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شد ایم بود کی د ،میوا،دی خیا
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مقدمه :مسئولام امدادگران ناش از حاوان یکی از
اقسام مسئولام ناش از اشیاا اسیم .تیر ننید بی
اشییا،ه د ،قییوانام میدن ه مجیازات اسی م ایییران
مطییرش شییده ،امییا مییو،د فق ی مسییتق

سپس جزی ه ح ال گردید .نتاجی ای کی حاصیل

د ،حقییوق

امدادگر مطالع شود .د ،پاییان پاشینهاد شید کی د،
صو،ت برهز زیان از سیوی امیدادگران کی محسیم
تستند دهلم مسئولام مدن ایشان ،ا قبل کند.
کلماتکلیدی :مسئولام ،حاوان ،امدادگر ،قصار
1
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 .1نویسندۀ مسئول :دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

د ،فق ه حقوق ایران م پردازد.

اصفهان ،اصفهان ،ایران
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بررسی مسئولیت مدنی امدادگران ،ناشی از

کشو،مان هاقع نشده اسم ه با وجی بی اسیتفاده از

بر،س مسئولام مدن امدادگران ،ناش از حاوانات مو،د استفاده د ،ض اات امدادی

مقدمه

(با،یک و1385،110،؛یزداناان1391،250،؛ یزداناان 1391ب)37،

تر شخص باید جوابگوى اض یال خیود باشید .اییم

آنچ مد نظر ایم مقالی اسیم ،موضیع اخایر ،یعنی
بیر

سو،ه فاطر د ،قرآن کری بایانشیده اسیم(1.محقیق

حاوانات امدادی اسیم .از منظیر حقیوق مسیئولام

داماد،ج )1383،163/4ه نها مربوط ب مجازات تیای

مدن  ،حاوان ه ش

ب جان د ،یک ،دیف تسیتند.

اخرهی ناسم ه د ،زندگ اجت اض ناز ب ایم اصل

( Bell & others,371,1998السینهو،ی،2009،

اسییییتناد شییییده اسییییم( .محقییییق ح ییی  ،ج /4

1191؛حسان نیااد )1370،57،ه د،هاقیع حایوان ،ا

1378،271؛یزداناییان  )1391،249فعییل زیییانبییا ،بی

ش

اضتبا ،فاضل مستقا ب فعیل شیخو ه فعیل غایر ه

د ،آغاز صنعت شدن ،گ یان می شید انسیان کی از

فعل ش یا حاوان قابل قسا م باشد .د ،مو،د فعل

انرژی مکاناک حاوانات ب نایاز شیده اسیم ه اییم

حاوان ه شی  ،خسیا،ت از فعیل مسیتقا حایوان ه

موجییودات ،ا نهییا بییرای غذی ی ه ها ی برخ ی از

اشاا (ماننید خیود،ه ییا سیاخت ان ه)...

پوشاک ه اشاای زئان پره،ش خواتد داد اما دیری

آنتیا

نپایاد ک انسان ب ضنوان مونس ه ت دم از حاوانیات

هضع خا

ولاد م شود اما د،هاقیع دا،نیده ییا متصیر

ماننییید امیییدادگر مسیییئولام ،ا مییی پیییذیرد،( .ه

استفاده کرد ه برای د،مان با یا،ی تیای جسی
،هح مانند افسیردگ

پاک )1395،48،نراک ضدم ا،اده د ،حاوانات باضی
شده ،مالک یا متصر

جاندا ،م دانند( .نظری)1389،146،

3

ه

4

بی حاوانیات ،هی آه،د ه

ت اکنون نگهدا،ی از حاوانات خانگ

ایم اموال د،صو ،ک زیان

2

بدیل ب ییک

از آنتا ب سایریم ها،د شود مسیئول شیناخت شیود.

صنعم د ،جهان شده اسیم( .اسیترند )1387،70،د،

(قاسی زاده )120،1378،د ،گذشیت حاوانیات ،ا نایز

قوی جهان یک ،هز برای ایم موجیودات جانیدا،

مسئول م دانستند ،اما امیرهزه اییم نهیا «اشیخا

»
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تستند ک م وانند از لحاظ میدن مسیئول شیناخت
شیوند)Malaurie et Aynés, 2011., p. 37( .
ه بنابرایم دامنی ی مسیئولام شیخو بی اشیخا
حم امر ه تیدایم اه ماننید مسیئولام کا،فرمیا د،
قبال ض ل کا،گر ه آموزگا ،د ،مقابیل افعیال دانی
آموزان ه ب اشاا یا حاوانات حم مالکام یا صر
هی ناز سری م یابد] ،12[ .

5

د ،نظر گرفت شده اسم .حاوانات د ،امر امیداد نایز
ب آدم ک ک م کنند اما گاه ننام حاوانیا
خسا،ت دیگران م گردند .ایم پیاهت
برای ایم سؤاالت پاسخ

منشی

سیع دا،د

طباق باابد ک آیا صیر

2بهعنوان نمونه حيوانات در درمان کودکانی با معلوليت جسمی و
حرکتی

به

کار

میروند.

برای

توضيح

بيشتر

بنگرید:

www.animalassistedintervention.org
pet therapy
4
animal-assisted therapy
1٣5مهر مصادف با  4اکتبر روز جهانی حيوانات است .در ایران نيز انتشار
3

تصاویری از کشتار بیرحمانة یک خرس قهوهای ماده و دو تولهاش،
درحاليکه شکم توله خرسها زنده زنده پاره شده بود و در همان حال به
«1ال تَزِرُوازِرَةٌوِزْرَأُخْرى» مشابه این آیه در قرآن کریم مطرح شده است

آغوش مادر غرق خون خود پناه میبردند ،آنقدر دردناک و تکاندهنده

مانند آیه شریفه :کُلُّ نَفْسٍ بماکَسَبَتْ رَهِينَةٌ(مدثر ) ٣٨ ،هر کس به آنچه

بود که  20شهریور به همت گروه های حامی محيط زیست و حيوانات

مىکند در گرو است.

بهعنوان روز ملّی مبارزه با خشونت عليه حيوانات نامگذاری شد.

2
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اصل حقوق د ،آیات شیریف  15سیو،ه اسیرا ه 18

مسئولام امدادگران ناش از مالکام ییا صیر

ضباس ناازی ،ض ارضا یزداناان ،مح ودج ل

مالکام مسئولام آه ،اسم یا صر

حایوان سیبب

انسان ب امدادگران ک ک کنند .آب ه غذا،سیان بی

ض ان اسم؟ آیا بنای مسئولام ناشی از حایوان د،

مصدهمان یا افراد نا وان د ،مناطق صیعب العبیو ،د،

احراز م گردد ک امدادگران د ،نگهدا،ی از

حوادث ناز از دیگر ک ک،سیان تیای حاوانیات د،

صو،

اسم؟ ه د ،عا،ض قاضده احسان بیا قاضیده ضی ان

 1-1چیستی مسئولیت ناشی از حیوان

ناش از ا

مال غار 1ه حیدی

،فیع ،کیدامییک

حاوان ناز م واند باض

ه،هد خسا،ت بی دیگیران

مقدم اسم؟

گردد .ایم خسا،ت گاه ب اشخا

 .1مسئولیت ناشی از حیوانات امدادی و مبنای آن

گاه ب اموال ها،د م شود .خسا،ت ها،د ب اشخا

د ،یییک ض اییات امییدادی کیی شییامل جسییتجو،

مانند گاز گرفتم یا لگدزدن ه خسا،ت ها،د ب اموال

ج ع آه،ی شخاو یا د،مان اهلای ه فو،ییم تیای

مانند لگد کردن یا نریدن حاوان د ،مز،ض دیگیران

یا با ا ،ییا غرییق ییا

ن ونیی تییای از خسییا،ت ها،ده ،ناشیی از حاییوان

ج وگاری از با ا،یتا احت ال اسم ،امکان اسیتفاده

م باشد .ت چنام خسا،ت ناشی از حایوان م کیم

امدادگران از ابزا،تا ه حاوانات هجود دا،د.

