظور ایجاد خسارت یا عدم ایجداد آن صدورت گرفتده اسدت
صورتی متفاوت به خود میگیرد:
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اول -خطا یا تقصیر عمدی :به تقصیر عمددی در مسدئو یت قدراردادی ،سدوء نیدت و در مسدئو یت
کیفری ،جرم می گویند .تقصیر عمدی زمانی تحقق می یابد که فاعل زیان ،خواهان وارد آوردن زیان
باشد.
دوم -تقصیر غیر عمدی یا تقصیر ناشی از بیاحتیاطی و یدا غفلدت :ایدن ندوف تقصدیر در مسدئو یت
قراردادی ،تقصیر بدون سوء نیت و در مسئو یت ناشی از جرم ،تقصیر شبه جرم خواند میشود.
 -2-4ضمان یا مسئولیت مدنی در کتب آسمانی
مسئو یت در قرآن خا انسان است .این که بیان شد مسئو یت خا انسان مدی باشدد بدرای آن
است که از نظر جامعه شناسی به دوراندی از زنددگی بشدر مدیرسدیم کده در آن حیواندات مسدئول
شناخته شد اند و حتی کتاد های مذهبی نظیر تورات حیوان را مسدئول دانسدتهاندد( .قاسدم زاد ،
 )89 ،1385تورات در فصل بیست و یکم از سفر خرو میگوید که ،اگر گاو نر ،زن و مردی را شاخ
بزند که باع مرگ شود ،گاو را سنگسار میکنند و گوشت او را نیز نمیخورند و صداحب گداو بدری
است؛ و ی اگر گاو ماد شاخ زن باشد و به صاحب آن این صفت گاو را خبر داد باشند و آن را نگدا
نداشته باشد و گاو ،زن یا مردی را بکشد گاو را سنگسار میکنند و صاحب گاو را میکشدند .از ایدن
حکم تورات بر میآید که ،این سنگسار کیفری است عبرت انگیز که برای گاوان دیگر میتواند باشد.
همچنین مسئو یت ناشی از این عمل گاو برای صاحب گاو ،مسئو یت ناشی از عمل اشیاء است کده
تدارک خسارت مادی یا معنوی نیست؛ تدارک خسارت در این جا اگر با تقصیر همدرا نباشدد فقدط
سنگسار کردن گاو است و اگر با تقصیر همرا باشند سنگسار کردن و کشتن صاحب گداو اسدت .بدا
آنکه تورات از نظر تاریخ شاید نخستین کتابی باشد که تفاوتی میان قتل عمد و قتل غیر عمد قائدل
شد است ،در این حکم با امار ای غیرقابل رد ،اهمال یا اغفال دارند گاو و شاخ زن را بر عمد حمل
کرد و او را محکوم به سلب حیات شناخته است( .وحدتی شبیری)86 ،1385 ،
همچنین یکی از مآخذ اثبات مسئو یت مدنی قرآن کریم است .آیات قرآنی ناظر به احوال شخصی و
معامالت و کیفر جرائم است و در آغاز در هر مورد که شخ ناگریز از جبران خسارت دیگری باشد
می گویند در برابر او مسئو یت مدنی دارد .در فقه نیز قاعد الضرر مبندای مسدئو یت مددنی اسدت.
مسئو یت ،الزمه داشتن اختیار است .انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگدا و مسدئول آن
است .به همین جهت پار ای از نویسندگان قدرت غیرمسئول را ظا مانه ،و انسدان بدی مسدئو یت را
عامل آشفتگی دانستهاند .بنابراین مسئو یت شخ نسبت به جبران خسارت ناشدی از اعمدال خدود
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امری طبیعی و موافق قاعد است .به عبارت دیگر هر ک
کند( .کاتوزیان)50 ،13۷0 ،

