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 و فرانسه رانیو آثار حاکم بر آن در حقوق ا ریاز فعل غ یضمان ناش یقیتطب یبررس

 2فاطمه نقیبی علمداردهی/  1دکتر سید رضا باقری

 31/05/1400/ تاریخ پذیرش  05/05/1400* تاریخ دریافت  

 دهیچک

ا ر یگدر ید تید کده ودون فعا    ردید گ یقدرار مد   یاشخاصد  بر عهدد   از فعل غیر معموالً یضمان ناش

 رید و ز یتیفعدا   نیاز ون یخسارات ناش ینیب شیپ یبرا تیموقع نیبهتر یکنند، دارا یم یراهبرد

 مرسوم ضدمان،  طیشرا تیحوز  از مسئو  نیادر  لید  نیقرار دادن آن هستند. به هم مهیپوشش ب

 ییاستثنا ریاز فعل غ یناش یمدن تیمسئو  1991شد  است. در حقوق کشور فرانسه تا سال  لیتعد

از  یناشد  تیمسدئو   قیاز مصداد  یفرانسه در مدورد برخد   یقانون مدن 1384و ماد   دیگرد یم یتلق

 ءاستثنا وان،ید ریسال به بعد با تفس آن. از دیگرد یم ریو محدود تفس ییبه صورت استثنا ریعمل غ

که شدخ  مسدئول    شاهد هستیم سئو یت مدنی گا مدر ، خالف حقوق جزار به قاعد  شد. ب لیتبد

 یبد  یبدرا  یتین مسئو ینداشته است. ون یآن دخا ت جادیشود که خود او در ا یم یران خسارتجب

مسدئول   یشخصد  دیشود که ورا با یپرسش مطرح م نیدر هر مورد ا  ذاگناهان خالف اصل است، 

 یبه اجمال مد  یدر هر مورد جداگانه داد، و  دیال را باؤس نیا قیپاسخ دق رد؟یگ قرار گرانید یخطا

 یبرا -1: ردیگ یقرار م گرانیشخ  نسبت به اعمال د تیمسئو  یدو مصلحت مبنا نیگفت اتوان 

 یجبدران نشدد  بداق    یروبدرو نشدود و ضدرر    یمسبب اصل یورشکستگ ایبا اعسار  د ید انیکه ز نیا

 یدر را  ورود خسارت دخا ت داشته اند مسدئول قدرار مد   نوعی  را که به یقانونگذار تنها کسان .نماند

 .دهدد  یرا کاهش م اوشدن حق  مالیخطر پا د ،ید انیگرو  در برابر ز نیا یتضامن تیسئو دهد. م

که شخ   نیا یبرا -2است. را تلف کرد   یگریکه مال د یغاصبان با کس یتضامن تیمسئو  نظیر

به حکم قدانون بده او سدهرد      ایپردازند  یم یاو به کار و هدایت که با نظارت ینسبت به رفتار کسان

نسبت  یو  تیمسئو  نظیر .اهمال نورزد در بازرسی و نظارت خود کند و تیمسئو اند احساس  شد 

 زنند. یم گرانیکه کارگران به د یکارفرما نسبت به خسارات تیبه اعمال کودکان و مسئو 

 .و فرانسه رانیا حقوق ر،یفعل غ ،یمدن تیمسئو  ضمان، :واژگان کلیدی
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2
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 مقدمه

در  ت،یبدودن مسدئو    یبر اصل شخص یبه عنوان استثنائ ریاز فعل غ یضمان ناش ای یمدن تیمسئو 

 یند یب شیخاصه فرانسه پد  ،از کشورها یو برخ رانیگوناگون در حقوق ا نیقوان یموارد پراکند  و ط

. مفهدوم  ردید گ یقرار مد  تیبودن مسئو  یدر مقابل اصل شخص ریاز فعل غ یشد  است. ضمان ناش

خوذ بده اعمدال مقصدرانه اسدت کده      أاست که هر شخ ، خود م نیا تیبودن مسئو  یقاعد  شخص

 زید ن یمددن  تیمبنا، در مسدئو   نیبر ا م( م. ق. 10ف و ماد   م. ق. 1382مرتکب شد  است. )ماد  

 دید بود  و با لید  ازمندیقاعد  ن نیل باشد. تجاوز از ائومس دیبا است که اصوالً انباریفاعل فعل ز نیا

 یناش تیقانونگذار مسئو  یدر موارد نیکرد. با وجود ا لیتحم انباریل زرا بر ذمه فاعل فع تیمسئو 

از اشدخا    تید حما تیمسدئو   نید بار نمود  است. فلسدفه ا  یگریرا به دوش شخ  د ریاز فعل غ

نماندد،   یخسارت جبدران نشدد  بداق    که نیا یبرا ریاز تداب یکیاست.  یدر برابر اشخا  قو فیضع

باشد. سده ندوف فعدل ممکدن اسدت موجدب        یم ریاز عمل غ یاشن یها تیمسئو  ترشو گس جادیا

است که هدر کد     نی. قاعد  بر اگریو فعل اشخا  د اءیشود: فعل شخ ، فعل اش یمدن تیمسئو 

از فعدل شدخ  اصدل بدود  و تدابع قواعدد        یناش تیمسئو  نیباشد، بنابرا شیخو یمسئول خطاها

داشدته و بدرخالف قاعدد      ییا ت اسدتثنا ح گریاز فعل اشخا  د یناش تیاست.  کن مسئو  یعموم

 جداد یشدخ  ا  یتواند برا یم گریرفتار اشخا  د ییصورت است که در موارد استثنا نیاست و به ا

 یگدر یاز فعدل د  یناش تیمسئو  -1شود:  یم میبه سه دسته تقس تیمسئو  ی. مباندینما تیمسئو 

ندوف   نید تفاوت که در ا نیست، با اا یشخص ریبر تقص یمبتن تیمسئو  نی: در واقع اریبه علت تقص

( در ری)تقصد ی مسدامحه و کوتداه   لید و بده د   ردید گ یقرار م انیشخ  مباشر، واسطه ز ت،یمسئو 

 اید مفروض  ریبه علت تقص ریاز فعل غ یناش تیمسئو  -2شود.  یمسئول واقع م تیترب ای ینگهدار

امدا   دینما یمعاف م هیعل یمدع ریقصرا از اثبات ت یمدع ر،یامار  تقص تی ئومس نی: در اریامار  تقص

مبنا در حقدوق فرانسده بده حکدم      نیمحض: طبق ا تیمسئو  -3امکان اثبات خالف آن وجود دارد. 

