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Abstract:
The development of today's human needs and the remarkable progress of
knowledge and the construction industry have made the legal relationships
between the two groups of owners and building makers more tense and more
complex, and along with the ease and prosperity of public life and residence
in luxurious buildings, creates High dangers and duplicate responsibilities. A
look at the damage caused by the work of designers, architects, supervisors,
engineers and construction executives of small and large projects shows that
the failure to observe the necessary standards in one side and efforts for
gaining more profits, in the other side, puts the builders in trouble and
ignorance and has caused damage to owners , And for this reason,
contemporary legal systems have put on the protection of the lost as one of
the most important tasks on the agenda and in various ways seeks to find the
proper solution and formulate binding rules and effective regulatory steps
have been taken in this respect. But there is always this ambiguity that What
is the type and basis of civil liability of building builders and to what extent
this responsibility is capable of compensating for damage. The fact is that in
this area there is no significant difference in the law of the unity of thought
and the established framework in the legislative system of countries and
legal doctrine. Some of the discussed systems names the responsibility
(guarantee) and its basis the risk theory, and some others believe that
creators have strict and sole responsibility and some proportionate to the
amount of the fault know it differently and for this type of responsibility,
they have determined a certain territory.
Keywords: civil liability, building builders, sole responsibility, fault,
compensation.
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چکیده
توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرتآور دانش و صنعت ساختوساز
موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان ،روزبهه-
روز پیچیههدهتههر دههود و بههه مههوازات ای ههاد رفههاه در زنههدگی دمههومی و سههکونت در
ساختمانهای م لل و مرتفع ،خطرات و مسهوولیتههای ماهادفی را بهه همهراه آورد
نگاهی به خسارات نادی از دملکرد دوامل ساختوساز پروژههای سهاختمانی نشهان
میدهد ددم ردایت نظامات و استانداردهای الزم از یک سو ،و تهش جتهت تیلهیل
منافع بیشتر از سوی دیگر ،سازندگان ساختمان را در معرض ملادیق تقلهیر قهرار
داده و زمینهها و اسباب ورود زیان به مالکان را پدیدار نموده است بهه همهیج جتهت،
نظامهای حقوقیِ معاصر حمایت از زیاندیده را بهدنوان یکی از وظایف خطیهر ،بهیش
از پیش در دستور کار خهود قهرار داده و بهه انیهات م تلهف در صهدد هارهاندیشهی
مناسب و وضع قوادد الزامآور برآمدهانهد در ایهج رهگه ر ،گهامههای تقنینهیِ مهی ری
ات اذ دده است اما همواره ایج ابتام بهاقی اسهت کهه نهوم و مبنهای مسهوولیت مهدنی
سازندگان ساختمان کدام است و ایج مسوولیت تا ه میزان قادر به جبهران خسهارت
است واقعیت آن است که در ایج حوزه از حقوق ،وحدتنظر و ار وب تعییجدهدهی
یکسانی در نظام تقنینی کشورها و دکتریج حقوقی وجود نهدارد برخهی از نظهامههای
مورد بیث ،نوم مسوولیت را تاامنی و مبنای آن را تووری خطر ،برخهی دیگهر بهرای
سازندگان مسوولیت میض قائلاند و بعاهی نیهز متناسهب بها میهزان تقلهیر ،آن را
متفاوت و برای ایج نوم مسوولیت ،یک قلمرو مش ص و آمره مقرر نمودهاند
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واژگان کلیدی :مسوولیت مدنی ،سازندگان ساختمان ،مسوولیت میض ،تقلیر ،جبران
خسارت
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مقدمه

رنابط اجتموسعی ،سیوی ی ن ا تصوسقی جیامو متتنوا از یوک وی ن تی و قیسزتوسی
شهرقشینی ن صن تی میجب شدم ا ت رنزب رنز قامن مسئیلیت مدقی اشتسص گسوترقمتور
شیق ن اصیل ن یاعد مسئیلیت مدقی رفت رفت بور رنابوط سیوی ی اشوتسص وسی افلنود ن
کسقین بسیسری از مبسسثس ن منس شوس سیوی ی ورار گیورق ن شومیل ن از سیوید مودقی ن
صیصی فراتر رنق ن ب سیید عمیمی ن شهرقشینی قیز تسّری یسبد .از یی قی ور ،تودابیر
سقیق ذار قر را تسی سمسیت ترچ بیشتر از زیسنقیدم ن ت ش جهوت جبوران ضورر ن ورار
قاقن شتص زیسنقیدم قر می یت بل از زیسن ،کسر را بور متیلّیوسن ن سیی وداقسن وتتتور
کرقم ا ت.
یلی از مهمترین قغدغ تسیی ک قر جیام امرنزی ن ک نشهرتس مبسسث عدیودمای را
قر سیزم مسئیلیت مدقی ب

یق ا تصسص قاقم ا ت ،مسئیلیت قسشی از عمنلرق طراسوسن،

مهند سن ،سزقدگسن ،پیمسقلسران ،قسظران ن تهی کنندگسن تجهیوزا ن تی یسوس

وس تمسقی

قر میسبل مسللسن ا ت.
مسلک عرص  ،بس اق یسق رارقاق س ت پرنژم ،کسر را ب مهند سن فنی ناگذار میقمسید تس
بس طراسی ا تسقدارق ن ب کسرگیری عنیا ن فنین سرف ایِ رنز ن تمچنوین ا وتاسقم از مصوسل
منس ب ،محل لیقتی برای رامش ن

سیش یق ن سقیاقم تهی کند ن یس ملوسن تجوسری

را برای کسبنکسر بنس قمسید؛ امس گستی قر تیسبل ن ت وسر

منوسف ن ویقاگری ن گوستی بوس

اتمسل ن هلاق سری ،ابنی ن مستحدثستی را تحییل میگیرق ک قیری قمیپسیود بوس تتریوب،
قیص تی یسس  ،عییب مت دق ،مصسل قسمنس ب ن یس عدا املسن بهرمبرقاری مت سرف میاجو
میشیق .قر این رت ذر ،از قظسا تینینی ن ضوسیی اقتظوسر سمسیوت ن قهسیتوسً الوزاا عوسم ن بو
جبران سسرا نارقم را قارق.
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این مهم ،از ق سم قظساتسی سیی ی م سصر ،مغایل قمسقدم ن تر کداا بنس ب فرا یر
سیی ی متبیع ،یاقین ن میررا ماصّل ن جسم ی را نض ن تدنین قمیقماقد.

یستم 

قر این میسن ،بر ی مسئیلیت مدقی سزقدگسن را مبتنی بر تیصیر ن ب ضی مسئیلیت قوسن
تس سدنقی ق ت از سمسیت سزقدگسن کشیدماقد ن قسن را طرف ییتور مویپندارقود ( .ل
محمد65 1389 ،؛ ایزاقنی)42 1389 ،
قر این میسل  ،ضمن برر ی قظساتسی سیی ی م سصر ،میوررا کشویرتسی سویزم نویج
فووسرا از جمنو کوور ،کییوت ،عووراد ،عربسووتسن ،امووسر متحوودم عربوی ن بر وی قی وور از
کشیرتسی ا

می تمسقند ایران ن مصر میرق برر وی ورار گرفتو ن عو نم بور ن ،سیوید

کشوویرتسی مکوورد قر قن قظووسا سیووی ی رنمویژرمنوی ن کووسمنال از بیول ،فراقسو  ،لموسن،
یئیس ن اق نیس میرق مکسل تکبییی نا و شودم ن قر قهسیوت ،قتوسیج سسصول از پو نتش
مذکیر قر پسیسن میسل تبیین شدم ا ت.
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را ب مسئیلیت محض ن گرنتی قیز بس شد ن سدّ بیشتری ب سمسیت زیوسنقیودم مودم ن

 .1مفاهیم
 .1-1مفهوم مسئولیت مدنی

یلی از اصیل بنیسقی عنم سیید ،لزنا جبوران ضورر ا وت .ایون اصول ،یلوی از مبوسقی
ا س ی ن فنسا نجیقی مسئیلیت مدقی ا وت .الزاموی کو بورای تور شوتص نجویق قارق،
رعسیت یک ری یاقین ن میررا ا ت ن ب تمین جهت تر کس ب قی ری ضورری نارق
کند قسچسر بسید قرصدق جبران ن بر ید .اضرار ب قی ری ،از قیربسز مذمیا ن قسپسند بیقم ن
تم اقیسن الهی ن را قلیتش کرقماقد .قین مبین ا

ا ،سرمت اضرار ب غیر را بس یوس ن

اسسقیث متتنا تشدار قاقم ا ت؛ تس جسیی ک سعودم الضورر مسوتند فیوی قهوی اضورار بو
قی ران ن ضرنر جبران سسر را تبیین میکند .بنسبراین تر کس قر قتیج بویاستیوسطی،
هلاق سری ن ب طیر کنی قر اثر تیصیر ،سسرتی ب قی ری نارق کند مسئیل جبران زیوسن
نارقم میبسشد .از این رن ،قر تر میرق ک شتص قسگریز از جبوران سوسر قی وری بسشود
میگییند قر برابر ان «مسئیلیت مدقی» قارق .بر مبنوسی ایون مسوئیلیت ،رابکو قِینوی نیو مای
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میسن زیسنقیدم ن مسئیل جبران سسر پدید می ید؛ زیسنقیدم طنبلوسر ن شوتص مسوئیل،
بدتلسر محسیب میشیق ن میضیع بدتی ،جبران سسرتی ا ت ک ب طیر م میل بوس قاقن
پیل اقجسا میپذیرق( .کستیزیسن)10 1370 ،