به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران

 -5مصادیق ضمان ناشی از عمل غیر در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه ،ماد  1386ق .م در بیان مصادیقی از مسئو یت ناشی از فعل غیر مقرر مدی دارد:
« شخ نه تنها مسئول خسارات ناشی از عمل خود است بلکده مسدئول خسدارات ناشدی از عمدل
کسانی هم که وی پاسخگوی آنها می باشد یا مسئول خسارات ناشی از اشیاء تحت مراقبت خود نیز
هست .با این وجود ،کسی که کالً یا جزئاً مال غیر منقو ی را در تصرف دارد ،و در آن آتدش سدوزی
رخ می دهد ،در مقابل اشخا ثا مسئول نیست ،مگر این که خسارت در اثر تقصیر وی یا تقصیر
اشخاصی که وی مسئول آنهاست ،باشد» .این مقرر در مورد رابطه بین مدا کین و مسدتأجرین کده
مشمول مواد  1۷33و  1۷36قانون مدنی می باشد ،اعمال نمدی گدردد .پددر و مدادر تدا زمدانی کده
اختیارات وا دینی خویش را اعمال می کنند ،متضامناً مسئول جبران خسارتی هستند کده ناشدی از
اعمال کودکان آنهاست که با ایشان زنددگی مدی کنندد .کارفرمایدان و متبدوعین مسدئول پرداخدت
خسارات ناشی از اعمال کارکنان و تابعین خود در انجام وظایفی که به آنها محول سداخته اندد ،مدی
باشند .معلمین و صنعتگران مسئول خسارت ناشی از اعمال دانش آموزان و شاگردان خود در زمانی
که تحت مراقبت آنها هستند ،می باشند .مسئو یت مزبور محقق می شود مگر این که پدر و مدادر و
صنعتگران ثابت کنند که نمی توانسته اند از عملی که منتهی به ونین مسدئو یتی شدد  ،ممانعدت
کنند .در مورد معلمین تقصیر ،بی احتیاطی و مسامحه ای که علیه آنها ادعدا مدی شدود کده سدبب
خسارت شد باید مطابق قواعد عمومی به وسیله خواهان در دادگا ثابت شود .در حقوق فرانسه نده
تنها در مواد  1۷30و  1۷9۷ق .م مسئو یت ناشی از عمل غیر مطرح شد است ،بلکه موارد دیگری
را نیز می توان به عنوان مسئو یت ناشی از عمل غیر مطرح نمدود )250 ،2007 ،Bacache( .مانندد
ماد  1996ق .م که وکیل اول می تواند مسئول اعمال وکیل دوم باشدد .یدا مداد  1953ق .م کده
هتلداران را در مقابل مهمانان هتل مسئول اعمدال کدارگران هتدل مدی داندد .همچندین مسدئو یت
پزشک ناشی از عمل دیگری یا مسئو یت دو ت ناشی از عمل قضات یا مسئو یت متصددی ناشدی از
عمل غیر در حمل و نقل هوایی نمونه های دیگری از مسئو یت ناشی از عمل غیر می باشد.
 -6دالیل مخالفان ضمان ناشی از عمل غیر در حقوق فرانسه
در یک نگا سنتی مسئو یت ناشی از عمل غیر استثنایی بیش نیست .در ایدن ندزاف کده مسدئو یت
ناشی از عمل غیر به عنوان یک قاعد تلقی شود یا استثناء ،رژیم های حقوقی تردیدی بده خدود را
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نداد و آن را استثنایی بر اصل مسئو یت شخصی دانسته اند .به عنوان مثال ،رویده قضدایی فرانسده
سا یان متمادی ماد  1386را به عنوان استثنائی بر اصل مسئو یت شخصی می دانست و در نتیجه
ماد مزبور را محدود و مضیق تفسیر می کرد .آرای زیادی در دیوان عدا ی فرانسده وجدود دارد کده
حاکی از تنگ نظری قضات از گسترش مسئو یت ناشدی از عمدل غیدر اسدت .وندان کده از شدمول
مسئو یت ناشی از عمل غیر به جز اشخا مذکور در مداد  1386خدودداری مدی شدد .بده عندوان
مثال ،در ماد  1386به مسئو یت پدر و مادر در مورد اعمال کودکشان اشار شدد اسدت .حدال در
مواردی که اشخا دیگری مانند پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا مؤسساتی وظیفه نگهدداری از طفدل را
بر عهد داشتند ،قضات از پذیرش مسئو یت مدنی ناشی از عمل غیر خودداری می کردند .حتدی در
حقوق فرانسه که بعد از مرگ پدر و مادر قیم تعیین می گردد ،با توجه به این که ماد  1386فقدط
به پدر و مادر اشار کرد و از مسئو یت قیم سخنی به میان نیاورد بود ،عد ای معتقدد بودندد کده
مسئو یت قیم مشمول ماد  1386ق .م نمی گردد.
نتیجه این طرز تفکر این می شد که اگر قیم در نگهداری از کودک مرتکب تقصدیر مدی شدد ،زیدان
دید زمانی می توانست خسارت دریافت دارد که تقصیر قیم را بر طبق قواعدد عمدومی یعندی مداد
 1382ق .م به اثبات رساند .در حا ی که اگر مشمول ماد  1386مدی شدد ،زیدان دیدد نیدازی بده
اثبات تقصیر نمیداشت؛ زیرا در ماد  1386مبنای مسئو یت وا دین فرض تقصدیر مدی بدود و زیدان
دید برای مطا به خسارت از پدر و مادر نیازی به اثبات تقصیر نمدی داشدت .از ایدن رو سدال هدای
زیادی طرز فکر حقوقدانان فرانسه این بود که مسئو یت ناشی از عمل غیر اسدتثناء بدود و نیازمندد
تصریح قانونگذار می باشد .همین طرز تفکر در فقه قابل رؤیت اسدت کده در مدورد خدرو از قاعدد
وزر 1فقها معتقدند با فقدان د یل باید به مورد ن بسند نمود( .افشار منش و تارم)55 ،1389 ،
مطا عه استدالل های دکترین نشان می دهد که می توان مجموعه استدالل های دکتدرین در عددم
پذیرش مسئو یت مدنی ناشی از عمل غیر ،به عنوان قاعد را به وند گدرو تقسدیم کدرد .اسدتدالل
های ایدئو وژیکی و استدالل های تکنیکی و فنی در حقوق تعهدات .از نظدر ایددئو وژیکی اسدتدالل
دکترین این بود که اصل آزادی اشخا اجاز نمی دهد تا مسئو یتی بدی جهدت بدر دیگدران بدار
گردد و مسئو یت فقط ناشی از فعل شخ به وجود می آید .از نظر مدذهبی نیدز ایدن ایدد وجدود
داشت که مسئو یت ناشی از فعل دیگران ناعادالنه و خطرناک است .از این جهت ناعادالنه است کده
اشخا را مجبور می کند تا نتایج افعال زیان بار اشخاصی دیگر را بدر عهدد گیرندد در حدا ی کده
1