 کده  نید را به عهد  دارندد، بددون ا   یگرید ریتقص ایفعل  تیخود مسئو  یافراد به خود یقانون برخ

 تیاز مسدئو   یفراواند  قیه مصداد و فرانسد  رانید ا یشد  باشند. در نظام حقوق یریخود مرتکب تقص

 تیموجود در حقوق مسدئو   ریاز تداب یکی تیمسئو  نیخورد. ا یبه وشم م ریاز فعل غ یناش یمدن

 تی. در حقدوق فرانسده مسدئو    ابدیدست  شیبه جبران کامل خسارات خو د ید انیاست تا ز یمدن

 لیخود تبدد  د،یگرد یم یبودن تلق یبر اصل شخص ییمزبور، که تا وند دهه قبل به صورت استثنا

را بده عندوان    تینوف مسئو  نیا فرانسه امروز  صراحتاً ییقضا هیقاعد  و اصل شد  است و رو کیبه 

 اتید در ادب یدید اسدت کده بداد جد    نیا ،نگرش رییتغ نیا ی. از آثار علمدینما یم یاصل معرف کی

اسدتخرا  و مددون    تیئو نوف از مسد  نیو احکام مشترک ا طیباز شد  تا شرا یمدن تیحقوق مسئو 
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 طیقاعد ، احکام و شرا نیو به تبع فقدان ا ستین یقاعد  ا نیون رانیکه در حقوق ا یگردد در حا 

 ریید تغ ز ید وجود، مطا عده انگ  نیاست. با ا د ینگرد نییتب رانیدر حقوق ا یتیمسئو  نیمشترک ون

دهد که همان دغدغده   ینشان مقاعد   کی اناستثناء به عنو کی یبر تلق یذائقه حقوق فرانسه مبن

در  د ،ید د انید بار و ز انیاز فاعل فعل ز تیکه در حقوق فرانسه وجود داشته است، مانند حما ییها

 یمددن  تیکده در حقدوق مسدئو     یا شهیاند یتواند وجود داشته باشد. به عبارت یم زین رانیحقوق ا

بدا   زید ن رانید سدت، در حقدوق ا  ا د ید د انیحق ز عییاز تض یریشد  و آن جلوگ یمدرن فرانسه جار

قابدل   گدران یمانند حرمدت جدان و مدال د    یبه قواعد هیموجود و با تک یتفسیر موسع از مصداق ها

 شده یاند ،ی. در متدون فقهد  افتیدست  نهیزم نیدر ا یکل یبتوان به قاعد  ا ند یانتظار است تا در آ

 نیدهدد و همد   یم لیرا تشک یاز قواعد فقه یکیاست که  یحرمت مال و جان انسان ها وندان قو

با موضوف جبدران   یبه صورت تعهد ما  که نوعاً ر،یاز فعل غ یناش یمدن تیامر اقتضاء دارد تا مسئو 

که  یضابطه ا نیکه مهم تر نیا گرینکته د .گردد لیتحم یگریبر د یطیخسارت است، بتواند با شرا

اسدت کده    یح شد ، وجود اقتدارمطر گرانیدبر دوش  تیمسئو  نیا لیتحم یدر حقوق فرانسه برا

موجود در حقدوق   قیداشته باشد. در مصاد یگرید تیفعا  ای تیشخص یممکن است بر رو یشخص

بده   نیضابطه را مشداهد  نمدود. بندابرا    نیتوان ا یم م م. ق. 12و  ۷وون ماد   یدر موارد زین رانیا

 نده، یزم نیدر ا دیتشتت عقا و ریغ علاز ف یناش یمدن تیمسئو  قیمورد به مورد مصاد یبررس یجا

ضدرورت اسدت. بده     کید مشخ  باشد،  زیو ضوابط آن ن طیکه شرا یقاعد  ا جادیرسد ا یبه نظر م

در  رید از عمدل غ  یناشد  یمددن  تیمسئو  قیمصاد انیب یرود تا مقنن به جا یانتظار م لید  نیهم

 یمددن  تیمسئو  نهیاعد  در زمق ینوع جادیآنها اقدام به ا یاصول و قواعد کل انیپراکند  با ب نیقوان

 .دینما ریاز عمل غ یناش

 مفاهیم  -1

 ضمان -1-1

است  یشخص یاز سو یزیو نیتضم یاز آنها به معن یکیدارد که  یمختلف یدر  غت معناها ضمان

و  ءَ و ضَمِنَ به، کعَلِمَ ضَماناً و ضَمْناً، فهدو ضدامِن    ضَمِنَ ا شَّی» شد :  انیب گونه نیو در تا  ا عروس ا

. به معنى پذیرفتن، پنا  دادن و ملتزم شدن به ویزى یا امرى مدی باشدد   نیو همچن «.ضَمِین  کَفَلَهُ

ا ضدمان ضَدمِنَ   » آمد  اسدت:   نیون نی سان ا عرد ا در (3۷8، 1414 ،و همکاران یواسطزبیدی )

 نیو همچند  یف شخصد از طر یزیو ای یش نیتضم ی، و به معنا«ءَ و به ضَمْناً و ضَمَاناً کَفَل به ا شی

 غت بده   درمصدر، و « ضمان » (25۷، 1414)ابن منظور،  .است زیکفا ت و ملتزم شدن ن یبه معنا
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دیگدرى قدرار    همددیون اسدت، در ذمد    هست؛ زیرا در باد ضمان آنچه در ذما« در برداشتن »معناى 

 ،ی)طداهر  .گرفتمضمون عنه بود  است در بر خواهد  هن آنچه را که در ذمضام هگیرد؛ یعنى ذم مى

عقدد ضدمان عبدارت     »آن را ونین تعریف کدرد  اسدت:    684  مدنى در ماد قانون    (428، 1418

در واقع تعریف عقد ضمان  .«دیگرى است به عهد  بگیرد هکه شخصى ما ى را که بر ذم است از این

ضدمان اسدت نده    به یکى از آثار آن است؛ زیرا به عهد  گرفتن دین از سوى ضامن، یکى از آثار عقد 

که عقد ضمان، تنها به ایجاد ضامن محدود نشد  و باید از قبول مضدمون  ده    اخود عقد ضمان؛ ور

تراضدى،   هنیز در آن یاد شود. و اثر عقد ضمان نیز تنها به عهد  گرفتن دیدن نیسدت بلکده در نتیجد    

اثر است که در  خاطر همین دوه م( و ب ق. 698  گردد )ماد از مدیون نیز ساقط مى طلب مضمون  ه

 شود. تعبیر مى« هنقل ذمه به ذم » بهحقوق شیعه ضمان 

 یمدن تیمسئول -1-2

 یمصددر  تیمسئو  نیپذیرفتن و موظف بودن است. همچن اجباراً در  غت، به معنای تیمسئو  واژ 

شددن و   لید بر عهد  گرفتن، ملتزم شددن و کف  یبه معنا «لأسیل أس » شهیاز مسئول و از ر یجعل

مددنی از   تیمسدئو   تعریدف  (40۷، 13۷1 ن،ی)معد  .آمدد  اسدت   یودن به انجام دادن امدر موظف ب

ای که بر عهد ، یک مسئول نهاد  شد  است، تدا   فهیدیدگا  حقوقدانان فرانسوی، عبارت است از وظ

در واقع، انسان وقتی از نظر مددنی   (1۷، 1384)ژوردن،  .زیان های وارد  به دیگری را جبران نماید

