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هوا را  کسانی شوود کوآ  ن  تواند موجب مسئولیت بار انسان میفعل ناشی از اشیا مانند فعل زیان
در اختیار دارند. قانون مدنی فرانسآ در زمان تصویب خود، اصل کلی مسئولیت ناشی از اشویا را  

، مسووئولیت خسووارات ناشووی از حیوانووات و 1386و  1385بینووی ندوورد و تنهووا در مووواد پووی 
ایو    1382دۀ موا  1ها را لحاظ نمود. اما در اواخر قرن نوزدهم، بر مبنای تفسویر بنود   ساختمان

قوانون   332، 333قانون، ای  اصل در قلمرو مسئولیت قرار گرفوت. در حقووق ایوران نیوا موواد      
، 544، 518، 515، 512، 514، 511مدنی، همچنی  موادی از قوانون ماوازات اسو می ماننود     

قانون بیمۀ اجبواری مسوئولیت مودنی دارنودگان وسوایل نقلیوۀ موتووری         1و مادۀ  532و  548
ر مقابل شخص ثالث بآ شناسایی ای  مسئولیت پرداختآ است؛ بدون  ندوآ بوآ اوصوا     زمینی د

شیء در ایااد مسئولیت بپردازد. هد  از تنظیم ای  مقالآ  ن است کآ با مطالعۀ تطبیقی بیوان  
جان، خطرنوا  یوا ریرخطرنوا ،    دار یا بیکند شیء جانگردد. در مسئولیت شیء، تفاوتی نمی

و ساک  یا متحر  باشد؛ حتی ضرورتی ندارد شیء از جانب انسان هودایت   منقولمنقول یا ریر
توانود سوبب   بار شیء موی و اداره شده باشد و در صورت وجود ارکان مسئولیت مدنی، فعل زیان

  شود. مسئولیت دارندگان  ن
 واژگان کلیدی

 اوصا  اشیا، فعل اشیا، مسئولیت دارندگان اشیا. 
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 مقدمه
هوا  تواند موجب مسئولیت کسانی شود کآ مالک  ن( میLe fait des choses)فعل ناشی از اشیا 

واسطۀ اشویا ایاواد   ها را در اختیار دارند. در جوامع امروزی، بسیاری از خسارات بآهستند یا  ن
شود. در حقوق فرانسآ، کمی بی  از یک قرن پی ، رویۀ قضایی اصل کلی مسئولیت ناشوی  می

 ,Hourdeau-Bodin( را شناسوایی کورد )  La responsabilité du fait des chosesاز فعل اشویا ) 

2013, p.4( قانون مدنی فرانسآ در زمان تصویب خود .)م(، اصل مسئولیت بآ علوت فعول   1802
بینی ندرده بود و تنها بآ اصل کلی مسئولیت ناشی از فعل دیگری پرداختآ ناشی از اشیا را پی 

( و در مبحث دوم از فصل چهارم و در هنگام وضوع موواد دربوارۀ    Cathelineau, 2013, p.4بود )
هوا )موادۀ   ( و سواختمان 1385جرم و شبآ جرم بآ مسئولیت خسارات ناشی از حیوانوات )موادۀ   

( بآ علت گستردگی خسارات از سوی ای  دو گونآ اشیا اکتفوا نمووده، دیگور اشویا موورد      1386
(. در اواخر قرن نوزدهم بر مبنوای  Carbonnier, 1998, p.261گذار قرار نگرفتآ بود )توجآ قانون

قانون مدنی فرانسآ، اصل کلی مسئولیت ناشوی از اشویا در قلمورو مسوئولیت      1382مادۀ  1بند 
تنها مسئول زیانی است کآ با عمل خود بآ دیگری هرکس نآ»دارد: ظهور کرد. ای  بند مقرر می

هوا را  ه توسو  اشخاصوی کوآ مسوئولیت  ن    هوای وارد شود  بلدآ مسئول زیوان وارد  ورده است، 
، 1385)ژوردن،  «باشود ها را پذیرفتآ اسوت نیوا موی   دار است یا اشیایی کآ نگهداری از  نعهده
 (. 145ص

 1382موادۀ   1با توجآ بآ عمومیت اصل مسئولیت ناشی از اشیا، هر شویئی در قلمورو بنود    
(؛ بآ استثنای اشیایی کوآ مقوررات   Cathelineau, 2013, p.12گیرد )قانون مدنی فرانسآ قرار می

( Les accidents de la circulationخاصی دارند. برای مثال، خسارات ناشی از حوادث رانندگی )
شود. تنهوا برخوی اشویا    اعمال نمی 1382مادۀ  1باشد و بند می11851ژوئیآ  5موجب قانون بآ

کس نیستند؛ مانند بور   نگهداری هیچگیرند، زیرا تحت بدون مالک در قلمرو ای  ماده قرار نمی
 (.147، ص1385یا الیۀ یخ )ژوردن، 

بوار، ورود ضورر و   انود از: وجوود فعول زیوان    شرای  قاعدۀ کلی مسئولیت ناشی از اشیا عبارت
ها، و ای  مسئولیت در صورت تحقق ایو  سوآ شورا قابول اجراسوت. در      رابطۀ سببیت بی   ن
رسی اوصا  شیء در مسئولیت مدنی ناشی از فعل اشویا، در  گذار بدون برحقوق ایران نیا قانون

، 518، 515، 512، 514، 511(، قانون ماازات اس می )332و  333مواد مختلف قانون مدنی )

                                                           
تصویب رسید کآ اصول کلی  ن ماده بآ 28، در چهار فصل و «حوادث رانندگی»موسوم بآ  1185 ۀژوئی 5قانون  .1

دانان فرانسوی استق ل قانون حوادث رانندگی را از قواعد عمومی نخست ذکر شده است. حقوق ۀماد 6در 
 (.Viney, Jourdain, 1988, p.650اند )تآمسئولیت مدنی پذیرف
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(، قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینوی  532و  548، 544
دار )حیووان( یوا   اشاره کرده است و شیء جوان ( بآ ای  مسئولیت 1در مقابل شخص ثالث )مادۀ 

جان )ساختمان، وسیلۀ نقلیۀ موتوری زمینی(، خطرنا  یا ریرخطرنا ، منقول یا ریرمنقول، بی
ساک  یا متحر  را در صورت تحقق شرای  مسئولیت مدنی ناشی از اشویا، موجوب مسوئولیت    

 ها دانستآ است.مالک یا نگهدارندۀ  ن
تووان  کمتور موی  اموروزه  از  ناایی است کآ  ،ت مدنی ناشی از اشیاضرورت توجآ بآ مسئولی

بوار  حقووق ایوران در     تاداناسو . خساراتی را یافت کآ در ورود  ن شیء دخالت نداشتآ باشود 
 ،انود مسئولیت مدنی بآ صورت کلی بآ موضوع مسئولیت مدنی ناشی از اشیا پرداختوآ  هایباکت

