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 در مسير دستيابي به اهداف مشترك، دارند، خصوص بهتأثير متقابلي كه اين دو نظام، 
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  مقدمه .1
 از حقوق خصوصي و مسئوليت يا شاخه عنوان بهميان نظام مسئوليت مدني رابطة بررسي 

 اول ةدر وهل.  جامع و گسترده استة بخشي از حقوق عمومي، نيازمند مطالععنوان بهانتظامي 
بين اهداف وضع  ؛ نخست آنكهكند يمچند سؤال اساسي در اين خصوص به ذهن خطور 

 ييها و شباهت ها تفاوتبا حقوق مسئوليت مدني چه ) مسئوليت انتظامي (١مقررات انتظامي
  امتيازات و معايب،كنند يموجود دارد؟ و در مورد اهداف مشتركي كه اين دو نظام دنبال 
 و تعارض ظاهري يهمپوشانقواعد هر يك از دو نظام براي دستيابي به آن چيست؟ و باالخره 

  در قالب يك سؤالها سؤال سنتي اين طور بهميان محتواي اين دو نظام چگونه بايد حل شود؟ 
 انتظامي در دعاوي مسئوليت مدني و مقررات كه همانا نقش قوانين كنند يمن تجلي پيدا بنيادي

 مختلف حقوقي يها نظام كه ييها روش ٢. تقصير استژهيو بهو اثبات عناصر و شرايط آن، 
 با ال كامنكشورهاي تابع نظام . ، متفاوت استاند كردهاتخاذ پرسش  به اين ييپاسخگوبراي 

كه بر يكساني نظام حقوق عمومي و خصوصي دارند، و توجهي كه به مفهوم توجه به تأكيدي 
؛ اند كرده معضل مطرح صورت به، كمتر اين مسئله را اند داشتهآزادي حقوقي معطوف 

كه ميان دو نظام حقوق عمومي و  نوشته با توجه به تمايزي حقوق در نظام كه يدرحال
به تعامل ميان رسيدگي كيفري و حقوقي و  كه يا چهيدرخصوصي ترسيم شده است، از همان 

 نگرند يم حكومت امر كيفري در رسيدگي مدني نگريسته شده، به اين موضوع ةقاعد
  سنتي ميانطور به تفكيكي كه رغم به  حقوقي مادر نظام .)84 :1395 ،نژاد و صادقي مقدم طباطبائي(

رار گرفته و تحليل  مورد توجه قكمترحقوق عمومي و خصوصي وجود دارد، اين مسئله 
حقوق . استنشده روشن و عميقي از تعاملي كه ميان اين دو نظام مسئوليت وجود دارد، ارائه 

 دولتي با مأموران بين دولت و ةرابطعمومي در مفهوم سنتي، مجموعه قواعدي است كه بر 
 هدف  آمره و،ذات اين قواعد. سازد يم دولتي را منظم يها سازمان و كند يممردم، حكومت 

در مقابل، حقوق خصوصي بر روابط افراد .  كل جامعه استعنوان به تأمين منافع عامه آنها
 جديدتر يها هيدر روبا اين حال .  از جايگاه و شخصيت حقوقي آنها تكيه داردنظر صرف

در حقوق خصوصي . اختالط عميقي ميان كاركرد، ابزار و اهداف اين دو نظام ايجاد شده است
 كه در واقع كاركرد حقوق كند يم مانند مسئوليت مدني، عدالت توزيعي را دنبال ها نهيزم يبرخ

 دنك يمعمومي است و حقوق عمومي در برخي موارد، عدالت معاوضي در قراردادها را تأمين 

                                                            
 .شوند يممترادف استفاده  صورت بهدر عبارات عرفي و گاه متون تخصصي مفهوم تنظيمي و انتظامي  .١

  :ك.هاي تعامل مسئوليت مدني و مقررات انتظامي ر براي مالحظة ساير زمينه .٢
P. Cane, Tort Law as Regulation, Common Law World Review (C.L.W.R.) 31 (2002) 305; 
K.N. Hylton, When Should We Prefer Tort Law to Environmental Regulation, Washburn 
Law Journal (Washburn L.J.) 41 (2002) 515. 
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 است كه خط و مرز مشخص و معيني كه در  آنانگريب نهايا. حقوق خصوصي داردجنبة كه 
 تفكيك يجا به، ديگر جايگاهي ندارد و شد يمصوصي ترسيم گذشته ميان حقوق عمومي و خ

اين دو حوزة حقوق از يكديگر، از تعامل ميان آن دو و تأثير و تأثر آنها بر يكديگر سخن گفته 
در اين مقاله با تكيه بر روش تحليل فلسفي كه در موضوعات مسئوليت مدني وجود . شود يم

و مستند، تأثير نظام مسئوليت انتظامي در تنظيم  با رويكردي منطقي ميا كردهدارد، تالش 
ق آن، يعني تقصير را ي در برخي مصادژهيو به عملكرد مسئوليت مدني، يريگ شكلساختار و 
   .نشان دهيم

 مقررات انتظامي را بايد بخشي از قواعد مسئوليت مدني رسد يمنظر  به در نگاه نخست 
 از قواعد يبند ميتقستوضيح آنكه در يك . ددانست كه ناظر بر استانداردهاي رفتاري هستن

 1نخست قواعد تنظيميدستة  آنها را به دو دسته تقسيم كرد؛ توان يممربوط به مسئوليت مدني 
هستند كه هدفشان ايجاد نظم در روابط افراد جامعه در جهت تأمين حداكثري رفاه اجتماعي 

جبران خسارت و تضمين  هاكه هدف آن  هستند2ديگر قواعد مبتني بر حقدستة است؛ و 
ئوليت مدني به قواعد  قواعد مس،بيان ديگر به .)Bagheri, 2007 :121( عدالت ترميمي است

 اين .)Cafaggi, 2006:126( 5شوند يم تقسيم 4 و قواعد تخصيص يا توزيع خسارت3تنظيم رفتار
 .  خسارت است مسئوليت مدني، يعني بازدارندگي و جبرانةدوگاناهداف  ر ناظر بيبند ميتقس

اما بين دو نظام مسئوليت مدني و انتظامي تفاوت جوهري وجود دارد؛ مقررات انتظامي يا 
از وضع آنها ايجاد استانداردهاي رفتاري براي  قواعد تنظيمِ رفتار، قواعدي هستند كه هدف

 در واقع ايجاد نظم رفتاري در.  مختلف اجتماعي و اقتصادي استيها حوزه در تيامنتضمين 
  هدفنيتر مهمميان شهروندان، صاحبان حرف مشترك يا افراد داراي اهداف و منافع مشترك، 

قوانين راهنمايي و مانند  شامل قواعدي تنها نه نياز قوان اين دسته. وضع اين قوانين است
رانندگي مانند محدوديت سرعت و قواعد چراغ راهنمايي و قواعد مربوط به ضمانت اجراهاي 

استانداردهاي الزم براي   كهدشو يمشامل قواعدي  ، بلكهشود يم رد نقض آنهامدني در موا
در مقابل قواعد مسئوليت . كند يمرا معين .... خدمات و محل كار و ساختمان وةنحوة ارائ

 و دهيد انيزو جبران خسارت و روابط ميان   مستقيم شرايط ايجاد حق مطالبهصورت بهمدني 
 تا كسي به ناروا زيان نبيند، و زيان او بدون جبران باقي دهد يمرار عامل زيان را مورد توجه ق

 شمول هر يك ة داير اينبا وجود. مالي خود نيفزايداندوختة نماند و كسي به ضرر ديگري بر 
                                                            

1. Réglementaire /Regulatory Policies  
2. Rights-Based Rules 
3. Rules of Conduct 
4. Rules of Allocation 

   :ي تحت عناوين ديگري نيز مطرح شده است، مانندبند ميتقساين  .5
Loss Distribution and Conduct Regulation 
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مثال گروهي مسئوليت ناشي از عيب توليد را از  رايب .از اين دو حوزه كامالً روشن نيست
 ة در زمرآن را يا عده مقابل، و در دانند يم) توزيع خسارت(ت مدني يمجموعه قواعد مسئول

  .)Weinberg, 2005: 44( كنند يممحسوب ) تنظيم رفتار( مسئوليت انتظامي قواعد
 مسئوليت يها حوزه برخي از ة آن است كه در كنار ابهام در دامنيبند ميتقس مشكل اين 

سارت و تنظيم رفتار را همزمان مدني، قواعد بسياري وجود دارند كه هر دو هدف توزيع خ
؛ قواعد ناظر بر مسئوليت مالك خودرو يا تحول مسئوليت مدني مبتني بر تقصير كنند يمدنبال 

   .)Einhorn, 2004 :410(  از اين دسته هستندييها نمونهبه مسئوليت محض 
 همزمان طور بهاين اساس دو نظام حاكم بر قواعد حقوق عمومي و حقوق خصوصي  بر

 كه مالحظات حقوق كند يماما مشكل، در جايي بروز . اين نوع مسئوليت حكومت دارندبر 
خصوصي و مسئوليت مدني بر قواعد انتظامي و تنظيمي مبتني بر حقوق عمومي، تأكيد اساسي 