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

 .2-1سازندگان ساختمان

سزقدگسن س تمسن ،مجمیع ای از اشتسص سیییی یس سیی ی ا ت ک قر امر س ت-
ن سز بنس ن مسوتحدثس از بیول طراسوی ،قیشو کشوی ،م موسری ،مهند وی ،اجورا ن قظوسر
مشسرکت قاشت ن بس اق یسق رارقاق میسط کسری بس مسلک ن یس قمسیندم ان ،عمنیس اسداث بنوس
را طبق میررا مربیط ب عهدم میگیرقد.
مستنبط از یاقین ن یینقسم تسی قظسا مهند ی ،مهند وسن قارای پرناقو اشوتغسل بو کوسر
مهند ی از بیل کسرقانتسی فنی ن م مسران تجربیِ قارای پرناق اشتغسل بو عنویان اشوتسص
سیییی ن شرکتتس ،مؤ سس  ،وسزمسنتوس ن قهسقتوسی عمویمی یوس صیصوی قارای پرناقو
اشتغسل ب عنیان اشتسص سیییی کو بورای اقجوسا ودمس مهند وی قارای مجویز م تبور از
مراج ذیص د (نزار مسلن نشهر سزی) بسشوند ،بتشوی از عیامول وسزقدم وس تمسن
محسیب میشیقد .ع نم بر ن ،مهند سقی ک قارای پرناق طراسی ن اجرا تستند میتیاقند
قر زمرم سزقدگسن س تمسن ب ف سلیت طراسی ،قیش کشی ن اجرا مبوسقر قمسینود .بنوسبراین
ب مجمیع عیامل اقسسقی ک فر یند س تن سز را از طراسوی فضوس ،قیشو کشوی ،اقتتوسب
مصسل مهند ی سزم ،برقسم ریزی تزین  ،س ت فنسنری ،اجرا ،قظسر ن کنترل را بر عهدم
قارقد ،سزقدگسن س تمسن گات میشیق.
قر غسلب سیید کشیرتسی مکرد ،منظیر از سزقدگسن ،کنیو اشتسصوی تسوتند کو قر
س تن سز س تمسن ق یل میبسشند .بنوسبراین شورکتتوسی تی و ن عموران ،پیمسقلوسران
ق ت انل ن قنا ،طراسسن ،تر یمکنندگسن قیش تسی س تمسقی ،م موسران ،مهند وسن قوسظر،
مهند ووسن عمووران ،مهند ووسن تی یسووس ملووسقیلی ن اللتریل وی ،تهی و کننوودگسن مصووسل ن
تجهیزا قر زمرم سزقدگسن س تمسن ب سسسب می یند ن بسلتب  ،مشمیل میوررا مربیطو
ن مسئیلیتتسی قسشی از ف ل یس ترک ف ل یق میبسشند.
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بس تیج ماهیا تبیینشدمی مسئیلیت مدقی ن بسزشنس ی ماهیا سزقدگسن س تمسن،
وتسقدارقمتسیی -
تیان گات تر کداا از عیامل وسزقدم وس تمسن قر چهوسرچیب میوررا ن ا
مربیط  ،قر میسبل مسلک (طرف ورارقاق) مسوئیل جبوران سوسرا نارقمی قسشوی از عودا
از این رن ،بس تحیق شرایط ن ا بسب مسئیلیت مدقی ،سزقدگسن س تمسن ب عنیان عسمول
زیسن ،منزا ب جبران سسر نارقم ب زیسن قیدم میبسشند.
 .2مسئولیت مدنی سازندگان در حقوق اسالم

قر قظسا سیی ی ا

ا ک مبتنی بر شری ت الهی ا وت ،اصویالً ترگیقو ضورر ن اتو ف

مسل اعم از عمدی ن غیرعمدی ،قهی ن قاوی شودم ن مرتلوب ،ملنوا بو جبوران سوسرا
نارقم ا ت .بنسبراین قر نمرن سیید ا

ا ،ترگسم سزقدگسن س تمسن بوس اجورای ت هودا

یق میجبس تضرر مسلک را فراتم نرقد ،عمل قسن از سیث سلم تلنیاوی« ،سوراا» ن از
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رعسیت قظسمس سرف ای یاتد بیق.

جهت سلم نض ی ،میجب «ضمسن» ا ت ن اثر قسشی از ن الزاا سزقدگسن ن میسط کسران
ب جبران زیسن نارقم یاتد بیق؛ زیرا این بیل ا دامس قر نا میجب نرنق ضرر قوسرنایی
ا ت ک ب قلیل یءا تاسقم از سق ،بر مسلک تحمیل میشیق .از این رن ،بس قر قظور گورفتن
قای نرنق ضرر ،چنین ا دامی ممنیع ن ضمسن نر ا وت( .میورزای موی ،1427 ،ج987 2؛
شیخ اقصسری ،ج)47 2
صرفقظر از ا تثنسئس نارقم ،سیی داقسن کشیرتسی ا

می قیز م تیدقد ترگسم شتصی

قا م ییل قاشت بسشد ن ب منظیر جنیگیری از ضرر یق ا داا کند ،امس تصرف نی تجوسنز
از سدنق مت سرف بسشد ،ا داا ان مضر تشتیص قاقم میشیق ن تمین امور ،تیصویر محسویب
میگرقق؛ زیرا تجسنز از سدنق مت سرف تمسقس ت بیر قی ری از تجسنز از رفتسر اقسسن مت وسرف
ا ت ن تمین ا داا قر قایرم تیصیر رار مویگیورق .بو تموین منس وبت ،مویتویان وسزقدم ن
عیامل س تن وسز را قر میسبول مسلوک مسوئیل جبوران سوسرا نارقم قاقسوت (صواسیی،
 .)187 1393بنسبراین ترگسم ا دامس مهند سن طوراد ،وسزقدگسن ،قوسظران ن قی ور عیامول
س تن سز بس عمنیس

سزقدگسن قی ر قر تمسن شورایط میسیسو شویق ن م نویا گورقق کو
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رفتسر قسن سرج از مت سرف بویقم ،ضوسمن ا وت؛ ترچنود کو

ویءقیتی بورای نرنق ضورر

قداشت بسشد.
از این رن ،مکسبق یاعد پذیرفت شدم قر سیزم مسوئیلیت مودقی ،نجویق ضورر ،قر کنوسر

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

ارتلسب ف ل یس ترک ف ل زیسنبسر ن تمچنوین رابکو
نارقم ب مسلک،

وببیت بوین رفتوسر وسزقدگسن ن ضورر

عنصور تحیوق مسوئیلیت را تشولیل مویقتود ن قر قتیجو  ،عمنیوستی کو

میجب قیص قر امیال یس منا ت مسونّمِ از ق وتقاقمشودمی مسلوک گورقق میجوب ضومسن
سزقدگسن یاتد بیق.
قر سیییت ،ضرر مسلی ک ب نا ک ف ل یس ترک ف ل پیمسقلسران نارق میشویق ،مملون
ا ت قر اثر تنا کنی یس جزئی مسل ن یس فی منا ت بسشد .ب عنیان مثسل ،ترگسم سزقدگسن
س تمسن ،ب طیر مستییم یس غیرمستییم مسلی از امیال مسلک را از بین ببرقد یس بدنن تیجو بو
اصیل فنی ن سرف ای ن یس ا تسقدارقتسی شهر سزی ن م مسری ،وس تمسن چندطبیو ای را بنوس
قمسیند ن پس ،بتشی از س تمسن ب قالیل مذکیر فرن ریزق ،متیلیسن س تن وسز مسوئیل
جبران سسر نارقم یاتند بیق .زیرا ف ل زیوسنبوسر ان ی نوی عودا رعسیوت ا وتسقدارقتسی
مربیط  ،مستییمسً میجب نرنق ضرر ب مسل مت نق ب مسلک شدم ا ت .ع نم بور ن ،مملون
ا ت ا دامس

سزقدگسن ،میجب فی منا ت مسلک گرقق؛ ب قحیی ک اگر امویر جوسری

ب رنال عسقی پیش می رفت مسلک ب چنین منا تی قسئل می مد؛ زیرا منا توی کو برسسوب
جریسن عسقی امیر ن ب استمسل یی کسب میشد ،از ق ت رفت ن مسلک قسبت بو تحصویل
ن محرنا شدم ا ت .ب قظر میر د قظسا سیی ی ا
ضرر تنیی میکند ن بس بر راری رابک
ملنا ب جبران سسرا مربیط

ببیّت بین ا دامس

ا ،این محرنمیت از منا ت مسونّم را
سزقدگسن ن زیسن نارقم ،پیمسقلسر

یاتد بیق .ب تمین جهت ،بر ی از فیهوس بوس تمسوک بو

سعدم الضرر ،فی منا ت را ب عنیان یلی از مصوسقیق تنوا موسل سبول مکسلبو مویقاقنود.
(طبسطبسیی1417 ،د ،ج)263 2
سقین مدقی مصر ک منب میدمستی سیید مدقی مصور محسویب مویشویق ،از یوک وی
منب ث از سیید ا
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می ن از یی قی ر برگرفت از سیید فراقس ا وت؛ اموس قر قهسیوت بور

ا سا بند ( )2مسقم ( )1سقین مذکیر ،شری ت ا

می قر اجرا ن تاسیر سقین قیوش بسوزایی

قارق ن ب تمین جهت قر صیر لی وسقین ،قاقرا
ملنوا ا وت بو ا تضوسی اصویل 
سسکم بر شری ت ا می ،سلم صسقر قمسید( .قیری)13 1392 ،
فصوول انل از بتووش وویا ای ون ووسقین ،ب و وورارقاق کووسر ن رنابووط پیمسقلووسر ن کسرفرمووس
تضمین کیایت میاق ن مصسل را تبیین ن میرر میقارق «ترگسم پیمسقلسر مت هد ب تهیو مویاق
کسر ب طیر کنی یس جزئی بسشد ،مسئیل کیایت ن تضومین ن قر بوسل کسرفرمس وت» .یلوی
قی ر از مسئیلیتتسی پیمسقلسر ن سزقدگسن س تمسن ک قر این سقین پیشبینی شدم ا ت،
مسئیلیت قر اص د رنش صوحی کوسر ن رفو م سیوب ا وت ن ترگوسم پیمسقلوسر قتیاقود یوس
قتیاتد رنش کسر را اص د قمسید ن یس عییب س تن سز را مرتا کند ،کسرفرمس بدناً می-
تیاقد ب ا تنسق مسقم  209تمسن سقین ،بدنن تحصیل سلم قاقگسم ،ب تزین پیمسقلسر ،کوسر را
ب قی ری ناگذار ن قسبت ب اجرای ت هد ا داا کند ن ترگسم اص د عیویب قسشوی از رنش
کسر غیرمملن گرقق ،کسرفرمس میتیاقد بدنن قیسز ب اعکسی مهنوت ،ورارقاق را فسوخ قمسیود.

ربرسی تطبیقی مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان رد حقوق اسالم و نظاماهی حقوقی رومیژرمنی و کامنال

ا تصسص یسفت ا ت .قر موسقم  648وسقین موذکیر ،مسوئیلیت میسط و کوسر را قر صویص

(بند  2مسقم )650
قلت سبل تیج ن ا وت کو عیامول ن وسزقدگسن وس تمسن اعوم از مهنودا م موسر ن
پیمسقلسر ،ب طیر تضسمنی برای مد قم سل ،مسئیل تر گیق

رابی ن م سیب کنی ن جزئوی

س تمسن یس کسرتسی قایمی اسداثی یق یاتند بویق .بنوسبراین قامنو مسوئیلیت وسزقدگسن
س تمسن شسمل عییب س تمسن ن مستحدثستی قیز میشیق ک ثبس ن امنیت بنس را قر م ر
کر رار میقتد ( .نهیری)190 1964 ،
سقیق ذار مصر قر زمینو تبیوین مسوئیلیت مودقی وسزقدگسن وس تمسن ،از مبنوسی فیهوی
سعدم الضرر ا تاسقم قمیقم ن قر بر ی میارق ،از قیدگسمتس ن میررا

وسقین مودقی فراقسو

قیز بهرممند شدم ا ت ن ب منظیر ایجسق قظوم عمویمی ن جنویگیری از ترگیقو

یءا وتاسقم

استمسلی قر س تن سزتسی شهری ،میررا تدنینشدم را مرم اع ا مویقارق ن ترگیقو
تیافق بر

ف ن را کسنلمیلن تنیی میقمسید .چنسن کو موسقم  653وسقین موذکیر میورر

میقارق «تر شرطی ک صد ن ،م سف کرقن مهندا م مسر ن پیمسقلسر از مسئیلیت بسشود،
بسطل ا ت» .بنسبراین میسط کسر ن مسلک س تمسن قمیتیاقنود قر صویص قویع مسوئیلیت،
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قامن ن ن تمچنین مد زمسن تضمین قم سل

س تمسن ،تیافق میثری بستم من ید قمسینود ن

یس یلی از قهس شرطی را بر قی ری تحمیل کند؛ زیرا بس اع ا مرم بیقن میررا مربیط بو
مسئیلیت مدقی سزقدگسن ن ب لحسظ ساو قظوم عمویمی ن ثوسر زیوسنبوسر ن قر سویاقث

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

غیرمتر ب از بیل زلزل  ،چنین تیافیی فس د نجستت سقیقی محسیب یاتد شد.
قر سیید کشیرتسی سیزم نیج فسرا ک از یک ی متیثر از قظسا سیی ی ا و ا ن از
یی قی ر قیدگسم قظساتسی سیی ی کسمنال ن رنمیژرمنوی را قیوز مود قظور ورار قاقماقود،
میررا

سبل تیمنی نض شدم ا ت.