اسم ب لحاظ وقف یا حرکم اه باشد.

حاوانا تای ک د ،پادا کردن انسانتیای گرفتیا ،ه

 .2مبنای مسئولیت مالک يا متصرف حیوان در فقه

محبوس شده ،بحر خاص دا،ند ه ب مانند فرشت ای

و حقوق ايران

با ک ک امدادگران ب نجات انسان یا انسان تای کی

د ،قییوانام موضییوض ایییران مییادهی صییریح بیی

امدادی ،برای اشخا

زخ

د ،حادث قیرا ،دا،نید ،می شیتابند .حاوانیا

ها،د م گیردد ه

،

مسئولام م کم اسم ناش از اشاا یا حاوانات مو،د

گات ب مرح ای م ،سادند ک م وانند پا بی پیای

استفاده ایشان د ،ض اات امدادی باشید بنیابرایم بیا

امدادگران ه زمان کی امایدی بی ییافتم ،دپیای از

ضنایییم بیی قواضیید ض ییوم مطرهحیی د ،قییوانام

ییا آها ،ناسیم بی نجیات

د،صددی ا حک مسئولام امدادگران ،ا د ،استفاده

محبوس شدگان د ،بر

جان انسانتا ک ک کنند .ایم حاوانات حتی اجسیام
د ،اض اق با

از س متر ،ا ناز شناسیای می کننید

حالآنک دستگاهتای زنده یاب ا فاص سی متیری

از حاوانات امدادی استخراج ن ایا .
برخ صیر

مالکایم ،ا فعیل می داننید( .ح اتی

هاقف )1389،267،امیا اصیل آن اسیم کی مالکایم

م وانند فیرد زنیده ،ا از طرییق امیواج مغناطاسی

ت راه با استا داشتم یا صر

شخاو دتند( .پایگاه ج عام ت لاح ر) ت چنام

قصییار مسییئولامآه ،اسییم ه مالکاییم بیی نهییای

برخ از ایم حاوانیات می واننید د ،ییافتم جسید

ن ی وانیید ایجییاد مسییئولام بن اییید .ه د ،صییو،

بیر میال ه ا ،کیاب

م وان مالک ،ا ضامم خسا،ت دانسم ک برخ
 1مم ا ف مال الغار فهو ل ضامم(.بجنو،دى 1401 ،ق ج)36 ،1

آنچ (از ض ل یا رک ض ل) ک بر ضهده دا،د، ،فتیا،
3
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ماننید

مسییئولام امییدادگران نپرداختیی اسییم .حییال ایییم

سگتای ک با کا بر سالتا آمیوزشتیای خیا
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حاوان قصار کرده باشد یا مسئولام امدادگر مط یق

ض اات امدادی اسم.

بر،س مسئولام مدن امدادگران ،ناش از حاوانات مو،د استفاده د ،ض اات امدادی

ن اییید( .امییام  1378،ج )402 ،1مع ییوال نهادتییای

خیود از معاییا ،ه حالیم متعییا ، ،خیا،ج شییود بی

امدادی مانند ج عایم تی لاح یر ه سیازمان تیای

ضبا،

مسیئولام میدن

مردمنهاد مالک حاوانات تستند ه امدادگران هابسیت ،

بییوده اسییم ه از گذشییت قصییار از بناییادی ییریم ه
د،ضامحال قدی

ریم مفیاتا د ،بحی

مسیئولام

1-2مبنای مسئولام

مدن بوده اسم .ه مبنای اهلای د ،مسیئولام میدن

مقصود از مبنای مسئولام ،ضنصر یا متغاری اسم ک

ناش از حاوان ناز م باشد ه مسئولام بدهن قصیار

باهجودآن ،مسئولام قابل وجای اسیم ه بیدهن آن

حالیم اسییتینای دا،د،( .ه پاییک )1395،21،ف ییذا د،

متغار دلال مه ه قانعکنندهای برای مسئولام جبران

قییانون مییدن ه د ،مییواد مخت ییف قییانون مجییازات

خسا،ت هجود نیدا،د،( .ه پایک )1395،14،د،هاقیع

اس م د ،فرهض مسئولام ناش از حاوان با استناد

د ،مبنای مسئولام ب ایم پرس

پاسخ داده م شود

ک ن نازی مسئولام شخصی بی نیام دا،نیده ییا
متصر

قابیل وجای

ب ایم مبنا مسئولام مالک یا متصیر
اسم.

حاوان ،ا د ،مقابل شخو دیگیری بی نیام

د ،فق ی اس ی م د ،بییاب دیییات ب ی ض ی ان مالییک

زیاندیده ،ا وجا م کند .آیا ننام مسئولات منیوط

حاوان، 4،اکب ،ضبد5،قائد 6ه سائق 7ه حت مسئولام

ب ایم اسم ک ها،د کننده زیان دنا « ،قصار» 1شده

ناشیی از حاییوان د ،شییب ه ،هز پرداختیی شییده

باشد ه د،هاقع ک ایف ها،دکننیده زییان بی جبیران

اسییییم(8.شییییهاد ثییییان ج161 ،10؛ صییییدهق

خسا،ت ه حق زیاندیده بیرای گیرفتم خسیا،ت از

،1413ج128/4؛ خیییییییییییییییییییییییوی ،1410

ننام قصاری ناش م شود ییا بایید د ،جسیتجوی

104؛الع ا،ی )1417،189،کی د ،ادامی بی فراخیو،

معاا ،دیگری مانند مسئولام محی

 2ییا مسیئولام

مط ییق 3بییود کی منییوط بی اثبییات قصییار ناسییم؟
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(بادین )1384،76،

ضامم اسم» برهجردی،ج457/31ش ا،ه-458
ض ا الس م فرمود« :اگر شتر ه حاوان ب

د ،حقوق ایران تر نند د ،مو،د مسئولام ناشی از
حاوان اصیل بیر نظریی قصیار اسیم امیا بیاهجود
مصیادیق د ،قییوانام ،طییرش سیایر نظریییات ناییز د،

صاحبشان ا ،سادن شتر ب

 )47903ه امام صادق
نهای

با،شان ،ا ببرند،

جایگاه ضامم اسم»(.ت ان-664

)47904
5د،با،ۀمردى ک بردهاش ،ا بر حاوان سوا ،کرده ه آن حاوان مردى ،ا
پای مال کرده اسم ،از امام معصوم سوال شد حورت فرمود :خسا،ت بر
دهش مالک برده اسم(.برهجردی،ج/31

)449

6کس ک د ،ج وى حاوان حرکم م کند ه تدایم حاوان ،ا ب ضهده

برخ موا،د امکانپذیر اسم.

دا،د.

 1-2-1تئوری تقصیر

7کس ک پشم سر حاوان حرکم م کند ه تدایم حاوان ،ا ب ضهده
دا،د.

اصل طباع د ،زندگ انسان آن اسم ک نها کسی

8ب ضنوان ن ون  :حورت ض

باید مسئولات برای جبیران ،ا بپیذیرد کی د، ،فتیا،
1

fault, faute
strict liability
3
absolute liability
2

4

4امارال ؤمنام ض

(ع) فرمود« :اگر شتر ب نهای با،ش ،ا ببرد ،صاحب

ض ا الس م فرمود« :صاحب حاوان،

آسابتاى حاوان ،ا ضامم اسم ه قائد ،سائق ه سوا،ه ناز ضامم
تستند» (.صدهق،1413،ج156 /4؛برهجردی،ج )457/31ه امام صادق ض ا
الس م فرمود« :آساب ک پاى حاوان ،ساند ،بر ضهدۀ سائق اسم ه آساب
ک

دسم حاوان م ،ساند ،بر ضهدۀ سوا،ه ه قائد اسم».