 خسارت و نقض قواعد ةمطالب ميان حق يدر واقع در اين موارد پيوستگي شديد. دارند
 برخالفسنتي در مسئوليت مدني، نقض حكمِ قانون يا رفتاري كه  طور به. انتظامي وجود دارد

مسئوليت   موجب ايجاد،داند يمعرف و استانداردهاي رفتاري است و جامعه آن را ناهنجار 
. است ، اما اين نوع مسئوليت نوع جديدي از مسئوليت مبتني بر نقض قواعد انتظاميشود يم

 هنجارهاي موجود ، زيادي، يكسان است حدودتااگرچه هنجارهاي عمومي در اغلب كشورها 
 اساسي به ميزان طور به خاص مانند حقوق رقابت و حقوق محيط زيست يها حوزهدر 

 مثال طور به.  و رشد اقتصادي كشورها و نظام حكومتي آنها بستگي دارديافتگي توسعه
، اما كشورهاستهمة  عمومي در ةمسئوليت ناشي از تخريب و اتالف مال ديگري، قاعد

 اعمال قدرت ناشي از انحصارِ بازار توسط يك شركت ةجينتخسارتي كه يك شركت در 
و باور عمومي  شده  شناختهمسلط در يك كشور هنرِ شركت كه يدرحال ،شود يمديگر، متحمل 

 خسارت ةپذيرش دعواي مطالب در كشور ديگر هيچ توجيهي براي عدم با آن كنار آمده است،
 يك باور عنوان به دهيد انيز جبران چنين خساراتي براي ةمطالبارد و حق ناشي از آن وجود ند

 مختلف يها جنبه مدني از تيو مسئول بين مقررات انتظامي ةرابط. عمومي پذيرفته شده است
و  تأثير آن بر احراز شرايط و اركان مسئوليت مدني از جنبهقابل بررسي است، اما در اين مقاله 

 اساسي آن است كه آيا نقض مقررات پرسش. شود يمبررسي » تقصير«و» زيان« عنصر ژهيو به
مقررة گاه از نقض يك   هرعالوه به؛ شود يمانتظامي از ديدگاه مسئوليت مدني تقصير محسوب 

  . است، يا خيرشدني  لزوماً جبران،انتظامي زياني به ديگري وارد شود
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 مسئوليت  بين استانداردهاي انتظامي و شناسايي تقصير درةرابط .2
  مدني

شده   حقوقي كامالً پذيرفتهيها شهياند، در » نيستشدني هر خسارتي لزوماً جبران«اين امر كه 
، بر مبناي قواعد شود يماست؛ بسياري از خساراتي كه هر روز به افراد مختلف جامعه وارد 

عمومي در مواردي كه بر مبناي نقض قواعد حقوق .  نيستندشدني جبران حقوق مسئوليت مدني
، يكي از شود يم خسارت، ايجاد ةو مطالبو مقررات انتظامي موجبي براي مسئوليت مدني 

شرايط الزم در اين زمينه آن است كه خسارات وارده ناشي از نقض حقوقي باشد كه قواعد 
 بر مبناي قواعد مسئوليت ،عبارت ديگر به. اند شدهحقوق عمومي براي حمايت از آن وضع 

 هستند كه نامشروع باشند، يا به تعبيري حق مشروع و شدني جبران ها انيزز آن دسته ا مدني
 مثال در حقوق رقابت، هدف حمايت از بازار رايب. مورد حمايت يك فرد نقض شده باشد

حال اگر اقدامي به ترويج .  اول اهميت قرار داردة، در درجعناصر آن كلي، و نه صورت به
اين سؤال شود، ستلزم خسارت به عنصر مشخصي در بازار ، اما مكندرقابت در بازار كمك 

  است يا خير؟شدني  كه آيا خسارت وارده جبرانشود مطرح مي

 توان يم در واقع در كنار ساير شرايطي كه براي جبران خسارت الزم است كه از جمله 
 شده، يا نامشروع بودن زيان وارده را نام برد، الزم است كه جبران نقضمشروعيت حق 

قابليت  هدف از لزوم اين شرط براي. خسارت وارده با حق مورد حمايت، در يك راستا باشند
  كه قلمرو دعاوي نامحدود جبران خسارت كه براي دريافت غرامتآن است خسارت، ةمطالب

اين شرط بر اين مبنا . شود، محدود شود يماقدامات ديگران، اقامه   ناشي ازيها انيزبابت 
 با هدف معين و يا قاعده نيست؛ ثانياً هر شدني اوالً، هر خسارتي لزوماً جبراناستوار است كه 

 مثال رعايت شرايط استاندارد كاال رايب. شود يمبراي حمايت از حق مشخصي وضع 
حال اگر فردي به اين عنوان كه .  كاالستكنندگان مصرف براي حمايت مستقيم از القاعده يعل

 به كااليي خاص و كاهش كنندگان مصرفوجب كاهش اعتماد عدم رعايت شرايط استاندارد م
نقض  مبناي  برتواند ينمشده است،  حجم فروش آن شده و در نتيجه موجب خسارت وي

اما اگر فردي از استفاده از . كندخسارت اقامه مطالبة  دعواي دكنندهيتولعليه  قواعد استاندارد
 خسارت از ة حق مطالب،ده است زيان ببيندكااليي كه بدون رعايت شرايط استاندارد توليد ش

 بر اين اساس قواعد انتظامي نقش مؤثري در تعيين خسارات قابل مطالبه. توليدكننده را دارد
 مصاديق خاص و به زمينة، زيرا خسارات ناشي از نقض قواعد انتظامي صرفاً در كنند يمايفا 

شده، وضع  ز حق اصلي نقض است كه قواعد انتظامي براي حمايت اشدني ميزاني جبران
  .اند شده
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  نقش تقصير در مسئوليت مدني .3
مسئوليت   مبنايعنوان بهميالدي، تقصير هجدهم و نوزدهم ن واز قر  حقوقي دنيا،يها نظامدر 

به اعتقاد نويسندگان حقوقي غربي . مدني مقرر شده و تاكنون حيات خود را حفظ كرده است
ن و اخالقي است كه در قريها شيگرا مدني، حاصل  مبناي مسئوليتعنوان بهپذيرش تقصير 

 ,Viney( ايجاد شده و براي نزديك كردن حقوق به اخالق بوده استهجدهم و نوزدهم 

(1998,V1: 20 . تا اما به مرور از اهميت تقصير در مسئوليت مدني كاسته شده و اين نظريه
 يجا بهنوعي تقصير  معيار رشيو پذ تعديل شده و ضمن تحول در مفهوم تقصير يحدود

 آن، هنوز هم تقصير رغم به.  بدون تقصير نيز پذيرفته شده استيها تيمسئولمعيار شخصي، 
 ر درياهميت تقص. خود را حفظ كرده استسيطرة  مبناي اصلي مسئوليت مدني عنوان به

 انجام 2016قانون مدني فرانسه كه در سال اصالحية  است كه در يحد  بهمسئوليت مدني 
 1240 ةماد(  مبناي اصلي مسئوليت مدني ذكر شده استعنوان به هنوز تقصير ،استه گرفت

تحول مسئوليت مدني به سمت بيستم  در قرن كه يدرحال). قانون مدني جديد فرانسه
  .بوده است) محض(  بدون تقصيريها تيمسئول

سئوليت مدني  مبناي معنوان به قانون مسئوليت مدني، تقصير 1مادة در حقوق ايران نيز در 
 كه در خصوص مبناي مسئوليت مدني در ييها و جدل ها بحث از نظر صرف. پذيرفته شده است
 نظام حقوقي ايران وجود دارد كه در اين مقاله مجال بررسي آن وجود تبع بهحقوق اسالم و 

مانند مسئوليت ناشي ازتسبيب، (  آنچه مسلم است در بسياري از مصاديق مسئوليت مدني،ندارد
 براي اثبات مسئوليت خوانده دهيد انيز...) يا مسئوليت مدني پزشكي يا مسئوليت مدني قاضي و

 ريبر تقص مسئوليت مدني مبتني در نظاماين اساس  بر . زيان بايد تقصير او را ثابت كندو عامل
ز ثابت بر اثبات ورود زيان خود و استناد آن به عامل زيان، بايد تقصير او را ني عالوه دهيد انيز

  . دشو يممحروم   واال از دريافت خسارت،كند
  

  مدني  انتظامي در احراز تقصيرياستانداردهانقش مقررات و  .3.1
 و احراز به رفتارها و تنظيم اقدامات اشخاص يبخش انتظام منظور به اگرچه نظام مسئوليت مدني 

فني  وخصصي  ت موضوعاتخصوص دارد، در يياستانداردهاتقصير، در درون خود معيارها و 
 مستقيم به مقررات انتظامي خاص آن موضوع يا رجوع يا حرفه يها تيمسئوليا به تعبيري 

زمينة  مثال در رايب. )Geistfeld, 2014: 960(  آن استو احراز تشخيص تقصير ةالزمحرفه 
خسارات ناشي از نقض مقررات حقوق رقابت، و اينكه آيا اقدام شركت مربوطه در تثبيت 

 مراجعه به رفتار االصول يعل يا خير، شود يم خاص، تقصير تلقي يها سميمكانساس قيمت برا
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 عنوان به تواند يمبه مقررات انتظامي   بر اين اساس مراجعه٢. نيستكارساز ١يك انسان متعارف
 حقوقي يها نظاماين رويه در . مرجعي قابل اتكا براي تشخيص مفهوم تقصير تلقي شود