یوک   اسوت. نبوود   گاه بآ قلم کشیده نشدهس   ن هیچشرح و ب خصوص واما بیان قواعد در ای  
د با شبود کآ سعی بر ای   کام ً  شدار زمینآمسئولیت مدنی در ای   هایبانگاه تطبیقی در کت

 نتوای  مطالعوآ و   کشوور،   ایو  رویۀ قضایی و دکتری  و چنی  نگاهی و با توجآ بآ حقوق فرانسآ
ای پذیرفتوآ سوابقآ  هوای صوورت  الت و تحقیوق ، مقوا هاباکتای  خصوص در کآ در  بررسی شود

خورد و اگر هم مواردی بیان شده، بآ صورت کلی و نآ بیان قواعد بآ نحوو جواء بوآ    چشم نمیبآ
 است.بوده جاء 

مسئولیت مدنی ناشوی از اشویا و   اوصا  شیء در  تطبیقی بررسی مقالآ،هد  از تدوی  ای  
متعلوق  ی اشویا  ۀوسیلکآ بآ استهایی ص زیاندر خصو مالک یا نگهدارندهلاوم مسئول دانست  

. بنابرای  ای  مقالآ در پن  قسومت بوآ مطالعوۀ اوصوا  شویء      بآ وی بآ دیگری وارد  مده است
جان، خطرنا  یا ریرخطرنا ، منقول یا ریرمنقول، ساک  یا متحر  و نیا عودم  دار یا بی)جان

 شیا پرداختآ است.لاوم هدایت و ادارۀ انسان( در مسئولیت مدنی ناشی از ا
 

 (La chose animée et inanimée)جان دار و بیشیء جان
 )جسوم( نیسوت   جوان یوا بوی   )حیوان( دارجان ءفرقی بی  شیاشیا ناشی از  مدنی در مسئولیت
(؛ بنابرای  دارندگان ای  اشیا در صورت تحقق زیان، مسوئول شوناختآ   76، ص1371)یادانیان، 

، مسئولیت ناشی از ای  دو گونوآ  1386و 1385موجب مواد سآ بآشوند. در حقوق مدنی فرانمی
موجوب قوانون   اشیا مقرر شده است. همچنی  مسئولیت ناشی از حوادث و تصادفات رانندگی بآ

دار و اع م گردیده است. مسئولیت ناشی از اشیای جوان  1185ژوئیۀ  5حوادث رانندگی مصوب 
بینی شده و  رای بسویاری  م، پی 1802ور مصوب جان، از زمان تصویب قانون مدنی  ن کشبی

( Teffaineدر خصوص ای  مسئولیت در رویۀ قضایی صادر گردیده است.  رای مشهور بآ تفو  ) 
از سووی شوعبۀ مودنی دیووان عوالی کشوور        1816ژوئو    16( کآ اولی در Jandˊheurو ژاندور )

یوان صادر شد، در شناسایی از جانب هیئت عمومی همان د 1130فوریۀ  13فرانسآ و دومی در 
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جوان نقو  مهموی داشوت. روی اول دربوارۀ مسوئول شوناخت         مسئولیت ناشوی از اشویای بوی   
کو ، جوان باختوآ بوود.     کارفرمایی بود کآ کارگرش بآ علت انفاار دیگ بخار یک کشتی ید 

بوآ   ترتیب، دیوان عالی کشور، کارفرما را در حالی مسئول دانست کآ هیچ تقصویری از وی ای بآ
(. در 146، ص1385اثبات نرسیده بود. رای دوم در خصوص یک حادثۀ راننودگی بوود )ژوردن،   

قانون مدنی را در زمینۀ تصادفات اتومبیل اعموال   1382مادۀ  1ای  رای دیوان عالی کشور، بند 
. (Cathelineau, 2013, p.11) کورد و تموایا بوی  اشویا را در موورد اعموال ایو  بنود نپوذیرفت         

توانود موجوب   در رویی دیگر، لباس بارانی یک عابر پیاده، شیئی دانسوتآ شود کوآ موی     همچنی 
مسئولیت نگهدارندۀ  ن شود )گیر کردن دستگیرۀ ترما یک موتورسیدلت بآ جیوب بوارانی کوآ    

، 1385( )ژوردن، 1175ژوئ   40(، Rennesموجب سرنگونی موتورسوار شده بود( )دادگاه رن )
توان بآ روی شعبۀ اول ( نیا میLˊanimalناشی از فعل حیوان ) (. در خصوص مسئولیت141ص

واسوطۀ  کسوی کوآ خوودش یوا بوآ     »اشاره کرد. در ای  رای  موده اسوت:    1185ژوئ   11مدنی 
 1385برد، باید بنا بوآ مفهووم موادۀ    ای از حیوان میاش، استفادهکارگران  و بآ مقتضای حرفآ

طوور  شود و بآ جای مالک  ن، نگهدارندۀ  ن است. هموی  کننده از حیوان تلقی عنوان استفادهبآ
 (. 125)همان، ص« بند سپرده شده باشداست وقتی کآ حیوان بآ یک نعل

قانون مدنی، مالک یا متصر  حیوان را درصوورتی کوآ در حفو      332در حقوق ایران، مادۀ 
شود. همچنی  مادۀ داند کآ از ناحیۀ حیوان وارد می ن تقصیر کرده باشد، مسئول خساراتی می

همان قانون، صاحب دیوار یا عمارت یوا کارخانوآ را در صوورت ایاواد خسوارات از خرابوی        333
ها، مشروا بر ایندآ خرابی در نتیاۀ عیبی حاصول گوردد کوآ مالوک از  ن  گواه بووده یوا از         ن

، 218مراقبت ندردن او تولید شده، مسئول شناختآ است. در قانون ماوازات اسو می بوآ موواد     
قوانون بیموۀ اجبواری،     1موجب موادۀ  توان اشاره کرد. همچنی  بآمی 544و  517، 516، 502

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابول شوخص ثالوث، جبوران کامول      
دیده در حوادث رانندگی برای دارنده، مسئولیت بدون تقصیر ایاواد کورده، اثبوات    خسارت زیان

و در مسئولیت وی مؤثر نیست. هد  اصلی قوانی  ویژۀ مسئولیت رانندگی، رهوایی  تقصیری ابی
دیودۀ حووادث راننودگی اسوت     از قیدهای اصل تقصیر و ایااد مسئولیت محض بوآ سوود زیوان   

جوان موجوب   دار و بوی موجب ایو  موواد، اشویای مختلوف جوان     (. بآ605، ص1386)کاتوزیان، 
 است.ها شناختآ شده مسئولیت دارندگان  ن

 

 La chose dangereuse et non)شییء ططرنیاو و ریرططرنیاو    

dangereuse) 
در مسئولیت مدنی ناشی از اشیا، میان شیء خطرنا  و ریرخطرنا  نباید تفدیک قائل شد. در 
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، دادگواه هوا بوا اسوتفاده از تفدیوک بوی        1382موادۀ   1فرانسآ، تا پی  از تصویب مقررات بند 
کردند. پس از تصوویب  نا ، مالک اشیای خطرنا  را مقصر فرض میاشیای خطرنا  و ریرخطر

