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چکیده

(تاریخ دریافت ،6231/40/32:تاریخ پذیرش)6231/43/61:

مطابق اصل نسبی بودن قراردادها ،تعهدات قراردادی محدود به طرریی قررارداد اسر و ثالر
نمی تواند برای اثبات تقصیر حریه ای به نقض آن تعهدات استناد کند و استناد به تکالیف قانونی
و عریی حریه ای به تنهایی نیز ثال را با محدودی هایی در جبران خسارت مواجه مری کنرد ،بره
ای منظور راه حل های متفاوتی برای حمای از ثال در جه معایی وی از اثبات تقصیر مدنی
حریه ای و امکان استناد وی به نقض تمام تعهدات قراردادی حریه ای (اعر از وسریهه و نتیجره)
ارائه شده اس  .شناسایی نقض تعهد قراردادی به عنوان یر تقصریر مردنی ،مداخهر موقعیر
قراردادی حریه ای در شناسایی تقصیر مدنی وی (ایده نسبی تقصیر قراردادی ) و نهاد حقروقی
تعهد به نفع ثال  ،امکان ایجاد تعهد به سود عموم و شکل گیری رابط قراردادی مسرتقی بری
حریهای و ثال  ،راهحلهای مرسومی اس که ای امکان را به ثال میدهند که عهیره حریرهای
طرح دعوا کنند .اما در مورد یعالی حریه ای ها که بیشتر در مرت قراردادهرا شرکل مری گیررد،
نهادهای یادشده کارایی الزم را ندارند تا از ثال در برابر خسارت های ناشی از یعالیر حریره ای
حمای کنند .بر ای اساس ،روی قضایی یرانسه و انگهستان با اسرتفاده از مبرانی قاعردۀ امکران
استناد طریی قرارداد به وضعی حقوقی ناشی از قرارداد در مقابل ثال و یرا توسرع تعهرد بره
احتیاط و مراقب در انجام تعهدات قراردادی به اشخاص ثالر  ،از ثالر حمایر کررده انرد .در
حقوق ایران ،در نظام قواعد عمومی ،امکان تعهد به سرود عمروم و در قرانون حمایر از حقروق
مصرفکنندگان ،مسئولی محض حریهای در برابر طرف قرارداد و ثال راهحلهایی هستند کره
میتوانند در جه حمای از ثال پیشنهاد شوند.

واژگان کلیدی

ثال  ،حریهای ،قابهی استناد ،مسئولی محض ،مسئولی مدنی.

* نویسندۀ مسئول ،یاکس،951-44699292 :

Email: hbadini@ut.ac.ir
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مقدمه
شخص حریهای بیشتری یعالی تخصصی خود را با انعقراد قررارداد آزراز مریکنرد (کاتوزیران،
« 1931الف» ،ش .)19از ای تاریخ قواعد ویرههای در یعالیر وی حراک مریشرود کره شراخ
مستقهی را در حوزۀ مسئولی مدنی ایجاد میکند .در رابط قراردادی ،حریهای عالوه برر تعهرد
اصهی موضوع قرارداد ،تعهدات ویههای را برعهده دارد که در مورد زیرحریهایهرا وجرود نردارد.
تعهد بره همکراری ( ،) Obligation de coopérationتعهرد بره حفری ایمنری ( obligation de
 ،)sécuritéتعهد به حفی اسرار ( ،) Obligation deConfidentialitéتعهرد بره ارائر اطالعرات و
هشدار (  ،)Obligation d infromation ou renseignementتعهرد بره هوشریاری (،)Vigilance
تعهد شفایی ( ،)Transparenceویاداری ( ) fiduciary/ fidélitéو تعهردات اخالقری ( devoire
 )morauxازجمهه ای تعهدات هستند (.(Le Tourneau, 2005, p.88
موضوع اصهی قرارداد که حریه ای انجام آن را برعهده میگیرد ،گاهی از نروع نتیجره اسر ،
مانند تعهد معمار در ساخ ساختمان (کاتوزیان« 1931 ،الرف» ،ش )192و گراهی بره وسریهه
اس  ،مانند تعهد پزش در درمان بیمراری (کاتوزیران« 1931 ،ب» ،ش .)399تعهردات یرعری
قراردادی وی نیز گاهی به نتیجه اس  ،مانند تعهد به حفری ایمنری (خشرنودی ،1995،ص53
؛ (Le Tourneau, 2005, p.95و گاهی بهوسیهه ،مانند تعهد به هوشیاری .در مرورد تعهردات بره
نتیجه ،صرف عدم حصول نتیجه ،ی تقصیر محسوب میشود و در مرورد تعهردات بره وسریهه،
حریهای باید تمام دق ( )careو مهارت ( )skillخود را در کنار کسب دانر ( )Knowledgeدر
حوزۀ یعالی خود و تصمیمات (  )Judgmentبههنگام و مناسب موضوع تعهرد برهکرار گیررد ترا
نتیجه مورد نظر طریی حاصل شود وگرنه مرتکب تقصیر شده اسر  .البتره بره لحرای جایگراه
خاص حریهایها ،در مورد ای تعهدات برای آنان یرض تقصیر پی بینی شرده اسر (بحرانری،
 ،1949ص412؛ حکم نیا ،1939 ،ص .1)533معیرار تقصریر حریرهای نیرز «انسران متعرارف»
نیس  ،بهکه تجاوز از ریتار ی ه حریه ای شایسته در شررایطی اسر کره تعهردات قرراردادی
قهمرو آن را معی کرده اس .
مطابق تکهیف عام مراقب و احتیاط ،وقتی شخصی انجام یعالیتی را آزراز مریکنرد ،متعهرد
اس احتیاط الزم را بهعمل آورد و به تکالیف عریی و قانونی خرود عمرل کنرد ،وگرنره در برابرر
 .1در باب مسئولی پزش  ،ر.ک .کاتوزیان(1931 ،ب) ،ش 391و صفایی ،1991 ،ص .161در مورد مسئولی
متصدی حمل و نقل ،ر.ک .کاتوزیان(1931 ،ب) ،ش ( 395مادۀ  934قانون تجارت و بند  5مادۀ  119قانون
دریایی) .کمیسیون اتحادی اروپا در سال 1991م طرحی را در خصوص مسئولی ارائهکنندگان خدمات
منتشر کرد که در آن مسئولی ارائه کنندگان خدمات بر مبنای یرض تقصیر پی بینی شده بودThe «:
.»burden of proving the absence of fault shall fall upon the suppller of the service
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زیان دیده مسئول جبران خسارت اس  .حریه ای نیز از ای قاعدۀ عمرومی مسرتانا نیسر و برا
انعقاد قرارداد و شروع یعالی حریه ای ،عالوه بر تعهردات قرراردادی ،بایرد بره تکرالیف عریری و
قانونی خود عمل کند ،درزیر ای صورت در برابر ثال مسئول جبران خسارت اس .
با وجود ای  ،گاهی نقض تعهدات قراردادی از ناحی حریهای به ورود خسرارت بره اشرخاص
ثال منجر میشود؛ ماالً اگر وکیهی در تنظی وصی نامه مرتکب تقصیر شود ،عالوه برر موصری
که طرف قرارداد اس  ،موصیله نیز ممک اس متحمل زیان شود و یا نقض تعهدات قرراردادی
پزش در برابر بیمار ممک اس به خسارتِ اطراییان بیمرار بینجامرد .نقرض تعهرد معمرار در
طراحی ممک اس موجب شود اشخاص ثالای که طرف قرارداد وی نیستند آسیب ببینند و یرا
اشتباه محاسباتی ی مهندس در ترسی نقش ی محل برای ی مؤسس جغراییایی ،موجرب
و رود آسیب به گردشگران شود و یا اشتباه حسابدار در محاسب دارایی شرک سبب ورود ضررر
طرفهای معامهه با شرک گردد.
در ای موارد ای پرس مطرح اس که آیا ثال راهحهی در اختیار دارد تا بره بریاحتیراطی و
تقصیر حریهای (به معنای نقض تعهد) در انجام تعهدات قراردادی استناد کند و یا باید مطابق قواعد
عمومی مسئولی قهری با استناد به نقض تعهدات عریی و قانونی عهیه حریهای طرح دعوا کند؟
اهمی ای پرس در ای اس که معموالً تعهدات قراردادی حریرهای از تعهردات عریری و
قانونی وی در برابر ثال بیشتر اس و اینکه در روابط قراردادی ،حریهای دارای تعهدات ویههای
اس که در برابر عموم جامعه برعهده ندارد؛ بنابرای ثال میتواند با اثبات نقض ایر تعهردات،
تقصیر حریهای را اثبات کند .همچنی بعضی تعهدات قراردادی حریرهای از نروع نتیجره اسر ،
برخالف تعهدات حریهای در برابر عموم که از نوع وسیهه اسر ( Dugdale. & Stanton, 1981,
 ) p.308و لذا ثال کایی اس نقض تعهد (عدم حصول نتیجه) را اثبات کند ،بردون اینکره نیراز
باشد تقصیر مدنی وی را ثاب نماید .درنهایر اینکره در تعهردات بره وسریه قرراردادی ،بررای
حریهای (حداقل در مواردی) یرض تقصیر پری بینری شرده و طررف قررارداد از اثبرات تقصریر
حریهای معاف اس .
در نظام عرض کاال به جامع مصرفکنندگان ،مسرئولی محرض عرضرهکننردگان کراال بره
عرض کاالی سال از رابط قراردادی یراتر ریته و در برابر اشخاص ثال نیز پذیریته شده اسر
( .Hodges, (1984, p.677بنابرای اگر در نتیج عیب کاال خسارتی به ثال وارد شرود ،نرامبرده
به اثبات تقصیر عرضهکننده نیازی ندارد و کایی اس عیرب کراال را اثبرات کنرد .امرا در مرورد
حریهایها ای بح از پیچیدگی خاصی برخوردار اسر  .خردمات حریرهای بررخالف کراال کره
مستقل از یعالی تولیدکننده و به عنوان نتیج یعالی او وارد جامعه مصرف مریشرود ،ییرزی
مستقل از تعهدات قراردادی وی نیس  .بهعبارتی ،عیب خدمات حریرهای برابرر برا عردم انجرام
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تعهدات قراردادی اس  .به طوری که ثال برای اثبات عیب خردم بایرد اثبرات کنرد تعهردات
قراردادی ،قانونی و یا عریی خود را نقض کرده اس .
دان  ،مهارت و تجربهای که حریهای دارد ،معیارهایی که از وی انتظرار مریرود رعایر کنرد،
جایگاه اجتماعی وی ،انتظار متعارف و معقول اشخاص ثال که بر اساس آن به حریهای ای اعتماد
را دارند که نامبرده تعهدات خود را با مهارت و به صورت بیطریانه بی خود و مشتری خود انجرام
میدهد .آگاهی حریهای از ای امور و اینکه اظهار نظرهای ینی وی در نتیجرهگیرری عمروم ایرراد
جامعه مؤثر اسر (قهرمرانی ،1911 ،ص35؛  )clerk & lindsell, 1995, p.411و دشرواری اثبرات
تقصیر حریهای برای ثال  ،مصهح هایی هستند که توجه اندیشمندان حقوقی را جهب کرده ترا در
بط نظریات مرسوم و همچنی با استفاده از نظریات جدید کره مسرئولی مردنی حریرهایهرا را
توسعه میدهد (مسئولی محض) ،راهحلهایی برای حمای از ای اشخاص ارائه کنند.1
به ای منظور ،راهحل هایی که با توجه به قواعد حقوقی مرسوم ارائه شده اس  ،رویکرد روی
قضایی یرانسه و انگهستان ،و مسئولی محض حریهای ،راهحلهایی هستند که در ایر تحقیرق
بررسی میشوند.