(ت ان،ش ا،ه)47898 -658
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نها متصر

ایم حاوانات تستند.

ت وا،ه قصار شرط اص

ضباس ناازی ،ض ارضا یزداناان ،مح ودج ل

باانشده اسم .جالیب آنکی

صاحبان حاوان آمده مالک حایوان د ،شیب ،ضیامم

د ،ایم قانون از مسئولام «مالک» حاوان سیخن بی

خسا،ت ناش از حاوان بی مز،ضی دیگیری اسیم،

ماان ناامده ه نها ب باان مسئولام «متصر » حاوان

لییییییاکم د، ،هز ضییییییامم ن یییی ی باشیییییید.

اکتفا شده اسم.

(خییوی 1410،104،؛برهجییردی ،ج459 /31؛ الشییریف،

د ،قانون مدن  2ایران ناز مسئولام ناشی از حایوان

 )429،1392مبنییا ه اسییاس ایییم فییاهت ،مربیوط بی

د ،ذیل مبح

قصاری اسم ک مالک ز،اضیم د، ،هز نسیبم بی

دهم قانون مدن د ،ماده  334آمده اسم .بر طبق ایم

ز،اضم خوی

،ها داشت اسم ،زیرا اه موظف بوده

کیی د، ،هز مز،ضیی خییوی

،ا از آفییات ه تجییوم

سوم حم ضنوان « سیباب» از فصیل

ماده «مالیک ییا متصیر

حایوان مسیئول خسیا،ا

ناسم ک از ناحا آن حاوان ها،د م شود مگر اینک

حاوانات نگهدا،ی کنید ،پیس کو یات د ،اییم امیر

د ،حفح حاوان قصار کرده باشید لیاکم د،ترحیال

( فریط) موجب ضدم مسئولام صاحب حاوان اسم،

اگر حاوان ب هاسط ض یل کسی منشی ضیر ،گیردد

لاکم د ،شب مالک حاوان م بایسیم حایوان ،ا د،

فاضل آن ض ل مسئول خسا،ات ها،ده خواتد بود».

محل مناسب (مانند اصطبل) نگهدا،ی ن اید ،ف ذا د،

مبنای مسئولام مالک یا محافح حاوان د ،میاده 334

ضر ،ب هجود آمده از جانب حایوان ،صیاحب آن ،ا

ق.م « ئو،ی قصیار» اسیم( .کا وزییان1386،587،؛

مقصر م داننید(.حسیان ال راغی  )523 ،ه قصیار

یزداناان1379،76،؛ قاس زاده21،1378،ه )330برخی

مبنای مسئولام اهسم.

ایم ماده ،ا بهتریم مادهای م دانند ک از رک حفح

د ،خصییو

مجازات ض وم مصوب  1304/11/7برای اهلام با،

(جعفیییییییییییری لنگیییییییییییرهدی798،1372،؛

د ،حقوق موضیوضۀ اییران «ضیدم حفیح حایوان» ،ا

قاس زاده1378،ب )52،ه برخ گفت اند ایم میاده از

مسییئولام زا دانسییم (مییاده )274کیی بییا غااییر ه

موا،د جالب وج غاارات قانونگذا ،ایرانی نسیبم

حوالت ب هقیوع پاوسیت امیرهزه قیانون مجیازات

ب مواد سباب د ،فرانس اسم زیرا ض ارغ شیباتم

اس ی م مصییوب  1392جییایگزیم آن قییانون شییده

ایم ماده با ماده  1243قانون مدن فرانس ک بعوی

اسم .د ،مواد قیانون مجیازات اسی م 1بایید قائیل

مییاده ایرانیی ،ا مقتییبس از آن میی داننیید (اماییری

ب فصال شد .ه برخ از مواد آن با مفرهض دانستم

سیی ف

قییائ مقییام  )1385،134،دقاقییا بییرخ

قصییییار مالییییک ،مخصییییو ئییییو،ی قصییییار

فرانسوی ک مسئولام مح

تسییتند(.کا وزیان )1387،270 ،ه د ،مییواد مخت ییف

حاوان قائل شده ه حت د ،فرض گ شدن ییا فیرا،

برای مالک یا متصر

یا نگ دا،نده یا برانگازنیدهی

1از ایم ب بعد ب اختصا ،ب جای قانون مجازات اس م ق.م.ا ه ب جای
قانون مدن ق.م آمده اسم.

 2از ایم ب بعد ب اختصا ،ب جای قانون مدن ق.م آمده اسم.

5
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مسییئولام ناشیی از حاییوان ،قییانون

( فریط) م گوید ه از فق اماما گرفتی شیده اسیم.

بنای مسئولام متصر
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موضوع اشا،ه خواتد شد .میی د ،میو،د مسیئولام

حاوان ب صُو ،متفاه

بر،س مسئولام مدن امدادگران ،ناش از حاوانات مو،د استفاده د ،ض اات امدادی

حاوان ناز مسئولام ،ا باق م داند 1،اما ماده ایرانی

قصیار باشید .امیا اییم

ماده334ق.م .ه مفهوم نوض

حاوان قصیار کیرده باشید مسیئول ندانسیت اسیم.

اسم (3 .صدهق،1413،ج154/4؛خیوی 1410،104،؛

حاوان

الع ییییییا،ی1417،187،؛ الشییییییریف1392،655،؛

د ،برهز خسا،ت تر نند بال باشره نقش نداشت اما

نییدهی،ب ییا276،؛) د ،فقی ناییز آنییان کی متعییرض

مسبب زیان اسم ه د ،سیباب ،قصیار ( عیدی ییا

موضیییوع شیییدهانییید بییی صیییو،ت اج یییاض

فییییریط) شییییرط اسییییم( .بییییادین 1390،79،؛

(بییا،یک و )1385،108،ض ی ان مالییک ،ا د ،صییو،

ضباس و1390،156،؛کا وزییان )1386،216،طبیق اییم

دانست اند ک هی بی حیال حایوان آگیاه باشید ه د،

مییاده بییا ،دلاییل بییر ضهییده زیییاندیییده میی باشیید.

حفح ه نگهدا،ی آن کو ات کرده باشد د ،غار اییم

(بهرام ی  )1391،469،ه بییر اسییاس قاض یده سییباب،

صو،ت نیون کو یات نکیرده اسیم هی ،ا ضیامم

مالک ییا متصیر

(الشریف )1392،655د،هاقع مالک یا متصر

محافح مسئول ک ا خسا،ات مستقا ییا غارمسیتقا

ن

ناشییییی از قصیییییار د ،نگهیییییدا،ی حایییییوان

خ ان ،ب ا،ج،567/2خوی  ،ج )247/2ه م ک شیخاو
ض

اسم(.ضباس و)1390،156،
مادهی  522ق.م.ا ناز اشیعا ،می دا،د «متصیر
حاوان ک از احت ال ح

دانند(.شهاد ثان ،ج1413،375/15؛ نجفی ،ج ،79/42امیام

صاحب حاوان نسبم ب خطیر ح ی ه آسیاب

تیر

،ساندن آن حاوان ،نوض اسم یعن ننانچ شیواتد

آن آگاه اسم بایید آن ،ا

ه قییرایم بارهنیی  ،آگییات نییوض ه ضرفیی بییرای

حفح ن اید ه اگر د ،اثر قصار اه ،حاوان مزبیو ،بی

اشخاص ایجاد کند ،صیاحب حایوان نایز ضیال بی

دیگری صدم ها،د سازد ،ضامم اسیم هلی اگیر از

هضییییع حاییییوان قیی ی میی ی شود(.صییییفای ه

احت ال ح

حاوان آگاه نبوده ه ضدم آگات ناشی

،حا

 )1391،232،ماده  94ال ج ناز مشاب ت ام
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از قصار اه نباشد ،ضامم ناسم ».تر نند گفت شیده

