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Abstract
Liability arising from acts of animals has been raised in human societies
from old times. Although some assumptions of this responsibility, which is
one of the forms of liability for objects, have been mentioned in certain laws
in Iran, it has not been the subject of a separate investigation up to now. Owing
to the usage of animals in urban and rural communities, this article, through a
comparative approach, aims to study the foundation of liability in Islamic
jurisprudence, legal systems of certain Islamic states, and that of France and
England. Furthermore, certain examples of the liability arising from acts of
animals such as escape and getting lost are not foreseen in Iranian law.
Accordingly, through referring to Islamic jurisprudence and comparative law,
it is attempted to determine the responsible in these assumptions. The result
obtained is that this responsibility is not always based on the fault of the owner
or the possessor of the animal and other bases such as absolute responsibility
and obligation to safety are governing the civil liability for the acts of animals
as well. Additionally, in damages resulting from acts of animals in cities or
villages, the documentation on the responsibility of municipality and rural
municipality is presented and the suggestion for distributing the responsibility
among the responsible individuals "jointly" is offered in some assumptions.
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چكيده

مسئولیت ناشی از حیوان از روزگار کهن در جوامع بشری مطرح بوده است .هرچند
فروضی از این مسئولیت که یکی از اقسام مسئولیت ناشی از اشیاء است در برخی از
قوانین مطرح شده ،اما مورد پژوهش مستقلی در حقوق کشورمان واقع نشده است و
با توجه به استفاده از حیوانات در جوامع شهری و روستایی این مقاله به مطالعه تطبیقی
مبنای مسئولیت ناشی از حیوانات در فقه و حقوق برخی از کشورهای اسالمی و فرانسه
و انگلیس پرداخته است .همچنین مصادیقی از مسئولیت ناشی از حیوان ،مانند فرار یا
گمشدن حیوان ،در قوانین ایران پیشبینینشده است ،بنابراین سعی شده است با رجوع
به فقه و حقوق تطبیقی ،مسئول در این فروض مشخص شود .نتیجهای که حاصل شد
آن است که این مسئولیت همیشه مبتنی بر تقصیر مالک یا متصرف حیوان نیست و
مبانی دیگر مانند مسئولیت محض و تعهد به ایمنی نیز در مسئولیت مدنی ناشی از
حیوان حاکم است و در خسارت ناشی از حیوانات در شهر یا روستا مستندات طرح
مسئولیت شهرداری یا دهیاری ارائه شد و پیشنهاد توزیع مسئولیت به نحو « تضاممی
» میان مسئولین در فروضی داده شد.
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واژگان کلیدی :مسئولیت ،حیوان ،مالک ،محافظ ،تقصیر.
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مقدمه

عقل سلیم حکم میکند که هر شخصی باید جوابگوى اعمال خود باشد ،این امر در قرآن
کریم 1با بیان آیه شریفه «ال تَزِرُوازِرَةٌوِزْرَأُخْرى» ذکر شده است( .محقق داماد:1131 ،
161؛درویش پور04 :1133،؛قدرتی 66 :1133؛خاوری )260 :1130،نباید تصور کرد که این
قاعده تنها مربوط به عقاب اخروی است ،زیرا در فقه در نفی تحمیل مسئولیت بر ذمه دیگران
در همین جهان نیز به این قاعده استناد شده است( .محقق حلی )241 :1143،انسان و سایر
حیوانات در غرایز مشترکاند اما آنچه باعث مسئولیت آدمی میشود چراغ عقل و اراده
است و به علت همین تعقل و تفکر است که او مسئول است( .یزدانیان:1136،
09؛قاسمزاده )129:1143،بااینوجود در گذشته حیوانات و اشیاء را نیز مسئول میدانستند،
اما امروزه این تنها «اشخاص» هستند که میتوانند از لحاظ مدنی مسئول شناخته شوند.
( )Malaurie et Aynés, 2011:37و فعل زیانبار به اعتبار «فاعل» مستقیم به فعل شخص و
فعل غیر و فعل شی یا حیوان قابل تقسیم میباشد .در مورد فعل حیوان و شی ،خسارت از
فعل مستقیم حیوان و وضع خاص اشیا (مانند خودرو یا ساختمان و )...تولید میشود اما در
واقع دارنده یا متصرف آنها مسئولیت را میپذیرد( .ره پیک )1106،03،بنابراین در حقوق
کنونی مسئولیت مدنی از این منظر در سه حوزه مورد بحث قرار میگیرد؛ حوزه نخست
مسئولیت ناشی از فعل شخص ،حیطه دیگر مسئولیت ناشی از فعل غیر ،و سومین ناحیه
مسئولیت ناشی از مالکیت یا تصرف بر اشیا و حیوانات است( .لورراسا129:1146 ،؛
قاسمزاده ) 121:1143 ،آنچه مد نظر این مقاله است ،مورد اخیر ،یعنی مسئولیت ناشی از
مالکیت یا تصرف بر حیوانات است .از منظر حقوق مسئولیت مدنی ،حیوان و شیء بیجان
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 1این آیه پنج بار در قرآن تکرار شده است .مشابه این آیه در قرآن کریم مطرح شده است مانند :مدثر13 ،

در یک ردیف هستندBell & others,371:1998( .؛ السنهوری1101:2990 ،؛ حسینی
نژاد)64:1149،



هرچند طی آییننامهای 1در سال 1102هیات وزیران نگهداری و پرورش هر نوع حیوانی
صورت اهلی بودن و عدم مغایرت شرعی در محدوده روستاها پذیرفته اما این آییننامه تا به
امروز متروک مانده و کماکان نگهداری حیوان در جامعه شهری و روستایی با توجه عالئق
یا نیاز اشخاص وجود دارد .لذا این پژوهش سعی دارد برای سؤاالت زیر پاسخی تطبیقی بیابد
که آیا صرف مالکیت سبب ضمان است یا تصرف حیوان مسئولیت آور است؟ مسئولیت
ناشی از حیوان مبتنی بر تقصیر است یا مسئولیت مطلق است؟ و مسئول زیان ناشی از حیوان
در «فروض مسکوت» ،در حقوق ایران ،کیست؟
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را در شهرهای باال  69هزار نفر ممنوع نموده است و پرورش و نگهداری حیوانات را تنها در

 .1چگونگی و مبنای مسئوليت مالک یا متصرف حيوان در فقه و حقوق ایران

برخی صرف مالکیت را فعل میدانند(.حمیتی واقف )264 :1130،اما اصل آن است که
مالکیت همراه با استیال داشتن یا تصرف بر مال و ارتکاب تقصیر مسئولیت آور است و
مالکیت بهتنهایی نمیتواند ایجاد مسئولیت بنماید و در صورتى میتوان مالک را ضامن
خسارت دانست که بر خالف آنچه که بر عهده دارد (از عمل یا ترک عمل) ،رفتار
نماید(.امامى)092 :1143،
 .1-1چگونگی بروز مسئوليت توسط حيوان

حیوان نیز میتواند باعث ورود خسارت به دیگران گردد .این خسارت گاه به اشخاص و
گاه به اموال وارد میشود .خسارت وارد به اشخاص مانند گاز گرفتن یا لگدزدن و خسارت
وارد به اموال مانند لگد کردن یا چریدن حیوان در مزرعه دیگران میباشد .همچنین خسارت
ناشی از حیوان ممکن است به لحاظ توقف یا حرکت او باشد.