راهحلهای مرسوم
 .1نسبیت تقصیر قراردادی
در حقوق کشورهایی که تعهد عام به مراقبر و احتیراط ( )obligation de vigilanceپذیریتره شرده
اس  ،وقتی حریهای بهموجب قرارداد ارائ خدمات را آزاز میکند بایرد در انجرام تعهردات قرراردادی
مراقب و احتیاط الزم را بهعمل آورد تا به ثال نیز ضرری وارد نشود؛ درزیر ای صورت اگرر تعهردی
که حریهای نقض کرده اس  ،تقصیر مدنی نیز محسوب شود ،مطابق قواعد عمومی مسئولی مردنی5
در برابر ثال مسئول جبران خسارت اس (کاتوزیان ،1936 ،ش169؛ ژوردن ،1932 ،ص.)62
 .1الزم اس به ای مطهب اشاره شود که امکان استناد ثال به بیاحتیاطی حریهای در انجرام تعهردات قرراردادی،
درواقع ،روی دیگری از بح امکان استناد طرف قررارداد بره مسرئولی زیرقرراردادی حریرهای اسر  .پیونرد
قراردادی و نظ حاصل از آن و اصل نسبی بودن قراردادها ،مانعی در استناد طرف قررارداد بره نقرض تعهردات
عریی و قانونی حریهای و مانعی برای استفادۀ ثال از نقض تعهدات قراردادی اس  .مباحای که در براب تعردد
و وحدت مسئولی قهری و قراردادی مطرح میشود و تمایل به وحدت مسئولی در سالهای اخیر بهویرهه در
حوزۀ مسئولی حریهای که بسیاری از تعهدات قراردادی آن هرا جنبر قرانونی پیردا کررده اسر و اختالیرات
موجود در ای زمینه از حی مبانی نظری و عمهی ،در بح حاضر نیز قابل طرح مریباشرد ،امرا پررداخت بره
آنها از موضوع مقال حاضر خارج اس .
 .5مادۀ  1939قانون مدنی یرانسه که به تقصیر اشاره داش  ،در اصالحی قانون مدنی آن کشور در سال 5914م
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تقصیر حریهای ،تجاوز از ریتار ی ه حریهای متعارف و معقول در شرایط حادثه اس و ازآنجا
که صحب بر سر جایی اس که حریهای با انعقاد قرارداد ارائ خدمات را آزاز میکند ،1بنابرای در
اینجا تقصیر حریهای در برابر ثال باید با توجه به موقعی ویههای که قرارداد ایجاد میکند بررسی
شود ( ایده نسبی تقصیر قراردادی )؛ به ای معنا که در شناسایی تقصیر حریرهای در برابرر ثالر
نمیتوان تعهدات قراردادی را ندیده گری  ،بهکه قرارداد وضعی حقوقی جدیدی را ایجاد میکند و
تعهداتی را برای طریی بهوجود میآورد که در شناسایی نقض تعهد عام مراقبر و تقصریر مردنی
باید به آنها نیز توجه شود (.)Viney, 1995, n°213; Dugdale & Stanton, 1981, p.216
در ای خصوص نمیتوان ایراد گری که به دلیل نبود رابط قراردادی بی حریهای و ثالر ،
رابط سببی بی نقض تعهد و ضرر وجود ندارد؛ یراکه رابط سرببی مفهرومی عریری دارد و
ضرورتی ندارد بی واردکنندۀ زیان و زیاندیده قرارداد باشد (کاتوزیان ،1936 ،ش.)169
اگریه ای راه حل تا حدودی موانع را از سر راه ثال بر میدارد ،اما در مورد نقض تعهرداتی
که تقصیر مدنی محسوب نمری شرود ،وی را برا محردودی مواجره مریکنرد و اینکره ثالر در
بهرهبرداری از امتیازات مسئولی قراردادی همچنان محروم میماند.

 .2تعهد به نفع ثالث
یکی از راه های توسع تعهدات قراردادی حریه ای به اشخاص ثال  ،استفاده از نهاد حقوقی تعهد
برره نفررع ثالرر اسرر (کاتوزیرران«1931 ،الررف» ،ش11؛ ژوردن ،1932 ،ص41؛ GHESTIN
)&JAMIN &BILLIAU, 1994, p.798؛ بهویهه در رابط حریهای با جامعر مصررفکننردگان
وقتی قانونگذار حمای هایی را به سود طرفهای قراردادیِ حریهای مقرر میدارد ،میتوان ادعا
کرد که در قرارداد آنها ای شرط ضمنی به سود اشخاص ثال که خدمات در اختیار آنان قررار
می گیرد وجود دارد که آنان نیز از ای حمایر بهررهمنرد مریشروند (عرادل و زفراری،1939 ،
ص .)113ایراد ای راه حل ای اس که مبتنی بر قرارداد پای حریهای با خریدار خدمات اس و
امکان شرط خالف آن وجود دارد.