) وراسدا،   .تلقی می شود، که ملزم باشد آثار و نتایج ضرر وارد  بده دیگدری را جبدران نمایدد    مسئول 

 تیمسدئو  کده،   تعریدف نمدود  اندد    این ونینمدنی را  تیمسئو  زیحقوقدانان ایران، ن (22، 13۷5

)ر   .مددنی گویندد   تیهای زیان بار ناشی شد  باشد، را مسئو شخ  به جبران خسارت که از رفتار

شدود کده شدخ ، ملدزم بده       مدی مدنی هنگامی ایجاد  تیبه عبارت دیگر مسئو  (46، 138۷ ک،یپ

 نتایج خسارتی باشد، که به شخ  دیگر وارد آمد  است. میترم

 ریاز عمل غ یضمان ناش -1-3

متدأثر   زید حال که توجه به جبران کامل خسدارات دارد، از اخدالق ن   نیدر ع یمدن تیمسئو  حقوق

و به بهانه جبران کامل خسارات  ریاز عمل غ یناش تیبودن مسئو « قاعد  »انه است. حال اگر به به

 یاز جامعه رخت بر مد  یحقوق تیبار گردد، امن یگریبار بر د انیعمل فاعل فعل ز جینتا د ،ید انیز

 رید از فعدل غ  یناشد  تیمسئو  یباشد. مفهوم قاعد  کل یمفهوم خاص یدارا دیقاعد  با نیبندد. بنابرا

 یاست که هر جا حقدوق بده شدخ  اقتددار دهدد تدا از شخصد        نیمطرح شد ، ا 1991أى که در ر

اسدت کده از فعدل     یمسدئول خسدارات   دید کند و کنترل نما تیرا هدا یگرید تیفعا  ایمراقبت کند 
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اگر در قانون به عنوان مصداق ذکر نشد  باشد.   یحت ،کنترل وارد شد  است ایمراقبت  حتشخ  ت

را بدر   یشخصد  یخطدا  تیکه بددون ضدابطه بتدوان مسدئو      ستین نیقاعد  ا نیمنظور از ا نیبنابرا

اقتددار بدر مواظبدت و مراقبدت      یشخصد  یاست کده وقتد   یهیامر بد نیا بلکه نمود. لیتحم یگرید

اعمدال شدخ  تحدت     تیمسدئو   دید را داشته باشدد، با  یگرید تیحق کنترل فعا  ایدارد و  یگرید

 تحمل کند. زیکنترل را ن

 پیشینه -2

از  یو بخشد  .دارد انیجر زین یتجار یاه شرکت یتجار تیدر فعا  ریاز فعل غ یناش یمدن تیسئو م

 نیو همچند  رانیبده واسدطه اعمدال مدد     یشرکت به عندوان شدخ  حقدوق    یمدن تیآن در مسئو 

مادر به نسدبت   یها شرکت یمدن تیو مسئو  گریکدیبه نسبت  ر یمد تأیو ه عامل ریمد تیمسئو 

شدرکت بده واسدطه تخلدف      تیشرکت در برابر اشخا  ثا د  و مسدئو    تیمسئو  ایشرکت تابعه و 

قدانون تجدارت    حده یدر قانون تجارت و اصدالح ال  ،از مقررات و اساسنامه و معامالت ممنوعه رانیمد

 یمددن  تیمسدئو   یشدخ  حقدوق   کید که به واسطه آنها، شرکت به عندوان   .شد  است ینیب شیپ

افدراد مدرتبط بدا     ریو سدا  ر یمدد  تأید ه ر،یاز فعل مد یکه ناش ردیگ یرا به عهد  م یجبران خسارات

خصو   نیرا در ا یمقررات زیقانون تجارت ن دیجد حهیال  ینو شیپ یحت .است یتجار یها شرکت

 شناخته است. تیرا به رسم یدر شرکت تجار ریاز فعل غ یناش یمدن تیوضع نمود  و مسئو 

نیدز  در فقده   «رید از عمل غ یناش یقرارداد یمدن تیمسئو  » یاستنباط نهاد حقوق یبرا یقواعد کل

مطرح شدد  را اسدتنتا  نمدود. در     ائلمس یبه کمک آن  قواعد، احکام حقوق توان یوجود داشته و م

و با اسدتفاد    یقیاز فقه و حقوق تطب یریگ با بهر  نیز توانسته رانیدر ا یحقوق نیراستا دکتر نیهم

موجدود، اقددام بده طدرح نهداد       یاز مواد قانون یبرخ ریفرانسه با تفس  ژیکشورها به و گرید  از تجربه

 نید بده ا  رانید ا یدر قدانون مددن  . دید نما «رید از عمدل غ  یناشد  یقرارداد یمدن تیمسئو  » یحقوق

 تواندد  یوجود دارد که مد  یمواد قانون یهمانند فرانسه برخ ینشد  است، و  یحیصر  اشار  تیمسئو 

 آنجا باشد. نیدکتر درود موج یها لیمتضمن همان تحل

  و جعدل، مطدرح    مانندد تجداوز و مددزاحمت و اهددانت     ژ ید و یها با عنوان تیمسئو  نیال، ا کامن در

خار  شدوند   یاند که از قا ب محصور و سنت  د یکوش سندگانینو د،یجد یها  هیدر نظر یو  شود یم

 سدا یکل داندان  قحقدو  ریانسه که تحت تأثفر میمؤ فان قددارائه کنند.   را  تیمدسئو   یعدموم  هیو نظر

 یفدر یک یدعوا فیبدر آن شدند که در رد ایلیقانون اکدو یشانزدهم به اتکا  قرن  قرار گرفته بودند، از

 انید ز یبتواند تمام هیعل یمجن شد، یو منجر به مدجازات مدتهم مد  دیگرد یاقامه م  که به نام پادشا 
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 تیفددرانسه، مسدئو     یمددن   حقدوق   در .از مرتکب مطا بده کندد   یمدن یاقامه دعوا لهیوس  به  خود را

اسددتوارند و   ریتقصد  ینمودند بر مبندا  دایپ گریکدی  از  که یکیبا تفک یفریک تیمانند مسئو  یمددن

شد  باشدد،   یاطیاحت یقانون خود، الاقل، مرتکب ب  خالف  زنند  مدانند مجرم ونانچه در عمل  دانیز

  فرانسده قدرار   یقددانون مددن   1382 ی مداد  یاسداس  یبنام  مزبور  هد بود. نظرخوا  آن  ضامن جبران

مددورد    یمددن  تیدر مسدئو   ریتقص  هینظرمیالدی  1880از سال  یعنیگرفت. از اواخر قرن نوزدهم 

  شدد  بدود    یگذار هیپا ریاساس تقص که بر  یذات تیمسئو  قیطر نیقرار گرفت. بد دیشدد  یانتقادها

و  دیگرد لیاستوار است، تبد یعمل ماد یمدبنا  بدر  ( کهتیعل هی)نظر یخارج یقیحق تیبه مسئو 