حک ،ا باان م داشم( .کاشف الغطا،ب ا،ج)59/1

اسم ایم ماده د ،مسئولام مالک ]متصیر [ سیهل

تر نند کی برخی گفتی انید اگیر حایوان ض ایرغ

گاری کرده اسم( .حاا  )1392،323،زیرا محافظم

مراقبمتای الزم ه متعا ، ،بر اساس ذات ه ضیادت

از حاوان ،ا ظاترا د ،حالت دانست اسم ک متصر
از احت ال ح

ی حاوان آگیات دا،د .ه د ،حیالت

ک آگات از خطرنیاک بیودن حایوان نداشیت اسیم
ننان می ن ایید کی اه مسیئول ناسیم .مگیر اینکی
مر کب قصار شده باشد .ه ایم شاید نات اتنگ بیا

طباع خود باض

زیان شود محافح ب استناد انصا

ه ضییدالم مسیییئول خسیییا،ات ناسیییم( .خواجیی
2جُبا :،بری ازنازی(دتخدا )1391،ب ایم معن ک ضامم ندا،د(.برهجرى،
،ج  )1429،437 /31ضج ا  :البها ۀ ،ه إن ا س ام ضج ا  ،ألنها ال تک
(مح ود،باتا ،ج)478 ،2؛ حاوانات زبان بست  ،ه ،تا شده ک صاحب
ندا،ند؛ اگر موجب قتل کس

شوند خون تد، ،فت

اسم(.

صدهق1409،ج)548 ،5
 3برای ن ون  :یجب ض
 1البت د ،صو،

ک حاوان ب سرقم ،فت باشد مالک مسئول ناسم،

زیرا ادا،ه ه کنترل خود ،ا نسبم ب

()mazeaud,1994,n1095

6

حاوان از داده اسم.

صاحب الدابۀ حفح دابت الصائ ۀ ،کالبعار ال غت ،

ه الک ب العقو ،ف و أت ه ا ه جناا ض

شخو ض م جنایته ا نع  :لو

جهل ال الک بالحال أه ض  ،ه لکن
ض ا (خوی )1410،104،

ل

یفرط ف

ض ان
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،ا جیز د ،فرضی کی د ،حفیح

ماده ناظر بر قاضیده فقهی «جنایی العَج یا جُبیا»2،

ضباس ناازی ،ض ارضا یزداناان ،مح ودج ل

پاری )28،1380،اما اصل جبیران ضیر ،نیا،ها اقتویا
م کند متصر

د،ترحال محافظم از حایوان ،ا بیر

ضهده داشت باشد ه ایم مسئولام نبایید مقاید باشید.

قصییییار مالییییک یییییا متصییییر

دانسییییم (،ه

پاک )1387،180،ایم مفهوم از ضبیا،ت «د،ترحیال»
قابل استخراج اسم .ه د،هاقع مالک یا متصر

حت

احت ال هجیود دا،د کی از ناحای آنیان ضیر،ی بی

باهجود قصار د ،نگهدا،ی مسئول ناسم د ،وجای

دیگران ها،د شود .بیرای ،فیع اییم ضیدم ت یاتنگ

ایم موضوع سبب اقوا ه نزدیک مطرش شیده اسیم.

م وان گفم ماده  334ق.م ب صو،ت ضام برای تیر

(نظییری )1392،254،لییذا اگییر شخصیی باضیی

متصرف مسئولام قائل شده اسم ه ماده  522ق.م.ا

برانگاختگ حاوان ب هسیا ی صیدا ،نیگ ییا بیوی

ض هه بر ک اف ضام باان ن وده اسم ک اگر حایوان

خا

یا تر طریق دیگر شود ب نحیوی کی حایوان

مخاطره آماز اسم (میل سگ دنیا ،با یا،ی تیا،ی)

سبب ه،هد زیان گردد برانگازنده ضامم اسیم زییرا

از آن مراقبیییم باشیییتری

مالیییک ییییا متصیییر

د ،ایم حالم با وجی بی اینکی ،ابطی سیببام بی

بن اید(.حاا  )1392،323،برخ اییم آگیات ،ا بی

شخو حریک کننده مر بط خواتد شید ،اه ضیامم

قابل پا بان بودن زیان ه ،ابطی بیا قصیار فسیار

اسییم ه ضییر ،ضرفییا مسییتند ب ی فعییل اهسییم (،ه

کرده انید(1.قاسی زاده )1378،303،امیا د ،خصیو

پاییک1387،180،؛ بییا،یک و )1385،110،حتیی اگییر
د،ب محییل

نگهدا،ی م کنند مسئول دانستم آن تا بیا وجی بی

نگهدا،ی حاوان خود ،ا بگشاید ه دیگری حایوان ،ا

قاضده احسان بساا ،سخمگاران ب نظر م ،سد.

از بند ،تا کند .بدیه اسم کی فیرد اخایر مسیئول

البت ازآنجای ک حاوان خود دا،ای حرکم م باشید

اسییم( .جناییدی1378 ،62،؛ امییام ،1378،ج)403/4

ضکییسالع ییلتییای ناش ی از حاییوان ،ا ن ی ییوان

برای شریح ایم بخ

از ماده بهتر آن اسم ک مواد

پا بان ن ود .بنابرایم نگهدا،ی از حایوان بایید بیا

مر بط از قانون مجازات اس م مطالع شود.

تیر حایوان بی ض یل آیید ه

نراک د ،ماده 501ق.م.ا ایم امر بدیم نحو باانشیده

بهتریم ضابط د ،خصو

نحوه مواظبم از حاوان،

اسم«:ترگاه کس ب ،هی شخص س ش بکشید ییا

اسم می د ،ضیر

سیگ تیا د ،شیهر قی ده

حاوان مانند سگ ،ا ب سوی اه برانگازد یا تیر کیا،

ضر

دیگری ک موجب تراس اه می گیردد ماننید فرییاد

دا،ند( .نظری)1389،149،
فرض دیگری کی د ،میاده 334ق.م هجیود دا،د آن

کشادن یا انفجا ،صو

اسم ک اگر د ،اثر ض یل غایر ،حایوان منشی ضیر،

ا،ضاب ،شخو ب ارد یا مصدهم گردد حسب میو،د

گردد فاضل ایم ض ل مسیئول اسیم خیواه د ،حفیح
حاوان وسط مالک یا متصر

قصار شده ییا نشیده

انجیام دتید ه بیر اثیر اییم

بر اساس عا،یف انواع جنایات بی قصیا

ییا دیی

محکوم م شود».

1ماده 523مشاب ماده 357قانون مجازات اس م مصوب 1375اسم.

7
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امییدادگران ک ی بییرای نجییات ه امییداد حاوانییات ،ا

امییدادگر از سییر ات ییال ه ب ی مبییاال

وج ب حالم خیا
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نراک حت نسبم ب حاوانات ات

ناز ت اش اییم

باشد ،ه نباید ایم بخ

ماده ،ا نها د ،فیرض ضیدم

بر،س مسئولام مدن امدادگران ،ناش از حاوانات مو،د استفاده د ،ض اات امدادی

ه ضیدالم

ه د ،ایم زمان ماده 525ق.م.ا ناز با وجی بی دفیاع

ت وا ،ر گردد .ه با د ،نظر گرفتم انصا

مشرهع باان داشیت اسیم« :ترگیاه شخصی ض ی

وزیع ه برای ،اغب شدن مسئولام ب پرداخم کل
پیس از پرداخیم

گردد ضامم جنایم تیای اسیم کی حایوان د ،اثیر

زیان خسا،ت دیده ،اجازه دتا خسا،ت بی صیو،ت

حریک یا هحشم ها،د می کنید مگیر آنکی ض یل

مساهی بام مسئولام قسا شود.

