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Abstract  
  Carelessness, if combined with circumstances, leads 
to civil liability. These conditions are: 1- Existence of 
obligation to observe precaution, 2- Violation of duty 
or pattern of precaution and care, 3- Entry of damages 
and its conditions. In the absence of any of these 
conditions, civil liability is eliminated. The 
jurisprudence in the legal system of common law 
seeks to systematize the circumstances in order to give 
rise to the civil liability of the reckless person. In 
Iranian law, a thorough investigation has not been 
conducted under the title of civil liability due to 
negligence and the necessary conditions for liability 
due to negligence. In common law, every person is not 
obliged to observe caution and care towards everyone 
and is obliged to observe caution and care only if there 
are three conditions; Ability to predict losses, 
closeness between the plaintiff and the defendant, and 
fairness, fairness, and standard status. Regarding the 
existence of obligation to observe precaution, two 
criteria should be considered: the criterion of 
obligation to observe precaution by the harm agent 
and the criterion of obligation to observe precaution 
towards everyone. Violation of duty and commitment 
to caution should also be considered in two ways; 
First, breach of duty and the criteria for the 
performance of the person causing the loss, and 
second, breach of duty and experts. In the discussion 
of damages, although there are differences in the way 
of expressing the content and the ways of recognizing 
the relationship between causation and compensable 
conditions of damage, but the views have significant 
similarities. 
Keywords: Caution, Duty to Care, Camouflage, 
Breach of Duty, Civil. 

  چکیده
 با شرایطی همـراه باشـد، منجـر بـه     بی احتیاطیدر صورتی که    

می توان به مـواردي  این شرایط از بین . ودمی شمسئولیت مدنی 
تعهــد نســبت بــه  داشــتن - 1از جملــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود: 

 بطالن تکلیف یـا معیـار مراقبـت و احتیـاط؛     - 2 ؛احتیاط رعایت
مواجهه با خسارت و شرایط آن. در صورت نبود هر یـک از   - 3

ی در نظام ئقضااین شرایط، مسئولیت مدنی در کار نیست. روند 
بر می آیـد کـه   شرایطی  نمودنمند نظام پیدر  ،القوقی کامنح

شـود. در حقـوق    میسئولیت مدنی شخص بی احتیاط منجر به م
از  حاصـل عنـوان مسـئولیت مـدنی     تحت پژوهش کاملی ،ایران

ایجـاد  مسـئولیت   جهـت الزم و ضـوابط  بی احتیـاطی و شـرایط   
ق در حقـو  اسـت.  نگردیـده  ، تـدوین بی احتیاطی شده در نتیجه

ال، هر شخص نسبت به همگـان تعهـد دارد کـه مراقبـت و     کامن
احتیاط به خرج داده و تنها در صورت وجود سه شرط، موظـف  
است که مراقبت و احتیاط را رعایـت نمایـد؛ امکـان پـیش بینـی      
ــه، منصــفانه و     ــده و عادالن ــین خواهــان و خوان ــت ب ضــرر، قراب
متعــارف بــودن وضــع تکلیــف. در خصــوص وجــود تعهــد بــه  
رعایت احتیاط دو معیار را باید در نظـر داشـت؛ معیـار تعهـد بـه      
رعایت احتیاط از سـوي عامـل زیـان و معیـار تعهـد بـه رعایـت        
احتیـاط نســبت بــه همگـان. نقــض تکلیــف و تعهـد بــه رعایــت    
احتیاط را نیز باید از دو وجه مورد توجه قرار داد؛ نخست، فسـخ  

نـده زیـان و دوم،   و ابطال تکلیف و الگوي عملکرد فرد ایجادکن
، خسـارت  مبحث ایجاد در نقض تکلیف و اشخاص متخصص.

 راه هـاي  مطالـب و موضوعات و بیان  نحوهدر  اگرچه اختالفاتی
 ی که بتـوان آن را شرایط زیانضوابط و تشخیص رابطه سببیت و 

ح شــده هــاي مطــر دیــدگاه لــیکنوجــود دارد،  نمــود، جبــران
  .ندبسیار مهمی نیز دارهاي  شباهت
ال، نقـض  : رعایت احتیـاط، تکلیـف بـه مراقبـت، کـامن     ان کلیديواژگ

  تکلیف، مسئولیت مدنی.
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  مقدمه
 انگلستان در حقوق. تقصیر بدون مسئولیت یا و است تقصیرمحور ه شکل مسئولیتیا ب مدنی مسئولیت
بررسی  1مسئولیت مبتنی بر تقصیر عنوان تحت باشد، شده ناشی احتیاطی بی و عمد از که مسئولیتی

گردد. مسئولیت بدون تقصیر و یا مسئولیت محض نیز هر چند یک استثناء در حقوق کامن ال است؛  می
عمل  که یناشود، صرفنظر از  شود که صرف ورود زیان، موجب مسئولیت می طرح میدر مواردي م
ي زیان، عمدي یا ناشی از بی احتیاطی باشد. شایان ذکر است که مصادیق این نوع مسئولیت  وارد کننده

 واژه نیز ایران مدنی مسئولیت حقوق در. (Cooke,2009,1)در حقوق مسئولیت مدنی محدود است 
 ورود در او عمد صورت در هم و شخص یک احتیاطی صورت بی در هم که دارد عام ئیمعنا تقصیر
 دو در انگلستان همانند ایران مدنی مسئولیت کلی اساس قواعد و اصول همین یابد. بر می تحقق زیان
 بدون مسئولیت، اخیر نوع که گیرند می قرار تقصیر بدون و مسئولیت تقصیرمحور  مسئولیت کلی دسته
 انگلستان و ایران مدنی مسئولیت کلی قواعد یابد. هرچند می تحقق وجود تقصیر عدم یا وجود به توجه
به  احتیاطی بی از ناشی مسئولیت ندرت به انگلستان، برخالف ایران حقوق در است، اما یکسان تقریباً
مبتنی  یتمسئول ایران حقوق در دیگر عبارت گیرد. به می قرار مستقل بررسی شده و مورد بحث شکل
قرار  بررسی مورد زیان، کننده وار عمل بودن احتیاطی بی از ناشی یا عمدي از را، صرفنظر تقصیر بر
   .)46، 1394نوعی، و خادم رضويدهند ( می

هاي ناشی از بی احتیاطی در دو نظام حقوقی مورد بحث، الزم است تا براي تحلیل و بررسی مسئولیت  
اط و مراقبت وجود داشته باشد. ثانیاً، تکلیف موجود نقض شود، یا به اوال،ً تکلیفی به رعایت احتی

ي عملکرد غیرمتعارف و  عبارتی شخص به صورت غیرمتعارف و غیرمعقول عمل کند. ثالثاً، در نتیجه

                                                      
1 - Fault-based Liability 
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در این راستا الزم است بیان شود  غیرمعقول شخص مکلف، خسارت و زیانی به طرف مقابل وارد شود.
اد تکلیف مراقبت الزم است. در حقوق ایران اصوالً هر شخصی مکلف است در چه شرایطی براي ایج

ي آن  قبال دیگران مراقبت و احتیاط را رعایت نماید و هرگاه از این احتیاط دست بردارد و در نتیجه
عمل خسارتی به غیر وارد آید، او مسئول جبران خواهد بود. اما در حقوق انگلستان، هر فردي مکلف 

قبال دیگران مراقبت و احتیاط به عمل آورده و تنها در صورت وجود سه شرط، بر او تکلیف نیست در 
است که مراقبت و احتیاط را رعایت نماید: قابلیت پیش بینی ضرر (یا خوانده)، قرابت بین خواهان و 

ئیات خوانده و عادالنه، منصفانه و متعارف بودن وضع تکلیف. این مقاله درصدد است تا ابعاد و جز
موضوع را به طور مبسوط مورد تحلیل و بررسی قرار داده و زوایاي مختلف رویه حقوق کامن ال در 

  این خصوص را مورد مطابقت و تحلیل تطبیقی قرار دهد. 
  مسئولیت مدنی کامن ال جایگاه تعهد به رعایت احتیاط در -1

دعاوي حقوقی  راسیاطی در از بی احت حاصلی، مسئولیت ئکشورهاي اروپا کثرامروزه در ا     
 این کشور،؛ زیرا در حقوق ء تلقی می شودک استثنایفرانسه  در این بین، . البتهاستمسئولیت مدنی 

در . ,Von Bar)2004,46-(47 بر بقیه تقدم یافته استاز بی احتیاطی  حاصلمسئولیت » ظحف«مسئولیت 
ي مسئولیت مدنی به شمار  ین حوزهترحائز اهمیت از بی احتیاطی  حاصلدعاوي  همحقوق انگلستان 

 می شوند خوانده» بی احتیاطی« ،و اغلب دعاوي مسئولیت مدنی این کشور ,Barker)(1998,203 آمده
)Harpwood,2009,223.( حقوق مسئولیت مدنی  یطهمنسجم ترین حنااز بی احتیاطی،  حاصل مسئولیت

 و انتظامی ماهیت و اجراي آن به نظمر، ساختاتوان در به راحتی نمی که  محسوب می شودانگلستان 
 و اصول عرف اجتماعی دارد تا مبانی ، اکثرا ریشه در هنجارها وي حقوقی تمام عیار رسید. این حوزه