  یقد یحق  تیمسدئو     هیندمود  و با نظر عیوسد ریتفس  را  فرانسه یقانون مدن 1382 ی حقوقدانان ماد 

  مداد   عیوس ریو تفس  نکرد  دایپ یدوام یخارج یقیحدق تیمدسئو   هیندظر  دادند. اما قیتطب یخارج

بدا روح قدانون    گدر، یطدرف د   ساد  نبدود و از  ریمنطبق با تفس ،یشد  بود؛ از طرف دجادیمدذکور که ا

کدده از    یسدندگان ینو یها بده ندوشته  یعموم  افکار  که  ندداشت. عالو  برآن  یسدازگار  فرانسه یمدن

  هید بده دنبدال آن نظر   (34-35، 138۷ ان،ید )کاتوز .مأنوس بودند نمودند، یم یرویپ ریتدقص  هیندظر

 9  قدانون   گرفدت؛ مانندد    قرار نیاز قوان یکه مورد توجه بعض  شد  مطرح« علل یتساو »به نام  دگرید

 کار.  حوادث  راجع به 1898  دلیآور

 اقسام ضمان -3

اند و نوف سوم نیز میان فقیهان اهدل   سه نوف است که فقیهان شیعه دو نوف آن را مطرح کرد  ضمان

ه ضدامن کده ایدن همدان     نوف اوّل: نقل مال از ذمه مضمون  عنه )بدهکار( به ذمد   ف است.عروسنت م

 هضمان اصطالحى نزد فقیهان شیعه است. نوف دوم: تعهد ضامن نسبت به پرداخت ما ى کده در ذمد  

بددهکار   هه ضدامن و برائدت ذمد   این ضمان باع  انتقال مال از ذمه بدهکار به ذم مضمون  عنه است؛

ه مضمون  عنه؛ این نوف از ضدمان بدین فقیهدان    . نوف سوم: ضمیمه کردن ذمه ضامن به ذمشود نمى

دارد  ده مضمون  عنه بدهى وجومعروف است. بر این اساس هم در ذمه ضامن و هم در ذماهل سنت 

 تواند حقش را از هریک از آنان بگیرد. و ما ک مى

 ضمان عقدی -3-1

داشتن است، زیرا در ضمان آنچه در ذمده مددیون اسدت در    مصدر می باشد و به معناى در بر ضمان

. مضمون عنه بدود  در برخواهدد گرفدت   ذمه دیگرى قرار می گیرد، و ذمه ضامن آنچه را که در ذمه 

ضمان مشتق از ضم است و ذمده   هبسیارى از علماء عامه بر آنند که نون ضمان زائد می باشد و کلم
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اشدتراک دو ذمده را     شود، بنابراین ضمان عقدى افداد  به ذمه دیگرى ضمیمه و پیوست می دیونم

 نسبت به یک دین می نماید، و ضامن و مضمون عنه در مقابل مضمون  ه، مدیون می شوند.

کده شخصدى مدا ى را     عبارت است از این »قانون مدنى می گوید:  684  که ماد عقدى ونان ضمان

.  دند دان یآن را ندوعى از انتقدال دیدن مد     یدز ن یامدام  دکتر«. دیگرى است به عهد  بگیرد هکه بر ذم

گونه که گفته شد، ضمان عبارت است از ا تزام به پرداخت اختیاری یدا قهدری مدا ی بده یدک       همان

. در ضمان عقدی اثر عقد، تعهد به پرداخت است. منشأ ایجاد ضمان معاوضی نیز عقد اسدت   شخ

توجه داشت که در عقد ضمان، تعهدد اثدر   و از این جهت با ضمان عقدی وجه مشترک دارد؛ اما باید 

 مستقیم است، در حا ی که در عقود معوض تملیکی همچون عقد بیدع، تعهدد بده تسدلیم اثدر غیدر      

آید. در عقود معوض تملیکی، انتقدال ما کیدت، اثدر مسدتقیم عقدد       عقد به شمار می عیمستقیم و تب

تعهدی است کده بایدد ایفدا شدود. بده      یابد؛ اما تسلیم  است که با وقوف عقد و بدون واسطه تحقق می

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     

 باشد. مستقیم آن می موجر، اثر تبعی و غیر

 یضمان قهر -3-2

ه مسئو یت به انجام امرى و یا جبران زیانى که کسى در اثر عمل خود ب قهرى عبارت است از ضمان

 . وون مسئو یت مزبور در اثر عمل قضائى و بدون قرارداد و عقد حاصل مدی است دیگرى وارد آورد 

 -1 د:را موجب ضمان قهرى می دان این امور 30۷  . قانون مدنى در مادشود آن را قهرى می گویند

برخدی   فید در تعر واسدتیفاء.   -4تسدبیب   -3اتدالف   -2 غصب و آنچه کده در حکدم غصدب اسدت    

عبارت است از مسئو یت انجام امدرى یدا    یضمان قهرمنعک  شد  است که،  نیونحقوقدانان این 

جبران ضررى که بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدى بین اشخا  به طور قهرى و به حکدم قدانون   

شدود،   صل مدى د، و وون مسئو یت مزبور در اثر عمل قضایى و بدون قرارداد و عقد حاشو حاصل مى

هرحال، ضمان قهدرى مدرادف بدا مسدئو یت مددنى در اصدطالح جدیدد و         به. گویند آن را قهرى مى

 ا زامات خار  از قرارداد است.

 ضمان معاوضی -3-3

ی ما ی به یدک شدخ . در ضدمان    عبارت است از ا تزام به پرداخت اختیاری یا قهر معاوضی ضمان

عقدی اثر عقد، تعهد به پرداخت است. منشأ ایجاد ضمان معاوضی نیز عقد است و از ایدن جهدت بدا    
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اثر مستقیم است، در  تعهدضمان عقدی وجه مشترک دارد؛ اما باید توجه داشت که در عقد ضمان، 

غیرمستقیم و تبعی عقدد بده    حا ی که در عقود معوض تملیکی همچون عقد بیع، تعهد به تسلیم اثر

آید. در عقود معوض تملیکی، انتقال ما کیت، اثر مستقیم عقد اسدت کده بدا وقدوف عقدد و       شمار می

یابد؛ اما تسلیم تعهدی است که باید ایفا شود. به عنوان مثال، تملیدک عدین    بدون واسطه تحقق می

و تعهد بده تسدلیم مبیدع از سدوی     در عقد بیع و تملیک منافع در عقد اجار ، اثر مستقیم عقد است 

بایع و نیز تعهد به تسدلیم عدین مسدتأجر  بدرای اسدتیفای منفعدت از جاندب مدوجر، اثدر تبعدی و           

 (2۷، 1384 ،ی)انصار .باشد غیرمستقیم آن می

 انواع مسئولیت مدنی  -4

آن  . ندوف عدادی  دند فعل زیان بار با یکدیگر فرق دارقسم مسئو یت مدنی وجود دارد که از  حاظ  سه

نوف دوم مسئو یت عبارت اسدت از مسدئو یت ناشدی از عمدل      .مسئو یت ناشی از عمل شخ  است

 است. که مسئو یت ناشی از اشیاء دیگری و باالخر  نوف سوم مسئو یت

 مسئولیت ناشی از عمل شخص   -4-1

 در این نوف مسئو یت انسان جوابگوی عمل زیان باری است که شخصاُ مرتکب گردید  اسدت و ایدن  

صدیر کدرد  اندد    از تقحقوقددانان  تعریفی که  عمدتاًباشد.  مجازات تقصیر می عمل شخصی مبتنی بر

تقصیر عبارت است از یک اشتبا  در رفتار کده بده فاعدل آن قابدل اسدتناد و       که، باشد بدین قرار می

ی، و است. یکی عنصر مادکه تقصیر شامل دو عنصر شود  و از این تعریف استنباط می .اشدانتساد ب

 دیگری عنصر معنوی یا روانی.