، برای تقسیم مسئولیت بی  مالدان اشیای مختلف، خسارت را بر مالک شویء  1382مادۀ  1بند 
( بود کآ دیوان عوالی  Jandˊheurکردند. اولی  اقدام در روی مشهور ژاندور )خطرنا  تحمیل می

را در قلمرو اعمال ایو  موواد    1385و مادۀ  1382مادۀ  1م، تفسیر مضیق بند 1147فرانسآ در 
را پوذیرفت   1382مادۀ  1شده از سوی شیء، اعمال بند پیشنهاد کرد و در مورد خسارات ایااد

(Viney,1988, p.611     تفدیک و شناسایی شیء خطرنوا  از ریرخطرنوا  درعمول، دشوواری .)
اع م کرد: مسئولیت ناشی از اشویا، بوآ    1130فوریۀ  14ایااد کرده بود، دیوان عالی فرانسآ در 

(. همچنوی ، تموایا بوی     Prosser, 1971, p.505نگهداری شیء مربوا است نآ بآ خوود شویء )  
اشیای خطرنا  و ریرخطرنا ، از سوی دکتری  مورد انتقاد قرار گرفتآ است، زیرا همۀ اشیا بوا  

خطرنوا ،  ی اشیا بآ خطرنا  و ریربندتوانند خطرنا  باشند و دستآاستفادۀ بد و نادرست، می
مادۀ  1م، ای  تمایا در توجیآ اعمال کردن یا ندردن بند 1130مشدل خواهد بود. در طول سال 

شوده از جانوب اشویایی کوآ     ندرت کاربرد داشت و ای  ماده در خصوص خسارات ایاادبآ 1382
و مسئولیت مدنی  1385هیچ خطر خاصی هم ندارند، اعمال گردید. همچنی ، برای اعمال مادۀ 

 ,Vineyناشی از فعل حیوان، تمایا بی  حیوانات خطرنا  و ریرخطرنا ، هرگا پیشنهاد نشود ) 

Jourdain, 1988, p.611- 625.) 
مطرح نشده تفاوتی  در مسئولیت مدنی، بی  اشیای خطرنا  و ریرخطرنا  در حقوق ایران

خواهد یا مستلام ها یا تخصص میبردن  ن کارامروزه اشیای خطرناکی بآ بازار  مده کآ بآ است.
کار گرفتوآ شوود، عیبوی    شده اگر درست بآهای ویژه است. کاالی فروختآرعایت فنون و احتیاا

(. تولید کاالی خطرنوا   624، ص1386بار است )کاتوزیان، ندارد، ولی استعمال ناباای  ن زیان
ت اشتباه کرد. هرچند هر دو تولید از نظر را نباید با تولید کاالی معیوبی کآ خطر فری  شده اس

اند و کاالی معیوب نیوا در اثور عیوب در طورح یوا تولیود یوا نقوص         خطرسازی بآ یددیگر شبیآ
های  شدار ای  دو مفهوم را نیوا نبایود از    ید، تفاوتاط عات، بآ صورت کاالیی خطرنا  در می

مبواالتی و تقصویر در جریوان    آ بوی نظر دور داشت. خطر ناشی از کاالی خطرنا  ذاتی است و ب
مبواالتی در پرهیوا از   تولید ارتباا ندارد؛ درحالی کآ خطر کاالی معیوب عرضی و ناشوی از بوی  

، 1382کننودگان اسوت )کاتوزیوان،    خطرهای احتمالی و کوش  در راه توممی  ایمنوی مصور    
اصی تودوی   هرجا کآ نوع فعالیت یا شیء خاص متضم  ایااد خطر باشد، مقررات خ (.156ص

بوری مصووب   چووب  ۀهوای ار حفواظتی تمسیسوات و ماشوی     ۀنامو ی یو   برای مثال،شده است. 
مواد قابل اشوتعال و موواد قابول انفاوار      ،حفاظتی مواد خطرنا  ۀنامی یو همچنی    ش1324
است را در خصوص استفاده و نگهداری ای  مواد تدوی  کرده  ایویژهمقررات  ش،1324مصوب 
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ای  مقررات با توجآ بوآ خطوری کوآ اشویا یوا موواد        .شودمیشمرده  ن تقصیر ادن ندکآ اناام 
شویء از حیوث ایاواد خطور موورد       ، ویژگیترتیبای د، تدوی  شده و بآنکنشیمیایی ایااد می

گذار قرار گرفتآ است. ممد  است گفتآ شود با توجآ بآ الاام کلی مالک در حفاظت توجآ قانون
از اشیا تحت  ندردن خساراتی است کآ بر اثر مراقبت ۀود، وی مسئول کلیو نگهداری از اموال خ

. بنابرای  مالک موظف اسوت کوآ از هور شویء، بوا توجوآ بوآ ماهیوت و          یدمیوجود تملک او بآ
خصوصیت  ن نگهداری کند و هرگاه در اناام ای  تدلیف کوتاهی نماید، مرتدوب تقصویر شوده    

انود از:  قانون ماازات اس می کآ عبوارت  544مادۀ  4 در تبصرۀ(. 173ص ،1381)نظری،  است
نگهداری هر وسیلآ یا شیء خطرناکی کآ دیگران را در معرض  سیب قرار دهد و شخص قوادر  »

 «ایو  مواده اسوت    1مشومول حدوم تبصورۀ    رسوانی  ن نباشود،   بآ حف  و جلوگیری از  سویب 
 ص توانوایی حفو   ن را  نگهوداری حیووانی کوآ شوخ    »گفتآ مقرر شده اسوت:  و در تبصرۀ پی 

 در نگهووداری از اشوویا خطرنووا  مفووروضتقصوویر مالووک «. شووودنوودارد، تقصوویر محسوووب مووی
 دانستآ شده است.