 .3امکان تعهد به سود عموم و شکلگیری رابطۀ قراردادی مستقیم
در نظررام قواعررد عمررومی مسررئولی مرردنی ،اسررتادان حقرروقی (کاتوزیرران ،1936 ،ش )166در
به مادۀ  1565تغییر یای .
 .1در نظام عرض کاال به جامع مصرفکنندگان ،وقتی از مسئولی حریهای عرضهکننردگان کراال سرخ بره میران
میآید که کاال به جامع مصرفکنندگان عرضه شود.
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شناسایی مبنای مسئولی مدنی حریه ای در برابر ثالر از امکران تعهرد بره سرود عمروم بهرره
برده اند .به نظر ای نویسندگان ،شخص می تواند سالم خدمات را در برابر عموم تضمی کنرد.
ای تضمی درواقع ایجابی اس که در برابر هر خریدار خدمات و ثالر احتمرالی اسر  ،ماننرد
تعهد جاعل در عقد جعاله که در برابر عموم اس  .بر ای اسراس ،حریرهای بره صرورت ضرمنی
سالم خدمات را در برابر ثال تضمی می کند؛ به ای معنا کره مراقبر و احتیراط الزم را در
ارائ خدمات انجام دهد تا خسارتی به آنها وارد نشود ،درزیر ای صرورت بره دلیرل نقرض ایر
تعهد مسئول جبران خسارت اس .
در مورد ایراد ای نظریه که مطابق قواعد عمومی تعهدات ،تعهرد حریرهای بایرد مبتنری برر
قرارداد باشد و تضمی حریه ای ایجابی اس که برای تحقق نیاز به قبول دارد ،پاسخ داده شرده
اس که تعهد حریهای در تضمی سالم خدمات تعهدی مستقل از قراردادهای ارائر خردمات
اس و هر زمان خسارتی بهبار آید ،ثال ِ زیاندیده میتواند از وثیقههایی که دارد استفاده کند و
با پذیریت تعهد ارائهکننده ،ویای به عهرد را از وی بخواهرد (کاتوزیران ،1936 ،ش .)166ایرراد
ای راه ای اس که وجود و قهمرو تعهد وابسته به ارادۀ حریهای اس و نامبرده مریتوانرد ایر
تعهد را از خود ساقط کند.

رویکرد رویۀ قضایی فرانسه و انگلستان
روی قضایی کشورهای یرانسه و انگهستان با توجه بره ادبیرات حقروقی حراک در آنهرا ترالش
کردهاند تا از ثال در برابر حریه ای حمای کنند .در یرانسه با توجه به اصول کهی پذیریتهشده،
مانند تعهد عام مراقب و آثار امکان استناد طریی قرارداد به قرارداد در برابر ثالر و نترایآ آن
که همان امکان استناد ثال به قرارداد اس  ،به ثال اجازه داده شده اس تا به نقرض تعهردات
قراردادی استناد کند .در حقوق انگهستان که از اصرول کهری گریرزان هسرتند (داویرد و ژویرره،
 ،1991ص ،)199بر ای اساس در حوزۀ مسئولی مدنی قاعدۀ عام مراقب وجرود نداشر و در
مورد حریهایها که خدمات خود را با انعقاد قرارداد آزاز میکردند ،سوابقی از تعهرد یادشرده در
برابر ثال وجود نداش و عمالً ثال از گریت خسارت محروم مریشرد .بنرابرای  ،دادگراههرا از
تعهد حریه ای به مراقب در برابر طرف قرارداد ،که ناظر بر تمام تعهدات اصهی و یرعری قررارداد
اس و بهموجب آن حریهای متعهد اس تا تعهدات خود را بهگونهای انجام دهد که خسارتی به
طرف مقابل وارد نشود ،نمونهبرداری کرده و به اشخاص ثال نیز توسعه دادهاند و به ای ترتیب،
ثال نیز مانند طرف قرارداد می تواند بره نقرض تعهردات قرراردادی اسرتناد کنرد .در ادامره بره
مه تری آرا در روی قضایی ای دو کشور اشاره میشود.
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 .1فرانسه
شعب اول دیوان عالی کشور یرانسه در حمای از حقوق اشخاص ثال  ،در رأی  13ژوئیه 5999
که مبدأ تحول در روی قضایی یرانسه معریی شده ،امکان اسرتناد ثالر بره تخهرف حریرهای از
تعهدات قراردادی را در ای کشور توسعه داده اس  .در ای پرونده ،بیمراری کره در بیمارسرتان
روانی بستری بود ،تخ خود را به آت کشید و درنتیجه دیار سوختگی شردید شرد و لرذا در
بیمارستان ویهۀ سوختگی بستری گردید ،ولری در آن بیمارسرتان ناپدیرد و جسرد وی در کنرار
بیمارستان پیدا شد .همسر وی عهیه بیمارستان روانی به دلیل کوتاهی در مراقبر از همسررش
شکای کرد .نامبرده به استناد مسئولی قراردادیِ بیمارستان ،خسارت وارد به همسررش و بره
استناد مسئولی قهری آن ،خسارت وارد به خود و دخترش را مطالبه نمود .دادگاه پهوه هرر
دو دعوا را رد کرد ،ولی دیوان عالی کشور یرانسه رأی را در هر دو قسرم نقرض ،و در قسرم
مسئولی قهری بیمارستان اعالم نمود که «شخص ثال باید اثبات کند اجرای ناقص قرارداد به
وی خسارت وارد کرده اس در ای صورت به دلیل دیگری نیاز ندارد» ( Le Tourneau, 2005,
p.127؛ ژوردن ،1934 ،ص11؛ قاسمی حامد ،1912 ،ص .)119بهموجب ایر رأی ،زیراندیردۀ
ثال نیازی به اثبات تقصیر مدنی حریهای ندارد (Le Tourneau, 2005, p.127؛ Viney, 1995,
n°213؛ ژوردن ،1934 ،ص )13و کایی اس ثاب کند که حریرهای تعهرد قرراردادی خرود را،
حتی اگر تعهد به نتیجه باشد ،انجام نداده اس  .ای رأی درواقع ایدۀ نسبی تقصریر قرراردادی
را نیز مردود اعالم کرد ( Viney, 1995, n°213 & 215؛ ژوردن ،1934،ص.)19
ای راهحل از طریق جبران کاستیهای نظام مسئولی قرراردادی و برا هردف ریرع تبعریض
میان طرف های قراردادی و اشخاص ثال در نظام عرض کاال به جامع مصررفکننردگان وضرع
شده و بر همی مبنا در مورد حریهایها نیز پذیریته شده اس (Viney, 1995, n°212؛ ژوردن،
 ،1932ص  )43و توجیه آن به ای مطهب بر میگردد که وقتی طریی قررارداد مریتواننرد بره
وضعی حقوقی ناشی از قرارداد در مقابل ثال استناد کنند (کاتوزیان ،1939 ،ش 411و ،)454
ثال نیز ای انتظار را دارد که طریی به تعهدات خود بهگونهای عمل کنند که خسارتی بره وی
وارد نشود .همچنی ی راهحل ساده برای جبران خسارت ارائه میکند؛ بهطوری کره بررخالف
ایدۀ نسبی تقصیر قراردادی ،دیگر برای شناسایی تقصیر مدنی حریهای ،نیراز نیسر تعهردات
قراردادی وی مورد توجه قرار گیرد که آیا تعهد نقضشده عالوه برر یر تعهرد قرراردادی یر
تعهد عام نیز بوده اس یا خیر (ژوردن ،1934 ،ص .)19کرایی اسر ثالر اثبرات کنرد طررف
قرارداد در انجام تعهد قراردادی خود مرتکب تقصیر شده اس .
ای رأی و راه حل برای حمای از ثال مورد انتقاد نیز واقع شده اس و بهنظرر نویسرندگان
یرانسوی نمی توان از آن ی قاعدۀ عمومی ساخ و از آن دیاع کرد .اگریره از ایر راهحرل در
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مورد تعهدات قراردادی که از درج اهمی باالیی برخوردار بوده و ماهیر آن یراترر از قررارداد
اس (مانند تعهد به ارائ اطالعات و هشدار ،ایمنی ،همکاری و حفی اسرار) میتوان دیاع کررد،
اما در مورد تعهدات صریاً قراردادی توجیهی ندارد .ایزون بر اینکه نظ ناشی از تعرادل عوضری
در قرارداد را بهه می ریزد و مخالف اصل نسبی بودن قراردادهاس  ،متعهد قراردادی را در برابر
اشخاص نامحردود قررار مریدهرد ( Le Tourneau, 2005, p.128; Viney, 1995, n°213&215؛
زوردن ،1934،ص.)13