1

آیین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی ،شماره/66366ت03933هـ  ،مصوب هیئت وزیران در جلسه مورخ
1102/2/26
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 .2-1مبنای مسئوليت

در مبنای مسئولیت به این پرسش پاسخ داده میشود که چه چیزی مسئولیت شخصی به
نام دارنده یا متصرف حیوان را در مقابل شخص دیگری به نام زیاندیده را توجیه میکند.
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آیا چنین مسئولیتی منوط به این است که واردکننده زیان دچار «تقصیر» 1شده باشد و در واقع
تکلیف واردکننده زیان به جبران خسارت و حق زیاندیده برای گرفتن خسارت از چنین
تقصیری ناشی می شود یا باید در جستجوی معیار دیگری مانند فرض تقصیر ،مسئولیت
محض 2یا مسئولیت مطلق1بود که منوط به اثبات تقصیر نیست؟(بادینی )46 :1130،در حقوق
ایران هرچند در مورد مسئولیت ناشی از اشیا اصل بر نظریه تقصیر است اما باوجود مصادیقی
در قوانین ،طرح سایر نظریات نیز امکانپذیر است( .ره پیک)21 :1106،
 .1-2-1تئوری تقصير

اصل طبیعی در زندگی انسان آن است که تنها کسی باید مسئولیتی برای جبران را بپذیرد
که در رفتار خود از معیار و حالت متعارف ،خارج شود به عبارتی همواره تقصیر شرط اصلی
مسئولیت مدنی بوده است و از گذشته تقصیر از بنیادیترین و درعینحال قدیمی ترین مفاهیم
در بحث مسئولیت مدنی بوده است .و مبنای اولیه در مسئولیت مدنی ناشی از حیوان نیز
میباشد و مسئولیت بدون تقصیر حالت استثنایی دارد (.ره پیک )21 :1106،در فقه اسالمی
در باب دیات به ضمان مالک حیوان ،راکب ،عبد ،قائد 0و سائق 6و حتی مسئولیت ناشی از
حیوان در شب و روز پرداخته شده است( .شهید ثانى،بیتا161 :؛ صدوق123 :1011؛
خویی190 :1019؛ بروجردی،بی تا04091 :؛ العماری )130 :1014،که در ادامه به فراخور
موضوع اشاره خواهد شد .مثالً در مورد مسئولیت صاحبان حیوان آمده مالک حیوان در شب،
ضامن خسارت ناشی از حیوان به مزرعه دیگری است ،لیکن در روز ضامن

Fault, faute

1

Strict liability

2

Absolute liability

 0کسى که در جلوى حیوان حرکت مىکند و هدایت حیوان را به عهده دارد.
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 6کسى که پشت سر حیوان حرکت مىکند و هدایت حیوان را به عهده دارد.

1

نمیباشد(.خویی1019:190،؛ بروجردی،بی تا060:؛ الشریف )020 :1102 ،مبنا و اساس این
تفاوت ،مربوط به تقصیری است که مالک زراعت در روز نسبت به زراعت خویش روا داشته



است ،زیرا او موظف بوده که در روز مزرعه خویش را از آفات و هجوم حیوانات نگهداری
شب مالک حیوان میبایست حیوان را در محل مناسب (مانند اصطبل) نگهداری نماید ،از
این رو در ضرر به وجود آمده از جانب حیوان ،صاحب آن را مقصر میدانند(مراغی:1013،
 )621و تقصیر مبنای مسئولیت اوست .در خصوص مسئولیت ناشی از حیوان ،قانون مجازات
عمومی مصوب  1190/11/4برای اولین بار در حقوق موضوعهی ایران «عدم حفظ حیوان»
را مسئولیت زا دانست (ماده )240که با تغییر و تحوالت به وقوع پیوسته امروزه قانون مجازات
اسالمی مصوب  1102جایگزین آن قانون شده است .در مواد قانون مجازات اسالمی1باید
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کند ،پس کوتاهی در این امر (تفریط) موجب عدم مسئولیت صاحب حیوان است ،لیکن در

قائل به تفصیل شد و برخی از مواد آن با مفروض دانستن تقصیر مالک ،مخصص تئوری
تقصیر هستند(.کاتوزیان )249 :1134،و در مواد مختلف بنای مسئولیت متصرف یا نگهدارنده
یا برانگیزندهی حیوان به صُور متفاوتی بیانشده است .جالب آنکه در این قانون از مسئولیت
«مالک» حیوان سخنی به میان نیامده و تنها به بیان مسئولیت «متصرف» حیوان اکتفا شده است.
در قانون مدنی2ایران نیز مسئولیت ناشی از حیوان در ذیل مبحث سوم تحت عنوان «تسبیب»
از فصل دوم قانون مدنی در ماده ( )110آمده است .بر طبق این ماده «مالک یا متصرف حیوان
مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر
کرده باشد لیکن درهرحال اگر حیوان بهواسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل
مسئول خسارات وارده خواهد بود ».مبنای مسئولیت مالک یا محافظ حیوان در ماده ()110
ق.م تئوری تقصیر است( .کاتوزیان1136،634،؛ یزدانیان1140،46،؛ قاسمزاده)21،1143،
برخی این ماده را بهترین مادهای میدانند که از تفریط سخن میگوید و از فقه امامیه
گرفتهشده است( .جعفری لنگرودی403:1142،؛ قاسمزاده1143،ب )62:و برخی گفتهاند