  

 (La chose meuble et immeuble)شیء منقول و ریرمنقول 
قوانون مودنی فرانسوآ، بوی  امووال       1382مادۀ  1اشیا و اعمال بند ناشی از  مدنی در مسئولیت

فرقی نیست؛ مگر در مواردی کآ خسارت از ویرانی ساختمان حاصول شوده    1ولمنقول و ریرمنق
درصورتی کآ ویرانی ساختمان ناشی از تقصویر  »دارد: همان قانون مقرر می 1386باشد کآ مادۀ 

مالک در نگهداری  ن یا بآ علت عیب )نقص( ساختمان باشد، مالک، مسئول خساراتی است کوآ  
 Leقووانون موودنی فرانسووآ، سوواختمان ) 1386در مووادۀ «. ودشوواز ویرانووی سوواختمان وارد مووی

batimentای از موواد و  کار رفتآ است. رویۀ قضایی نیا سواختمان را ماموعوآ  ( در معنای اعم بآ
هوای  موجوب  رای صوادره از دادگواه   داند کآ بآ صورت ریرمنقول در موده اسوت. بوآ   مصالح می

ها شده در زمی  و صخرهیر درختان، گیاهان کاشتآمنقول دیگر نظفرانسآ، ای  تعریف، اموال ریر
هوای بوا کواربری مسودونی را دربور      سازد، اما لاوماً سواختمان خارج می 1386را از شمول مادۀ 

قوانون مودنی فرانسوآ در خصووص      1386شوود. موادۀ   گیرد و شوامل انوواع سواختمان موی    نمی

                                                           
جا شده، شده، جابآاسم مفعول نقل، نقل .1ای عربی و اسم است و در معانی ذیل  مده است: منقول واژه .1

 .5شده ترجمآ .2برداری شده، رونوشت شده نسخآ .3)مال( ریر ثابت، قابل حمل، منقول  .4شده حمل
(. در اصط ح 1066ص ،1385منقولآ: دارایی ریرمنقول )قیم،  ( ریرشده. اموال )ام شده، نقلروایت

لف  مشتر  کآ از معنی  (شده از اصط ح مال منقول باصط ح خ صآ (ند از: الفاحقوقی، منقول عبارت
جنبنده بود و  ایمانند دابآ کآ نخست بآ معن ؛کار رودو در قسمتی از معنی خود بآاست خود دور افتاده  ۀاولی
 (.612ص ،1380رود )جعفری لنگرودی،کار میدر معنی چهارپا بآ فع ً



 878  ...مطالعۀ تطبیقی اوصاف شیء در مسئولیت مدنی

دانان در دربارۀ تعریف بنا بی  حقوق شود. باوجودای ،هایی با کاربری موقت اعمال نمیساختمان
 (.Viney,Jourdain,1988, p.685فرانسآ اخت   نظر وجود دارد )

شوده باشود و پیوسوتگی    دست بشر ساختآ ای از مصالح است کآ بآعرفاً ساختمان، ماموعآ
 پایداری را فراهم کند؛ منوا بآ ایندآ ملحق بآ خا  یا ریرمنقول طبیعی، یعنی زمی ، باشود و 

 ,Hocquet-Berg, 2004).نظر از ایندآ روی زمی  یا داخل و یا زیرزمی  بنوا شوده باشود )   صر 

p.7       با ایندآ مفهوم ساختمان در عر  روشو  اسوت، اموا در خصووص مصوادیق  ن در حقووق .
 فرانسآ اخت   نظر وجود دارد و بآ همی  دلیل رویۀ قضایی بآ تعیی  دقیق  ن دست زده است

(Starck, 1972, p.216)هایی در زمینوۀ ابواار   ، پیچیدگی«شده روی زمی بنای ساختآ» . تفسیر
(. قبل از پذیرش مسئولیت بدون تقصیر، در مادۀ Viney,Jourdain, 1988, p.685صنعتی دارد )

همان قانون، رویۀ قضایی فرانسآ در خصوص مسئولیت ناشی از اشیا، با تفسیر وسیعی از  1382
جان دیگر تسری دهد. در برخی را بآ اشیای بی 1386 ن داشت تا مادۀ  واژۀ ساختمان، سعی بر

 chaudiere deاز  را بآ اشیایی نظیر درخت یا حتی در یک روی بآ ماشی  حرارتی یک کشتی )

bateau استناد شده است. اما با پذیرش مسوئولیت   1386( واژۀ ساختمان اط ق شده و بآ مادۀ
ون مدنی فرانسآ، امروزه رویۀ قضوایی فرانسوآ سوعی در محودود     قان 1382بدون تقصیر در مادۀ 
دارد. درنتیاآ، امروزه، واژۀ ساختمان بآ معنوای ریرمنقوول نیسوت؛ از     1386کردن قلمرو مادۀ 

 1386میان انواع اموال ریرمنقول، فق   نچآ عرفاً بوآ معنوای سواختمان اسوت، مشومول موادۀ       
( و مسئولیت مودنی ناشوی از   Viney,Jourdain,1998, p.761-762باشد )قانون مدنی فرانسآ می

 همان قانون خواهد بود. 1382بقیۀ اشیا، خواه منقول خواه ریرمنقول، در قلمرو مادۀ 
 بنابرای ، در تعیی  معنای واژۀ ساختمان ای  ندات ضروری است: 

ی ( الزم اسوت. یعنو  La constructionالف( برای تحقق مفهوم ساختمان، عرفاً یک سواخت ) 
ساز بشر باشود؛ بنوابرای ، فورو افتوادن صوخره بور روی زموی  یوا نواهمواری و          باید چیای دست

لغانوودگی سووطح زمووی  از دایوورۀ شوومول مفهوووم خرابووی ناشووی از سوواختمان بیوورون اسووت    
(Weill,Terré,1975, p.762) . 

 Laب( ایوو  سوواختمان بایوود واقعوواً ریرمنقووول باشوود؛ بنووابرای ، اتاقووک چوووبی و موووقتی )

baraqument یا پرچی ) ( برپا شده از چوب و گلLa palissade    .بآ معنوای سواختمان نیسوت )
 La construction incorporée)ساختمان باید ملحق و ساختآ شده بر روی زمی  یوا در زموی    

au sol ،(. ای  ریرمنقول بایود طبیعوی )  475، ص1، ج1314( باشد ) یادانیانLes immeubles 

par natureباش ) ( د؛ وگرنآ ریرمنقول حدمویLes immeubles par destination  مشومول واژۀ ،)
ساختمان نیست. ریرمنقول حدمی، مالی است کوآ ذاتوًا منقوول بووده، ولوی بنوا بوآ مصوالحی         

 Terré, 1975, p.762- 763). .(Weillگذار  ن موال را در حدوم ریرمنقوول دانسوتآ اسوت      قانون



 1815 بهار و تابستان، 1، شمارۀ 7مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     873

قانون مدنی  مده است. در حقوق فرانسآ نیا مادۀ  17در مادۀ ای از مال ریرمنقول حدمی نمونآ
قوانون مودنی    542یافتآ بوآ کشواورزی و زراعوت( و موادۀ     قانون مدنی )حیوانات اختصاص 544

هوایی  بآ نمونوآ  ،یافتآ برای خدمات انفاار و دیگر خدمات مربوا بآ ساختمان()وسایل اختصاص
 اند. از ریرمنقول حدمی اشاره داشتآ

ای از مصالح سواختمانی، ماننود سویمان و    بآ نظر برخی، ساختمان باید عرفاً بآ ماموعآ ج(
نظر از ایندآ ای  ساختمان بورای  ؛ صر Ibid, p.762) جر و سنگ و چوب و ریره، اط ق گردد )

گونآ کآ اشاره شد، نوع استفاده، از قبیل سودونت، انبوار و   شود، زیرا همانچآ هدفی استفاده می
تمثیری در ای  مفهوم ندارد. همچنان کآ مهم نیسوت سواختمان روی زموی  یوا در داخول      ریره 