مزبو ،مصداق دفاع مشرهع باشد ».بیا دقیم د ،میاده

 1-2-2اماره تقصیر

مع وم م گردد محیرک ،فقیط ضیامم جناییمتیای

د ،خصییو

اسم ک د ،اثر حریک یا هحشم ایجاد شده اسیم

مجازات اس م آمده اسم ک ب نظر م ،سد بنیای

ام خسا،ات .ب ضنوان ن ون اگیر امیدادگری

،ا بر «اما،ه قصار» مبتنی ن یوده

هن

« وقییف حاییوان» ده مییاده د ،قییانون

مسئولام متصر

سگ ،ا کی دا،ای مریوی مشیترک مایان انسیان ه

اسم .اهال ماده 512ک باان م کند «ترگیاه شخصی

حاوان اسم ،ا بدهن ق ده ب محیل حادثی دییده ای

د ،محل تای ک وقف د ،آن تا مجاز ناسم ،وقف

بااه،د ه سگ بگریزد ه بر اثیر حرییک ،دیگیری ،ا

ن اید  ...یا حاوان ،ا د ،ایم قبایل محیلتیا مسیتقر

گاز بگارد ،محرک فقط ضامم خسا،ات ناش از گاز

سازد ...دیگری بدهن وج ب آنتا د ،اثر برخو،د یا

گرفتم اسم ه خسا،ات ناشی از با یا،ی هاگایردا،

لغزش مصدهم شود یا فوت کند ییا خسیا،ت میال

سگ ،با امدادگر خواتد بیود .کی د ،صیو،ت دفیاع

بباند ،شخو متوقف ییا کسی کی آن  ...حایوان ،ا

مشرهع بودن ض ل برانگازنده مسیئول ناسیم ب کی

مستقر ن وده ...ضامم دی ه سایر خسا،ات م باشید

باییید مسییئول شییناخت

مگر آنک ضابر بیا هسیعم ،اه ه محیل ض یدا بیا آن

مطییابق قاضییده ،متصییر

شییود(.حاا  )1392،326،ترننیید د ،مییواد کنییون
وان قائیل بی مسیئولام مشیترک بیود( .امایری

ن

برخو،د کند ک د ،ایم صو،ت ن فقط خسیا،ت بی
اه ع ق ن

گارد ب ک ضهده دا ،خسیا،ت ها،ده نایز
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قائ مقام  274 ،ج1385،/1؛ نظیری )1392،251،امیا

م شود ».ه ثاناا ماده « 524ترگیاه کسی کی سیوا،

پاشنهاد م شود د ،ایم فرض ک امدادگر(متصیر )

حاییوان اسییم آن ،ا د ،معییابر ض ییوم یییا دیگییر

حاوان مر کب قصار شده ه حاوان ناز بی حرییک

محل تیای غارمجیاز متوقیف ن ایید د ،میو،د یام

بیرهز خسیا،ت می گیردد مسیئولام

خسا،ت تای ک آن حاوان ها،د م کند ه مستند بی

شخص باض

 1برقرا ،شیود یا آنکی مسیئولام پرداخیم

فعل شخو مزبو ،م باشد ضامم اسیم ه ننانچی

بدیمهسا باشتر شوند ه ،اه جبران کامیل خسیا،ت

مها ،حاوان د ،دسیم دیگیری باشید مها،کننیده بی

وام

1مسئولام تنگام

وام

اسم ک «موضوع» ده یا نند عهد هاحد

اسم اما «منبع» ایجاد عهدات مزبو ،متعدد باشدStarck. 1972:730( .
ه سنهو،ی ،285:1998،ج )3ب ضبا،

زمان

ک سبب خسا،ات متعدد

بوده اما خسا،ت هاحدی ایجاد شود جایگاه طرش وام اسم1998 ( .
 )257:Viney. Jourdainحال آنک وامم التزام اسم ک منش آن
هاحد هل ،هابط متعدد اسم( .امان )123:1379،

8

ر اب فوق ضامم اسم»..
ایم ده ماده د ،باام یک معنا تستند ه آن ناز عهید
متصر

حاوان ب جبران ضر ،د ،صو،ت وقیف آن

د ،محل غارمتعا،

ه ایجاد ضیر ،از سیوی حایوان
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انجام دتد ک موجیب حرییک ییا هحشیم حایوان

زیان ،بر مبنای قائ مقیام خیا

ضباس ناازی ،ض ارضا یزداناان ،مح ودج ل

دانستم مها،کننده حاوان اسم کی د ،صیو،ت نبیود

،حا یی 281،1395،؛بهرامیی اح ییدی)461،1393،

ایم ماده ت ضق ب ایم نتاج دسم می ییابا  .نی

د،هاقییع حاییوان د ،حییال وقییف موجییودی اسییم

آنک مها،کننده د ،ایم فرض اختایا ،متوقیف کیردن

پر حرک ک م واند خطر باافرینید ه جیان ییا میال

حاوان ،ا دا،د ه ن سوا.،

دیگری ،ا ف کند ه مسیئولام د ،اینجیا نیاظر بی

نباید از ضبا،ت «کس ک سیوا ،حایوان اسیم» اییم

خسا،

اسم ک حاوان بی دیگیری می زنید ه نی

وت ایجاد شود ک حک ماده مختو بی حاوانیا

خسا،

ک از وقف آن (ب ضنوان هسا ای منفعیل)

اسم ک قابل سوا،ی دادن تستند م باشید ه شیامل

ب با ،م آید .ه ایجاد خطیر د ،محیلتیای ض یوم

ام حاوانات ن

شود (با،یک و )1385،109،نراکی

قابل پا بان اسم ه قصار سوا ،ییا گارنیده مهیا،

تر نند د ،برخ از ،هایات ضنوان ،اکیب اسیتع ال

مفییییرهض اسییییم ه مبنییییای حکیییی مییییاده

شده اسم هل ایم خصوصات ندا،د نون د ،برخ

اسم(.کا وزیان1386،593،؛ ت و)1387،133

دیگییر از ،هایییات ضنییوان صییاحب ه سییائق ناییز

د ،فق از امام صادق ض ا الس م نقلشده اسم «نون

اسییتفادهشییده اسییم (1مفایید717،1413،؛معییزی

حاوان د ،حال وقف باشید ،آسیاب کی حایوان بیا

ب تر ،هی وقف حاوان وسیط امیدادگر د ،محیل

حاوان ،ا ج و انداخت ه خیود بی دنبیال اه حرکیم

غارمجاز خود قصیار اسیم ه ایجیاد سیبب پوییا ه

م کند ،تر آساب ک حاوان با دسم ه پای

م زند

فعال اسم ک احت ال ایجاد خسا،ت از آن برای تیر

ب مسیئولام میرد اسیم»( .صیدهق1413،ج155/4؛

شیییخو متعیییا،ف قابیییل پیییا بانییی اسیییم

برهجییردی،ج )،453/31ه بییر ت ییام اسییاس فقهییا

(قاس زاده )1387،72،ه طباع اسم ک مقصیر بایید

معتقدند ،اکب حاوان مسئول خسا،ت تای اسم ک

پاامییدتای کییا ،ناشایسییم خییود ،ا ح ییل کنیید ه

حاوان با ده دسم (ده پای ج و) ها،د م م کند .ه

مصداق از کو ات د ،مواظبیم اسیم .د ،احادیی

مسئول خسا،ات ناشی از ده پیای ضقیب ه سیر آن

ناییز ایییم مط ییب ،ا میی ییوان مشییاتده ن ییود.