، توجیه هاي اجتماعیریسک ،تعاملتقابل و در این نوع از مسئولیت  .(De Cruze,1999,335) اخالقی
به مسئولیت هاي بدون  ، می بایستنباشد مدنظرتعادل این  در صورتی کهو  استبی احتیاطی  کننده
و خطابه به یادماندنی لرد  2»استیونسون«علیه  »دوناگ«دعواي  .,Postema)2002,31( آورد روي تقصیر

 دانست که بی احتیاطی و را می توان پیشروي مفاهیم جدید بی احتیاطی در انگلستان 3»آتکین«
سال پیش از  نوزده. البته نمودکلی از آن ارائه  و توضیحی ورده و تعریفاز آن را به نظم در آ حاصل

 و امینی( داده بود انجامه بطمشابه در این رااقدامی  ،4»کاردوزو«، یئقاضی سرشناس آمریکایک این، 
  ).15 ،1391نوعی،

                                                      
2 - Donoghue v.Stevenson ١٩٣٢ 
3 - Lord Atkin 
4 - Cardozo 
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در تاط و محکه شخص معقول  دخوانمراقبت احتیاط و بی احتیاطی را عدم به کارگیري می توان      
که  خوانده می شوددقتی بی ،بی احتیاطیعبارت دیگر، . به چنین وضعیت و شرایطی استفاده می کند

فعل یا  ،بحثموضوع  ،د. بنابر این تعریف، در این نوع مسئولیتمی گرد  مقصرانه تکلیف نقض موجب
ر به ایجاد منج که می باشدخوانده  و سرزنش قابل مالمت یا اقدام ترك فعل غیرمتعارف و عمل

از بی  حاصل مسئولیتو تائید  اثبات جهتدر نتیجه  ،)2005,54Paul,( خواهان می شود درخسارت 
 و ابطال مراقبت، دوم: نقضاحتیاط و تکلیف  وجودد. اول: ثابت شوسه أمر  می بایستاحتیاطی 

د اشخاص را بی احتیاطی یا عم نمی توان البته .)Brown,1999,183( خسارت وارد شدنتکلیف، سوم: 
 از این دو مفهوم، کدامت، بلکه هردانسایجاد مسئولیت  جهتمستقل امر به عنوان دو در حقوق ایران 
بدین ند. هست 1339 انون مسئولیت مدنی مصوبق 5یککلی تسبیب و ماده   نیمی از پیکره تشکیل دهنده

  ب غیرعمدي؛ گاه حکم مادهتسبی ی نیزو گاه مدنظر قرار دادتسبیب عمدي را  ی می بایستگاهمعنا که 
براي اعمال غیرعمدي  یو گاه مدنظر داشتاعمال عمدي مرتکب می بایست جهت را  انون مذکورق 1

به عین)  تخسارا شامل منفعت یاخساراتی مادي ( همچنین در صورتی کهبی احتیاطی) او. در نتیجه (یا 
جبران  یتمسئول ،د، شخص عامل زیانباشفراهم استناد  امکانو  بر شخص اعمال شودیا خسارات بدنی 

  . را بر عهده داردخسارت آن 
نظرات ضرر،  آن خسارت و ي جبران آن و نحوه يقلمروحیطه و خسارات معنوي و  رابطه بادر   

با عدم النفع و منافع و نزدیک تنگاتنگ  رابطه اي. خسارات اقتصادي محض (که مختلفی وجود دارد
. صورت گیردبحث و بررسی بوده و الزم است در مورد آن  جدید توضوعاز ما )داردممکن الحصول 

، صورت گرفته باشدبی احتیاطی شخص زیان زننده  شده در نتیجه زیان وارد شک، در صورتی کهبی 
  انجام داد.استناد  و قطعا می توان عرفاً

  احتیاط نسبت به رعایت تعهد داشتن -1-1
را به مسئولیت مدنی تعهد نسبت به رعایت احتیاط بحث  معمول و انگلستان، به طور در حقوق کانادا     

گیرند، هاي قراردادي هم به کار میدر مسئولیت هگاه آن راد. گرچه گمحدود می کننو بی احتیاطی 
 هاي ناشی از آنمربوط به بی احتیاطی و مسئولیتو موضوعات خاص آن مباحث دقیق و ي امعن لیکن

- مورد از موارد سه گانه نخستین ،مراقبت مکلف بودن به ).t,2009,655Cartwrigh( اختصاص می یابد

                                                      
یا مال یا آزادي یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا  احتیاطی به جان یا سالمتی : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی1ماده   -  5

ر مادي یا معنوي دیگري شود اي وارد نماید که موجب ضر افراد ایجاد گردیده لطمه که به موجب قانون براي به هر حق دیگر 
  .باشد می  جبران خسارت ناشی از عمل خود مسئول
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اساسی . کارکرد تائید و ثابت شودبراي اثبات دعوي بی احتیاطی  می بایستکه  تلقی می شوداي 
 دین ترتیب،از بی احتیاطی است. ب حاصلمرزهاي مسئولیت  محدودسازي مراقبت مکلف بودن نسبت به

، بی احتیاطی اشخاص زم تکلیف نباشد،المتعارف و اط و مراقبت هاي رعایت احتی در صورتی که
  ). Barker & Padfield,1998,203( نمی شود مسئولیت موجب ایجاد

تکلیف ندارد که مراقبت  ،تمام افراد جامعه در قبالانگلستان هر شخص  به طور اخص،در کامن ال و    
در  فقطهر شخص  ،دارد برعهده چنین تکلیفی اصفقط در قبال گروهی خو  را رعایت نمایداحتیاط  و

و خسارت  پیش بینی زیان امکانکه اوال:  به خرج دهداحتیاط مکلف است که  مراقبت و صورتی 
خوانده و ثانیا: بین  .باشد) فراهمدیده زیان قابلیت پیش بینی  می بایستباشد (در حقوق آمریکا  فراهم

زیان شخص و را وارد می کند زیان  بین فردي کهشد. یعنی بانوعی ارتباط خاص وجود داشته خواهان 
نسبی خواهان، نزدیکی  خوانده وزمانی مکانی و نزدیکی  مکن استباشد. (قرابت م مطرح یدیده، قرابت

نوعی بین آن ها باشد که  شکل از ارتباطبین آنان، یا هر ماپیش قراردادي  ارتباطاتها،  سببی آنیا 
و احتیاط هم امري متعارف،  تکلیف مراقبت به وجود آوردنثالثا:  .د)نمای میایجاد و ارتباط نزدیکی 
هنگام قاضی در  دامنه اختیاراست که  از آن جهتسوم  و الزام عادالنه بوده باشد. شرط منصفانه و

 و امینی( باشد گستردهی ئو مصالح قضا و عرفی شرایط اجتماعی ر اساس ضوابط وصدور حکم ب
   .)17، 1391نوعی،

احتیاط  مکلف سازي مراقبت وبراي  ، چنین به نظر می رسد کهدر حقوق ایران برخالف انگلستان،   
احتیاط دانست که مکلف  می بایستهر شخص را  بدین معنا کهشود.  لحاظشروطی  که نیست ضروري
 ت کهاز آن جه. رابطه نباید محدودیتی در نظر گرفتو در این  را رعایت نماید کل اجتماع نسبت به

باب می شود، چه از تلقی براي حقوق مسئولیت مدنی ایران  اصلی حائز اهمیتقاعده الضرر که  ؛اوالً
براي محدودیتی هیچ گونه عمومیتی دارد که » ضرر و ضرار«مفهوم  بابمفاد حقوقی روایت و چه از 

(هر شخص  1339انون مسئولیت مدنی مصوب ق یکماده  ؛ مطابقرفته نشده است. ثانیاآن مدنظر گ
از تکالیف  گستردهتفسیر ؛ د. ثالثاًفعلی وجود ندارتکالیف  سازيدلیلی براي محدود ،...)تکلیف دارد

  .)118و117، 1391نوعی، و بالمانع است (امینیقوانین (حقوق مدنی) مقررات و و مصرح در  فعلی
دارد،  الزامو آمریکا  ی انگلستانئتکلیف در رویه قضا زمینه هايگسترش که در رابطه با  چه آن     

از تکالیف  یکو همگامی هر  به معناي مطابقت. انسجام طولی می باشدطولی عرضی و حفظ انسجام 
تکلیف در بی  انواع تطابق یعنی. انسجام عرضی است تکالیف موجود دیگرنوظهور با سیر تاریخی 

 حقوق استور کلی، به طحقوق مسئولیت مدنی و دیگر احتیاطی و مسئولیت مدنی با حوزه هاي 
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),2009,98Calnan( الزم به ذکر مراقبت در حقوق انگلستان مکلف بودن به احتیاط و رابطه با. در ،
از موارد  حائز اهمیتیی ئقضا  سابقه، همچنان هامحدودیتمصونیت ها و  ها،تمام معافیت، علیرغم است

دیران متکالیف  مثال،ه عنوان ب .)Harpwood,2009,232( مطرح استتکلیف در انگلستان و آمریکا 
به  میل چندانیی ئ، رویه قضارخی زمینه هاند. البته در باین دست هستو... از  ، وکال، پزشکانها شرکت

هاي عمومی نیروهاي پلیس و سازمانقضات، براي  ه عنوان نمونه، عمال به ندرتندارد. ب مکلف سازي
به هر  .نیز چنین است خسارات معنوي ك فعل وتر گیرند، در موردی در نظر میو تکلیف مسئولیت

ترتیب در ادامه مالك تعهد به رعایت احتیاط از سوي عامل زیان و نسبت به زیان دیده را مورد بحث 
  قرار خواهیم داد.