قر کشیر کر ب لحسظ سجوم وس تن وسزتسی مودرن ن نجویق پیمسقلوسران وسرجی،
ضمن رعسیت اصیل ن یاعد بنیسقی شری ت ا
میررا

ا از بیل ،سعدم الضرر ،تسبیت ن اتو ف،

تت یراق ای را نض قمیقم ا ت؛ چنسنک سقین مودقی ایون کشویر قر موسقم 711

میرر میقارق «مهندا م موسر ن پیمسقلوسر بورای تور سوسرتی کو قر طویل قم وسل بورای
س تن سزی ک اقجسا قاقماقد پیش ید ،ضوسمن مویبسشوند؛ اعوم از ایون کو ریوزش کول
س تمسن بسشد یس ریزش بتشی از ن »....
قر فراز قی ری از مسقم مذکیر ،ستی سوسرا قسشوی از سوتبویقنِ زموین یوس عیویب
تی یسس را قیز مشمیل ضمسن میقاقد ن اع ا میقارق « ...این ضمسقت قر صیص رابی
ب قلیل مشللقاربیقنِ زمین ،یس قر صیرتی کو کسرفرموس ویق اجوسزم تی یسوس م یویب را
قاقم بسشد قیز صدد میکند .تمچنین ضمسقت شسمل س تمسن ن تی یسس کو قارای عیویبی
بسشد ک ا تحلسا ن ایمنی ن را تهدید کند قیز یاتد بیق»...
از قجس ک مملن ا ت تر بتش از س تمسن از بیل تهی قیشو  ،طراسوی ،قظوسر ن یوس
قصب تی یسس ن تجهیزا ب یک یس چند مهندا ن یس شرکت مهند ی ناگذار گرقق ،لوذا
ب ا تنسق میاق  712ن  713سقین مذکیر تر کداا ضسمن ا دامس ن شییم اجرای ت هود ویق
تستند ن ع نم بر ن ،ترگسم عییب مذکیر قر بسزم زمسقی قم سل بنوس بور اصویل وس تمسن-
سزی شلسر گرقق ،پیمسقلسر مربیط قر میسبل مسلک مسئیل جبوران سوسرا نارقم موی-
بسشد ن شرط م سفیت از مسئیلیت مویرق پوذیرش قتیاتود بویق؛ چنوسن کو موسقم  715وسقین
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مذکیر میرر میقارق «شرطی ک بسعث م سفیوت
مهنودا یوس پیمسقلوسر از ضومسقت بسشود یوس 
بسعث کستش ضمسقت شیق ،از قرج اعتبسر س ط ا ت».
سقین مدقی عراد قیز تمسی بوس وسیر کشویرتسی سویزم نویج فوسرا ،مسوئیلیت مودقی
کستش ضمسقت ان شیق بسطل ن کسنلمیلن میقاقد.
از سیث تحنینی ،قر یاقین میرق بحوث «لوزنا جبوران سوسر » بو عنویان یوک اصول
بنیوسقی پذیرفتو شوودم ا وت؛ امووس بو جووز بر وی مویارق ا ووتثنسیی ،مویتوویان گاوت ،سیووید
جدیدکشیرتسی عربی بس نارق کرقن ماهیا غربی «تیصیر» قر قظسا مسوئیلیت مودقی ارتبوسط
یق را بس فی

نّتی ا

می ک کرقماقد؛ امس ب رغم قچ گاتو شود ،بو قظور مویر ود قر

یاقین کشیرتسی مذکیر مسئیلیت عینی ک منب ث از قظری

کور ا وت مویرق تیجو ورار

گرفت ن قر تر سسل ،عسمل زیسن را منزا ب جبران سسر زیسنقیدم میقاقند.
ع نم بر ن ،بر

ف سقین مدقی کر ،سقین مدقی عوراد قر سومت ا یور موسقم ،871
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مهند سن س تمسقی را پذیرفت ن تر گیق شرطی کو بسعوث تبرئو مسوئیلیت پیمسقلوسر ن یوس

میرر میقارق «...اگر تر یک از مهندا یس پیمسقلوسر قسوبت بو قیوص پویش مودم قر کوسر،
مسئیل بسشند تر قنی قهس ضسمن تستند» .لیلن قر مسقم  872اع ا می قارق «اگر تشوتیص
قاقم شیق ک عییب س تمسن ب قلیل ا بسبی بیقم ک تن سا اسداث س تمسن سبل پیشبینی
قبیقم ،ضمسقت مذکیر قر مسقم پیشوین از مهنودا ن پیمسقلوسر برقاشوت مویشویق» .بنوسبراین،
مسئیلیت تضسمنی پذیرفت شدم قر مسقم  871ب ا تنسق مسقم  872سبل رف میبسشد.
قر این سقین ،تودف از ایجوسق مسوئیلیت تضوسمنی بوین کسوسقی کو قر نرنق سوسر
ق سلت قاشت اقد ن ا ت ک زیسنقیدم برای نصیل سسر ب چند مدیین املوسن رجویع
قاشت بسشد ن کمتر بس اعسسر مسئیالن رنبرن شیق.
سقین م سم

مودقی اموسرا متحودم عربوی ،قیوز بورای پیمسقلوسر اسوداث وس تمسن ن

تی یسس ن مهندا قیش ن طرد ن تمچنین مهندا قسظر بو مود قم وسل بورای وس ت-
ن سزی ک اقجسا قاقماقد ،مسئیلیت مدقی سئل ا ت .امس بر

ف ویاقین قی ور کشویرتسی

سیزم نیج فسرا ،قر صیرتی ک قیص یس تتریب س تمسن قسشوی از عیوب زموین بسشود یوس
کسرفرمس یق ب

س تن بنس یس تی یسس م ییب رضسیت قتد ،ضمسقت منتای یاتد شد .اموس
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قر عین سسل سقین مذکیر ب صراست ،شرط م سفیت یس کستش مسئیلیت را فس د اعتبسر موی-
قاقد ،چنسنک مسقم  882این سقین میرر میقارق «تر شرطی ک بسعوث م سفیوت مهنودا یوس
پیمسقلسر از ضمسقت بسشد یس بسعث کستش ضمسقت گرقق ،از قرج اعتبسر س ط ا ت» .سقین

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

مدقی کییت قیز قر مسقم  ،692مسئیلیت مدقی پیمسقلسر ن مهند سن مربیطو را تبیوین ن قوسن
را ب مد قم سل ضسمن تر گیق اقهداا یس قیص کنوی یوس جزئوی وس تمسن وس ت شودم یوس
تی یسس بنسشدم میقاقد ن این قیع مسئیلیت را بر ا سا موسقم  695تموسن وسقین ،مشوترک
بین مسبّبین اع ا میکند ن میرر میقارق «اگر مهندا ن پیمسقلسر مسئیل عییب کسر بسشند،
ب طیر مشترک قر بسل مسلک ضسمن تستند» .ع نم بور ن ،بوس تیجو بو میوررم منودرج قر
مسقم  ،697تر شرطی ک مهندا یس پیمسقلسر را قسبت ب ضمسقت م وسف کنود ن یوس از میوزان
مسئیلیت نی بلستد ،فس د نجستت سقیقی محسیب می شیق( .شیتیسقی) 85 1394 ،
قر سیید کشیر عربسوتسن و یقی کو عمودتسً متویثر از سیوید اق نویس ا وت .از قظور
عمنی ،کنی

سزقدگسن ،تی

قتندگسن وس تمسن ن ستوی فرنشوندگسن بسیود «تضومین قسمو

ایمنی شویرای وس تمسقی سقو توسی کشویر» ن «تیافوققسمو تضومین ریوداران مسولن» را
تحصیل ن ا ذ قمسیند .قر این تیافینسم میرر شدم ا ت ک بنسی میرق قظور ،بو شوییم کوسم ً
مؤثری ایمن ،ن ب طیر مستراق ای بنوس یاتود شود ن مصوسل منس وب قر ن بو کوسر یاتود
رفت؛ ب قحیی ک برای لیقت مرقا منس ب بسشد .ع نم بر ن ،سزقدگسن ن فرنشندگسن
تضمین میقمسیند قر صویرتی کو عیوب ن قیوص قسشوی از قیوض ا وتسقدارقتسی منودرج قر
تضمینقسم ی ایمنی شیرای س تمسقی سق تسی کشیر بسشد ،قر قن سل انلی بس تزین

ویق

رف قمسیند ن چنسقچ قر ظرف قم وسل عیوب قی وری قر وس تمسن سوسقث شویق ن عیوب
تحت پیشش بیم قسم رار گیرق( .قارابپیر)181 1385 ،
ب قظر میر د قظسا سیی ی کشیرتسی سیزم نیج فسرا ،رفت رفت از فی ا

می نّتی

فسصن گرفت ن ب تی ی از قظساتسی کسمنال ن رنمیژرمنی قرصدق پذیرش مسئیلیت قویعی
(محض) ن اِعمسل یاعد ن ثسر ن قر قظسا قاقر ی یق تستند؛ چرا ک کشیرتسی مذکیر
از یک ی میبسیست ب الزامس یک جسم قمیکراتیک ن سلیمت یب پس ت ی بسشوند
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ن از طرف قی ر قسگزیر بسید اعتمسق الزا را میسن شهرنقدان ،مسللسن ن رمسی قاران قا نی ن