 1از این ببعد به اختصار به جای قانون مجازات اسالمی ق.م.ا و به جای قانون مدنی ق.م آمده است.
 2از این ببعد به اختصار به جای قانون مدنی ق.م آمده است.
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این ماده از موارد جالب توجه تغییرات قانونگذار ایرانی نسبت به مواد تسبیب در فرانسه
است زیرا علیرغم شباهت این ماده با ماده ( )1136قانون مدنی فرانسه 1که بعضی مادهایرانی
را مقتبس از آن میدانند (امیری قائممقامی )110 :1136،دقیقاً بر خالف سلف فرانسوی که
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مسئولیت محض برای مالک یا متصرف حیوان قائل شده و حتی در فرض گمشدن یا فرار
حیوان نیز مسئولیت را باقی میداند ،اما قانونگدار ایرانی مالک یا متصرف را جز در فرضی
که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد مسئول ندانسته است( .الشریف )666 :1102در واقع
مالک یا متصرف حیوان در بروز خسارت هرچند بالمباشره نقشی نداشته اما مسبب زیان است
و در تسبیب ،تقصیر شرط است( .بادینی40 :1109،؛عباسلو166 :1109،؛کاتوزیان:1136،
 )216طبق این ماده بار دلیل به نظر میرسد بر عهده زیاندیده باشد( .بهرامی احمدی:1101،
 )060مادهی ( )622ق.م.ا نیز اشعار میدارد «متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه
است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او ،حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد،
ضامن است ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او
نباشد ،ضامن نیست».
هرچند گفتهشده است این ماده در مسئولیت مالک ]متصرف[ سهل گیری کرده است.
زیرا محافظت از حیوان را ظاهراً در حالتی دانسته است که متصرف از احتمال حملهی حیوان
آگاهی دارد .و در حالتی که آگاهی از خطرناک بودن حیوان نداشته است چنان مینماید
که او مسئول نیست .مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد .و این شاید ناهماهنگی با
ماده()110ق.م .و مفهوم نوعی تقصیر باشد( .حیاتی )121 :1102،اما این ماده ناظر بر قاعده
فقهی «جنایه العَجماء جُبار» است(.صدوق160 :1011،؛ خویی190 :1019،؛ العماری:1014،
134؛ الشریف666 :1102،؛ ندوی،بیتا )246:در فقه نیز آنان که متعرض موضوع شدهاند به
صورت اجماعی (باریکلو )1136،193،ضمان مالک را در صورتی دانستهاند که وی به حال
حیوان آگاه باشد و در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کرده باشد در غیر این صورت چون
کوتاهی نکرده است وی را ضامن نمیدانند(.شهید ثانی146 :1011 ،؛نجفی،بی تا،40 :امام
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 1در اکتبر سال 2916ماده 1201جایگزین ماده مذکور شد.

خمینی،بی تا،664 :خویی،بی تا )204 :و مالک تشخیص علم صاحب حیوان نسبت به خطر
حمله و آسیب رساندن آن حیوان ،نوعی است یعنی چنانچه شواهد و قراین بیرونی ،آگاهی



نوعی و عرفی برای اشخاصی ایجاد کند ،صاحب حیوان نیز عالم به وضع حیوان تلقی
میداشت( .کاشف الغطا،بیتا )60 :برای رفع این عدم هماهنگی میتوان گفت ماده ()110
ق.م به صورت عام برای هر متصرفی مسئولیت قائل شده است و ماده ( )622ق.م.ا عالوه بر
تکلیف عام بیان نموده است که اگر حیوان مخاطرهآمیز است (مثل سگ دچار بیماری هاری)
مالک یا متصرف از آن مراقبت بیشتری بنماید(.حیاتی )121 :1102،البته ازآنجاییکه حیوان
خود دارای حرکت میباشد عکسالعملهای ناشی از حیوان را نمیتوان پیشبینی نمود.
بنابراین نگهداری از حیوان باید با توجه به حالت خاص هر حیوان به عمل آید و بهترین
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میشود(.صفایی ورحیمی 1)212 :1109،ماده ( )00المجله نیز مشابه همین حکم را بیان

ضابطه در خصوص نحوه مواظبت از حیوان ،عرف است مثالً در عرف سگها در شهر قالده
دارند(.نظری )100 :1130،فرض دیگری که در ماده( )110ق.م وجود دارد آن است که اگر
در اثر عمل غیر ،حیوان منشأ ضرر گردد فاعل این عمل مسئول است خواه در حفظ حیوان
توسط مالک یا متصرف تقصیر شده یا نشده باشد ،و نباید این بخش ماده را تنها در فرض
عدم تقصیر مالک یا متصرف دانست (ره پیک )130 :1106،این مفهوم از عبارت «در هر
حال» قابل استخراج است .و در واقع مالک یا متصرف حتی باوجود تقصیر در نگهداری
مسئول نیست ..در توجیه این موضوع سبب اقوا و مستند بودن ضرر به فعل نزدیک مطرحشده
است(.نظری260 :1102،؛باریکلو119 :1136،؛جنیدی62:1143،؛امامی )091 :1143،برای
تشریح این بخش از ماده بهتر آن است که مواد مرتبط از قانون مجازات اسالمی مطالعه شود.
چرا که در ماده ()691ق.م.ا این امر بدین نحو بیانشده است«:هر گاه کسی به روی شخصی
سالح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس
او میگردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب ،شخص بمیرد
یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم
1ماده 621مشابه ماده 164قانون مجازات اسالمی مصوب 1146است.
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میشود ».و در این زمینه ماده( )626ق.م.ا نیز با توجه به دفاع مشروع بیان داشته است« :هرگاه
شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهایی
است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد میکند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع
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مشروع باشد ».البته با دقت در ماده معلوم میگردد محرک ،فقط ضامن جنایتهایی است
که در اثر تحریک یا وحشت ایجاد شده است و نه تمامی خسارات .به عنوان نمونه اگر کسی
سگی را که دارای مریضی مشترک میان انسان و حیوان است را بدون قالده به بوستانی در
شهر بیاورد و سگ بگریزد و بر اثر تحریک ،دیگری را گاز بگیرد ،محرک فقط ضامن
خسارات ناشی از گاز گرفتن است و خسارات ناشی از بیماری واگیردار سگ ،با مالک یا
متصرف آن خواهد بود .که در صورت دفاع مشروع بودن عمل برانگیزنده مسئول نیست
بلکه مطابق قاعده ،متصرف باید مسئول شناخته شود(.حیاتی )126 :1102،هرچند در مواد
کنونی نمیتوان قائل به مسئولیت مشترک بود( .امیری قائممقامی240 :1136 ،؛ نظری:1102،
 )261اما پیشنهاد میشود در این فرض که نگهدارنده حیوان مرتکب تقصیر شده و حیوان نیز
به تحریک شخصی باعث بروز خسارت میگردد «مسئولیت تضاممی »1برقرار شود تا آنکه
مسئولین پرداخت بدینوسیله بیشتر شوند و راه جبران کامل خسارت هموارتر گردد .و با در
نظر گرفتن انصاف و عدالت توزیعی و برای راغب شدن مسئولین به پرداخت کل زیان ،بر
مبنای قائممقامی خاص پس از پرداخت زیان خسارتدیده ،اجازه دهیم خسارت به صورت
مساوی بین مسئولین تقسیم شود.