 . (Viney,Jourdain, 1998, p.685زمی  بنا شده باشد )
شود، ای  اسوت کوآ سواختمان    د( شرطی کآ در برخی از  رای دیوان عالی فرانسآ دیده می
عبارت ساختمان نیسوت. برخوی   باید بآ پایان رسیده باشد و ساختمان در حال احداث، مشمول 

حل ریرمنطقی است، زیرا ها، ای  راهاند. بآ نظر  ننویسندگان فرانسوی از ای  شرا انتقاد کرده
نظور  ریختآ و سبب خسوارت شوده اسوت. بوآ    ساختمانی کآ بد بنا شده نیا گاه قبل از اتمام، فرو

قانون مدنی فرانسآ  1386 رسد از یک منظر، همۀ ای  شروا در راستای محدود نمودن مادۀمی
دانان بوده، در سیستم حقوقی ایو   است. گفتنی است، تفسیر مضیق ای  ماده مورد تمیید حقوق

؛ زیرا با تفسیر مضیق ساختمان، خسارت ناشوی  Mazeaud, 1978, p.588))کشور اشدالی ندارد 
اشی از اشیای قرار گرفتآ، خسارت ن 1386عنوان یک شیء خاص در حیطۀ مادۀ از ساختمان بآ

قانون مدنی فرانسآ خواهود بوود.    1382دیگر، خواه منقول و خواه ریرمنقول، تحت شمول مادۀ 
قوانون مودنی فرانسوآ، در نظوام حقووقی  ن کشوور اموری         1386عبارتی، تفسیر مضیق مادۀ بآ

عنوان ساختمان تلقوی  ضروری است؛ چراکآ اگر مادۀ یادشده تفسیر موسع شده بود، هر شیء بآ
)مسوئولیت ناشوی از    1386شود و درعمول بوی  دو نوص موادۀ      موی  1386ده، مشمول موادۀ  ش

 مد. بنابرای ، از میوان اشویا،   )مسئولیت ناشی از اشیا( تداخل پی  می1382ساختمان( و مادۀ 
گیورد کوآ   قرار می 1382شده، دیگر اشیا تحت شمول مادۀ  1386فق  ساختمان مشمول مادۀ 

قوانون   1386برخی از نویسندگان از نسخ عملی و مترو  شودن موادۀ   ای  نحوۀ تفسیر بآ قول 
کند. همچنان کآ نگاهی بآ نحوۀ برخورد رویۀ قضوایی فرانسوآ، ایو     مدنی فرانسآ جلوگیری می

. برابر نظر برخوی،  (Viney,Jourdain, 1998, p.685نماید )شیوه از استدالل و تفسیر را تمیید می
قانون مدنی فرانسآ، تمام امووال منقوول و ریرمنقوول کوآ در      1386باوجود تفسیر محدود مادۀ 

 کار رفتآ و جائی از بناست، ساختمان تلقی شده است.ساختمان بآ
کار برده کآ ای  واژه متراد  با سواختمان  ، واژۀ عمارت را بآ333قانون مدنی ایران در مادۀ 

شود. ساختمان در معنوای  ه میبآ معنای اخص است؛ یعنی بنایی کآ برای سدونت یا کار استفاد
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اعم، بآ معنی چیای است کآ ساختآ شده است. ای  ماده بدون تعریفی از عمارت، مصوادیقی از  
طور تمثیلی ذکر کرده اسوت. در حقووق ایوران، بوا نبوود یوک نوص کلوی در خصووص           ن را بآ

ختمان را در توان مفهوم وسویعی از سوا  مسئولیت ناشی از اشیا تا جایی کآ عر  اجازه دهد، می
قانون مدنی درنظر گرفت. اگر مالک از انحرا  دیوار  گاه شود و بوآ اصو ح  ن اعتنوا     333مادۀ 

ندند، با ای  عذر کآ سبب خرابی را دیگری فراهم کرده است، از ضومان ناشوی از خرابوی دیووار     
سوت و   ور اماند، زیرا کاهلی در جلوگیری از خطر نیا بورای مالوک تقصویری ضومان    مصون نمی
 (.572، ص1386باشد )کاتوزیان، مباالتی مبنای مسئولیت میهمی  بی

دار احوداث  قانون ماازات اس می، اگر مالک یا کسی کوآ عهوده   518و  517موجب مواد بآ
ملدی است، بنایی را بآ نحو ریرمااز بسازد یا بالد  و مانند  ن را با رعایت ندردن ندات ایمنوی  

دام بنا الزم است در محل مااز احداث کند و اتفاقاً موجب  سیب یوا  و ضواب  فنی کآ در استح
خسارت شود، ضام  است و اگر خسارت مستند بآ اشخاصی ریر از مالک شود، مانند مهندسان 

گیرد کآ عمل یادشده مسوتند  رب  ساختمان، ضمان از مالک منتفی و برعهدۀ کسی قرار میذی
رعایت اصول در استحدام بنوا و ایمنوی باشود، اموا بوآ علوت        بآ اوست. اگر احداث بنا یا دیوار با

 عوامل قهری، مثل سیل یا زلالآ سقوا کند و موجب  سیب شود،  ن شخص ضام  نیست.
 

 La chose interte et la chose en)  1شییء سیاکو و مرحیرو   

movement ) 
بی   ی ناشی از اشیا،و مسئولیت مدنقانون مدنی  1382 ۀماد 1در اعمال بند های فرانسآ دادگاه
با توجآ بآ عنصر فعال بودن شیء در بروز زیان، گیرند. ساک  و متحر  تمایا درنظر نمی یاشیا

ممد  است ای  تصور پی   ید کآ چنی  وصفی ناظر بآ حالت حرکت شیء است و در صوورت  
 ۀدرنتیاوآ، رابطو   ؛شده متوسل شود توان بآ عنصر یادشیء و بروز زیان، نمی و ثابت بودن توقف
زیورا   ،نودارد  یانطبواق  یخارج تیواقع با دگاهید  ی. اما اندرد احراز را ضرر و لآیوس  یب تیسبب

مدت توقف یوا میواان    مصادیقیشود. حتی در نقلیآ حادث می ۀاز وسیل ضرر در موارد متعددی
حسوب    ندوآ شویء   بوا دهد، مؤثر اسوت، یوا در موواردی    ای کآ حادثآ روی میحرکت در لحظآ

مثوال،   رایبو  .شود کآ شیء متوقوف اسوت  ایااد میضرر طبیعت خود متحر  است، اما زمانی 
کشوی  چراغ راهنمایی عبور عابران، ناگهان در وسو  محول خو     ۀی کآ با م حظیراننده خودرو

                                                           
 رام،  .4سواک ؛ جموع: سودان، سواکنون      .1کوار رفتوآ اسوت:    معانی بآای  ای عربی و اسم است و در ساک  واژه .1