سرجی قر سیزم س تن سز ایجسق کنند ن پس دار منسف عمیمی بسشند ن ب تموین منس
وبت 
مسئیلیت سزقدگسن را ب سلم سقین ن بر پسی مصنحت ن تدبیر بنس قهسقم ن ب طویر ا وتثنسء،
ن را از تب یت یاعد عمیمی مسئیلیت مدقی سرج قمیقماقد .تمچنین قر را تسی تیمین تر
قاقماقد .بنسبراین بس پذیرش این قیع مسئیلیت ،ضومسن بو قتیجو ی سسصون از رفتوسر زیوسنبوسر
تحمیل میگرقق ق ب چ یق ی اقجسا ف ل.
ب عبسر قی ر ،ب قتیج ی کسر مشتص تیج میشیق ن ب تمین جهت قتیج ی قوسگیار
ن مضر برای ایجسق مسئیلیت کسفی ا ت ن ب تب

ن قیسزی ب اسراز تیصیر یاقدم قیست .بو

ع نم ،ستی اگر یاقدم تیصری مرتلب قشدم بسشد مسئیل شنس ت میشویق .از ایون رن ،بو
صورف اثبووس ایجووسق زیوسن تی ووط یاتووسن ن اقتسووسب زیووسن بو نی ،ایون مسووئیلیت بوورای
ِ
سزقدگسن س تمسن محیق میشیق .امس بسید تیج قاشت اثبس اقتسسب نرنق ضورر قسشوی از
یم سترم ب عنیان تنهس عسمول م سفیوت ،مویتیاقود میجوب م سفیوت وسزقدگسن از مسوئیلیت
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چ بیشترِ سیید زیسنقیدم ،این قیع مسوئیلیت را بو کنیو عیامول وسزقدم وس نمسن ت مویم

گرقق.
 .3مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان در نظام رومیژرمنی

بر ا سا اصیل بنیسقین سسکم بر قظسا سیی ی رنمیرژمنی ک غسلب کشیرتسی ارنپسیی
قیز یق را منزا ب رعسیت ن میقاقند ،یاعد مسئیلیت مودقی از قظوسا سبول اق کوسف الهوسا
گرفت ا ت .قر این قظسا ،ضرنرتی قدارق ک تمسا عیامول ن شورایط قر یوک مویرق وسص
جم شیق تس بتیان یاعد مسئیلیت مدقی را اجرا قمیق ،بنل م ک تحیوق ن اجورای یاعود
مذکیر ن ا ت ک یس مصنحت مبنسییِ مسئیلیت مدقی ن یاعد مربیط بو ن تحیوق یسفتو
ا ت یس یر؟ بس این نجیق ،قر قظسا سیی ی رنمی و ژرمنی ب طیر ا تثنسء ن قر میارق سص،
از یاعد عسا مسئیلیت مدقی ک مبتنی بر قظسا سبل اق کسف ا وت عودنل کورقم ن قویعی از
مسئیلیت مدقیِ نی م ن

ف سعدم را پذیرفت ا ت .یلی از این میارق ،پذیرش مسوئیلیت

مدقی محض برای سزقدگسن ن عیامل س تن سز ا ت ک بنس ب مصوسل اجتموسعی ،مویرق
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تیج یاقین میضیع کشیرتسی مبتنی بر قظسا رنمویژرمنوی ا وتkoch , 2005: 189–( .
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اصیالً قر سیید فراقس  ،تر گیق ا داا غیر سقیقی قسمشرنع ،میجب مسئیلیت ا وت .اموس

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

سقین مدقی فراقس  ،ماهیا تیصیر را برای بیسن قسمشرنعبیقنِ کسر زیسقبسر کسفی میقاقد؛ زیورا
ارتلسب تیصیر ،یق عمنی قسمشرنع ن غیر سقیقی محسویب مویگورقق .بنوسبراین کسوی کو
مرتلب تیصیر شدم ا ت از این جهت ک کسر ان از قظور وسقین قسپسوند ن شسیسوت قلویتش
ا ت ،برای مرتلب ن مسئیلیت قرپی یاتد قاشت( .کستیزیسن)171 1370 ،
از این رن ،عیامل وسزقدم وس تمسن کو متشولل از طوراد ،م موسر ،وسزقدم ،پیمسقلوسر،
نارقکنندم تی یسس ن قصبکنندم تجهیزا

س تمسقی ا ت ترگسم از چوسرچیب وسقین یوس

رارقاق ن یس عرف سسکم تجسنز قمسیند ن یس مرتلب تیصیر شیقد قر میسبل مسلوک مسوئیلیت
مدقی قارقد ن ب تمین جهت ،ملنا ب جبران سسرا نارقم مویبسشوند( .صواسیی1392 ،
)56
ب لحسظ اتمیت ن ضرنر ت یین مسوئیلیت مودقی قر سویزم وس تن وسزتسی شوهری
سقین مدقی فراقس قر صیص مسئیلیت مدقی سزقدگسن س تمسن قر میسبل مسللوسن ،ویر
تینینی سبلتیجهی را جهت برنزر سقی میررا مربیط طی قمیقم ا ت.
ابتدا ،قر مسقم  1792سقین مدقی مصیب  18مسرا  1803میرر شدم بویق اگور وس تمسنِ
س ت شدم بس ق تمزق میکیع ،ک ً یس جزئوسً قر قتیجو ایوراق قر وس ت ستوی ایوراق قسشوی از
سک بستر،

یب ببیند ،م مسر ن سزقدم ن تس قم سل قر بوسل سوسر مسوئیلیت قارقود.

مت س ب ن ،قر مسقم  2270مدم بیق «ب د از قم سل ،م مسر ن میسط کوسران از مسوئیلیت قم
سل قسبت ب بنسیی ک

س ت اقد م سف میشیقد».

این قن مسقم بوس نجویق ایون کو بویش از  160وسل م یوسر ت یوینکننودم مسوئیلیت مودقی
سزقدگسن قر میسبل مسللسن بیقم امس ب قلیل ابهسمس ن اشلسالتی از بیل قنگوسق ی قر ماوسق
میاق ،نمرن قهس ،فسصن قن مسقم از یلدی ر ن تمچنین نجیق ناژم وئیالبراق یوزِ «ق وتمزق
میکیع» تمیارم میرق ا ت ف محوسکم ن قکتورین فراقسو بویقم ا وت؛ توس ایون کو پوس از
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گذشت بیش از یک نقیم رن از سلیمت قن مسقم مذکیر ،قر یا ژاقیی  ،1967مسقم قزاع

ک تمسقس ناژم «ق تمزق میکیع» بیق سذف ن تس سدنقی ب ا ت فس قسشی
جزئوسًازبو نقلپسیویولسنعیوقاقمب 
شد .قر قهسیت ،مسقم  1792چنین نض گرقید «اگر س تمسن کو ً یوس
سزم تتریب شیق ستی اگر عیب قسشی از سک بسشد ،م مسر ،پیمسقلسران ن قی ر اشتسصی
قارقد» .مت س ب ن قر چهوسرا ژاقییو  1978سقیق وذار فراقسو بو منظویر تی و ایون قویع
مسئیلیت ن ت یین چهسرچیبتسی بهتر ن قر را تسی جنیگیری از یءا تاسقمتوسی استموسلی
ن تمچنین تضمین سیید مسللسق  ،مسقم  1792سقین مدقی را بس تدنین یک متن ن شوش بنود
اص د قمیقم ا ت .قر صدر مسقم مذکیر ن بل از تبیین بندتسی ششگسقو  ،میورر مویقارق
«تر سزقدمی بنس قر برابر مسلک بنس یس جسقشینسن نی قسبت ب تر سوسرتی از بیول سوسرا
قسشی از سک بستر یس ا تحلسا سزم یس یلی از اجوزای ن یوس تی یسوس قصوبشودم قر ن
منس ب ک

سزم برای اتداف میرق اقتظسر قبیقم ،مسئیلیت مدقی قارق».

م سظ میگرقق ک قر اص سس ب عمل مدم ،نمورن مسوئیلیت وسزقدگسن قر میسبول
مسلک تی

ربرسی تطبیقی مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان رد حقوق اسالم و نظاماهی حقوقی رومیژرمنی و کامنال

ک از طریق رارقاق اجسرم کسر ،نابست ب کسرفرموس تسوتند ،ظورف مود قم وسل مسوئیلیت

ی بیشتری یسفت ن بس نجیق این ک موسقم موذکیر مستیتوسً از سیوث بیوسن مصوسقیق

مسئیلیت ،مستیت تمثینی قارق امس سقیق ذار تمیارم ی قارق میارق بیشتری از مسوئیلیت را
اسصسء قمسید تس جسی تیچگیق ابهسمی بس ی قمسقد.
ع نم بر ن ،از متن مذکیر ،چنوین ا وتنبسط مویشویق کو قظوسا سیوی ی فراقسو مبنوسی
مسئیلیت مدقی سزقدگسن س تمسن قر میسبل مسللسن ن سئممیوسا قوسن را مسوئیلیت محوض
میقاقد ن تس بداقجس ک
ک

سزقدم قتیاقد اثبس کند ک

سسرا نارقمی قسشی از عویامنی بویقم

سرج از ا تیسر ن کنترل نی بیقم ا ت؛ کمسکسن مسئیل جبران سسرا نارقم ا ت.
اصیال قر قظسا سیید رنمیژرمنی ن گورنم ارنپوسیی سیوید مسوئیلیت مودقی ،پوذیرش

محض ،ب عنیان یک چسلش محسیب شدم ن چنوین مسوئیلیتی را بور

ف یاعود عمویمی

مسئیلیت مدقی میقاقند .بس این نجیق م تیدقد ،تنهس ،کرا مشتصوی بسیود تحوت پیشوش
مسئیلیت محض رار گیرق ن اکنین قر ایون قظوسا سیوی ی ،صورفسً «ف سلیوتتوسی کرقوسک
غیرم میلی» مشمیل مسئیلیت محض رار میگیرق ن ف سلیتتسی م مویلی قا ول قر یاعود
عسا مسئیلیت مدقی یاتد گنجید)Koziol , 2002: 552( .
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از این رن بس تیج ب متسطرماق یزبیقنِ ا دامس

سزقدگسن س تمسن مسئیلیت ،این ق ت

از اشتسص ب سلم سقین ن ب لحسظ مصنحت ن تدابیر اجتمسعی ن سیی ی مسوئیلیت قویعی
ت یین گرقیدم ا ت .از این رن ،ب محض اثبس ضرر قسشی از ف ل سزقدگسن ،یاتسن قعویا

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

مستحق قریسفت سسر نارقم یاقم بیق.
قر بند انل مسقم میرق بحث ،سقیق ذار فراقس قر میسا اسصوسء وسزقدگسن ن قر را وتسی
ت یین شمیل ن ،تر م مسر ،پیمسقلسر ،تلنسین ن یس تر شتص قی ری ک قر برابر مسلک بور
ا سا یک رارقاق اجسرم دمس  ،مت هد شدم بسشد ،سزقدم محسیب میقمسید ن ب تب

ن،

قر میسبل مسلک مسئیل جبران سسر نارقم ا ت .بنسبراین ،سزقدگسن س تمسن بو تموسمی
کسسقی ک اط د میشیق ک ب قحیی از اقحسء بس رارقاق اجسرم دمس  ،یک یوس چنود قویع
دمس