ر گرفته است و براساس آن اگرچه در حالت كلي، ايجاد مسئوليت مختلف مورد پذيرش قرا
 تقصير، تجاوز و ،شده پذيرفتهمدني منوط به تحقق تقصير در معناي عام است و مطابق معيار 

، اما در غالب موارد صرف نقض ٣انحراف از استانداردهاي رفتار يك انسان متعارف است
  .)De Olmo, 2008: 251( شود يم نيز تقصير تلقي يا حرفهمقررات و قواعد 

بين مقررات انتظامي و مسئوليت مدني بايد گفت كه مقررات انتظامي ناظر  ةرابط در تبيين 
 بيان استانداردهاي رفتاري هستند و نظام مسئوليت مدني در شناسايي مفهوم تقصير به اين رب

 كلي احتياط را مقرر ةد نظام مسئوليت مدني قاع،به بيان ديگر. كند يماستانداردها مراجعه 
با اين . گذارد يم و تشخيص آن را به قواعد و استانداردهاي مقرر در حقوق عمومي وا كند يم

 رأساًدر بسياري موارد، نظام مسئوليت مدني .  نيستها تيموقع تمام رحال اين وضعيت ناظر ب
يز ياردها قابل تم و مفهوم تقصير حول اين استانددكن يمبراي خود استانداردهايي را مقرر 

 زيندر اين وضعيت ممكن است، استانداردهاي رفتاري مشابهي در قواعد انتظامي . خواهد بود
 استانداردهاي مقرر در قواعد انتظامي با استانداردهاي مقرر در كه يهنگام داشته باشد؛ اما وجود

 كه دشو يم و اين سؤال مطرح ديآ يمنظام مسئوليت مدني متفاوت باشد، مشكالتي پديد 
در دو  اين وضعيت. )Ogus, 2007 :388(شود  از دو نظام بايد اعمال كي كداماستانداردهاي 

 كه استانداردهاي مقرر در قواعد انتظامي باالتر از آن است فرض اول ؛فرض قابل تصور است
 را براي يدتريشداستانداردهاي حقوق خصوصي و نظام مسئوليت مدني باشند؛ يعني تكاليف 

 با استناد تواند يم دهيد انيز وجود دارد كه آيا سؤالدر اين فرض اين .  باشندمقرر كرده شخص
 يك انسان متعارف، عدم ةيرو اساسبردائر بر عمل   در مقابل دفاع خوانده،به اين استانداردها

 ،پرسشدر پاسخ به اين .  او بداندةرعايت استانداردهاي انتظامي را دليل بر رفتار تقصيركاران
                                                            

 :دارد  اصول اروپايي مسئوليت مدني در تعريف رفتار انسان متعارف بيان مي102 - 4مادة . 1

Art. 4:102. Required standard of conduct 
(1) The required standard of conduct is that of the reasonable person in the circumstances, 
and depends, in particular, on the nature and value of the protected interest involved, the 
dangerous-ness of the activity, the expertise to be expected of a person carrying it on, the 
foreseeability of the damage, the relationship of proximity or spe-cial reliance between those 
involved, as well as the availability and the costs of precautionary or alternative methods. 

  :دارد  قانون مدني هلند بيان مي6:162مادة . 2
1) A person who commits an unlawful act toward another which can be imputed to him 
must repair the damage which the other person suffers as a consequence thereof.  
2) Except where there is a ground for justification, the following acts are deemed to be 
unlawful: the violation of a right, an act or omission violating a statutory duty or a rule of 
unwritten law pertaining to proper social conduct. 
3) An unlawful act can be imputed to its author if it results from his fault or from a cause for 
which he is answerable according to law or common opinion 

3. first, “fault” is explained as a deviation from the standards of conduct of a reasonable man. 
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 كه يدرصورتدر اسپانيا .  متفاوتي در كشورهاي مختلف اعمال شده استيها هيرو
مقرر شود، صرف عدم كند استانداردهاي خاصي فوق آنچه يك انسان متعارف بايد عمل 

 فرد است، زيرا نقض اين استانداردها تيو مسئولتقصير  رعايت اين استانداردها موجب
 در .)Del Olmo, 2007: 253( كند يمكي را بر ديگران بار  كه ريسآورد يموجود  بهموقعيتي را 

، نقض  استانتظامي كه براي حمايت از ديگران وضع شدهقاعدة يك  آلمان نيز اصوالً هر گاه
 قواعد انتظامي ةدر آمريكا مداخل. دشو يمنيز مطرح  شود، مسئوليت مدني براي جبران خسارت

 ة نقض يك قاعدياطياحت يب ةبراساس قاعد .دنك يم عمل ياطياحت يب ة قاعدةدر محدود
 پذير ، مشروط بر اينكه در نظر دادگاه نقض قاعده توجيهشود يم محسوب ياطياحت يب ،انتظامي

 براساس ،از سوي ديگر . باشدياطياحت يبنباشد و هدف مقنن وضع استانداردي براي مفهوم 
 ،ندنك يمرا عليه خوانده ايجاد  ياطياحت يبقواعد انتظامي يك فرض  ،ياطياحت يباصل اثبات 

 تلقي ياطياحت يب كه اثبات اين امر كه نقض آن قاعده با معيار يك انسان متعارف يا گونه به
قاعدة  نقض يك زمينةدر انگليس دعواي مدني در . است ريتأث يب، توسط خوانده شود ينم

 منطبق باشد يا ياطياحت يب كه استاندارد با قواعد كند ينمانتظامي قابل طرح است و تفاوتي 
مشروط بر اينكه دادگاه به اين نتيجه برسد كه هدف مقنن اين بوده تا چنين حقي را به  خير،

  .  خصوصي بدهدةديد انيز
 كه استانداردهاي مقرر در نظام مسئوليت مدني باالتر از استانداردهاي آن استفرض دوم 

 آمريكا دعاوي خصوصي را يها هدادگادر اين موارد . موجود در قواعد انتظامي باشد
 همراهي با اهداف توزيعي است و انكار منظور به حقوق عمومي يگر مداخلهاين . رنديپذ ينم

 به اين نحو توجيه شود كه نهادها و اصول حقوق عمومي ابزار مناسبي تواند يمحق خصوصي 
كلية ا رعايت در حقوق اسپاني. براي تعيين چگونگي تأمين اهداف بازتوزيع عدالت هستند

قواعد اداري و انتظامي به مفهوم رعايت استانداردهاي يك انسان متعارف نيست و امكان 
 براساس نظر يكي از قضات اسپانيايي براي مصونيت 1.مسئول شناختن چنين فردي وجود دارد

 دقت اجتماعي ةالزم بلكه آنچه ،از مسئوليت كافي نيست تا تمام قواعد حقوقي رعايت شود
 براي توانسته يمخوانده بايد نشان دهد تمام اقداماتي را كه . نيز بايد برآورده شوداست 

 دليلي بر اين تواند يمصرف وقوع زيان . داده است انجام دهد، انجام جلوگيري از ورود ضرر
زمينة با اين حال در  .)Del Olmo, 2007: 253( الزم رعايت نشده است يها اطياحت باشد كه

 كه شود يم فرض گونه نيا حقوقي، يها نظام مربوط به توليد كاال، در اغلب استانداردهاي
بر عدم  يا اماره تواند يم، اما وقوع حادثه دنك يمفرض عدم تقصير ايجاد  استانداردهارعايت 

                                                            
 :دارد  قانون مدني فرانسه دارد، اعالم مي1382 قانون مدني اسپانيا كه مشابهت بسياري با مادة 1902مادة . 1

“Whoever causes harm to another, by an action or omission, with intent or negligence, shall 
be obliged to remedy the harm caused”. 
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بر رعايت استاندارد، بايد اين  عالوه دكنندهيتولبر اين اساس . باشد  الزميها اطياحترعايت 
 توليد كاال بدون هر گونه عيبي را ترتيب منظور به الزم يها اطياحتكه تمام د كننكته را ثابت 
  . انتظاري باالتر براي رعايت استاندارد داشتتوان ينمداده است و 

 قانون 30 ة مثال براساس مادرايب. در حقوق ايران نيز همين حكم پذيرفته شده است
گرچه رسيدگي به ا ، اسالمي مجلس شوراي17/07/1390نظارت بر رفتار قضات مصوب 

 قانون اساسي 171 دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي، موضوع اصل
 قانون آيين دادرسي كيفري جديد در صالحيت 255 و145 ايران و مواد  جمهوري اسالمي

  رسيدگي به دعواي مذكور در دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير، تهران استيعمومدادگاه 
 قانون اجراي 66 ةدر حقوق رقابت نيز مطابق ماد .يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي است

هاي  ديده از رويه اشخاص حقيقي و حقوقي خسارت«  قانون اساسي44  كلي اصليها استيس
 حداكثر ظرف يك سال از زمان قطعيت تصميمات توانند يمضدرقابتي مذكور در اين قانون، 

منظور جبران خسارت   ضدرقابتي، بهيها هيرويا هيأت تجديدنظر مبني بر اعمال شوراي رقابت 
دادگاه ضمن رعايت مقررات اين قانون در صورتي .  دادخواست بدهنددار تيصالحبه دادگاه 