1

2

مسئولیت هنگامی تضاممی است که «موضوع» دو یا چند تعهد واحد است اما «منبع» ایجاد تعهدات مزبور متعدد
باشد Starck. 1972:730.(.و سنهوری ،236:1003،ج)1به عبارتی زمانی که سبب خسارات متعدد بوده اما خسارت
واحدی ایجاد شود جایگاه طرح تضامم است) 257:1998 Viney. Jourdain(.حال آنکه تضامن التزامی است که
منشأ آن واحد ولی روابط متعدد است(.امینی.)121:1140،

 2برای مطالعه بیشتر بنگرید به :علیرضا یزدانیان ،نیازی عباس« ،مطالعه تطبیقی مسئولیت تضاممی در فقه و حقوق فرانسه»
716

فقه و حقوق اسالمی ،سال چهارم ،شماره هشتم ،بهار -تابستان  ،01صص 294-140

 .2-2-1اماره تقصير
1

2

در خصوص «توقف حیوان» مواد ( )612و ( )620قانون مجازات اسالمی آمده است



که بنای مسئولیت متصرف را بر «اماره تقصیر» مبتنی نموده است .این دو ماده در تبیین یک
غیرمتعارف و ایجاد ضرر از سوی حیوان است .تنها تفاوت ماده ( )612با ماده ( )620در
مسئول دانستن «مهارکننده» حیوان است که در صورت عدم وجود این ماده هم عقالً به این
نتیجه دست می یابیم .چرا که مهارکننده در این فرض اختیار متوقف کردن حیوان را دارد
و نه سوار .نباید از عبارت «کسی که سوار حیوان است» این توهم ایجاد شود که حکم ماده
مختص به حیواناتی است که قابل سواری دادن هستند میباشد و شامل تمام حیوانات نمیشود
(باریکلو ) 190 :1136،چرا که هرچند در برخی از روایات عنوان راکب استعمال شده است
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معنا هستند و آن نیز تعهد متصرف حیوان به جبران ضرر در صورت توقف آن در محل

ولی این خصوصیتی ندارد چون در برخی دیگر از روایات عنوان مالک و سائق نیز
استفادهشده است( .مفید414:1011،؛معزی مالیری،بی تا 100:؛بروجردی)064 :1020،
گفتهشده این ماده با نظریه عینی قرابت دارد( .کاتوزیان602 :1136،؛ره
پیک00:1106،؛بهرامی احمدی )064 :1101،و برخی آن را تئوری تقصیر دانستهاند (هاشمی
و تقی زاده )162 :1101،اما «اماره تقصیر» به نظر درستتر میآید(.صفایی و رحیمی:1109،
216؛بهرامی احمدی )061 :1101،در واقع حیوان در حال توقف موجودی است پر تحرک
که می تواند خطر بیافریند و جان یا مال دیگری را تلف کند و مسئولیت در اینجا ناظر به
خسارتی است که حیوان به دیگری می زند و نه خسارتی که از توقف آن (به عنوان وسیلهای
« 1هر گاه شخصی در محلهایی که توقف در آنها مجاز نیست ،توقف نماید  ...یا حیوانی را در این قبیل محلها مستقر
سازد ...دیگری بدون توجه به آن ها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند ،شخص
متوقف یا کسی که آن  ...حیوان را مستقر نموده ...ضامن دیه و سایر خسارات میباشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و
محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمیگیرد بلکه عهدهدار خسارت وارده
نیز میشود».
« 2هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل های غیر مجاز متوقف نماید در مورد تمام
خسارتهایی که آن حیوان وارد میکند و مستند به فعل شخص مزبور میباشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در
دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است»..
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منفعل) به بار میآید و ایجاد خطر در محلهای عمومی قابل پیشبینی است و قانون گذار
اماره تقصیر سوار یا گیرنده مهار را مبنای حکم ماده قرار داده است( .کاتوزیان60 :1136،
؛کاتوزیان111 :1134،؛قاسمزاده)42 :1134،
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 .3-2-1مسئوليت مطلق

وجه مشترکِ مسئولیت با مبنای تئوری تقصیر و بدون تقصیر آن است که در هر دو ،بین
فعل و ضرر رابطه وجود دارد .در تبصره  1ماده( )622ق.م.ا آمده است «نگهداری حیوانی
که شخص توانایی حفظ آن را ندارد ،تقصیر محسوب میشود» که بیانگر «مسئولیت مطلق»
متصرف در این شرایط است .و از زیاندیده حمایت بیشتری صورت گفته است(.ره
پیک )00 :1106،در نظر اول آن بخش از ماده که بیان میدارد « ...اگر از احتمال حمله
حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد ،ضامن نیست» با تبصره یک آن
سازگاری ندارد مگر آنکه حالت خطرناک حیوان وصف قوه قاهره را داشته و
غیرقابلاجتناب و مقاومت و پیشبینی باشد( .نظری )261 :1102،پیش از تصویب این ماده
برخی قائل به تمییز میان مسئولیت نگهداری حیوانات اهلی و غیر اهلی بودند و نگهداری
حیوانات وحشی را نوعی تقصیر میدانستند (کاتوزیان634 :1136،؛صفایی و رحیمی :1109
212؛بهرامی احمدی )060:1101و برخی این تمایز را رد میکردند (باریکلو )193:1136،اما
در این تبصره حتی اگر حیوان اهلی باشد و شخص به هر دلیلی مثالً کهولت سن توان
محافظت از آن را نداشته باشد و از ناحیه آن حیوان زیانی به غیر برسد مسئول است چرا که
او باوجوداین تبصره جبران خسارت زیاندیده را تضمین کرده است .بنابراین اگر کسی
زنجیر سگ خویش را به دست فرزند خردسالش بدهد با علم بر اینکه قادر به نگهداری آن
نیست بیاحتیاطی در نظر گرفته میشود و تقصیر است( .قاسمزاده )16 :1143،اگر حیوان
متعلق به صغیر یا دیوانه باشد وصی یا ولی یا قیم وی ،مکلف به حفاظت آن است (شهید
ثانی )162:1019،و در صورت ترک محافظت باید از مال خود خسارت بدهد و اگر محجور
ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد خسارت را از مال خود او میگیرند (ماده1216ق.م) البته اگر
معیار مسئولیت را شخصی بدانیم تبعاً محجور مسئولیتی نخواهد داشت(.حسینی نژاد:1149،
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100؛ قاسمزاده)03 :1143