س تمسقی از بیل طراسی ،اسداث بنس ،قصب تی یسس ن ...را ب مسلک ارائو قتود؛

اعم از این ک م مسر ،پیمسقلسر یوس تلنسوین ن یوس عنوسنینی غیور از ن قاشوت بسشود ( .شوجسع،
)103 1393
قر بند قنا مسقم مذکیر ،قامن مسوئیلیت وسزقدگسن قر میسبول مسلوک ،افوزایش یسفتو ن
برای ن ضمسقت قم سل قر قظر گرفت شدم ا ت .بر ایون ا وسا ،تی یسوستی کو کنودن یوس
جسی زینکرقنِ ن بدنن تتریب بر بتشی از س تمسن میسور قیسوت ،تمسقنود وسیر مویارق،
مشمیل سلم ضمسنِ قم سل ا ت.
ع نم بر ضمسقت مذکیر ،بنود ویا موسقم  1792وسقین مودقی فراقسو  ،قویع قی وری از
ضمسقت را تحت عنیان ضمسقت سسن عمنلرق برای سیر اجزای تی یسستیِ س تمسن لحوسظ
قمیقم ن سزقدگسن را تس مد سدا ل قن سل از تسریخ تحییل بنس ،مسئیل میقاقود .بنوسبراین
چنسقچ تی یسس قصبشدم ،از عمنلورق منس وب ن ا وتسقدارق بر ویرقار قبسشود وسزقدگسن
س تمسن قر میسبل مسلک ،مسئیل جبران سسر نارقم یاتند بیق .قلت سوسئز اتمیوت ن
ا ت ک قر بند مذکیر ،سدا ل مد ضمسقت ،قن سل ت یین گرقیودم اموس طورفین ورارقاق
میتیاقند بنسبر ضرنر ن سسب تیافیس فی مسبین مد قن سل را افزایش قتند.
سقیق ذار فراقس  ،قر را تسی تشدید مسوئیلیت وسزقدگسن قر میسبول مسلوک ،مسوئیلیت
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قسبی را کنسر گذاشت ن قر بند چهسرا تمین مسقم ،مسئیلیت سزقدگسن تجهیزا ن س تمسن

را از قیع مسئیلیت تضسمنی اع ا میقارق .بر تمین ا سا ،سزقدم تر بنس یس سومتی از ن یو
1792س 
تی یسس ن ،متضسمنسً قسبت بو ت هودا منودرج قر بنودتسی انل ،قنا ن ویا موسقم
مسئیل جبران سسرا نارقم ب مسلک یاتنود بویق .اموس بورای تحیوق ایون قویع مسوئیلیت،
تی یسس قصبشدم ا تاسقم کرقم بسشد .قر غیر این صیر  ،مسئیلیت تضسمنی ک بر

ف

سعدم ا ت ،منتای یاتد شد)Sido, 2006 : 97( .
قظر بو ن کو بر وی از تی یسوس ن تجهیزاتوی کو قر وس تمسن ا وتاسقم مویشویق از
تیلیدا کشیرتسی سرجی ا ت ن تی ط اشتسص نارق کشیر میگرقق ن تجسر قا نوی بوس
برچسب تجسری یق ن را عرض میقمسیند ،قر صویرتی کو ایون تی یسوس ن تجهیوزا ،
م ییب بیقم یس عمنلرق منس بی قداشت ن یس میجب نرنق سسر ب مسلک س تمسن گورقق،
بس پیشبینی سمت ا یر بند چهسرا مسقم  1792سقین مدقی فراقس  ،تیلیدکنندم ،نارقکنندم ن
عرض کنندم قیز قر عر

سیر مسئیلین ،مشومیل مسوئیلیت تضوسمنی ورار یاتود گرفوت.

ربرسی تطبیقی مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان رد حقوق اسالم و نظاماهی حقوقی رومیژرمنی و کامنال

مسلک بسیود مکوسبق ق وتیرال ملتوسی ارائو شودم از ویی وسزقدگسن از بنوس یوس تجهیوزا ن

(عبس نی)62 1390 ،
قلت قی ری ک از اتمیت نی م بر یرقار ا ت ن مبتنی بر قظم عمیمی ن تیج مینن بو
ثسر زیسنبسرِ هلاق سری قر س تن سزتسی شوهری ا وت ،ن ا وت کو تور قویع شورط
ف ،یس شرط محدنقکنندم ن یس شرط سذف مسئیلیتتسی میوررِ میضویع بنودتسی ذیول
مسقم  ،1792بسطل ن کسنلمیلن محسیب میشیق .ب عبسر قی ر ،سقیق ذار فراقس  ،م تیود
ب ب مرمبیقنِ مسئیلیت سزقدگسن قر میسبل مسلک ا ت ن تب سً تر گیقو تیافوق بور و ف
ن را قسقیشت فر

کرقم ن قتیجتسً غیرمیثر محسیب میقمسید.

سقین مذکیر قر صیص ت یین م یسر تحییل س تمسن ن تبیین فرایند ن ،قر بند ششوم
میررا ماصّنی را پیشبینی کرقم ا ت .ابتدا تحییل س تمسن را عمنوی مویقاقود کو طوی
ن ،مسلک اع ا میکند ک کسر را بس شرط ن یس بدنن شرط پذیرفت ا وت؛ اعوم از ایون کو
این عمنیس بس تیسضسی مسلک بسشد یس سزقدم ،ن اعم از این ک تحییل وس تمسن بو صویر
قن تسق ب عمل ید ن یس از طریق یستم ضسیی اقجسا پذیرق.
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پس از تحییل س تمسن ،سزقدم مت هد میشیق قر یک بسزم زمسقی یک وسل  ،ت میورا
استمسلی را بس تیسضسی کتبی مسلک اقجسا قتد ن یس قیا ص اعو ا شودم تی وط نی را مرتاو
قمسید .ترگسم پیمسقلسر قر زمسن م ینشدم قسبت ب اقجسا ت میورا یوس رفو قویا ص مبوسقر

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

قنمسید ،این سق برای مسلک محایظ یاتد مسقد ک پس از ا کسر کتبی ،بس تزین ن ریسوک
سزقدم ،قسبت ب ت میرا قر رف قیا ص رأ سً ا داا قمسید( .مصکایی کسشسقی)39 1387 ،
بس این تم  ،عیامنی از بیل سمسیت از طرف ض یا ،رعسیت قظوم عمویمی قر وس ت-
ن سزتسی شهری ،جنیگیری از یءا تاسقم استمسلی عیامل سزقدم اعم از مهند وسن طوراد،
م مووسر ،ووسزقدم ،پیمسقلووسر ،نارقکننوودم تی یسووس  ،قصووبکننوودمی تجهی وزا ن تمچن وین
جنیگیری از ثسر مترّبِ قسشی از سیاقث هری تمسقند زلزل ن ...سقیق ذار فراقس را بر ن
قاشت تس قر این سیزم از سقیق ذاری ،بس شد نسدّ بیشوتری ویاقین مربیطو را تودنین ن
ب رنزر سقی قمسید.
شسیسن ذکر ا ت قر سیید فراقس  ،ع نم بر ضرری ک ب عین مسل نارق میشیق ،زیوسقی
ک از محرنامسقدن از منا ت پدید می ید قیز سبل مکسلب ا ت .بنسبراین ترگوسم پیمسقلوسر بوس
اجرای عمنیس

س تن سز میجبس نرنق ضرر ب منا ت مسنّم مسلک را فراتم قمسیود ،بور

ا سا یاعد عسا مسئیلیت مدقی منزا ب جبوران سوسر نارقم یاتود بویق .قر نا و  ،تور
پیمسقلسر بس نجویق بهورممنودی از ا تیوسرا

ورارقاقی ،مت هود ا وت کو از تور قویع ا وداا

قسمت سرف ن غیر سقیقیای ک منجر بو نرنق سوسر بو مسلوک گورقق ویققاری قمسیود ن
ترگسم قسبت ب این ت هدا

سقیقی ت دی ن تاریط کنود ن تیصویر ان میجوب تضورر مسلوک

گرقق قسگزیر بسید از عهدم غرامتِ نارقم بر ید .ب تمین جهت ،مسقم  1149سقین مدقی ایون
کشیر میرر میقارق « سسراتی ک مت هدٌل مستحق ن ا وت بو طویر کنوی ،شوسمل زیوسقی
ا ت ک متحمل شدم ن قیز شسمل منا تی ا ت ک از ن محرنا شدم ا ت؛ البتو بوس رعسیوت
ا تثنستس ن اص سستی ک قر میاق تی میرر میگرقق».
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1. Art 1149: Damages due to a creditor are, as a rule, for the loss which he has suffered and
the profit which he has beendeprivd of, subject to the exceptions and modifictions and
modifications below.

سقین مدقی لمسن قیز تمسقند سقین مدقی فراقس  ،پوس از تبیوین
ورارقاقت،کوسبور نمسوئنظوسیلییتا 
پیمسقلسر مبنی بر اجرای کسر بدنن عییب کیاوی ن عیویب راجو بو مسللیو
مدقی قسشی از عمنیس

س تن سز پرقا ت ن ضمسقتاجراتسی متتنای قر این زمینو نضو

قر بتشی از مسقم  633سقین مدقی لمسن ،م یسر عیب کیای ،متاسن بیقن یس کستش کسر
پیمسقلسر قسبت ب
سزقدمای ک

اسرش ارائ شدم تی ط کسرفرمس ،ت یین شدم ا ت .ب تمین جهوت ،بورای

س تمسن را بر

ف تیافقِ ب عمل مدم س ت بسشود مسوئیلیتتوسیی قر قظور

گرفت شدم ا ت( .قیری)143 1392 ،
مت س ب ن قر مسقم  634تمسن سقین ،ضمسقت اجراتوسی متتناوی بورای عیویب قسشوی از
س تن سز میرر شدم ا ت .بنسبراین ترگسم کسرِ عرض شدم تی ط پیمسقلسر ،م یویب بسشود.
کسرفرمس (مسلک) میتیاقد مکسبق مسقم  635سقین مذکیر ،ایاوسی ت هود تلمینوی را یا وتسر
شیق ن بر تمین ا سا پیمسقلسر ملنا ا ت بس تزین

یق ،عیب را مرتا ن یس کسر جدیود را
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قمیقم ا ت.

تیلید ن اسداث قمسید(.یزقاقیسن)23 1386 ،
قر صیرتی ک پس از اقیضسی مد م ییلی کو بورای ایاوسی ت هودا ِ تلمینوی ت یوین
شدم ا ت ،عییب س تمسن تی ط پیمسقلسر مرتاو قشودم بسشود ،مسلوک مویتیاقود بوس تزینو
پیمسقلسر قسبت ب رف عییب میجیق شتصسً ا وداا قمسیود (موسقم  637د.ا .لموسن) .چنسقچو
پیمسقلسر ،ت هد تلمینی را اقجسا قدتود ن یوس ت هود تلمینوی را مغوسیر بوس ورارقاق ایاوس قمسیود،
پیمسقلسر میتیاقد ب ا تنسق میاق  634 ،326 ،323ن  636سقین مذکیر رارقاق را فسخ کند ن
یس بر ا سا مسقم  638تمسن سقین ،اجر

س تن سز را کستش قتد.