قاعد وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بدودن مجدازات هدا در حقدوق
جزای عرفی منطبق دانست.

11

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،2شماره  ،1ایپپی  ،2بهار 1400
شماره مجوز ااشتنر87019 :

www.jhvmn.ir
ISSN: 2783-1329

حتی ممکن است تقصیری نداشته باشند .وانگهی گسترش مسئو یت ناشی از عمدل غیدر خطرنداک
است .زیرا اشخا را ونان به نا امیدی و یأس سوق می دهد که حتی در مدورد امدور خدویش نیدز
وندان مراقبت و احتیاطی به عمل نمی آورند؛ ورا که اگر شخصی بی جهت مسئول عمدل دیگدری
قرار گیرد ورا متعهد به رعایت مراقبت و مواظبت باشد.
بخش دیگری از استدالل های دکترین نیز استدالل های فنی و تکنیکی مربوط به حقدوق تعهددات
می بود .این استدالل ها را در حقوق فرانسه می توان ونین مطرح نمود که از نظر دکترین تکیه بدر
بند  1ماد  1386ق .م برای استنباط نوعی قاعد کلی مسدئو یت ناشدی از عمدل دیگدری ،ممکدن
نبود .در عبارات بند  1ماد مذکور صحبت از مسئو یت اشخاصی اسدت کده بایدد پاسدخگوی عمدل
دیگران باشند .استدالل دکترین این بود که اگر با تکیه بر این بند از ماد  1386مسئو یت ناشدی از
عمل غیر به عنوان نوعی قاعد تلقی گردد ،ونین استنباطی با دیگر بنددهای مداد مزبدور معدارض
بود و منظور قانونگذار هم نمی توانسته این باشد؛ زیرا اگر واقعاً اراد قانونگذار این بود کده در مداد
 1386قاعد مسئو یت ناشی از عمل غیر ایجاد نماید ،دیگر وه زومی داشت تدا در بنددهای دیگدر،
موارد مسئو یت مدنی ناشی از عمل غیر را احصاء نماید و این نشان می دهد که از منظدر قانونگدذار
فرانسه مسئو یت ناشی از عمل غیر در بندهای موجود در ماد  1386محصور شدد اسدت،Radé( .
.)8 ،2005
د یل دیگر دکترین ،فقدان بیمه و ضعف فرهنگ بیمه بود که بده نظدر ایشدان از جملده علدل عددم
پذیرش مسئو یت ناشی از عمل غیر می باشد .به نظر ایشان این بی عدا تی بود تا مسدئو یت ناشدی
از عمل شخ بر شخ دیگری بار شود بدون این که از قبل تعهد به بیمده نمدودن مسدئو یت بدر
عهد وی بار شد باشد .ا بته این استدالل اخیر وندان قوی نیست؛ زیرا با این که این امر حقیقدت
دارد که صنعت بیمه در گسترش مسئو یت مدنی مؤثر بود و با وجود پوشدش بیمده ای اوأل فاعدل
فعل زیان بار در جبران خسارت تعلل نمی ورزد و ثانیاً محاکم دست خویش را در جبدران خسدارات
بازتر می بینند؛ اما نباید فراموش نمود که در حقوق مسدئو یت مددنی فرانسده تحدوالت زیدادی بده
وشم می خورد بدون این که ارتباطی با بح بیمه داشته باشد.
 -7دالیل موافقان ضمان ناشی از عمل غیر در حقوق فرانسه
با پیشرفت زمان و ایجاد تحوالتی در مسئو یت مدنی گویا نگا دکترین نیز مصون از تحدول نماندد
است .اگر در دهه های پیشین دکترین با طرح مسئو یت مدنی ناشی از عمل غیر بده عندوان قاعدد
مخا فت می ورزید ،گویا امروز در راستای پذیرش ونین قاعد ای مبارز می کند .او ین اسدتدالل
12

فصلناهم علمی حقوق و مطالعات نوین ،دوره  ،2شماره  ،1ایپپی  ،2بهار 1400
شماره مجوز ااشتنر87019 :