 كه خواهان رونوشت رأي قطعي شوراي رقابت يا هيأت كند يمبه دادخواست رسيدگي 
اين مطلب بيانگر آن است كه . »ست كرده باشدتجديدنظر را به دادخواست مذكور پيو

 تمايل به محدود كردن دعاوي احتمالي مسئوليت مدني مرتبط با اين حوزه را دارد و قانونگذار
و ي يقضا شبهبه نظر مرجع   آمره كهةدليل تخصصي بودن، معيار تقصير را نقض يك قاعد به

يط زيست نيز رويكرد مشابهي  حقوق محةدر حوز. استكرده  اعالم ،دشو يم ثابت يتخصص
 دارد كه بخشي از آن را چندجانبهنظام حمايت از محيط زيست يك رويكرد . شود يمديده 

اين قواعد، مجموعه مقرراتي هستند كه . دهد يمقواعد تنظيمي مبتني بر حقوق عمومي پوشش 
 طيشراي و  بر محيط زيست، حد مجاز آاليندگانباريز مجاز اقدامات ةناظر بر تعيين محدود

 ةاز جمل. دارند يماستمرار يا لغو جوازند و استانداردهاي محيطي را براي اقدامات خاص مقرر 
تهية  قانون ماليات بر ارزش افزوده و دستورالعمل 38مادة  1 ة به تبصرتوان يماين موارد 

 سازمان حفاظت محيط زيست 1395فهرست صنايع آالينده موضوع اين تبصره، مصوب خرداد 
نقش مستقيم در نظام مسئوليت مدني ندارند، با توجه به اينكه  اين مقررات اگرچه. شاره كردا

 در تواند يم نقض يا عمل به آنها  صنعتي حكومت دارند،يها تيفعال و ها اقدامبر مجموع 
 مؤثر باشد يطيمح ستيز يها انيز مسئوليت او در رابطه با ةدامنتعيين شخص مسئول و 

 يها يدگيچيپي مسئوليت مدني ساده و عاري از ادر يك دعو. )465 :1393نژاد،  بائيطباط  وموسوي(
 ، يا خيرشود يم تقصير محسوب انيزفني، تشخيص تخلف و اينكه رفتار يا اقدام عامل 

براساس استانداردهاي رفتاري يك انسان متعارف و به نظر دادگاه خواهد بود، اما در خسارات 
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 بلكه ،شود ينمهمانند ساير موارد ارزيابي  »عملكرد انسان متعارفرفتار يا  «يطيمح ستيز
مبتني بر مجوزهاي دولتي و مقررات تنظيمي و استانداردهاي صنعتي  صرفاً» رفتار متعارف«

 آيا اقدامي كه به محيط كنند يم هستند كه تعيين و مقرراتاين، ضوابط . ز خواهد بوديقابل تمي
در نظر داشتن نياز حكومت به توليدات صنعتي و افزايش ، با دكن يمزيست خسارت وارد 

.  مجاز باشد يا خيرتواند يم توليدات مربوطه ةسطح توسعه و همچنين ميزان فناوري در حوز
 عرف رفتاري كه برخالفدر حال تغييرند، زيرا اين مقررات پيوسته اين استانداردها و مقررات 

 بخشي از اخالق و عنوان به، و خود را رنديگ يمبه مرور زمان در ميان جوامع بشري شكل 
.  دولت و حاكميت هستنديها استيس از رهنمودها و يا جلوه ماًيمستق، سازند يمحقوق غالب 

، و اقدامي كه تا كنند يم، قوانين اين حوزه نيز تغيير ابدي يم توسعه يفناورو  علم كه همچنان
ن و ناقض حق بر محيط زيست سالم تلقي  خالف قانوتواند يمامروز   است،ديروز مباح بوده

 نيز ناشي از همين ماهيت تحول )Best practice(تعهدات مبتني بر حداكثر تالش ممكن . شود
  .قواعد مربوطه است

 رمسئوليت مدني آن ميزان از امور موضوعي دعوي كه ناظر بحوزة اساس در  اين بر
 بايد با ارجاع به اين مقررات ، استتشخيص تقصير و مباح و پذيرفته بودن يا نبودن خسارت

 ميان حكومت و صنايع ةبا توجه به اينكه اين مقررات بيشتر ناظر بر رابط. شود وفصل حل
.  نيستجانبه همهگرچه اين تفكيك مطلق و ا، رنديگ يمحقوق عمومي قرار حوزة هستند، در 

عد تنظيمي تا حدي ، نمود و اعمال اين قوانوردد يدرم خسارت مرز كشورها را كه يهنگام
 به پيشبرد يا عالقه ،كند يمدادگاهي كه به موضوع رسيدگي اغلب  زيرا ،دشو يمدشوار 

 نيازمند يطيمح ستيزبر اين محاسبه و ارزيابي خسارت  عالوه.  كشور ديگر ندارديها استيس
 نيز  سياسييها ميتصم و رود يم و اطالعاتي است كه از مرزهاي مسئوليت مدني فراتر ها داده

 ها دولت گاه با اهداف و منافع ها خسارت گونه نيا زيرا تصميم بر جبران ،گاه در آن نقش دارد
 با در نظر گرفتن آنچه .)291 :1387،  انصاري وكاتوزيان( اقتصادي مغايرت داردتوسعة در پيشرفت و 

سايي  بررسي شود؛ نخست نقش مجوزهاي دولتي در شناليتفص به شد، دو موضوع بايد گفته 
  .مفهوم تقصير و دوم تعارض استانداردهاي مقرر در اين دو نظام

  
  مجوزها و نظامات دولتي و مسئوليت مدني .4

اين امر . شود سبب ورود خسارت به افراد يا محيط زيست تواند يم صنعتي تيفعالهر نوع 
و تحت كنترل  سازند مند قاعده را ها تيفعال داشته تا با صدور مجوز، اين نوع بر آن را ها دولت

در واقع كنترل دولت بر رفتارهايي كه بروز اجتماعي دارند، موجب شده كه هر گونه . درآورند
صدور اين مجوزها مستلزم رعايت . فعاليت در اين عرصه نيازمند دريافت مجوز از دولت باشد
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اعمال  مجوز بايد ة، دارندشده فيتعر است كه براساس استانداردهاي ييها اطياحتتشريفات و 
 كسب اطمينان از استمرار رعايت منظور به، نيز رديگ يم كه صورت يا دوره يها يبازرس. كند

بر رعايت  يا اماره آنهادر واقع صدور اين مجوزها و استمرار اعتبار . اين استانداردهاست
 صدور الوصف مع.  انتظامي وضع شده استو مقرراتاستانداردهايي است كه حسب قواعد 

در حقوق رقابت، .  حقوقي متفاوتي استو بار مختلف واجد معاني يها حوزهيت در مجوز فعال
 خاص نيازمند صدور يا حوزهاقدام به ثبت شركت يا اقدام به ادغام دو يا چند شركت در 

 ذخيره يا بازيافت ةتأسيس كارخان ؛ در حقوق محيط زيست،است ربط يذمجوز از مراجع 
و نظام استاندارد، توليد  ؛ در حقوق مصرفاستازمان مربوط پسماند نيازمند صدور مجوز از س

؛ در حقوق شهري ١استويژه   محصوالت صنعتي نيازمند مجوزخصوص به خاص يها كاال
در حقوق در نهايت  و ٢ نيازمند صدور پروانه از سوي شهرداري استو ساختمانساخت بنا 

 رانندگي و يها دورهازمند گذراندن  هر گونه رانندگي با اتومبيل نيو مرور و عبورنقل و حمل
  ٣.است رانندگي از مرجع صالح ةكسب گواهينام
 ، زياني به شخصي وارد شودها تيفعال اين ةگاه از ناحي  مطرح است كه هرسؤالحال اين 
 در پناه مجوزهاي صادره از پرداخت خسارت امتناع كند؟ آيا مجوزهاي تواند يمعامل زيان 

 از انيو ز موجب مشروعيت ايراد صدمه تواند يم دار تيو صالحمي  مقامات رسياز سوصادره 
باشد؟  ) خساراتةخواهان مطالب( دهيد انيز در برابراو  ٤ مجوز و عدم مسئوليتةدارندسوي 

)Bernasconi, 1988: 40(.اجراي هر ي جلوتواند يمبا استناد به آن   مجوزة آيا دارند، به بيان ديگر 
 اقدامات خود به ة خسارات وارده در نتيجيو پاسخگو خود را بگيردگونه حكم توقف اقدامات 

 اين امر در نظام مسئوليت مدني پذيرفته شده كه ورود .)Lammer, 2000: 90( ديگران نباشد
 زيانباري هر عمل نيست كه گونه نيا طبيعي زندگي اجتماعي بشر است و ةجينتخسارت 

 است كه اقدام شدني ن خسارتي هنگامي جبران، بلكه چنيشود ي مدنتيمسئولضرورتاً موجب 
 :1385كاتوزيان، ( و اخالق عمومي ورود ضرر را ناروا پنداردباشد  در نظر اجتماع ناهنجار بار انيز

. ، بزدايدبار انيز يها تيفعالرا از اين » ناهنجار« وصف تواند يمحال آيا مجوزهاي دولتي  .)311
، دادگاه بايد تا چه حد به كنده صادر شده است استناد اگر خوانده در مقام دفاع به مجوزي ك