 .تحقق تقصیر، باید رفتاری در عرصه جهان خار  وجود داشته باشدد  برای: عنصر مادی تقصیر -ا ف

. شود که یک رفتار مادی معینی از او سر زد  باشدد  یعنی بدین معنی که شخصی مقصر شناخته می

)اقدام بده کداری( و یدا ناشدی از      در حا ی که نتایج زیان بخش ممکن است ناشی از یک عمل مثبت

انجام کاری( باشد. بعضی تا حدی ابا دارندد از ایدن کده تدرک فعدل را       زیک عمل منفی )خودداری ا

 (121، 13۷4)محقق داماد،  .ر آورندتقصیر به شما

تقصدیر   ، کده اراد  فاعل زیان ممکن است دو مرحله داشته باشدد : عنصر معنوی یا روانی تقصیر -د

اسدت  آور به منظور ایجاد خسارت یا عدم ایجداد آن صدورت گرفتده     که فعل زیان حسب آنا زاماً به 

 :گیرد صورتی متفاوت به خود می
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سدوء نیدت و در مسدئو یت    تقصیر عمدی: به تقصیر عمددی در مسدئو یت قدراردادی،     خطا یا -اول

وارد آوردن زیان گویند. تقصیر عمدی زمانی تحقق می یابد که فاعل زیان، خواهان  ، جرم میکیفری

   باشد.

در مسدئو یت   یاطی و یدا غفلدت: ایدن ندوف تقصدیر     احت تقصیر غیر عمدی یا تقصیر ناشی از بی -دوم

 شود. قراردادی، تقصیر بدون سوء نیت و در مسئو یت ناشی از جرم، تقصیر شبه جرم خواند  می

 مسئولیت مدنی در کتب آسمانی ایضمان  -4-2

باشدد بدرای آن    یشد  مسئو یت خا  انسان مد  انیاین که ب .است در قرآن خا  انسان مسئو یت

رسدیم کده در آن حیواندات مسدئول      است که از نظر جامعه شناسی به دوراندی از زنددگی بشدر مدی    

)قاسدم زاد ،   .اندد  اند و حتی کتاد های مذهبی نظیر تورات حیوان را مسدئول دانسدته   شناخته شد 

اگر گاو نر، زن و مردی را شاخ  که، گوید از سفر خرو  میبیست و یکم  در فصل تورات (89، 1385

خورند و صداحب گداو بدری     کنند و گوشت او را نیز نمی بزند که باع  مرگ شود، گاو را سنگسار می

و ی اگر گاو ماد  شاخ زن باشد و به صاحب آن این صفت گاو را خبر داد  باشند و آن را نگدا    ؛است

ند. از ایدن  کشد  کنند و صاحب گاو را می دی را بکشد گاو را سنگسار میو گاو، زن یا مر باشدنداشته 

. تواند باشد این سنگسار کیفری است عبرت انگیز که برای گاوان دیگر می که،آید  حکم تورات بر می

 مسئو یت ناشی از این عمل گاو برای صاحب گاو، مسئو یت ناشی از عمل اشیاء است کده همچنین 

تدارک خسارت در این جا اگر با تقصیر همدرا  نباشدد فقدط     ؛معنوی نیستتدارک خسارت مادی یا 

بدا   .سنگسار کردن و کشتن صاحب گداو اسدت  سنگسار کردن گاو است و اگر با تقصیر همرا  باشند 

آنکه تورات از نظر تاریخ شاید نخستین کتابی باشد که تفاوتی میان قتل عمد و قتل غیر عمد قائدل  

حمل  گاو و شاخ زن را بر عمد  اهمال یا اغفال دارند ،غیرقابل ردای  ا امار شد  است، در این حکم ب

 (86، 1385 ،یریشب ی)وحدت .شناخته است سلب حیاتکرد  و او را محکوم به 

از مآخذ اثبات مسئو یت مدنی قرآن کریم است. آیات قرآنی ناظر به احوال شخصی و  یکیهمچنین 

از در هر مورد که شخ  ناگریز از جبران خسارت دیگری باشد معامالت و کیفر جرائم است و در آغ

الضرر مبندای مسدئو یت مددنی اسدت.       اعدگویند در برابر او مسئو یت مدنی دارد. در فقه نیز ق می

الزمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگدا  و مسدئول آن   ، یتمسئو 

انسدان بدی مسدئو یت را     و نویسندگان قدرت غیرمسئول را ظا مانه، ای از است. به همین جهت پار 

اند. بنابراین مسئو یت شخ  نسبت به جبران خسارت ناشدی از اعمدال خدود     عامل آشفتگی دانسته
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هر ک  به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران  وافق قاعد  است. به عبارت دیگرو م یعیطب یامر

 (50 ،13۷0)کاتوزیان،  .کند

 فرانسه حقوق در ریاز عمل غ یناشضمان  ادیقمص -5

دارد:  یاز فعل غیر مقرر مد  یناش تیاز مسئو  یقیمصاد انیدر ب م ق. 1386در حقوق فرانسه، ماد  

از عمدل   یاز عمل خود است بلکده مسدئول خسدارات ناشد     یشخ  نه تنها مسئول خسارات ناش »

 زیتحت مراقبت خود ن اءیاز اش یسارات ناشمسئول خ ایباشد  یآنها م یپاسخگو یهم که و یکسان

 یرا در تصرف دارد، و در آن آتدش سدوز   یمنقو  ریمال غ جزئاً ای که کالً یوجود، کس نیهست. با ا

تقصیر  ای یو ریکه خسارت در اثر تقص نیمگر ا ،ستیدهد، در مقابل اشخا  ثا   مسئول ن یرخ م

کده   نیدر مورد رابطه بین مدا کین و مسدتأجر  مقرر   نی. ا«مسئول آنهاست، باشد یکه و یاشخاص

کده   یگدردد. پددر و مدادر تدا زمدان      یباشد، اعمال نمد  یم یقانون مدن 1۷36و  1۷33 وادمشمول م

از  یهستند کده ناشد   یمسئول جبران خسارت کنند، متضامناً یرا اعمال م شیخو یوا دین اراتیاخت