 .4-2-1تعهد به ایمنی

مبنای دیگری برای مسئولیت ناشی از حیوان در ماده ( )621ق.م.ا آمده که اشعار داشته



است« :هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد ،وارد منزل یا محلی که در تصرف
دهنده ضامن است ،خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار
گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیبرسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد».
این ماده عیناً برگرفته از فقه است و ادعای اجماع در خصوص این مسئولیت شده است
(1نجفی،بیتا110 :؛ خمینی،بیتا )663 ،البته برخی گفتهاند روایت مستمسک ضعیف
است(.شهیدثانی )144 :1011در فقه به علت غلبه از واژه کلب استفادهشده است و قانونگذار
به درستی آن را تسری به سایر حیوانات داده است.به اطالق این ماده انتقاد شده است
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اوست ،گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند ،اذن

ازاینجهت که ممکن است حیوانی بعد از اذن وارد آن محل گردد و صاحب محل علیرغم
تمامی احتیاطات ،بی دلیل مسئول شناخته شود( .حیاتی )126 :1102،اما فقها بیان داشتهاند
بین حالتی که حیوان در داخل خانه باشد یا بعداً وارد شود و صاحبخانه آگاه به خطر حیوان
باشد یا نباشد تفاوتی نیست( .امام خمینی،بیتا)663 :برخی معتقدند اگر صاحبخانه حیوان را
به صورت متعارف نگهداری میکرده است و بهرغم تمهیدات الزم به مأذون خسارت وارد
شود صاحبخانه مسئول نخواهد بود(.صفایی و رحیمی )210 :1109،اما در این ماده «تعهد
به حفظ ایمنی» کسی که به اذن صاحبخانه به ملک او میرود تکلیف صاحبخانه دانسته
شده است .و این تکلیف ناظر به نتیجه است و مواظبت و کوشش برای ادای آن کافی نیست.
مگر آنکه اذن دهنده ثابت کند که آن امکان در اثر عامل خارجی و پیشبینینشده به وجود
آمده باشد(.کاتوزیان )601 :1136،همچنین از طرفی با توجه به اینکه اثبات تقصیر صاحب
حیوان بسیار دشوار است ،در نتیجه اگر مسئولیت مبتنی بر «تقصیر» باشد ،در بسیاری از موارد،
خسارت زیاندیده بدون جبران باقی میماند؛ به همین دلیل قانونگذار برای صاحب اذن،

 1من دخل قوم فعقره کلبهم ضمنوا ان دخل باذنهم و اال فالضمان بال خالف اجده بل قیل قد یظهرمن المبسوط االجماع
علیه.
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مسئولیت ایجاد کرده است .این مسئولیت را میتوان از باب غرور نیز توجیه نمود(.تقی زاده
و هاشمی )169 :1101،در تبصره این ماده ،امکان معافیت از خسارت پیشبینیشده است و
آن در صورتی است که رابطه سببیت از صاحب اذن قطع و مستند به مصدوم شود؛ بنابراین
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اگر وارد شونده خود به وضعیت موجود آگاهی دارد و از طرفی صاحبخانه از خطرناک
بودن حیوان بیاطالع است ،در واقع خود نسبت به خطرپذیری «اقدام» کرده است و در این
صورت ضمانی نیز وجود ندارد .برخی در این ماده برای اذن دهنده «مسئولیت مطلق» در نظر
گرفتهاند(.قاسمزاده111 :1143،؛ ره پیک )00:1106،و برخی «فرض تقصیر» را برای اذن
دهنده دانستهاند( .کاتوزیان249 :1134،؛ تقی زاده و هاشمی 169 :1101،؛ نظری:1102،
 )261بااینوجود به نظر میرسد مبنای چنین مسئولیتی بیشتر با نظریه تعهد ایمنی سازگاری
دارد .در واقع صاحب مکان یا اذن دهنده ضامن ایمنی کسی است که با اذن او به آن محل
آمده است(.کاتوزیان1134،ب)111:
 .2مطالعه ی حقوق تطبيقی

در ادامه به بررسی مسئولیت ناشی از حیوان در حقوق برخی از کشورهای اسالمی و
انگلیس و فرانسه میپردازیم.
 .1-2بررسی حقوق کشورهای اسالمی

قانون مدنی قدیم کشور مصر تنها مالک حیوان یا مستخدم او را مسئول میدانست
(السنهوری 1102 :2990؛نظری )104 :1130،اما ماده( )146قانون مدنی فعلی این کشور اشعار
میدارد «شخصی که محافظت حیوان را بر عهدهدارد مسئول خسارتی است که حیوان وارد
میکند حتی اگر آن حیوان گمشده یا گریخته باشد مگر آنکه ثابت کند که حادثه ناشی از
علت خارجی بوده و به وی قابل انتساب نیست» .در این قانون مسئولیت ناشی از فعل حیوان
بر مفهوم «حفاظت» قرار دادهشده است .محافظ حیوان ،اعم از مالک یا غیر آن مسئول کلیه
خساراتی است که از فعل حیوان ناشی میشود( .السنهوری )1101 :2990،و مالک وقتی
مسئول است که محافظ نیز بوده باشد البته اگر محافظ حیوان اختیار تصرف در امور حیوان
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و قدرت بالفعل کنترل و تربیت حیوان را نداشته باشد مانند چوپان محافظ مسئول تلقی

نمیشود(.مرعی بیک )206 :1004،زیاندیده در حقوق مصر تنها باید ثابت نماید ،خوانده،
محافظ حیوان است و ضرر به سبب فعل حیوان به وجود آمده است .لذا به نظر مبنای مسئولیت



حیوان در این کشور مبتنی بر نظریه «اماره تقصیر» است .زیرا اگر مبتنی بر نظریه خطر میبود
 )160قوانین مدنی سوریه (ماده  )144و لبیی ( ماده  )140نیز از موضع قانون مصر پیروی
کرده اند .قانون مدنی لبنان اضافه میکند که «محافظ حیوان مسئول فعل حیوان است حتی
اگر بین او و زیاندیده رابطه قراردادی موجود باشد» (ماده  )120در حقوق مصر گفتهشده
است حیوان به هر نحوی اعم از اجاره یا عاریه ،به محافظی غیر از مالک ،سپرد شده باشد
محافظ ضامن است( .السنهوری )1104 :2990،در واقع مالکیت سبب مسئولیت نیست .و حتی
اگر حیوانی باعث بیماری سایرین شود محافظ وی مسئول است(1.نبیل ابراهیم)106:1003 ،
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منتفع از حیوان مسئول شناخته میشد نه محافظ آن(.السنهوری1291 :2990،؛ نظری:1130،