www.jhvmn.ir
ISSN: 2783-1329

دکترین هماهنگ نمودن مسئو یت مدنی قراردادی و مسدئو یت مددنی قهدری مدی باشدد .زیدرا در
مسئو یت مدنی قراردادی اگر متعهد اجرای تعهد را به دیگری واگذار کرد باشد و شدخ اخیدر از
اجرای تعهد سر باز زند ،معموالً متعهد در مقابل متعهد ه پاسخگوی نقدض تعهدد وی مدی باشدد .از
سوی دیگر امروز حرکت حقوق به ایجاد وحدت مسئو یت مدنی قراردادی و قهری است .در نتیجه
ایجاد قاعد مسئو یت مدنی ناشی از عمل غیر زمینه ساز وحددت دو مسدئو یت مددنی قدراردادی و
غیر قراردادی است.
با نگاهی به کتب قدیمی حقوق تعهدات در فرانسه می توان به این امر پی برد که مداد  1386ق .م
تا سال  1991بیانگر تعدادی استثناء در مورد مسئو یت ناشی از فعل غیر بود؛ در نتیجه مسدئو یت
ناشی از فعل غیر نیز محدود به موارد منصو در ماد  1384مدی شدد کده ودار ای جدز تفسدیر
مضیق این موارد نبود و از منظر حقوق سنتی ،بندهای  4و  5و  6ماد  1386به مسئو یت ناشدی از
فعل غیر اختصا یافته بود و استثنائی بر اصل شخصی بودن مسئو یت به شمار مدی رفدت؛ امدا از
 29مارس  1991با اتخاذ تصدمیمی مشدهور بده تصدمیم « بلیدک» ،اصدلی تحدت عندوان « اصدل
مسئو یت ناشی از فعل غیر» از این تاریخ در رویه قضایی فرانسه در مورد مسئو یت مدنی طرحی نو
در انداخت که باید از این مسئو یت تحت عنوان « آنهایی که باید جوابگوی عمدل دیگدری باشدند»
یاد نمود .بر این مبنا رویه قضایی فرانسه به جای نگا کردن به بندهای دیگر ماد مزبور که در مورد
مسئو یت وا دین و کارفرما و آموزگار در مورد مسئو یت ناشی از عمل غیر اسدت بده عبدارات کلدی
موجود در بند  1ماد  1386ق .م استناد نمود و با تفسیری وسیع از ماد  1386قاعد ای کلدی در
مورد مسئو یت ناشی از عمل غیر به وجود آورد .حال گروه رأی مزبور در مورد افراد معلو ی بود که
به مؤسسات سهرد می شدند تا از آنها نگهداری کنند اما امروز با تفسیر دیوان در مورد مسدئو یت
پدر بزرگ یا مادر بزرگی که نو به آنها سهرد می شود و از فعل نو مزبور خسارتی به غیر وارد مدی
شود ،یا در مورد مؤسسات نسبت به عمل کارکنان ،می تدوان بده مسدئو یت ناشدی از فعدل غیدر را
استناد نمود)404 ،2005 ،Benabant( .
از نظر حقوق تطبیقی باید خاطر نشان نمود که علیرغم پیشرفت حقوق مسئو یت مدنی فرانسه در
ایجاد قاعد کلی مسئو یت مدنی ناشی از عمل غیر باید متذکر این امر شد که حقوق فرانسه از نظر
زمانی مقام اول را دارا نیست و برخی از دیگر رژیم های حقوقی در ایجاد این قاعد بر حقوق فرانسه
پیشی گرفته اند .در ماد  1054قانون مدنی کبک نیز این قاعد به وشم می خورد که هر شخصدی
که بر دیگری کنترل دارد ،مسئول اعمال شخ تحت کنترل می باشد .همچنین طبدق مداد 832
قانون مدنی آ مان در مواردی که شخصی قانوناً به جهت صغر سن یا ضعف های جسدمی یدا ضدعف
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های ذهنی شخ دیگری متعهد به مواظبت و مراقبت از وی می باشد ،مسئول خسدارات ناشدی از
اعمال شخ تحت مراقبت و مواظبت می باشد)11 ،2005 ،Radé( .
در یک تقسیم بندی کلی می توان وند حا ت را فرض نمود کده شدخ در مدورد فعدل زیدان بدار
دیگری مسئو یت پیدا می کند .این موارد تقریباً به صورت قاعد مند قابل تصور است .فرض اول در
موردی است که شخ وظیفه دارد تا از دیگری مراقبت و مواظبت به عمدل آورد و شدخ تحدت
مراقبت و مواظبت به جهت وضعیت جسمی یا ذهنی ،نیاز به ونین مراقبت و مواظبتی دارد ،که در
این موارد اگر شخ تحت مراقبت ،به دیگری خسارتی وارد آورد شخصی که مکلف به نگهدداری و