مسدئول پرداخدت    نیو متبدوع  انید فرماکنندد. کار  یمد  یزنددگ  شانیاعمال کودکان آنهاست که با ا

 یکه به آنها محول سداخته اندد، مد    یفیخود در انجام وظا نیکارکنان و تابع عمالاز ا یخسارات ناش

 یاز اعمال دانش آموزان و شاگردان خود در زمان یو صنعتگران مسئول خسارت ناش نیباشند. معلم

که پدر و مدادر و   نیشود مگر ا یحقق ممزبور م تیمسئو . باشند یکه تحت مراقبت آنها هستند، م

شدد ، ممانعدت    یتیمسدئو   نیبه ون یکه منته یتوانسته اند از عمل یکنند که نم تصنعتگران ثاب

شدود کده سدبب     یآنها ادعدا مد   هیکه عل یو مسامحه ا یاطیاحت یکنند. در مورد معلمین تقصیر، ب

در حقوق فرانسه نده   .دگا  ثابت شودخواهان در دا لهیوسه ب یمطابق قواعد عموم دیخسارت شد  با

 یگریبلکه موارد د ،از عمل غیر مطرح شد  است یناش تیمسئو  م ق. 1۷9۷و  1۷30تنها در مواد 

( مانندد  Bacache ،2007 ،250) .از عمل غیر مطرح نمدود  یناش تیتوان به عنوان مسئو  یم زیرا ن

کده   م ق. 1953مداد    اید دوم باشدد.    سئول اعمال وکیلتواند م یول ماکه وکیل م  ق. 1996ماد  

 تیمسدئو   نیداندد. همچند   یرا در مقابل مهمانان هتل مسئول اعمدال کدارگران هتدل مد     نهتلدارا

از  یناشد  یمتصدد  تیمسئو  ایاز عمل قضات  یدو ت ناش تیمسئو  ای یگریاز عمل د یپزشک ناش

 باشد. یم ریعمل غ از یناش تیاز مسئو  یگرید ینمونه ها ییدر حمل و نقل هوا ریعمل غ

 فرانسهحقوق در  ریاز عمل غ یضمان ناش دالیل مخالفان -6

 تیندزاف کده مسدئو     نید . در استین شیب ییاز عمل غیر استثنا یناش تیمسئو  ینگا  سنت کیدر 

بده خدود را     یدیترد یحقوق یها می، رژءاستثنا ایشود  یقاعد  تلق کیاز عمل غیر به عنوان  یناش
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فرانسده   ییقضدا  هید دانسته اند. به عنوان مثال، رو یشخص تیبر اصل مسئو  ییستثنانداد  و آن را ا

 جهیدانست و در نت یم یشخص تیبر اصل مسئو  یرا به عنوان استثنائ 1386ماد   یمتماد انیسا 

فرانسده وجدود دارد کده     یعدا   وانیدر د یادیز یکرد. آرا یم ریماد  مزبور را محدود و مضیق تفس

ه از شدمول  کد  . وندان اسدت  از عمدل غیدر   یناشد  تیقضات از گسترش مسئو  ینظراز تنگ  یحاک

بده عندوان   شدد.   یمد  یخدوددار  1386از عمل غیر به جز اشخا  مذکور در مداد    یناش تیمسئو 

پدر و مادر در مورد اعمال کودکشان اشار  شدد  اسدت. حدال در     تیبه مسئو  1386مثال، در ماد  

از طفدل را   ینگهددار  فهیوظ یسساتؤم ایمادر بزرگ  ایپدر بزرگ مانند  یگریکه اشخا  د یموارد

در  یکردند. حتد  یم یداردخو ریاز عمل غ یناش یمدن تیمسئو  رشیبر عهد  داشتند، قضات از پذ

فقدط   1386که ماد   نیگردد، با توجه به ا یم نییحقوق فرانسه که بعد از مرگ پدر و مادر قیم تع

معتقدد بودندد کده     یبود، عد  ا اورد یان نیبه م یقیم سخن تیاز مسئو به پدر و مادر اشار  کرد  و 

 گردد. ینمم  ق. 1386قیم مشمول ماد   تیمسئو 

 انید شدد، ز  یمد  ریاز کودک مرتکب تقصد  یشد که اگر قیم در نگهدار یم نیطرز تفکر ا نیا جهینت

مداد    یعند ی یعمدوم  را بر طبق قواعدد  میدارد که تقصیر ق افتیتوانست خسارت در یم یزمان د ید

بده   یازید ن د ید د انید ز شدد،  یمد  1386که اگر مشمول ماد   یبه اثبات رساند. در حا م  ق. 1382

 انید بدود و ز  یمد  ریفرض تقصد  نیوا د تیمسئو  یمبنا 1386در ماد   رایز داشت؛ینم ریاثبات تقص

 یرو سدال هدا   نید از ا داشدت.  ینمد  ریبه اثبات تقص یازیمطا به خسارت از پدر و مادر ن یبرا د ید

 ازمندد یو نبدود    اءاز عمل غیر اسدتثن  یناش تیبود که مسئو  نیطرز فکر حقوقدانان فرانسه ا یادیز

اسدت کده در مدورد خدرو  از قاعدد        تیؤطرز تفکر در فقه قابل ر نیباشد. هم یقانونگذار م حیتصر

 (55، 1389نش و تارم، )افشار مبه مورد ن  بسند  نمود.  دیبا لیفقها معتقدند با فقدان د  1وزر

در عددم   نیدکتدر  یتوان مجموعه استدالل ها یدهد که م ینشان م نیدکتر یاستدالل ها مطا عه

اسدتدالل   .کدرد  میبه عنوان قاعد  را به وند گدرو  تقسد   ر،یاز عمل غ یناش یمدن تیمسئو  رشیپذ

اسدتدالل   یکیدئو وژید در حقوق تعهدات. از نظدر ا  یو فن یکیتکن یها و استدالل یکیدئو وژیا یها

بدار   گدران یجهدت بدر د   یبد  یتیدهد تا مسئو  یاشخا  اجاز  نم یبود  که اصل آزاد نیا نیدکتر

وجدود   د ید ا نید ا زید ن ی. از نظر مدذهب دیآ یاز فعل شخ  به وجود م یفقط ناش تیگردد و مسئو 

دالنه است کده  جهت ناعا نیناعادالنه و خطرناک است. از ا گرانیاز فعل د یناش تیداشت که مسئو 

کده   یدر حدا   رندد یرا بدر عهدد  گ   گرید یبار اشخاص انیافعال ز جیکند تا نتا یم مجبوراشخا  را 

                                                           
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.
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خطرنداک   رید از عمدل غ  یناش تیگسترش مسئو  ینداشته باشند. وانگه یریممکن است تقص یحت

 زید ن شیدر مدورد امدور خدو    یدهد که حت یسوق م سأیو  یدیام اشخا  را ونان به نا رایاست. ز

 یگدر یجهت مسئول عمدل د  یب یآورند؛ ورا که اگر شخص یبه عمل نم یاطیوندان مراقبت و احت