 .2انگلستان
در حقوق ای کشور بهصرف اینکه شخصری مرتکرب تقصریر شرود و بره دیگرری ضررر وارد کنرد،
مسئول جبران خسارت نیس  ،بهکه برای تحقق آن یند شرط الزم اس  :اول اینکره خوانرده بایرد
در برابر خواهان تعهدی دایر بر احتیاط و مراقب داشته باشد؛ دوم اینکه خوانده باید تعهد یروق را
نقض کند؛ و سوم اینکه (.) Dugdale & Stanton, 1981, p.1; Jackson & Powell, 2007, p.13
در روابط قراردادی تعهد به مراقب بهعنوان ی شرط ضمنی پذیریته شده اس ( Jackson
) & Powell, 2007, p. 68؛ بنابرای اگر حریهای در انجام تعهدات قراردادی خود احتیراط الزم
را نکند و در نتیج آن خسارتی به طرف قراردادی وارد شود ،مسئول جبران خسارت اس  .1اما
در مورد خسارتی که در نتیج نقض تعهد قراردادی به ثال وارد میشرود ،اصرل نسربی برودن
قراردادها و عدم وجود قاعدۀ عام مراقب  ،مانع از آن اس که زیراندیردگان ثالر مرویقیتی در
طرح دعوا عهیه حریهای داشته باشند () .)winterbotoom v. Wright (1842بنرابرای اگرر یر
وکیل به صورت تقصیرمآبانه حوالههای با نامی را برای موکل خود تنظی کند و شخص ثالای به
استناد ای حواله ،مبالغی را به موکل قرض دهد ،وکیل مسئولیتی در برابر قررضدهنرده نردارد
().)Savings Bank V. Ward (1879
با وجود ای  ،بر اساس اعتماد گستردۀ جامعه به حریهایها که درواقرع زیربنرای مسرئولی
آنان در برابر ثال را رق میزند ،و اینکه اگر حریهای تنها در برابر مشتری خود مسئول باشد ،از
انتظارات معقول جامعه یاصرهه دارد ،در آرای متعرددی دامنر تعهرد بره مراقبر حریرهای بره
اشخاص ثال نیز توسعه داده شده و ای ا مکان را بره ثالر داده اسر ترا بره عردم مراقبر و
احتیاط حریه ای در انجام تعهدات قراردادی استناد کرده ،خسارت وارده به خود را مطالبه کند.
 .1برابر مادۀ  19قانون ارائ کاال و خدمات انگهستان« :اگر ارائه کنندگان خدمات به یعالیتی تجاری مشغول هسرتند
باید خدم ارائهشده با ی مهارت و دق متعاریی ارائه گردد» .ای شرط بدون توجه به اینکه کراالیی منتقرل
میشود یا خیر ،لحای میگردد (مادۀ (.)15 )9
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درواقع دادگاه ها با مسئه نقض تعهرد قرراردادی و ورود خسرارت بره ثالر روبررو بودنرد و
شناسایی تعهد به مراقب حریهای در برابر ثال  ،راهحهی مبتنی بر نظام حقوقی ای کشور اس
تا حریه ای در برابر ثال نسب به نقض تعهدات قراردادی مسئول باشد .اگریره ظراهراً راهحرل
یادشده در نظام حقوقی ایران کارا نیس  ،اما با توجه به نتیج روی قضایی ای کشور که اعرالم
میکند نمیتوان ی معیار کهی در مورد مسئولی مدنی حریهای در برابر ثالر مطررح کررد و
الزم اس در هر پرونده به معیارهای عینی توجه شود ،درجایی که حریرهای مسرئولی محرض
دارد ،ای معیارها میتواند راهنمای تعیی قهمرو مسئولی مدنی حریهای در برابر ثال باشد.
در ادامه ،مه تری آرایی که در ای خصوص صادر شده اس و معیارهای مرورد نظرر آنهرا
بررسی می شود و درنهای معیارهای عینی که از تحهیل ای آرا در شناسایی تعهد به احتیاط در
برابر ثال بهدس میآید ،بیان میشود.

الف) تعهد به احتیاط در برابر ثالث بهعنوان قاعدۀ عمومی
برای اولی بار در سال 1995م در پروندۀ » »Donoghue v. Stevensonبا رأی اکاری از اصرل
نسبی بودن عدول ،و اعالم شد تعهد به احتیاط نیز بهعنوان ی قاعردۀ عمرومی و برا توجره بره
شرایطی در برابر اشخاص ثال وجود دارد .بنابرای اگر حریهای در انجام تعهدات قراردادی خود
احتیاط نکند و به سبب آن خسارتی به ثال وارد شود ،شرایط سهگان مسئولی قهری محقرق
شده ،حریهای مسئول جبران خسارت اس .1

ب) معیار دوگانۀ مسئولیت حرفهای در برابر ثالث (فرض مسئولیت)
قاعدۀ عمومی یادشده تا سال 1946م محدود به اعمرال و ریترار مرادی حریرهای و منحصرر بره
 .1در پروندۀ یادشده ،خواهان بطری آبجوی الکومهر شدهای را از دوست میگیرد و آن را مینوشد ،ولی به دلیل
وجود ی حهزون یاسد در بطری مسموم میشود .قاضی آتکی ( )ATKINدر تصمیمی کره از طررف اکاریر
دادگاه لردها اعالم میشود ،در تبیی قاعدۀ عمومی احتیاط ،اصل همجواری ( )neighbor principleرا پیریزی
و اعالم میکند :همان طور که ما همسایگان را دوس داری و نباید به آنها آسیب بزنی  ،در مورد یعالی هرای
اجتماعی نیز کسانی که در جوار ای یعالی قرار می گیرند همانند همسایه هسرتند و نبایرد بره آنهرا آسریب
برسانی  .منظور از همسایه در حقوق ،اشخاصی هستند که آنقدر رابط نزدی و مستقی برا یعالیر مرا دارنرد
که به صورت معقول و متعاریی باید پی بینی میکرردی آنهرا از یعالیر مرا مترمثر مریشروند ( & Jackson
 Powell, 2007, p.16؛  Dugdale & Stanton, 1981, p.9؛ Miller & Lovell, 1977, p.171; Prosser and

) Keeton, 1984, p.679
به ای مطهب توجه شود که در حقوق انگهستان توسع مسئولی حریهای در برابرر ثالر در مرورد تولیردکننردگان
کاال و ارائ کنندگان خدمات به صورت ه زمان اتفاق ایتاده و در روی قضایی پذیریته شده اس .
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« & Hedley Byrme & Co Ltd V. Heller