ناسم نون برای ض ان اه د ،ایم موا،د دلال ندا،ی

(برهجردی،1429،ج )457/31گفت شده اییم میاده بیا

ه ضییی ان بایییید مویییاق فسیییار شیییود(.شیییهاد

نظریی ضانی قرابییم دا،د( .کا وزیییان1386،592،؛،ه

ثییان ،1413ج387/15؛ محقییق ح یی  ،1418ج306 ،2؛

پاییک1378،44،؛ ؛بهرامیی اح ییدی1391،457،؛) ه

صدهق،1413،ج155/4؛ امام خ ان  ،بی یا،ج )568/،2ه

برخیی آن ،ا ئیییو،ی قصیییار (تاشی ی

زاده )1391،162،دانست اند اما «اما،ه قصار» ب نظیر

یا پای

زده بر مرد (سوا )،اسم ه اگیر میرد

اگر ،اکب حاوان ده نفر باشند تیر ده مشیترکا ه بی
سییییاهی مسییییئول خسییییا،ت میییی باشییییند.

2

(شهادثان ،1410ج162/10؛ابیم اد،ییس ح ی ،ج373/3؛
1امام صادق فرمودند«:ترکس حاوان ،ا د، ،ات یا بازا،ى یا د ،جای ک

2إذا ،کب اثنان دابۀ ،فجنم جنایۀ ض

نباید متوقف کند نگاه دا،د ،اه ضامم تر آساب اسم ک حاوان م ،ساند»

بالسویۀ.

ما ذکرناه ،کان أ،شها ض اه ا

9
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م یری،ج)26،344

دست

ه قی ی
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اسم .نها فاهت ماده  512با میاده  524د ،مسیئول

د،سیییییم یییییر مییییی آیییییید( .صیییییفای ه

بر،س مسئولام مدن امدادگران ،ناش از حاوانات مو،د استفاده د ،ض اات امدادی

صدهق،1413،ج156/4؛ خوی 1410،105،؛ امام خ انی ،

بصره حت اگر حاوان ات

ت باشد ه شیخو بی

ب ا،ج568/،2افتخا،ی) 1387،14،

تر دلا

1-2-3مسئولام مط ق

نداشت باشد ه از ناحا آن حاوان زیان ب غار برسد

هج مشترک مسیئولام بیا مبنیای ئیو،ی قصیار ه

مسئول اسیم نراکی اه بیاهجودایم بصیره جبیران

بدهن قصار آن اسم ک د ،تر ده ،بام فعل ه ضر،

خسا،ت زیان دیده ،ا و ام کیرده اسیم .بنیابرایم

،ابط هجود دا،د .د ،بصره  1میاده 522ق.م.ا آمیده

اگر امدادگری زنجار سگ امدادی ،ا ب دسم فرزنید

اسم «نگهدا،ی حاوان ک شخو وانای حفح آن

کونک بدتد با ض

بر اینک قاد ،بی نگهیدا،ی آن

،ا نییدا،د ،قصییار محسییوب م ی شییود» ک ی باییانگر

ناسم ب احتااط د ،نظر گرفت می شیود ه قصیار

(امدادگر) د ،ایم شیرایط

اسییم(2.قاسیی زاده )1378،35،ه امییدادگر مسییئول

اسم .ه از زیان دیده ح ایم باشتری صیو،ت گفتی

خسا،ت ها،ده اسم.

اسم،(.ه پاک)1395،49،

 1-2-4عهد ب ای ن

د ،نظر اهل آن بخ
اگر از احت ال ح

از متم ماده ک باان م دا،د «...
حاوان آگاه نبوده ه ضدم آگیات

مبنای دیگری برای مسئولام ناش از حاوان د ،ماده
 523ق.م.ا آمده ک معیرهض داشیت اسیم« :ترگیاه

ناش از قصار اه نباشد ،ضامم ناسم» با بصره یک

شخص با اذن کس ک حق اذن دا،د ،ها،د منزل ییا

آن سازگا،ی ندا،د مگر آنک حالم خطرناک حایوان

مح

اهسم ،گردد ه از ناحا حایوان

هصییف قییوه قییاتره ،ا داشییت ه غارقابییل اجتنییاب ه

یا شائ کی د ،آن مکیان اسیم صیدم ه خسیا،ت

مقاهمم ه پا بان باشد( .نظری)1392،253،
پا

از صویب ایم ماده برخ قائل ب

بباند ،اذن دتنیده ضیامم اسیم ،خیواه آن شی

اایز مایان

مسئولام نگهیدا،ی حاوانیات ات ی  1ه غایر ات ی
فصلنامة علمی -پژوهشی امداد و نجات ،سال نهم ،شمارة 1396، 4

بودند ه نگهدا،ی حاوانات هحش ،ا نوض

ک د ،صر

قصیار

م دانستند (کا وزیان1386،587،؛صیفای ه ،حا ی

ییا

حاوان قبل از اذن د ،آن محیل بیوده ییا بعیدا د ،آن
قرا،گرفتیی باشیید ه خییواه اذن دتنییده نسییبم بیی
آساب ،سان آن ض

داشت باشد خواه نداشت باشد».

می د ،ا،دهگاه امدادگران اگر اذن ه،هد ب شخصی

1390،232؛ بهرام  )469،1391ه برخ اییم یایز

داده شود ه حاوان ب هی خسا،

،ا ،د م ی کردنیید (بییا،یک و )108،1385،امییا د ،ایییم

دتنده ضامم اسم.

ها،د ن اینید اذن

1ماده یک «آیام نام نحوه نگهدا،ی حاوانات ات » د ،ماده اهل خود
آه،ده اسم«نگهدا،ی ه پره،ش تر نوع حاوان ات

د ،محدهده ،هستاتا،

ب مانع اسم ه مست زم اخذ تاچگون مجوزی ن

باشد .هزا،ت

بهداشم ،د،مان ه آموزش پزشک

ه سازمان دامپزشک

بهداشت مربوط ،ا د ،ایم خصو

اب غ م ن ایند ».ه د ،بصره ایم

ماده آمده «حاوان ات

کشو ،ضوابط

د ،ایم آیام نام ضبا،ت اسم از نها،پایان،

2

بصره ماده 145قانون مجازات اس م  :قصاراض از بی احتایاط ه بی

پرندگان ،آبزیان ،زنبو ،ضسل ه کرم ابریش ک پره،ش ه یا نگهدا،ی آنها

مباال

از نظر شرع مقدس اس م ،ب مانع م باشد» (مصوب تائم هزیران د،

همانندآنها ،حسب مو،د ،ازمصادیق ب احتااط یا ب مباال

ج س مو،خ )1392/2/25

شود.

10

اسم .مسامح  ،غف م ،ضدم مها،ت هضدم ،ضایم نظامیات دهلتی
محسوب م
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«مسئولام مط ق» متصر

می کهولم سیم یوان محافظیم از آن ،ا

ضباس ناازی ،ض ارضا یزداناان ،مح ودج ل

ایم ماده برگرفت از فقی اسیم ه ادضیای اج یاع د،
خصو

ایم مسئولام شده اسیم (1نجفی  ،ج/43

آمده باشد(.کا وزیان )1386،591،ت چنام از طرفی
با وج ب اینک اثبات قصار 2صاحب حاوان بساا،

گفتی ی انییید ،هاییییم مست سیییک ضیییعاف اسیییم.

« قصییار» باشیید ،د ،بسییاا،ی از مییوا،د ،خسییا،ت

(شهادثان ،1413ج )377/15هل فقها ب ضعف آنتا

زیان دیده بدهن جبران باق م ماند؛ ب ت ام دلایل

وج نکرده اند ه ب اج اع فتوا دادهاند .ه د ،فق بی

قانون گذا ،برای صاحب اذن ،مسئولام ایجیاد کیرده

ض ییم غ بیی از هاژه ک ییب اسییتفادهشییده اسییم ه

اسم .ایم مسئولام ،ا می یوان از بیاب غیره ،نایز

قانون گذا ،ب د،ست آن ،ا سری ب سیایر حاوانیات

وجا ن ود ( .ق زاده ه تاش

داده اسم.