النهسی ترگسم ایاسی ت هد تلمینی از یی پیمسقلسر میفییت میز قبویقم ن یوس پیمسقلوسر از
ایاسی ت هد تلمینی یققاری کند ،مسلک (کسرفرمس) میتیاقد سسرا نارقم ن تزینو توسی
تیقی شدم را مکسلب قمسید( .بند  4مسقم  634سقین مدقی لمسن)
قچ از برر ی میررا مذکیر ا تنبسط میشیق ن ا ت ک پیمسقلسر تس تن سا پوذیرش
کسر تی ط مسلک ،ضسمن عیب ن تنا یس از بوینرفوتنِ مویاق ن مصوسل عرضو شودم از ویی
کسرفرمس ت .امس قر صیر

یققاری مسلک از تحییل پرنژم ،ایون ا وداا بو منزلو تتنوا
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محسیب شدم ن پس از ن ،ضمسن قسشی از عیب ن تنا ب عهدم مسلک منتیل میگرقق (بند
 1مسقم  644سقین مدقی لمسن) .بنوسبراین ،وسقین مودقی لموسن مسوئیلیت مودقی وسزقدگسن
س تمسن را مبتنی بر تیصیر میرر قمیقم ن برای مکسلب

سسر ن یس بر یرقاری از ضمسقت-

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

اجراتسی میرر ،اثبس تیصیر تی ط مسلک را ضرنری میقاقد .قر صیص شرط م سفیوت ن
یس شرط محدنقکنندمی مسئیلیت پیمسقلسر ،از ماهویا متوسلا موسقم  639وسقین مودقی ایون
کشیر ،میتیان ا تنبسط قمیق؛ ب جوز قر مویارق تضومین کیایوت کوسر تی وط پیمسقلوسر ن یوس
متای قمیقن عیب تی ط سزقدم ،قر سیر میارق نی میتیاقود بو تویافیی کو سلسیوت از
م سفیت ن یس ا تثنسء مسئیلیت ا ت ا تنسق ن اتلس قمسید ن از مسوئیلیت مبوری گورقق .بنوسبراین
قر قظسا سیی ی رنمیژرمنی قر صیص مرمبویقنِ مسوئیلیت پیمسقلوسر قنگوسق ی نجویق
قارق؛ زیرا قر سیید فراقس ترگیق تیافق بین سزقدم ن مسلک مبنی بر تحدید مسئیلیت ن یس
م سفیت از مسئیلیت غیرمؤثر ن بسطل محسیب میشیق ،امس قر سیید میضویع لموسن اصول
بر پذیرش کستش یس م سفیت از مسئیلیت ا ت ،م ر قر میارق منصیص قر مسقم  639وسقین
مدقی ن کشیر.
قلت قی ری ک سسکی از قنگسق ی سیید میضیع قن کشیر فراقس ن لمسن ا ت ،از
سیث مد زمسن تضمین مسئیلیت پیمسقلسر ا ت؛ چنسنک قر سیوید فراقسو  ،مود زموسن
قم سل ب طیر مرم ت یین شدم ا ت .این قر سسلی ا ت ک قر سیید لموسن ،ایون مهوم ،بو
تیافق طرفین ناگذار شدم ا ت .بس این سسل ،برای طرد قعسنی مربیط ب عییب وس تمسن ن
ا دامستی ک قتیج ی ن شسمل تهی طرد یس دمس قظسرتی ا ت ،مرنر زمسن پنج وسل پوس
از اتمسا ،طراسی ،قظسر ن یس س تن سز میرق پذیرش نا شدم ا ت.
قر سیید کشیر یئیس ک منب ث از قظسا سیی ی رنمیژرمنی ا وت بتشوی از وسقین
ت هدا ب مستیت ،شرایط ،ثسر ن تمچنین مسئیلیت مدقی میسط و کوسران قر میسبول مسلوک
ا تصسص یسفت ا ت .فصل یسزقتم این سقین ک از مسقم  363تس  379را بو

ویق ا تصوسص

قاقم ا ت تحت عنیان « رارقاق میسط » تدنین ن نض گرقیدم ا ت.
قر این میاق ،مسئیلیت مدقی میسط کسر قر صیص کیایت مصوسل  ،نجویق قویا ص ن
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چ یق ی رف

ن ن چمرنر زمسن مربیط ب ضمسن قسشوی از ت هودا

ورارقاقی وسزقدگسن

تبیین شدم ا ت .قر مسقم  364سقین ت هدا این کشیر ،مسوئیلیت مودقی میسط و کوسر
شتصسًتوسبیس 
یاعد مربیط ب مسئیلیت کسرگر ا ت ن ب تمین جهت ،میسط کسر میظا ا ت
بس قظسر ن ارشسق نی ت هدا

یق را ،بس تهی میدمس ن مسشین ال ن ابزار میرق قیسز اجرا

میظا ا ت از میاق ن مصسل ِ بسکیایت ا تاسقم قمسید ن از این سیوث ،مسوئیلیت نی مکوسبق
مسقم  365سقین مذکیر تمسقند ضمسن فرنشندم قر میسبل ریدار ا ت .امس ترگسم بور ا وسا
رارقاق من یدم میسن تهی مصسل برعهودم مسلوک بسشود ،قر صویر عیوب ن قیوص مصوسل ،
میسط کسر ملنا ا ت مسلک را ب فسصن از این امر گوسم وسزق .بو عبوسر قی ور ،بورای
م سفیت پیمسقلسر از مسئیلیت قسشی از ب کسر برقن مصسل ن میاق س تمسقی م ییب ن قوس ص،
کسفی ا ت ک مسلک را از این امر مستحضر سزق( .کسشسقی)67 1388 ،
پس از شرنع ب عمنیس

س تن سز ،پیمسقلسر میظا ا وت اجورای کوسر را بور ا وسا

رارقاق من یدشدم ب پسیسن بر سقد .امس چنسقچ قر اثنسء اجورای عمنیوس

وس تن وسز ،اقامو

ربرسی تطبیقی مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان رد حقوق اسالم و نظاماهی حقوقی رومیژرمنی و کامنال

قمسید .قر صیص اجرا ن س تن سز پرنژم میضیع پیمسن ،میسط و کوسر قر میسبول مسلوک

کسر تی ط میسط کسر متی ا گرقق ،مسلک میتیاقد ب تزین ن مسئیلیت میسط کسر ،اقامو
عمنیس را ب قی ری ناگذار قمسید (بند  2مسقم  .)366امس قر صیرتی کو اجورای پورنژم بو
اتمسا ر یدم بسشد ،چند فر

قر سقین مذکیر پیشبینی شدم ا ت.

ترگسم ب د از تحییل کسر ،م نیا شیق ک

س تمسنِ اسداثشدم ب میوزان زیوسقی قوس ص

ا ت یس ن در قنر از رارقاق ا ت ک ب طیر منصاسق سبل ا تاسقم قیست ،قر ایون صویر
مسلک سق قارق از پذیرش ن یققاری کند ن بس اثبس تیصیر میسط کسر ،تیسضوسی مکسلبو
سسرا نارقم را بنمسید .امس قر فرضی ک قیا ص ن تتناس

رارقاقی قارای اتمیت کموی

بسشد مسلک میتیاقود بهوسی کوسر را بو قسوبت قویا ص ن تتناوس

ورارقاقی از ارزش کول

رارقاق کسر قمسید ن یس میسط کسر را الزاا ب اص د ن رف قیا ص قمسید .عو نم بور ن ،قر
صیر اثبس تیصیر میسط کسر قر ایجسق قیا ص ن تتناس

رارقاقی نی ملنا ب جبران

سسرا نارقم قیز یاتد بیق( .بند  1ن  2مسقم )368
از قجسیی کو مملون ا وت بر وی قویا ص بوس گذشوت مود زموسقی پوس از تحییول
س تمسن ظهیر ن برنز قمسید ،بند ( )3مسقم  370سقین مذکیر ،میسط کسر را ملنا میقاقود
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پس از اع ا مراتب تی ط مسلک ،قسبت ب رف
اع ا ق رقق مارن

ن مبسقر قمسید امس ترگسم مراتوب بو نی

این ا ت ک کسر بس قیا ص ن میرق پذیرش مسلک نا شودم ا وت.

لذا پیمسقلسر از این سیث مسئیلیتی قتیاتد قاشت.
فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

از سیث مد زمسن مسئیلیت پیمسقلسر ن مرنر زمسن طرد قعویای مربویط بو مسوئیلیت
پیمسقلسر ن عیامل سزقدم س تمسن از بیل مهندا م مسر ،طوراد ن وسزقدم ن تهیو کننودمی
تجهی وزا ن تی یسووس  ،ووسقین ت هوودا

ووییس بوور

ف ووسقین موودقی فراقس و ن قی وور

کشیرتسی میرق بحث ،پنج سل از تسریخ پذیرش پرنژم س تمسقی ا ت ن بس اقیضوسء مود
مذکیر طرد قعیا ن ب تب ِ مسئیلیت مدقی پیمسقلسر ن عیامل مربیطو  ،مشومیل مورنر زموسن
یاتد شد.
 .4مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان در نظام حقوقی کامنال

قر قظسا سیی ی کسمنال ی نی قر سیوید کشویرتسیی تمچوین ایوسال متحودم مریلوس،
اق نیس ن کسقسقا ،مسئیلیت مدقی مهند سن ن سزقدگسن س تمسن مبتنی بر تیصویر ا وت .قر
این قظوسا ،ضومن سمسیوت از زیوسنقیودم ،ضورنر سمسیوت از اشوتسص سرفو ای از بیول
مهند سن ن طراسسن س تمسن قیز مویرق تیجو ورار گرفتو ن م تیدقود بوس سمسیوت تینینوی ن
ضسیی از این ا شسر ،میتیان بستر منس بی برای پیشرفت عنیا ن فنین جدید ن کشا مسسئل
قسشنس ت ن غیر سبل پیشبینی را قر طراسی س تمسن ن ا تحلسا ن ایجسق قمیق.
ع نم بر ن ،پذیرش مبنسی تیصیر قر صویص مسوئیلیت مودقی وسزقدگسن ن ق وت-
اقدرکسران س تن سزتسی شهری عم ً منجر ب تیزی ریسک بین طراسوسن ن وسزقدگسن ن
تمچنین مسللسن ن ریداران دمس

یاتد شد .قر نا  ،قظسا کوسمنال قر ایون صویص،

تمسن قیدگسم ن مبنسی پذیرفتو شودم قر مویرق تیلیدکننودگسن کوسال را بویل قمویقم ن م یوسر
مسئیلیت سزقدگسن س تمسن را بر محیر قظری تیصیر ا تیار کرقم ا ت؛ اگرچ قر میسبول
این ق ورش سقیق وذاری ،عودمای از سیی وداقسن قیوز مسوئیلیت بودنن تیصویر را پذیرفتو ن
م تیدقد ک ضورنر سمسیوت از ریوداران ودمس مهند وی وس ت ،ایجوسب مویکنود
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مسئیلیت قسشی از سسرا نارقم ب کسسقی تحمیل گرقق ک از یق این صون ت بر ویرقار