ضررهای جسمانی باقی ماند .در ای سال در پروندۀ
 «Partners Ltdخواهان به اعتماد تمییدیهای که بان مشتری صادر کرده بود ،به انجام معامهه با
وی اقدام می کند؛ درحالی که شخص یادشده اعتبار الزم را نداشته و در حال ورشکستگی بروده
اس و در نتیج آن خواهان متحمل ضرر اقتصادی می شود .اگریه دادگاه با توجه به ای شرط
در تمییدی یادشده که بان مسئولیتی در قبال تمییدیه ندارد ،خوانده را مسرئول نشرناخ  ،امرا
ای اصل را پایهریزی میکند که وقتی شخصری اظهراراتی ( ) Statementsرا بیران مریدارد ،در
برابر شخصی که آن را دریای میکند (حتی اگر با وی رابطه قراردادی نداشته باشد) متعهد بره
رعای احتیاط اس و در صورت عدم رعای آن ،مسئول جبران خسارت وارده اس ( Jackson
.1) & Powell, 2007, p.17
ای رأی در کنار پرونردۀ «) 5» Dorset Yacht Co Ltd V. Home Office (1970کره اعرالم
شد در جبران ضرر ثال ی اصل کهی جبران خسارت بهوجود آمده اس ؛ مگر اینکه به دالیرل
استانایی خوانده مسئول شناخته نشود ،موجب شد تا در سال 1914م در پرونردۀ « «Anns V.
 Merton LBCی اصل کهی دومرحههای پایهریرزی شرود (.)Jackson & Powell, 2007, p.17
در مرحه اول اگر رابط حریهای با ثال بهاندازهای نزدی باشد که ورود ضرر به صورت معقول
و متعارف برای حریهای قابل پی بینی باشد ،ظاهر در ای اس کره تعهرد بره مراقبر ایجراد
می شود و در مرحه دوم باید بررسی شود که آیا عامهی وجود دارد که ای ظهور را ازبی ببرد یا
محدود کند؛ ماالً آیا ای تعهد به اشخاص ثالای محردود اسر کره بره ریترار حریرهای اعتمراد
میکنند؟ (.)Jackson & Powell, 2007, p.18
 .1ای پرونده در مسئولی مدنی حریهای ها اهمی خاصی دارد .اول اینکه نخستی پرونردهای اسر کره برهطرور
خاص به مسئولی مدنی حریهایهای ارائهکننردۀ خردمات مریپرردازد ( .)clerk & lindsell, 1995, p.413دوم
اینکه مسئولی مدنی حریهای در برابر ثال را عالوه بر اعمال مرادی بره اظهرارات تقصریرمآبانه نیرز گسرترش
می دهد .ای توسعه شامل ریتار بسیاری از حریهایها ازجمهه وکال ،حسرابداران ،مشراوران حقروقی ،مهندسران
مشاور ،بان ها و مؤسسات مالی و همچنی اطالعات زهطی که حریهایها ارائه میکنند ،میشرود ( Dugdale
 .)& Stanton, 1981, p.18سوم اینکه مسئولی حریهایها در برابر اشخاص ثال را به ضررهای اقتصرادی نیرز
توسعه میدهد ( Jackson & Powell, 2007, p.17؛  .) Dugdale & Stanton, 1981, p.100یهارم اینکه در ایر
پرونده نیز وجود ی رابط خاص بی حریهای و ثال الزم اس و ای رابطه زمانی بهوجود میآید کره خوانرده
بداند یا بایستی بداند کره خواهران بره اظهرارات وی اعتمراد کررده اسر ( )Knowledge of Relianceو اینکره
خواهان بر مبنای اعتماد به اظهارات خوانده ( )Reasonable Relianceاقدام کرده باشرد ( Dugdale & Stanton,
1981, p.100؛ .) Jackson & Powell, 2007, p.17 & 26
 .5در ای پرونده دادگاه حک داد وقتی مرکز بازداش جوانان اجازۀ کار به جوانان در ی جزیره را میدهد ،نسرب
به مالکان قایقهای بادی جزیره متعهد اس تا مراقب الزم را بهعمرل آورد ترا جوانران بازداشرتی آسریبی بره
قایقها وارد نکنند.
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ای دیدگاه مورد استناد بسیاری از دادگاهها قرار گری  ،اما ازآنجا که به قابهی پری بینری
ضرر از ناحی حریه ای اهمی ایراطی داده و اینکه مسئولی حریرهایهرا در برابرر ثالر را بره
صورت قابلتوجهی ایزای میدهد ،مورد انتقاد واقع شده اس ؛ بهطوری که دادگراههرا در آرای
متعددی ای اصل را نادیده گریتهاند (.1)Jackson & Powell, 2007, p.19

ج) معیار سهگانۀ مسئولیت حرفه در برابر ثالث
در سال 1999م در پروندۀ » «Smith v. Eric S Bushبرای بررسی مسئولی حریرهای در برابرر
ثال معیار سهگانهای پایهریزی شد که بر اساس آن حریهای زمانی در برابر ثال مسرئول اسر
که ای سه شرط وجود داشته باشد:
 برای حریهای قابل پی بینی باشد که تقصیر وی موجب ضرر ثال میشود.
 بی حریهای و ثال رابط نزدیکی وجود داشته باشد.
5
 تحمیل مسئولی بر حریهای عادالنه و منصفانه باشد .
ای معیار سهگانه مدتی بعرد در پرونردۀ »)«Eaparo Industries Plc V. Dickman (1990
مورد تمیید قرار گری .

د) رویکرد توسعۀ تدریجی
برپایی ی اصل کهی و اولیه بر مبنای معیارهای دوگانه و سهگانه مورد انتقاد واقرع شرده اسر
که معیارهای ارائه شده مبه و کهی اس  .درحالی که هر پرونده شرایط خاص خود را دارد و برا
ای معیارهای کهی نمیتوان گف در ای دعوا ،حریهای در برابر ثال تعهد بره مراقبر دارد یرا
خیر .بر ای اساس در پروندۀ «) «Sutherland Shire Council V. Heyman (1984وجرود اصرل
اولی تعهد به مراقب که در پروندۀ »( »Annsمعیار دوگانه) مطرح شده بود ،رد و اعالم شد...« :
بررسی تقصیر حریه ای در برابر ثال در پروندههای جدید باید به صورت تردریجی و بره وسریه
مقایسه با موارد مشابه قبهی مورد بررسی قرار بگیرد به جای اینکه بهوسریه توسرعه یر اصرل

1. Goverrnors of the Peabody Donation Fund V. Sir Lindsay Parkinson & Co Ltd (1985); leigh & Sillivan
Ltd V. Aliakmon Shipping Co Ltd (1986) (Jackson & Powell, 2007, p.19).

 .5در ای پرونده ،کارشناس ساختمان که به دستور خوانده عمل میکرد در تشخیص عیوب جردی سراختمانی کره
خوانده قرار بود در ره خواهان بگذارد ،مرتکب تقصیر میشود .اگریه در گرزارش کارشرناس و قررارداد رهر
آمده بود که در مورد صح گزارش مسئولیتی وجود ندارد ،اما ازآنجا که ای شروط برهموجرب قرانون شرروط
قراردادهای ناعادالنه () )Unfair Contract Terms Act (1977باطل بود ،دادگاه لردهرا ،کارشرناس را بره دلیرل
نقص تعهد به مراقب مسئول شناخ (.)Jackson & Powell, 2007, p.20
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اولیه انجام شود که تنها به وسیه مالحظات زیرقابل تعریفی محدود شده اس  .1»...ای راهحل
در پروندۀ ») «Murphy V. Brentwwod DC (1991نیز تمیید شد.5

ه) رد وجود یک راهحل واحد و جمع معیارها
باوجود راهحلهای مختهف ارائهشده برای بررسری مسرئولی حریرهای در برابرر ثالر (معیارهرای
دوگانه (یرض مسئولی ) ،سهگانه ،رویکرد توسع تدریجی) ،پس از سال 1992م در آرای متعددی
ازجمهره در پرونردۀ «Marc Rich & Co AG V. Bishop Rock Marine Co Ltd (1996)» 9و
پرونرردۀ Stovin V. Wise (1996) 6و «Bank of Credit and Commerce International
») (Overseas) Ltd V. Price Waterhose (1998اعالم شد بی راهحلهرای پری گفتره تفراوتی
وجود ندارد و اگر ابعاد هر پرونده بهدرستی تحهیل شود و مالحظات روی قضایی به صورت صرحی
ارزیابی شود ،تمام راهحلها به نتیج واحدی خت میشوند 2و در پروندۀ «Customs and Excies
») Commissioners V. Barclays Bank PLC( 2006پیشنهاد معیارهای عمهیراتیترر و عینریترر
مطرح و اعالم شد هری از روشهای یادشده در ی پروندۀ خاص به نتیجه درس منجر میشود
که برای انتخاب آن باید به تمام جوانب پرونده و روابط طریی توجه کرد.4
نویسرندگان حقروقی ( Jackson & Powell, 2007, p.39-45; clerk & lindsell, 1995,
1. «… in my View, That the Law Should Develop Novel Categories of Negligence Incrementally and by
Analogy With Established Categories, Rather than by Massive Extension of Prima Facie Duty of
Care Restrained Only by – indefinable Consideration Which Ought to Negative, or to Reduce or
Limit the Scope of the Duty or the Class of Person to Who it is Owed«.(Jackson & Powell, 2007,
p.23).

 .5در ای دعوا ،خواهان خانهای خریداری می کند که یونداسیون آن معیوب بوده اس و طبق نظرر کارشناسران در
بازیروشی ای خانه معیوب  92/999/999پوند ضرر میکند .خواهان عهیه خوانده بره لحرای تقصریر در تمییرد
سالم خانه طرح دعوا میکند .دادگاه بدوی و تجدیدنظر مطابق معیار دوگانره در پرونردۀ « »Annsخوانرده را
به جبران خسارت محکوم می کند .اما دادگاه لردها دعوا را رد و اعالم میکنرد روش درسر تشرخیص وجرود
تعهد به مراقب در پرونده های جدید روشری اسر کره در پرونردۀ شراترلند بیران شرده اسر & .(Jackson
)Powell, 2007, p.24
 .9در ای پرونده داد گاه به بررسی ای موضوع پرداخ کره آیرا خوانرده هنگرام طراحری کشرتی در برابرر محمولر
مسایران تعهد به احتیاط دارد یا خیر.
 .6در ای پرونده ،زیاندیدگان عهیه شهرداری به دلیل عدم نصب سرع گیر در تقاطع که منجرر بره تصرادف شرده
بود ،شکای کرده بودند ).(Jackson & Powell, 2007, p.29

5. «if the Facts are Properly Analysed and the Policy Considerations are Correctly Evaluated the Several
Approaches Will Yield the Same Result» (Jackson & Powell, 2007, p.30).