د ،بصییره ایییم مییاده ،امکییان معافاییم از خسییا،ت

)1391،160،

ب اط ق ایم ماده انتقاد شده اسم ازاییمجهیم کی

پا بان شده اسم ه آن د ،صو،

م کم اسم حاوان بعد از اذن ها،د آن محل گیردد

سببام از صاحب اذن قطیع ه مسیتند بیی مصیدهم

ام احتااطات ،بی دلایل

شود؛ بنیابرایم اگیر ها،د شیونده خیود بی هضیعام

مسئول شناخت شود( .حایا  )1392،325،امیا فقهیا

موجییود آگییات دا،د ه از طرف ی صییاحب خان ی از

باان داشت اند بام حالت ک حایوان د ،داخیل خانی

خطرناک بودن حاوان ب اط ع اسم ،د،هاقیع خیود

باشد یا بعدا ها،د شود ه صاحب خان آگاه ب خطیر

نسبم ب خطر پذیری «اقدام» کرده اسیم ه د ،اییم

ه صاحب محل ض ارغ

حاییوان باشیید یییا نباشیید فییاه

ناسییم( .امییام

اسم ک ،ابطی

صو،ت ض ان ناز هجود ندا،د.

برخ معتقدند اگر صاحب محل حاوان ،ا ب صو،ت

د ،نظیییر گرفتییی انییید(.قاسییی زاده1378،333،؛ ،ه

هادات

پاک )1378،44،ه برخ «فرض قصار» ،ا برای اذن

الزم ب می ذهن خسیا،ت ها،د شیود صیاحب محیل

دتنده دانست اند( .کا وزییان1387،270،؛ قی زاده ه

متعا،

1391،160،؛ نظییری )1392،253،ه بعویی

مسئول نخواتد بود(.صیفای ه ،حا ی )234،1390،

تاش ی

اما د ،ایم ماده « عهد ب حفح ای نی » کسی کی بی

امیییا،ه قصیییار ،ا پذیرفتییی انییید (.صیییفای ه

اذن صاحب خان ب م ک اه م ،هد ک اف صاحب

،حا

خان دانست شده اسم .ه ایم ک اف ناظر ب نتاجی

مبنای ننام مسئولات باشتر بیا نظریی عهید ای نی

اسییم ه مواظبییم ه کوشیی

بییرای ادای آن کییاف

 )1395،280،با ایم هجود بی نظیر می ،سید

سازگا،ی دا،د .د،هاقع صاحب مکان ییا اذن دتنیده

ناسم .مگر آنک اذن دتنده ثابم کند کی آن امکیان

ضامم ای ن کس اسم کی بیا اذن اه بی آن محیل

د ،اثر ضامل خا،ج ه پا بانی نشیده بی هجیود

آمده اسم(.کا وزیان1387،ب)133،
 – 3بر،س مسئولام امدادگران

 1مم دخل قوم فعقره ک به ضی نوا ان دخیل بیاذنه ه اال ف ضی ان بی
خ

اجده بل قال قد یظهرمم ال بسوط االج اع ض ا .

2د ،ماخذ «ب قصاری» آمده اسم ک ب نظر « قصار» د،سم باشد.

11
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خ ان ،ب ا،ج)568/2

برخ د ،ایم ماده برای اذن دتنده «مسئولام مط ق»

نگهدا،ی م کرده اسم ه ب ،غ
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134؛ امییام خ ان ،بیی ییا ،ج )568/2البتیی برخیی

دشییوا ،اسییم ،د ،نتاج ی اگییر مسییئولام مبتن ی بییر

بر،س مسئولام مدن امدادگران ،ناش از حاوانات مو،د استفاده د ،ض اات امدادی

آمده اسم «ترگاه شخص با انگازه احسان ه ک یک

ض م جدای قوانام کافری از قیوانام حقیوق ذکیر

ب دیگری ،فتا،ی ،ا ک ب جهم حفیح میال ،جیان،

نشده اسیم(.حاا  )1392،190،امیا قاضیده احسیان

ضرض یا ناموس اه الزم اسم ،انجیام دتید ه ت یان

ض ارغ نظر برخ (کا وزیان1378ب )60،ناف حک

ض ل موجب صدم ه یا خسا،ت شیود د ،صیو،ت

هضیع ناسییم ه نهییا ،افییع حکی ک افی اسییم.

،ضایییم مقییر،ات قییانون ه نکییات ای ن ی  ،ضییامم

(خوی ،1376ج270/2؛ یزدی طباطبای بی یا)120،

ناسم، ».هشیم اسیم کی منظیو ،از ضیدم ضی ان،

د،هاقع اگر کس از ،هی احسان ه بیرای ک یک بی

مسئولام مدن اسم( .بهرامی  )1395،156،د ،میاده

دیگری ،موطر ب ضر ،ثالی شود ،جبران زیان ثال

152قانون مذکو ،آمده اسم « :ترکس تنگیام بیرهز

بر ضهده کس اسم کی محسیم بیرای ک یک بی اه

خطییر شییدید فع یی یییا قریییب الوقییوع از قباییل

ضر ،زده اسیم .مگیر آنکی ض یل

آ

سوزی ،سال ،طوفان ،زلزل یا با ا،ی ب منظیو،

اضطرا،ا ب ثال
محسم با

از حد اضطرا ،موجود باشد ،یا بیام ده

حفح نفس یا مال خود یا دیگیری مر کیب ،فتیا،ی

ضر ،،محسم ضر ،ک تر ،ا انتخاب نکند،( .ه پایک،

شود ک طبق قانون جیرم محسیوب می شیود قابیل

1395،89؛بهرامی  )1395،285،کی د ،ایییم صییو،ت

مجازات ناسم مشرهط بر اینک خطر ،ا ض دا ایجاد

شخو محسم مسئول زیان ناشی از فعیل ا ،کیاب

نکند ه ،فتا ،ا ،کاب با خطر موجود متناسب ه برای

اسم.

دفع آن ضره،ت داشت باشد».

اگر شیخو بیرای دفیع ضیر ،از جامعی بی امیوال

هفق ایم مواد قانون جنب کافری اض یال امیدادگران

خصوص افراد ضر ،ها،د کند ایم نیوع اضیطرا ،بی

مر فع شده اسم؛ یعن امدادگر ،ا ن
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وان ب دلایل

اضطرا ،ض وم  ،موسوم م باشید .ه د ،اییم حالیم

اییراد ضیر ،ه زیییان بی میال یییا امیوال مصیدهم ییا

شخص مانند امدادگر نسبم ب منافع جامع محسیم

مصدهمان ،مجرم ق ه مجازات کرد .اییم امیر د،

اسم ،اما مسئ ایم اسم ک آیا د ،ایم هضع ض ان

ماده 55قانون مجازات اس م مصیوب  1370نایز

ب طو ،ک

آمده بود ه بصره ماده مذکو ،اشعا ،م داشیم «دیی

گارد؟ با وج ب قوانام موضوض کنون  ،2دهلیم د،

ه ض ان مال از حک ایم ماده مستین اسم» ،امری

اقدامات حاک ات خود مسئولات نخواتید داشیم .ه

ک د ،قانون مجیازات اسی م مصیوب 1392دییده

د ،ننییام فرضی مسییئول ناسییم .امییا الیحی ای د،

آن ،مییو،د انتقییاد برخیی از

مج س شو،ای اس م طیرششیده اسیم بیا ضنیوان

ن یی شییود ه حییذ

منتف اسم یا بر ضهده دهلم قیرا ،می

حقوق دانان قرا،گرفت اسم( .بهرامی  )1395،290،ه
شاید ب معنای پیذیرش ضیدم ضی ان امیدادگران بیر