                                                            
وزارت صنايع و معادن مكلف است «: دارد كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مقرر مي قانون ارتقاي 2مادة . 1

 را اعمال 1هاي قانوني، استانداردهاي موضوع مادة  از طريق مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و با استفاده از ظرفيت
 .»رد جلوگيري نمايدو از توليد يا ورود خودروها و قطعات خودرويي غيراستاندا

مالكين اراضي و امالك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام «: دارد  قانون شهرداري مقرر مي100مادة . 2
 .»عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند

ر كس بخواهد با هر نوع وسيلة نقلية موتوري زميني رانندگي نمايد ه«: دارد نامة راهنمايي و رانندگي مقرر مي  آيين26مادة . 3
 .»رانندگي با آن وسيلة نقليه را دارا باشد نامة متناسب  بايد گواهي

4. regulatory compliance defense 
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اگر مجوزي براي اقدام به . دشو يماين سؤال در سوي مقابل نيز مطرح . اين دفاع ترتيب اثر دهد
 اما تمام ،فعاليت مشخصي مورد نياز باشد، و فرد بدون داشتن مجوز آن فعاليت را انجام دهد

اگر از اقدام وي خسارتي ايجاد شود، آيا  ،اني واقع نشود الزم را صورت دهد، تا زييها اطياحت
 با وجود مثال اگر فردي كه در رانندگي تبحر دارد، رايب او را مقصر و مسئول دانست؟ توان يم

، كند خود، همچنان به رانندگي ادامه دهد و با عابري تصادم ةنامياعتبار گواهپايان يافتن مدت 
 اين  در،گريدعبارت  بهيرقابل رد تقصير راننده خواهد بود؟ داشتن مجوز رانندگي فرض غنآيا 

 موردي و با بررسي اوضاع و احوال خاص موضوع از جمله صورت بهحالت آيا بايد تقصير 
يا  بررسي شود،دست  عيب در خودرو و مسائلي از اين نبودمحل تصادم، سرعت خودرو، 
 طيشرا از بررسي ساير يازين يبده و  دليل تقصير خوانتواند يمصرف نداشتن مجوز رانندگي 

 اين دو فرض بايد جداگانه رسد يمنظر   به. اساسي اين تحقيق نيز همين استسؤالباشد؟ 
  .بررسي شود
    

 مدني تيو مسئولتأثير آن بر تقصير  وجود مجوز قانوني فعاليت و .5
  عامل زيان

 ديگران زيان و بهكند فعاليت  در گذشته اين اعتقاد وجود داشت كه هر كس با مجوز قانوني
 كه شد يماين حكم بر اين اساس توجيه . )337 :1385كاتوزيان، (  مسئوليتي نخواهد داشت،بزند

 ايجاد تواند ينم يو قانون مجاز و عملشرط ايجاد مسئوليت مدني نامشروع بودن عمل است 
 بودن فعل شروعنام، بار انيز يكي از شرايط ايجاد مسئوليت در مورد فعل ، زيرامسئوليت كند

به .  كلي مورد ترديد استطور به اما پذيرش اين حكم ؛)271: 1374 كاتوزيان،( شد يم ذكر بار انيز
 در عرف كه يهنگام يا اعمال آن استفاده از حق اين دليل به مرور اين گرايش پديد آمد كه

 حتي امر تا الملل نيبدر روابط . ، امكان ايجاد مسئوليت وجود داردشود تلقي از حق سوءاستفاده
 زمينةاما آيا در .  استشدهمسئوليت ناشي از اقدامات مشروع نيز شناسايي  آنجا پيش رفته كه

در برخي قوانين وجود . كرد اين نظريات را اعمال توان يمخسارات و مسئوليت مدني نيز 
 .سازد يموع  توقف فعاليت را ممنعنوان بهيا  ،خسارتمطالبة  دعوي براي ةمجوز هر گونه اقام

اما به اعتقاد برخي مجوزهاي دولتي همواره قيدي دارند كه براساس آن اعتبار مجوز مشروط بر 
  .)291 :1387كاتوزيان، ( نحو مقتضي محترم شمرده شود بهآن است كه حقوق اشخاص ثالث نيز 

عمومي  براي ايجاد مسئوليت مدني منع قانوني نياز نيست، اما الزم است تا اخالق، يا نظم 
اضرار  قانون همواره موجب مباح شدن ةدر مقابل نيز اجاز. يك كشور رفتاري را نامشروع بداند

اگر تقصير را تجاوز از استانداردهايي بدانيم كه قانون براي  .)54 : 1385كاتوزيان، ( گردد ينمبه غير 
حاكم بر آن متفاوت  نگاه ما به مسئوليت مدني و قانون ،حمايت از افراد اجتماع مقرر كرده است
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 آن را از هر گونه ةدر آلمان براساس قانون تأمين آب، صرف دادن مجوز، دارند. خواهد بود
؛ چه دعوي در خصوص جبران خسارت دارد يم نگهدعوي براساس حقوق خصوصي مصون 

  بهتواند يممجوز دارندة .  زيستطياز محباشد يا تعطيلي كارگاه يا اتخاذ تدابيري براي حفاظت 
اما در موارد . البته اين رويه بسيار نامعمول است. كند يك دفاع استناد عنوان بهمجوز خود 

 توان ينمبراي مثال . دكن يم مشخصي يها خواستهدعوي را محدود به اقامة مشابه داشتن مجوز 
 :Bernasconi, 1988( كرد درخواست جبران خسارت توان يم اما ،حكم تعطيلي كارخانه را گرفت

 حتي اگر غرامت مالي ، مجاز نيستبار انيزدر ژاپن نيز دستور موقت براي توقف فعاليت . )41
 ، بگذردشده نييتع 1كافي نباشد، با اين حال در مواردي كه خسارت از سقف خسارت حداكثري

  .)Osaka, 2009: 394(كند  حكم توقف فعاليت صادر تواند يمدادگاه 
ر دايره موضوعي كه در رابطه با آن داده شده است منشأ  بود كه هر مجوز صرفاً دبر آنبايد 
 خاص لزوماً به مفهوم رعايت يا منطقه نمونه مجوز احداث كارخانه در عنوان به. اثر است

 ايمني در كار نيست، و اعطاي پروانه تخريب و نوسازي ساختمان به مفهوم استفاده از طيشرا
  .ستينختمان هر وسيله و اقدام به هر طريق براي تخريب سا

 بودن عملي مانع ضمان آور و مباحدر فقه اسالمي نيز اين بحث مطرح است كه آيا مجاز 
 وجود دارد با اين مضمون يا قاعده يا خير؟ در فقه عامه آن استنسبت به زيان ناشي از  بودن
  به بعد؛539 :ق1427  به بعد؛ الزحيلي،449 :ق1408الزرقاء، ( ٢»آن استجواز عمل منافي ضمان آور بودن «كه 

گاه عملي به لحاظ شرعي مباح و   كه هرآن استمفهوم اين قاعده . ) به بعد3: ق1427 طالحقه،
قاعده به  البته اين.  موجب زيان ديگري شود، ضمان آور نيستكه يدرصورت ،مشروع باشد

 نيتر مهم نشده و براي اعمال آن در فقه عامه قيودي ذكر شده است كه از جمله رفتهيپذاطالق 
اتالف   آن عملعالوه و به كه جواز عمل مقيد به سالمت و ايمني آن عمل نباشد آن استآنها 

 قيود قلمرو نيابا اعمال  ).539: ق1427 الزحيلي، ؛449: ق1408 الزرقاء،( مال غير به نفع فاعل آن نباشد
 خوانده برعكسده را  كه برخي مذاهب عامه اين قاعاي گونه به ،شود يماين قاعده بسيار محدود 

 البكري الدمياطي،(» آور بودن آن منافاتي ندارد ضمانبا   عملةجواز و اباح«  كهاند داشتهو مقرر 
گاه  هر«  كهكند يم اين فرع را مطرح ،اين نويسنده كه از فقهاي شافعي است .)146: 4 ج ،ق1418

 به ديگران را به آب كشتي در معرض غرق شدن قرار گيرد ناخدا مجاز است كاالهاي متعلق
اين اقدام اگر با اذن مالك انجام گردد، ضامن نيست ولي اگر بدون  اندازد تا كشتي نجات يابد؛

 :سدينو يموي در توجيه اين حكم . )146: 4ق، ج 1418البكري الدمياطي، ( »مالك باشد ضامن است اذن
چنين تعبيري در . )146: 4ق، ج 1418البكري الدمياطي، ( »منافاتي ندارد) اباحه( ضمان با عدم گناه«

                                                            
1. Junin-Gendo 

  .الجواز ينافي الضمان. 2
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 البحر الرائقنجيم حنفي در  ابناز جمله . شود يم فقهاي ساير مذاهب عامه نيز ديده هاي باكت
 ،ق1418نجيم بصري،  ابن( »جواز شرعي منافاتي با ضمان ندارد، مانند اكل مال بالمخمصه« :سدينو يم
 شرط ايجاد بار انيز است كه نامشروع بودن فعل اين امر از مسلمات اما در فقه اماميه ١.)258 :5ج