صادر  ء و نظراتیاجتماعی، آراقضائی و مصالح  ر اساساز حقوق، ب زمینهقضات انگلستان در این      
از . فرم می دهند قضائی رویه در احتیاط رعایت مراقبت و به تکالیف ي گستره به اتدریج کهندا نموده
در  کلی اصل فراگیر و انگلستان، حقوق در ،)مدنی قانون 1382  ماده( فرانسه حقوق علیرغم برخی، نظر

 شکلهاي کامن ال به  ، همچون دیگر شاخهبابی در این ئو رویه قضا مشاهده نمی شود رابطهاین 
 مسئولیت از متعددي نمونه هاي متنوع و ،1932 سال از پیش تا ).Cooke,2009,15رود(  میجلو ي مورد
هیچ قاعده عام الشمولی قرار  در ذیل که مطرح بودی انگلستان ئاحتیاطی در رویه قضا بی از حاصل
 وجل موردي و عملی شکل تجربی، به حیطه این در قضائی رویه و حقوق )Owen,2000,2( گرفت نمی
ولی تدریجا  ),2000,17Stephenson( دانست نمی یگاه دانست و را موجود می تکلیفی گاهی رفت؛ می

 قضات آن به دنبال. انجام شد احتیاط مکلف سازي مراقتب و نمودن مندچهارچوب براي اقداماتی
 تطابق، با انسجام طولی (مکلف سازيمند نمودن  چهارچوب راستاي در تا کوشش نمودند انگلیس

به مسئولیت مدنی و دیگر هاي  با حوزه تطابقتکالیف نوظهور با تکالیف از پیش موجود) و عرضی (
 رغم به که درصدد هستند صاحبنظران .نیز باشند یئرویه قضاحفاظت کننده حقوق) طور کلی، 

 حوزه این مند نمودنمنسجم سازي و چهارچوب براي دیگر انگلستان قضات و آتکین لرد هاي کوشش
 سابق هاي انسجامی بی به انگلستان قضائی رویه بازگشت و قهقرائی سیر گرنظاره بیستم قرن حقوق، از

  .)104 ،1394نوعی، و پیرهادياست ( بوده
ي  پایه انواع تکالیف، بر شناسائیمعیاري در  ه فقطن انگلستان حقوق در امروزه از دید برخی از افراد،     

خسارات (به صدمات و بر اساس انواع موضوع است بلکه این اد نشده و عام ایجقواعدي سازمان یافته 
 طرح شده تکالیف تمام  بدین ترتیب، ).Madden,2005,232( است مطرح شدهموردي)  شکل خاص و

 را انگلستان در مراقبت و احتیاط تکلیف می بایست و نمود بندي طبقه موضوعی نمی توان به شکل را
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بر  گاهی قضائی،  رویه نظر از. نمود مطالعه ،)خوانده ندانستن یا دانستن مکلف در( قضات رویکرد طبق
متعارف  احتیاطمراقبت و رعایت  نسبت بهتکلیفی  اشخاص بعضی از اجتماعی، مصالح اساس منافع و

 برهنه در زندان امنیتی نیروهاي افرادي همچون و مسلح پلیس و نیروهاي ماننددیگران ندارند ( در قبال
اشخاص  یگاه و )ندارند دیگران خصوصی حریم توجهی به که بدنی بازرسی جهت اصاشخ سازي

معدود ایجاد  يو در موارد یت داشتهند اما این تکلیف محدودهست احتیاطبه رعایت مراقبت و کلف م
 و النفع عدم یا آتش نشانان، واردکنندگان خسارات معنوي ادارات و سازمان هاي عمومی، شود (مثل می

سایر نسبت به  و احتیاط مراقبت ،تکلیفسائی شنا در ، اساساموارد دیگر عل). درف ترك اينمونه ه
این امکان دیگران همگانی است، هرچند  در قبالوجود ندارد و تکلیف اشخاص  افراد، محدودیتی
خسارات وارده به  عدم جبران پذیرياحتیاط یا مراقبت و عدم نقض تکلیف  به واسطه وجود دارد که

برخالف امروز، مصونیت  سابقاکه -در نظر گرفته نشود (مثل وکال  براي ایشان مسئولیتیدیده،  زیان
  ).103و102، 1394نوعی، و پیرهادي( ...)و هاي تجاري ، مدیران شرکت-ندداشتکامل 

مراقبت  موضوع تکلیف وقت قابل توجهی را بهکه مجلس اعیان انگلستان  درصدد آن هستندبرخی      
است. در انگلستان، هر رو طوالنی پیش یراه وجود، همچنان. با این اختصاص داده است احتیاط و

، بلکه را رعایت کندکل اجتماع  در مقابلاحتیاط متعارف و معقول  تکلیف ندارد که مراقبت و شخص،
تعارف نسبت به گروه ماحتیاط مراقبت و رعایت  جهت، تکلیفی تحقق یابند شروط سه گانه فقط اگر

 بینی پیش قابلیت -الف دیگر، اگر عبارت به ).Cooke,2009,31شود ( جامعه ایجاد می مردماز  یخاص
خواهان وجود داشته  بین خوانده و غیرقراردادي خاص ي رابطه نوعی -ب باشد، فراهم زیان عقالنی
کلیفی ت ،باشد معقول عادالنه، منصفانه و مکلف سازي، -پ و در قرابت هم نگه دارد را آن ها که باشد

قبال در  فقط. بنابراین در حقوق انگلستان هر شخص ایجاد نمی شودرعایت احتیاط و مراقبت  در زمینه
که  بتوان پیش بینی کرددر ارتباط بوده،  با آن ها نوعی بهاست که مکلف به رعایت احتیاط  افرادي

 عدل بر اساس انصاف وزیان چنین تکلیفی بر عامل  ایجادو  نمود خواهدعمل او خسارتی به آنان وارد 
 ،دیگر بیانبا منافع و مصالح اجتماعی نباشد)؛ به  متعارض چنین تکلیفیبه معناي آن که تحمیل باشد (

 قرار 6خطر دامنهاست که در  مکلف احتیاطمراقبت و اشخاصی به رعایت  فقط در قبال هر شخص
لیکن  ).2009,74Schaffer,(دارد  ودوج نیز مخالف نظر مورد این در که است شایان ذکر. اند گرفته

  .است تکلیف) بودن غیرهمگانی و( بودن خاص رایج و غالب، نقطه نظر

                                                      
6   - Zone of danger  
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ولیتی ئنباشد، مس وجود نداشته تکلیفی که وقتی همدر حقوق آمریکا حتی  عضی از افراد،باز دید      
احتیاط  یف مراقبت ومنظور از تکل ).Schaffer,2009,74( دشنخواهد ایجاد بی احتیاطی)  در نتیجه(

 حد و حدودي ازخواهان با چنان  قبالدر  وظیفه داردکه خوانده  این است خواهان در قبال خوانده
خواهد  رفتار برابر چنین وضعیت مشابه یاهر شخص متعارف در با کند که  برخورداحتیاط مراقبت و 

 رایج و نقطه نظر نخست است: شدهعنوان تکلیف  موجودیتبراي  نقطه نظر. در حقوق آمریکا دو نمود
در حیطه  شکلی، به که مطرح می کند خاصی افراد در قبال را تکلیف) کاردوزو معیار به معروف(

 رعایت) اندروز معیار  به معروف( دیگر نقطه نظر و محدوده خطر قرار دارند در یا خوانده با ارتباط
 بسیار تفاوت هاي رابطه این در. داند لیف می را براي تمام افراد در قبال سایرین تک مراقبت و احتیاط

 مطرح شده مباحث تمام موضوعات و  تقریباً و مشاهده می شود انگلستان و آمریکا حقوق ناچیزي مابین
   ).Schaffer,2009,74-75( هم مطرح می باشدا آمریک حقوق در به همان شکل انگلستان، حقوق در
قانون  823  و ماده هم شناخته شده استآلمان  هاي وقدانبراي حق» احتیاطمراقبت و تکلیف « ولی  
در  افرادحقوق  ،این ماده در. سخن به میان آورده است »مراقبت و احتیاط تکلیف« از ی آلمان هممدن

و غیره  آزادي جسم، سالمت، حیات، مرتبط با اموال،حقوق  در چهارچوبشده و  جامعه طبقه بندي
منافع و به این  و خدشه وارد نمودنتعدي تفریط، از  این است که تکلیف افراداست.  گنجانده شده

خواهد بر عهده آن ها خسارات وارده  زیان ها و ، مسئولیت، در غیر این صورتاجتناب نمایندحقوق 
از آن احتیاط مراقبت و تکالیف  تحت عنوانکه در حقوق آلمان  نمونه هائی، از نظر بعضی از افرادبود. 
موردنظر را می توان که تکالیف نحوي به  بیشتري دارند،نظم انسجام و با انگلستان  قیاس شده، در ها یاد