مواظبت بود  ،مسئول می باشد .در حقوق ایران ماد  ۷ق .م .م بده ایدن امدر اشدار دارد .در مدورد
مبنای این مسئو یت باید اشار نمود که به عنوان یک مصداق از این ندوف مسدئو یت بندای سدنتی
مسئو یت وا دین در حقوق فرانسه ،تقصیر مفروض وا دین در تربیت و نگهداری کودکان بود کده از
زمان صدور رأی در شعبه دوم مدنی دیوان عا ی کشدور فرانسده در تداریخ  19فوریده  199۷تغییدر
نمود و بدل به نوعی « مسئو یت محض» شد است .اما در حقوق ایران با حداظ مداد  ۷ق .م .م،
مبنای این مسئو یت نظریه تقصیر بود و زیان دید باید بار اثبات را به دوش کشد.
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نتیجه گیری
در نظام حقوقی ایران و فرانسه مصادیق فراوانی از مسئو یت مدنی ناشی از فعل غیر بده وشدم مدی
خورد .این مسئو یت یکی از تدابیر موجود در حقوق مسئو یت مدنی است تا زیان دید بده جبدران
کامل خسارات خویش دست یابد .در حقوق فرانسه مسئو یت مزبور ،که تا وند دهه قبل به صدورت
استثنایی بر اصل شخصی بودن تلقی می گردید ،خود تبدیل به یک قاعد و اصل شد است و رویده
قضائی فرانسه امروز صراحتاً این نوف مسئو یت را به عنوان یک اصل معرفی می نماید .از آثار علمی
این تغییر نگرش این است که باد جدیدی در ادبیات حقوق مسئو یت مدنی باز شدد تدا شدرایط و
احکام مشترک این نوف از مسئو یت استخرا و مدون گردد .در حا ی کده در حقدوق ایدران وندین
قاعد ای نیست و به تبع فقدان این قاعد  ،احکام و شرایط مشدترک وندین مسدئو یتی در حقدوق
ایران تبیین نگردید است .با این وجود ،مطا عه انگیز تغییر ذائقه حقوق فرانسه ،مبنی بر تلقی یک
استثناء به عنوان یک قاعد  ،نشان می دهد که همان دغدغده هدایی کده در حقدوق فرانسده وجدود
داشته است ،مانند حمایت از فاعل فعل زیان بار و زیان دید  ،در حقوق ایران نیز مدی تواندد وجدود
داشته باشد .به عبارتی اندیشه ای که در حقوق مسئو یت مددنی مددرن فرانسده جداری شدد و آن
جلوگیری از تضییع حق زیان دید است ،در حقوق ایران نیز با تفسیر موسع از مصداق های موجود
و با تکیه به قواعدی مانند حرمت جان و مال دیگران قابل انتظار است؛ تا در آیند بتوان بده قاعدد
ای کلی در این زمینه دست یافت .در متون فقهی ،اندیشه حرمت مال و جان انسان ها وندان قدوی
است که یکی از قواعد فقهی را تشکیل می دهد و همین امر اقتضاء دارد تا مسئو یت مدنی ناشی از
فعل غیر ،که نوعاً به صورت تعهد ما ی با موضوف جبران خسارت است ،بتواند با شرایطی بر دیگدری
تحمیل گردد .نکته دیگر این که مهم ترین ضدابطه ای کده در حقدوق فرانسده بدرای تحمیدل ایدن
مسئو یت بر دوش دیگران مطرح شد  ،وجدود اقتدداری اسدت کده شخصدی ممکدن اسدت بدر روی
شخصیت یا فعا یت دیگری داشته باشد .در مصادیق موجود در حقوق ایدران نیدز در مدواردی ودون
ماد  ۷و  12ق .م .م می توان این ضابطه را مشاهد نمود .بنابراین به جای بررسی مدورد بده مدورد
مصادیق مسئو یت مدنی ناشی از فعل غیر و تشتت عقاید در این زمینه ،بده نظدر مدی رسدد ایجداد
قاعد ای که شرایط و ضوابط آن نیز مشخ باشد ،یک ضرورت است .به همین د یدل انتظدار مدی
رود تا مقنن به جای بیان مصادیق مسئو یت مدنی ناشی از عمل غیدر در قدوانین پراکندد بدا بیدان
اصول و قواعد کلی آنها اقدام به ایجاد نوعی قاعد در زمینده مسدئو یت مددنی ناشدی از عمدل غیدر
نماید.
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A comparative study of the guarantee resulting from the act of another
and its effects in Iranian and French law
D.r Seyyed Reza Bagheri1 / Fatemeh Naghibi Alamdardehi2