ای عربی و اسم اسوت و عبوارت اسوت از:    (. متحر  واژه561،ص1385)الدتریسیتآ( ساک  )قیم،  .3حرکت بی
 (.115ص ،همانکننده، جنبنده، متحر  )سم فاعل تحر ، حرکتا
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شود و با فردی کآ با شتاب در حال عبور از خ  عوابر پیواده اسوت و بوا توقوف      شده متوقف می
تووان نقو    د. در ای  فورض نموی  زنکند و بآ وی  سیب میشود، برخورد میمی خودرو رافلگیر

زیورا بوا توقوف ناگهوانی ایو  وسویلآ و مسودود         ،خودرو را در ایااد حادثآ و ورود زیان نفی کرد
ای نسوبت  کشی عابران، ضرر بآ فعل چنوی  وسویلآ  هم در محل خ نمودن راه عبور عابران،  ن

ۀ رسد، توقف وسیلنظر میسیلآ هنگام بروز زیان متوقف است. پس بآهرچند کآ و ؛شودداده می
موتوری بآ معنای نفی نق  فعال  ن در ورود زیان نیست، بلدآ در هور موورد بایود نقو       نقلیۀ

 خوبی بررسی کرد و با دیودگاه کارشناسوی در خصووص تومثیر    چنی  وسایلی را در ایااد ضرر بآ
 ندوآ شویء    بوا در موواردی   ،دیگور طر ر، اظهارنظر کرد. ازوسیلآ در ورود ضر داشت  یا نداشت 

ای کآ با ، وسیلآ نقلیآ. برای مثالدر ایااد ضرر ندارد و فعال متحر  است، اما نق  پدید ورنده
شود کوآ بوآ علوت انحورا  و یوا      می روبروسرعت مااز در حال حرکت است، ناگهان با موتوری 

کنود و بوآ موتورسووار    ی برخورد موی یبا چنی  خودروسرعت زیاد کآ قادر بآ کنترل  ن نیست، 
متحر  است و ضرر در اثر برخورد موتور بوآ  ن   نقلیآ ۀ ید. در ای  حالت، وسیل سیب وارد می

   (.154-153ص ،1185 نقیب،زیان نیست ) ۀنقلیآ پدید ورند ۀایااد شده است، اما وسیل
، شویء سواک    1115ژوئ   11در موجب روی شعبۀ دوم مدنی دیوان عالی کشور فرانسآ بآ

تنها در صورتی ممد  است وسیلۀ خسارت باشد کآ ثابت شود وضعیتی ریرعادی یوا نامناسوب   
است و معموالً رویآ بر ای  است کآ در ای  حالت، « ساک »ای یک شیء داشتآ است. در شیشآ

یک عیب یوا   داشتآ است؛ یعنی وی باید وجود« کن  مثبت»دیده باید ثابت کند کآ شیء زیان
ای یوک  کند در شیشآوضعیت ریرعادی شیء را بآ اثبات برساند. دیوان عالی کشور استدالل می

دیده تنها بایود ثابوت کنود    شیء در حال حرکت بوده است؛ اگر شیء در حال حرکت باشد، زیان
کآ شیء در تحقق خسارت، دخالت مادی داشتآ است. در ای  صورت فرض بر ای  خواهود بوود   

 در توجیوآ (. 375- 372، ص1386ایفوا کورده اسوت )ژوردن،    « مثبوت »بوار  یء نق  زیانکآ ش
 اشواره  1112نووامبر   3فرانسوآ موور    توان بآ روی شعبۀ دوم مدنی دیوان عوالی کشوور    ن می
متری کآ بر روی زمی  و در یک راه خصوصی نصب شده باشد، اما  ن یک  ه  ده سانتی»کرد: 

کننود یوک وضوعیت    هوا از  ن عبوور موی   ستایی باشد کآ موتورسویدلت راه در امتداد یک راه رو
کند و هرچند کآ ساک  بوده، اما توانستآ است در ایااد حادثآ نقو  سوببی   خطرنا  ایااد می

 .«ایفا کند
کنند و معتقدند شویء،  دانان بی  سدون و ثابت بودن شیء، ارتباا برقرار میبعضی از حقوق
گونوآ  ی  معنا کوآ هویچ  آ اب ؛کآ در زمان وقوع حادثآ، ثابت باشدشود می شمردههنگامی ساک  

متحر  اسوت و صوفت    ۀبا  ندآ خودرو اساساً وسیل ،اساسای حرکت و فعالیتی نداشتآ باشد. بر
پیوندد، در حالوت  بار بآ وقوع میزیان ۀاگر خودرو در زمانی کآ حادث، بارز  ن عنصر حرکت است
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ی متوقف باشد و خوودروی  یاگر خودرو ال،مثبرای شود. ه میباشد، یک شیء ساک  شمردابت ث
در موردی کآ وسیلآ هنگام ورود زیان دیگری با  ن برخورد نماید، خودروی متوقف ساک  است. 

در حالت ریرعادی و نامتعار  باشد، هرچند کآ طبیعت شیء سدون و عدم تحر  است، اما بوا  
، 1175 دسووقی، ) شوود و متحور  شومرده موی   توجآ بآ نقشی کوآ در بوروز زیوان دارد، فعوال     

در ای  حالت، شویء پدید ورنوده ضورر اسوت و بوآ علوت وضوع         برخی معتقدند(. 264-261ص
وصف، اگر شویء  ای با. شوداستثنایی  ن )خارج از حالت متعار  بودن(، منشم ضرر محسوب می

 ،شومار  یود  فاعل بوآ  عامل و ،رسد در پدید  وردن ضررنظر نمیساک  در حالت طبیعی باشد، بآ
زیرا شرای  شیء در ای  حالت با پدید  وردن ضرر تناسبی ندارد. بوآ هموی  علوت، نقو  ایو       

شود. ای  توجیآ ناشی از واقعیت و تمکید حدم منطقی بر ایو   وسیلآ، ریرفعال درنظر گرفتآ می
عوار   مورد و ترتب حدم مسئولیت بر شیء ساک  منوا بآ داشت  وضوعیت اسوتثنایی و ریرمت  

مطلب در خصوص شیء در حال حرکوت نیوا صوادق اسوت.     ای  (. 155ص ،1185 نقیب،) است
در  ن از هور جهوت    و ریرمتعوار   ای  شیء، در طبیعت خود متحر  است و تصوور ریرعوادی  

شوود کوآ   حادثآ از شیء ذاتاً متحر ، فرض موی باشد. بآ همی  اعتبار در صورت بروز میسر می
ها در بوروز زیوان و   حال، حتی در ای  گونآ اشیا باید نق  و دخالت  ن ایبا .باشدمنبع ضرر می

 شرای  ایااد خسارت بررسی شود. برای مثال، درصورتی کآ حادثوآ ناشوی از خوودرویی باشود،    
بوآ   ن و یوا توقوف    حرکوت خوودرو   ضروری است کآ در زمان بروز حادثآ، شرای  خودرو، مسیر