منافاتي وجود  آور بودن آن ضمان عمل و ةو اباحبين جواز « كه ضمان نيست و معروف است
اباحه ( بين حكم تكليفي ،به تعبير ديگر. )338: 29 ج ،ق1413 ؛ سبزواري،46 :43 ج ،ق1404 نجفي،( ٢»ندارد

مالزمه وجود ندارد؛ ممكن است از انجام ) مدني تيو مسئولضمان (  وضعيو حكم) يا حرمت
 ،عملِ مباح نيز ضمان ايجاد شود؛ مانند زدن كودك براي تأديب كه از لحاظ شرعي مباح است

 روي ضرورت و ازآور است؛ يا اكل مال غير بالمخمصه  ضمان ،ولي اگر موجب زيان وي شود
 ،ق1404 نجفي،( آن پرداخت كند بايد عوض كننده و مصرفآور است  ضمان ولي ،كه مباح است

بر اين اساس در مورد بحث بايد گفت كه وجود مجوز قانوني براي  .)519: ق1427 ؛ خلخالي،46 :43ج
مانع  آنچه. يستن ايجاد زيان در فرضمانع مسئوليت عامل  يك فعاليت صنعتي يا غيره

 باشد نه عملي كه و مجاز از نظر قانوني مباح و صدمه كه نفس زيان آن است ،مسئوليت است
 كه آن است ، آنچه شرط ايجاد مسئوليت مدني است،عبارت ديگر به. مالزم با ورود زيان است

 مانند ،داند يم و مشروع مواردي كه قانون ايراد زيان را مباح و درضرر وارده نامشروع باشد 
نوني كه موجب تخريب يك ملك با حكم دادگاه يا اجراي حكم اعدام يا ايجاد مغازه با مجوز قا

  .شود ينم، مسئوليت مدني ايجاد گردد يم او و ضرركاهش مشتريان رقيب 
 فعاليت است و كامالً و مجوز نتيجه بايد گفت در فرضي كه شخص داراي پروانه عنوان به 

اين اماره به سود او وجود دارد كه او مرتكب  ،كند يم و در قلمرو مجوز عمل طيشرامطابق با 
 يها اطياحت با اثبات اينكه تواند يم، اما اين اماره غيرقابل رد نيست و خواهان تقصير نشده است

در جهت . ثابت كند  رعايت نشده است، تقصير خوانده و در نتيجه مسئوليت او رايدرست بهالزم 
شايد بتوان  ، راستاي تحولي كه در جهان در اين زمينه ايجاد شدهو در دهيد انيزحمايت از 

او قرار  ةو بار اثبات عدم تقصير را بر عهدكرد  بر تقصير خوانده تلقي يا امارها ورود خسارت ر
 قطع رعايت طور به.  را انتخاب كندحل راه نيتر مناسب تواند يمي ي قضاةداد؛ به هر حال روي

  . مجوز موجب مسئوليت عامل زيان استوديو قشرايط نكردن 
  

   عامل زيانتيو مسئولير  مجوز قانوني فعاليت و تأثير آن بر تقصنبود .6
 به كه يدرصورت ،دهد يم دولتي فعاليتي را انجام يمجوزهادر فرضي كه شخص بدون كسب 

گاه مسئوليت شخص   هر،عبارت ديگر  به؟ري خاي آيا مسئول است ،ديگري زياني وارد شود
                                                            

  .716: 6ار، جعابدين، حاشيه الدر المخت ابن: ك.براي دين فتاواي مشابه ر. 1
  .الجواز ال ينافي الضمان. 2
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 آيا ،مفعاليت به ديگري وارد شده است مبتني بر تقصير بدانينتيجة  كه در  رانسبت به زياني
او را جداگانة  تقصير دهيد انيز و الزم نيست شود يم مجوز فعاليت، تقصير تلقي نبودصرف 

  ثابت كند؟
 حتي اگر آن ،شود يم تقصير مدني تلقي ١در حقوق فرانسه نقض مقررات ونظامات دولتي

رة مقربنابراين نقض يك  .(Viney,1998, t.2: 327) مقررات داراي ضمانت اجراي كيفري نباشند
  وياطياحت يب و الزم نيست كه شخص، مرتكب شود يم تقصر تلقي نفسه يف االجرا الزم
 ملزم به اجراي اين مقررات هستند و ها دادگاه .(Viney,1998, t.2: 328) مباالتي شده باشد بي
 در . كننديخوددار آنها از اجراي ،ندارانهيگ سخت نامناسب يا بسيار آنها نكهيا ة به بهانتوانند ينم

 كه اختيار كند يممشخصاً به اين دليل دخالت  )مرجع اداري( برخي موارد قانونگذار يا دولت
 نكهيااز پيش  مثال تا رايب.  از بين ببرد،ندزيبرانگ اختالفكه را در ارزيابي برخي اعمال  قاضي

 در مورد اه دادگاه ،الزامي بداند مقام صالح بستن كمربند ايمني را در حين رانندگي در فرانسه
 مطابق مقررات كه  اكنون اما ، داشتندنظر اختالفنبسته بود  ارزيابي تقصير فردي كه كمربند

 از اعتقاد محاكم در خصوص مناسب يا نظر صرف ،رانندگي، بستن كمربند ايمني الزامي است
 ،كه كمربند ايمني نبسته استرا  آن بر كاهش حوادث بايد كسي ريو تأثنامناسب بودن آن 

 به اعتقاد .(Viney,1998, t.2: 395) او را مقصر بدانند رتكب ترك فعل نامشروع دانسته وم
 داشته باشند، موجب توانند يمبر آثار خاصي كه  عالوهنويسندگان فرانسوي نظامات دولتي 

 نكهيا  ازنظر صرف زيرا نقض هر يك از اين نظامات ،شوند يم قلمرو مسئوليت مدني ةتوسع
 ، موجب زيان ديگري شودكه يدرصورت ،ت اجراي كيفري يا انتظامي داشته باشد ضمانتواند يم
 قطع نقض طور بهزيرا ، دنبال خواهد داشت بهناقض آن   مسئوليت مدني براياالصول يعل

   .(Viney,1998, t.2: 396) نظامات، فعل يا ترك فعل نامشروع است
نظامات دولتي را  س نقض مقررات ودر حقوق ايران نيز بايد همين نظر را تأييد كرد و نف

 هدف از وضع اين نظامات تضمين حداقل ايمني در نكهيا از نظر صرف زيرا ،تقصير دانست
مقيد به  آنها داشته باشد، و مشروعيت در پي براي ديگران زياني تواند يم است كه ييها تيفعال

ست، اگر تقصير را عملي  نامشروع اآنها نوع اقدام بدون رعايت و هررعايت آن نظامات است 
به  . استريو تقص رمتعارفيغ بايد گفت كه نقض نظامات دولتي عملي ، متعارف بدانيمبرخالف

 عدم رعايت نظامات دولتي را 1370 قانون مجازات اسالمي سال 336 ةمادتبصرة اين دليل 

                                                            
1. Réglemantaires  
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كرار كرده و نيز اين حكم را ت 1392 قانون مجازات اسالمي سال 145 مادة ١.تقصير دانسته بود
  ٢.عدم رعايت نظامات دولتي را تقصير دانسته است

 الزمه يها اطياحت، حتي اگر تمام كند يم رانندگي نامهيگواهبر اين اساس شخصي كه بدون 
، مرتكب تقصير شده و مسئول خساراتي خواهد بود كه از اقدام وي ناشي كندرا رعايت 

، رفتيپذ يم صورت يا جهينتهم داشت چنين اين دفاع كه حتي اگر مجوز مربوط را . شود يم
 سياستي كه هدف وضع برخالف براي دادگاه قابل استماع باشد، زيرا هر گونه تفسير تواند ينم

. سازد يم را دشوار ها استيس و امكان پيگيري محتوا يبقانوني خاص بوده است، آن قانون را 
 18 ة كيفري بر امر مدني كه در مادي اقدام بدون اخذ مجوز و حكومت امريضمانت اجراي جزا

مورد 1379 قانون آيين دادرسي مدني سال 227مادة و  1392 قانون آيين دادرسي كيفري سال
مادة  از اينكه حسب نظر صرف مثال رايب. كند يمتأكيد قرار گرفته است نيز اين حكم را تقويت 

خلفات رانندگي مصوب  قانون ت10 ة ماد»ج« و بند1375 قانون مجازات اسالمي سال 723
 قانون مجازات اسالمي ناظر 718مادة رانندگي بدون داشتن گواهينامه جرم است، حسب  ،1389

داشتن پروانه نمزبور كه صرف مادة در » يا« ةاز واژ همان قانون و مستفاد 717 تا 714 موادبر 
 و تقصير تلقي  و مستقلحده يعل يك سبب عنوان بهمنتج به قتل غيرعمد يا خسارات بدني را 

 از اسباب نامهيگواهي، كه رانندگي بدون يبر مسئوليت جزا  راننده را عالوهتواند يمكرده، دادگاه 
 نكهيابا توجه به . كند  خسارت محكومعنوان به، راننده را به پرداخت ديه آن استتشديد 

، در شود يمواقع احتياطي   بيعمد است؛ يعني قتلي كه در اثر تقصير و شبهپرداخت ديه در قتل 
  ضرورتي بهنيبنابرا.  را تقصير دانسته استنامهيگواه نفس رانندگي بدون راين موارد قانونگذا