1

قاضدۀ «الوره،ات باح ال حظو،ات» باان م دا،د «ضره،ت تا موجب

مباش شدن محظو،ات م

شوند» بر اساس ایم قاضده ضره،ت مانع

قانون ،ا از ماان بر م دا،ند.
 2ماده 11قانون مسئولام مدن
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د ،ماده  510قانون مجازات اسی م مصیوب 1392

اساس قواضد فقه «احسان» ه ضره،ت 1باشد .یا ب

ضباس ناازی ،ض ارضا یزداناان ،مح ودج ل

مسئول خسیا،ت تیای ناشی از اض یال حیاک ات ه

بر ادل ض ان اسم البت گفت شیده اسیم فع ی کی

صدی گرایان دهلم م داند( .صفای  )1385،17،د،

شخو انجام م دتد بایید مصیداق ضرفی احسیان

ماده  514قانون مجازات اس م  2ناز ایم مسئولام،

باشیید( .مرضشیی ،1427،ج )154/2د ،نتاجیی قاضییده

منوط ب استناد قصیار بی دسیتگاهتیای مسیئول ییا

احسییان ،خصییاو قاضییدۀ ا یی

خواتیید بییود.

امدادگر پذیرفت شده اسم.

(بجنییو،دی،ج )1401،37 /1لییذا د ،صییو،ت اثبییات

 -4عا،ض قاضده احسان با قاضده ا

احسان شخو مسئول سباب د ،ه،هد زیان نخواتد

طبق قاضده احسان «ترکس کا ،ناک انجیام دتید ه

بود .البت م کیم اسیم گفتی شیود کی بیرای نفی

بدهن عدی ه فریط زییان بی بیا ،آه،د مسیئول ه

مسئولام موطر م وان ب حیدی

ضامم نخواتید بیود» ه اییم قاضیده مسیقط ضی ان

 )303 ،5د ،فقره «ما اضطرها الا » استناد کیرد ،هلی

،فع(مج سی ،ج

اسم(3.بجنو،دی،ج )31 /1بدهن شک ،نجیات جیان

حدی

مصدهم یا مصیدهمان د ،حیوادث ن ونی ای بیا،ز از

اسم (انصا،ی .)324 :1365 ،ه بیا وجی بی اینکی

احسان ه ناکوکا،ی د ،حق مصدهمان م باشید ه د،

،فع مسئولام از موطر ب دلال وااع حقوق زییان-

محسم بودن امدادگر د ،حام ض اات امداد ه نجات

برخ

امتنان م باشد ،بایید بیر اییم

ضقاده بود ک حدی

،فع د ،ایم مو،د صیرفا کیا،ی

ردیدی هجود ندا،د .اما ا

(اض از بال باشره ییا

یادشده د ،مقام امتنان بی ت گیان ها،د شیده

دیده ،حک

بالتسباب) د ،اییراد زییان ،مقتوی ضی ان اسیم ه

،ا ک د ،شرایط ضادی نامشیرهع اسیم د ،هضیعام

قاضده احسان موجب ضدم ض ان اسم ،پس اییم ده

اضطرا،ی مشرهع م سازد ه ناظر ب مسئولام مدن

قاضده د ،مسئولام امدادگران متعا،ض اند .ه د، ،فع

ناسم .اما پاشنهاد م گردد یا مسیئولام میدن بیر

مسئولام مدن

دهلم با نگات

ب «الیح مسئولام مدن

موسسات

ض وم » ،پایان نام کا،شناس ا،شد با ،اتن ای دکتر ض ارضا یزداناان ه
مشاه،ه دکتر مح ود ج ل  ،دانشگاه اصفهان

2

«ترگاه د ،اثر ض ل قهری مانند سال ه زلزل مانع

ب هجود آید ه

موجب آساب گردد ،تاچکس ضامم ناسم ... ،ه اگر سال یا مانند آن،
نازی ،ا ب ت راه آه،د هلکم کس آن ،ا جای نامناسب مانند جای اهل
یا د ،جای بد ری قرا ،دتد ک موجب آساب شود ،ضهده دا ،دی اسم ه
اگر آن ،ا از جای نامناسب بردا،د ه د ،جهم مص حم ضابران د ،جای
مناسب ری قرا ،دتد ضامم ناسم ....بصره  2ی افراد یا دستگاه تای ک
مسئولام اص ش یا ،فع آثا ،اینگون حوادث ،ا برضهده دا،ند ،د،صو،ت
قصار یا قصو ،قابل استناد د ،انجام هظاف  ،ضامم م باشند».
 3از ادلۀ ایم قاضدۀ فقه آی  91سو،ۀ مبا،ک وب اسم ک م فرماید« :ما
ض

ال حسینام مم سبال» .اگر د ،جریان ناکوکا،ی ،کا،ی سرزند ک

ضهده دهلم قرا ،گارد ا د ،ایم موا،د ک اشخاصی
مانند امدادگران ،ب دلال ضره،ت ،د ،حیال احسیان،
موجب زیان سایریم م شوند ،خسا،

بدهن جبران

باق ن اند( .بهرام )296 ،1395،
نتیجهگیری
د ،ایم پاهت

دانستا ک مسئولام مدن ناشی از

حاییوان یک ی از اقسییام مسییئولام مییدن ناشیی از
مالکام یا صر

بر اشااسم نراک د ،ض

حقیوق

حاوان -با آنک جان دا،د -د، ،دیف اشیاا ،از منظیر

ه مؤاخذه باشد نون از ،هی ناکوکا،ی ه احسان صو،ت

مسئولام ،انگاشت م شود ه از ت یام ،ه مالیک ییا

آن از امدادگر نوض مواخذه ه حرج محسوب م شود پس مسئولام ناز

مسییئول اسییم .امییدادگران بییرای ض اییات

موجب نکوت

گرفت بر محسم مواخذه ای نخواتد بود ه نون ط ب خسا،ت ه جبران

متصیر

از آنان ساقط خواتد بود.
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«مسئولام مدن مؤسسات ض یوم » 1کی دهلیم ،ا

ایم عا،ض مشهو ،آن اسم ک قاضده احسان حیاک

بر،س مسئولام مدن امدادگران ،ناش از حاوانات مو،د استفاده د ،ض اات امدادی

م ن ایند ک د ،ایم مقال مسئولام ناش از ایم اشاا

نشده ه ب ر اب اما،ه قصار ه عهد ب ای ن بیرای

مو،د بر،س قرا ،گرفم .مسئولام ناشی از حایوان

برانگازنده ه اذن دتنده د ،نظر گرفت شده اسم .البت

از ،هزگا،ان کهم مو،د وج اقوام بشر بوده اسم ه

د ،صو،ت اثبات اینک امیدادگران د ،حیال احسیان

دیدی د ،فق ه حقوق ب آن پرداخت شده اسیم .د،

بوده اند ه مر کب قصاری نشدهاند ه بدهن عدی ه

حایوان از

فریط زیان ب هجود آمده اسیم مسیئول ه ضیامم

فق ب طو ،ک

اگیر مالیک ییا متصیر

حاوان محافظم ن وده باشد یا از حالیم غارطباعی
آن آگاه نبوده باشد ضامم ن

باشید .اییم مفهیوم د،

قانون مدن ه مجیازات اسی م بایانشیده اسیم ه
مبنای اص

د ،مسئولام ناش از حاوان د ،حقیوق

ایییران ئییو،ی قصییار اسییم .امییا مییوا،دی از قباییل

نخواتند بود .ه پا بان مسئولام میدن دهلیم د،
پرداخییم زیییان ناشیی از اسییتفاده از حاوانییات د،
ض اات امدادی شد ا زیان متور ،بدهن جبران باق
ن اند.
سپاسگزاری

حریییک حاییوان ه اذن ه،هد ب ی مح ی کیی د ،آن
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