میشیقد ن ب تمین جهت سقیق ذار را ملنا میقاقند توس از مسللوسن ن ریوداران ودمس
سرف  -
مهند ی ب عنیان جستل قر امیر س تن سز قر میسبل مهند سن ن سزقدگسنِ گسم ب
ی سص یق ،سمسیت قمسید( .مصکایی کسشسقی)97 1387 ،
میرراتی پیشبینی گرقق تس مسئیلیت سزقدگسن قر چهسرچیب ن میوررا  ،ت یوین ن تبیوین
گرقق .ب تمین جهت ا ت ک سیی داقسن اق نیس قر ت ریا مسئیلیت مدقی ابوراز قاشوت -
اقد مسئیلیت مدقی از قیض تلنیای ک ب ً ب ن ین سقین م ین شدم ا ت ،قسشی میگورقق.
از این رن ،رنی ضسیی این کشیر عمنوی را کو سقیقوسً قسمشورنع بسشود ضومسن نر مویقاقود
(صغیری؛ )311 1382
بنسبر قچ گات شد ،ترگسم ا ودامس ن عمنیوس

وسزقدگسن ،مشورنع بسشود بوس ایون کو

میجب نرنق ضرر ب قی ران شیق ،مسئیلیتی قر پی قتیاتود قاشوت؛ زیورا سسوب طبی وتِ
قسشی از اِعمسل ن اجرای عمنیس

س تن سز مملن ا ت قر این رت وذر زیوسقی بو مسلوک

ربرسی تطبیقی مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان رد حقوق اسالم و نظاماهی حقوقی رومیژرمنی و کامنال

بنسبراین ب منظیر سمسیت از مسللسن ن متیسضیسن س تن سز قسگزیر بسید از بل ویاقین ن

نارق گرقق .امس چنسقچ این زیسن بر اثر ف ل غیر سقیقی ب عمل مدم بسشد بوس تجوییز محودنقم
مسئیلیت سزقدگسن ،قر برابر مسلک ملنا ب جبران سسرا نارقم یاتنود بویق .بنوسبراین
م یسر ن م ک اصنی مسئیلیت مدقی سزقدگسن س تمسن ،قسمشرنعبویقن ن غیر وسقیقیبویقنِ
ا دامس

قسن ا ت.

قر سیید اق نستسن ،ع نم بر سسر بر مسل تمسقس ایراق سسر بور منا وت قیوز تحوت
عنیان « سسر ا تصسقیِ محض» پذیرفت شدم ن قر نا  ،ف ل یوس تورک ف نوی کو میجوب
ایراق صدم مسقی ب امیال یس ایجسق ا ت ل قر ارتاسع از منک ن یس

یبر وسقدن بو سیوید

اقتاسعی گرقق میجب مسئیلیت مدقی ا ت .افزنن بر ن ،تصری شدم ا وت کو منوک قو
تنهس شسمل یق عرص  ،بنل قربرگیرقدم عنسصر زیرعرص ن عمسرا ن کل فضوسی محوسذی
ن قیز تست .از این رن ،تر گیق ا دامی از طرف مهند سن طراد ن پیمسقلسران کو میجوب
تنا فضستسی مذکیر ن یس از ق ت قاقن منا ت مسونّمِ ن گورقق میجوب مسوئیلیت مودقی
ا ت (.)Padfield, 2002: 193
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شسیسن ذکر ا ت ،میدار غرامت سبل پرقا ت قر سیوید اق نویس قسشوی از محلیمیوت
مهند سن س تمسن ،کنی

سسراتی ا ت ک ب طیر طبی ی از قیض ت هود سوسقث مویشویق.

این غرامتتس ب تزین تسی ت میر ن کستش ارزش س تمسن محدنق قمویشویق( .قارابپویر،
فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

)184 1385
بس این نجیق قر قظسا سیی ی کسمنال ،قر سسلتی ک پیمسقلسر اجرای ت هود وس تن وسز
را تیأمسً بس اقجسا طراسی ن یس قظسر بپذیرق ن اصوک سسً ورارقاق بو شولل طورد ن وس ت
من ید گرقق ،مسوئیلیت مودقی وسزقدم از قویع مسوئیلیت محوض یاتود بویق .بنوسبر تموین
قیدگسم ،قر رارقاقتسی قمیق ت ش شدم ک ترگسم پورنژم بو رنش مت وسرف اجورا شویق ن
رارقاق طراسی ن یس قظسر جدای از رارقاق س ت بسشد ،مسئیلیت طراد صرفسً محدنق بو
ب کسرگیری مهسر ن رعسیوت مرا بوت بسشود .بو عبوسر قی ور ،قر ایون سسلوت ،مسوئیلیت
مهندا طراد ،مسئیلیت مبتنی بر تیصیر ا ت .از این رن ،مسلک قسگزیر بسیود تیصویر طوراد
مبنی بر عدا ب کسرگیری مهسر ن یس عدا رعسیت مرا بتتسی سرفو ای را ثسبوت قمسیود .اموس
برعلس ،قر میرق رارقاقتسی طرد ن س ت ،مسئیلیت پیمسقلسر از قویع مسوئیلیت محوض
میبسشد ن بنسبراین عدا اجرای یا ت تسی مسلک میجب تحیق مسئیلیت ا ت ن قیوسزی بو
اثبس تیصیر قتیاتد بیق.
مکنب قی ری ک قر قظسا سیی ی کسمنال قر صیص م یسر ت یین تیصیر افوراق سرفو -
ای تمچین طراسسن ن قسظران میرق تیج نا شودم ا وت ،برر وی قن عنصور« ،مهوسر »1ن
«مرا بت»2ا وت ( )Henry, 1990: 223-729کو بو عنویان مو کتوسی صو سیت فنوی ،از
اتمیت نی مای بر ویرقار ا وت .بور تموین ا وسا ،عو نم بور برر وی قحویم رفتوسر فورق بوس
م یسرتسی قیعی ن شتصی ،ق ت قر نجیق یس عدا نجیق ص سیت فنی ن سرف ای قر ت یوین
میزان مسئیلیت مؤثر ا ت .بدینجهت ترگسم مهند سن س تن سز بدنن قاشتن پرناق فنی
ن تییید ص سیت سرف ای از مراج ذیص د مبسقر ب

س ت ،طراسی یس قظسر قمسینود

ن قر سین اقجسا کسر مرتلب کسیی شیقد ،میصر محسیب میشیقد امس قر این فر
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Skill
Care

عنوت
1.
2.

تیصیر ،عدا ص سیت فنی ا ت ق عدا رعسیوت مرا بوت قر وس تن وسز ن ترگوسم
بتیاقود 
ثسبت کند ک مرا بتتسی الزا را ب عمل نرقم بسز تم ب لحسظ عدا صو سیت فنوی میصور
محسیب میشیق( .الیق)27 1390 ،
ک قر قظسا سیی ی کسمنال میرق تیج رار گرفت ن میتیان ن را یلی از قیسط مثبت قظوسا
سیی ی مذکیر قر ت یین م یسر مسوئیلیت وسزقدگسن ،طراسوسن ن قوسظران وس تن وسزتسی
شهری قاقست .مضوسف بور ن ،قر صویرتی کو بور ا وسا ورارقاق فوی موسبین ،وسزقدگسن
س تمسن ،ر یدن ب قتسیج ن اتداف مشتصی را ب طیر صری ت هد قمویقم ن یوس بو قتیجو ی
سصی منتزا شدم بسشند ،عدا تحیق قتیج ن اتداف پیشبینیشدم ،قیعی تیصویر ورارقاقی
تنیی میشیق ،لذا چنین سزقدمای قمیتیاقد برای اثبوس عودا تیصویر بو رعسیوت استیوسط ن
مرا بووتتووسی م موویل متمسووک شوویق .بنووسبراین ت هوود بو قتیجو  ،میجووب شوود مسووئیلیت
سزقدگسن یاتد شد ،قر سسلی ک قر ت هد ب ن وین  ،م یوسر مسوئیلیت ،رعسیوت استیوسط ن
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ب قظر میر د این تالیک برای ت یین تیصیر افراق سرف ای ،امری کسم ً ضرنری ا ت

اقجسا مرا بتتسی الزا ن قاشتن ص سیت فنی ا ت ،ق ر یدن ب اتوداف ن قتوسیج ازپویش-
ت یینشدم.
 .5تحلیل حقوقی موضوع براساس ارکان و مبانی مسئولیت مدنی

اصیالً برای تحیق مسئیلیت مدقی سزقدگسن س تمسن ،نجیق ارکوسن ثسبوت ن ضورنری
اجتنسب قسپذیر ا ت .از این رن ،نجیق ضرر ن ارتلسب ف ل زیسقبوسر یوس قسمشورنع ن تمچنوین
اسراز رابک

ببیت بین زیسن نارقم ن ف ل یس ترک ف ل سزقدگسن س تمسن ب عنویان ارکوسن

ا س ی مسئیلیت ضرنری ا وت .بنوسبراین ،ترگوسم وسزقدگسن وس تمسن ،لکمو ن زیوسقی بو
مسللسن نارق کرقم بسشند انلین رکن مسئیلیت ،تحیق یسفت ن بس جم

سیر ارکوسن ،مسوئیلیت

قسشی از ضرر نارقم ،بر عسمل زیسن تحمیل میگورقق؛ زیورا تودف یاعود مسوئیلیت مودقی،
جبران ضرر ا ت ن ب تمین جهت «نجیق ضرر» ،ب طیر طبی ی ،میدا بر جبران ن یاتود
بیق .بس این نجیق ،بسید تیج قاشت ضرری سبل مکسلب ا ت ک ناجد شرایط الزا بسشد .بور
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تمین ا سا ،زیسقی ک مبنسی جبران سسر ا ت بسید مسنّم ن مستییم بسشد ن ع نم بور ن،
جنب شتصی قاشت بسشد ن جبرانقشدم ن سبل پیشبینی بسشد.
بدیهی ا ت صرف نجیق ضرر برای تحیق مسئیلیت مدقی کاسیت قمیکند ،بنل ضورر
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نارقم بسید قسشی از ف ل یس ترک ف ل قسمشرنعی بسشد کو از ویی وسزقدگسن وس تمسن یوس
عیامل قسن سسصل میگرقق ن ترگسم ایراق ضرر بو قی وری بوس ف ول مشورنع اقجوسا پوذیرق
سبنیت جبران را از ق ت میقتد.
ع نم بر زیسن نارقم ن ارتلسب عمل قسمشرنع ،بر راری رابک

ببیت بوین زیوسن نارقم ن

رفتسر زیسقبسر ضرنری ا ت ن بس اسراز ن میتیان ارکسن ثسبت ن غیرمتغیّر مسئیلیت را محیق
قاقست .بنسبراین ،تن سمی ک پیمسقلسر قسبت ب