 مراقبت و مواظبت باشد. تیورا متعهد به رعا ردیقرار گ

مربوط به حقدوق تعهددات    یکیو تکن یفن یها استدالل زین نیدکتر یاز استدالل ها یگرید بخش

بدر   هیتک نیمطرح نمود که از نظر دکتر نیتوان ون یم استدالل ها را در حقوق فرانسه نیبود. ا یم

ممکدن   ،یگدر یاز عمدل د  یناشد  تیمسدئو   یقاعد  کل یاستنباط نوع یبرام  ق. 1386ماد   1بند 

عمدل   یپاسدخگو  دید اسدت کده با   یاشخاص تیصحبت از مسئو  مذکورماد   1نبود. در عبارات بند 

از  یناشد  تیمسئو  1386بند از ماد   نیبر ا هیتک بود که اگر با نیا نیباشند. استدالل دکتر گرانید

 رضمداد  مزبدور معدا    یبنددها  گریبا د یاستنباط نیگردد، ون یقاعد  تلق یعمل غیر به عنوان نوع

بود کده در مداد     نیاراد  قانونگذار ا اگر واقعاً رایباشد؛ ز نیتوانسته ا یبود  و منظور قانونگذار هم نم

 گدر، ید یداشت تدا در بنددها   یوه  زوم گرید د،ینما جادیا ریعمل غ از یناش تیقاعد  مسئو  1386

دهد که از منظدر قانونگدذار    ینشان م نیو ا دیاز عمل غیر را احصاء نما یناش یمدن تیموارد مسئو 

، Radé) .محصور شدد  اسدت   1386موجود در ماد   یدر بندها ریاز عمل غ یناش تیفرانسه مسئو 

2005 ،8 .) 

از جملده علدل عددم     شدان یبود که بده نظدر ا   مهیفقدان بیمه و ضعف فرهنگ ب ن،یدکتر گرید لید 

 یناشد  تیبود تا مسدئو   یعدا ت یب نیا شانیبه نظر ا. باشد یم ریاز عمل غ یناش تیمسئو  رشیپذ

بدر   تینمدودن مسدئو    مده یکه از قبل تعهد به ب نیبار شود بدون ا یگریاز عمل شخ  بر شخ  د

 قدت یامر حق نیکه ا نیبا ا رایز ست؛ین یوندان قو ریاستدالل اخ نیا بته ا بار شد  باشد. یعهد  و

اوأل فاعدل   یا مده یثر بود  و با وجود پوشدش ب ؤم یمدن تیدر گسترش مسئو  مهیدارد که صنعت ب

را در جبدران خسدارات    شیمحاکم دست خو ورزد و ثانیاً یبار در جبران خسارت تعلل نم انیفعل ز

بده   یادید فرانسده تحدوالت ز   یمددن  تیفراموش نمود که در حقوق مسدئو   دینبا اما ؛نندیب یمبازتر 

 داشته باشد. مهیبا بح  ب یکه ارتباط نیخورد بدون ا یوشم م

 در حقوق فرانسه ریاز عمل غ یضمان ناش موافقان لیدال -7

نماندد   مصون از تحدول   زین نینگا  دکتر ایگو یمدن تیدر مسئو  یتحوالت جادیزمان و ا شرفتیبا پ

از عمل غیر بده عندوان قاعدد      یناش یمدن تیبا طرح مسئو  نیدکتر نیشیپ یاست. اگر در دهه ها

 اللاسدتد  نیکند. او  یمبارز  م یقاعد  ا نیون رشیپذ یامروز  در راستا ایگو د،یورز یمخا فت م
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ر د راید باشدد. ز  یمد  یقهدر  یمددن  تیو مسدئو   یقرارداد یمدن تیهماهنگ نمودن مسئو  نیدکتر

واگذار کرد  باشد و شدخ  اخیدر از    یگریتعهد را به د یاگر متعهد اجرا یقرارداد یمدن تیمسئو 

باشدد. از   یمد  ینقدض تعهدد و   یمتعهد در مقابل متعهد ه پاسخگو تعهد سر باز زند، معموالً یاجرا

 جهیاست. در نت یو قهر یقرارداد یمدن تیوحدت مسئو  جادیامروز  حرکت حقوق به ا گرید یسو

و  یقدرارداد  یمددن  تیساز وحددت دو مسدئو    نهیاز عمل غیر زم یناش یمدن تیقاعد  مسئو  جادیا

 است. یقرارداد ریغ

 م ق. 1386برد که مداد    یامر پ نیتوان به ا یحقوق تعهدات در فرانسه م یمیبه کتب قد ینگاه با

 تیمسدئو   جهیبود؛ در نت ریاز فعل غ یناش تیدر مورد مسئو  ءاستثنا یتعداد انگریب 1991تا سال 

 ریجدز تفسد   یشدد کده ودار  ا    یمد  1384محدود به موارد منصو  در ماد   زین ریاز فعل غ یناش

از  یناشد  تیبه مسئو  1386ماد   6و  5و  4 یبندها ،یموارد نبود و از منظر حقوق سنت نیا قیمض

رفدت؛ امدا از    یر مد به شما تیبودن مسئو  یبر اصل شخص یبود و استثنائ افتهیاختصا   ریفعل غ

اصدل   »تحدت عندوان    یاصدل   ،«کید بل » میمشدهور بده تصدم    یمیبا اتخاذ تصدم  1991مارس  29

نو  یطرح یمدن تیمسئو  مورد فرانسه در ییقضا هیرو در خیتار نیاز ا« از فعل غیر یناش تیمسئو 

« باشدند  یگدر یعمدل د  یجوابگو دیکه با ییآنها »تحت عنوان  تیمسئو  نیاز ا دیدر انداخت که با

ماد  مزبور که در مورد  گرید ینگا  کردن به بندها یفرانسه به جا ییقضا هیمبنا رو نیا بر نمود. ادی

 یاز عمل غیر اسدت بده عبدارات کلد     یناش تیو کارفرما و آموزگار در مورد مسئو  نیوا د تیمسئو 

در  یکلد  یقاعد  ا 1386از ماد   عیوس یریاستناد نمود و با تفسم  ق. 1386ماد   1موجود در بند 

بود که  یبه وجود آورد. حال گروه رأی مزبور در مورد افراد معلو  ریاز عمل غ یناش تیمورد مسئو 

 تیدر مورد مسدئو   وانید ریکنند اما امروز  با تفس یشدند تا از آنها نگهدار یبه مؤسسات سهرد  م

مدی  وارد  ریبه غ یفعل نو  مزبور خسارتشود و از  یکه نو  به آنها سهرد  م یبزرگ مادر ایبزرگ  پدر

را از فعدل غیدر    یناشد  تیتدوان بده مسدئو     یسسات نسبت به عمل کارکنان، مؤدر مورد م ای ،شود

 (Benabant ،2005 ،404) .استناد نمود

فرانسه در  یمدن تیحقوق مسئو  شرفتیپ رغمیخاطر نشان نمود که عل دیبا یقیاز نظر حقوق تطب 