از  حاصلولیت مدنی ئمس مانندتجاري، بدون رابطه [ به عنوان مثال خانوادگی،نوع روابط ( با توجه به
 ختالفا در علت اصلی این مسئله، ).von Bar,2004,302( جداسازي نمودکاالها])  و نقص عیبوجود 
 هاي نظام و) دارند قضائی تمرکز  گسترش مصادیق و رویه بر که( ال کامن بر مبتنی هاي نظام مبنائی
  دارد.ریشه ) تکیه دارندمول در قوانین الش عام قواعد طرح بر که( ال سیویل

  احتیاط  تعهد در قبال رعایت و ابطال نقض -1-2
که خوانده تکلیف مراقبت  گردداثبات  ی بایستموجود تکلیف،  رسانی اثبات مرحله به پس از     

به کارگیري در  که تکلیف زمانی نقص شده محسوب می شود. خود را به درستی عهده دار نشده است
اهمال گیرند، به کار می و متعارف آن را ، که اشخاص معقولتوسط شخصمراقبت  سطحی از احتیاط و

مراقبت، به عنوان الگوي مراقبت، متعارف فهوم م بدین ترتیب، ).,2004,130Garner( دصورت گیر
 اعمال معمول بودنی نوعی، ئبه الگو جهبا توبتواند است براي حقوق مسئولیت مدنی، تا دادگاه  اساسی
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شناسائی معیار در  باید در نظر داشت که البته. )Schaffer,2009,2( تجزیه و تحلیل نمایدشخص را  آن
میزان خسارت و زیانی که احتمال وقوع : شاملند، هست ثرگذاراعددي مت فاکتورهاي ،مراقبت احتیاط و

از خطر، سودمندي اجتماعی عمل خوانده  دوري احتمالخسارت،  بروز زیان یااحتمال آن وجود دارد، 
  ).Stephenson,2000,97( بودن عمل خوانده )معقول و لزوما و معمول (نه ضرورتا

قض باشد، ن ننمودهمتعارف عمل  و شرایط معقول و و احوال اوضاع ر اساسخوانده ب در صورتی که   
 ).Brown,1999,186( خواهد شد خواندهمسئول  نهایت،ده، در تلقی شمراقبت احتیاط و تکلیف  کننده

نه عملی که  دهدانجام  الزم بودهکه شخص  داردعملی  داللت بر مراقبت احتیاط و الگوي بنابراین،
 مشخص کردناست که  به این دلیلمراقبت نیز  احتیاط و بودن الگويتوانست انجام دهد. نوعی می

 زمان بر یارهاي اشخاص، امري بسیئتوانا بر اساس صالحیت ها والگوي خاص رفتاري براي هر مورد و 
هاي نظام کلیهمتعارف در  معقول و شخص شایان ذکر است که ).2006,48Cane,(و دشوار می باشد 

در  متعارفمعقول و شخص می باشد، از این قاعده مستثنی ن همو ایران  شتهدا مفهوم یکسانیحقوقی 
پدر خوب خانواده در فرانسه، انسان معقول در کامن ال، پدر  ،شخص معمولی در آلمانحقوق ایران، 
 ئی واحدمعناه و همه معیار و هم غیره،) در کشورهاي عربی و دي یا عاقلصالح (مرد عا

   .)74، 1387کاتوزیان،(دارند
با شفافیت بیشتري مورد ، مراقبت احتیاط و الگويمراقبت،  در حقوق انگلستان مفهوم نقض تکلیف     

 که انسان ،احتیاط مراقبت و درجه ازآن که  آن استنقض تکلیف منظور از ت. بررسی قرار گرفته اس
 از انجام بی اشخاص، عملکرد بودن عاقالنه د. بدین ترتیب،د، رعایت نشوانجام می ده 7معقول منطقی و
 افراد عاقلبی احتیاطی که از  می کند، از آن جهت که غفلت و ایجاد مسئولیت ممانعت نموده، احتیاطی

دیگري  صفاتال، در طول تاریخ کامنبه فرد معقول شود.  نمی تلقی، بی احتیاطی انتظار نمی رودجامعه 
» مسافر معمول متروي لندن«، »بانشخص عادي در خیا«،»شخصی در اتوبوس تقاطع کالفام«چون هم

را بیان می  واحد جملگی مفهومی  و محتوا با یکدیگر تفاوتی ندارند نظر از که لقب داده شده نیزو... 
  ).Harpwood,2009,130(کنند

اوضاع و احوال  به ، توجهیمتعارف در حقوق ایرانمعقول و عملکرد شخص  شناسائیاصوالً در    
پیوند داشته و  موري که با او ارتباط وبه خود شخص متجاوز یا با ا ائل مرتبطمسیعنی  ،داخلی خوانده

و  و شرایط یا احوال  شرایط خارجی و عمومی تنها اوضاع وشود و  ، نمیریشه داردطبیعت او ذات و  در

                                                      
7 - Reasonable Person 
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قاسم ( دهستنزیانبار مورد توجه زا و خسارتو وقوع فعل  حین بروزهاي خارجی در  پوشش
شخص معلول، که کار  مقتضی می دارد، اوضاع و شرایط خارجی بودن این .)910، 1378زاده،

 ر اساسمتعارف و محتاط مقایسه شود نه ب سالم، با کار انسانهم کودك و... عصبانی، دیوانه، مست، 
منجر به اشخاص  بودن حقوق ایران برخالف انگلستان، اصوالً ناتوان دره. روانی خواند روحی و اوضاع
علیرغم این در نظر گرفته شود.  براي ایشاناحتیاط مراقبت و متفاوت از  و الگوئی د که معیارشو نمی آن

 که ردمی گذاسرپرست  صورتی مسئولیت را برعهدهدر  1339مصوب قانون مسئولیت مدنی  موضوع،
قانون  829که در ماده  موضوعیشود (مطابقت داده  منصفانهدیوانه و کودك کودك، مسئولیت کامل 

   .)362، 1387کاتوزیان،( )مشاهده می شود هم سوئیس تعهدات قانون 45 ماده و نی آلمانمد
عملکرد خوانده با عملکرد  مطابقت دهیمراقبت و  معیار مشخص سازيحقوق انگلستان براي  در ولی   

 وارد(مثل احتمال بوده عمل خوانده  تبط بامر یشود که گاه عواملی در نظر گرفته میشخص متعارف، 
رفتار خوانده با  تطابقاز خطر،  حتمال دوريمحتمل الوقوع، ا و زیان هاي ضرر، میزان خسارات شدن
. شوند می او ارتباط داده شخص گاهی نیز به و )Owen,2000,97( )منافع اجتماعی عملو عمومی   رویه

به عنوان . ستاثرگذار ا احتیاط الگوي مراقبت و بر مشخص نمودن معیار و نیز اشخاص گاهی ناتوانی
 و مقایسه می کنند او با شرایط یکسان با متعارف کودکی رفتار با را زیان  واردکننده طفل عملکرد مثال،
» شخص معقول«نوعی  مشخص سازي الگويدرونی شخص را در  وضعیت داخلی و حقیقت، در

 خود خوشینا از که بیماري در رابطه با افراد و )Stephenson,2000,126-127(دخالت می دهند
این باور وجود ند، وارد می کن خسارت به دیگران به طور ناگهانی، بیماري، نتیجه در و آگاهی نداشته

رویه تفاسیر، با این  او دخیل است.مسئولیت  سطحشخص در آن درونی  دارد که وضعیت داخلی و
آگاه  آن از قه بیماري کهبیماران داراي ساب و نیمعلول رابطه با مجانین، سالمندان،ی انگلستان در ئقضا

 قیاس اجتماع در معقول شخص سالم و با را ایشان عملکرد و از خود نشان داده انعطاف کمتري ،هستند
م، مرد در قبال حقوق رویکرد« ،)آمریکائی برجسته حقوقدان( هولمز گفته به دلیل آن که بنابر کنند، می
   ).Harpwood,2009,142( »نیست ه ایشانب خداوندنگاه  مانند

اند با  را طی کردهآموزشی دوره هاي خاص که  اشخاصیو افراد متخصص  در کامن ال عملکرد   
با همسانان خود، یعنی در تطابق  دسته از افرادبلکه این  ،شود نمی مقایسه» شخص معقول«عملکرد 

ف دارند که تکلی افراد داراي تخصص، بنابرایند. قرار می گیرن» شغلدر همان دقیقا معقول  اشخاص«
چنین عمل سطح  آن درجه وشخص معقول در  هر کار گیرند کهبه  را مهارتتخصص و از  درجه اي
به عنوان . را در نظر گرفتدرجات مختلف  هم می بایستهمکاران همسانان و د. البته در بین می کن
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یک و  یک بازیکن حرفه اي، یک وکیل مجرب، یک نجار ماهراحتیاط که از درجه اي از  مثال،
وکیل، نجار معمولی، بازیکن با احتیاط یک  مورد انتظار است،شهر بزرگ یک پزشک متخصص در 