وس تمسن مت نوق بو مسلوک ت ودی ن تاوریط

قمسید ن ضرری نارق گرقق ،سزقدم ن یوس عمول ان وبب محسویب مویشویق ن ضورر نارقم،
مسبب تنیی میگرقق ب تمین جهت وبب ن مسوبّب بو امویری گاتو مویشویق کو رابکو
نجیقی ن عدمی بین قهس بر رار ا ت .ببیت قیز قیعی م زم ی نجیقی ن عودمی بوین قن
امر ا ت ک منزنا (ما یل) ن بب ن الزا (فسعل) ن ،مسبّب قسمیدم میشیق.
بس این سسل ،نجیق

رکن مذکیر ،شرنط ثسبوت مسوئیلیت مودقی بو شومسر مویرنق ن

نجیق قهس قر تر سسل برای تحیق مسئیلیت سزقدگسن وس تمسن ضورنری ا وت ،للون بو
میازا ارکسن ثسبت مسئیلیت مدقی ،مسئیلیت ،رکن متغیّری ب قسا تیصیر قارق ک قر بیشوتر
قظساتسی سیی ی مسئیلیت را بر پسی ن ا سا ن ا تیار مویقاقنود ن بورای ن اتمیوت نیو م
سئلاقد .زیرا تیصیر ،تم مبنسی اصونی مسوئیلیت محسویب مویشویق ن توم قر اثبوس رابکو
بّبیت قیش بنیسقی قارق .بس این نجیق ،تر گسم مصسل جسم ا تضس کنود ،وسقینگوذار موی-
تیاقد برای جبران ضرر قسمشرنع یس کری ک بورای قی وران ایجوسق شودم ا وت ،مسوئیلیت
بدنن تیصیر یس مسئیلیت محض ایجسق کند .یلی از میارقی ک اکثر قظساتسی سیی ی را بور
ن قاشت تس قر را تسی سا مصسل جسم ن تیمین سیید اشتسص بوس ن ویاا بیشوتری بو
ن تیج شیق ،مسئیلیت سزقدگسن ن عیامل س تن سز ا ت ک تمین تیج وسقینگوذار
میجب گرقیدم تس رنیلرق جدیدی قسبت ب مسئیلیت ن مبسقی ن ب نجویق یود توس یاعود
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نتیجهگیری

اگرچ ت یین مبسقی مسئیلیت مدقی ن قیع ن قامنو ن بور و ف سیوید رارقاقتوس ،بو
کسمل بر یاعد سسکم قر قظساتسی سیی ی م سصر ا ت .بس این سسل ،بسیود تیجو قاشوت کو
مبسقی مسئیلیت مدقی مبتنی بر قن مبنسی قظری ن فیهی میبسشد ک تمین امور میجوب نوط
مبحث شدیدی میشیق .ب عنیان مثسل ،این ک قظری
ا ت یس برعلس ،مسئیلیت مکنق ن فر

کر ب کداا یک از مبسقی فیهی شوبی

تیصیر ،جزءکداا عنیان از مبسقی قظری تستند ،یوس

میررا سسکم بر قظسا س تن سزتسی فیزیلی از کداا قظری پیرنی میکنود بسوی قشویار
ا ت.
بس این نجیق ،از برر ی ن تکبیق یاعد سسکم بر مسوئیلیت مودقی قر قظوساتوسی سیوی ی
مویرق بحووث چنوین ا وتنبسط مویشوویق کو مسووئیلیت موودقی وسزقدگسن ووس تمسن ،یلوی از
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جهت قبیق چهسرچیب مشتص ،بسیسر پیچیدم ن قرک ن قیسزمنود ممسر وت زیوسق ن تسونط

میضیعس مهم ن پرچسلش قر عرص مسسئل سیی ی ا ت ن اکثر کشیرتس رنزبو رنز قامنو
این مسئیلیت را تی

قاقم ن ب لحسظ ارتبسط مسوتییم ن بوس سیوید صیصوی اشوتسص ن

تمچنین تیثیر ن بر سیید عمیمی ن قظم شهر سزی ،ن را قر کسقین تیج رار قاقماقد.
ت داق سبلتیجهی از کشیرتسی میرق بحث ،بو لحوسظ ضورنر سمسیوت از جستول قر
میسبل عسلم ن تمچنین لزنا سمسیت از منسف عسم ن ایجسق اعتمسق الزا قر میوسن شوهرنقدان –
ب نی م ریداران دمس مهند ی س ت  -م تیدقد یاقین ن میررا مربیط بو مسوئیلیت
مدقی سزقدگسن س تمسن ایجسب میکند ،مسئیلیت ن سسرا نارقم ب کسسقی ک از ویق
این صن ت بر یرقار میشیقد تحمیل گرقق .این قیع ق وسم ،از قیربوسز قر قظوسا فیوی ونّتی
نجیق قاشت ن قن سعدم مهم الضرر ن «من ل الغنم ف نی الغرا» ن را پشتیبسقی مویکنود .اموس
برای تمسی شدن بس سیر قظساتسی سیی ی ،پذیرش مسئیلیت مدقی محض بورای وسزقدگسن
س تمسن ترجی قارق.
قر صیص میزان مسئیلیت سزقدگسن وس تمسن ،بر وی از قظوساتوسی سیوی ی تمسقنود
کسمنال ب م یسرتسی مربیط ب مهسر ن مرا بت ن صو سیت ن عودا صو سیت وسزقدگسن
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تیج نی م قارقد للن بر ی قی ر از قظسمهسی سیی ی ،مسئیلیت وسزقدگسن را قر تور سوسل
مبتنی بر مسئیلیت محض قاقست ن کنی ق ت اقدرکسران را بو طویر تضوسمنی مسوئیل جبوران
سسرا نارقم میقاقند.

فصلنامه ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و غ رب

ع نم بر ن اکثر قظساتسی سیوی ی م سصور ،یوک قنرم زموسقی قم وسل بورای مسوئیلیت
میسط کسران قسبت ب

سزم اسداث شدم ت یین کرقم ن تور قویع شورط و ف ن ن یوس تور

تیافیی ک سلسیت از م سفیت قر مسئیلیت بسشد بسطل ن فس د اعتبسر قاقست ن قتیجتسً مسئیلیت
سزقدگسن س تمسن را قر زمرم یاعد مرم میقاقند.
قر پسیسن بسید یسق نر شد اگرچ بر ا وسا اصویل ن یاعود ،مسوئیلیت ،ا س وسً مبتنوی بور
تیصیر ا ت امس قر پسرمای میارق ب قلیل مصنحتاقدیشویتوسی اجتموسعی ن میوزان کورا
استمسلی قسشی از هلاق سری ن بیاستیسطی اشتسص از بیول وسزقدگسن وس تمسن ،قوسگزیر
بسید از یاعد اصنی فسصن گرفت ن ب طیر ا تثنس ،مسئیلیت قیعی (محض) بر مبنسی «قظریو
کوور قاو » را پووذیرفت ن مجمیعو عیاموول ووس ت را قر عوور

یلوودی ر مسووئیل جبووران

سسر نارقم قاقست ن ب لحسظ مستیت ن شرایط تحیق سسر  ،ن را ب طیر مورم ن قر
یک قنرم زمسقی م ین تبیین قمیق.
منابع

1و لمحمد ،یدکمسلالدین1389 ،ش ،مسوئیلیت مودقی مهنودا قوسظر ،چ ،1قزفویل،
قاقش سم زاق ا

می.

2و اقصسری ،شیخ مرتضی1432 ،د ،کتسب الملس ب ،چ ،13م ،مجم الالر اال

می.

3و ایزاقنی ،محسن ن کستیزیسن ،قسصر1389 ،ش ،مسئیلیت مدقی؛ الزامس بودنن ورارقاق
بیم مسئیلیت ،چ ،1تهران ،مجد.
4و قارابپیر ،مهراب1387 ،ش ،مسئیلیتتسی سرج از رارقاق ،چ ،1تهران ،مجد.
5و نهیری ،عبدالرزاد اسمود1964 ،ا ،الی ویط فوی شورد الیوسقین المودقی ،ج ،7چ،1
بیرن  ،قار اسیسء التیاث ال ربی.
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6و شجسع ،م صیم 1393 ،ش ،سعدم کر ،تاسن
مسئیلیت مدقی ،چ ،2تهران ،جن ل.

تحیوق مسوئیلیت کسرفرموس بوس یاعود 

7و شیتیسقی ،عنی1394 ،ش ،سعودم کور ،تاوسن تحیوق مسوئیلت کسرفرموس بوس یاعود
8وو صووغیری ،ا وومسعیل1383 ،ش ،ترجمو کسموول  ،Law Made Simpleچ ،1تهووران،
میزان.
وسرج از

9و صاسیی ،یدسسن ن رسیمی ،سبیباهلل1393 ،ش ،مسئیلیت مدقی (الزامس
رارقاق) ،چ ،7تهران ،مت.
10و طبسطبسیی ،یدعنی1427 ،د ،ریس
م ،می س النشر اال

المسسئل فی بیسن اسلوسا الشورع بسلودالئل ،چ،1

می.

11و عبس نی ،بتتیسر1390 ،ش ،مسئیلیت مدقی بس ق رشی تکبییی ،چ ،1تهران ،میزان.
12و کسشسقی ،محمیق1388 ،ش ،رارقاقتسی نی م ،چ ،1تهران ،میزان.
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مسئیلیت مدقی ،چ ،2تهران ،جن ل.

13و کستیزیسن ،قسصر1370 ،ش ،قنرم سیوید مودقی (ضومسن هوری ،مسوئیلیت مودقی)،
چ ،1تهران ،میزان.
14ووو الیووق ،مهوودی1390 ،ش ،مسووئیلیت موودقی ن کیاووری مهند ووسن ،چ ،1تهووران،
پرقازش ران.
15و میرزای می ،ابیالیس م بنمحمدسسون1427 ،د ،ر وسئل المیوزان الیموی ،ج ،2چ،1
م ،قفتر تبنیغس ا

می.

16وو مصووکایی کسشووسقی ،یدصووسقد1388 ،ش ،مسووئیلیت موودقی قسشوی از طراسوی قر
صن ت س تمسن ،پسیسن قسم کسرشنس ی ارشد سیید صیصی قاقش سم تهران.
17و ناسدی ،جیاق1378 ،ش ،ترجم سقین ت هدا

ییس ،چ ،1تهران ،میزان.

18و قیری ،محمدعنی1392 ،ش ،ترجم سقین مدقی مصر ،تهران ،گنج قاقش.
19و ووووووووووووووووووووو1392 ،ش ،ترجم سقین مدقی لمسن (بتش م سم

 ،رارقاقتس،

کنیس ن ت هدا ) ،چ ،2تهران ،گنج قاقش.
20و یزقاقیسن ،عنیرضس1386 ،ش ،نمرن مسئیلیت مدقی ،چ ،1تهران ،اقبستسن.
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