اگر در ای  قبیل مووارد حرکوت بوآ صوورت طبیعوی و       د.شوصورت مناسب و یا نامناسب لحاظ 
اما اگر ای   ،موتوری ریرفعال است ۀمتعار  باشد و با ای  وصف ضرری حادث گردد، نق  وسیل

وسیلآ در مسیری ریرمااز تردد کند و یا مالک خودرو  ن را در مدان نامناسب )اعم از ممنوع و 
ها شوود و یوا دیود دیگور راننوده را محودود       ر خودرودیگیا محل مااز بآ نحوی کآ مانع حرکت 

را در حادثوآ   )فعال( سازنق  زمینآ یادشده ۀنماید( متوقف نماید، در صورت حدوث ضرر، وسیل
 (.  370ص ،1171 عامر،خواهد داشت )

نق  فعال یک شیء در وقوع ضرر و تحقق مسئولیت، با سدون یا تحر   ن شیء در لحظۀ 
بسا یک شیء سواک  کوآ در وقووع زیوان فعوال باشود،       ارد. چآوقوع خسارت، ارتباا مستقیم ند

دارندۀ  ن مسئول شناختآ شود و از طرفی شیء دیگر کآ متحر  اسوت، ولوی نقو  فعوال در     
متحر  و ساک  و فورض   یتفدیک بی  اشیاحدوث زیان ندارد، ایااد مسئولیت ندند. بنابرای  

 )سدون یا حرکت شیء( در هر حالت متحر  چندان کار مد نیست، بلدآ یمسئولیت برای اشیا
حدوم   ،. اگور ایو  عنصور احوراز گوردد     شودتمکید میو دخالت شیء در ورود زیان  عالبر نق  ف

. اسوت صورت، صدور حدوم بور برائوت نگهدارنوده ضوروری      د. درریر ای شومسئولیت مترتب می
دیوده  تووری و زیوان  مو ۀقاضی باید در هر مورد با لحاظ شرای  حاکم بر حادثآ و نقشی کآ وسیل
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-271ص ،1175 دسووقی، اند، نسبت بآ صدور حدم شایستآ اقدام نمایود ) در بروز حادثآ داشتآ
268.) 

قضایی در ای  قسومت مشوخص نیسوت،     ۀگذار و رویدر حقوق داخلی، هرچند موضع قانون
م نهو  ۀشوعب  48/10/87-1142 ۀشمار ۀموجب دادنامروی صادره از دادگاه بدوی کرمانشاه کآ بآ

 یعملوی و عینوی از مسوئولیت مودنی ناشوی از اشویا       ۀید شده است، نمونیدادگاه تادیدنظر تم
در مسیر  شدهنصبای بر اثر برخورد با تیر برق راننده. ساک  و بررسی عنصر دخالت در  ن است

تردد وسائل نقلیآ، متحمل  سیب جسمی و خسارت مالی شده است. بآ همی  علت، دعوایی بوآ  
در ایو  دعووا،    .خسارت شوده اسوت   ۀبرق کرمانشاه طرح گردیده و تقاضای مطالب ۀطرفیت ادار

جان، دست بوآ تحلیول   بی یدادگاه بدوی و تادیدنظر با تمسک بآ مبنای مسئولیت مدنی اشیا
طوور  شیء در بروز خسارت، خواهوان را بوآ   ۀ ورندنق  پدیدنشدن درنهایت، با احراز  ،قضیآ زده

سوبب  »و همچنوی   « عوال عنصور ف »دادگاه بدوی با تدیآ بر  اند.نمودهحقی قطعی محدوم بآ بی
خسارت بودن شیء و بیان ای  مطلب کآ تیور بورق )بوآ علوت سواک       « ۀوسیل»یا «  ورندهپدید

سببیتی بی  شیء و خسارت نبوده اسوت و  ۀ بودن( فاقد چنی  وصفی بوده و درنتیاآ هیچ رابط
حقوی نمووده   ی دولتی نیست، خواهان را محدوم بوآ بوی  مالک یا متول ۀبنابرای  مسئولیتی متوج

کننوده شویء و توصویف  ن درخوور تقودیر      هرچند دقت نظر دادگاه بدوی در نق  ایااد .است
 ۀاما ای  مطلوب در همو   .شیء ساک ، همیشآ نق  انفعالی دارد ،است، اما ظاهراً از دید دادرس

باید در هر موردی، قطع نظر از سدون و دادگاه  طور کآ بیان گردید،همان موارد صحیح نیست و
 ۀخصوص  ندآ نمایندد؛ بآکندقیقاً بررسی در وقوع خسارت شیء را  فعال یا حرکت شیء، نق 

دارد، تیر برق چند سال قبل از تعریض و په  کردن جواده نصوب   مربوطآ اع م می ۀقضایی ادار
ه، ضرورت داشت نسبت بآ تغییور  ده است. ای  امر، بیانگر  ن است کآ با توجآ بآ تعریض جادش

برق بوده است کآ در ایو  قسومت امووری     ۀادار ۀموقعیت مدانی تیر برق اقدام شود و ای  وظیف
ده اسوت. پوس   ورعمول نیوا  اقدامی بوآ  خصوصاما در ای   ،متناسب با تغییرات جدید اناام دهد

را از حالت انفعالی همی  تر  فعل و قرار گرفت  تیر برق در مدان نامناسب، نق  چنی  شیئی 
بنوابرای  بوا    .کند و درحقیقت ای  شیء مقتضی تشدید خسارت را فراهم کورده اسوت  خارج می
ت کارشناسی(، موضوع باید ئهی ۀ)با استناد بآ نظرییادشده خودروی  ۀاحتیاطی رانندپذیرش بی

فیتی کوآ  و نسبت بآ تقسیم خسارت بآ کی شوددیده و فعل دیگری بررسی در قالب تقصیر زیان
 ،1314، زادهر معلوی د )گورد اظهوارنظر   ،انود اولیآ خود اع م کورده  ۀت کارشناسی در نظریئهی
 (.102ص
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 ˊLa chose conduit par lعدم لزوم کنررل شییء از سیوی انسیان )   

homme) 
شود کآ تحت اداره و هودایت انسوان عمول    شده از سوی انسان شمرده میشیء هنگامی کنترل

قوانون مودنی فرانسوآ، فرقوی      1382موادۀ   1ت مدنی ناشی از اشیا و اعمال بند کند. در مسئولی
ترتیوب، بورای تحقوق    ایو  میان ایندآ شیء از جانب انسان کنترل شده یا نشده باشد، نیست. بآ

مسئولیت ضرورتی ندارد فعل اشیا تحت اداره و هودایت انسوان بووده باشود. هموی  کوآ ارکوان        
زیان حاصل ناشی از فعل شیئی باشد کآ با فعول انسوان عمول    مسئولیت مدنی جمع باشد، چآ 

کند. همچنی  در مسئولیت نموده است و چآ بدون اعمال فعل انسان باشد، ایااد مسئولیت می
همان قانون در ایاواد مسوئولیت نگهدارنوده، فرقوی نودارد       1385ناشی از فعل حیوانات و مادۀ 