 .4در ای پرونده ،بان دستوری دایر بر مسدود کردن حساب مشتری دریایر مریکنرد .دادگراه بانر
ذینفع دستور یادشده ،متعهد به مراقب نمیداند ).(Jackson & Powell, 2007, p.31

را در برابرر
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) p.415; Dugdale & Stanton, 1981, p.18&36معتقدنرد برا بررسری آرای پری گفتره،
معیارهای کهی زیر را میتوان استخراج کرد که در یاریوب آنها ،تعهد حریهای در برابرر ثالر
شناسایی میشود.
 تعهد حریه ای به مراقب در برابر ثال زیرارادی اس و به حک قانون بر حریه ای برار
میشود.
 شخص حریه ای باید بداند و یا به صورت معقول و متعارف پی بینی کند کره تقصریر
وی به ورود خسارت به ثال منجر میشود .بر ای اساس ،تعهد حریرهای بره مراقبر
در برابر ثال در برابر گروهی از ایراد ناشناخته نیس  ،بهکره در برابرر اشرخاص ثالر
قابل پی بینی اس .
 جبران خسارت از ناحی حریه ای منصرفانه و معقرول باشرد .بره ایر منظرور بایرد از
تصمیمات دادگاه ها در پرونده های سابق کم گری  ،نره اینکره صرریاً ارزیرابی هرای
شخصی قاضی از نتایآ معقول و منصفانه را مد نظر قرار داد.
 بی حریه ای و ثال رابط نزدی وجود داشته باشد .ای مفهوم گسترۀ زیرادی دارد .در
ضررهای جسمانی ،ای رابطه در نتایآ مستقی ِ پری بینری ضررر اسر و در ضرررهای
اقتصادی ،هدف اصهیِ اظهارات یا ریتار حریهای در تعیی ای رابطه نق مهمی دارد.1
 زمانی که حریهای بهموجب قرارداد اقدام به مشاوره و ارائ اطالعرات مریکنرد ،هردف
وی از ای اظهارات در تعیی تعهد وی به مراقبر در برابرر ثالر مرؤثر اسر  .بررای
ماال ،وقتی ی پزش به اشتباه تمییدیه ای صادر می کند که شخصری دیوانره اسر ،
درحالی که نامبرده دیوانه نیس  .اگریه پزش با ای شخص قراردادی منعقد نکرده،
اما در برابر وی مسئول اس ؛ یراکه می دانس تمییدیه وی در مرورد تصرمیماتی کره
برای ای شخص گریته میشود ،مورد استفاده قرار میگیرد .اما در مورد پزشر یر
شرک بیمه که بیمه گزار را مورد آزمای سالم قرار می دهد ،نسب به نظر خود در
برابر بیمه گزار مسئول نیس ؛ یراکره آزمرای هرای وی تنهرا بررای ترممی نیازهرای
شرک بیمه بوده اس .5
 .1در پروندۀ « «Caparoشاکی در اثبات ای رابطه شکس خورد ،یون حسابها را در جرایی خرارج از هردیی کره
حسابها ارائه شده بودند ،استفاده کرده بود (.(Jackson & Powell, 2007, p.45
 .5به همی ترتیب ،ی دانشمند یا متخصص که به ارائه و طراحی نقشههای آبهای دریایی مریپرردازد ،در برابرر
خوانندگان ،مسئول نتایآ عهمی اشتباهی که ارائه میکند ،نیس ؛ یراکه هردف اصرهی او تنهرا ارائر اطالعرات
اس و هیچ نوع انتقال خاصی از اطالعات جمعآوری شده به اشخاص را مد نظر ندارد .اما در مقابل ،وقتی یر
متخصص بهمنظور انتقال اطالعات به دیگری به جمعآوری آن و تهی نقشههای آبهای دریایی اقدام میکنرد،
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وقتی شخص حریه ای مطالبی به طرف قرارداد خود می گوید که می داند یا به صرورت
معقول قابل پی بینی اس که ای اطالعات بهمنظور تشویق ثالر بره انجرام عمهری
استفاده می شود که در صورت تقصیر حریه ای به ضرر ثال منجر شود ،به ای پرس
باید پاسخ داده شود که آیا شرط مسئولی حریه ای ای اسر کره ثالر بره صرورت
معقول و متعارف با اعتماد به اظهارات حریهای عمل کرده اس یا خیر.
اگر موضوع تعهد قرراردادی حریره ای بره نفرع ثالر باشرد ،ماننرد تعهرد بره تنظری
وصی نامه برای موصی له ،در ای صورت اگر حریهای در انجام تعهرد مرتکرب تقصریر
شود ،در برابر ذی نفع مسئول اس ؛ هریند ذی نفع برر مبنرای تعهرد حریره ای اقردام
نکرده باشد و یا حتی از تعهد حریهای مطهع نباشد ((.)White V. Jones (1995
درجایی که تعهد به مراقب از مشتری با تعهد به مراقب نسب به ثالر در تعرارض
باشد ،حریهای در برابر ثال ینی تعهدی ندارد.

مسئولیت محض حرفهایها
ه زمان با پذیرش مسئولی محض در مورد عرضهکنندگان کاال ( در سرالهرای 1949-1999م)،
نویسرندگان حقروقی (; Morgan, 1978, p.48; Vandall, 1983-1984, p.25; Powers, 1983-
 ); clerk & lindsell, 1995, p.418; Goodman, ;1983, p.216 1984, p.427ترالش کرردهانرد برا
تحهیل مبانی اجتماعی ،اقتصادی و مصال مربوط به ای مسئولی  1و قیاس آن با حریرهایهرا بره
ای نتیجه برسند حریهایها نیز در برابر زیاندیدگانِ یعالی های خود مسئولی محض دارند.
تجربه ( )Expertiseو دان ( )Knowledgeبیشترِ یرد حریهای نسب بره مصررفکننردگان
خرردمات وی ،اعتمررادی ( )Consumer Relianceکرره در نتیجرر جایگرراه حریررهای برررای
مصرفکنندگان بهوجود میآید ،موقعی بهتر حریهای برای توزیرع ضررر ()Risk Distribution
در جامعه از طریق بیم حوادث مرب وط بره خردمات و ایرزای قیمر خردمات ،شررایط بهترر
حریه ای در جهوگیری ( )Deterrenceاز حوادث ناشی از عیرب خردمات ،درونری کرردن هزینر
مصرف ( ،)Cost internalizationانصاف ( )Fairnessو پیچیدگی اثبات تقصریر ()Observability
ازجمهه ای مبانی اس که نویسندگان معتقدنرد مسرئولی محرض حریرهایهرا را نیرز توجیره
میکند .با وجود ای  ،مسئولی محض حریهایها مورد اقبال قرار نگری و دادگراههرا از اعمرال
آن بهعنوان ی قاعده در مورد حریهایها خودداری کردهاند ( .) prosser , 1971, p.679
نسب به اشتباهات خود در برابر ثال مسئول اس ).(Jackson & Powell, 2007, p.69
 .1برای دیدن ای مبانی ،ر.ک .کاتوزیان ،1932 ،ص191؛ بادینی و همکاران ،1991 ،ص.51
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در مادۀ  5قانون حمای از حقوق مصرفکنندگان ایرران ،مسرئولی مردنی حریرهای مرورد
توجه قانونگذار قرار گریته اس  .1برابر ای ماده« :کهی عرضهکنندگان کاال و خردمات ،منفررداً
یا مشترکاً مسئول صح و سالم کاال و خدمات عرضهشده مطابق با ضوابط و شررایط منردرج
در قوانی و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عررف در معرامالت هسرتند  .»...مطرابق ایر مراده،
حریه ای مسئولی صح و سالم خدماتی را که ارائره مریکنرد برعهرده دارد؛ بنرابرای  ،اگرر
خدمات معیوب باشد به تعهد خود مبنی بر ارائ خدمات سال عمل نکرده اس .
برابر ای ماده درصورتی که خدمات با توجه به ضوابط مقرر در ماده ،سال نباشرد ،حریرهای
مسئول اس  .ظاهر ماده اشاره ای به تقصیر یا عدم تقصیر حریرهای نردارد ،5بنرابرای مریتروان
گف  9مسئولی مدنی حریهای ها مسئولیتی مبتنی بر تقصیر نبوده  ،6نیازی نیس تجاوز آنران
از ریتار ی ه حریه ای اثبات شود .البته مسئولی بدون تقصیر حریهایها ماهیر متفراوتی از
مسئولی محض عرضهکنندگان کراال دارد و بره معنرای مسرئولی مطهرق حریرهایهرا نیسر
(Vandall, 1383-1384, p.46؛ کاتوزیان«1931 ،ب» ،ش16؛ کاظمی ،1999 ،ص .)122ریشر
ای تفاوت ه در موضوع یعالی آنهاس  .کاال مستقل از یرایند تولیرد آن بره جامعر مصررف
عرضه میشود و مسئولی تولیدکننده با اثبات عیرب آن ،بردون نیراز بره اثبرات تقصریر وی در
یرایند تولید ،محقق می شود .اما خدم  ،مجموع اقداماتی اس که حریهای انجرام مریدهرد و
ازآنجا که ضرورت دارد عیب خدم اثبات شود ،بنابرای  ،ضرورت اثبات تقصیر حریرهای دوبراره
مطرح میشود.
مسئولی محض حریهای به ای معنا در خصوص طرف قرارداد با مسئولی مبتنی برر تقصریر
همخوانی پیدا میکند؛ یراکه اگر تعهد حریهای به نتیجه باشد ،نقض ای تعهد از ی طرف عیرب
خدم و از طریی تقصیر قراردادی محسوب میشود و اگر تعهد حریهای به وسیهه باشد ،در بیشتر