 مورد در ).Harpwood,2009,142( کامال متفاوت استیک شهر کوچک  در پزشک عمومیمبتدي و 
  .نیز این قضیه صدق می کند... و ورزشی، جواهرفروشان مسابقات برگزارکنندگان

عقیده برخی از  به .است نگرفته قرار بحث مورد با جزئیات کامل ایران حقوق در ديبن سطح نوع این   
صاحبین امر و حتی در میان  این ویژگیبندي  سطحمعیار شخص متعارف و  افراطی درریزبینی  افراد،

شکل هاي مبتنی بر کامن ال که به  با نظام اغلبو  باعث دشوار شدن شرایط شده، افراد داراي تخصص
که بین رفتار  اقتضاء می کندسازگار است. نوعی بودن معیار،  ،کنند عمل میدر این شرایط ي مورد

 نخستین روز کار خود به کار مشغول استاست یا در  مشغول یادگیريکه  شخصی
)Cooke,2009,145(  تفاوتی نداشته باشدبا رفتار فرد متعارف.   
، به دو فوق الذکرهاي حقوقی نظام دري احتیاط الگو معیار نقض تکلیف و مل در مفهومأتقدري با   

ی ئمعیار نقض تکلیف در آراي قضاالگو و  اساساً نخست؛ حائز اهمیت دست پیدا می نمائیم: نکته
که شخص معقول در معناي  بدیهی استشود و  میخوانده » شخص معقول«عنوان تحت انگلستان، 

. در قوانین ایران عبارت استعقل سلیم الگو و راهنماي عمل او منطق و است که  فرديخاص، 
منطبق است که  فرديخاص، ویژه و شود و شخص متعارف در معناي  می به کار برده» شخص متعارف«

قضات انگلیس  قصودگفت که م می توانظاهري،  علیرغم این اختالفد. رفتار می کن اجتماعرفتار بر 
مبري یا  رگز خبطی از او سر نزدهکند که ه یمرفتار عقالنی  آنقدرنیست که  کسی، »شخص معقول«از 
 ی در نظر استمتعارفمحتاط و عقل شخص منطق و اشتباه قابل اغماض است، بلکه غفلت و هرگونه از 

در  ،دیگر عبارتشود. به  را مرتکب خطاهاي قابل گذشت یگاهاین احتمال وجود دارد که که حتی 
و در حقوق ایران نیز رفتار  مدنظر قرار داردباشد ز نیکه متعارف  یحقوق انگلستان رفتار شخص معقول

می  به همین دلیل. معقول باشدو   اندیشه با تفکري منطقی داشته وکه  مورد نظر است شخصی متعارف
 متفاوت بودنو  کاربردي بودهدر هر دو نظام حقوقی » معقول بودنمتعارف و «توان گفت عبارت 

امر  این ؛دوم در مفهوم آنان نیست. قابل توجهتفاوت  شده دال بر ذکردر دو نظام  مورد استفادهواژگان 
را نظام حقوقی صرفاً یکی از معیارهاي شخصی یا نوعی  پیش می آید که یک کمتر در حال حاضر،که 

مورد را آمیزه اي از آن دو و یا  بخشیدهها این معیارها را تعدیل  ؛ اغلب نظاممورد تاکید قرار دهد
آن دو نیز و  صدق می کند ایرانانگلستان و هاي حقوقی  نظاماین قاعده در مورد ند. ده استفاده قرار می

الگوي  مشخص نمودن اساسدر حقوق این دو کشور،  گرچه. چراغ راه خود قرار داده اندین رویه را ا
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ولی بعضی تعارف در اجتماع است، عقول و معملکرد شخصی م یعنی احتیاط، معیاري نوعیمراقبت و 
تعدیل  گذاشته و آن راالگوي مذکور تاثیر تا حدي بر برون ذاتی یا حتی درون ذاتی، فاکتورهاي از 

که معیار مذکور در هر دو نظام،  می توان عنوان نمود پوشیچشم  با کمی به همین دلیل، اند. نموده
عامل احوال  و اوضاع شامل این شرایط می تواندمشابه است؛ و  شرایط عملکرد شخص متعارف در

  باشد. یا هر دو حادثه زیان یا اوضاع و احوال
  خسارت زیان و ورود -1-3

 می بایست اثبات کند کهتکلیف و نقض آن توسط خوانده، خواهان  به اثبات رساندن وجودپس از      
بی احتیاطی  ه غفلت و. هر چخسارت و زیان وارد کرده استخوانده به او  سرزده از سوي بی احتیاطی

مسئولیت از ، وارد نشده باشد خسارتی به خواهان چنانچهباشد،  شدید غیرقابل چشم پوشی و خوانده
 ؛اوالً ضرورت داردورود خسارت  به اثبات رساندنبراي  .)Brown,1999,18( سلب خواهد شدخوانده 

 رد. )Garner,2004,132( وجود داشته باشد نتایج حاصل از آن رابطه سببیتیو  شونده بین عمل مرتکب
که در این  رابطه سببیت وجود دارده شد تنها بین یک عامل، با خسارات وارد یحقوق انگلستان گاه

فقط یکی چند عامل،  میاناز  ی همد. گاهمسئول خواهد بوخسارات وارده  در قبالهمان عامل،  شرایط
 تقویت کنندهعامل «و » عامل اصلی« مثلی ئمعیارها بر اساس شرایط،که در این  استمقصر  از آن ها

عامل مقصر (مقصر مجمل)،  وقت هم هر خواهد شد. در نظر گرفتهواقعه علت ، »ریسک وقوع خسارات
. در مواردي بپردازیم به مسئولیت تضامنی عاملین می بایستباشد بین چند عامل، و نامشخص  پوشیده

بنا بر درجه  ،دمتعد هايمقصردر هنگام وجود ( مقصر خوانده می شوند عامل در حادثه هم چندین
نوع ه از شد وارد و زیان هاي خسارات اً؛ثانی ).97، 1391نوعی،( شودمسئولیت تقسیم میاثرگذاري، 

  باشند. قابل پیش بینی و متعارف
(یعنی سه حالت  ، می توان رابطه سببیت را نمایش دادقواعد حقوق انگلستان همچوندر حقوق ایران      

 اختالف ،مقصر مجمل گزینه هاي مقصرین متعدد و ن متعدد). درمقصر واحد، مقصر مجمل و مقصری
، 1387کاتوزیان،( ندعقیده دارمسئولیت تضامنی  بعضی از افراد به گزینه نخست،است. در  دیدگاه زیاد

تساوي هم گروهی  )؛218 ،1390رحیمی، و صفایی( ندشومتوسل می قرعه برخی دیگر به  )؛435
هاي که مقصر نمونه هائی . در)101، 1390عباسلو،دهند (رار می سر لوحه کار خود قمسئولیت را 
 . در)482، 1387کاتوزیان،پذیرند (را می مسئولیت تضامنی  گروهی ند، یل باشحادثه دخ بسیاري در

تفاسیر  . با این)115، 1388(بهرامی احمدي، تساوي در مسئولیت را پذیرفته انددیگر حالی که برخی 
ی می باید د و گاهصورت گیرتفکیک  می بایستبین حاالت مختلف  کهرسد به نظر می چنین
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در  د.می شوتقسیم  ها بین آنبرابر ما به شکلمسئولیت  نیز و گاه پذیرفته شودن یمسئولیت تضامنی عامل
عالوه بر  نیز می توان گفت،قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی ایران  مربوط به خسارت مورد شروط

  اشاره نمود.بودن و مسلم مستقیم از دیگر شروط الزم براي اثبات آن می توان به زبان، قابلیت پیش بینی 
مسئولین حادثه و  یل شدندخ -: اولحائز اهمیت مطرح استدو بحث  زیان ارد آمدندر بررسی و     

حقوق انگلستان در این موارد،  قابل جبران. خسارتشرایط  -. دومها مسئولیت به آن نسبت دادن
جهت معین معیار تست و د. از این اگر نبود) را به کار می گیر( 8باتفور تحت عنوانخاص  يرمعیا

این  شود میکه در این تست مطرح اي  شود. سوال ساده استفاده می خسارتواقعی  سازي علت و سبب
عمل » جز با دخالت« زیانکه  آن استاین سوال  جواببوده؟ و تبعاً  Yسبب وقوع  Xکه آیا  است
یت زیانی بر و مسئول شناخته شدهچنین باشد، عامل مذکور، سببِ مقصر این د. اگر وش نمی قعانده واخو

  ). Stephenson,2000,137( متعارف اوست معقول و عدم رعایت احتیاط در نتیجهکه  عهده او است
مورد استفاده قرار موارد این معیار را  اکثراست، هنوز در  انتقاداتی شدهبه این معیار  با وجود آن که   

به  را »دخالت با جز« معیار گونه موارد براي تشخیص رابطه سببیت، این در هم آمریکا حقوق ند.می ده
اند، اما این  کنار گذاشتهماساچوست این معیار را  مانند ایاالت آمریکابرخی از  که ینابرد. با  کار می

مورد استفاده قرار می مشابهی  وان هايبا عن همین معیار همدر حقوق آلمان  .نشده استمعیار منسوخ 
جز با  اظهار نمود که واقعهباشد که بتوان  شده می بایست به نحوي بوده سبب زیانی که مو عمل گیرد