 الوصف مع. شود يمتقصير محسوب   يا تقصير نيست و صرف نداشتن گواهينامهيمباالت يباحراز 
 يا عدم ياطيحتا يب ليرا دل رانندگي ةناميگواه مشورتي وجود دارد كه صرف نداشتن ةيك نظري

– 2698/7شمارة  مشورتي ةينظر( سته استن ندايدولتمهارت يا عدم رعايت نظامات 

بر   رسمي داللتةناميگواهكه داشتن طور هماندر توجيه اين نظريه آمده است   ).31/4/77مورخ
ابل اين نظريه ق!  نداردياطياحت يب نيز داللت بر نامهيگواه ندارد، نداشتن ياطياحت يبعدم تحقق 
عدم تقصير   رانندگي لزوماً دليل رعايت احتياط وةناميگواهدرست است كه داشتن . نقد است

عدم   وياطياحت يب نيز دليل نامهيگواهداشتن ن استنباط كرد كه توان ينم ولي از اين حكم ،نيست
نظامات   براي رانندگي به موجب مقررات ونامهيگواهلزوم اخذ . رعايت نظامات دولتي نيست

                                                            
  .»مباالتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي احتياطي، بي تقصير اعم است از بي«: 70سال.ا.م.ق336تبصرة مادة . 1
دم مهارت و عدم رعايت  عمسمحه، غفلت،. مباالتي است احتياطي و بي تقصير اعم از بي« : 92سال.ا.م.ق145تبصرة مادة . 2

  .»شود يممباالتي محسوب  احتياطي يا بي نظامات دولتي و مانند آنها حسب مورد از مصاديق بي
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شده  قطعاً عدم رعايت نظامات دولتي تلقي نامهيگواه پس رانندگي بدون ،ولتي مقرر شده استد
  . گفته شده، تقصير استو چنانكه

  
  جلوگيري از طرح دعاوي واهي .7

بسياري از دعاوي مسئوليت مدني نيازمند اثبات ابتدايي وقوع تقصير براساس مكانيسم نظام 
مدني بايد اين اختيار را داشته باشد تا به بررسي  دادگاه االصول يعل. حقوق عمومي است

 ، بپردازد و اگر آن را براساس استانداردهاي مربوطه تقصير دانستبار انيز و فعل اقدامات
 در خصوص به اجتناب از طرح دعاوي واهي منظور بهاما . كندبه مسئوليت عامل صادر  حكم

بايد مرجع انتظامي به موضوع  ابتدامواردي كه موضوع نيازمند بررسي تخصصي است، 
 عنوان به، اين مسئله كرد اين مرجع اقدام مربوط را تقصير تلقي كه يدرصورتو كند رسيدگي 

و براساس آن حكم صادر گيرد امر مسلم در دادگاه حقوقي و رسيدگي مدني مورد استناد قرار 
اشي از اقدامات  مسئوليت مدني نزمينة در خصوص بهاين مسئله در نظام حقوقي ما . شود 

نسبت   مسئوليت مدني قاضيخصوصدر . دولت و مسئوليت مدني قاضي پذيرفته شده است
 با توجه به اينكه ،شود يم وارد هيعل محكوم كه در اثر صدور حكم خالف قانون به ييها انيزبه 

 يك امر عنوان بهقاضي در امر قضاوت  اثبات تقصير يا اشتباه تحقق مسئوليت موقوف به
دادگاه انتظامي زمينه  در اين رندهيگ ميتصمصي است و با عنايت به اينكه تنها مرجع تخص

بايد   موضوع،نفع يذ خسارت از جانب اشخاص ةقضات است، براي رسيدگي به دعواي مطالب
 اقدام قاضي تخلف محسوب شود، كه يدرصورتابتدا در مرجع انتظامي قضات رسيدگي شود و 

زمينة در . دكنم به دادگاه حقوقي مراجعه و تقاضاي جبران خسارت  براساس اين حكدهيد انيز
 وابسته باشد نيز يها سازمانمسئوليت مدني دولت كه ناشي از اقدام خالف مقررات دولت يا 

 اقدامات ة اقدام مربوط در زمركه يدرصورتدر واقع . مكانيسم مشابهي ترسيم شده است
 است تا موضوع، ابتدا در ديوان عدالت اداري بررسي حاكميتي دستگاه مربوطه قرار گيرد، الزم

 و در صورت اثبات خالف بودن اقدام، امكان طرح دعوي جبران خسارت ميسر خواهد شود
  .  دعواي مطروحه قابليت استماع نخواهد داشت صورتنيا در غير ،بود

  خاص، دو شيوه دعواييها يژگيو اقدامات مشخص با خصوصبراساس همين تفكر در 
 شده شنهاديپ خسارت در دعاوي مسئوليت مدني ناشي از نقض قواعد حقوق رقابت ةطالبم

 هستند كه براساس آن قابليت طرح دعوي مسئوليت مدني 1يك روش، دعاوي متعاقب. است
ناشي از نقض قواعد حقوق رقابت در دادگاه مدني منوط به صدور حكم انتظامي داير بر نقض 

 صدور حكم در تنها نهدر اين رويه . مرجع حقوق رقابت استقواعد حقوق رقابت توسط يك 
                                                            

1. Follow-on Actions 
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دعواي مسئوليت مدني منوط به صدور حكم محكوميت از مرجع انتظامي است، بلكه طرح 
روية در واقع برخالف . دعوي نيز بدون در اختيار داشتن چنين حكمي ممكن نخواهد بود

 دادگاه، نيازمند اتخاذ تصميم  رسيدگي دركه يهنگام صدور قرار اناطه به خصوصموجود در 
.  به دعواي اصلي قرار نداردكننده يدگيرس موضوعي است كه در صالحيت مرجع در خصوص

 دعواي متعاقب، دادگاه اصالً حق ورود به رسيدگي به دعوي را ندارد و از همان ابتدا ةدر روي
 هستند كه 1كاروش دوم دعاوي خودات. با تكليف صدور قرار عدم استماع دعوي مواجه است

ممكن است در حين . طرح آنها در دادگاه مستلزم صدور حكم در يك مرجع انتظامي نيست
 يا با كنددعوي صادر اناطة  احراز نقض قواعد حقوق رقابت، قرار زمينةدعوي، دادگاه در 

 كشورها در ةيرو 2.براي احراز تقصير، رأساً به موضوع رسيدگي نمايد تعيين كارشناس مربوط
  3.، متفاوت استدعوا رسيدگي به ةويشرش هر يك از اين دو پذي

  
  يريگ جهينت .8

كاركرد و هدفي كه نظام مسئوليت مدني در پي دستيابي به آن است، با آنچه نظام مسئوليت 
با اين حال تأثير و تأثري كه اين .  متفاوت است،دكن يمانتظامي با تكيه بر حقوق عمومي دنبال 

تر ارتباط  دقيقدستيابي به اهداف مشترك دارند، مستلزم بررسي  در پي خصوص بهدو نظام 
 از حركت كلي نظام حقوقي براي ياگر هر حوزه از قواعد حقوقي را بخش. ميان اين دو است

 مختلف بايد ايجاد يها حوزه جامعه بدانيم، عملكرد ما در بررسي اين يها آرماندستيابي به 
                                                            

1. Stand-alone Actions 
ايران   قانون اصالح موادي از قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي66در ايران مادة . 2

هاي  ديده از رويه اشخاص حقيقي و حقوقي خسارت«: دارد  قانون اساسي مقرر مي44 كلي اصل های تسياسو اجراي 
 حداكثر ظرف يك سال از زمان قطعيت تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديد توانند يمضدرقابتي مذكور در اين قانون، 

دادگاه ضمن . جبران خسارت به دادگاه صالحيتدار دادخواست بدهندمنظور  ي ضدرقابتي، بهها هيرونظر مبني بر اعمال 
 كه خواهان رونوشت رأي قطعي شوراي رقابت يا كند يمرعايت مقررات اين قانون در صورتي به دادخواست رسيدگي 

  .»هيأت تجديدنظر را به دادخواست مذكور پيوست كرده باشد
نامة   آيين16 مادة 1براساس روية قضايي و بند . قابتي متفاوت استبرخورد كشورهاي مختلف با آراي صادرة مراجع ر. 3
 اين رأي را تواند يمديده  ، زيانندك يم معاهده را اثبات 82 يا 81 كميسيون اروپا نقض مواد كه يهنگام اتحادية اروپا 1/2003
آراي صادره از مراجع رقابتي كشورهاي  در رابطه با كه يدرحال سندي بر ادعاي خود در رسيدگي مدني اظهار نمايد، عنوان به

كميسيون اروپا بر اين عقيده است كه هيچ دليلي وجود ندارد كه حكمي كه در يكي از . ي وجود نداردا هيروعضو چنين 
 دليلي غيرقابل رد در دادگاه كشورهاي ديگر عنوان بهكشورهاي عضو داده شده و در دادگاه مربوطه قطعي شده است، نتواند 

، ضمن شود يمهاي مختلف و ايجاد قابليت اطمينان  اين مسئله موجب سازگاري در عملكرد دادگاه. ذيرش قرار گيردمورد پ
اي از ايجاد  بر اين چنين رويه عالوه. گردد يماينكه موجب كارايي و كارامدي شكلي در دعاوي نقض قواعد حقوق رقابت 