 .1در مادۀ  1آیی نام قانون پی گفته از ای تعهد بهعنوان حق مصرفکننده یاد شده و در تعریف آن آمده اسر :
«  ...حقوقی که عرضه کنندگان کاال و خدمات منفرداً و مشترکاً از حی صح  ،کمی  ،کیفی و سالم کراال
و خدمات عرضهشده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانی و یا مندرجات قرارداد مربوط یا عررف بایرد در
مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کاال یا خدمتی را خریداری میکند در معامالت رعای کنند».
 .5در سیر تاریخی تصویب ای ماده و در زمان تصویب جزئیات آن در مجهس ،عبارت تقصیر در ماده گنجانده شرده
بود که با ایراد شورای نگهبان مواجه و حذف شد.
 .9برای مطالع بیشتر در خصوص تحهیل مبنای مسئولی موضوع ای ماده ،ر.ک .بادینی ،1991 ،ص.256
 .6در ای ماده به تقصیر اشاره نشده و در مواد  13و  19قانون نیز تنها به وجود رابط سرببی اشراره شرده اسر .
(کاتوزیان ،1999 ،ش .)59اگریه ای تحهیل در زمان الیح قانون پی گفته انجام شده ،امرا مبرانی اسرتدالل
در قانون قابل اعمال اس .
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موارد 1ازآنجا که اثبات عیب خدم مستهزم تجاوز حریهای از ریترار یر هر حریرهای متعرارف و
شایسته اس  ،نقض تعهد ه به معنای عیب خدم و ه تقصیر قراردادی اسر  .اگریره مطرابق
ای ماده نقض تعهدات قانونی و عریی نیز عیب خدم اس  ،اما با لحای ای دیدگاه کره تعهردات
اخیر جزئی از تعهدات قراردادی اس  ،ای وجه تمایز نیز ازبی میرود.
مسئولی محض حریه ای به ای معنا در خصوص ثال  ،در تعهرد بره وسریهه برا مسرئولی
مبتنی بر تقصیر همخوانی دارد ،اما در تعهدات به نتیجه و همچنی تعهردات بره وسریههای کره
حریه ای در برابر طرف قرارداد تعهدی بی از حد متعارف برعهده میگیررد ،ایر امکران را بره
ثال می دهد که با اثبات نقض ای تعهدات که به معنای عیب خدم اس  ،بدون نیاز به اثبرات
تقصیر مدنی خسارت وارده به خود را مطالبه کند.
با وجود ای  ،ازآنجا که مطابق مادۀ پی گفته ،حریه ای مسئول صرح و سرالم خردمات
برابر قانون یا قرارداد یا عرف معامالتی اس  ،برای اثبات عیب خدمات نیرازی بره اثبرات تقصریر
مدنی وی نیس ؛ کایی اس اثبات شود که حریهای به تعهدات خود عمل نکرده اسر  .درواقرع
اثبات تقصیر قراردادی از طریق اثبات نقض تعهد قراردادی ،قانونی و یرا عریریِ حریرهای ،بررای
مسئول شناخت او کایی اس .
اگریه در مادۀ  1قانون ،مفهوم مصرف کننده به خریدار محدود شده ،اما در ای ماده تکهیف
حریه ای به ارائ خدم سال به خریدار محدود نشده اس (هاشمی ،1939 ،ص )15و میتروان
گف  5درواقع حریه ای ایزون بر اینکه در برابر خریدار خدم به تحویرل خردم سرال متعهرد
اس  ،در مقابلِ تما م اشخاص ثال نیز با ای تکهیف مواجه اس تا خردمتی را کره وارد جامعر
مصرفکنندگان میکند ،سال باشد؛ درزیر ای صورت ،ثال میتواند به استناد نقص ایر تعهرد
قانونی مطالب خسارت کند.9
 .1قید اکار موارد از آن نظر اس که در مواردی ینی نیس  .برای ماال ،اگر شخص به بیماری نادری مبتال شرده
باشد که مطابق عه روز قابل تشخیص اس  ،اما از سوی بیشتر پزشکان به صورت متعارف ایر ظر نمریرود
که بیماری یادشده اس  ،به ویهه اگر هزین تشخیص پایی باشد ،ریتار پزش تقصیر به معنای مرسوم نیسر ،
اما ازآنجا که انتظار متعارف بیمار را نقض کرده اس  ،میتواند عیرب خردم تهقری شرود ( Greenfield,1974,
.)p.669
 .5برای مالحظ دیدگاه دیگر ،ر.ک .بادینی ،1991 ،ص.293
 .9در جمع مسئولی ارائه کنندگان خدمات نسب به خسارت ناشری از عیرب خردم در مقابرل اشرخاص ثالر و
مفهوم مصرفکننده در مادۀ  1قانون که محدود به خریدار خدم شده اس  ،باید گف  :مفهوم مصررفکننرده
در رابط قراردادی بی ارائهکننده و مصرفکننده و قواعد حاک برر آن اسر  ،ولری مسرئولی ناشری از عیرب
خدم محدود به خریدار نیس و ارائهکننده در مقابل اشخاص ثال نیز مسئول اس  .در قانون تعزیررات و در
قانون نظام صنفی نیز ارائهکنندگان خدمات در مقابل اشخاص ثال مسئول جبران خسارتهای وارده هسرتند.
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البته با لحای کردن مسئولی محض بهعنوان مبنای مسئولی  ،عالوه بر وجود سایر شررایطِ
جبران ضرر ازجمهه مستقی بودن ضرر و قابل پی بینری برودن آن ،برا توجره بره مالحظرات و
سیاس های اقتصادی و اجتماعی که در شناسایی ای نوع مسئولی وجود دارد و تحمل ضرر را
در ابتدا برعهدۀ حریهای قرار می دهد (برخالف مبنای تقصیر که تحمرل ضررر را ابتردا برعهردۀ
زیاندیده می گذارد) ،در شناسایی عیب خدم نیز باید به ای مالحظات و سیاس ها توجه کرد
و معیارهای عینی را در شناسایی عیب خدمات مالک قرار داد .بر ای اساس ،یایدۀ اجتماعی که
بهوسیه حریهای ارائه میشود ،روشهای جایگزی که میتواند از سوی حریرهای بررای محقرق
کردن نتیج مشابه استفاده شود ،امکان خدمات جایگزی  ،احتمرال ورود ضررر ،ماهیر ضررر،
هزین کاه خطر ،توانایی حریه ای در تحصیل بیمه و یرا سرایر روشهرای جبرران ضررر ،اثرر
اجتماعی مسئولی حریهای در مورد خدماتی که ارائه میکند ،میزان امور زیرمرادی (قضراوتی)
در ارائ خدمات که نیازمند تصمی گیری از سوی حریهای اس  -بهطوری که روشهای متعارف
سابق وجود نداشته باشد ،-مدت زمانی که حریهای در اختیار دارد ،و نیز یاکتورهای دیگرر بایرد
در شناسایی عیب خدم مورد توجه قرار گیرند (.)vandall, 1984, p.52