رابطه می  در این ).Markesinis & Unbearth,2002,103( اتفاق نمی افتاددخالت عمل مسئول واحد 
» قابل جبران خسارت«یت جبران داشته باشد. قابلبایست  می شده وارد خسارتبایست توجه داشت که 

  .باشد »مسلم« و »مستقیم« ،»قابل پیش بینی«است که  خسارتی
شود و به جاي  نمی تلقیقابل جبران  زیانشرایط جمله از ، حقوق کنونی انگلستان در» مسلم بودن«     
که نوع خسارت قابل پیش بینی  میهنگاباشد؛  داشته پیش بینی یتقابل» نوع خسارت« می بایست، آن

 .),2009,111Elliott( نمودنخواهد  ویژه اي پیداهمیت او میزان آن  زیان ارد آمدنو  نحوه ساساًباشد، ا
 & Markesinis( شباهت دارد، به حقوق انگلستان هم از این نقطه نظرحقوق آلمان 

Unbearth,2002,108(.  قابل زیان  الزمه، »مستقیم بودن« در حقوق انگلستان،میالدي،  1961تا سال
 چه آنطبق مستقیم عمل او بود.   که نتیجه مسئول تمام خسارات، فاکتور ضرر بود، طبق آنجبران بود و 

ی فعلدر حقوق  ولی. روي می کند، تفاوتی ندارد تا کجا پیش زیان ها نوع گستره و که یناگفته شد، 

                                                      
8 - BUT-FOR TEST 
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 شود نمی تلقیقابل جبران  رتجمله شرط هاي خسا انگلستان، مستقیم بودن از

)Harpwood,2009,170.(  استپیموده  شابه انگلستان رااز این نقطه نظر مسیري محقوق آمریکا نیز 
)schaffer,2009,91.( ت مشاورین سلطنتی در ئهی صادره از سوي رأي، بر اساس در حقوق انگلستان نیز

 بعد،  مدتی  و شد تلقیقابل جبران  تخسارترین شرط  ، قابلیت پیش بینی متعارف، مهم1961سال 
فرقی ا حقوق انگلستان از این جهت بحقوق آمریکا نیز این رویه را ادامه دادند.  هم استرالیا دادگاه هاي

  ).116، 1394پیرهادي و نوعی،( ندارد
 تفاوت مفهوم تقصیر در حقوق ایران و کامن ال -1-4

 تقصیر مفهوم واژه می بایست تیاط در حقوق ایران در ابتدابه منظور تبیین جایگاه تعهد به رعایت اح     

 بررسی شود، چون اختالف به طور کوتاه نظام دو مدنی مسئولیت کلیدي در زمینه اي واژه عنوان به

دو  مدنی و اصول مسئولیت قواعد بندي تقسیم در منجر به تفاوت هائی نظام، دو در مفهوم تقصیر
نظراتی  .است شده هاي حقوقی مذکورتعهد به رعایت احتیاط در نظام کشور و در نتیجه تفاوت جایگاه

-میبه جرات  اماکه مورخین حقوق غرب در رابطه با مفاهیم تقصیر بیان داشته اند، مختلف بوده است 

پیشگامانی  که الزام پیدا کرد. یعنی همان دوره اي قرن بیستم میالدي در تقصیر اثبات که گفت توان
 نیازمند بودن که هنگامی برداشتند؛ را اجتماعی هاي تغییرات شگرفنخستین گام 9»چادویک «مانند

قرن  تحوالت متحمل کارگران شد که قشر ضعیف جامعه و منجر به آن توسعه، و حمایت به صنعت
 قوانین صنایع را به اثبات برسانند. تدریجا صاحبین تقصیر کارخانه داران و ندرت بتوانند به و شده

علم، موجب تسهیل  توسعه و یافت کارگران افزایش حمایت کننده مستاجرین، شهروندان و اجتماعی
فردگرائی در مسیر مسئولیت مدنی و  تا بی مسئولیتی و گردید مسئولیت نسبت دهی و سببیت اثبات

  ).Cooke,2009,8(اجتماعی گام بردارد 
تقصیر استفاده می شد، بی  واژه معنائی که براي انگلستان، 1945 حقوقی اصالحات قانون در     

احتیاطی بود. تا به امروز نیز اصوال در این کشور مفهومی که از واژه تقصیر بر می آید، بی احتیاطی 
 صحبت هرگاه در انگلستان  یعنی .از این واژه استفاده می شود مدنی مسئولیت حقوق در عموماً است و

 و احتیاطی بوده بی از حاصل هايمسئولیت نمنظور هما تقصیرمحور می شود، هايمسئولیت از
تقصیر تنها بی  فرانسه، حقوق در شامل نمی شود. در حالی که را حاصل از افعال تعمدي هايمسئولیت

 در خالصه طور را در بر می گیرد. به خطا و ضداجتماعی رفتارهاي تمام احتیاطی معنا نمی دهد، بلکه

 در حالی که در غیرعمدي، خطاهاي هم و است مديع خطاهاي شامل هم تقصیر فرانسه مفهوم

                                                      
9 - Chadwick 
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غیرعمدي در نظر گرفته می شوند. همچون  فقط خطاهاي است تقصیر از سخن که جا آن انگلستان،
بین عمد شخصی که فعل خسران  و عام بوده ایران، مفهوم تقصیر مدنی مسئولیت حقوق فرانسه، در

ناصواب «، وجود عنصر رو ینازای وجود ندارد. احتیاطی تفاوت اساس بی زائی را مرتکب شده است و
نکته اي است که حائز اهمیت است (که هم موارد عمدي را شامل می شود و هم موارد غیرعمد » بودن
هاي مبتنی بر کامن  فوق الذکر در رابطه با توضیح تقصیر بین نظام . تفاوت)5، 1391نوعی، و امینیرا) (

ه ایران، منجر به آن شده که قواعد کلی حاکم بر حقوق مسئولیت هاي حقوقی نوشته از جمل ال و نظام
  مدنی آن ها با هم فرق داشته باشند.

  جایگاه تعهد به رعایت احتیاط در حقوق ایران -2
شرطی گذاشته  ،براي ایجاد تکلیف احتیاط و مراقبتالزم نیست  ، در حقوق ایرانبرخالف انگلستان   

 و احتیاط را رعایت نمایدکل اجتماع  مکلف دانست که در مقابلهر شخص را می بایست . یعنی شود
براي  چهارچوبی حائز اهمیتقاعده الضرر که  . زیرا اوالقائل شدمحدودیتی  نبایست در این رابطه

ضرر «مفهوم  بابتمفاد حقوقی روایت و چه از  بابتمی شود، چه از  تلقی حقوق مسئولیت مدنی ایران
بر  ا،. ثانیچهارچوب محدودي براي آن اعمال نمی شودکه  ی را دارا می باشدو عمومیت اطالق» و ضرار
علتی براي ...) که است تکلیفهر شخص بر ( 1339انون مسئولیت مدنی مصوب ق یکماده  اساس

و مصرح  فعلیاز تکالیف  جامعتفسیر  ،. ثالثامشاهده نمی شودتکالیف موجود  ایجاد چهارچوب براي
  . )118و117، 1391نوعی،ت (بالمانع اسی) در قوانین (حقوق مدن

در ذیل سرفصل  متنوع می تواند قوانین در مطرح شده مراقبت تکالیف نیز ایران حقوق درحال  با این   
» تکالیف ایجاد شده در نتیجه تخصص و شغل«، »تکالیف حاصل از دارا بودن اموال یا مالکیت آن«هاي 

ث و بررسی قرار داد که البته گستره تکالیف موجود قابلیت مورد بح» تکالیف مراقبت و فعل غیر«و 
نیز مشاهده نمود. به » حوزه قراردادها«توان در بسط دارد. حتی برخی از مصادیق این تکلیف را می

 معامله مورد از حیصح استفاده به مربوط اطالعات یتمام مکلفند نیطرف ،قراردادها حوزه درعنوان مثال 
 توان یم و باشد یم نیطرف یاصل تعهدات از یکی این تکلیف، واقع در و دهند قرار يگرید اریاخت در را
 عدم .دانست یمدن قانون 369 ماده مشمول و ی)عرف ارتکاز( عقد ضمن شرط کی عنوان به را تعهد نیا

 است. یمدن تیمسئول موجب فعل ترك و یکوتاه ینوع قراردادها امور حوزه در فیتکال نیا تیرعا
 که صورت نیا به؛ دانست عقد ضمن شرط عنوان به توانیم را اطیاحت تیرعا به تعهد ،گرید طرف از
 حکم ای عادات و عرف موجب به ای و عقد ذات در نتیجه ای شودیم انیب ، شرط یا صریحاعقد ضمن در

 .است دقراردا اتمام نیهمچن و اراده کشف و انیب لهیوس یضمن شرط .شود یم استنباط قرارداد از قانون
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 هیناح از کاال مورد استفاده قرار دادن نحوه رابطه با در قیدق و ضروري اطالعات فراهم سازي به تعهد
 قابلاساس عادات و عرف قراردادي  بر قرارداد در یضمن شرط عنوان تحت داریخر به فروشنده
 تمام که هده می گیرداین تعهد را بر ع ضمنی نحو به فروشنده ، هرقرارداد در بنابراین، .است برداشت
 خطر از راه هاي دوري و موجود اتخطر و کاال مورد استفاده قرار دادن نحوه رابطه با در الزم اطالعات