اما قوانین مدنی تونس (ماده  )00و مراکش (ماده  )36وضعیت متفاوتی دارند به موجب
قوانین مزبور محافظ حیوان میتواند ثابت کند که کلیه اقدامات الزم را برای پیشگیری از
ورود خسارت انجام داده است .و مبنای «تئوری تقصیر» را برگزیدهاند .این قوانین با اقتباس
از مقررات سابق فرانسه در مسئولیت ناشی از عمل حیوانات ،اثبات تقصیر محافظ را بر عهده
خواهان دعوی میدانند(.فرج  )016:1033،در عراق از فقه حنفی در خصوص مسئولیت ناشی
از حیوان و برگزیدن «تئوری تقصیر» پیروی شده است و قانون مدنی این کشور در این
موضوع مشابه قانون المجله است(.الشریف )641 :1102،و وفق ماده ( )221قانون مدنی عراق
«فعل حیوان بهخودیخود مالک یا محافظ را متعهد به جبران خسارت نمیکند مگر آنکه
فعلی نامشروع به مالک یا محافظ قابل انتساب باشد» 2این قانون در خصوص گردوغبار ناشی
از حیوان تعیین تکلیف نموده و مالک یا متصرف را مسئول نمیداند) .بند 1ماده )220

 1قانون تفتیش صحی حیوانات ایران ،مصوب  26شهریور  ،1110صاحبان و مباشران و مستحفظین حیوانات و کلیه
مستخدمین دولت را به محض بروز مرض مسری بین حیوانات مسئول اطالع به حکومت دانسته است.
 2جنایه العجما جبار الذی یحدثه الحیوان ال یضمنه صاحبه اال اذا ثبت انه لم یتخذ الحیطه الکافیه لمنع وقوع الضرر
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در حقوق کشور افغانستان نیز در ماده ( )401قانون مدنی مسئولیت متصرف حیوان در
صورت احراز تقصیر وی در نگهداری حیوان پذیرفته شده است .و اگر مالک حیوان را در
حال ایجاد خسارت ببیند و از ادامه خسارت جلوگیری نکند فرض مسئولیت برای وی
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انگاشته شده است .همچنین است اگر مالک از حالت غیر طبیعی حیوان آگاه باشد(ماده)400
(محقق زاده)00 :1106،
 . 2-2بررسی حقوق فرانسه و انگليس

در حقوق فرانسه قبل از تدوین مواد ()1130و( )1136قانون مدنی در ماده ( )10طرح
قانون مدنی این کشور ،مسئولیت ناشی از حیوان بیانشده بود .در مرحله دوم قانونگذاری
نیز این متن تغییری نکرد اما در مرحله سوم قانونگذاری مسئولیت ناشی از حیوان به صورت
مادهای مستقل در ماده  1136به تصویب رسید )Mazeaud,1949:1075(.در واقع مسئولیت
ناشی از شیء بیجان با مسئولیت ناشی از شیء جاندار در مواد ()1130و( )1136از یکدیگر
جدا شد .و در سال  2916مواد ( )1201و ()1202این تفکیک را بیان نمودند .مواد ()299تا
( )211قانون روستایی فرانسه 1نیز در خصوص نگهداری حیوانات اهلی و وحشی است .در
حال حاضر ماده ( )1201ق .م .ف مقرر میدارد «مالک حیوان یا نگهدارنده آن مسئول
خسارات وارده توسط حیوان است خواه حیوان تحت نگهداری و حفاظت او باشد خواه رها
باشد خواه گریخته باشد» هرچند در ماده مذکور صحبتی از تقصیر یا عدم تقصیر نیست اما
به نظر میرسد مبنای ماده «تئوری تقصیر» باشد و «اماره تقصیر» در ماده ( )1201گنجانده
شده است و این اماره از کلمه «حفاظت» مستنبط است و مسئول باید خالف اماره یعنی عدم
تقصیر را اثبات کند(لورراسا06:1146،؛امیری قائممقامی )241 :1136،برخی بر این عقیدهاند
که اماره تقصیر نیز به علت افزایش حوادث ناشی از حیوانات دوام نداشته و جای خود را به
«اماره مسئولیت» داده است .و رویه از سال 1336این تفسیر را از ماده ()1136سابق به دست
داده است (ژوردن )100 :1136،یعنی زیاندیده دیگر نیازی به اثبات تقصیر یا مسئولیت
صاحب حیوان ندارد بلکه صاحب حیوان برای معافیت خویش مجبور است ثابت کند که
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code rural

1

زیان در شرایطی وارد شده است که با وی هیچگونه ارتباطی نداشته استCass, ,civ2 , (.

9janv,1991السنهوری )1940: 2990،در واقع مالکین یا محافظین حیوان جز با اثبات قوه



قاهره نمیتوانند از مسئولیت مبرا شـوند (Cass, 2civ ,11juill,2002(.و مبنای «مسئولیت
البته درصورتیکه حیوان به سرقت رفته باشد مالک مسئول نیست زیرا اداره و کنترل خود را
نسبت به حیوان از داده است )mazeaud,1994,T2:1095(.رویه قضایی فرانسه علیرغم
پذیرش مسئولیت تضامنی مالکین متعدد حیوان ،1مسئولیت مشترک چند نفر را در مورد ماده
()1136سابق نپذیرفته است(.امیری قائممقامی )240:1136،و دامنه مسئولیت را وسیع کرده و
چنین رأی داده است که اگر کسی بدون استفاده از حیوان ،عهدهدار مراقبت از آن باشد و
در آن سهلانگاری نماید مسئول است؛ بهعنوانمثال کسی که نعلبندی اسبی را به عهده
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محض» در حقوق این کشور برای مسئولیت ناشی از حیوان توسط رویه اتخاذ گردیده است.