 (.Viney, Jourdain, 1988, p.609-610یا خیر )حیوان از جانب انسان بآ حرکت در مده باشد 
تووان بوآ رای   در رویۀ قضایی کشور فرانسآ نیوا هموی  مطلوب صوادق اسوت؛ ازجملوآ موی       

اشاره کرد کآ در اعموال   1172مآ  40شده از شعبۀ دوم مدنی دیوان عالی کشور در تاریخ صادر
حرکت در موده باشود یوا نوآ،      قانون مدنی، بی  ایندآ شیء از سوی انسان بآ 1382مادۀ  1بند 

، 1385تفدیدی قائل نشده )اعمال در خصوص زخم ایاادشده بور اثور ضوربۀ چنگوک( )ژوردن،     
وجآ نپذیرفتآ است کآ میان فعل مستقل شیء )مانند دسوتگاهی  هیچ( و رویۀ قضایی بآ148ص

ولوآ  کآ منفار می شود( و فعل شیئی کآ از سوی انسان بآ کوار انداختوآ شوده اسوت )مثول گل     
ژانودور  بوآ  مشوهور   پرونودۀ دیوان عالی کشور فرانسآ در شلیک شده تفنگ( تفدیک قائل شود. 

دیگور،  عبوارت . بوآ وند، قائول نشود  انسان کنترل ش از جانباشیا و حیوانات ضرورتی دربارۀ ایندآ 
تواند موجب مسوئولیت کسوانی   می ،انسان هم کنترل و اداره نشده باشد از سویحتی اگر شیء 

د. کرواژگون و زخمی  ی کودکی را، کامیونگفتآپی  ۀها را در اختیار دارند. در پروندآ  نشود ک
خسوارت کورد. دادگواه     ۀکامیون مطالب ۀ، از نگهدارند1382 ۀماد 1با استناد بآ بند  کود  مادر

 ۀاز اعمال قانون با ای  درخواست بآ دلیل ایندآ شیء در لحظ (Besanson) تادیدنظر بسانسون
قانون  1384 ۀو استدالل کرد کآ تنها ماد خودداری،« با دست انسان عمل کرده است»رت خسا

 ۀفوریو  13در  شوده تشودیل شوعبات   توانود اعموال شوود.   افعال انسان است، می بارۀمدنی کآ در
ضرورتی ندارد شویء از سووی   قانون مدنی،  1382 ۀماد 1در استناد بآ بند  ندید کردیتم ،1130

ای  قضایی،  ۀترتیب در رویای ( و بآCathelineau, 2013, p.8-10)ر مده باشد حرکت دانسان بآ
قوانون مودنی    1382 ۀمواد  1. درنهایت بند ه استاصل مسئولیت مدنی ناشی از اشیا معرفی شد

مسوئولیت بور   اولیوۀ  اشیا اعموال گردیود. فورض     ۀهم خصوصفرانسآ، در حوادث رانندگی و در 
خساراتی کآ بآ دیگری  دلیلجان تحت نگهداری انسان بآ بی یامبنای ای  بند در خصوص اشی
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و تحقوق نیوافت  مسوئولیت     قاهره و سبب خارجی ریرقابل انتساب بوآ وی  ۀبا اثبات قو ،زندمی
 (.Ibid, p.11شود )، منتفی نمیدارنده

ها در صدور احدام مسوئولیت، بوآ ارکوان مسوئولیت     در حقوق ایران، در رویۀ قضایی، دادگاه
نی و شرای  وقوع ضرر توجآ خاصی دارند. اگر شیء موجب خسوارت از سووی انسوان اداره و    مد

ها حدم بوآ  هدایت شده باشد یا فعل شیء بدون مداخلۀ فعل انسان موجب خسارت شود، دادگاه
قوانون مسوئولیت    4و  1قانون اساسوی، موواد    20و  167جبران خسارت خواهند داد، زیرا اصل 

قانون مدنی و نیا اصول حقووقی، ازجملوآ اصول الضورر و الضورار فوی        332و  333مدنی، مواد 
االس م و لاوم جبران کامل زیان، در توجیآ ای  موضوع است کآ زیان حاصل باید جبران شود و 

بار ناشی از شیء، شورا جبوران خسوارت مقورر نشوده      هدایت و ادارۀ انسان در ایااد فعل زیان
هرگواه شویئی کوآ توسو  انسوان یوا       » دارد: می کآ بیان میقانون ماازات اس 218است. مادۀ 

کننوده ضوام  دیوآ    گردد بآ نحوی از انحاء موجب جنایوت گوردد، حمول   وسیلۀ نقلیآ حمل می
صراحت بر ای  موضوع تمکید کرده اساس، حقوق ایران نیا بآای ، مؤید ای  مطلب است. بر«است
 است.
 

 نریجه
 ور اسوت. در لواوم جبوران کامول خسوارت تردیودی       ئولیتفعل اشیا در کنار فعل اشخاص مس
تواند شخص را در معرض مسئولیت قورار دهود. مسوئولیت    تیست. دارا یا نگهدار بودن شیء می

رو مطالعۀ اوصا  اشویا  ای مدنی ناشی از اشیا در طول زمان مورد توجآ وگسترش قرار گرفت، از
(، 1802تصویب قوانون مودنی فرانسوآ )سوال     در ایااد مسئولیت، دارای اهمیت است. در زمان 

(، بوآ علوت   1386هوا ) ( و سواختمان 1385گذار فق  بآ دو گونوآ اشویا، یعنوی حیوانوات )    قانون
موادۀ   1ها توجآ نمود و مسوئولیت ناشوی از فعول اشویا را در بنود      گستردگی خسارات جانی  ن

ون مدنی بآ مسئولیت ناشوی  قان 333و  332گذار در مواد گنااند. در حقوق ایران، قانون 1382
توانود  ها پرداختآ است. بیان اوصا  اشیا در شناخت بهتر مسوئولیت موی  از حیوانات و ساختمان
ها، در حقووق کشوورها،  رای قضوایی و دکتوری ، تموایا میوان اشویای        مؤثر باشد. در طول سال

 ایاواد  ل را درخطرنا ، ساک  و متحر ، منقوول و ریرمنقوو  جان، خطرنا  و ریردار و بیجان
دانوان پذیرفتنود در   اندکآ با مطالعۀ دقیوق  ن، حقووق  ء مطرح کردهشی فعل از ناشی مسئولیت

ایااد مسئولیت ناشی از فعل اشیا، ای  تمایا اهمیت و تومثیری نودارد و لاوموی نودارد شویء از      
رای اسوتخراج  ای باشد بو رود ای  مطالعآ مقدمآجانب انسان هدایت و اداره شده باشد. انتظار می

 میا با مراجعآ بوآ ایو  قواعود و اصوول     سایر قواعد در حقوق مسئولیت مدنی، تا در موارد تردید
 کلی، جبران کامل خسارات بهتر تممی  شود.
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