 دهد قرار داریخر در دسترس را کاال یپنهان نقص هاي و کاال از استفاده محتمل در نتیجه يها انیز و
 نقص و سالم بدون بیعم ضروري می دارد که دعق اطالق عیب عقد در گرید بیان به .)99،1360کاشانی،(

 و اطالعات ارائه به تعهد لذا. )290ق، 1409حلی،(محقق  شود انجام دیبا کامل صورت به تسلیم و باشد
 قراردادها در نیطرف فیتکل کی عنوان به کاالها یاحتمال خطرات و کاالها یپنهان وبیع و نواقص ذکر

  . بود خواهد یمدن تیمسئول موجب و آور ضمان فیتکل و تعهد نیا نقض و شودیم محسوب
قانون آئین دادرسی  10»63«تکالیف و وظایف پلیس در قوانین مختلفی مطرح شده اند از جمله: ماده      

 سالح بکارگیري قانون 11»13«، ماده 1369قانون نیروي انتظامی مصوب  4، ماده 1392مصوب  کیفري
قانون مجازات نیروهاي  12»53«، ماده 1373ضروري مصوب  دموار در مسلح نیروهاي مأمورین توسط

توان دریافت که مسئولیت پلیس در حقوق ایران اصوالً  و... از این موارد می 1382مسلح مصوب 
مسئولیتی است مبتنی بر تقصیر که در آن ها اثبات تقصیر و ورود خسارت ناشی از آن بر عهده زیان 

ن، برخالف انگلستان به پلیس نوعی مصونیت اعطاء نشده است بلکه دیده است. بنابراین در حقوق ایرا
توان علیه آن ها براي مطالبه خسارت اقامه دعوا نمود. فلذا بی احتیاطی پلیس قطعاً براي او مسئولیت  می

توان مشاهده نمود.  آور خواهد بود. نمونه اي از این موارد را در مشاغل قضائی، پزشکی و... نیز می
توان  می» اطیاحت تیرعا به هینقل لهیوس دارندگان تعهد«ر مورد تکالیف ناشی از دارندگی به همچنین د

                                                      
، )55، ()53، ()52، ()51، ()49، ()42، ()41، ()40، ()39، ()38، ()37، ()35، ()34، ()30تخلف از مقررات مواد ( :63ماده  -  10

  .این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است) 141و () 59(
نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا  : در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سالح بکار گیرند و در13ماده   -  11

مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده  مقتول و یا مجروح شده یا خسارت گناهی  اشخاص بی
مورد در اختیار نیروهاي  اي را به این منظور اختصاص داده و حسب است همه ساله بودجه خواهد بود و دولت مکلف  سازمان مربوط
  .مسلح قرار دهد

از شش ماه تا سه سال محکوم  حبس ، در هر مورد به : هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرائم ذیل گردد53ماده   -  12
اموال مجروح یا بیمار یا  چه چنان - ب .نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند چه چنان - الف :شود می
 الی کهدر ح نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند  چه چنان - ج .اي را تصاحب نماید مرده

  .رسانی از وظایف اوست از کمک خودداري کند کمک
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اشاره نمود. به عنوان مثال در خصوص تکالیف مربوط به شغل و تخصص، در مورد شغل پلیس باید در 
نظر داشت که پلیس حافظ نظم و امنیت اجتماعی بوده و وظیفه حفظ جان، مال، آبرو و حیثیت 

روندان را بر عهده دارد. فوریت امر، ماهیت مأموریت هاي پلیسی و عدم فرصت کافی براي بررسی شه
دهد. بدین جهت است که  جوانب امر در این وظیفه خطیر و دشوار، امکان خطاپذیري را افزایش می

 امروزه پرونده هاي متعددي در خصوص مسئولیت ضابطان مطرح شده اما هنوز رویه ثابتی در نظام
  ).113، 1390عباسلو،قضائی کشور براي رسیدگی به آن ها وجود ندارد (

  وجود تعهد به رعایت احتیاط و مالك تکلیف و تعهد در حقوق ایران -2-1
 امر به جا آوردن مراقبت ودر  فرادمعیار تکالیف ا به وجود آوردنی در ئقضا  در حقوق ایران رویه     

فقهی یا مقررات  و مقررات حقوقی و معیار این تکالیف با قواعدندارد و ظاهراً  نقشی موثر احتیاط
حقوقی  و سیستم ی انگلستان، در نظامئدر رویه قضا بنابراین، شرایط مذکور. انجام می پذیردموضوعه 

 در اشخاص، تکالیف در قبال کلی معیارهاي با ایران رویه اي حقوقی ظاهرا نظام .مدنظر نمی باشدایران 
 موردي دید انگلستان برعکس و در نظر می گیرد دیگران در برابر مراقبت و احتیاط ترابطه با رعای

 احتیاط رعایت مراقبت و در زمینه اشخاص تکالیف ، گرچهرو ینازا. مذکور ندارد تکالیف نسبت به
پزشک، قاضی، از شغل ( حاصلتکلیف احتیاط  چهارچوبآن در  اساس جایگاه می تواند بر متعارف

ایجاد اموال (تکلیف  شتنمحافظت و دا در نتیجه...)، و سردفتر اسناد رسمی ،پلیس، وکیلار، روزنامه نگ
از  حاصل...)، ووسایل نقلیه موتوري  ،جان، مجاورت امالك اشیاء بیحیوانات،  شده در نتیجه مالکیت

دولت ل، کارفرما در قبال کارگر و متصدي حمل و نقصغیر،  در قبال مجنون وفعل غیر (تکلیف محافظ 
در کلی بودن (و موردي نبودن) قسمت بندي مذکور، اثري ، اما نمود...) و... تقسیم ونسبت به کارکنان 

  .داردرعایت احتیاط معقول و متعارف در ایران ن تکلیف
 می شود.احتیاط مطرح  مراقبت و تکلیف به وجود آمدن رابطه بادر  نقطه نظردر حقوق ایران، دو      

 هستند که مراقبت و اشخاص در برابر همگان مکلف«ه اول یعنی همگانی بودن تکلیف، دیدگا بر اساس
» ردندا لزومیمسئولیت  سازي و ایجاد چهارچوب برايمحدود در این موارد، ند ورا رعایت نمایاحتیاط 

چه تحمیل ] ... که[ شود می مشخص مدنی مسئولیت حقوق در« چون )،116، 1390رحیمی،و  صفایی(
 »کنند به سایرین اجتنابناروا  ضررهايد تا [مردم] از صورت می گیرقواعدي بر همگان ل و نوع اصو

است مکلف  اجتماعافراد   تمامی شخص در قبالد که هر ایجاب می کن عدالت ).26، 1387کاتوزیان،(
ا ر احتیاط معقول قید می سازد کهرا م نسبت به بقیه، ويمسئولیت  را رعایت نماید چوناحتیاط  که

زیان از محکومیت به جبران  ترس و وارد نمودن خسارت به دیگران اجتناب نمایدو از  رعایت نموده
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و  رفتاري مبتنی بر احتیاطزندگی، تمام لحظات در  وي را مقید می سازد که، وارد شده به سایرین
از غیرقابل پیش نماید تا حتی  می و آگاه را هوشیارفرد ن، قبال سایرید. مسئولیت در انجام دهمراقب 

 .آن، خود را مسئول و حتی محکوم افعال خود بداندهر در و  خسارات و افراد غفت نکندبینی ترین 
بی احتیاطی)، اما  محقق شدن ین شرطنخست( مکلف باشد، ایرادي نداردهمگان  در قبالشخص  که ینا

به . می نماید ممسئولیت او کاز  ذره ذره ز بی احتیاطی،حاصل اروند اثبات مسئولیت  گام هاي بعديدر 
معقول و شان ای که در برابر مسئولیت او تنها در قبال کسانی استنقض تکلیف،   گامدر  عنوان مثال،

خسارتی که  یت دارداشخاصی مسئول در برابرورود خسارت تنها   گامیا در  عمل ننمودهمتعارف 
 ایجاد شده در نتیجهدیگر، مسئولیت  عبارتاست. به  به ایشان زده قابل پیش بینی بالواسطه، مستقیم و

با در نظر گرفتن شرایطی شود، بلکه  تکلیف، محدود نمی  سازي گسترهي محدود واسطهه بی احتیاطی ب
  شود. سته میکا مسئولیت  آن از دامنهکه براي شرایط ضرر و نحوه ورود آن تعریف شد، 

به الضرر (  قاعده همگانی بودن ،ین دلیلود: نخستمی شسه دلیل مطرح الذکر تثبیت نقطه نظر فوقدر      
ر و ضرامفهوم ضرر  نظراین قاعده از  می باشد.مسئولیت مدنی)   قاعده اصولیکی از عنوان 

محتوا  نظر از و) در نظر گرفتن شخص واردکننده ضرر و نحوه ورود ضرر بدون( )61 ،1387کاتوزیان،(
 ارد شدن خسارتممنوعیت مطلق و تنهاتوان گفت  می رو نیازاد. را شامل نمی شومحدودیتی  هیچ گونه