گرفته و یا دامپزشکی که مداوای سگ هاری را تقبل نموده است ،اگر در عمل خود اهمال
نمایند مسئول خواهند بود )Cass, 2civ ,4oct ,1972(.این موضوع در فقه اسالمی نیز آمده
است (حکمت نیا )1136،111،اما در مورد مستخدم و نماینده ،موضوع صورت دیگری دارد،
زیرا این اشخاص تحت اقتدار متبوع خود میباشند و مجبورند که به دستور او رفتار نمایند،
بنابراین اگر طبق دستور رفتار نموده یا حیوان را بهنحویکه مأمورند اداره نمایند و در نتیجه،
فعل حیوان موجب خسارت گردد ،صاحب حیوان و نه نماینده ،مسئول است مگر اینکه ثابت
شود مستخدم یا نماینده از دستور عدول نموده و یا در حفظ حیوان ،اهمال کرده
است(.ژوردن106:1136،؛هاشمی و تقی زاده )1101:164،در حقوق کامن ال اشخاصی که
فعالیتهای فوقالعاده خطرناک 2انجام میدهند مانند نگهداری حیوانات وحشی بدون اثبات
تقصیرشان نسبت به زیانهای ناشی ازاینگونه فعالیتها مسئول میباشند.
( )weinrib,1995:87و حیوانات به دو دسته وحشی و اهلی تقسیمبندی میشود و در
خصوص حیوانات وحشی همیشه مالک باید از حالت خطرناک حیوان آگاه باشد و مسئولیت

Cass,2civ,14dec,1983
Dangerous

1

2Abnormally
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مطلق دارد اما در خصوص حیوانات اهلی بار اثبات بر عهده خسارتدیده است و تئوری
تقصیر حاکم است )prosser,1971:499(.در حقوق انگلیس قانون حیوانات 1041 1مقرره
حاکم بر مسئولیت ناشی از حیوانات است و این مسئولیت در زمره شبه جرمها 2مطرح
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میشود( )Kidne, 2006: 328-336و برای حمایت از منافع اجتماعی در ضمان ناشی از
نگهداری حیوانات وحشی« ،مسئولیت محض» بنا نموده است)Hant, 2000:275( .و به استناد
بند  1ماده( )2قانون مذکور «کسی که از یک حیوان خطرناک نگهداری میکند در قبال
همه خسارات واردشده توسط آن مسئول است ».و حیوانات خطرناک بنا به تعریف بند2
ماده)( 6قانون مذکور گونهای است که «الف) معموالً در جزایر بریتانیا اهلی نیست .ب) در
صورت رسیدن به سن بلوغ دارای ویژگیهایی باشد که نوعاً در صورت عدم جداسازی
محیط ،سبب ایجاد خسارت یا جراحت شدید یا نوعاً شدید میشود ».که در تفسیر قسمت
ب حقوقدانان گفتهاند حیوانات مشمول این بند به دو دسته تقسیمشدهاند دسته اول گونههایی
که همواره خطرزا هستند و دسته دوم آنهایی که اگرچه ظاهراً بیخطر میباشند ولی بهطور
بالقوه میتوانند خسارت و جراحت شدیدی به وجود آورند ( )Bermingham,2005:306و
در نگهداری حیوانات اهلی (که حیواناتی هستند که در دستهبندی قبل جای نمیگیرند)
مسئولیت مبتنی بر تئوری تقصیر مد نظر قرار گرفته استHarlow, 1987:26(.؛بهرامی
احمدی وفهیمی )121:1136،مسئولیت ناشی از حیوان در صورتی بر نگهدارنده تحمیل
میشود که طبق بند  1ماده ( )6وی مالک یا متصرف حیوان باشد یا اینکه سرپرست
خانوادهای باشد که شخص زیر شانزده سال از آن خانواده مالک یا متصرف حیوان باشد و
مالک یا متصرف حیوان تا زمانی که دیگری مالک یا متصرف آن نشده است ،مسئول حیوان
محسوب میشود )Bermingham,2005:310) .در نظام حقوقی کامن ال نیز در صورت فرار

The Animals Act

1

 2الزم به ذکر است که شبه جرم در نظام حقوقی انگلیس به انواعی تقسیم می شود؛ از جمله شبه جرم های مربوط به
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زمین و یا ملک ،مسئولیت نسبت به حیوانات و شبه جرم تقصیر).)Kidner,2006:328-336

حیوان یا گمشدن آن مالک یا متصرف مسئول شناخته میشود و ورود سگ شکاری بدون
رضایت مالک به ملک دیگری تعدی 1شناختهشده است.

2

از تطبیق حقوق ایران با کشورهای دیگر مشخص میشود برخی از فروض در حقوق
ایران صراحتاً تعیین تکلیف نشدهاند به عنوان نمونه در مورد فرار یا گمشدن حیوان ،قانون
مدنی ایران ساکت است و به نظر میرسد تنها درصورتیکه بتوان فرار و گمشدن را مستند
به تقصیر مالک یا متصرف نمود ،میتوان وی را مسئول دانست ،در غیر این صورت مسئولیت
متوجه کسی نخواهد بود .همچنانکه امام على علیهالسالم در یمن دربارة اسبى که فرار کرده،
و مردى را لگد زده و کشته بود ،قضاوت نمودند و خونش را هدر دانستند و فرمود« :اگر
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 .3فروض مسكوت در حقوق ایران



اسب فرار کرده ،بر صاحب اسب چیزى نیست ولى اگر او را رها گذاشته یا آنگونه که باید
او را نبسته ،ضامن است( ».بروجردی )061 ،البته اگر حیوانی منجر به ورود صدمه بدنی یا
مرگ کسی شود و مالک حیوان شناخته نشود به نظر برخی میتوان بیتالمال را مسئول
دانست .چرا که بر طبق قاعده «ال یبطل دم امرء مسلم» (ابن زهره )010:1014،این نهاد
اجتماعی مسئول خسارت وارده بر مسلمین است(.لطفی )66:1109،اما به نظر میرسد با
احصای موارد دریافت دیه از بیتالمال در قوانین ،و طبق قاعده فقهی «جنایه عجما جبار» تا
هنگامی که به صراحت در قوانین چنین امری گنجانده نشود امکان مطالبه خسارت از
بیتالمال نمیباشد .بلکه با استناد به بند  16ماده ( )66قانون شهرداری ،که شهرداریها را
موظف به «...دفع حیواناتی که مبتال به امراض ساریه بوده و یا در شهر بالصاحب و مضر
هستند» نموده و همینطور بر اساس ماده (« )0آییننامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی» که در
موارد بالصاحب بودن حیوان اهلی شهرداری را نسبت به انتقال آنها به باغوحش یا سایر
مکانهای مناسب زندگی حیوانات مسئول هستند ،شهرداری را میتوان مقصر دانست و

Trespass

1

Scott vs League 1968,Qb240.