Abstract
The guarantee arising from the non-act is usually borne by persons who,
because they are strategicing another activity, have the best opportunity to
anticipate the damages resulting from such an activity and to cover it with
insurance. For this reason, in this area of liability, the usual terms of the
guarantee have been adjusted. Under French law until 1991, civil liability for a
non-exceptional act was considered, and Article 1384 of the French Civil Code
was interpreted in an exceptional and limited manner for some instances of
liability for a non-exceptional act. From that year onwards, with the
interpretation of the Court, the exception became the rule. Contrary to criminal
law, in civil liability we sometimes see that the person responsible is
compensated for damages that he himself did not interfere in creating. Such a
responsibility for the innocent is against the principle, so in each case the
question arises why one should be held responsible for the mistakes of others?
The exact answer to this question must be given in each case separately, but in
short it can be said that these two interests are the basis of a person's
responsibility for the actions of others: Not left. The legislature only holds those
responsible in any way involved in causing the damage. The group's joint and
several liability for the victim reduces the risk of his or her rights being
violated. Such as the joint and several liability of the usurper with someone who
has lost another's property. 2- In order for a person to feel responsible for the
behavior of those who work under his supervision or guidance or have been
entrusted to him by law, and should not neglect his inspection and supervision.
Such as the responsibility of the guardian for the actions of the children and the
responsibility of the employer for the damages that the workers inflict on others.
keywords: Guarantee, civil liability, other act, Iranian and French law.
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