اشخاص مکلف،  ضرورتی ندارد که وکه از دید قانونگذار و شرع حائز اهمیت است ست ا ناروا
محدود نمی خاص  به عده ايو تکلیف را  شامل شدهعمومیت الضرر همگان را  چون شوند مشخص

در  صراحتاتکالیفی که  بدین معنا کهوق مدنی است. قوانین در حق جامعتفسیر  اجازه، دوم د. دلیلساز
شغل و ناشی از  در نتیجه انجامدارندگی،  ی که در نتیجه مالکیت و(تکالیفاست اشخاص  به عهدهقوانین 

 عمومیت، براي سوم . دلیلمحدود نشودبه موارد مصرحه  ها آن  و دامنه می تواند بسط یافتهفعل غیر) 
عبارات  استفاده ازبا قانونگذار،  یعنیاست،  1339مصوب مسئولیت مدنی قانون  یکتکلیف، نص ماده 

براي ایجاد تکلیف یا مسئولیت حاصل از بی احتیاطی، ، »موجب ضرر ... دیگري شود«و » هر کس«
داند و سپس مراحل دوم (نقض تکلیف) و  همگان موجود می نخستین گام از مراحل سه گانه را در برابر

   .را مدنظر قرار می دهدارت) خسارد آمدن سوم (و
همگانی نمی توان عمومیت و الضرر،   قاعده ؛ بر اساسزیرا اوالً ،است برانگیز ملأت مزبور دیدگاه   

ورود زیان است  یتبیان ممنوع جایگاهدر  صرفااحتیاط را نتیجه گرفت. الضرر مراقبت و بودن تکلیف 
جایگاه در  ،دیگر بیان؛ به و احتیاط نمی نمایداقبت تکلیف مر عمومیت یا خاص بودناي به  اشارههیچ و 

تکالیف با تکیه بر تفسیر موسع، تمایل به   دامنه شگستر ؛خاص بودن تکلیف نیست. ثانیاً اعالم عمومی یا
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ممانعت به عمل می مثبت آنان  و ابتکارات ها نوآورياز و  جامعه از بین بردهافراد  دررا  و تعالی ترقی
به این نوع تفسیر،  نباید توسل، اما ممنوعیت نداردحقوق مدنی  دربه تفسیر جامع  توسلد؛ گرچه آور

 در رابطه با مشخصیمالك در موضوعات متنوع، ه وارهم ؛؛ ثالثاًبدون حدومرز انجام گیرد
یکسان بودن حکم آنان را داشته باشد و  لزوم، که مطرح نمی باشداز بی احتیاطی  حاصلهاي  مسئولیت

احکام آنان یگانگی  علت، خسارتبی احتیاطی وارد کننده گرفتن آن ها از مسامحه و صرفا نشات 
داللت قانون مسئولیت مدنی)  یک(در ماده » هرکس«بتوان گفت عبارت  به جرات نخواهد بود. شاید
مکلف که  یهر کس«است که  آنذار گقانوننظور قید و شرط تکلیف ندارد، بلکه م بر همگانی بودن بی

 ر شخصیه«نه  را بر عهده خواهد داشتناشی از تقصیر خود  زیان هاي یتمسئول» م کاري استبه انجا
دیدگاه اول در حقوق ایران  پذیرش، رو ینازا» شته باشد.تکلیفی ندا گرچه حاضر است، جامعهکه در 

، استمطرح احتیاط)  مراقبت و رعایت جهتکه تکالیف قانونی ( مواقعی. در نیاز به تامل و تعمق دارد
که  ولی در موارد دیگريد. نمی گذاربحث باقی  ئی برايو جا و ضوابط آن نیز مطرح شدهشرایط 
در دارد که مقتضی می ت و رعایت حریم آزادي اشخاص ئ، اصل براارائه نمی دهد حکمی ذارگقانون
  ).108و107، 1394نگیرد (پیرهادي و نوعی،زائی صورت مسئولیت ،تفسیر موسع نتیجه

  در حقوق ایراناحتیاط  تعهد به رعایت نقض -2-2
و  شرایط ، بر اساسدر اشخاص متخصصالگوي مراقبت و احتیاط از حقوقدانان ایران،  از نظر بعضی     

 مشخصکاري اشخاص  شغلی و  زمینه اکثرا بر اساساین شرایط  .ماند و ثابت نمی نمودهتغییر  وضعیت
فعل  می بایست در نظر گرفت که فرد مرتکب شوندهمعیار مزبور شناخت  جهت ،رو ینازاشود.  می

 با دارا بودن آنو  شرایطگیرد و شخص متعارف در آن  اجتماعی قرار می کدام گروهزیانبار در 
، کار قاضی با و محتاط رفتار پزشک با پزشکی آگاهبه عنوان مثال، کند.  میطور رفتار تخصص، چ
سنجیده شده و در مقام مقایسه قرار می یکنی متعارف یا بازیکن فوتبال با باز و محتاط قاضی عالم

  ).359، 1387(کاتوزیان،گیرد
  نتیجه 

ال بررسی، در حقوق کامن» تعهد به رعایت احتیاط«در این مقاله درصدد آن بر آمدیم که موضوع      
د بحث تبیین و تشریح گردد. در این راستا مطالب مطروحه مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی ارائه و مور

که از این پژوهش حاصل گردید گویاي این است که، در حقوق مسئولیت مدنی  چه آنقرار گرفت. 
هاي حاصل از بی احتیاطی جایگاه قابل توجهی دارند و اغلب دعاوي حقوقی به نوعی کنونی، مسئولیت

توجه به شرایط  رو ینازاشوند نه عمد و سوءنیت آنان.  مربوط به مسامحه، غفلت یا بی احتیاطی افراد می
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الزم براي تحقق مسئولیت ناشی از بی احتیاطی حائز اهمیت بسیار است. از سه شرط الزم براي تحقق 
این نوع مسئولیت (وجود تکلیف مراقبت، نقض تکلیف و ورود خسارت)، شاید بتوان اولین شرط را به 

ضوابط و معیارهاي تقریباً  مورد شناخت، زیرا براي تشخیص و درك شرط دوم و سوم ینتر مهمعنوان 
روشنی وجود داشته و اختالفات موجود بین دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در این دو مورد اندك 

ها به نحو  بحث وجود تکلیف مراقبت نیازمند تعمق بیشتري بوده و اختالف دیدگاه که آناست. حال 
احتیاطی و عدم توجه به تعهد به رعایت  هاي حاصل از بیبارزي قابل مشاهده است. در واقع مسئولیت

احتیاط، در حقوق ایران به صورت مجزا مدنظر قرار نگرفته و براي درك آن الزم است تنها بخشی از 
را (در مقابل بخش  1339قواعد تسبیب و بخشی از حکم ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 

  دیگري که مربوط به تقصیرهاي عمدي است) در نظر گرفت. 
هاي ناشی از بی احتیاطی در دو کشور الزم است، اوالً؛ تکلیفی به براي تحلیل و بررسی مسئولیت     

رعایت احتیاط و مراقبت وجود داشته باشد. ثانیاً؛ تکلیف موجود نقض شود، یا به عبارتی شخص به 
یرمعقول شخص صورت غیرمتعارف و غیرمعقول عمل نماید. ثالثاً؛ در نتیجه عملکرد غیرمتعارف و غ

مکلف، خسارت و زیانی به طرف مقابل وارد شود. در حقوق کامن ال هر شخص نسبت به همگان به 
رعایت تعهد به احتیاط و مراقبت نیست و تنها در صورت وجود سه شرط قابلیت پیش بینی ضرر، قرابت 

رعایت احتیاط و بین خواهان و خوانده و عادالنه، منصفانه و متعارف بودن وضع تکلیف، مکلف به 
شود. در خصوص وجود تعهد به رعایت احتیاط دو معیار را باید در نظر داشت، معیار تعهد  مراقبت می

به رعایت احتیاط از سوي عامل زیان و معیار تعهد به رعایت احتیاط نسبت به همگان. نقض تکلیف و 
نخست؛ نقض تکلیف و معیار  تعهد به رعایت احتیاط را نیز باید از دو وجه مورد توجه قرار داد،

زیان، گرچه  ایجادبحث  در عملکرد عامل ایجاد خسارت و دوم؛ نقض تکلیف و اشخاص متخصص.
قابل جبران  و اوضاع و احوال خسارت سببیت و شرایط  تشخیص رابطه راه هايبیان مطالب و  نحوهدر 

 . گرچهارندنیز دجهی هاي قابل تو شباهتح شده هاي مطر ، اما دیدگاهتفاوت هائی مطرح است
-شرایط آن در حقوق ایران، برخالف حقوق کامناوضاع و احوال و از بی احتیاطی و  حاصلمسئولیت 

شرایط آن، نه تنها با  عنوان سازيو  ه این امراما استقالل بخشیدن ب شکل مستقل بررسی نشده استال، به 
که برخواسته از مصادیق و  می شودی تعیین ضوابط باعث دقیق تر شدن است بلکه منطبقحقوق ایران 

 تواند منجر به تحوالت مطلوب حقوقی شود. بوده و میبطن حیات واقعی مسئولیت مدنی 
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