2
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مسئول خسارات ناشی از حیوان بالصاحب بشمار آورد .همچنین مطابق بند  11ماده ()19
«اساسنامه تشکیالت و سازمان دهیاریها» 1معالجه و دفع حیوانات مبتالبه امراض واگیر،
بالصاحب یا مضر از وظایف دهیار و دهیاریها دانسته شده است .و بر اساس «دستورالعمل
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کنترل جمعیت سگهای ولگرد» مصوب معاونت امور شهرداریهای وزارت کشور

2

«تشکیالت اجرایی» این دستورالعمل در سطح ملی و استانی و شهرستانها مسئول هستند تا
مرکز کنترل جمعیت حیوانات مزاحم و محل نگهداری حیوانات مزاحم در خارج از محدوده
مناطق مسکونی ایجاد نمایند .براین اساس در صورت بروز خسارت ناشی از حیوان و احراز
رابطه سببیت در محدوده شهری یا روستایی میتوان نهادهای مذکور را مسئول خسارت
وارده دانست امری که موجب میشود این نهادها نیز با اهتمام بیشتری نسبت به ساماندهی
حیوانات مشمول این مقررات اقدام نمایند .و در رویه قضایی نیز مطابق قرار جلب به دادرسی
شماره 060049119199620مورخه 1106/0/29صادره از شعبه هشتم دادیاری دادسرای
عمومی و انقالب شهرستان ری ،شهرداری منطقه بیست تهران مسئول خسارت بدنی
(گازگرفتگی) وارد شده به یک شهروند از سوی سگهای ولگرد دانسته شده است .که در
مرحله اظهارنظر دادستانی با این قرار به علت نپذیرفتن وصف مجرمانه موافقت نشده است.
حالآنکه دیه به عنوان مجازات برای خسارت بدنی مطابق مواد()10و ()14ق.م.ا پذیرفتهشده
است بر اساس ماده ( )062ق.م.ا «دیه ،حسب مورد حق شخصی مجنیٌ علیه یا ولی دم است
و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد» و مطابق مواد ( )102و ( )101و ( )106همان
قانون و ماده( ) 609قانون آیین دادرسی کیفری ،مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز امری
پذیرفتهشده از سوی قوانین است .و رد قرار مذکور فاقد وجاهت قانونی است .مسئله دیگر
که از سوی قانونگذار ایران مغفول مانده است این است که اگر حیوانی فرار کند و عابری
 1مصوب 1133-11-21
 2دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد در ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور تصویب شد و طی نامه شماره 63019/1/91مورخه 1134/11/29از سوی معاون
هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور جهت اجرا به استانداری ها ابالغ
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شد.

درصدد توقف او برآید و در نتیجه عابر مصدوم گردد ،زیان را چه کسی باید جبران نماید؟
برخی معتقدند با توجه به اینکه عمل او برای جلوگیری از خسارت بیشتر بوده ،باید جبران



زیان را بر مالک یا متصرف حیوان تحمیل کرد(.تقی زاده و هاشمی )163 :1101،اما به نظر
نیز مطابق دادنامه شماره  304مورخه 1141-12-14شعبه بیستم دیوان عالی کشور به این نظر
تمایل نشان داده است .در این رأی شخصی گاوی را خریده و به تیر چراغبرق بسته ،و با
چاقو به سمت حیوان میرود و گاو می ترسد و فرار میکند و شخص دیگری برای مهار
حیوان به سوی گاو میرود و گاو او را میکشد ،این امر مشمول آزردن و تحریک از سوی
مقتول در دادنامه مذکور دانسته شده و دیوان عالی کشور مالک را مسئول ندانسته است.
(بازگیر)291 :1146،
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میرسد که طبق قاعده «اقدام» کسی مسئول زیان او نیست(نظری )1102،202،رویه قضایی

نتيجهگيری

هرچند آییننامهای در هیات دولت به تصویب رسیده است که بر اساس آن باید از
نگهداری حیوانات در شهرهای با جمعیت بیش از پنجاه هزار نفر ممانعت گردد و در روستا
نیز تنها حیوانات اهلی و مجاز شرعی مجاز به پرورش و نگهداری اعالم شده اند و در
شهرهای زیر پنجاه هزار نفر تکلیف مشخص نشده است .اما با توجه به مهجور بودن این
آیین نامه دانستیم که مسئولیت مدنی ناشی از حیوان یکی از اقسام مسئولیت مدنی ناشی از
مالکیت یا تصرف بر اشیاست .در «فقه» بهطورکلی اگر مالک یا متصرف حیوان از حیوان
محافظت نموده باشد یا از حالت غیرطبیعی آن آگاه نبوده باشد ضامن نمیباشد .این مفهوم
در قانون مدنی و مجازات اسالمی بیانشده است و مبنای اصلی در مسئولیت ناشی از حیوان
در حقوق ایران «تئوری تقصیر» است اما مواردی از قبیل تحریک حیوان و اذن ورود به محلی
که در آن حیوان وجود دارد ،از بنای تئوری تقصیر پیروی نشده و به ترتیب اماره تقصیر و
تعهد به ایمنی برای برانگیزنده و اذن دهنده در نظر گرفتهشده است .بیان شد صرف مالکیت
حیوان مسئولیت زا نمیباشد .مثبت این مدعا اینکه در قانون مجازات اسالمی مصوب 1102
از مسئولیت «مالک» سخنی به میان نیامده است و تنها از متصرف صحبت شده است و هرکس
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که متصرف حیوان باشد خواه مستأجر یا مستعیر باشد یا دامپزشک و مهتر مستولی بر حیوان
دانسته میشود و مسئول خسارت ناشی از حیوان است .در حقوق مصر فرض تقصیر برای
مسئولیت «محافظ» بیانشده است .و در حقوق فرانسه نیز مالک یا متصرف جز با اثبات فورس
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ماژور نمی تواند از مسئولیت مبری گردد .و در حقوق انگلیس نیز دانستیم که تئوری تقصیر
بنای مسئولیت ناشی از حیوانات اهلی است و مبنای مسئولیت محض در خصوص حیوان
خطرناک مجری است .در انتهای مباحث فروضی که در حقوق ایران بیاننشده است بررسی
شد و آن فرار حیوان یا گمشدن حیوان است که به نظر میرسد تنها درصورتیکه بتوان فرار
و گمشدن را مستند به تقصیر مالک یا متصرف نمود او مسئول است .و با توجه به مستندات
ارائهشده امکان طرح مسئولیت شهرداری یا دهیاری در خسارات ناشی از حیوانات در شهر
یا روستا وجود دارد .و امکان طرح «مسئولیت تضاممی» ناشی از حیوان در حقوق ایران بیان
شد.
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