امر شد که حقوق فرانسه از نظر  نیمتذکر ا دیاز عمل غیر با یناش یمدن تیئو مس یقاعد  کل جادیا

فرانسه  وققاعد  بر حق نیا جادیدر ا یحقوق یها میرژ گریاز د یو برخ ستیمقام اول را دارا ن یزمان

 یخورد که هر شخصد  یقاعد  به وشم م نیا زیکبک ن یقانون مدن 1054گرفته اند. در ماد   یشیپ

 832طبدق مداد     نیباشد. همچن یکنترل دارد، مسئول اعمال شخ  تحت کنترل م یرگیکه بر د

ضدعف   اید  یجسدم  یضعف ها ایبه جهت صغر سن  اًقانون یکه شخص یآ مان در موارد یقانون مدن
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از  یباشد، مسئول خسدارات ناشد   یم یمتعهد به مواظبت و مراقبت از و یگریشخ  د یهنذ یها

 (Radé ،2005 ،11) .باشد یظبت ماعمال شخ  تحت مراقبت و موا

بدار   انید توان وند حا ت را فرض نمود کده شدخ  در مدورد فعدل ز     یم یکل یبند میتقس کیدر 

به صورت قاعد  مند قابل تصور است. فرض اول در  باًیموارد تقر نیکند. ا یم دایپ تیمسئو  یگرید

عمدل آورد و شدخ  تحدت    مراقبت و مواظبت به  یگریدارد تا از د فهیاست که شخ  وظ یمورد

که در  ،دارد یمراقبت و مواظبت نیبه ون ازین ،یذهن ای یجسم تیبه جهت وضع ظبتمراقبت و موا

و  یکه مکلف به نگهددار  یوارد آورد شخص یخسارت یگریموارد اگر شخ  تحت مراقبت، به د نیا

ار  دارد. در مدورد  امدر اشد   نید م بده ا  م. ق. ۷ماد   رانیباشد. در حقوق ا یمواظبت بود ، مسئول م

 یسدنت  یبندا  تیندوف مسدئو    نیمصداق از ا کیاشار  نمود که به عنوان  دیت بایمسئو  نیا یمبنا

کودکان بود  کده از   یو نگهدار تیتقصیر مفروض وا دین در ترب ،در حقوق فرانسه نیوا د تیمسئو 

تغییدر   199۷ هید ورف 19 خیکشدور فرانسده در تدار    یعا  وانید یدر شعبه دوم مدن یزمان صدور رأ

م،  م. ق. ۷با  حداظ مداد     رانیاما در حقوق ا .شد  است«  محض تیمسئو  » ینمود  و بدل به نوع

 بار اثبات را به دوش کشد. دیبا د ید انیبود  و ز ریتقص هینظر تیمسئو  نیا یمبنا
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 یریگ جهینت

 یبده وشدم مد    ریاز فعل غ یناش یدنم تیاز مسئو  یفراوان قیو فرانسه مصاد رانیا یدر نظام حقوق

بده جبدران    د ید انیاست تا ز یمدن تیاز تدابیر موجود در حقوق مسئو  یکی تیمسئو  نیخورد. ا

مزبور، که تا وند دهه قبل به صدورت   تی. در حقوق فرانسه مسئو ابدیدست  شیکامل خسارات خو

 هید اعد  و اصل شد  است و روق کیبه  لیخود تبد د،یگرد یم یبودن تلق یبر اصل شخص ییتثنااس

 ی. از آثار علمدینما یم یمعرف اصل کیرا به عنوان  تینوف مسئو  نیا فرانسه امروز  صراحتاً یقضائ

 و طیباز شدد  تدا شدرا    یمدن تیحقوق مسئو  اتیدر ادب یدیاست که باد جد نینگرش ا رییتغ نیا

 نیوند  رانید کده در حقدوق ا   یحا در  .استخرا  و مدون گردد تینوف از مسئو  نیاحکام مشترک ا

در حقدوق   یتیمسدئو   نیمشدترک وند   طیقاعد ، احکام و شرا نیو به تبع فقدان ا ستین یقاعد  ا

 کی یبر تلق یمبن ،ذائقه حقوق فرانسه رییتغ ز یوجود، مطا عه انگ نیاست. با ا د یتبیین نگرد رانیا

کده در حقدوق فرانسده وجدود      ییادهد که همان دغدغده هد   ینشان م ،قاعد  کیاستثناء به عنوان 

تواندد وجدود    یمد  زین رانیدر حقوق ا د ،ید انیبار و ز انیاز فاعل فعل ز تیداشته است، مانند حما

شدد  و آن   یمددرن فرانسده جدار    یمددن  تیکه در حقوق مسئو  یا شهیاند یداشته باشد. به عبارت

موجود  یموسع از مصداق ها ریسبا تف زین رانیاست، در حقوق ا د ید انیاز تضییع حق ز یریجلوگ

بتوان بده قاعدد     ند یتا در آ ؛قابل انتظار است گرانیمانند حرمت جان و مال د یبه قواعد هیو با تک

 یحرمت مال و جان انسان ها وندان قدو  شهیاند ،ی. در متون فقهافتیدست  نهیزم نیدر ا یکل یا

از  یناش یمدن تیاقتضاء دارد تا مسئو  امر نیدهد و هم یم لیرا تشک یاز قواعد فقه یکیاست که 

 یگدر یبر د یطیبا موضوف جبران خسارت است، بتواند با شرا یبه صورت تعهد ما  که نوعاً ر،یفعل غ

 نید ا لید تحم یکده در حقدوق فرانسده بدرا     یضدابطه ا  نیکه مهم تر نیا گریگردد. نکته د لیتحم

 یممکدن اسدت بدر رو    یشخصد  اسدت کده   یمطرح شد ، وجدود اقتددار   گرانیبر دوش د تیمسئو 

ودون   یدر مدوارد  زید ن رانید موجود در حقوق ا قیداشته باشد. در مصاد یگرید تیفعا  ای تیشخص

مدورد بده مدورد     یبررس یبه جا نیضابطه را مشاهد  نمود. بنابرا نیتوان ا یم م م. ق. 12و  ۷ماد  

 جداد یرسدد ا  یبده نظدر مد    نه،یزم نیدر ا دیو تشتت عقا ریاز فعل غ یناش یت مدنیمسئو  قیمصاد

 یانتظدار مد   لید د  نیضرورت است. به هم کیمشخ  باشد،  زیو ضوابط آن ن طیکه شرا یقاعد  ا

 انید پراکندد  بدا ب   نیدر قدوان  رید از عمل غ یناش یمدن تیمسئو  قیمصاد انیب یرود تا مقنن به جا

از عمدل غیدر    یناشد  یمددن  تیمسدئو   نده یقاعد  در زم ینوع جادیاقدام به ا هاآن یاصول و قواعد کل

 .دینما
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A comparative study of the guarantee resulting from the act of another 

and its effects in Iranian and French law 
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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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