نتیجه
ای قاعدۀ عمومی که هر کس مرتکب تقصیر شرود و خسرارتی بره دیگرری وارد کنرد ،مسرئول
جبران خسارت اس و در حقوق ایران تح عناوینی یون تسبیب و اتالف شرناخته شرده و در
مادۀ  1قانون مسئولی مدنی به آن اشاره شده اس  ،زمین مسئولی مردنی حریرهای در برابرر
ثال را یراه میکند .قاعدۀ عمومی یادشده که در حقوق سنتی کام ال شناخته شده نبود ،ای
مزی را دارد که زیاندیدۀ ثال میتواند با اثبات تقصیر مردنی حریرهای ،تجراوز از ریترار یر
ه حریهای شایسته در شرایط حادثه ،مطالب خسارت کند و حریهای نمریتوانرد برا اسرتناد بره
اصل نسبی بودن قراردادها ،خود را از مسئولی معاف سازد.
با وجود ای  ،قاعدۀ عمومی یادشده که در نظام سنتی مسئولی مردنی قررار گریتره اسر ،
برابر مادۀ  26قانون تعزیرات« :در کهی مواردی که به عه وقوع تخهفات مشمول تعزیرات حکرومتی خسرارتی
متوجه اشخاص اع از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکای برای آنها محفوی خواهد بود» و مطرابق مرادۀ
 41قانون نظام صنفی« :ینانچه بر اثر وقوع تخهفهای مندرج در ای قانون ،خسرارتی بره اشرخاص ثالر وارد
شود ،به درخواس شخص خسارتدیده ،یرد صنفی متخهف ،عالوه برر جریمرههرای مقررر در ایر قرانون ،بره
جبران زیانهای واردشده به خسارتدیده نیز محکوم خواهد شد» .مصادیق قانونی ای توسعه در حروزۀ عرضر
کاال نیز مشاهده میشود .در مادۀ  9قرانون پری یرروش آپارتمرانهرا و در مرادۀ  9قرانون حمایر از حقروق
مصرفکنندگان خودرو ،به مسئولی سازندگان ای کاالها در برابر ثال اشاره شده اس .
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ضعف های زیادی در جبران خسارت ثال دارد .تعهدات ویهۀ حریرهای در برابرر طررف قررارداد،
استناد به عدم حصول نتیجه در تعهدات به نتیجه حریه ای در قرارداد ،یرض تقصیر حریهای در
رابط قراردادی و عدم امکان شرط خالف و اسقاط کنندۀ تعهردات قرراردادی ،ازجمهره مزایرایی
هستند که طرف قرارداد از آن برخوردار ،اما ثال در استفادۀ از آنها با مانع اصل نسربی برودن
روبرو اس .
تالشهایی که در نظام سنتی و بر پای قواعد شناختهشدۀ آن انجام شده اس تا ثال بتواند
به نقض تعهدات قراردادی استناد کند ،مانند ایدۀ نسبی تقصیر قراردادی ،تعهد به نفرع ثالر ،
امکان تعهد به سود عموم و شکل گیری رابط قراردادی مستقی بی حریرهای و ثالر  ،اگریره
راهحلهای قابل توجهی در حمای از ثال هستند ،اما همچنان ضعفها و ایرادات خود را دارند.
جایگاه حریه ای در جامعه و عدم توازن قدرت اقتصادی او برا ثالر  ،انتظرارات معقرول اشرخاص
ثال از حریه ای و آگاهی وی از ای انتظرارات ،تعهردات حریرهای در برابرر طررف قررارداد کره
بسیاری از آن ها جنب قرانونی پیردا کررده اسر  ،دانر و تجربر حریرهای و بسریاری مصرال
اقتصادی و اجتماعی دیگر در حمای از طرف ضعیف ،ایجاب میکند که قرانونگرذار بره قاعردۀ
عام مسئولی اکتفا نکند و در صدد تبیی قواعد و راهحلهای جدید در حمای کامرل از ثالر
زیاندیده باشد.
در قوانی ویهۀ حریهایها مانند پزشکان ،وکال ،حسابداران ،مهندسان ،بانر هرا و مؤسسرات
مالی ،مقرراتی در مورد مسئولی مدنی آنها در برابر ثال تدوی نشده اس  .در قانون حمایر
از حقرروق مصرررفکننرردگان (مصرروب 1933ش) کرره تنهررا قررانونی اسرر کرره در حمایرر از
مصرفکنندگان در برابر حریهایها بهتصویب رسیده ،بهروشنی به مسئولی حریهایها در برابرر
ثال اشاره نشده اس و متمسرفانه در آخرری اصرالحات در تعریرف مصررفکننرده کره قهمررو
شخصی قانون را تعیی می کنرد ،حمایر خرود را تنهرا بره طررف قررارداد محردود کررده و از
استفاده کننده از خدمات و ثال نامی نبرده اس  .با وجود ای  ،ینری برداشرتی نیرز مریتروان
داش که قانونگذار در مادۀ  5ای قانون ،حریه ای را مسئول صح و سالم خردمات مطرابق
قانون ،قرارداد و عرف دانسته و ای تعهد و مسئولی را محدود به طررف قررارداد نکررده اسر .
بنابرای  ،اگر خدماتی که حریهای بهموجب قرارداد انجام آن را برعهده گریته اس  ،معیوب باشد
و خسارتی به ثال وارد کند ،نامبرده میتواند به استناد ای ماده عهیه حریهای طرح دعوا کند و
به اثبات تقصیر مدنی حریهای نیازی نیس ؛ درواقع حریهای (همانند عرضرهکننردگان کراال) در
برابر طرف قرارداد خود و ثال مسئولی محض دارد.
انتقادی که به صورت متعارف به مسئولی محض حریهایها وارد میشرود ،ایر اسر کره
آنها نمی توانند نتیج خدمات را تضمی کنند ،بهکه تعهد آنها به وسریهه اسر و ریترار آنران
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باید با ریتار ی ه حریه ای متعارف مقایسه شود .اما ای انتقاد بر پای ای یرض اشرتباه اسر
که مسئولی محض در مورد حریهایها به معنای تضمی نتیجه اس  ،درحرالی کره مسرئولی
محض حریهای ها لزوماً به معنای تضمی نتیجه نیس که هر عدم دسترسی به نتیج مورد نظر
مصرف کننده ،ایجاد مسئولی کند .بهکه مانند عرض کاال ،الزم اس عیب خدمات اثبرات شرود
که ای امر مستهزم شناسایی موضوع قرارداد حریهای با طرف قرارداد اس ترا خردمتی کره وی
برعهده گ ریته اس  ،مشخص شود .بر ای اساس اگرر خردم موضروع قررارداد معیروب باشرد،
حریرهای تعهررد خررود در مررادۀ  5قررانون یادشرده را نقررض کرررده و مسررئول خسررارت وارده برره
زیاندیدگان اس  .ای راهحل موجب می شود ثال بتواند مانند طرف قرارداد به نقرض تعهردات
ویهه قراردادی و هر نوع تعهد قراردادی (اع از وسریهه و نتیجره) اسرتناد نمایرد و از مسرئولی
مبتنی بر تقصیر که درواقع ریشه در مفهوم خدمات و ارتباط مستقی آن با زیاندیده و جایگراه
خاص حریهای و حمای از طرف ضعیفتر دارد ،استفاده کند.
با وجود ای  ،ازآنجا که قانونگذار بهصراح به ای مطهب نپرداخته ،شایسته اس در قانون
جامع حمای از حقوق مصرفکنندگان به مسرئولی حریرهای در برابرر ثالر اشراره شرده ،در
مقررات خاص حریهایها با توجه به نوع یعالی و جایگاه آنان مقرراتی مررتبط برا نروع یعالیر
حریهای در باب خسارات ناشی از یعالی آنان در برابر ثال تدوی گردد.
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