، زيرا خوانده اين امكان را نخواهد داشت تا حكم صادره از سوي ندك يمي آن جلوگيري ها نهيهزاطاله در دادرسي و افزايش 
در نظام حقوقي ما از اين قاعده تحت عنوان حكومت امر . يك مرجع رسيدگي ملي را در كشور ديگر مورد سؤال قرار دهد

  .شود يمكيفري در رسيدگي مدني ياد 
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اهداف و كاركرد هر حوزه بايد زمينه در اين . شدتعامل براي رسيدن به اهداف مشترك با
 تحديد شود كه چالشي ميان قواعد يا گونه بهاعمال هر بخش دامنة  تعريف شود، و دقت به

 عنصر فعال جامعه بايد اين انتظار مشروع را داشته باشد عنوان بهانسان . وجود نيايد بهحقوقي 
نظام مسئوليت مدني و نظام . حقوقي مصون باشدتا با رعايت قواعد قانوني از تمامي پيامدهاي 

 ابزارهاي اصلي حاكميت براي تنظيم رفتار اشخاص و رعايت عنوان بهمسئوليت انتظامي، 
نظام مسئوليت مدني دامنة با اين حال . پردازند يم عمومي به ايجاد قواعد رفتاري يها استيس

 هدف اصلي تلقي عنوان بهرت در آن ، و جبران خسادنك يمبسيار فراتر از تنظيم رفتار، عمل 
 منجر يا جهينت از اينكه نقض آنها به نظر صرفدر نظام مسئوليت انتظامي نيز قواعد، . شود يم

اين تعارض موجب شده است، در برخي حاالت . رنديگ يمشود يا خير، مورد حمايت قرار 
قوقي در نظام ديگر كافي  براي مصون ماندن از تبعات حييتنها بهرعايت يكي از اين دو نظام، 

 قواعد انتظامي، در معرض مسئوليت  نكردن رعايتةواسط به يك شخص متعارف گاه. نباشد
  را كه رعايت قواعد انتظامي به اين دليل كه تمامي آنچهبا وجود، و گاه فرد رديگ يممدني قرار 

 هرچند. دشو يم رعايت نكرده، محكم به جبران خسارت كرد يميك انسان محتاط بايد اتخاذ 
 و جبران يبازدارندگديدن هر يك از اين دو نظام با نگاهي متفاوت و تكيه بر اختالفي كه ميان 

، امروزه انسان بيش از هر چيز نيازمند آگاهي پيشيني كند اين تعارض را توجيه تواند يماست، 
نظيمي و  تو مقررات در وضع قوانين ها دولت بيشتر ةمداخل. و ارزيابي رفتار خود است

بر اين اساس . كند يم دوچندانانتظامي و ايجاد الگوهاي مناسب رفتاري اهميت اين امر را 
 بخشي از عنوان بهنيازمند الگوي جديدي هستيم كه در آن، مسئوليت با هر وصفي كه دارد، 

 هرچند اين نظام كلي ترسيم شود؛ ة مسئوليت ديده شود و كاركرد آن در دامنتر يكليك نظام 
  .ع اين تعارضات امري بس دشوار و شايد ناصواب باشدرف

  
  منابع 

    فارسي)الف
بررسي موردي اعمال مقررات حقوق رقابت با : عمال فراسرزميني مقررات انتظاميا «.)1395( نژاد، سيد محمد طباطبائي .1

 156ص ، 2  ش،8 ، دورةيرازمطالعات حقوقي دانشگاه شمجلة ، » قانون اساسي44 اصل يها استيسنگاهي به قانون اجراء 
– 125.  

 نظام مسئوليت انتظامي و نظام مسئوليت مدني از منظر ةمقايس« .)1395(محمدحسن ،  صادقي مقدم؛سيد محمد ژاد  طباطبائي.2
  .83-  96  ، ص1  ش،46 ، دورة مطالعات حقوق خصوصيةفصلنام ،»اهداف عالي نظام مسئوليت

 حقوق و علوم ة دانشكدةمجل، » در حقوق فرانسهدكنندهيتول تيمسئول و دهيد انيزحمايت از « .)1384( كاتوزيان، امير ناصر .3
  .179 -198، ص 68 ش ،سياسي دانشگاه تهران

 ،38 ة دور، حقوقةفصلنام ،»يطيمح ستيز يها خسارتمسئوليت مدني ناشي از  «.)1387( انصاري، مهدي ؛كاتوزيان، ناصر .4
  .285-  313 ص ،2ش 

  . انتشارات دانشگاه تهران:، تهران1ج ،  خارج از قرارداديها الزام .،)1385،1384( كاتوزيان، ناصر .5



  
 1398، زمستان 4، شمارة 49 ة دور، خصوصيحقوقمطالعات  فصلنامه                                       716 

 .27 -  29، ص 44، ش قضاوت ،»مسئوليت مدني  نو و تحوالتيها ارزش« .)1386( ---------  .6

 -182 ص ،47، ش قات حقوقييتحق »؟يگانگيا ي ينگدوگا: ي و حقوق خصوصيحقوق عموم« .)1387 (اكبر يعل، يگرج .7
141.  

هاي  قانون حاكم بر مسئوليت مدني ناشي از خسارت« .)1393 (نژاد، سيد محمد طباطبائي ؛اهللا فضلموسوي سيد  .8
  .461- 475، ص 3، ش 44 ة دور،مطالعات حقوق خصوصي ،»يطيمح ستيز

  
  عربي) ب

   .دارالفكر:  دمشقالطبعة االولي،، 6ج، ارحاشيه الدر المخت .)ق1415( ابن عابدين .9
  . منيريو انتشاراتمركز فرهنگي : تهران اول، ، چكتاب االجارة-  فقه الشيعه.)ق1417(ي  محمدمهدديس ،خلخالي. 10
   .دارالفكر: دمشقالطبعةاالولي،  ،القواعد الفقهيه و تتطبيقاتها في المذاهب االربعه .)ق1417(الزحيلي، محمدمصطفي . 11
  .القلمدار: دمشق، الطبعة الثانيه، شرح القواعد الفقهيه .)ق1408( الزرقاء،مصطفي احمد. 12
  . المنارةسسمؤ: قم الطبعة الرابعه، ،29 ج ،مهذب االحكام .)ق1413( سبزواري، سيد عبداالعلي .13
  . باعه والنشرالفكر للطدار: بيروتالطبعة االولي، ، 4ج، غايه الطالبين .)ق1418( الدمياطي البكري. 14
  .دار الكتب العلميه: بيروتالطبعة االولي، ، 5ج شيخ زكريا عميران، : ، تحقيقالبحر الرائق .)ق1418( ابن نجيم المصري،. 15
 تراث دار احياء: بيروت  الطبعة السابعه،،43 ج ،جواهر الكالم في شرح شرائع االسالم .)ق1404(  نجفي، شيخ محمدحسن.16

 .العربي

  
 خارجي )ج

17. Bagheri, Mahmood (2007), “Conflict Of Laws”, Economic Regulations and Corrective 
/Distributive Justice, U. Pa. J. Int'l Econ. L., Vol. 28:1. 

18. Bernasconi, Christophe (1988), "Civil liability resulting from transfrontier environmental 
damage: a case for the Hague Conference ?", http://www.hcch.net/upload/wop/gen_ 

    pd8e.pdf. 
19. Bowman, Michael & Boyle, Alan E. (2002), Environmental damage in international and  
     comparative law , Oxford University Press. 
20. Cafaggi, Fabrizio (2006), The institutional framework of European private law, new 

York, oxford. 
21. Del, Olmo (2007), "Pedro Tort and regulatory law in Spain", Http://www.springerlink 
     .com/content/gu1550870k877743/fulltext.pdf 
22. Einhorn, Talia & Nygh, Peter Edward & Siehr , Kurt (2004), Intercontinental cooperation 

through private international law, T.M.C. Asser Instituut, Cambridge University Press. 
ISBN 9067041785. 

23. Mark A. Geistfeld (2014), “Tort Law in the Age of Statutes”, IOWA LAW REVIEW, Vol. 
99, pp. 957 -1020. 

24. Lammer, Johan, G. (2000), Hague Yearbook of International Law, Martinus Nijhoff 
Publishers. 

25. Michaels, Ralf (2008), “The new European choice-of-law Revolution” ,Tulane law review, 
Vol. 82 , No. 5. 

26.Oberdiek, John (2008), "Philosophical Issues in Tort Law", http://ssm.com/abstract= 
    1178562. 
27. Ogus, Anthony (2007), “The Relationship Between Regulation and Tort Law: Goals and 

Strategies”,https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-211-31134-9_17Springer, 
pp.377-389. 

28. Osaka, Eri (2009), “Reevaluating the Role of the Tort Liability System in Japan”, Arizona 
journal of international & comparative law, Vol. 26, No. 2. 

29. Viney,Geneviéve et Jourdain,Patrice(1998),Traité de droit civil : les con ditio de la 
responsabilité civil,sour la direction de Jacque Ghestain,L.G.D.J.,Paris. 

30. Weinberg, Louise (2005), "Theory Wars in the Conflict of Laws", Mich law review. 


